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ÖZET 
 

 

Bu çalışma ile milliyetçilik ve militarizmin, askerlik mefhumu özelinde, erkeklik 
inşasının ilişkisi incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, kuramsal çerçeve özelinden, 
araştırmanın metodolojisi, bulguların incelenmesi, sonuç ve değerlendirme olarak tasnif 
edilmiştir. Tez kuramsal çerçevede ulus-devlet, milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti erken 
dönemi, toplumsal cinsiyet, askerlik ve erkeklik konuları üzerinde durmaktadır. Araştırmanın 
metodolojisinde problemi tanımı; araştırmanın amacı, önemi, soruları, sayıltıları, sınırlılıkları, 
veri toplama ve veri inceleme yöntemleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Ulus-Devlet, Erken Cumhuriyet Dönemi, Milliyetçilik, Militarizm, Erkeklik 
ve Askerlik. 
 
Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

This study aims to investigate the relationship between the notion of military service 
and masculinity. The study has classified as a theoretical framework, methodology of research, 
the examination of findings, results, and evaluation. The thesis has focused on the notions of the 
nation-state, nationalism, the early period of the Republic of Turkey, the gender issues, the 
masculinity, and the military service issues, in the theoretical framework. In the methodology of 
the research; the definition of the problem, the purpose, the importance, questions, 
assumptions, limitations, data collection, and data analysis methods of the research has been 
presented. 

 
Keywords: Nation-state, Early Republican Period, Nationalism, Militarism, Masculinity and 
Military Service. 
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1.  GİRİŞ 

 

İnsanlık tarihi, önce doğayla mücadelenin tarihi olmuştur. Zorlu mücadelede barınma, 

beslenme ve güvenliğe dair ihtiyaçları kolay kılabilen ve sağlıklı nesli sürdürebilen insan, 

toplumsallaşarak, yaşam enerjisinden yana gerçekleştirdiği her işlevsel tasarrufla, biyolojik ve 

kültürel atılımlar yaşamıştır (Eroğul, 2018: 33). Ancak biyolojik evrimin gözlemlenebilir hızının, 

kültürel evrimin daha gerisinde kalmaya başladığı evre ile beraber; bugünkü insan türü ile onun 

elli bin yıl önce görülen ilk türdeşi Homo Sapiens arasında, biyolojik olarak çok ciddi farklılıklar 

bulunmazken; geçim, düşünüş kavrayış ve yaşayış biçimindeki fark, burada bahsetmekle 

geçiştiremeyeceğimiz kadar derinleşmiştir. Birlikte yaşamda avcılık ve toplayıcılığa dayalı iş 

bölümünün yine ilkin bu süreçte şekillendiğinden bahsedebiliriz. Toplumsal, siyasal 

farklılaşmaların kökenini de yine bu iş bölümü durumu ile toplayıcı, çiftçi- kadın, avcı, sürücü- 

erkek ayrımında temellendirebiliriz (Şenel, 2001: 50-51). Alet kullanımı, iş bölümleri, iş 

kollarında profesyonelleşme gibi süreçlerle yerleşme eğilimindeki topluluklar, zamanla giderek 

sürdürülebilir düzeni, yazısız/yazılı kurallarla toplumsallıklarını daim kılabilmişlerdir.  

İnsan- insan mücadelesi bakımından savaş, insanlık tarihinin en eski yerlerinden 

itibaren konumlanmıştır. İnsanlığın en uzak tarihinden bugüne ve hali hazırda devam etmekte 

olan savaşlar, biçim değiştirerek bizi de bir parçası, öznesi kılar. Toplu ve örgütlü şiddet 

eylemleri olarak tanımlanan savaş kavramı, başka bir tanımda; iradeler arası iktidar mücadelesi 

olarak da karşımıza çıkabilir (Aktaş & Özmen, 2013: 35). “Savaşlar; ulusal, dini, kişisel, feodal 

hanedan veya yoğunluklarına göre sınırlı, topyekün; coğrafi kıstaslara göre ise; yerel ve genel 

olarak sınıflandırılması mümkündür” (Aktaş & Özmen, 2013: 37). İlkel* topluluklardaki alet 

becerisi edinebilmiş koruyucu erkeğin yaşamı pahasına gösterdiği bu fedakarlığı, manevi 

değerlerle yeni bir otorite kuşanarak; lider, şaman, fatih, sultan, padişah ya da daha yakın 

dönemki haliyle kahraman biçimine dönüşmüştür. Savaş, erkeği ilkel topluluktan beridir saygın 

ve kutsal bir konuma taşımıştır. Öyle ki, Serpil Sancar’ dan aktarımla, savaşçı olmak, silah 

taşımak, Ortaçağ’ da da bir nevi aristokrasi ayrıcalığı olarak kabul görmüştür. Bugün de değişen 

koşullarda savaş, alanında teknik ve teorik donanıma vakıf olmuş erkek bireyler (ordularda 

muvazzaf kadın askerlerin de giderek arttığını göz ardı etmeden); değişen değerlerle, fakat baki 

kılınmaya çalışılan kahramanlıklarıyla varlıklarını sürdürmektedir. Serpil Sancar; Erkeklik: 

İmkansız İktidar adlı çalışmasında kahraman erkek anlatısına dair iz sürerken şöyle bir yere 

değiniyor:  

                                                        
 
* Burada “ilkel” kavramına kısaca değinmek gerekir; L’evis Strauss “yazının” asli belirleyici unsur -
olduğunu vurgulamak maksadıyla, “ilkel” kelimesini kullanımda tırnak içerisinde tutar; “ilkel toplumlar” 
tamlaması yerine “yazısız toplumlar” şeklinde kullanımında da hiçbir sakınca olmadığını ifade eder. 
(Strauss, 2018: 35). 
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“Avrupa' da feodal dönemde ara ara devam eden geniş çaplı din ve hanedan savaşları mevcut 

savaş ve şiddet araçları üzerinde bir tür erkek tekeli yaratmış ve bu gelişmeler süreç içinde 

modern ulus-devletlerin milli ordular sistemi olarak şekillenmesine yol açmıştır.” (Sancar, 

2009: 48)  

Savaşa dahil olan erkek için saygınlık ve kahramanlıklar kurgulanır. Karşı, alt edilmeye 

çalışılan irade için de düşman değerleri yaratılır ve bu karşıt gruba ait tüm değerler dışlanır, 

itibarsızlaştırılır.  Savaş fiziksel çatışmayla beraber bu değerler üzerinden egemenlik kurma 

çabasıdır. Karşı tarafın sergilediği iradeyi itlaf etme hamlesidir. Öyle ki savaşan gruplar 

içerisinde bu savaşı ya da düşman değerleri yaratma fikrini reddetmek; sertlikten, namustan ve 

şereften bir anlamda ödün vermek gibi bir zayıflığa denk gelir (Akgül, 2013: 33). Örnekle 

günümüzde “vatan borcu, namus borcu” gibi söylemlerle pekiştirilen askerlik görevi ve onun 

asli unsurları olan erkek bireylerin iktidarı, rahatlıkla gözlemlenebilir ve toplumda her daim 

sergilenebilecek, taşınabilecek türden bir gurura dönüşür.  

Günümüzde devlet olgusuna dair yaygın anlayış, modern devlet diye de tanımlanan, 

ulus- devlet modelidir. Feodal dönemin yönetiminin iktisadi temelli zorluklarının bir ürünü 

olan ulus- devlet; sosyal çatışmasızlık hedefi doğrultusunda, gücü tek bir merkezde toplamakta 

çözüm gören bir anlayıştadır. Modernizmin aynı anda hem girdisi hem de çıktısı olan ulus- 

devlet; benzer şekilde, hukukun ve toplumun sekülerleşmesi, ekonominin liberalleşmesi gibi bir 

dizi gelişimi kendiyle eş zamanlı şekillendirmiştir (Işıklar, 2008: 801). Devlet toplumu tek bir 

bütün olarak görür ve kendi sürerliliği adına, hudutları içerisinde bulunan tüm yurttaşlarla 

birlikte üstün bir “biz” değeri inşa eder. Toplumsal yaşama dahil olan tüm alanları ancak, başta 

eğitim ve tarihten beri eğitimin yegane taşıyıcısı olarak görülen kurum olan orduyu 

millileştirerek bu aktarılabilir bilinci mümkün kılabilmiştir. Bugün dahi aynı hudutlar içerisinde 

bulunan bireylerin birlikte hareketini mümkün kılabilecek paydaşlık, bilincin üreticisi 

konumundaki milli ordu ve milli eğitim gereçleri sayesinde mümkün olmaktadır. Tarihte, ordu 

ve eğitim kurumlarının milli bilince sahip yurttaş inşasında en etkin ilk örneğini inceleyebilmek 

için, öncelikle, Fransız Devrimi’ne odaklanmak gerekir. 

Fransız Devrimi, özgül koşulları, birikim, deneyim ve sonuçları ile bugün de 

gündemimizde olan, evrensel kabul görmüş değerlerin zemini olmuştur. Devrim’in korunmaya 

ve yaygınlaştırılmaya muhtaç değerleri ve onun muhafızları, bugün de kendi varlığını 

sürdürebilmek ya da o değerlerin tam karşısında konumlanabilmek adına yeni ve başkaca 

mücadele alanları yaratmıştır. Fransız Devrimi ile değişen devlet anlayışı beraberinde süregelen 

savaş geleneklerini de değiştirmiştir. Bir proje olarak militarist milliyetçiliğe dönük ilk izler 

vatandaş-ordu (Citizen- Army) uygulamasıyla hem ilk ulus-devlet hem de ilk ordu-millet olma 

özelliğindeki Fransa’ da rastlanılır. Bu yeni ordu- millet ekolü uluslaşmanın hem nedeni hem 
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sonucu olmuş, silah tutma imtiyazı ve şerefine nail olabilen erkek yurttaşlar, askerlik yoluyla 

vatandaşlık /birinci sınıf vatandaşlık statüsüne erişmişlerdir (Altınay & Bora, 2017: 140-144). 

Vatandaşlık olgusuna tarihte ilk rast geldiğimiz yerde, Antik Yunan’da, bu olgu sadece 

belirli bir gelir ve mülk sahibi olan olgun erkek bireyleri kapsamaktan ibarettir. Mülkiyet, 

vatandaşlık ve güvenlik olgularının Antik dönemden beri birbirleriyle iç içe anılır olması, ordu 

denilecek doğal görünümlü muhafız ordusunun da çıkış noktasını oluşturmuştur. Mülkiyetten 

istifade etme hakkı, tarihsel gelişim sürecinde birçok coğrafya için farklılıklar göstermesine 

rağmen, temelde bir paydada birleşmiştir: Erkeğin mülkiyet ve tasarruf hakkı; dolayısıyla 

yönetimde söz söyleme ve eyleme, yani etkin yurttaş farklılığı, buradan doğru oluşmuştur. 

İktisadi ve idari tüm tasarrufun erkeğin elinde olması erkek bireyi kamusal alanda imtiyazlı bir 

konuma taşımıştır.  Kadın ise daha önceleri, daha az önemde olduğu kabul edilen özel alana 

itilmiştir. Rebecca Grant (1991) kadınların bu görünür alanın dışında tutuluyor olmasının izine, 

toplum sözleşmecilerinden iki düşünür; Thomas Hobbes’ un erkeğin saldırgan doğası ve Jean J. 

Rousseau’nun erkeğin doğal akıl kapasite üstünlükleri görüşlerinde temellenen, erkeğin “doğal” 

kadının ise “doğala yakın” savlarının kabulünde rastlanabileceğine işaret etmiştir (Grant akt. 

Davis, 2010: 20).  

Savaşın geniş nüfusa sunumu ve yurttaşları savaşa katılıma ikna edebilmek, 

sürdürülebilir düzenli orduların- devletlerin geleceği için mühim ve elzemdir. Zira savaşın; 

ölüm, şiddeti de içeren, maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilecek olması, her dönem 

için yadsınamaz bir gerçektir. İşte tam bu noktada, kader birliği ve hegemonik pay, ikna gücü 

pekiştirenleri olarak denkleme dahil olmaktadır. Yüksek değerlere sahip inşa edilen bir “biz” ve 

onun üstünlüğünü sağlamasında basamak olacak, kıymetsiz “öteki-onlar” anlayışı hegemonik 

pay ve paydaşlıkta verimle iş görmüş ve görmektedir (Akgül, 2011: 29). Milliyetçiliğin hem bir 

ülkü (devlet olma ülküsü), hem de bir inancı (müştereklik, kader birliği) içermesi; var olan 

devletin her daim bütün (dahili- harici) tehditlere karşı muhafazası ve diğer tüm devletlere 

karşı önceliği, kutsallığı, yücelik gereksinimi, milliyetçilikle militarizmin örtüştüğü yerler olarak 

işaretlenebilir. Kutsal aidiyet beraberinde onun muhafazası için önce bazı cazibe unsurunu, 

“erkeklik, adamlık, erdem, şeref” gibi, sonra da bu şerefe nail olabilecek bireyleri “asker, adam, 

kahramanlar” yaratır. Bu potansiyel kahramanlar, tarım öncesi topluluklarda olduğu gibi her 

dönemde de erkek-savaşçı efsane ve söyleminde kendine güvenilir bir yer edinebilmek, toplum 

nezdinde saygıdeğer bir yer inşa etmek meylindedir. Modern devletin seçkin vatandaşlarından 

olabilme adına, erkek bir dizi kimlik inşa süreçlerinden geçmektedir.  

Modern devletin mevcut coğrafyamızda kimlik inşasında en fazla müdahil olduğu yer, 

şart koştuğu zorunlu askerlik hizmetidir. Hizmet olarak adlandırılması dahi, bu gruba dahil 

olmayan, olamayan diğer tüm vatandaşlar üzerinde etki eden muhtemel bir iktidar gereci 

oluşunun göstergelerindendir. Erkeğin devlet ile olan imtiyazlı ilişkisi için, bu denklemin ve 
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devletin biyolojik sürdürücüsü olan kadın ile vatanın özdeşliğine bakmakta da fayda vardır. 

Kavram olarak paternalizme değinmek burada ön açıcı olacaktır; paternalizm (korumacılık) 

“erkek bakış açısıyla belirlenmiş konum içerisinde kadının bulunmasını sağlama, bu konumda 

kadını korumayla ilgilidir. Paternalizm insanlar arasındaki ilişkinin önemini tanımakla birlikte, 

bu ilişkileri eşitsizlik temelinde kurar. Paternalizme göre bu tür eşitsizliği reddetmek, gerçekte 

olan durumu reddetmek demektir” (Uygur, 2013: 118). Kadın vatanla özdeşleştirilerek, erkek 

(evlatlar, eşler, baba) tarafından korunması ve her an işgal edilme tehlikesi taşıyan bir değerde 

konumlandırılmıştır. Çoğu kez bir aile ile özdeşleştiren ulus kavramını eril arzular ve milliyetçi 

söylemler ile inşa edilen hayali bir ortaklık olarak gören Akgül, bu hayali ortaklığın buluşma 

kavşağının kadın bedeni olduğunu belirtir (Akgül, 2013: 94). Afsaneh Najmabadi ve George L. 

Mosse’ den bir alıntıyla “ancak aşkla bağlanılmayı ve muhafaza edilmeyi hak eden ve 

sahiplenilmeye değer, doğurganlığını ve bedenini vatanı için çarpışan erkeğe adayan” kadının 

kutsal vatan ile özdeşleştirildiğini ifade eder (Mosse; Najmabadi, akt. Akgül, 2013: 95-96). 

Millet ve milliyetçilik kavramlarına dair çalışmaların birçoğunun bizi son iki yüzyıl gibi 

bir zaman dilimine yönlendiriyor olması tesadüfi değildir, aksine bu olgunun gelişimine dair 

hemfikrin oluşmasından ötürüdür. Milliyetçilik; siyasi birim olan devlet ile toplumsal birim olan 

milletin kesiştiği yerde, hedefleri müşterek kılan bir araç konumundadır (Gellner, 2013: 19). 

Ernst Gellner; milliyetçilik ve ulus arasındaki ilişkiyi “milliyetçilikler uluslardan değil, uluslar 

milliyetçilikten doğar” (Gellner, 2013: 49) şeklinde, milliyetçilik alanyazında genel kabul görmüş 

bir ifadeyle belirtmiştir. Gellner’ in tanımlarından yola çıkarak temelde şu vurguyu yapmakta 

bir beis yoktur; tüm milliyetçilikler ancak farklı bir ötekiden beslenerek varlıklarını 

sürdürebilirler (Nagel J. , 2013: 74).  

Eric J. Hobsbawm, “Milletler ve Milliyetçilik” adlı eserinin girişinde “millet” kavramının 

ehemmiyetini şu, özet,  kurguyla ifade eder: 

“Yeryüzünde, yalnızca insan canlılığını sonlandıracak tesirde bir nükleer felaket düşünelim. Bu 

felaketin izini sürmek için gelen galaksiler arası bir tarihçi-araştırmacı, mevcut korunmuş 

kütüphanelerde (zira bu felaketten kurguda bir tek insanlar etkileniyor olsun) yaşananları 

araştırmak üzere yürüttüğü çalışmada, rastladığı ilk bulguda fark edecektir ki, 200 yıllık bir 

zaman diliminde insanlık tarihine dair, ‘millet’ kavramını ve ardıllarını anlayamadan, yıkımı 

anlamak ve hiçbir yere varmak mümkün olmayacaktır” (Hobsbawm E. J., Milletler ve 

Milliyetçilik, 2014: 14).   

Anthony Gramsci’ nin kazandırdığı hegemonya kavramından yola çıkarak, milliyetçiliği 

kültürler arası üstünlük kurma mücadelesi olarak kavrayabilir, yine hegemonya kavramı 

kesişiminde bir diğer üstünlük kurma alanı olan cinsiyetçilikle kesişimlerine bu bağlamda açık 

seçik rastlayabiliriz. Gramsci egemen zümrelerin tahakküm etme gereci olarak fiziksel güçten, 

zor kullanmadan ziyade ideoloji ile kurmasını hegemonya kavramı ile ifade etmiştir. İdeoloji 

kurulan hegemonyayı, sınıfların karşılıklı olarak birbirleriyle zaman zaman mücadelesi ve 
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zaman zaman mutabakatıyla sürekli kılar (Ashe, 2007: 144). Tanıl Bora ise bu minvalde 

milliyetçilik ile cinsiyetçilik arasındaki güçlü bağı şöyle ifade eder:  

“Bir tahakküm ideolojisi olarak milliyetçilik daima erildir. Kadın imgesinin milliyetçi kullanımı 

güya bir yüceltidir- ama kadının bedenini ve kimliğini milleti kutsama pahasına 

araçsallaştırılarak temellük eden bir yücelti. Kadının analığa indirgenmesinin en hevesli 

savunucusu, ezelden gelip ebede giden milletin sürekliliğini gözeten milliyetçiliktir. Savaşlarda 

ve sair millî çatışmalarda sefalete düşen, ırzına geçilen kadına, millî iffete dönük bir saldırının 

nesnesi olarak 'sahip' çıkılır. Düşman kuvvetler tarafından tecavüze uğramış kadın milli 

namusun timsali olması sebebiyle bir kurban olarak görülür bu sayede kadının bekareti 

üzerindeki kolektif kontrol daha da artar”. (Bora, Milliyetçiliğin Kara Baharı, 1995: 317)   

Najmabadi’ ye göre milliyetçi söylem, genellikle, sıradan bir toprak parçası olmayan 

patria, vatanın bir kadın bedeni olarak tasvir edilmesini; Fransız Devrimi şiarının üç 

bileşeninden “fraternity”; (erkek) kardeşlerin oluşturduğu ulusta, yine erkeklerin birliğine 

dayanan bir ulus kimliği inşa etmek üzere kullanıldığını ifade etmiştir (Najmabadi, 2013: 129). 

