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Militarizm kavramı ordunun sınırlarını aşarak aynı zamanda toplumun gündelik 
pratikleri üzerinden de yeniden üretilmektedir. Dolayısıyla askerlerin dışında 
sivillerin de militarist değerlerin yeniden üretiminde hatırı sayılır etkileri 
bulunmaktadır. Öyleyse militarist değer ve pratikler gündelik yaşama nasıl 
ve hangi mekanizmalar aracılığıyla dâhil oluyor? Türkiye’de militarizm ne 
ölçüde yaygın ve toplumsal alanda karşılık buluyor? Mesele yalnızca “askeri 
vesayet-darbe” tartışmalarına hapsedilebilir mi? 

Haziran ayında yayınlanan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi III”ün1 

rapor sonuçları bu açıdan çarpıcı bilgiler içeriyor. Rapora göre, son dönemdeki 
değişikliklere rağmen militarizmi besleyen değerler hâlâ ders kitaplarında 
geniş bir yer buluyor. Örneğin raporda, 1. sınıf Türkçe dersinin “er” hecesiyle 
başladığı, resimler eşliğinde öğrencilere “Ata er ol” diye seslenildiği ve “çocuk 
asker” teması üzerinden militarist değerlerin sistemli bir şekilde öğrencilere 
aktarıldığı ifade ediliyor.

Türkiye gibi militarist değer ve pratiklerin toplumsal olarak her alanda karşılık 
bulduğu bir ülkede salt “askeri vesayet”in geriletilmesiyle militarizmin 
ortadan kalkacağı düşüncesine temkinli yaklaşılması ve meselenin derinlikli 
bir şekilde ele alınması gerekiyor. Öztan, “Türkiye’de Militarizm” kitabıyla 
tam da bu ihtiyaca katkıda bulunarak “kılcallaşmış”, toplumsal düzlemde her 
alana sinmiş meseleyi görünür kılma adına önemli bir adım atmaktadır. 

Türkiye’de militarist ideolojinin hangi süreçlerle birlikte yaygınlaşıp 
normalleştirildiği veya içselleştirildiği sorularını, yazar, geniş bir repertuvardan 
verdiği örneklerle cevaplamaya çalışmaktadır. Meselenin literatürde yaygın bir 
biçimde “askeri darbeler” ve “askeri vesayet” bağlamında ele alınmış olması 
yazarın çalışmasını farklı kılan en önemli noktaların başında gelmektedir.

2014 Mart’ında çıkan kitabın genel iddiası “militarist zihniyetin ve tutumların 
Türkiye’nin politik gramerinin yapılandırılmasında ve idamesinde etkin; ayrıca 
sosyo-kültürel yeniden üretim mekanizmalarıyla birlikte gündelik yaşamın 
içinde de merkezi sayılabilecek bir rol oynadığı fikri”ne dayanmaktadır. 
Türkiye’de militarizmi, askeri darbelerle ve askeri vesayetle özdeşleştiren 
“dar yorumu” aşma çabası çalışmanın temel hareket noktasıdır. Dolayısıyla 
askeri darbelere giden süreçler ve etkileri farklı makalelerde kısmen ele 
alınmakla birlikte ayrı bir bölüm ve başlık olarak incelenmemektedir.

Kitap altı bölüm ve bir değerlendirme yazısından oluşuyor. “Militarizm 
Çalışmaları ve Türkiye’de Militarizm” başlıklı birinci bölümde yazar, 
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tanımlama sorunuyla malûl olan militarizmin teorik olarak hangi açılardan 
ele alındığına ya da alınabileceğine yönelik bir çerçeve ortaya koymuştur. 
Kapsamlı bir militarizm çalışmasının hem yapısal unsurları (ordunun kurumsal 
özellikleri ve ordu-siyaset-ekonomi ilişkisi) hem de militarizmin sosyolojik 
temelleri ile gündelik yaşamı kapsayan yeniden üretim mekanizmalarını 
ihmal etmemesi gerektiğini belirten yazar, orduyla ilgili gelişmeleri gözönüne 
alan fakat aynı zamanda sosyo-psikolojik perspektifle militarist söylem ve 
kabullenme süreçlerine vurgu yapan bir analizi amaçlamıştır. Bu bölümde, 
gündeliğin içine gömülü ritüellerden, sembollerden, propogandif ve 
performatif etkinliklerden militarist çağrışımlarla yüklü kavram, sözcük ve 
deyimlere, çocuklara verilen isimlerden kamusal mekân ve yapı isimlerine, 
heykel ve anıtlardan sloganlara, edebiyattan radyo-televizyon, sinema 
ve müzik sektörüne varana kadar geniş bir militarist repertuvara referans 
verilmiştir. Yazarın da belirttiği üzere militarizmin gündeliğe dâhil olmuş bu 
yönüyle hesaplaşmak askeri müdahaleleri ve askeri vesayeti de aşan zorlu bir 
sürece karşılık gelmektedir. Çalışmanın metodolojisini de ortaya koyan bu 
bölüm aynı zamanda teorik bir tartışma zemini oluşturmaktadır. 

