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TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ (TSK) MĠLLĠ ORDU KĠMLĠĞĠNĠ NASIL KORUR? 

Em. Alb. İbrahim COŞKUN 

                   
1. Giriş: 
 

15 Temmuz 2016 tarihindeki “Amerikancı FETÖ Kalkışması”ndan1 sonra TSK, tüm alt 
kurumlarıyla beraber yapısı, gücü, sayısı, niteliği ve kaynakları bakımından toplumun tüm 
kesimlerinde gündeme geldi ve tartışılmaya başlandı. TSK milli bir Ordu mudur, değil midir? 
Değilse, nasıl milli hale getirilebilir: mevcut halinde değişiklik mi yapılmalı, yoksa tamamen 
yeniden mi yapılanmalıdır? 

Tüm bu soruların cevapları aslında TSK’nın ve Türk Milleti’nin tarihinden kolayca 
çıkarılabilir. Bilindiği gibi, Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi olarak, Mete Han’ın tahta 
çıkış tarihi olan M.Ö.209 esas alınmıştır.2 Çünkü bu tarihten beri Ordumuzda hala uygulanan 
ve bizden dünyaya yayılan 10-onbaşı, 100-yüzbaşı, 1000-binbaşı ve 10000-tümenbaşı 
sistemi sayesinde TSK, dünyanın en güçlü Orduları içinde sayılmıştır hep. Dolayısıyla Milli 
Ordu tartışması gereksiz ve maksatlıdır. Zira Ordumuz her zaman milli ve bize ait olmuştur. 

Türk Milleti ve Türk Ordusu birbirinden ayrılamaz bir bütündür. Bilinen tarihimizden bu 
yana hep ordu-millet veya millet-ordu olmuşuz. Milletimizi ve vatanımızı bölmek, ayırmak 
isteyenler zaman zaman böyle suni tartışmalar çıkarmışlar ve başlatmışlardır. 

23 ve 25 Temmuz 2016’da çıkarılan 6683 ve 669 nolu KHK’ler4 ile TSK’nın yapısı, 
bağlantıları ve personel kaynakları değiştirilmiş ve adeta TSK köklerinden koparılmaya 
çalışılmıştır. Hâlbuki ABD destekli FETÖ devletin tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında 
emperyalizmin amaçlarına hizmet etmek ve ülkemizi bölmek amacıyla örgütlenmiş 
durumdadır. Ancak fatura nedense sadece TSK’ya kesilmiştir. 

Bu KHK’lar ile Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına (MSB), Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmış, Askeri 

                                                           
1
“Amerikancı FETÖ Kalkışması: Sivil Toplumculuğun İflası”,Teori, sayı: 319, Ağustos 2016, s.2. 
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4
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Liseler tamamen kapatılmış, Harp Okulları ve Harp Akademileri bu KHK ile kurulan Milli 
Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Askeri Hastaneler ve GATA tamamen Sağlık 
Bakanlığına bağlanmış ve buralardaki sağlık personelinin TSK ile ilişiği kalmamıştır. Yine 
aynı kararlar çerçevesinde Askeri Mahkemeler de kaldırılmıştır. 

          

Maltepe Askeri Lisesi / İzmir 

Alınan bu tedbirlerin hepsi uzun uzun incelenmesi ve irdelenmesi gereken ayrı 
uzmanlık konularıdır. Ancak bu kararların aceleyle ve duygusal olarak alındığı, ülkemizin 
bulunduğu coğrafyadan ve tarihimizden ders alınmadığı ve bize ait koşulların dikkate 
alınmadığı değerlendirilmektedir. 

2. Türk Kara Kuvvetleri:  

Eski bir Kara Kuvvetleri mensubu olarak, yapılan düzenlemeleri bu kuvvet açısından 
irdelemek ve bu kuvvetin Milli Ordu vasfını nasıl koruyacağı üzerinde durmak istiyorum. Kara 
Kuvvetlerinin tarihi incelendiği zaman görülecektir ki,  1949 yılında Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı (KKK) kurulmadan önce Ordu Komutanlıklarının harekât ve eğitim yönünden 
Genelkurmay Başkanlığı’na, personel ve lojistik yönünden MSB’na bağlı olduğunu 
görüyoruz. Ancak bu tarihte KKK kurulunca, Ordu Komutanlıkları KKK’na, KKK da her 
yönüyle Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanmıştır.5 

        

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan itibaren 1949 
yılına kadar Milli Savunma Bakanlarının çoğunluğunun asker kimliğine sahip olduklarıdır.6 

                                                           
5
 http://www.kkk.tsk.tr/KKKHakkinda/KKKtarihce.aspx, erişim :16 Ağustos 2016. 