Akgül  ise, Davidoff ve Hall’ dan referansla; millet anlamına gelen “nation” kelimesi Latince’ de 

doğum anlamına gelen “natia” kelimesinden evirilmiş olmasının bir tesadüf olamayacak kadar 

açık olduğunu belirtir (Akgül, 2013: 94).  

Militarizm; Latince kökü “orduya dair, askeri” anlamlarına gelen “militaris” kelimesine 

dayanan (Atmaca, 2014), Fransızca ve İngilizce dillerinden Türkçe karşılığı ise “askericilik, 

orduculuk” olan, askeri uygulama ve değerlerin yüceltilerek sivil hayata yedirilmesi ve bu sivil-

askeri sınırının giderek müphem, muğlak hale gelmesini karşılar. Melek Göregenli modern ulus-

devlet ve modern ordular çağında militarizmi “sosyal psikoloji terimlerinden faydalanarak grup 

temelli eşitsizliklere dayalı sistemleri üretmek ve var olan bu düzeni sürdürebilmek adına askeri 

yapı, pratik ve söylemlerin gündelik hayatı biçimlendirmesi” olarak tanımlar (Göregenli, 2008: 

49). Yine militarizm ve cinsiyetçilik üzerine önemli katkıları bulunan Serpil Sancar’ a göre 

militarizm; çatışmayı, şiddeti, savaşı kaçınılmaz ve varılacak sonuç olarak sunar. Militarizm, 

muhatap olduğu topluluğa, mutlak sonun şedit olduğu kanısını rahat temellendirebileceği 

duygusal donanım oluşturma eylemlerini içerir. Bu sebepten ötürü militarizm, kişileri şiddet 

kullanılmadan sorunların çözülemeyeceğine kani kılar (Sancar, 2011: 15).   

Militarizm, Laura Sjoberg ve Sandra Via (2010) göre, sadece askeri değer ve işleyişlerin 

gündelik hayatın ardılı olarak değil, çatışma ya da çatışmasızlık hallerinde, askeri ile sivil olan 

çizgilerin belirsizleşmesi anlamına da gelir (Sjoberg; Via, akt. Sünbüloğlu N. Y., 2013: 2).  

Dilimizde bu kavramı karşılayan, askeri alana özgü bir kelime olmamakla birlikte; askerileşme- 

ordululaşma, askerlik, askeri gibi kelimeler, olguyu görece karşılayacak şekilde, 

kullanılmaktadır. Benzer şekilde, militarizm daha çok siyasal alanda kullanılırken, 

militarizasyon ise daha çok silahlanmaya tekabül eder. Bu çalışmada askerileşme, militarizm; 
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bazen de her ikisine birden başvurulacak ve her iki olgu da kullanımda anlamdaş olarak 

birbirleri yerine ikame edilecektir. 

Ulus- devlet, milliyetçilik gibi kavramları andığımız her an görüyoruz ki askerlik de aynı 

cümlede kendine yer bulmaktadır. 1648 Vestfalya Barış Antlaşması kimi tarih yazınında 

uluslararası boyutta modern (ulus) devlet kavramı ve modern çağın başlangıcı olarak 

görülebilmektedir (Karakaya, t.y.) . Akabinde Fransız Devrimi ile ikinci paylaşım savaşına kadar 

süreçte ve yaygın coğrafyada, modern devlete modern ordu anlayışı temellük etmiştir. Modern 

ordunun, Fransız Devrimi neticesi bir kazanımı olarak görülen, kitlesel yurttaş ordu biçimi 

şimdilerde, her ne kadar tamamıyla kabul görmese de, profesyonel- paralı orduya 

evrilmektedir. Şüphesiz dünyada birçok ülkede süregelen ve halen geçerli olan bir uygulama 

vardır ki, bu sürecin seyrinde etkilidir; o da zorunlu askerlik uygulamasıdır.  

Zorunlu askerlik uygulaması, tarihinden beri, ülkeden ülkeye göre farklılıklar 

göstermektedir. Akgül’ ün aktardığına göre, ortaya çıkış sürecinde, coğrafyayla da ilişkili olarak, 

iki farklı uygulamadan bahsedilebilir. İlki Rusya ve Osmanlı İmparatorluklarını kapsar. Rusya 

İmparatorluğunda askerlik uygulaması, köyün söz sahibi ve varsılları tarafından seçilen bazı 

kölelerin, ömür boyu askerlikle görevlendirildiği bir zorunlu askerlik biçimidir. Benzerlikler 

gösteren Osmanlı modeli ise Rumeli ve Balkanlardan, Hıristiyan köylülerin erkek evlatları 

köleleştirilip Yeniçeri Ocağı’nda asker kılınması biçimidir. İkincil olarak, Avrupa tarzı 

diyebileceğimiz; İngiltere, Fransa, Venedik ve İspanya’nın sıkça uyguladığı, fakat sonraları 

maddi bir külfet haline dönen, uzman-paralı asker modeliydi. Fransa Devrim ordusunun yerel 

kuvvetlerden oluşan birlikleri artan cepheler karşısında yetersiz kalınca, Fransa, zorunlu 

askerlik uygulamasına, katılım konusunda yaşanan aksaklıklara rağmen, 1789’ da fiilen 

geçebilmiştir (Akgül, 2011: 27).  

Günümüzde de askerlik uygulamalarında birçok farklılığa rastlarız. Ancak farklılıklara 

rağmen uygulamaların çoğunlukla ortak buluştukları yer; askerliğin “kamu hizmeti” olarak 

takdim edilmesidir. Askerlik Türkiye, İsrail gibi ülkelerde halen zorunlu kılınan bir uygulama 

olmasına rağmen; Avrupa’ da profesyonel ordu sistemine geçmiş İngiltere, Fransa, Almanya gibi 

ülkeler, kamu hizmeti olarak ordu görevi yerine, sundukları ikame hizmetler ile tercih imkanı 

sağlamıştır. Bir ülkede yaşayan yurttaşlardan, bazı mükellef kılınanlarının bu hizmete katılım 

göstermek istememesi (anti militaristler, anarşistler, vicdani retçiler) ya da ordunun kendi 

koyduğu esaslar dışında kalan (kadın, eşcinsel gibi)  bireylerin de askerlik vazifesine dahil olma 

istençleri, bir çok ülkede yaşanan değişimlerin kaynağı olmuşlardır.  

Zorunlu askerlik ulus-devletin yurttaşlarının hem kendilerini sınırlar içerisinde 

birbirlerinden hem de sınırlar dışında bulunan, diğer, yabancı tehditlere karşı korumak için icat 

ettiği bir düzenektir. 19. ve 20. yüzyıllarda uygulanmaya başlanılan zorunlu askerlik 

uygulaması, devletin savunmayı erkek yurttaş üzerinden cinsiyetlendirmesi ile aynı döneme 
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denk gelir (Akgül, 2011: 25). Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 yaşına giren her erkek bireyi, 

vatandaşlık vazifesi gereği, askerlik göreviyle sorumlu tutar*. Türkiye’de militarizm; özellikle 

zorunlu askerlik uygulaması ile sadece erkekleri değil, beraberinde bütünüyle bir toplumu 

militarize etmektedir (Kandiyoti, 2013: 40). Askerlik, erkeklerin toplumsallaşma sürecini 

biçimlendirilirken, onları, edindikleri bu imtiyazları doğrultusunda devlet ile ilişkilendirir ve 

erkekleri cinsiyet rejimi içerisinde bir eyleyen olarak iktidarın mühim bir öğesi kılar (Davis, 

2010: 80). Militarizasyon sürecinin erkek odaklı dönüştürücü etkisi, erkekliği devletin seçkin 

yurttaşıyla karşılıklı dayanaklarından en önemlisi olmuştur. Devlet başta “milli güvenlik” adına 

uyguladığı askerlikle birlikte; kadınlığı, erkekliği ve hatta erkeklikler içinde de farklı bazılarını 

yaratmaya kadar birçok sürecin işleyişini biçimlendirir (Enloe, 2013: 221). Belirlenen kıstaslara 

uygun bireylerin askerliğe dahil olabilmesi ve süreci başarıyla tamamlamaları sonucunda, 

erkeklikleri, tamlıkları resmi olarak tescillenir. Bu tescil bireyin ömür boyu sergileyebileceği bir 

belge ve anlatılar ile tasdiklenir, yeniden biçimlenir. Diğer taraftan bu gruba dahil olamamak 

toplumsal yaşamda, hiyerarşide ayrı bir mücadele alanı yaratır. Sağlığı el vermeyen ya da cinsel 

kimliğinden ötürü uygun görülmeyen bireyler askerlikten muaf sayılır; bu noktada, askerliğe 

uygun olan cinsiyet ve bedenin tamamlığı belirtilirken, diğer taraftan eksik olan ya da makbul 

olmayan da örülmüş olunur. Kendinden ayrıcalıklı (heteroseksüel) erkek yurttaşların toplum 

içerisindeki yeniden belirlenen konumu ve bu konuma dair yeniden üretilen değerler, militarist 

sistemin soyut bir mükafatı olarak sistemle tümleşik biçimde kendi sürekliliğini sağlar. Askeri 

düzen, soyut değerlerin ayrıcalıklı ve ilgili kesim tarafından ilgisini yitirmeye başladığı ya da 

kendini üretmede sıkıştığı dönemde ise, din gibi bazı başka harçlar kullanarak bu inşayı devam 

ettirmeye çabalar. Bir diğer taraftan yine, kurduğu çemberin dışında kalan diğer tüm “öteki” 

değerleri konumlandırır. Birbirinden farklı birçok girdiyi, uygulamada zaman zaman 

değişiklikler yaşansa da benzer yöntemlerle, tek bir çıktı olarak almak bu inşanın temel 

hedefidir. Kimi zaman şiddet, aşağılama ve neticesinde itaat ile kimi zaman da bu topluluğa 

dahil olabilme “şerefine nail” olanların yüceltilmesiyle bir kader birliği yaratmak 

maksadındadır. Öyle ki süreçte yaşananlar hiçbir zaman sadece orada yaşanan tecrübe ile sınırlı 

kalmayacaktır. Ordu düzenine deneyimsiz bir “çırak, asker” olarak giren her erkek buradan 

“usta, adam” vasfıyla çıkacak, toplumda “acı-tatlı”  anı anlatılarıyla edindiği konumun 

sürekliliğini sağlayacaktır (Selek, 2014). 

Ulusların kendi tarihlerini inşa etmeleri noktasında militarizm ve milliyetçiliğin görünür 

ilişkisi, yukarıda da kısaca bahsi geçtiği gibi, birçok alanda çalışmalara konu olmuştur. Henüz 
                                                        
 
* TSK, istisnai bazı durumlarda yurttaşları askerlikten muaf tutmaktadır. Temelde sağlık sorunları odaklı 
bir muayene yürütülür, raporlama işlemleri sonucunda da kişinin askerliğe uygun olup olmadığını 
belirlenir. Eşcinseller “psikoseksüel-cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” sebebiyle “askerliğe elverişli 
değildir”  kategorisine dahil edilmekte ve eşcinsel bireyleri askerlikten muaf tutulmaktadır (TSK Sağlık 
Yeteneği Yönetmeliği-6405, 2015).  
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son çeyrek yüzyılda yapıya ilişik olan toplumsal cinsiyet mefhumu; alanyazında, diğer girdiler 

olan militarizm ve milliyetçilik ile beraber araştırılır, sorgulanır olmuştur. Milliyetçiliğin ve 

militarizmin muğlaklaştırdığı sivil alanları, bu işleyişin sürekliliğini sağlayan toplumsal cinsiyet 

perspektifinden bakmadan netleştirmek mümkün değildir. Zira erkekliğin inşa edildiği yahut 

var olanın katmerlendiği yegane kurum olan askerlik, toplumsal cinsiyet anlamında, 

milliyetçilik ve militarizm ile doğrudan bağlıdır. “Her Türk asker doğar” söyleminin dahi yeterli 

kalmadığı yerlerde çeşitli “erkeklikler” kurgulamak durumunda kalınır. Her Türk’ ün asker 

doğmadığı gibi her erkek de savaşçı doğmaz ve denklemin sürdürülebilir hali için yeni 

biçimleriyle “erkeklikler” dahil edilir. Zira erkeklik; verili bir değer olmadığı gibi kaybına dair 

tehlikesi yüksek, kurgulanabilir ve edimsel olmasından ötürü de her daim faal bir mücadele 

alanıdır.   

Serpil Sancar’ a göre, bir coğrafyada yönetim şekillerinin geçiş dönemleri, militarist 

yapıya ya da militarizmin yükselişine en sık rastlanılabilecek zaman dilimleridir. Türkiye 

Cumhuriyeti adına, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile erken Cumhuriyet dönemi arası bu 

anlamda mühim bir yerde konumlanmıştır. Hem parçalanan imparatorluğun ezilmişliği hem de 

yeni, savaşkan ulus-devletin inşası süreci; milliyetçi ve militarist olguları epey fazla rastlanılır 

kılmıştır (Sancar, 2011: 11). Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın sömürgeleşme hareketlerinin 

yoğun olduğu dönemde, Avrupa’daki bu yeni iktisadi biçime ve onun sosyal hayattaki etkilerini 

yakalamakta geç kalmıştır. Avrupa’da yaşanan gelişmeler sonucu gayri Müslim ve gayri Türk 

toplulukların Avrupa ile ilişkileri ve ekonomik durumları, politik bilinçleri ile birleşerek 

Osmanlı’daki değişimlerin mücbir sebepleri olmuştur. Saray, bu değişimleri ve toplumsal 

hareketliliği yakından takip etmek için birçok memuru Avrupa’ya göndermiştir. Batıyla olan bu 

yakınlaşma ve birikimleri, dönemin Osmanlı’sında birçok alanda yenilikçi fikirlere ve 

beraberinde karşıt fikirlere de zemin olmuştur.  Devletin askeri sistemi yenilgilerle başarısızlığı 

tasdik edilmiş, eski ordunun tasfiyesi ve yerine Almanya’dan mülhem fikir ve komutanların 

müdahil oluşuyla baştan biçimlendirilmiştir. Harp okulları açılmış, genç yaşta her anlamıyla bu 

disipline dahil olmuş aynı mektepli fakat farklı ideolojide subaylar, genel bir paydada, düzenin 

değişmesi için faaliyet yürütmüşlerdir. Bu faaliyetler çeşitli dernek ve kulüplerle halka ve en 

çok da, her daim hazır kıta bulunması istenen gençliğe işlenmeye çalışılmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti kurucu kadrosunu barındıran yönetici kadroları işte bu subaylar ve sivil toplum 

derneklerinden oluşmuştur. Tanzimat sonrası ve erken Cumhuriyet dönemine denk gelen işte 

bu zaman dilimi yeni ülkenin birçok alanda temellendiği dönemdir.  

Askerlik, değerler üreterek karşıtlıkların yeniden konumlanışı üzerinden muktediri 

belirleyen bir kurumdur. Bu çalışmanın amacı “adam” olabilen erkeğin, bedeller ödeyerek güç 

bela edinebildiği bu yeni kaygan zemin ve kaybına dair her tekinsiz değer olan erkekliğine dair, 

filmin daha gerilerde bir kesitinden temellendiği yer ile birlikte incelemeye çalışmaktır. Bu 
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minvalde “hasta adam” Osmanlı İmparatorluğu’ndan yeni, “genç” Türkiye Cumhuriyeti’ ne geçiş 

sürecinde, bugün, yerini sağlama almış görünen, fakat iyiden iyiye sorgulanabilen ve tartışılan, 

yer yer kendini yenilemek etmek zorunda kalan fakat her döneminde “hegemonik erkekliği” 

inşa etmeyi elden bırakmayan askerlik kurumu ve tertibi incelenmeye çalışılacaktır. Yeni 

rejimin bir politikası olan “toplumun militarizasyonu” erkekliğin yeniden kurgulanmasıyla, 

erkeklik ise; kuruma dahil olan ve/veya olmak zorunda kalan makbul vatandaşlara hakim 

cinsiyet rollerinin pompalanması ya da asker kaçağı, pasifist yurttaşların “vatan haini, eksik 

erkek” olma durumunu ilan ederek mümkün olmuştur. Bu anlamda militarizasyon, milliyetçilik, 

toplumsal cinsiyet bir bütünün üçlü sacayağını oluşturmaktadır. Daha doğru soruları sorabilme 

ve cevaplar edinebilme, örüntüleri daha net ilişkilendirme ve çözümleme adına bu çalışmada, 

toplumsal cinsiyet bağlamında, “ataerki” kavramının tekilliğinden ziyade “hegemonik erkeklik” 

olgusundan, istifade edilecektir. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

2.1. Ulus Devlet ve Milliyetçilik 
 

Kapitalizm, ona evrilen, diğer öncülü olan sistemler gibi, azalan sayıda elde biriken artan 

kaynağa ilişkin bir aktarım düzeneğidir . Ön-kapitalist dönem olarak adlandırılabilecek dönem; 

feodal dönem ise kapitalizmin bugünkü temellerini oluşturmuştur (Fülberth, 2008). Örneğin 

kapitalizm, alametifarikası şu iki özelliği, ücretli iş gücü ve sermaye birikimini, feodal dönemin 

işleyişinden kendine miras almıştır. Bu kaynaklar aktarımı dizgesi, kaynakları kullanma 

tasarrufunu elinde tutan varsıl azınlığa olduğu gibi, onların hakimiyeti altında olan ve 

emekleriyle onların varlıklarını arttıran yoksul çoğunluğa; bu iki ucun birbiriyle ve kendi 

içerisinde olan ilişkilerinin her birine de müessirdir. 

Sınıflı toplum ile devlet olgusu birbirleriyle eş zamanlı var olmuşlardır (Eroğul, 2014). 