“Türkiye’de Milli Kimlik İnşası Sürecinde Militarist Eğilimler ve Tesirleri” 
başlıklı ikinci bölüm, modernleşmeci-militarist zihniyetin hem ulus-
devletleşme sürecine hem de ulusal kimlikle beraber inşa edilen erkek ve kadın 
kimliklerine yönelik etkilerine odaklanmıştır. Yazar, ordunun sosyal ve siyasal 
konumundan kaynaklanan rollerini yalnızca tarihsel bağlamda modernleşme 
sürecine bakarak değil aynı zamanda militarist eğilim ve değerlerin kökleri 
ile yeniden üretim mekanizmalarına ve resmi ideoloji ile ilişkilerine de 
vurgu yaparak bir açıklama getirmiştir. Bunun için yazar, (1) “ordu, zorunlu 
askerlik ve devletin korunması çerçevesinde ileri sürülen resmi/yarı resmi 
savların deşifre edilmesi ve inkılâplar ile militarist öykünmeler arasındaki 
ilişkinin açığa çıkarılması”, (2) “kışla düzenine, militer disipline yapılan 
‘pedagojik’ atıfların ve askerliğin önemine dair ön kabullerin gerekçelerinin 
açıklanması” yönünde değerlendirme yapılmasının faydalı olabileceğini ifade 
etmiştir. Ayrıca milliyetçilik ve militarizm ile “makbûl” yurttaşlık, idealize 
edilmiş erkeklik ve kadınlık imgelerinin nasıl iç içe geçtiğini de göstermeye 
çalışmıştır. Nitekim militarist değerler hem erkeklerin çocukluktan kurtulup 
“erkek” olmayı öğrendiği bir eğitim süreci hem de kadınların milli mücadelede 
gösterdiği kahramanlıklar üzerinden yeniden üretilmiştir. Öyle ki toplumsal 
alanda militarist/milliyetçi düşünce ve değerlerle oluşan bu “çakışma” hali 
yakın zamana kadar askeri söylem, öngörü ve yöntemlere koşulsuz inancı da 
beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda yazarın vurgusu demokratik özgürlükler 
açısından hedeflenen bir “normalleşme” için yalnızca kurumsal açıdan adım 
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atmanın yetersiz; kültürel unsurlar ile muhafazakâr damardan beslenen 
militer unsurların ve yeniden üretim biçimlerinin tartışılmasının elzem olduğu 
yönündedir.

“Kore Savaşı: Soğuk Savaş İkliminde Militarist Pattern’in Oluşma Serüveni” 
başlıklı üçüncü bölümde yazar, Kore Savaşı’nın hem Türk milliyetçiğinin 
kendini militer semboller üzerinden kamusal alanda yeniden gösterdiği hem 
de örgütlenme süreci açısından önemli bir uğrak olduğunu ifade etmiştir. 
Bu bölümde Kore Savaşı, militarizm ve anti-komünizm propagandasının 
buluşturulduğu örnek bir vaka olarak irdelenmiştir. Yazar, ilk olarak Kore 
Savaşı’yla birlikte gelişen ve etkileri uzun vadeli olan militarist propagandanın 
belirleyici özellikleri ve araçları üzerine eğilmiştir. Bu bağlamda yazara göre 
milliyetçilik militarizm ve anti-komünizm propagandası için önemli bir çatı 
vazifesi görmüş ve propagandif pratikler radyo, basın, mitingler ve savaş 
filmleri üzerinden tüm kamuoyunu hedefleyecek şekilde yürütülmüştür. 
Yazar, destek mitingleri, savaşın dini argümanlar üzerinden temellendirilmesi, 
şiir ve muhtelif yayınlarla kamuoyunun nasıl militarize edildiğini ve Kore 
Savaşı’nın kayıplarıyla “şehitlik kültü”nün yeniden üretilmesindeki sembolik 
ve fonksiyonel önemini ortaya koymaya çalışmıştır. Sonuç olarak yazar, Kore 
Savaşı’nın toplumun militarizasyonu ile anti-komünizmin popülerleşmesinde 
önemli bir etkisinin olduğunun altını çizmiştir.