6
 http://www.msb.gov.tr/Bakanlar, erişim: 16 Ağustos 2016. 
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Yani Ordu Komutanlıkları personel ve lojistik yönünden MSB’na bağlı oldukları dönemlerde 
bile ağırlıkla Milli Savunma Bakanları askerlik mesleğinden gelen kişilerdi. Hâlbuki şu an 
böyle bir durum söz konusu olmadığı için Kuvvet Komutanlıklarının bırakın tamamen MSB’na 
bağlanmasını, personel ve lojistik yönünden bile bağlanması uygun değildir. Hem askerlik 
prensipleri açısından doğru değildir hem de barış ve savaş durumunda harekâtı personel ve 
özellikle lojistikten ayrı düşünmek mümkün değildir. Çünkü harekâtı başarıya ulaştıran 
unsurlar bütündür, ayrılamaz. Ayırırsanız harekâtın tek başına başarıya ulaşması mümkün 
değildir. Harekâta katılan personeli yedirip içermez, giydirmezseniz ve eksilen personeli, 
silahı malzemeyi, teçhizatı tamamlamazsanız nasıl başarıya ulaşacaksınız? 

Hatırlayalım, Kurtuluş Savaşı’nda öncelikle Kuvayı Milliye olarak bilinen vatanın her 
köşesindeki düzensiz ve yerel kuvvetler “Düzenli Ordu” olarak birleştirilmiş ve kesin zafere 
ulaşmak için de Sakarya Muharebelerinden önce 5 Ağustos 1921’de Mustafa Kemal Meclis 
tarafından Başkomutan ilan edilerek emir komuta birliği sağlanmış ve Yunan Ordusu 
yenilgiye uğratılmıştır.7 

Milli Ordu niteliğimizin önemli göstergelerinden birisi olan bu emir komuta birliği, 
kesinlikle korunmalı ve milli güçler ayrı yerlere bağlanarak bölünmemelidir. 

3. Askeri Okullar: 

Askeri Okullar sadece ülkemize özgü bir sistem değildir. Gelişmiş ülkeler dâhil tüm 
dünyada mevcuttur. Dolayısıyla olsun mu, olmasın mı diye değil, hangi kademeden itibaren 
olması gerektiği irdelenmelidir. Bu irdelemeyi yaparken ülkemizin kendine özgü şartlarını göz 
önüne almalıyız.  

Askeri Liseler ve Harp Okulları, Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri çağdaş eğitim veren 
kurumlarıdır. Hatta cumhuriyetin ilk yıllarında Askeri Ortaokullar da mevcuttu. Deniz Lisesi ve 
Deniz Harp Okulu 1773, Bando Astsubay Hazırlama Okulu 1831, Kara Harp Okulu 1834, 
Kuleli ve Işıklar Askeri Liseleri 1845, Gülhane Askeri Tıp Akademisi 1896, Hava Harp Okulu 
1912 ve Maltepe Askeri Lisesi 1928 yıllarından beri hizmet vermektedir.8 Öyle ki, bu okullar 
savaş zamanlarında bile kapatılmamış, sadece daha güvenli yerlere taşınarak eğitim-öğretim 
faaliyetlerine devam etmişlerdir.  

           

Kuleli Askeri Lisesi / İstanbul 

Askeri Liseler kapatılmamalıdır, çünkü ağaç yaş iken eğilir. Türk insanın özellikle 
askerinin, gerektiğinde vatanı için sorgusuz, sualsiz canlarını feda etmesini parayla,  pulla ve 
kariyerle sağlayamazsınız. Ancak küçük yaşta onu devlete ve vatanına bağlı olarak 

                                                           
7
 Atatürk’ün Bütün Eserleri (ATABE), Kaynak Yayınları, İstanbul, Cilt-11, s.273-282. 

8
 İlgili okulların web sayfaları,  erişim: 17 Ağustos 2016 
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yetiştirirseniz bunu sağlayabilirsiniz. Türk Ordusu’nda bunu ancak askeri okullarda verilen 
eğitimle sağlarsınız. Ne kadar küçük yaşta bu eğitimi verirseniz, o kadar başarılı olursunuz. 

4. Milli Ordu: 

TSK’nın “Milli Ordu” olması,  tarihinden ve geleneklerinden ayrıca Türk Milleti’nin 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Millet-Ordu veya Ordu-Millet olmayı sağlayan unsurları 
bozmadan “Milli Ordu” kimliğini koruyabiliriz. Bunun en önemli unsuru da ayrım yapmadan 
tüm vatandaşların zorunlu askerlik yapmalarıdır. Eğer “Profesyonelleşme” adı altında bu 
kuralı bozarsanız, Milli Ordu değil, paralı asker veya başka bir deyimle “lejyoner” beslersiniz. 
Çünkü, “Her Türk asker doğar”. 