Bugün “modern devlet” olarak isimlendirdiğimiz fakat genel itibariyle devlet dediğimiz dizgenin 

gelişim süreci; insanın tarımsal üretim odaklı yerleşik yaşam düzeni ve beraberinde üretim 

gereçlerinin mülkiyeti, emek sömürüsü ile üretimden doğan artık değer fazlasının eşitsiz 

dağılımının tertibine dayanmaktadır. Artık insanın doğaya karşı yürüttüğü müşterek sömürü-

savaşımı, mücadele alanını insan- doğadan, insan- insana doğru çevirmiştir. İşlevi, temelde 

çatışan kesimler üzerinde mutabakat sağlama olan ve bu hali sürdürebilme adına her türlü 

şiddet gereçlerini kullanma tasarrufunu elinde tutan devlet ise bu dönüşümün tarafları olan 

sınıflar için, hudutları ve savaş gereçlerini belirlemiş, hâlihazırda belirlemeye devam 

etmektedir.  

2.1.1. Devlet Olgusu 
 

Devlet, iradesini sınırları içerisinde yaşayan ve onun asli bileşeni olan insanlardan 

mutlak bir sadakat olarak alan ve karşılığında belirlenmiş sınırlarda varlıklarının ve mevcut 

düzenlerinin istikrarını vaat eden bir kurumdur. Devlet kavramı ya da biçimsel farklıklar 

gözlemlenebilecek olsa da muadillerine dair köklü bir tarih yazını elimizde, erişimimizde olsa 

da; bugün süregiden mevcut düzenek olan ulus-devlet biçimi, ezelden ebede ve daima sürecek 

izlenimi yaratan bu seyirde yeni, hatta daha henüz sayılabilecek kadar yakın bir tarihe sahiptir.   

Şenel’ e göre, göçebe- çoban topluluklar hayatlarını idame etme noktalarında 

karşılaştıkları zorluklarda, çözümü yerleşik düzende faaliyet gösteren diğer grupların 

ürünlerini yağmalamakta bulmuştur (Şenel, 2017). İşte; savaş, ordu, fetih kavramları böylelikle 

belirginleşmiştir. Bu iki topluluk arasında yaşanan büyük kayıplı savaşlar sonrası, bu gruplar 

zamanla savaştaki kaybı asgariye indirmeyi, dahası zenginlikleri paylaşma maksadında 
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müşterek yaşamı örgütlemeyi öğrenebilmişlerdir. Bu müştereklikte savaşçı olan kadim 

topluluklar işlevde bugünkü modern ordunun temellerini atmıştır (Şenel,  2017) .  

Yerleşik düzene geçen insanın, artan servetine dair duyduğu kaygılar, işbölümü ve 

üretim ilişkileri; temelde, devlete giden yolun köşe taşlarını oluşturur. Tarihte, dünyada var 

olan diğer canlılara kıyasla, giderek daha baskın bir tür olma eğilimindeki insan; yaşamını 

sürdürebileceği miktarda gereken günlük besinlere daha rahat eriştikçe; yaşam süresi ve 

kalitesini arttırabilmiş; çoğalmış, yayılmış ve toplumsallaşarak yaşamını aynı anda hem daha 

kolay hem de daha karmaşık kılmıştır. Arta kalan zaman ve tasarruf ettiği çabası, insanı ve 

mevcut toplumsal ilişkilerini daha da karmaşıklaştırmıştır (Şenel, 2017). Neredeyse önceleri 

sürek av eyleminde sarf ettiği enerji, artık düşünsel alanda sarf edilir olmuştur. Toplumsallaşan 

bu canlı türü, üretim gereçleri ve servetlerinin devamlılığı adına epey fazla mesai harcamıştır. 

İdare ve sevk; insanın düşünsel silsilesinde en büyük alanı işgal etmiştir. Yaşadığı ve ördüğü 

çelişkiler, bu çelişkilere karşın izlediği yöntemler, insanı devlet kurumuna eriştirmiştir. Devlet, 

eski insanın, toplumsal iş bölümünde yönetsel eylemlere karar verebilmiş zümrenin modern 

dünyaya tevarüsüdür (Eroğul, 2014).  

Devletlerin oluşum tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bir devlet eylemi olarak da 

tanımlanabilecek siyaset kavramı da bu tarihçeye dahildir. Temel işlevi üretim güçlerinin gerek 

duyduğu şartları sağlama olan siyaset; siyasal uğraşı görev edinen ilk kurum olan devletten 

daha eskidir (Eroğul, 2014: 17-22). Siyaset yapma ve düzenin devamını sağlama ihtiyacı devlet 

ya da benzeri kurumları doğurmuştur. Toplum, kendi içerisinde yaşanan çatışmaları ve 

uyumsuzluklara karşı şiddeti kullanma hakkını, yine kendi eliyle; disiplinli, merkezileşmiş ve bu 

maksatla hususi görevlendirilmiş olan kurum ya da kurumlar grubu olan devlete devretmiştir. 

(Gellner, 2013: 79). David Carneiro’ya göre devlet, bir coğrafya üzerinde yerleşik farklı 

topluluktan insanları; vergilendirme, istihdam etme savaşa seferber etme, yasa dayatma gücüne 

sahip özerk birimlerdir (Carneiro, akt. Özbudun & Uysal, 2015: 138).  

Yine Özbudun ve Uysal, kadim topluluklarla devletlerin idare ve sevk bakımından 

benzer yanlarını şu şekilde maddeler:  

1) Nüfus denetimi; ister kadim devletlerdeki gibi sınırları muğlak ister modern 

devletlerdeki gibi keskin ve belirli olsun, her ikisi için de nüfus denetimi, sınırlar içindeki mal ve 

insan denetimi noktasında mühimdir. 

2) Hukuk; bireyin bireyle ve bireyin toplumla olan münasebeti yazılı ya da örfi kurallar 

tarafından tanzim edilir. Aile, evlilik, kan davası gibi konuları özel alandan toplumsala taşınır 

3) Maliye; devletler geniş topraklardaki nüfuzunu sürdürebilmek için ekonomik 

faaliyetleri düzenlemek durumundadırlar. Bu noktada üretimde faal rol oynamayan ancak 

devletlerin bekası için elzem olan memur, asker gibi bir takım zümrelerin de varlıklarını 

sürdürebilmesi için, vergi, haraç gibi tasarruf yöntemleri devreye girer. Devletin bir diğer 

tasarrufu da zorla çalıştırma, angaryadır (Özbudun & Uysal, 2015: 139) 
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Cem Eroğul, devleti, varlık koşulu üretim olan toplumun kendi ürünü, bir aygıt olarak 

tasvir eder. Eroğul’ a göre, devlet, toplumsal sınıflaşmanın mevcut olduğu yerde, yine onunla 

birlikte, eş zamanlı belirmiştir. Devlet tarafından yerine getirilen siyaset ile birlikte; toplumun 

ortak çıkarı, egemen sınıfın çıkarı ve devletin çıkarı olmak üzere üç işlevde başlıklandırılabilir 

(Eroğul, 2014). Üretim biçimini toplum odaklı muhafaza etme ve geliştirme onun ilk hedefidir. 

Sınıf ayrımı kaynaklı toplumsal eşitsizlik ve sömürünün sürdürebilmesi adına, egemen sınıfın 

mevcut üstünlüğünü koruma hedefi, ikinci işlevini oluşturur. Son olarak devlet, yapısal olarak 

görev edinmek zorunda kaldığı yönetsel konumun topluma karşı meşruiyetini sağlayabilme 

adına, kendini toplumun üstünde konumlandırır. Hem yönetilen hem de egemen sınıfın çıkarları 

arasında yaşadığı çelişkiler, devletin varlığına karşı her daim bir tehdit olmuştur. Devlet ise 

kendini, ancak toplumdan ayırarak, kendini üstün ve eşsiz konumunda muhafaza edebilmiştir 

(Eroğul, 2014: 41). 

Her düşünsel ve kültürel değişiklik, bir iktisadi ve toplumsal değişiklikle temellenmiştir. 

Aynı şekilde iktisadi ve toplumsal düzen de kendine has kültür ve özgül bir düşünüş biçimiyle 

donanmıştır. Geçim biçimi (üretim ekonomisiyle birlikte artık üretim biçimi adını alır), 

karakteristik toplumsal düzeni ve düşünüş biçimlerini, üretim ilişkileri ile birlikte yaratır 

(Şenel, 1995: 276). Üretimde iş bölümü, üretim gereçlerine hakim belirli bir kesimi yaratmış 

olup sınıf bölümüne dair ilk emareler belirmiştir. Üretim sonucu artık değer fazlasının ve 

mülkiyetin adil olmayan dağılımı toplumun tabaka- sınıflaşmasına sebep olmuş ve beraberinde 

bu sınıflar arası süresiz mücadeleyi doğurmuştur. Sınıf savaşımı, doğa ile toplum arasındaki 

genel çatışma ve mücadelenin daha özel bir halidir. Bu savaşım yeni haliyle; üretim gereçlerine 

sahip olan, toplumun küçük bir kısmının oluşturduğu varsıl zümre ile; herhangi bir aracı 

olmaksızın bu gereçlere asla erişemeyecek olan yoksul zümre arasında geçmektedir (Eroğul, 

2014: 26). İşte bu zümreler arası çatışmanın, egemenden yana, sürerliliğini sağlayacak kurum 

olarak, devlet karşımıza çıkar.  

Eski Yunan toplumundan beri, şehir devletleri “Polis” in oluşumunda sınıfa ait çelişkiler 

açıkça görülebilir. Henüz yazılı tarihe geçilmemişken ve geçimlik üretim safhasındayken, bir 

devlet aygıtı ve ona bağlı resmi bir ordu kurumuna rastlamak mümkün değildir. Ancak üretim 

fazlalığı beraberinde özel mülkiyeti ve ticaret hareketlerini öte yandan ise köle emeğine dayalı 

sömürüyü arttırmış, toplumda yaşanan çelişkiler sınıfları belirginleştirmiştir. Çatışmalara karşı 

yetersiz kalan yönetim biçimine dair arayışlar, şüphesiz devlete erişmenin tetikleyicisi 

olmuştur. İşte yazılı tarih dönemine tekabul eden bu dönemde üretim ilişkilerinde egemen olan 

tarafın çıkarlarını korumak üzere yasalar geliştirilmiş ve bugün bile gelişimini sürdürmekte 

olan devlet dizgesi böylece faaliyete geçmiştir (TİB, 1976: 18-23). 

Ulus devlet kavramı, tarımsal üretim ve dinsel düşünüş döneminde fikirsel ve eylemsel 

deneyimlerle mayalanan; birçok değişiklik geçirmiş olmasına rağmen, ancak sanayi üretimi ve 
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döneminde meşruiyetini sağlayabilmiş bir yapıdır. Geleneksel dönem olarak da ifade edilen 

dönemde, Tanrı iradesi ile açıklanan doğa, toplum ve bireysel olaylar artık; akılcı, gözleme ve 

nedenselliğe dayalı yaklaşım ve izahı ile beraber bu yeni dönem “modern” olarak isimlendirilir 

(Akça, 2005: 233). Feodal toplum düzeninin çözülüşü ve kapitalizmin gelişim sürecinin 

kesişimine denk gelen bu sanayi üretimi döneminde; siyasal, iktisadi, kültürel ve düşünsel 

mecralarda görülen toplumsal bir değişimin yeni bir biçim kazanmasının işareti olarak, ulus-

devletle karşılaşmaktayız. Collins Sosyoloji Sözlüğü, ulus-devleti “kültürel, dilsel ve etnik 

ayırımlarla çizdiğini iddia ettiği sınırları, içerisinde bulunduğu toplumla beraber, yayılarak 

genişletme eğiliminde olan devlet biçimi; önceki -feodalite- sistemlerden daha başarılı olan bir 

modern devlet sistem” olarak tanımlamıştır (Colins, 2000: 409). 

Evvelden Tanrı ile özdeşleşen kralın ilahi bedeni, yerini ulusun kan bağı, toprak ve dilsel 

müştereklik temelli üstün değerlerine bırakmıştır (Hardt & Negri, 2015: 111-112). Devrimler 

Çağı (1962) adlı kendi eserine atıfta bulunan Eric J. Hobsbawm, Tanrı’ya dair değerlerin 

dönüşümünü, tarihin daha yakın dönem öznelerinden Kolokotrones’in veczi ile örneklendirir. 

Yunan özgürlük savaşçısı Kolokotrones’in belirttiği gibi ‘halk, kralların yeryüzüne inmiş 

tanrılar olduklarına ve kralların ne yaparlarsa iyi yaptıklarına artık inanmıyordu’. Kutsallığın 

artık kapsayıcı bir özelliği yoktu (Hobsbawm E. J., Milletler ve Milliyetçilik, 2014: 39). 
16. yüzyılda yaşamış ve döneme hakim siyaset bilimci Thomas Hobbes; belirgin bir güç 

ile korunmadan, güçlü ile güçsüzün müşterek yaşamının sürdürülebilirliğini sağlamanın 

imkansız olduğunu; zira bu koruyucu dizge ve kişilerin ona, yaptırım ve cezalarına karşı 

duyacağı korku olmaksızın, insanın doğal durumu gereği, kurnazlığın ve yağmanın doğa yasaları 

ve adaleti alt edeceğini öne sürer. Doğa yasalarına bir türlü uymak istemeyen yağmacı egemen 

küçük aileler, feodal dönemde şehirler ve krallıklar olarak eşitsizliği ifa ve inşa etmektedir. 

Çözüm olarak; tüm bireyleri birbirlerinden ve yabancılardan koruyabilecek bir otorite olarak 

devletin oluşumuna işaret eder. Hobbes; bu daimi, tek bir karar verici merci olan devlet için, her 

bir tekin iradelerini, yekpare bir heyete devretmelerini zaruri bir ihtiyaç görür (Hobbes, 2017: 

133-137). Leviathan adlı eserinde Devlet’i bireylerin özgürlüğünün esasına yerleştirişini ve 

onun otoritesi olmaksızın sulhü mümkün görmeyişini şu cümleyle ifade etmiştir: Kılıcın zoru 

olmadan, ahitler sözlerden ibarettir (Hobbes, 2017). 

Ulus-devlet, vaat ettiği yeni yaşam biçimi adına, kendiyle aynı ideolojide olan ya da 

olmasını arzu ettiği topluluğu, her bir ferdiyle yekpare siyasal bir bütünlük sağlayarak, modern 

ulus dediğimiz toplulukları oluşturmuştur (Aksoy & Arslantaş, 2010: 35). Feodal zeminde 

işleyişi bozulmaya başlayan iktidarın 16. yüzyılda, içerisinde bulunduğu çelişkiler ve yaşadığı 

baskılar, dönemin ilksel sermaye birikiminin dayatmaları sonucu temel bazı özelliklerini de 

aktarmak suretiyle, üç büyük burjuva devrimiyle (İngiltere, 1640; Amerika,1783; Fransa,1789) 

neticelenmiştir.  Kapitalizme yüzü dönük ulus devletin kendini var edebildiği ilk bölge Batı 
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Avrupa’dır. Fransa 1789, sonrasında ise Almanya ve Rusya gibi toplumlarda kapitalizme geçiş 

gözlemlenmektedir (Fülberth, 2008: 87). Takip eden süreçte modern siyasal ekonomik 

örgütlenmeler olan ulus-devletler, 19 yüzyılda yaygınlık kazanmış ve kurumsallaşmış, ikinci 

paylaşım savaşı sonrası dönemde ise tüm dünyaya müessir, evrensel bir düzenek halini almıştır 

(Wallerstein, akt. Akça, 2005: 236). 

 Eroğul tarihin hiçbir döneminde bu gün olduğu gibi devletin, bir güç odağı ve yaşama 

müdahil ve dönüştürücüsü olmadığını; devletin, yaşanan toplumsal bunalımların orta yerinde 

ve bizzat müsebbibi olduğunu belirtmiştir (Eroğul, 2014: 22). Eroğul,  yalnızca Batı ile sınırlı 

olmayan evrensel bir devlet sorununu ifade eder ve şöyle devam eder.  

“Sokrates, Eflatun, Aristotales gibi Eski Çağ düşünürleri; dönemin yaşanan değişiminin 

ihtiyaçlarını karşılayamayan site devletlerinin yaşattığı buhranların sonucu ortaya çıkmıştır. 

Süreç içerisinde bu yetersizlik sorunu önce Makedonya sonra da Roma gibi imparatorlukların 

inşası ile çözülmüştür… Kapitalizmin temellendiği ve sistemi zorladığı feodal dönem ise kendi 

düşünürlerini ortaya çıkarmış ve fikirleri etkilemiştir. Makyavel, Bodin ve Hobbes gibi 

düşünürler aslında tam olarak feodal sistemin kapitalizme karşı yaşadığı tıkanıklığı ve 

duyarsızlığı ifade etmişlerdir. Zaman içersinde bu fikirler ile birlikte feodal yönetim şekilleri 

kendini ulus devlet biçimlerine dönüştürmek zorunda kalmıştır(….)  Locke, Montesquieu, ve 

Rousseau gibi düşünürler ise daha farklı bir sorunun muhatabı olmuşlardır: kapitalizmin 

taşkın gelişmesi devlet gücünün sınırlanması gerekliliğini ve beraberinde yeni iktisadi 

atılımları gerekli kılmıştır. Bu minvalde liberal devlet anlayışının gelişimi ile birlikte sınıf 

ayrımı  ortaya çıkmış, tekelci kapitalist devletler gelişmiş; bu gelişmler emperyalist faşist veya 

sosyal demokrat, öte yandan ise sosyalist veya anti emperyalist devletlerin kurulmasıyla 

karşılık bulmuştur.” (Eroğul, 2014: 23-24) 

 

2.1.2. Millet ve Milliyetçilik 
 

Milliyetçilik sosyal bilimlerde üzerinde mutabık kalınacak en zor kavramlardan biri 

olagelmiştir. Elbette, sosyal bilimler, daimi hemfikir olunabilecek bir alan değildir, fakat 

bununla birlikte; milliyetçilik ve hatta farklı milliyetçilikler, diğer benzeri birçok kavrama göre 

daha da muğlak kalmıştır. Gerek popüler kullanımına indirgenmiş ve/veya kullanımdaki 

yanlışlık, gerekse akademik alanda yürütülen tartışmalardaki yorum zenginliği genel olarak bu 

ilave karmaşanın sebebidir denebilir. Bu çalışmada milliyetçilik kavramı, genel ve kabul görmüş 

hatlarıyla, diğer başlıklarla bağdaşıklığı ele almaya yetebilecek kadar incelenmeye çalışılacaktır. 