“Türkiye’de Silahlı Kuvvetler, İdeoloji ve Anti-Komünizm Propagandası” 
başlıklı dördüncü bölümde yazar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta 
kademesinin Soğuk Savaş’la birlikte sola karşı konumlanışını ve anti-
komünizm propagandasının etkilerini analiz etmiştir. Yazara göre komünizme 
karşı geliştirilen söylemle Türk sağının benimsediği söylem oldukça 
benzerdir ve orduyla mezkûr hareketin işbirliği ve sola karşı devlet baskısının 
artışı paralel gelişmiştir. Nitekim Soğuk Savaş döneminde Kemalizmin anti-
komünizm şiarı üzerinden yeniden inşasının hem ordu içinde sola meyyal 
subayların tasfiyesini hem de “müesses nizamı” sarsacak boyutta güçlenen 
sol muhalefetin bastırılması ve ortadan kaldırılmasını beraberinde getirmesi 
şaşırtıcı olmamıştır. Solun kriminalize edilip itibarsızlaştırma eğiliminin 
Soğuk Savaş’ın süreklilik gösteren özelliklerinden biri olduğunu ifade 
eden yazar, ordunun anti-komünizm bayrağı altında birleşen sağ akımların 
faaliyetlerinin politik/sosyolojik yarılmaları derinleştirdiğini, toplumun 
militarizasyonu ve şiddetin yükselmesinde önemli etkilerinin olduğunu 
da analizinde gözlerden uzak tutmamıştır. Yazar bu bölümü önemli bir 
değerlendirmeyle sonlandırmıştır: Soğuk Savaş’ın “mirası” artık 1990’ların 
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yeni güvenlik paradigmasına hizmet etmiş ve Soğuk Savaş teknikleri bu kez 
“irtica” ve “terör” tehditleri üzerinden yeniden üretilmiştir.

“Milli Dava Olarak Kıbrıs Meselesi ve Militarizm” başlıklı beşinci bölümde, 
yazar, “Yavru Vatan Kıbrıs” imgesi ve “Kıbrıs Barış Harekâtı” üzerinden 
gerçekleştirilen militarizm propagandası ve etkilerini analiz etmeye çalışmıştır. 
Evvelâ, belli bir dönem boyunca unutulan Kıbrıs’ın bir “milli mesele” olarak 
kamuoyunun gündemine nasıl geldiği/getirildiğini ve Ada’daki olayların basın, 
radyo, mitingler ve konferanslar üzerinden yansıtılma biçiminin Türkiye’deki 
milliyetçi/militarist ortamı nasıl etkilediğini açıklamıştır. Sonrasında Türk 
milliyetçilerinin mevcut Kıbrıs politikasına yönelik eleştirileri ile askeri 
müdahaleyi teşvik eden yaklaşımlarının aynı zamanda ciddi bir militarizm 
propagandasına yol açtığını ifade etmiştir. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan 1974 müdahalesine kadar geçen süre içerisinde Ada’da ve 
Türkiye’de militarizmin tırmandırılışı ve askeri müdahaleye yönelik çağrılarla 
birlikte Kıbrıs Barış Harekâtı’na giden süreci muhtelif açılardan ele almıştır. Bu 
bağlamda kamuoyunun askeri müdahale fikrine hazırlanışı, müdahalenin nasıl 
bir kahramanlık destanı olarak sunulup meşrulaştırıldığı, “şehitlik kültü”nün 
nasıl yeniden üretildiği, harekât sırası ve sonrasında “makbûl” ve “görünür” 
olmanın koşulları gibi sorulara cevap arayan yazar, Yeşilçam’ın geniş Kıbrıs 
repertuvarı ve müzik sektörü üzerinden dönemin militarist ve milliyetçi 
atmosferini de yansıtmaya çalışmıştır. Öte yandan Kıbrıs Harekâtı sonrasında 
silah ambargosunun da etkisiyle güçlenen “ulusal savaş endüstrisi” kurma 
çabalarına değinip bu çabaların bir yönüyle de TSK’nin kapitalist ekonomiye 
eklemlenme sürecinin ve yerli burjuvazi ile kurduğu ilişkideki yoğunlaşmanın 
önemli bir emaresi olduğunu ileri sürmüştür. Nihayetinde yazar, bahsedilen 
sürecin militarizmin önemli bir varyantı olan “askeri tekno-fetişizmi” ve 
militer motiflerden örülü hamaseti beslediğini, militarizmin temel önyargısı 
“ordu-millet özdeşleşmesi”ni yeniden ürettiğini ifade etmiştir.