TSK’nın milli olmasını sağlayan önemli nedenlerden birisi de, ülkenin her köşesinden 
gelen yoksul Anadolu çocuklarının askeri okullarda okuyarak, subay-astsubay olmalarıdır. 
Çünkü, “Askerlik” bir meslek değil, yaşam tarzıdır. Büyük Önderimiz Mareşal Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk de, “Ben askerliğin her şeyinden çok sanatkârlığını severim.”9 diyerek 
askerliğin sanat olduğunu belirtmiştir. Sanat da ancak küçük yaşlardan başlayarak 
öğrenilebilir. Türk Milleti’nin damarlarındaki asil kanda mevcut olan vatanseverliği ortaya 
çıkaran bu sistemin ortadan kaldırılması değil güçlendirilmesi gerekir. 

   

Kara Harp Okulu / Ankara 

Milli Ordu kalabilmek için komuta heyetinin de aynı idealle yetişmesi, siyasete 
bulaşmaması ve siyasetin de ondan uzak durması gerekir. Atatürk, “Lafla, politika ile, 
düşmanın aldatıcı vaatlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz. Omuzlarında ve 
özellikle kafalarında askerlik sorumluluğunu yüklenecek kadar kuvvet bulunmayanların feci 
sonuçlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.”10 demiştir. Bu nedenle, üniversite mezunlarına bir 
kaç ay eğitim verilerek subay-astsubay yetiştirilmesi düşüncesi gerçekçi değildir. Yine Atatürk 
ordunun siyasete bulaşmaması konusunda şöyle demiştir: “Memleketin genel hayatında, 
orduyu siyasetin dışında tutmak prensibi, Cumhuriyetin daima dikkat ettiği önemli bir 
noktadır. Şimdiye kadar takip edilen bu yolda; Cumhuriyet orduları vatanın güvenilir ve 
sağlam koruyucusu olarak saygınlığını muhafaza etmiştir.”TSK’ne “Milli Ordu” özelliği veren 
önemli unsurlardan bir diğeri de, TSK’nin hiçbir kişinin, sınıfın-zümrenin, grubun veya hiçbir 
tarikat-cemaatin değil, tüm milletin ordusu olmasıdır. Bu nedenle, orduya siyaset 

                                                           
9
 Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Atatürk’ten Düşünceler, MEGSB Bilim ve Kültür Dizisi, s.115. 
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 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi, Yay. Haz. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 

Ankara: 2000, s. 336. 
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bulaştırılmadığı gibi ırkçı, aşırı dinci, etnik ve mezhepsel düşünceler de egemen olmamalıdır. 
Bunun için de TSK mensupları ve özellikle komuta heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini 
oluşturan, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni benimsemiş ve Anayasa’da özellikleri belirtilen laik, 
devletçi, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı ve devrimci niteliklere sahip olmalıdır.  

5. Sonuç ve Değerlendirme: 

Sonuç olarak, TSK’nın “Milli Ordu” kimliğini koruması için yapılması gerekenler: 

a- Komuta kademesinin yetişme kaynağı olan Askeri Okullar kapatılmamalı, ancak 
benzer emperyalist destekli gizli örgütlenmelerin önlenmesi için gereken önlemler alınmalıdır. 
Bunun için de, eğitim öğretimin devlet eliyle tek elden yapılmalı ve dini eğitim veren tüm 
cemaat ve tarikatlar engellenmelidir. 

b- TSK’nın emir-komuta yapısını bozan düzenlemelerden derhal vazgeçilmelidir. 
Kuvvet Komutanlıkları savaşta ve barışta, her yönüyle Genelkurmay Başkanlığı’na 
bağlanmalıdır. 

c- Zorunlu askerlik sistemi devam etmelidir. Ancak bazı teknik konularda uzman 
personelden yaralanacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.  

d- Yükselme, terfi ve atamalarda liyakat sistemi baz alınmalıdır. 15 Temmuz 
Kalkışmasından ders alınarak emperyalist destekli gizli örgütlenmelerin önlenmesi ve komuta 
kademesinin kalitesini artırmak için tüm subayların harp akademileri (kurmaylık) eğitiminden 
geçirilmesi sağlanmalıdır. 

e- TSK’ya siyaset sokulmamalı, laik eğitiminden ve Atatürk İlke ve Devrimleri’nden 

asla taviz verilmemelidir. 

 