Alana hakim görüş ve eserler Batı, bil hassa İngiliz ve Amerikan menşeili olması neticesinde, 

1940’larden itibaren yaygınlaştırılmaya çalışılan külliyatta etkisini hissettiren çalışmalar ya 

İngilizce olmuştur ya da sonrasında İngilizceye çevrilmek durumunda olan Almanca ve 

Fransızca dillerinde oluşmuştur (Özkırımlı, 2016: 18-19).  
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Devletler, milletler diye ifade edilen topluluklar ile daimi bir bütünlük sağlama 

gayesindedir. Bu birliği sadece sağlamak yetmez; onu muhafaza ve müdafaa etmek de 

gereklidir. Bu muhafaza, Levent Köker’ e göre, devletin resmi ideolojisi olan milliyetçilik 

sayesinde sağlanabilmektedir. Devlet yurttaşlara vazifeler yükler ve onları bu görevlere çağırır. 

Köker’e göre devletin ve milletin birlikteliği şu üç halde olur: Uzun zaman içerisinde ve artık 

kendiliğinden sayılabilecek bir süreçte birlikteliği; henüz bir devlete erişmemiş bir millet ve 

milletin devlet arzusu ya da fiiliyatta mevcut olan bir devletin, kendini bir milletle 

temellendiremediği ve bunu arzuladığı durum olarak ifade etmiştir (Köker, 2018). 

Şüphesiz, birçok kavramda olduğu gibi, kavramın şekillendiği dönem ile şu anki dünya 

düzenindeki karşılığı eş değildir. Bununla beraber tüm dünyada yükselen değişen milliyetçi-

ayrılıkçı ve farklı karakterlerdeki milliyetçiliklere dair, önce kavramın geçirdiği evrimden yol 

almak faydalı olacaktır. Girizgâhı genel kabul görmüş olan şu noktayla yapmakta bir sakınca 

yoktur; milliyetçilik terimi bütünüyle modern bir olgudur (Smith, 2013: 15). Sanayi devrimi ile 

birlikte başladığını kabul ettiğimiz bir dönemin girdisi ve aynı zamanda kendisini tekrarlayan 

sürecin bir çıktısı olarak süregelmiştir. 

Mülkiyetin, ticaretin ve zenginliklerin ve beraberinde pazarın da yayılma-artma eğilimi 

feodal dönemin yönetim biçimlerini ıskartaya çıkarmıştır. Sanayi toplumu daimi büyüme ve 

ilerlemeyle işlemektedir. Feodal dönemin sonunu da getiren dinamikler ve ihtiyaçlar tam da 

buradan şekillenmiştir. Zira büyüme ve ilerleme toplumsal hareketlilik ile mümkün olabilir. 

Toplumsal hareketlilik ise ancak kültürel ve kanuni anlamda eşitlikle sağlanabilir (Peker, 1993: 

49). Feodalizm ile kapitalizmin artan çatışmacı durumu gereği, merkeziyetçi rejim ihtiyacı 

artmış ki burası modernitenin dönüm noktasını oluşturmuştur. Feodallere karşı önce merkezi 

krallıklar desteklenmiş sonrasında ise ulusal devlet kurma süreçleri işlemiştir (Öğün, 1993: 35). 

Milliyetçilik kavramı da yine kapitalizmin piyasaları birleştirme ve merkezileşmesi anlamında 

başvurduğu siyasal nitelikli bir ideolojidir. 

Modern devlet ve millete ait tüm kavramların ortak özelliğini modernliklerinden alırlar. 

Defalarca güncellenmiş mühim bir eser olan İspanya Kraliyet Akademisi Sözlüğü’nün* 1884 

basımına kadar devlet, millet ve dil gibi kavramlar modern anlamlarıyla kullanılmamışken 

1884 basımında, ilk defa ‘nación’ sözcüğü, hem belirli bir toprak üzerinde ikamet edenleri hem 

de yabancı kelimesini karşılıyor olarak kullanılmıştır… İspanya Akademisi Sözlüğü’nde 1925 

yılına kadar modern karşılığıyla millet’in kesin tanımı mevcut değilken bu yıldan sonra ‘aynı 

etnik kökene sahip olan, genelde aynı dili konuşan ve ortak bir geleneği paylaşan insanların 

oluşturduğu kolektif” olarak karşılık buldu(....) Yine, bir diğer kavram ‘patria’ (vatan) ya da 

yaygın kullanımıyla ‘tierra’ (memleket), İspanya Akademisi Sözlüğü’nün ilk basımı olan 1726 

yılında; “bir insanın doğduğu yer, kasaba ya da toprak” olarak kullanılmıştır… Tierra kelimesi 

                                                        
 
* Hobsbawm, 2014: 29 
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ise 1884 yılına değin bir devletle bağdaştırılmamıştı; 1925 itibari ile “ yurtseverlerin severek 

sadakatlerini korudukları geçmişin, günümüzün ve geleceğin maddi ve manevi unsurların 

toplamını içeren kendi milletimiz” olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Hobsbawm E. J., 2014: 

29-31) . 

Millet olgusu, birçok sosyal bilimcinin araştırmalarına konu olmuş, farklılıklar gösterse 

de genel hatları oluşmuş bir olgudur. Umut Özkırımlı (2016) millet olgusunu açarken 

çalışmasında bazı düşünürlerin fikirlerine şöylece yer vermiştir; Otto Bauer’e göre millet bir 

“kader topluluğu” J. Herder’e göre “dil birliği sağlamış topluluk” ve John Stuart Mill’e göre ise 

“türdeş bir toplum”  olarak karşılık bulmuştur (Özkırımlı, 2016: 42-43). Anthony D. Smith’e göre 

ise, millet; tek tip bir ekonomi ve tüm bireyleri kapsayan yasalara sahip; belirli müşterek bir 

toprağı paylaşan, efsanelerle dolu bir geçmişe inanan, belirleyici bir kültüre sahip insan 

topluluğu olarak tanımlanır (Smith, 2013: 25). Buraya kadar değindiğimiz yaklaşımlarda geçen 

kavramların, ağırlıkları değişse de; dil, etni ve ırk, ortak geçmiş ve fetih geleneği millet ile 

ilişkilendirilen kavramlardır. Devlet sıkça milletle özdeş kullanılan bir olgudur. Bu konudaki 

alanyazında yapılan atıflarda millet ve devlet sıkça ruh ve beden ikilisi ile tasvir edilir; devlet bir 

bedendir, hayat bulabilmesi için bir ruha yani ulusa ihtiyacı vardır. Beden, ruhun varlık 

koşuludur, buradan hareketle; devlet için millet elzemdir. Hatta yine bu minvalde bir örneğe, 

Rus milliyetçilik yazınında “Petro Ruslara bedenini, Katerina ise ruhunu verdi” şeklindeki 

ifadeyle sıkça rastlanılır (Sönmez: t.y). Rupert Emerson’a göre millet, toplumsal mirasın tüm 

değerlerini ve geleceğe dair kader birliği inancını müşterek taşıyan topluluk olarak ifade 

etmiştir (Emerson, 1965: 97). Ernest Renan ise millet kavramına dair; ırksal, dilsel ve dinsel 

ortaklıktan ziyade, vurguyu özgür ve iradi bir birliktelik oluşuna yapmıştır (Şen, 2008: 352).  

Yine, millet kavramını sürecinde yaşadığı dönüşümü takip ederek, genel bir çerçeve 

çizmek gerekirse; “nation”  kelimesi kökeni itibariyle “doğan bir şey” anlamına gelen Latince 

“natio” kelimesinden türemiştir. Nationem kelimesi ise Latince nation’dan türemiş olup kan ve 

soy ilişkisine tekabül eder. Bu bağlamda millet kavramı ile ırk kavramı birbirleriyle rahatlıkla 

ilişkilendirilebilir, fakat millet kavramı ırk kavramına nazaran daha kısıtlı ve siyasi bir mana 

içermekte ve ırk kavramı milletten farklı olarak, antropolojik ve etnolojik kökenlere işaret 

etmektedir (Şen, 2008: 345). 

Öte yandan nation anlam bakımından Antik Yunan’da; yabancıları ve ötekileri ifade 

eden ta ethe ile Yunan dilini konuşmayanları ifade eden barbar kelimelerini karşılamıştır. İbrani 

dilinde ise seçilmiş ve tek tanrılı halka mensup olmayan amamim kelimesi; nation ile hemen 

hemen anlamdaş bir kullanımdadır (Greenfeld, 2017: 19-20). Önceleri nation Roma’da yaşayan 

ve belli bir bölgeden gelen yabancıları anlatmak için kullanılırken, Ortaçağ’da kelime olumsuz 

karşılığını yitirmiş, daha saygın bir anlama tekabül eder olmuştur. Nation eğitim için bir başka 

yerden gelen öğrenci toplulukları anlamında kullanılmış; örneğin 13. yüzyıl sonunda artık 
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kelime “görüş topluluğu” anlamını kazanmıştır. İlk kez 16 yüzyılda İngiltere’de günümüzdeki 

halk olgusuna karşılık gelecek şekilde kullanılmış ve giderek modern kullanımdaki anlamına 

kavuşmuştur (Greenfeld, 2017).  

Türkçe’ de Cumhuriyet ile birlikte kullanımı yaygınlaşan ulus kavramından evvel ise 

Osmanlı’ da yaygın kullanılan Arapça ve köken anlamı itibariyle belirli bir cemaat- topluluğa 

tekabül eden millet kelimesi de nation gibi belirli dönüşümlere uğrayıp bugünkü kullanım 

anlamına kavuşmuştur. Osmanlı’ da bir dönem için, millet, Kur’an dili Arapçayı bilenleri ifade 

etmiş olsa da Müslümanları ifade eden kelime “ümmet” in kullanımıyla Müslüman olmayan 

cemaat ve topluluklar anlamında kullanılmıştır. (Kerestecioğlu, 2007: 315-317)  Günümüze 

erene kadar özellikle Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu dönemi ile beraber kavramın dini ve 

seküler iki anlamı da içeren bir kullanımda olduğuna rastlarız. “Kuvayı-ı milliye, milli harekat, 

milli zafer, hakimiye-i milliye” gibi kullanımların her birinde hem dini hem de milliyetçi bir 

gönderme yapabilecek şekilde kullanıma özen gösterilmiştir (Yıldız, 2016: 91).    

Milliyetçilik, merkeze milleti ve onun çıkarlarını yerleştiren, bu uğurda neler 

yaptırabileceği çok da belirli olmayan bir kavramdır (Smith, 2013: 20). 1870’ler sonrasında 

Liberal dönemin buhranıyla zemin bulan siyasi sağ yönelimler, milliyetçiliğin o tarihten beri 

belirleyeni olmuştur. İdarecilerin başarısız politikaları, sebep oldukları savaş ve 

mağlubiyetlerine karşı duyulan rahatsızlıkların topluca bir dışavurumuna zemin olmuş hatta 

dönemin sözlüklerinde bile böyle yer etmiştir. Milliyetçiliğin beslendiği şovenist söylemler ve 

yabancı düşmanlığı bu  dönemde yer etmeye başlamıştır (Hobsbawm E. J., 2017: 177). 

Milliyetçilik, vaktiyle kabilecilikte olduğu gibi, var olduğunu bildiği öteki insanları kendisiyle 

özdeş saymama üzerine kurulmuştur. Milliyetçilik; kişiyi kendisi de dahil içerisinde bulunduğu 

topluma ait tüm değerlerin, bir diğer- öteki olan tarafından da erişilebileceğinin reddine 

kurgular ve bunun üzerinden işler (Birikim Dergisi, 1993: 12). Makul yüce değerlere sahip 

kirlenmemiş bir biz ve bu değerlerden mahrum bir öteki inşa ederek kendini “öteki” üzerinden 

inşa eder. Millet denilen grubun kendilerini “biz” yapan ortak değerlerini yüceltmek 

vurgulamak bir yana dursun, bu seçkin “biz”  grubuna dahil olmayan “onlar” ya da “ötekiler” 

hatta “bizden gayri herkes” grubuna denk gelen tüm değerleri itibarsızlaştırmak, küçümsemek 

şeklinde zuhur eder. Carl Schmidt, inşa edilen bir biz ile sınırları dışında kalan ötekilere dair 

şöyle değiniyor: 

Politik düşmanın ahlaken kötü, estetik bakımından çirkin olması gerekmez: O değişiktir, 

yabancıdır; varoluşsal olarak özel, yoğun bir anlamda değişik ve yabancı bir şey oluşu, onun 

özselliği açısından yeterli bir niteliktir (C. Schmitt akt. Bora, 1993: 21) . 

Her topluluk, mevcut üyelerini tanımlayabilmek ve onlarla müşterek bir yaşamda idame 

ettirebilmek için, onun dışında kalanları bulur ve hatta bulamadığı yerde bir “öteki” icat eder. 

12. yüzyıl Hümanizmle birlikte iradi birey kavramı öne çıkmış, aydınlanma ile doruk noktasına 
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ulaşmıştır. Ancak Marx ve Freud gibi bilim insanlarının öncülüğünde, bireyin bağımsız-otonomi 

durumu tartışılmış, toplumsallığın da şüphe götürmez şekilde bireye etkisi tartışılmıştır. Artık 

toplum bireyden ayrı düşünülemezdir. Kolektif bir gruba ait olmak, “volente generale” (ortak 

arzu) ile kavramsallaştırdığından beri, “kolektifliğe ulaşmak” burada belirleyici ve mühimdir. 

Birey toplumsal yaşamdan dolayısıyla toplumdan hariç-bağımsız düşünülemeyeceği için bu 

kimliğin parçası, hatta tamamlayıcısıdır (Akçam, 1993: 25-27).  

Benedict Anderson alanyazına kazandırdığı, “Hayali Cemaatler” olgusu ve kitabı* ile ulus 

denilen “grubun” temellendiği yeri,  modern öncesi dönemden doğru okumamızı tavsiye eder.  

Ona göre ulus hayal edilmiş bir siyasal topluluktur, muhayyeldir; çünkü grubun her bir ferdinin 

bir diğerini tanımış olma ihtimalinin çok düşük yahut hiç olmamasına rağmen, kişi kendini 

onunla ve diğer tanımadığı nicesiyle sürdürdüğü yaşamda onlarla müşterek ve birbirlerinden 

mesul olacak şekilde tahayyül eder. Zira cemaatler, toplumsal yaşama ait yüz yüze temas edilen 

ilişkiler, yani ilkel üretim biçimi topluluklar-köyler hariç, ancak tümüyle hayali olabilir 

(Anderson, 2017: 20-21). Modernleşme ve dinin toplumsal yaşamda yeniden konumlanışıyla 

beraber bu yeni biçem cemaat duygusu eskisinin işlevini üstlenmektedir. Karmaşıklaşan üretim 

ve kalabalıklaşan yaşam birimleri, sanayileşme odaklı oluşan kent yaşamının getirdikleri, 

geleneksel üretim biçimini değiştirdiği gibi şüphesiz beşeri ilişkileri de değiştirmiştir. Anderson 

milliyetçiliği liberalizm, faşizm gibi kavramlarla ilişik ve bir ideoloji olarak görmekten ziyade, 

akrabalık ve din gibi olgularla değerlendirilmesi gerektiğini savunur (Tokluçu, 2006: 41). 

Ernest Gellner’in milliyetçilik ile ilgi pek mühim çalışmasını takdim ederken, John Breuilly şu 

sözlerle katkıda bulunmuştur.  

“Geniş ölçekli sanayi toplumları, hem küçük ölçekli genellikle avcı- toplayıcı toplumdan hem de 

karmaşık tarım toplumundan farklı işler. Sanayi toplumunda, özellikle modern şehirde, 

insanlar arasında dayanıklı kalıcı ilişkilerden ziyade birbirleriyle karşılaşma durumu söz 

konusudur.” (Breuilly, 2013: 30). 

İnsanların daha öncesinden alıştığı ve bildiği, köy, lonca, mahalle ya da kardeşlik 

cemiyetleri gibi birimlerin dönüşümüyle; eski, bir önceki grupların üyeleri olan insanlar, 

alıştıkları yapı ve değerlerin yerini alabilecek bir şeye ihtiyaç duydular. İşte sınırları belirli bir 

coğrafya üzerinde her birinin birbirini tanımadığı ve tanımasının da pek mümkün olmadığı 

insanlar ancak, bir tür hayali cemaat olan, ulus ile bu ihtiyacı gidermek maksadındadır. 

Yönetimler ise çeşitli gereçleriyle her an her yerde bu belirli insan topluluğuna ulaşabilmeyi -

teftiş etmeyi- ve -erkek- yurttaşların (daha sonraları kadınların da) devlete karşı sonsuz 

                                                        
 
* Türkçe ve İngilizce çevirisi Imagined Communities- Hayali Cemaatler olmasına rağmen kitabın Almanca 
yayımlandığı isim “Die Erfindung der Nation” ve Türkçe karşılığı “Milletin Keşfi” şeklindedir. Anderson’a 
göre tahayyül edilen “millet” bir keşif sonucu “uyandırılıp” hayat bulacak ve tekrar şaşaalı günlerine 
kavuşabilecektir. Bu bakımdan Almanca yayımlanan ismi de kitapla ve içerikle gayet tutarlılık 
göstermektedir.  
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sadakatlerini hedeflemektedir. Ulus devletlerin kişiler arası harç olarak kullanabileceği bu yeni 

dinin ismi, vatandaşlıktır. (Hobsbawm E. J., 2017: 166)  

 Milliyetçiliğin işlevsel anlatı yani söylemlerine dair Hobsbawm şu sözleri sarf etmiştir 

“Milliyetçilik, açıkça öyle olmadığı bilinen bir şeye sıkı sıkıya bağlanmayı gerektirir’”(Hobsbawm 

E. J., 2014: 27). Örneğin; çalışmanın başlığı ve işaret ettiği dönemine de istinaden, Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin rejiminin ideoloğu ve Türkiye’de sosyolojinin kurucularından Ziya 

Gökalp,  Hobsbawm’ı destekler nitelikte şu sözleri sarf etmiştir: 

“Avrupa medeniyetleri çürük, hatta kokuşmuş esaslar üzerine kurulmuştur…Türk ırkı diğer 

ırklar gibi ispirtoyla, sefahatle bozulmamıştır. Türk kanı, şanlı muharebelerde çelikleşerek 

gençleşmiştir” (Özyurt, 2015: 71) 

Üretim biçimlerinin değişimi yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumsal işleyişe de 

derinden sirayet etmiştir, etmektedir. Sanayileşmeye ev sahipliği yapan yerlerde kent ve 

benzeri yerleşim yerleri oluşmuştur. Toplumsal yaşam kuralları dönüşmüş ve yeniden 

biçimlenmiştir.  Bunun yanı sıra sanayileşme iş bölümünü, belirli bir ya da daha fazla araç gereç 

kullanımında uzmanlaşmayı gerekli kılmıştır.  Şüphesiz, devletin işgücü olarak istifade edeceği 

bireylere vereceği eğitim, hem resmi ideolojiyi yaymak hem de sürdürülebilir işgücünde azami 

fayda sağlamak için eşsiz bir gereçtir. Bu sebepten eğitim iktidarın her daim müdahale alanı 

olagelmiştir.  Baskın olan yazılı gelenek, yani kültürü türdeş ve kalıcı olarak örmek, mevcut 

düzeneğin devamlılığı için elzemdir. Eğitim ise kitleler halinde baskın bir türdeş kültürü 

sağlamanın anahtarıdır. İletişim de bu yüksek kültürün devamlılığı için, aynı dilde yapılmalı 

bunun için kişilere standartlaşmış bir dilde konuşma ve yazma becerisi kazandırılmalıdır. 