“1990’lar Türkiyesi’nde Kılcallaşmış Militarizm: Siyasal İslam’dan Kürt 
Sorununa” başlıklı altıncı bölümde, 1990’lar Türkiyesi’ni tüm taşların 
yerinden oynadığı bir dönem olarak gören yazara göre Soğuk Savaş 
reflekslerinden kurtulamayan politik yapı yükselen talepleri karşılamaktan 
uzak olduğunu anladıkça daha fazla militarizme yönelmiş, “güvenlik 
devleti” sivil-asker eliyle inşa edilmiş, “rejimi muhafaza kaygısı”, “bölünme/
parçalanma korkuları” üzerinden militarizm yeniden üretilmiştir. Bu açıdan 
yazara göre, politik düşünce ve konumlanışlarıyla aynı zamanda militerleşen 
de kimi politik özneler (örneğin İslamcılar) bu dönemde militarizmin hedefi 
haline gelmelerine rağmen militarist zihniyetle yüzleşmediklerinden, mağdur 
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olan/mağdur edenler değişse de, benzer militarist “pattern”ler içinde politika 
yapmaya devam etmişlerdir. Bu bölümde yazar, 1990’lardan itibaren daha 
da güçlü bir biçimde Türkiye’nin politik gündemini belirleyen iki dinamik: 
siyasal İslam ve Kürt sorunu karşısında, bir yanıyla sivil/asker seçkinler 
tarafından diğer yanıyla onlarla paralel yönelime sahip “makbûl” sivil toplum 
kuruluşlarınca gerçekleştirilen yapının militarist unsurları ve işleyişini ortaya 
koymayı amaçlamıştır. Dönemin ittifak ilişkilerini de göz önünde bulunduran 
yazar, ideolojik cephe kurma arayışlarını ve bununla beraber dönüşen iç/
dış düşman kategorilerini de ele almıştır. “Bölünme” ve “rejim değiştirme” 
korkuları üzerinden geliştirilen tezlerin politikayı itibarsız kılarak militarist 
yöntemlere yönelik talebi artırdığı, 1980-2000 yılları arası toplumsal barışın 
büyük zarar gördüğü, sistematikleşen devlet şiddeti ile ortaya çıkan toplumsal 
tahribatın militarist propagandadan dolayı Türkiye kamuoyunda fark 
edilemediği ve dolayısıyla kamuoyunun son 30 yıllık savaşın bilançosunu 
anti-militarist bir perspektiften değerlendirmekten uzak olduğu yazarın altını 
çizdiği diğer noktalar arasındadır.

Kitabın son bölümü “Değerlendirme ve 2002 Sonrasına Dair Düşünceler”e 
ayrılmıştır. Bu bölümde öncelikle yazar, Türkiye’de iktidarların militarist ön 
kabul ve yöntemlerle esasen bir sorununun olmadığı; militarist eğilim ve 
askerî çözümlere karşı duran az sayıda siyasi ve sivil toplum kuruluşunun 
istikrarlı bir şekilde itibarsızlaştırıldıkları; TSK’nin sivillere yönelik 
ideolojik endoktrinasyonu ile siyasal iktidar ve milliyetçi/ulusalcı çevrelerin 
militarist çözümlere verdiği desteklerin militarizmi siyasal/toplumsal alanda 
hegemonik kıldığı; savaş, askerî müdahale ve sıcak çatışma anlarında 
militer değer ve çözümleri yüceltici söylemin yoğunlaştığı; bu nedenle 
militarist dil ve politikaların sorunların gerçekçi ve eleştirel bir bakış açısıyla 
tartışılabilmesine mani olduğu ve medyanın militarizasyon sürecinde çok 
önemli bir rol icra ettiği yönünde bir dizi değerlendirme yapmıştır. 2002 
sonrasında kurumsal/yasal alanda meydana gelen değişikliklerin “yapısal 
militarizm”in sınırlandırılması adına oldukça önemli olduklarını belirten 
yazar, buna rağmen ideolojik/söylemsel açıdan değişen bir şeylerden ziyade 
sürekliliklerden bahsedilebileceğini ifade etmiştir. Öyle ki yazara göre 
militarizmin güvenlik ideolojisi olarak karşımıza çıktığı yeni dönemde 
hegemonik kapasitesini artırdığı dahi söylenebilir. Sonuç olarak sürecin uzun 
ve emek isteyen çok boyutlu bir mücadele olduğunun kabulünün, militarist 
değer üretimine eleştirel yaklaşıp süreci raporlayacak bağımsız inisiyatiflerin 
ve kamuoyu baskısının gerekliliğinin, militarist değerleri yeniden üreten 
mekanizmaların itibarsızlaştırılması ile barış kültürünü geliştirecek çabaların 
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teşvik edilmesinin oldukça önemli olduklarını vurgulayan yazar, kılcallaşmış 
militarizm sorununa karşı çözüm önerileri getirmiştir.

DİPNOT
1 Çayır, K. (2014), “Biz” Kimiz? Ders Kitaplarında Kimlik, Yurttaşlık, 

Haklar (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları).