Modern dönemle beraber devletler bu bağlamda dilleri ve geleneksel eğitim kurumlarına 

müteakip dinleri tek tipleştirmeye ve kontrol altında tutmaya her daim özel bir ilgi duyar, çaba 

gösterirler. Devlet bu ilgisi ile ilişik ya da tümleşik okul, ordu ve dini kurumlar bireyler arası 

iletişimi sağladığı gibi, vatandaşlara ne hissedeceğini ve ne düşünmesi gerektiğini de aktarır 

(Breuilly, 2013: 57). Eğitim kurumları için Gellner tarafından şöyle bir önem atfedilir; artık 

toplumsal düzenin merkezinde cellat değil, profesör; muktedirin sembolü ise giyotin değil, devlet 

doktorasıdır (doktorat d’etat). Modern devletler için meşru şiddet tekelini elinde tutmaktan 

daha önemli bir ayrıcalık varsa bu da ulusların mecburi kültürel türdeşliğini sağlayabileceği 

eğitim düzeneğine hükmetmektir (Gellner, 2013: 112-113). 

“Yani sanayi insanı, bir tür dev akvaryum ya da solunum odasına benzeyen, özel bir biçimde 

sınırlandırılmış ve inşa edilmiş birimlerde yaşamaktadır; ancak bu odaların inşa edilmesi ve 

bakımının yapılması gerekmektedir. Bu dev havuzların içindeki hayat veren ve koruyan 

havanın ya da sıvının bakımı otomatik değildir. Özel bir bitkiye ihtiyaç vardır. Bu bitkinin adı 

da ulusal eğitim ve iletişim sistemidir. Tek etkin bakıcısı ve koruyucusu da devlettir”. (Gellner, 

2013: 132) 
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Bir gruba, kolektif kimliğe aidiyet ancak o grupla kurulabilecek anlamlı iletişimlerle 

mümkün olabilir. Dil, milliyetçiliğin yaslandığı ve beslendiği en mühim olgulardan biridir. 

Yukarıda da mevzu bahis olan kültür, ancak bir dil ile ayakları üzerine oturtulabilir (Breuilly, 

2013: 35). Modern öncesi döneme bakacak olursak, belirli bir coğrafya özelinde daha fazla dil 

çeşitliliğine rast gelmemiz kuvvetle muhtemeldir. Bu anlamda “milli dil” tanımına denk 

gelebilecek herhangi bir dilden bahsetmek mümkün değildir. Birbirine temas eden grupların 

her biri, ilişkilendiği ölçüde, birbirinin diline aşina hatta vakıf olmuştur. Ancak modern 

devletlerin sınırları belirleme ve birimleri türdeşleştirme çabası ile durum değişmekte, buna 

rağmen günümüzde mevcut bağımsız devletlerin sayısı 200'ü aşmazken, değişen sayıda 

gruplarca konuşulan 5000 farklı dil bulunmaktadır (Özbudun & Uysal, 2015: 219) En az 

çeşitliliğe sahip coğrafya Avrupa kıtasında, 48 devlette, 38 i resmi dil bulunmasına rağmen 

konuşulan dil 240 kadardır (Gorter vd., akt. Özbudun & Uysal, 2015: 220).  

Bir coğrafyada bireylerin çocukluktan öğrendikleri ve konuştukları dil yani “ana dil” 

olarak tarif edilen diller, bir diğer yakın coğrafi dil veya dil grubunda dille daimi bir temas 

halindedir, “milli dil” olarak tanımlanamaz (Hobsbawm E. J., 2014: 72). Burada yine 

Anderson’un “matbuat kapitalizmi” yaklaşımına değinmek gerekebilir. Anderson diller arasında 

herhangi birinin yaygın ve baskın olma ihtimalini somut basılı bir ürüne dönüşebilmesinde 

bulur. Zira dillere ait erişebildiğimiz veriler kümesine baktığımızda, bir döneme ait hangi dil ya 

da lehçe grubunun yaygın ve baskın olduğunu, muktedirle ve yazılı eserler üretebilmesi ile 

doğrudan ilişkilidir (Anderson, 2017: 49).  Basılı olan, yani sonsuz kopyada erişilebilecek ve 

yayılabilecek olan dil, daha sabit olmakta ve yaygınlaşmaktadır. Anderson matbaaya erişebilir 

dillerde yayımlanan gazete kitap gibi her somut eserin geniş ölçekte üretilen ilk sanayi ürünü 

olduğunu, bu bağlamda dayanıklı tüketim mallarının öncüsü ve ilk numunesi olduğunu ifade 

eder. Dillerin kutsallığı baskıya girebildikleri ölçüdedir. O dile ait gazete ya da yayını okuyabilen 

okuryazar olanlar arasında ise sürekliliği ve görünmezliği olan bir bağ, ulusçuluktaki gibi bir 

kurgudur (Anderson, 2017: 51). Baskı tekniklerinin ilerlemesi ve maliyetlerin düşmesi ile artık 

kapitalist matbuatı uluslar ötesine taşınmıştır. Dini-kutsal neşriyatların başka dillere çevirisinin 

mümkün olması, yeni yorumları mümkün kılmıştır. İncil’in kopyalanmasına çok uzun süre 

boyunca Kilise tarafından mutlak suretle yasak getirilmiş, aksi hal idam ile sonuçlanacak bir suç 

olarak ilan edilmişti. Zamanla, dini tabakanın imtiyazlarını yitirmesi ve din-dil etkileşiminde 

bilinmeyen, anlaşılamayan ayinin, dillerin ve çevirilerin yaygınlaşmasıyla gizemini yitirmesi, 

aydınlanma hareketine değin varmıştır (Anderson, 2017).  

Dil yalnız başına millet olmanın kıstası olmamakla birlikte, muktedirlerin onu politik 

alanda bir temsil ve gösterge olarak kullanılmasıyla beraber ayrıştırıcı bir unsur olmaya 

başlamıştır. Ne İtalyan Birliği kuruluşun (1860) ne de Fransız Devrimi’nde (1879),  toplumun 

yaygın bir kesiminde kullanılan dil İtalyanca ya da Fransızca değildir, bilakis bu dilleri bilen 
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kesim, bütünün içerisinde azınlığı oluşturmaktaydı. Ancak egemen olan dili öğrenme isteği iyi 

bir yurttaş olmanın muhakkak kıstasıydı. Hobsbawm bu duruma şöyle değinir: Devrim 

Fransa’sında iyi bir yurttaş olmanın yolu, dili -ve devrimin ilkelerini- bilmekten değil, öğrenme, 

yayma hevesinden geçmekteydi (Hobsbawm E. J., 2014: 80-81).  

1970’lerden sonra milliyetçilik tartışmalarına etno-sembolcülerin de (Anthony D. Smith, 

John Hutchinson) katılımıyla çeşitlenen yaklaşımlar ile kavramlar daha zengin bir tartışma 

zeminine yayılmıştır. Temelde milliyetçiliğe dair özcü ve araçsalcı yaklaşımlar sınırları 

çizmiştir. Bu çalışmada temel kavramlar nitelenmeye çalışılacağı için daha fazla detaya 

girilmeyecektir.* Milliyetçilik alan çalışmalarında birçok yerde rastlanabilecek bir karmaşa da 

etni ve millet kavramları arasında yaşanmıştır. Bu anlamda, Anderson’un milletlerin 

“muhayyeller birliği” tanımlamasıyla kimi yerlerde ihtilafa düşen bir diğer düşünür olan 

Anthony D. Smith’in ethnie (etni) ve millet kavramlarını belirginleştirdiği çalışmaya da 

değinmekte fayda vardır. O’na göre millet ve etnik topluluklar, her ikisi de ortak kültürel 

kimliklerle birbirine bağlı olan gruplar olmakla beraber, aynı anlama karşılık gelmezler. Elbette 

etnik gruplar millet olma süreçlerini yaşayabilirler. Ancak bu noktada en büyük fark etnik 

toplulukların çoğunlukla halk kültüründen, millet olma arzusundan ve bu yolda irade 

göstermekten yoksun olmalarıdır (Smith, 2013: 24-25). Smith etni ve millet kavramlarına dair 

benzerlikleri ve ayrımları aşağıdaki gibi şu şekilde çizelge haline getirmiştir. Bu tabloya göre ilk 

üç madde, millet ve etni kavramları arasındaki benzerlikleri, son 3 madde ise bu iki kavram 

arasındaki farklılıkları ifade eder (Smith, 2013: 26). 

  

                                                        
 
* Milliyetçiliğe dair primordialist (ilkçi), modernist ve Etno-sembolist yaklaşımlar ve eleştiriler ile ilgili 
faydalı bir kaynak için bakınız; Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, 2016, Doğu Batı yayınları. 
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Tablo 1.  Etni İle Millet Olgularının Ortak ve Farklı Yanları 
O
r
t
a
k
l
ı
k 

 Ethnie Millet 

1 Özel ad Özel ad 
2 Atalardan kalma ortak mitler ve 

benzerleri 
Ortak mitler 

3 Paylaşılan anılar Paylaşılan tarih 
F
a
r
k
l
ı
l
ı
k 

4 Kültürel ayırt edici nitelikler Farklı halk kültürü 

5 Anavatanla bağlantı Anavatan olarak algılanan 
yerde ikamet 

6 Bir miktar dayanışma (seçkinler arasında) Ortak yasalar ve gelenekler 

Kaynak: Smith, 2013: 26 

 

Irk kavramı sosyal anlamda maksatlı ya da yanlış yaygın kullanımı ile biyolojide karşılık 

geldiği anlamlar birbirinden oldukça farklıdır. Yaygın kullanımda her ne kadar ayrıştırıcı bir 

biçimde oluşturulmaya çalışılan ırk kavramları, muktedirlerin çoğunlukla biyolojik farklılıklar 

üzerinden temellendirilmeye yönelik araştırmalarla izah edilmeye çalışılsa da, insana dair 

biyolojik temelli herhangi bir ırk ayrımı kabul görmemektedir. Biyoloji biliminde ırk 

birbirinden izole ya da coğrafi bariyerlerle birbirine temastan kopan türlerin uzun zaman 

içerisinde, birbirinden belirgin ve kalıtsal aktarılabilecek farklılıklar ile yaşamlarını 

sürdürebilmeleri, aynı türün içinde mutlak farklı ve farklılaşmış nüfus topluluklarıdır. Bu 

anlamda biyoloji biliminde dahi ırk, basit ve kaba ayrımlardan değil birçok alt birim ve 

belirleyen ile değişkenlik gösteren bir kavramdır, durağan bir tanım değildir. (Bakırcı, 2017) 

 Nitel bölümlere ayırmak, aydınlanma hareketinden beri bilimin ve bilimsel metodun 

vazgeçilmez bir gereci olmuştur. Bilim insanı Charles Darwin canlılığın kökenine dair yürüttüğü 

çalışmada türler arası farklılıkları incelemiş ve bu farklılıklara dönük çıkarımlarda 

bulunmuştur. Ancak biyoloji bilimindeki bu sınıflandırmayı sosyal bilimlerde de uygulama 

gayesindeki insanlar, devrim niteliğindeki tez içerisinde belirli noktalarda tahrifat ve 

uyarlamalar yaparak, insanlık tarihin en büyük kıyımlarını gerçekleştirmişlerdir. Modernizmi 

müteakip, doğada ancak güçlü olanın türün devamlılığını sürdürebileceği, doğanın ve insanın 

doğasının sürekli çatışmacı bir yapıda olduğu fikirleriyle harmanlanıp, evrimsel biyolojide 

kullanılandan ziyade, yeni anlamlar yüklenen bir kavram türetilmiş adı ise “Sosyal Darwinizm” 

olarak ifade edilmiştir. Sosyal Darwinizm, Darwin’in öne sürdüğü doğal seleksiyon ilkesini 

toplumlara uygulayan bir toplumsal teori terimidir. Spencer ve Sumner gibi düşünürler, 

toplumun da kendisine uyarlanmış bir oluşummuş gibi görülmesi gerektiğini kuvvetle 

savunmuştur (Colins, 2000: 566). Sosyal Darwinizm’e göre insanlık her an savaş tehdidi 
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altındadır ve bu yüzden topyekün teyakkuz halinde olmalı, hayatta kalabilmek için mutlak güçlü 

olmalı, bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bahsi geçen bu nokta, tam da milliyetçilik ve 

militarizmin uzun yıllar beslendiği kaynağı olmuştur.  

Saygın bir bilim ve araştırma kuruluşu olan Nature, kültürel ve dil bilimsel birçok 

kaynak ve uzun bir süreci kapsayan (1990-2014) araştırmalardan yola çıkılarak derlenen bir 

çalışmaya dair raporu geçtiğimiz yıllarda (2016) yayımladı. Bu çalışmanın sonunda genetik 

temelli akrabalıklar ve insana dair en kapsamlı dilsel ve genetik akrabalıklar ağacı-haritası 

çıkarılmıştır. Çalışma, fazlaca genetik akrabalıklar gözlemlenen toplulukların konuştuğu dil ve 

bağlı oldukları dil grupları arasında aslında birbirine o kadar da yakın bir bağ 

gözlemlenemediğini ortaya çıkarmıştır. Yani, genetik akrabalıklar, daha çok coğrafi belirteçler 

olarak gözlemlenebiliyor iken; dil, burada daha çok tercihen sürdürülen, genetik yakınlıktan 

bağımsız bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bu haritada Türkçe dili yakın 

akrabaları “Mongolic-Tungusic”  iken, az daha uzaklaştığımızda “Austro-Asiatic” ve “Tibetian” 

dillerine yakın durmaktadır. Genetik yakınlıklar incelendiğinde ise Türk gruplarına en yakın 

topluluklar Yunan ve Kürt gruplar; biraz daha uzaklaştığımızda Fransız ve İtalyan gruplar 

olarak görülüyor (Duda & Zrzavý, akt. Bakırcı). Dillerin de kurgusal ve ancak tercihlere dayalı 

sürdürülebilir olduğunu; sadece dil üzerinden bir millet kurgusu yapmanın ciddi bir yetersizlik 

olduğunu, Hobsbawm da şu örnekle dile getirmiştir:  

1860’lardaki etkili yayınlarıyla dilin milliyetin biricik yeterli göstergesi olduğunu ileri süren 

(Almanlar Orta ve Doğu Avrupa’da iyice yayılmış olduklarından Alman milliyetçiliğine çok 

uygun düşen bir sav) Richard Böckh, Yidiş’in Ortaçağ Almancasından türeyen tartışma 

götürmez bir Alman lehçesi olması nedeniyle, Aşkenaz Yahudilerini Alman olarak 

sınıflandırmak zorunda kalmıştı. Alman Yahudi düşmanlarının bu sonucu hoş 

karşılamayacaklarını da iyi biliyordu (Hobsbawm E. J., 2014: 38). 

Dile dair bu hassasiyet ve sahici olmayan içeriklerle yüklenen mana halen sürmektedir. 

Dil, muktedirlerin toplulukları birbirinden ayırma ve üstünlük kurması çabasının, insanlar 

nezdinde en rahat karşılık bulan hamlesinin gerecidir. Şüphesiz bu yeni bir mücadele alanı 

değildir; bu tartışmanın kökleri “dil” kavramı kadar değil ancak belki ancak “yazılı dil’ kadar 

geri götürülebilir.  

Dilin özcü ve ayrıştırıcı ilk öncülerine bakmak üzere Alman milliyetçiliğine ve sonrası 

kuşaklarda da başkaca milliyetçiliklere de mülhem, filozof Johann Herder’den (1744-1803) söz 

etmek lazım gelir.  Evrenselci ve Aydınlanmacı düşünceye ihtilaf eden ve kültürler arası (dil, 

yazılı dil ile gelenek görenekler) farklılıkları öne çıkarmak fikrinde olan Herder’e göre; insanın 

var oluşu ve insanlığı dile dolayısıyla aileye ve millete bağlıdır: Her insan bir dilin ya da 

topluluğun ürünüdür (Özkırımlı, 2016: 37). Yine aynı dönemin Prusya’nın Fransa 

mağlubiyetinden (1806) ciddi rahatsızlık duyan, Alman ve benzer yolda milliyetçiliklere 

mülhem olan bir diğer düşünür Johann Gotlib Fichte’de (1762-1814) milliyetçiliği kültürle eş 
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görüyordu; O’na göre iyiler ve kötüler, işgalci Fransızlar ve tüm akil ve özgürlükçüler vardı. 

Fichte’ye göre ayrım Almanlar ve Alman olmayanlar olarak belirmiyordu; mücadelenin akıl ve 

özgürlükten (Alman) yana olan herkes, olmasa dahi, artık Alman’dı, diğer tarafa yakın duran her 

kim ki (Alman dahi olsa)  “gerçek millet” sayılmıyordu (Özkırımlı, 2016: 35-36). Bugün etkisini 

sürdüren milliyetçiliklerde de bu yaklaşımlardan iz bulmak mümkündür. Örneğin, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurucu önderlerinden Mustafa Kemal Paşa’nın “Ne mutlu Türk’üm diyene” 

vecizinde rastlayabiliriz (Sonraları bu veciz, Türkiye’nin ilk Komünist partisini kurmakla 

görevlendirilecek bir başka kurucu kadro üyesi, Mahmut Esat Bozkurt tarafından “Ne mutlu 

Türk’üm diyebilene”  şeklinde telaffuz edilmiştir (Yıldız, 2016).  

Bugün milliyetçiliğe ait güncel çalışmalarda, Anderson’un da belirttiği dini ya da 

hanedan tipi sadakat yerini ulus devleti sadakatine bırakmıştır. Fransa modeli, vatandaşlığı öne 

çıkaran milliyetçilik (alanyazında sıkça Batı modeli ya da territoryal olarak geçer) ve Almanya 

modeli, etnik (kültürel) milliyetçilik, iki farklı modern milliyetçilik yaklaşımı gibi görünse de, 

her iki model de kimi zaman etnik kimliğin, kimi zaman da vatandaşlığın önce çıktığı, eşlikli bir 

dans gibidir. Eşlerin, duruma göre kontrolü eline aldığı bir nebze olsun öne çıktığı, Tango gibi 

seyreder (Kadıoğlu, 2016).  

20. ilk çeyreğini küresel ölçekte ekonomik krizle deneyimleyen dünya devletleri, bu 

deneyim sonrası devlet ve vatandaşlık ilişkilerini, sınırlarını yeniden yorumlamak zorunda 

bırakmıştır. Çalışma koşulları ve gelirlerde yaşanan iyileştirme ile piyasalara kısa sayılabilecek 

bir nefes aldırılmıştır. 1945 yılında faşizmin yıkılması ve yine Sovyet Rusya ve reel sosyalizm 

deneyimi önce kapitalist dünya düzeni için önce bir alternatif oluşturmuştur. Öte yandan 

kapitalizm, artık tüketim odaklı işlemekte ve eleştirilmektedir 1970’ler itibariyle Keynessyen 

politikalar ve refah devleti modelleri yetersiz kalmaya başlamış, doygun iç pazarın hakimi 

büyük sermayeler yeni dış pazar arayışları maksadıyla ulus devletlerin katı sınırlarını 

zorlayacak hamlelerde bulunmuştur. Toplumsal hareketlerde ise ciddi bir sol politikalara 

yönelim görülmektedir; savaşa ve silahlanmaya karşı anti-militarist, barışçıl hareketler bu 

dönem için oldukça mühimdir. Öte yandan yeni ekonomik arayış ve hamlelerle birlikte 

kapitalizm artık Neo-liberal çağına evirilmiştir. “Milli” zenginlikler artık yerini “çok uluslu 

şirketlere” bırakmak zorunda kalmıştır. Ulus devletler, var oluş gereği, sürdürmekle mükellef 

olduğu alanları sırasıyla terk etmek durumunda kalmışlardır. Kamu hizmetleri birer birer yarı 

özel ya da özelleşmiş çoğu kez bu hizmetler devlet üstü, çok uluslu şirketlerin STK’lar aracılığı 

ile kamu yararı-hizmeti sağlamak suretiyle propaganda alanına çevrilmiştir. Devlet hem güç 

kaybetmiş hem de kolektif yaşamın gereği olan başlıklarda yüklerini ve sorumluluklarını 

paylaşarak tanımını yeniden şekillendirmiştir. Neo-liberal gündem ile sermaye, asgari devlet ve 

müdahalesi hedefiyle devleti sınırlandırıyormuş gibi görünse de sürekliliklerini sağlayacakları 

yeni biçimli bir birliktelik zuhur etmektedir. Bununla beraber Sosyalist devletin ivmesinde 
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yaşanan düşüş ve sönümlenme ile kapitalizm kendine alternatif başka hiçbir sistemin 

olamayacağı izlenimi yaratmış, sınıf kavramı yerini kimliklere bırakmıştır.  1990’larda, en son 

ikinci paylaşım savaşı dönemi yaşanan ve hafızalarda derinlere gömülmeye çalışılan 

mezalimlere tekrar tanıklık edilmiştir. Sosyalist güçlerin dağılmasıyla ciddi bir bunalım yaşayan 

topluluklar insanlık suçlarıyla dolu bir devletleşme sürecine girmişlerdir. Şüphesiz kapitalizmin 

resmi ideolojisi milliyetçilik, Sosyalist Bloğun dağılmasıyla boşlukta yalpalayan toplulukların 

otorite ihtiyacına şiddetle karşılık vermiştir. 

Günümüzde ulus-devlet ve onun dayandığı resmi ideolojisi olan milliyetçilik, neo-liberal 

kapitalizmin sınırsızlaşma etkisi, uluslar üstü insan hakları ve çok kültürlülük değerlerine tezat 

düştüğü yerlerde sorgulanıyor olmasına rağmen, etkisini yitirmektedir demek de imkansızdır. 

Ülkeler, yıkıcı ikinci paylaşım savaşı sonrasında çatışmasızlık anlaşmaları yapmış, yurttaşlar 

arası sınıf çatışmalarında uzlaşma adına da sosyal hukuk devleti politikalarına yönelmiştir. Bu 

yeni dönemin başlangıcında, Avrupa’da milliyetçilik fikri iyiden iyiye gözden düşmüştü. 

Küreselleşme ile ortaya çıkan kavramlardan; gelişmekte olan ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri 

için ise milliyetçilik, Avrupa’da olduğundan daha sıcak ve günceldi. Çok uluslu şirketler ve 

uluslar üstü finans kuruluşlarının bu ulus-devletlere iktisadi ve yapısal uyum başlığıyla 

yaptırım ve dayatmaları; milliyetçiliklerin, küreselleşmenin sonradan uğradığı bu eski sömürge 

yeni ekonomik ve politik bağımlı ulus-devletlerde her dem tazeliğini sağlamıştır. (Gündoğan, 

2002: 198-200) Ancak, küreselleşme güzellemeleri; Ortadoğu coğrafyasında devam eden 

savaşlar, Avrupa’ya göçle ilişkili yaşanan hoşnutsuzluk; yurttaşlar arasında artan yabancı 

düşmanlığı, şiddet eylemleri ve neticesinde güvenlik paranoyaları-krizleri ve yükselen popülist 

söylemler gösteriyor ki; çatışmasız Avrupa’da dahi milliyetçiliğe eğilim, tekrar, oldukça artmış 

durumdadır. Ülkelerin artan savunma sanayi ve diğer ordu yatırım maliyetleri, maddi 

kaynaklarda savaş endüstrisini yurttaş refahından öncelikli hale getirmiştir. Sosyal hukuk 

devleti geleneği olan ülkelerde bile yurttaş sosyal güvence kazanımları bile neredeyse tehlikeye 

girmektedir. 

Modern çağ nasıl ki işçi sınıfı ve pratiklerine zemin olduysa, siyasal yaşamda artan 

milliyetçilik de bu devrin bir diğer yan ürünüdür (Hobsbawm E. J., 2017: 159). Modernizm ile 

milliyetçilik, her ne kadar zaman zaman ihtilaf söylemler üretiyorlarmış gibi görünse de, sıkı bir 

alış veriş içerisinde görülmektedir (Akçam, 1993: 38). Küreselleşme, önceleri sınırsızlık ve çok 

kültürlülük, asgari devlet müdahalesi gibi başlıklarda ulus-devleti ve milliyetçiliği 

sorgulatırken; çatışmacı neo-liberal kapitalizmin şimdilerde vardığı yer milliyetçiliği tekrar 

yükseklere taşımış durumdadır. Görüldüğü üzere milliyetçilik ve kapitalizm uzlaşmazlıklarıyla 

birbirlerini yeniden biçimlendiren bir döngüde kendini tekrar ederken, toplumsal, iktisadi ve 

siyasal alanlara değişen biçimleriyle sirayet etmektedirler. Modernliğe dair sanı ve kurumları 

eleştiren post- modern yaklaşımlar; farklılık, çoğulculuk vurgularına eş güdümlü olmakla 
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beraber; ulus, ulus- devleti de içeren her türlü bütünlükçü yaklaşımları ve büyük anlatıları 

reddetmiştir. Gelgelelim; bu eleştiriler yeni ilke ve temeller sunamadığı gibi ulus- devlet dizgesi 

halen siyasal alanın en önemli faili olmaya devam etmektedir (Akça, 2005: 232).  

2.1.2.1. Ulus-Devlet’e doğru;  Feodal Dönem 

 İlkin Avrupa’da görülen ve devamında tüm dünyaya yayılan, modern devlet anlayışının 

temelinin Feodal Dönem’in kapitalizmle birlikte mirası olduğunu söylemekte hiçbir beis yoktur. 

Temel özelliği egemenliğin kraldan derebeyine, azalan payla, devredilmesi olan feodalite; 

krallık kurumunun yetersizliğinin zorunlu kıldığı bir sapma olarak ortaya çıkar (Santamaria, 

1998: 21). Bu biçimde hakimiyet, tek bir egemende toplanmak yerine çok merkezlidir ve 

toplum düzeni parçalıdır (Pierson, 2011: 8). Zira modern devletin güç tekeli olma eğilimi de 

Feodal Dönemin eksikliklerini gidermek üzere pekişmiş ve böylelikle günümüze de tevarüs 

eden bu yeni biçimine erişmiştir.  

Çatışan sınıfların, kendilerini ve toplumu kısır bir savaşın içinde eritip bitirmemeleri için, 

görünüşte toplumun üstünde yer alan çatışmayı hafifletmesi, ‘düzen’ sınırları içinde tutması 

gereken bir güç gereksinmesi kendini kabul ettirir; işte toplumdan doğan, ama onun üstünde 

yer alan ve gitgide ona yabancılaşan bu güç, devlettir  (Engels, 1990:  175). 

 

Mülkiyetsiz üretici olan köylüler-serfler ile toprak sahibi soyluların, toprak mülkiyeti ve 

işleme- işletme tasarrufu işleyişine bağlı toplumsal bir yapı olan feodalizmde; serfler, antikçağ 

dönemi kölelerinden farklı olarak alınıp satılamıyor fakat yaşamlarını idame ettirebilmeleri 

adına çalışmaya razı kılınıyorlardı (Fülberth, 2008). Krallar toprak sahibi soylu-feodal-lordlara, 

sosyal ve iktisadi bağlılıkları karşılığında, topraklarını işleme ve serf istihdam edebilme 

özgürlüğü vermiştir. Dönemde silah bulundurabilme imtiyazının da soylulara has olduğunu göz 

önünde bulundurursak, köylüler ve kraliyet ile ilişkisinde soyluların, kısa zaman içerisinde, 

mülkiyet ve can güvenlikleri için, küçük boyutta silahlı savunma birlikleri kurabildiklerinden 

bahsedebiliriz. Egemen üretim biçimini etkileyemeyecek ve sadece ihtiyaç karşılayacak 

biçimde, feodal malikanelerinde gerçekleşen demir, ahşap, deri ürünleri gibi malların üretim 

birimleri daha çok yeterlilik odaklı olmuştur. Eşitsizlikçi feodal üretim, kısıtlılıkları nedeniyle, 

üretici sınıfın ekonomik durumlarında uzun yıllar boyunca bir iyileşme gözlemlenememiştir 

(Şenel, 1995: 277-278). Çalışma şartları zorluğu, köylüleri daha iyi şartlara sahip bölgelere, 

gelişmekte olan kasaba-kentlere, göçmeye zorlamıştır. Endişe yaratan bu göç furyası ise 

soyluları, sistemi toprak ağalığı biçiminde devam etmesine zorlamıştır. Bu ilişkide ise serf-

köylü-maraba dönüşümünde esaret, yeni bir şekle bürünmüş ve bağımlılık olarak sürmüştür. 

Üretimin giderek atölyelere taşması, silah pazarında talebin artışı ve buna bağlı olarak 

madenlerin verimli istihdam alanları haline gelmesi, güvenlik kuvvetleri ve işçi sınıfı gibi 
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kavramların temellerini oluşturmuştur. Toplumsal hayata dair önemli unsurlar yayıncılık, 

matbaacılık, dokumacılık, zanaat kolları ve loncaların faaliyetleridir. Matbaacılık ve dokumacılık 

burada ön plana çıkan iş kollarıdır. Yünlü dokuma ticareti belirli bölgeleri hızla 

zenginleştirirken matbaacılık ile erişilebilir bilgi ise kilise zincirlerini zorlamıştır. Anderson 

(1993: 52-62) Avrupa merkezli başlayan kapitalist matbaacılığın, ilerleyen teknikler ve 

etkileşimde olan dillerle çeşitlendikçe, sonradan ulus dediğimiz toplulukların temelini 

oluşturan yeni cemaatlerin tahayyülünü mümkün kıldığını ifade etmiştir (Anderson, akt. Akça, 

2005: 237).  

Üretim alanında serfler ve zanaatkarlar artık proleterleşmiş, eve iş verme dönemi yerini 

daha verimli ve elverişli olan atölye tipi üretim hanelere bırakacak; iş kolları, üretimde etkililik, 

standartlaşma ve profesyonelleşme gibi gelişmelerin bütünü maliyetleri düşürmeye imkan 

vermiştir. Maddi zenginliklerin artışı yeni yerleşim yerleri ihtiyacıyla, hali hazırda var olan 

“kent” yerleşim birimlerine dönüşmüş ve yenilerine de zemin olmuştur. Zamanla kent mekanı, 

yine vergiler karşılığı, soylu ve ruhban sınıfının bulunduğu çiftlik yerleşkelerin uzağında kalan 

ve bir nebze daha rahat cazibe ve takas/ticaret merkezleri haline gelmeye başlamıştır(Şenel, 

1995).  

Osmanlı İmparatorluğu’nun Konstantinapol’ü ve diğer doğu ticaret yollarını ele 

geçirmesiyle, mistik Doğu’ya varan yeni deniz aşırı ticaret yol ve yöntemlerin bulunması gereği 

ortaya çıkmıştır. Beraberinde yeni keşifler ile deniz aşırı ticarete olan yönelim artmış, 

zenginlikler birikimlere dönüşmeye başlamıştır. Yerel geçimlik ekonomi, bu gelişmelerle 

ortadan kalkmış; artık yeterlilik, bağımlılık odaklı yaşam standardı dönüşüme uğramaya 

başlamıştır. Kentler paranın ve dolaylı olarak sosyal yaşamda bireyin dönüşümünün merkezleri 

haline gelmiştir. Ortak çıkarla beraber yaşanan toplumsallaşma ortak bir bilince evirilmiş,  

böylelikle kentler maddi ve ahlaki kaynaklar ile ilgili müşterek bir bilinçlenmenin oluştuğu 

merkezlere dönüşmüştür (Poggi, akt. Çetin, 2002: 82).  

 Din, her dönem bireylerin yaşamına biçim veren önemli bir gereç olmuştur. Sosyal, 

ekonomik ve politik anlamda söz sahibi bir diğer kesim ise diğer tüm değişkenlerden daha 

köklü olan Katolik Ruhban sınıfı olmuştur. Maddi manevi birçok alanda söz sahibi olan kilise, 

eğitim sistemine dair bir tüm tasarrufları elinde tutan bir tekel olduğundan, bu devirde Ruhban 

sınıfı çoğunlukla okuryazardı. İktisadi anlamda kendisini köylülerin üretim ve vergilerine 

yaslayan bu sınıf, toplumsal yapıda önemli bir yer tutmaktaydı. Alaeddin Şenel’e göre, örneğin, 

üretici alt sınıfın geçim zorluğu ve ekonomik hoşnutsuzluğunu ilerisi için bir tehlike 

olabileceğini öngören kilise, haçlı seferleri sayesinde, serflerin işçileşme hareketini 

geciktirmiştir (Şenel, 1995: 280). 

 Genel anlamıyla döneme egemen Katolik ahlak bireysel maddi zenginlikleri hoş 

karşılamamıştır. Ancak Reform hareketleri ile beraber gelişen Kalvinist-Protestan anlayış 
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Katolisizmin aksine zenginleşmenin, çalışarak para kazanmanın ve servetin Tanrı tarafından 

hoş karşılanacağı fikriyle ticari ve sosyal yaşamda dönüşümlere zemin olabilmiştir (Doğru, 

2008: 76). Sosyal, iktisadi ve siyasi alanlara müdahil olan ikinci büyük erk olan kilise, ağırlığını 

giderek yitirerek kurum olarak yerini daha çok merkezileşme eğiliminde ve kralın himayesi 

altında tutmak zorunda kalmıştır. Dini kurumların biçim ve konumunu belirgin bir şekilde 

değiştirecek olan bu hareket, ilerleyen süreçte, kurumun ulus-devletlerin bünyesinde karşımıza 

çıkacak olan yeni biçimini tayin edecektir. Rönesans hareketi ile kilisenin boyunduruğu altında 

kalan bilim, insan, toplum, din ve sanatın özgürleşmesi; akılcılık, zengin cevaplarla geri dönüş 

sağlamıştır. John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Adam Smith gibi düşünürler, Liberalizm’ 

in temelleri olan fikirlerini ancak Rönesans’ ın bu özgürlükçü atmosferinde ifade etme şansı 

bulabilmişlerdir (Çetin, 2002: 88). Rönesans, Reform hareketlerinin birikimleri ile Aydınlanma 

dönemini modernitenin başlangıcı olarak işaretlenebilir*. Bu dönemin düşünürleri, insanın 

[kasıt daha çok erkeğin] kendi hukukunun yaratıcısı olduğu fikrini ve bu hukukun tarafların 

ancak mutabakatı olarak ileri sürülebileceğini savunur. Artık siyasi iktidarların, yalnız Tanrı’ya 

hesap vermekle mükellef değil, aynı zamanda yönetilenlere karşı da sorumluluk taşıması 

gerektiği fikirleri yaygınlaşmıştır (Engin, 2014: 207). 

Daha önceleri salt sarf malzemesi olan kömür, demir elde etmede daha yaygın 

kullanıldıkça, döneme damgasını vuracak olan savaş teknolojisi hızla gelişmiştir. Yeni savaş 

gereçleri (top, piyade tüfekleri vs.) yeni teknikler, deniz aşırı ticaretle uğraşan bu kesimin 

öncülüğünde kentlere kadar gelmiştir. Üretimde sanayi işiyle uğraşan kent soylu sınıf, feodal 

beylere ve onların malikane içi verimsiz üretimine nazaran silah ticaretinde de kralların yeni 

gözbebeği olmuştur. Bu gelişmelerle eli kuvvetlenen krallık karşısında, artık imtiyazlı kaleler 

tekinsiz kılınmış, feodal beylikler yönetimde hızla güç kaybetmiştir. Kent soylu sınıf ve kraliyet, 

feodal beyler karşısında rahatsızlıklar paydasında birleşmiş ve bu ittifak, takip eden dönemde 

yerel adalet ve vergi otoritesi olan derebeylerin sonunu getirmiştir. Artık aristokratlar yerine 

kent soylu sınıfın egemen sınıf olma süreci başlamıştır (Fülberth, 2008). 

Feodal beylerin nüfuzunu yitirmesiyle vergi düzeninin önce giderek azalan ve 

sonrasında ve neticede tek bir elde, merkezde toparlanmasıyla toprak mülkiyetine dair işleyiş; 

devlet lehine dönmüş ve merkezileşmeye dair süreç giderek kolaylaşmıştır. Merkezileşme 

yolunda bu önemli adımın yanı sıra, ulus-devletin bir diğer temeli olan hukuksal düzenlemeler 

de bu dönemdeki adalet sisteminin merkezileşmesi üzerinden mümkün olmuştur. Hukuk 

düzenlemeleri, yerel yasa uygulayıcıları, gelenekleri ve imtiyazları ortadan kaldırarak toplum 

tarafınca makul bir hal almış ve merkezi otoriteye bağlılığı kuvvetlendirmiştir. Tüm bireylere ve 

                                                        
 
* Örsan Öymen, Aydınlanma Hareketini’nin Antik Yunan’da, Batı Anadolu’da filizlendiğine işaret eder. 
Aydınlanma Hareketi’ni, Miletos Antik kentinde başlayan ve oradan dünyaya yayılan, sanat, siyaset ve 
ağırlıklı olarak felsefe ile bilim alanında yaşanan gelişmeler olarak değerlendirir (Öymen, 2018). 
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her koşulda aynı uygulanmayı hedef alan bu yeni düzen hem belirli bir bölgede yaşayan 

insanların milletleşme sürecini hızlandırmış, hem de merkezin hukuk uygulamaları ve zor 

kullanma aygıtlarını merkezileştirmiştir (Boztemur, 2006: 170-171).  İşte bu koşullarla birlikte 

daha önce oluşması pek mümkün olmayan sermayedarlar ve hareket alanının önünü açmış, 

oluşan bu keskin sınıflar arası eşit mesafeyi, müşterek çıkarı ve daimi sulhu bulmayı 

hedeflemiştir. Merkezi otoritenin düzenli orduya yönelimi şüphesiz bu değişkenlerle birlikte 

gelişmiştir. Bugün de modern - ulus devletin kavram karşılığı aslında bahsettiğimiz dönemin 

mirası olma özelliğini taşımaktadır. Modern devlet, bireylere şiddet uygulayabilmeyi sadece 

kendi kullanabilirliğiyle sınırlandırmış; her bir tabakanın kendiyle ve birbiriyle olan savaşımına 

bir son vermek için örgütlenmiş bir yapıdır (Çınar & Üsterci, 2014). 

Kentlere göç ve toprağın, tarımın önemini ikincil konuma ötelenmeye başlandığı bu 

dönemde tarım ürünlerine dair arz-talep dengesizlikleri baş göstermiştir. Burada gelecek asrı 

etkileyecek başka fikri bir gelişmeye de değinmekte fayda vardır. Fizyokrasi denilen görüş ve 

onun takipçileri, tarımın ehemmiyetini tekrar vurgulamak, kıymetli madenlere sahip olmayı 

ekonomik zenginliğin göstergesi kabul eden, merkantilist yaklaşıma bir tepki olarak, bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. Fizyokrasi, iktisat tarihinde lideri ve takipçisi olan, ortak paylaşılan 

düşüncelere dair yazıları ve bunu yayacak dergileri olan “ilk düşünce okulu” olmuştur. 

Fizyokratlar, üretimde verimi arttırmak, vergi ıslahatı ve tarımda ihracata yönelik kısıtlamaları 

sonlandırılması fikirleri etrafında toplanmışlardı. Karl Marx’ın “artı değer” kavramı ve 

Liberalizm’ in şiarı olan Laissez Faire, Laissez Passe*  dahil bir çok siyasi ve iktisadi kavrama 

zemin olmuşlardır (Külcü, 2002).  

Üretime dair teknolojik atılımlar üretimin her safhası adına mekanikleştirici ve 

ussallaştırıcı bir etki yaratmıştır. Buharın endüstriyel üretimde kullanılması ile birlikte 

üretimde yüksek bir verimlilik sağlamıştır. (Torun, 2003) Ayrıca bu atılım takip eden yüzyılda 

ulaşımda diğer keşiflerle bir araya gelerek denizaşırı sömürülere de ön ayak olmuştur. Piyasa 

serbestisine olan eğilim; özel mülkiyet, servet dağılımı, güvenlik gibi ekonomik ve ardılı olarak 

sosyal ve siyasal alanları yeniden tasarımlamıştır. Dönemde kıymetli madenlerin nakil 

maliyetleri ve etkili üretim ile azalan işçi maliyetleri sayesinde bireysel birikimsel sermayeler 

ortaya çıkmıştır. Özgürlükçü fikirler, süreçte liberal, laik devrimler şeklinde karşımıza çıkmak 

üzere dönemin bu değişkenleriyle birlikte mayalanmıştır. Kentlerde gelişen yaşam ve 

dinamikleri artık Tanrının yeryüzündeki temsilcileri olarak yıllarca hüküm süren kralları, hak 

ve özgürlükler noktasında iyiden iyiye sıkıştırmaya başlamıştır. Kralın iradesinden hariç 

                                                        
 
* Türkçe karşılığı “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”. Piyasalara devlet müdahalesinin asgari 
düzeyde tutulması, dolayısıyla serbest piyasa düzeni gerekliliğinin ve liberalizmin temel şiarlarındandır. 
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gelişmekte olan, ticaretle uğraşan bu yeni sınıf “burjuva” iktidarda daha fazla söz sahibi 

olabilmek için yönetim işleyişinin giderek bir müştereği olmuştur (Çetin, 2002: 82).  

Merkantilist anlayışın başarıyla neticelenmesi için gerekli koşullar, aslında, ulus-

devletlerin çıkış noktasını oluşturmuştur der ve şöyle devam eder Server Tanilli: 

Sınırları, yetkileri ve sorumlulukları belirli muktedirler, adem-i merkeziyetten başka bir biçimde 

koşulları denetim altına alamayacaklardır. Bu sebepten ötürü ‘kapitalist sermaye birikimi’ belirli 

sınırlar içerisinde sağlamak için, yalnızca devlet, ticaret kapitalizmine yaraşır şekilde iktisadi 

işleyişe karışabilir (Tanilli, 2006: 57) . 

16. ve 17.yy burjuvazinin amacı, yeni üretim şeklinde kendilerine ayak bağı olan feodal 

düzenden tamamıyla sıyrılmak, ekonomik ilişkileri doğrudan merkezi bir irade ile her iki taraf 

adına da daha verimli olacak şekilde sürdürebilmektir. Bu noktada mutlak monark 

eğilimlerinde kent soylu sınıf ile hanedanın çıkarı örtüşmüş ve feodal yapıya karşı müttefik 

olmuşlardır. Ancak süreçte, yükselen burjuva sınıfı, feodallerde olduğu gibi monarkların da 

yetki alanlarını sınırlandırmaya yöneldiklerinde, krallıklar tekrar feodal yapı ile ittifak kurma 

çabasına girişmişlerdir. Böylece 16. yüzyılda aristokratlara karşı krallık- burjuva ittifakına 

rastlanırken, 18. yüzyılda, burjuvanın taleplerine karşı tekrar aristokrat sınıfı ve kralın 

ittifakına rastlarız (Şenel, 1995: 283-284). 

Merkantilizmin hem iç hem de dış politikadaki amacı, toplumun ve fertlerin refahını 

yükseltmek değil, devletin hükümdarda biriken gücünü arttırmaktır. Ticaret, aynı anda hem 

feodalin payını azaltırken hem de yetki ve maddi varlığın aynı anda tek elde toparlanabilmesi 

adına, kral tarafından teşvik edildi. Yine merkezde toparlanan zenginlik yeni kaynaklar yaratma 

adına savaşın esas girdisi olmuştur. Sistemin en ünlü ve tutarlı savunucusu ve endüstrileşen 

Fransız merkantilizminin maliye bakanı J. B. Colbert bu konuda fikrini şöyle belirtmiştir “ticaret 

kamu maliyesinin kaynağı, maliye ise savaşın can damarıdır”. Ulus kavramının olgunlaştığı yerde, 

savaş; ulusun, yalnız küçük bir kısmının zenginliği için yalnızca merkantilizim aracı değil aynı 

zamanda onun bir amacı haline gelmiştir (Carr; Heckscher, akt. Carr, 2012 s.17).  

İngiltere [Büyük Britanya] ve Hollanda, bahsettiğimiz dönem içerisindeki sanayi, iktisadi 

ve siyasi dönüşümleri en erken deneyimleyen ülkeler olmuştur (Magna Carta, Whig-Torien 

yönetim biçimi, Birinci Sanayi Devrimi; Hollanda’nın 16yy. da İspanya’dan ayrılışı gibi). 

Amerika kıtasında, İngiltere’ ye karşı ağır vergilerle mükellef 13 koloninin, dönemin en güçlü 

ordusu olan İngiliz birliklerine karşı verdiği mücadele dönemin “devrimler” diye 

bahsedebileceğimiz silsilenin ilk mahsulü olmuştur. Diğer Avrupa ülkelerinin İngiltere’ ye karşı 

olan tutumları; gerek finansal kaynak gerekse askeri birlikleriyle savaşa doğrudan müdahil 

olmaları, savaşın gidişatını belirlemiştir. Ekonomik başkaldırı olarak başlayan mücadele Krallık 

karşısında alınan zaferle sonuçlanmıştır. İspanya ve Fransa’dan katılan destek birlikler, burada 

verilen mücadeledeki deneyimlerinden mülhem, ülkelerine dönmüş ve bağımsızlık, özgürlük 
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fikrinin birer taşıyıcıları olmuşlardır. Bütün bu gelişmeler, ancak derinlikli ve bir bütün olarak 

okunabildiğinde evrensel değerleri oluşturabileceğini ifade eden Jürgen Habermas;  Amerikan 

ve Fransız devrimlerinin önemini şöyle vurgulamıştır:  

Bu devrimlerle vatandaşlar sınırlarını, cumhuriyetçi özgürlükleri için kendi yönetimlerine karşı, 

yani var olan bir devletin sınırları içerisinde, ya da adaletsizliğin sınırlarını bizzat çizmiş bir 

sömürgeciliğe karşı, giriştikleri mücadele sonucunda kazanarak elde etmişlerdi (Habermas, 

2010: 48). 

 

2.1.2.2. Fransız Devrimi 

 

Kahramanlıkla dolu bir geçmiş, büyük insanlar, gerçek anlamıyla şan ve şeref… İşte üzerine 

milli bir fikir inşa edilebilecek toplumsal ilke budur. (Renan  akt. Kerestecioğlu, 2007)  

Aydınlanma dönemi etkisiyle, insanlar otoriteleri sorgular olmuş, özgürlükçü ilerici 

fikirler iyiden iyiye yayılır olmuştur. İşte ilkin bu dönemin Fransa’sında millet ve milliyetçilik 

kavramlarının şekillenmeye başladığına denk gelinir. İngiltere’ ye karşı Amerikan bağımsızlık 

hareketini destekleyen Fransa kraliyeti, savaşı finanse etme kısmında ekonomik anlamda epey 

zayıflamıştı.  Üstüne vergiden muaf sınıflar ve kraliyetin müsrif tutumu yoksullaşan kesimleri 

daha da zorlamıştır. Kraliyet, hali hazırda toplumun alt tabakasını oluşturan köylüler, 

zanaatkarlar (işçi sınıfı) ve yeni orta sınıftan toparladığı vergilerle ayakta kalabiliyordu zira 

ruhban ve soylu sınıfları da vergiyle yükümlü değillerdi. Önceleri seçkinler ve ruhban sınıfı ile 

gerçekleştirilen iktisadi temelli, karşılıklı yetki-sorumluluk sınırlandırmalarına dayanan 

toplantılara, yükselen burjuva sınıfını da dahil etmek için, krallık, toplumun diğer kalan alt 

sınıfından da bir temsilci katılımını istemiştir. Burada temel sebep, görüşmelere dahil edilen 

yeni kesimin içerisindeki, elbette ekonomik olarak zenginleşen burjuvayı yönetimdeki iktisadi 

denkleme dahil etme isteğidir.  Krallık, 175 yıllık gelenekten sonra, üst tabaka olan soylular ve 

ruhban sınıfının yanı sıra toplumun alt (ve yeni orta) tabakasından da bir temsilciyle görüşmeyi 

kabul etmiştir. Vergi reformları için iktidarda söz ve pay sahibi olamayan sayıca üstün fakat 

vergide tek mükellef olan; yoksul kitleler burjuvanın temsiliyetiyle görüşmelere dahil olmuştur. 

“Etats- Generaux”in (genel meclis) mutlakıyeti sınırlandırmasıyla, burjuvazinin temsili eşliğinde 

‘Tiers-Etats’ (alt sınıf) ayrıcalıklı sınıflarla uzlaşarak mevcut ayrıcalıkları ortadan kaldırmıştır. 

Elbette yaşanan süreç salt görüşmelere dayalı mutabık kalınan bir süreç değildi, öfkeli ve yoksul 

kitlelerin üst sınıfların refahını tehlikeye atma potansiyeliyle süreç bu şekliyle 

neticelenebilmiştir. 26 Ağustos 1789’de taraflarca, bireysel hak ve mülkiyet özgürlüklerin 

garantörü sayılan “İnsan (erkek) ve Yurttaş Hakları Deklarasyonu” imzalanmış Eylül 1791’de bu 

hakları korumak adına bir Anayasal Monarşi (Fransa’nın ilk anayasası) dönemi başlamıştır 

(Tanilli, 2006: 64-66).  
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Monarşi rejimine karşın başka bir seçenek arayışlarının sürdüğü on yıllık süreçte, 

Fransa üç kez anayasa ve beş kez hükümet değişikliğine gitmiştir. İktisadi buhran ve yönetime 

muhalif her nevi fikir-girişimler kanla bastırılmıştır. Artık burjuvazi de süreçten rahatsızdır.  

Yaşanan bu kargaşa ortamı, fetihleriyle nam salan ve kendini devrim değerleri muhafızı olarak 

adlandıran, büyük burjuvanın temsilcisi, Napolyon adlı komutanı ve fikirlerini 1799’da iktidara 

taşımıştır. Bu yeni asker-iktidar ile hem Fransız Devrimleri hem de asırlık monarşinin sonuna 

gelinmiştir. Birinci Cumhuriyet, Fransız Devriminin şiarı olan “Liberte (özgürlük)- Equalite 

(eşitlik)- Fraternite (kardeşlik)”  üç renkte Fransa bayrağı ile resmen ilan edilmiştir. Askeri 

dikta Napolyon; öncelikle kilisenin kalan imtiyazlarını elinden almış, kiliseye ait mülkleri 

devlete bağlamış ve merkez rejime bağlı hale getirmiştir. Özellikle eğitim konusuna özel önem 

vermiş, bu alanda kilise etkisini sönümlendirmiştir. Eğitimi yeni düzeni feodal kalıntılarından 

temizlemek için etkili bir şekilde kullanmış, medeni eşitlik ile beraber Fransa’nın yeni 

vatanseverlerini hedeflemiştir. Her ne kadar insan hakları kavramı Amerika Bağımsızlığı (2 

Temmuz 1776) ile birlikte ortaya çıkmış olsa da bu sorunu uluslararası boyutta kavramlaştıran 

ve gündeme kazandıran Fransız Devrimi olmuştur.  (Tanilli, 2006) 

Bireyci burjuvazi rejimi, zengin ve yoksullar arasındaki iktisadi uçurumu dönüştürmek 

yerine bu yeni egemen sınıfın çıkarlarını pekiştirmiştir. Değişmeyen kaynaklara sahip olan 

zümre sadece biçim değiştirmiş, örneğin; seçmen olma hakkı, sadece belirli değerde mülkiyeti 

olan erkek yurttaşlara tanınmıştır. Devrimin vatandaşlık imtiyazı sadece erkeklerle sınırlı 

tutulmuş mücadeleden sonra kadının konumu yine erkekler eliyle ikincil önemde tutulmuştur. 

Devrimin şiarı olan deyişteki kelimelerden “fraternity” kelime anlamı, sadece “kardeşlik” değil, 

aslında tam olarak “erkek kardeşler birliği” anlamına gelir. (Najmabadi, 2000) Devrimin güçlü 

isimlerinden Olympe de Gouge, kadın hakları için devrimin eşitsiz cinsiyetine karşı ciddi 

mücadeleler vermiştir (Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi-1791). Yasaların kadınları mülkiyet 

edinme haklarından mahrum kılmasına rağmen giyotinle cezalandırılabiliyor olmasına karşı 

mücadele veren ve başta aktif siyasete dahil olmak üzere birçok alanda kadın haklarının sıkı 

savunucu olan Olympe de Gouge, bu fikirlerinden ötürü, trajik bir şekilde giyotin cezasıyla idam 

edilmiştir(http://gazetekarinca.com/2018/08/kadin-haklari-icin-giyotine-yuruyen-

yenilmeyen-bir-kadin-olympe-de-gouges/,2018). 

Fransa’da Devrimden bahsederken, Almanya’nın yapısından da kısaca bahsetmek 

elzemdir. Almanya, feodal yapısı en köklü toplulukları barındıran bir coğrafya olagelmiştir. 

Almanya ulusal birlik ve mutlak monarşiye yönelik hareketliliğini, ancak dönemin din-mezhep 

savaşlarının itkisiyle sağlamıştır. Ulusal birlik ve mutlak monarşi; Martin Luther’ in 

öncülüğünde Katolisizm ile olan mücadelesinde, siyasal olarak çok parçalı Almanya’ da merkezi,  

güçlü bir otorite ihtiyacı gerçeğini açığa çıkarmıştır. Prusya modeli militarizm; dağınık, parçalı 
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siyasal birimlerin askeri gücünün disiplinli bir merkezi yönetim çatısı altında birleştirmek 

suretiyle Almanya’nın ulusal birliği sağlanmıştır (Şenel, 1995: 287).  

1870-1871 Fransa-Prusya savaşı Fransa’nın hezimetiyle sonuçlanmıştır. Prusya askeri 

modeli, Fransa’nın  “mağlubun şiarı galibi taklit etmektir” veciziyle, başta mağlup taraf Fransa 

olmak üzere, Osmanlı dahil birçok ülke tarafından model alınmıştır (Ünder, 2001: 46). 

Avrupa’da 19. asrın ilk çeyreğinde, bu vakte kadar askeri alanda ün yapmış Napolyon’ un dünya 

hükümdarlığı hayalleri ordularının yaşadığı hezimetle suya düşmüştür. Bu kırılma noktasından 

sonra artık Napolyon’ un orduları, ulus-devleti müdafaa eden, birer laik* misyoner kuvvetlere 

dönüşerek, varlığını sürdürmüştür (Aydın, 2014: 26).  

Yetişkin her bir birey (erkek) silah tutabilme imtiyazı karşılığında sadık bir vatandaş 

olmak ile şereflendirilecekti. 13. yüzyıldan itibaren bir Patria- vatan olan Fransa için savaşmak 

ve ölmek şiarı (Pro Patria Mori) toplumsal imtiyazları yurttaşlar içerisinden sadece belirli bir 

gruba -erkeklere- bahşedilmiştir. İşgal dolayısıyla yarattığı hezimet duygusu milliyetçi fikir ve 

akımları yaratmıştır. Kutsal askerlik ile birleşen bu fikirler; halk-ordularını yaratmıştır. 

Toplumunun ulus-devletleri doğurması gibi, modern toplum da bundan böyle ulus-devletler 

üretmeyi üstlenmiştir (Santamaria, 1998: 23). Fransız Devrimi sürecinde milliyetçilik anlam 

olarak demokrasiyle ciddi bir bağ kurmuş haldeyken, yayılmacı Napolyon dönemi sonrasında 

artık kavram artık militarizme sıkı sıkıya bağlanmıştır (Kerestecioğlu, 2007: 338).  

 1789 Fransız Devrimi etkisi yalnız Fransa ile sınırlı kalmamış, başta komşu ülkeler 

olmak üzere tüm dünyada anayasal, toplumsal ve siyasal dönüşümlere zemin sağlamıştır. 1792 

yılında Fransa’nın Avusturya ve Prusya devletlerine karşı yürüttüğü savaşta, bir yüzbaşının 

“Vatan ve Hürriyet” şarkısı olarak bestelediği “La Marseillaise”; 1795’ te Fransız Kongresi 

kararnamesi ile tarihteki ilk “milli marş” olma özelliğini taşımaktadır. Erkek bakış açısından 

yazılmış kadın ve çocuk ögelerin korunmaya muhtaç, edilgen olarak var olduğu bu marş; birlik 

olmanın ve düşmanın zulüme karşı mücadele vermenin önemini vurgulamıştır. Milli bilinç, 

aidiyet ve ahlaki değerlerin taşıyıcıları olan marşlar da fikirler gibi, başka birçok ülkelere de 

ilham vermişlerdir. Örneğin “La Marsailleise”  aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda ve 

sonraki dönemde Yeni Rus Cumhuriyeti’ nde de çalınıp söylenmiştir (Yener & Duran, 2010: 

192-200). 

Aydınlanma ve sanayi devrimi etkileşimleriyle oluşan ulus-devlet; ağırlıklı olarak 

İngiltere, Fransa ve Almanya tecrübeleriyle şekillenmiştir. 

                                                        
 
* ‘Laik’ kavramına dair bir parantez açmak gerekirse, Nihat Berkes, eserinden Laos’un halk anlamına, 
Laikos’un da halksal anlamına karşılık geldiğini ifade etmiştir. Yine aynı eserde Berkes; “secular” 
kelimesinin “saeculum” kavramından dönüşerek oluştuğu ve dilimizde çağdaş ya da eski dilde 
kullanımıyla “asri” kavramına karşılık geldiğini belirtir (Berkes, 1996: 18). 
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Feodal sistem içerisinde gelişmekte olan sınıf ‘burjuva’ artık, Rönesans ve Reform’ da 

mayalanan fikirlerle, yeni bir dünya görüşü ve düsturunu oluşturmuştur. 18. yüzyılda yaşanan 

Aydınlanma Felsefesi İngiltere’ de başlamış olup, farklı coğrafyaların sosyo-politik özelliklerine 

göre farklı karşılıklar bulmuştur. Fransa’ da radikal nitelik kazanan ve sonrasında Almanya’ yı 

etkileyen bu akım; Fransa’ da akılcı, Almanya’ da mistik-akılcı ve İngiltere’ de deneyci 

karakterde olmuştur. Aydınlanmanın tesirinde ülkeler arasında görülen farklılıklar, 

milliyetçiliklerin de temel ayrıştıkları noktalara işaret eder.  Örneğin bu farklılık beraberinde, 

ilerleyen süreçte rast geleceğimiz Alman ve Fransız milliyetçiliklerinin ayrım noktalarını 

oluşturmuşlardır. (Tanilli, 2006: 63) 

 İnsan aklının dogmaları birer birer sorgulaması ve boşa düşürmesiyle birlikte 

“göklerden gelen”, “Tanrının buyruğu” gibi maneviyatla güçlendirilmiş iktidar biçimler 

çözülmeye başlamıştır. Artık yurttaşların görev ve sorumlulukları karşılığında yetkilerini, kendi 

rızasıyla dünyevi bir yöneticiye teslim/ödünç etme dönemidir. Sorgulanamaz krallar, tahtını 

sorgulanabilir dünyevi yönetici bireylere bırakmıştır. Sınırları belirli bir toprak parçası ve onu 

korumakla mükellef ve müşerref; erkek yurttaşların birlikteliği, daha önceki yönetim 

biçimlerinde görülmemiş bir duygusal bağ ve aidiyet sağlamıştır. Vatan (patria), bireylerin 

bütününü “kader birliği topluluğu” kılarken bu topluluk her bir bireyi birbirine bir şekilde 

taahhütnameyle bağlayan siyasi bir oluşum olarak sürdürebilecek iradeyle donanmıştır. Bu 

sebeple var olan bu yeni irade uluslararası kabul görmüş ve müşterek bir geçmişe sahip 

bireyler kümesi olmaktan daha fazlası anlamına gelir (Santamaria, 1998: 24).  

Bireylere hemzemin toprak parçası “vatan” ile beraber; bu toprak parçası içerisinde onu 

ideallere taşıyacak her türlü yasa yapma ve yasanın etkin yürütülmesini sağlayacak, 

çatışmasızlığı sağlama adına şiddet araçlarının tasarrufu üzerinde tekel oluşturacak, siyasi ve 

bürokratik işleyişini denetleyecek, ulusal zenginliklerin kullanım tasarrufunu elinde 

bulunduracak olan düzenek “devlet” olarak karşımıza çıkar (Giddens, 2008: 366).  Bireylerin 

iradeleriyle oluşan mekanizma, devlet; anlamlandırıldığı ilk fikirsel dönemden itibaren 

bireylerin iradelerinin tümünden daha üst bir konumda ve değerde konumlanmıştır. Örneğin; 

Antik Yunan için site ya da polisin içinde yaşamlarını sürdüren insanların her birinden daha 

kıymete değer görüldüğü gerçeğine rastlanmıştır. Toprak bütünlüğünü sağlamak ve yaşam 

alanının devamlılığını sağlamak için savaşan ve ölen (erkek) bireyler adına düzenlenen kutsal 

merasim ve anma törenlerinden, kadınların miras hakkına erişebilmek için üç-dört çocuk sahip 

olma gereği gözeten hukuk sisteminin varlığı bile ciddi bir kanıttır (Engin, 2014: 203). Öyle ki 

Yunan Şehir Devletleri’nden süregelen askerlik geleneği Fransız Devrimi ile beraber başka 

askeri düşünürlere ilham olmuş; bu dönemden sonra da ulus-devlet sistemlerinde orduya 

katılım hakkı vatandaşlık hakkıyla eş değer görülmüştür (Davis, 2010: 177). 
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Kanaatime göre, Fransız Devrimi ve Napoleon'un yaptığı tam olarak dünyanın gözlerini açmak 

oldu. Öncesinde milletler hiçbir şey bilmiyorlardı; halk Kralların Tanrılar tarafından gönderildiğini 

ve Kralların ne yaparsa en iyisini yaptığını düşünecek kadar bağlılardı. Bu değişimle beraber 

artık insanları idare daha zordur. (Kolokotrones akt. Hobsbawm: 91) 

2.1.3. Osmanlıda Ulus Devlet Etkileri 

 

Osmanlı, Orta Asya ve Bizans fetih gelenekleriyle, geniş toprak sahibi, bu sebepten 

ziyadesiyle zengin dil ve kültür unsurlarını barındıran bir imparatorluktur. Dönemin Rusya ve 

Çin İmparatorlukları gibi Osmanlı’da da dil ve din bütünlüğünden söz etmek mümkün değildir. 

Devlet, mevcut farklılıklardan faydalanabilir ve onları sürdürülebilir kılma çabasındadır.  

Toplumsal düzenin iki tabakası vardır; Askerler (Üst İdareci, Alim-Ulema ve Bürokratlar) ile 

Zanaatkar (tüccar ve reaya). Resmi açıdan, yönetim gözünden ise Müslüman ve Müslüman 

olmayan tabakalar mevcuttur. Tarımsal üretimin yaygın olduğu topraklarda, vergi, kanun ve 

düzen yerel cemaat temsilcikleri ile sağlanmıştır (Karpat, 2014: 16-18).  

Osmanlı İstanbul’un fethi ile bir beylik olmaktan artık geleneklere dayanan bir devlet 

olmaya dönüşmüştür. Burada Doğu Roma İmparatorluğunun devlet yönetimine dair kurumları 

da toprakları gibi geleneğe katılmıştır. Osmanlı’da, Avrupa ile mekânsal ve tarihsel 

farklılıklardan kaynaklı farklı-geriden gelen bir feodalizm gelişmiştir. Sadece feodal bir yapı 

değil, bununla birlikte iktisadi, siyasi ve dinsel anlamda gücün padişahta olduğu bir devlettir. 

Silahlı sipahi birliklere sahip yerel yönetimlerin kendi topraklarından sorumlu olduğu ancak 

her birinin en üst kademede padişaha karşı sorumlu olduğu bir tür feodal prensliklerdir 

(Dikonof, akt. Ayaşlı, 2014: 159) 

Zamanla işleyiş ve denetimde yaşanan aksaklık ve gevşeklikler, vergi ve askeri 

düzendeki bozukluklar ile birlikte üretim ve ekonomik durumu da bozmuştur. Osmanlı idari 

zümresinin ihtiyaçlara yerinde ve etkili cevaplar üretememesi, Avrupa’nın dayattığı değişimin 

topluluklar üzerinde etki ve tepkisi ile birlikte; Osmanlının yürüyen gemisinin su almasına ve 

nihayetinde batmasına sebep olacak; kimlik, özerklik, milliyetçilik ve bunların deneyimlerine 

dönüşecekti. 

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanyazında büyük katkıları olan Eric Jan 

Zürcher’e göre İmparatorluk etnik milliyetçiliğin politik bir güç olmaya başlamasından çok daha 

önce zayıflamaya başlamıştı. 16 yüzyıl sonları ile birlikte Avrupa güçleri, ekonomik, teknik ve 

askeri anlamda, yayılmacılığı kendi için hayati önem taşıyan Osmanlıyı geçmeye başlamıştı. 

Osmanlı ise aynı zamanda merkez yönetimin güç kaybıyla sarsılmakta, sınırlarda hatta kendi 

askeri üzerinde bile kontrolü yitirmekteydi (E. J Zürcher, akt. Loundgreen, 2007: 23). 
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Fransız Devrimi etkileri, hiç şüphesiz Osmanlı’da da hemen her alanda yankı bulmuştur. 

Osmanlı, başlarda yükselen milliyetçi akımı bir tehlike olarak görmemiş, Avrupa'nın kendi iç 

meselesi olarak nitelendirerek önemsememiştir (Öncel, 2011: 57); nitekim zamanla sonuçlarını 

fena bir şekilde deneyimlemiştir. Yine de yaklaşan tehdidi engelleme yahut etkisini 

sönümlendirmeye karşılık çeşitli tedbir amaçlı girişimler olmuştur. Bunlar III. Selim ve II. 

Mahmut dönemlerinde başlamış, ilkin askeri alanda düzenlemelere çaba sarf edilmiştir. III. 

Islahat Fermanı ile daha çok "Avrupai bir manzara" tesis etmek gaye edilmişken, II. Mahmut ise 

Batılı yaşayış tarzı ve Batı’nın diğer kurumları ithal etmek suretiyle yenilikler denemiştir. Bir 

diğer taraftan bu "Genç Osmanlılar ve Jön Türk" hareketleri de, aralarında farklı birçok 

yaklaşımı içermekle birlikte, "hürriyet, özgürlük, parlamentarizm, vatan, ulus, kuvvetler 

ayrılığı" gibi kavramları gündemlerinde tutmuşlardır (Tokluçu, 2006: 54-55).   

Tanzimat, Batı’nın Osmanlı içerisindeki Müslüman olmayan "milletler" hassasiyetiyle 

yürütmek istediği yaptırımlarının karşısında, idare tarafından bu hamleyi boşa düşürmek üzere, 

Osmanlıdaki azınlık hakların güvenceye alınma girişimidir. Bu girişim ve ardılları oluşan yurttaş 

bilincini geciktirmiş ancak mutlak sonu yine de değiştirememiştir. İmparatorluğun eski biçim 

denge politikaları, bilhassa gayrimüslim tebaada, yükselen milliyetçi bilinç ve kimlik hareketleri 

ile ciddi derecede itibarsızlaşmıştı. Öte yandan Müslüman milletin değişen konumu da bu 

imtiyazlara karşı rahatsızlık yaratmıştır. Tanzimat’la birlikte merkeziyetçiliği ve bireysel eşitliği 

kurma çabaları, Osmanlı’da telkin edilmeye çalışılan birçok sosyal alanda huzursuzluklar 

yaratmıştı. Bu gündem içerisinde tüm etnik kimlikler üzerinde bir sadakat kurma gayesinde 

olan Osmanlıcılık akımı zuhur etmiştir. Osmanlı’nın, dağılma kaygısıyla yürüttüğü bu aceleci 

modernleşme gündemi vatandaşlığı yeniden belirlenip takdim edilmiş artık şiar; “ bila tefrik u 

cins u mezhep” (etnik köken ve mezhep fark etmeksizin) olmuş, evvelden hanedana duyulan 

sadakat ve ona ilaveten vatana bağlılık hedeflenmiştir (Yıldız, 2016: 61). Ancak gözden 

kaçmaması gereken bir durum vardır; Batı'da yükselen milliyetçi akımlar, merkezileşen otorite 

ve türdeş kılınmaya çalışılan coğrafyalar, kendine özgül ve Osmanlıdakinden farklı iktisadi ve 

beşeri koşullarında gelişmekteydi (Öncel, 2011: 57).  Bu dönemin parlamentarizm gayesi güden 

ve Osmanlı’yı kurtarma girişiminin en önemli akımından biri, farklı görüşleri barındırmasına 

rağmen, Tanzimata ihtilafla, değişimin gelenek ile çelişmeden, gerekliliğinde hemfikir olan Yeni 

Osmanlılar hareketidir. Ancak parçalanmaya ve milliyetçiliklere karşı savunulan bu yeni 

tefekkür, Osmanlıcılık günün özgül koşullarında başarıya erişemeyecektir. (Tokluçu, 2006: 59). 

Öte yandan Osmanlıcılık fikrinin faydacı bir biçimde desteklediği eşitlik ilkesine ihtilafen, 

Müslümanlığın itibarından kaygı duyan bir grup İttihatçı ise İslam milletinin birliği (İttihad-ı 

İslam) fikri ile ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım da dini anlamda giderek türdeş bir görünüme 

bürünen coğrafya için, birlikteliği sağlamak üzere sarayın da başvurduğu bir yaklaşım olmuştur. 

Başarısız olan fikirler bir sonraki fikir akımlarına mülhem olmuşlardır. Bu minvalde,  
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Osmanlıcılık tefekkürünün akabinde Genç Osmanlılar (Jön Türkler) akımı zuhur etmiştir. Bu 

akım Osmanlıcılık, İslamcılık gibi yaklaşımlara yöneltilen eleştiriler sonucunda, yükselen milli 

bilinç hareketi sayesinde, Türkçülük kanadı daha baskın bir fikriyattı. Diğer, öncülleri gibi, 

değişen dönemlerde değişen fikri akımlar barındırmasına rağmen, ağırlıklı olarak milliyetçilikte 

müşterek, tesiri en çok hissedilen İttihat ve Terakki hareketine evirilebilmiştir (Yıldız, 2006). 

Avrupa devletlerinin Osmanlı ile kurduğu ilişkilerin şekil değiştirmesi, toprak kaybının 

yarattığı beşeri- iktisadi etkiler ve yaygınlaşan ticaret, yarattığı yeni toplumsal ilişkilerde yeni 

toplulukları oluşturmuş ve geleneksel otorite denetim ve yönetim biçimleri mecburi yeni 

arayışlara girmiştir. Buna rağmen padişah ve yozlaşan bürokrasi daha çok kendi çıkarlarını 

gözeten hamlelerle bu tehlikeyi geçiştirmişlerdir (Karpat, 2014: 78). Fetihler üzerine kurulu bir 

imparatorlukta askerlik kurumu saray tarafından en mühim ve belirleyici gündem olagelmiştir. 

Dolayısıyla karşılıklı denge politikası üzerinden yürüyen ilişkide, saray kimi dönem bir dış 

güçten daha çok içerdeki silahlı kuvvetten çekinmiştir. Mısır’da Mehmet Ali Paşa vakıası ve bu 

tehdide karşı mazide her daim tehdit görülen Rusya’ dan destek alma arayışı bu durumun en 

bariz örneklerindendir  (Ağcakulu, 2019). 

Asker, siyasetin her dönem aktif öznesidir. Fetihlerin düştüğü dönem Avrupa silah 

teknikleri ve birlik düzeni yenilikleri ile birleşince, değişime ayak direyen geleneksel askeri 

sistem büyük bir tehdit unsuruna dönüşmüştür. Yenilik hareketleri yeni bir askeri birlik ihtiyacı 

doğurmuş ilerleyen süreçte bin bir zorluklarla modern ordu kurulacak, fakat ne ordu siyaseti 

terk edecek ne de İmparatorluk yıkılmaktan kurtulamayacaktı. Denetim mekanizmasının 

bozulması, saray eşrafında zeminsiz, hazırlıksız ve muhakeme edilmeksizin modernleşmeye bir 

teslimiyetle çözüm ararken (Karpat, 2014: 90), özellikle Müslüman tebaa tarafından, gelenekte 

yaşanan değişiklikler yozlaşma olarak okunmuş, karşı muhafazakar bir hareketi tetiklemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nde söylenegelmiş ve halen dile gelen, popülist Osmanlılaşma deyimlerini 

bir kenara bırakırsak, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme öncesi şaşaalı günlerine özlem 

güden ve bu minvalde yükselen İslami hareketin köklerini bu tarihlere kadar götürebiliriz 

(Bora, 2016 ). 

Çarlık Rusya’da yaşanan deneyimler Türk milliyetçiliği adına da bir dönüm noktası 

olmuştur. Burada Çarlık rejiminin muhalifleri konumundaki bazı Türkçü milliyetçiler, 

Osmanlı’daki milliyetçiler gibi, yine, Türklüğün itibarının yeniden nasıl kazandırabileceği fikri 

üzerine çalışmış, birçok coğrafyada takip edilmiş, hatta Türkiye ölçeğinde yeni rejimin milliyetçi 

fikirlerine ilham olmuşlardır. Çarlık Rusya’dan düşünce ve eylemlerinden ötürü sürülen ve 

Pantürkizm’in öncü ideologlarından Yusuf Akçura; kurtuluş yolunda çaba gösteren üç eğilimi 

(Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) bir çatı altında toparlayan, yol haritası niteliğinde “Üç 

Tarz-ı Siyaset” ilk kez telaffuz eden düşünürlerdendir (Yıldız, 2016: 70). Osmanlı’da daha çok 

ilgi gören fikirler ise, Mustafa Kemal Paşa’nın kendisinden “milli uyanış hocası” olarak 
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bahsettiği, İTC resmi Mustafa Kemal Paşa’nın gayri resmi ideoloğu, İttihatçı Ziya Gökalp’ti. 

İlkelerin ağırlık dereceleri noktasında, Ziya Gökalp (Türkleşmek- İslamlaşmak- Muasırlaşmak) 

Akçura’dan ayrışmıştır. Ziya Gökalp “Medeniyeti ancak milli harsa aşılanırsa ahenkdar olacağı” 

vurgusunu yapan Gökalp’e göre “Medeniyet alet, hars kitaptır; milliyet ise gazete olacak, yani 

pratik bilgiyi günbegün derleyecektir” şeklinde vecizlerle milli bilincin fikri zemini 

oluşturmuştur (Bora, 2016: 196-205). Z. Gökalp’in bu veczinde, Benedict Anderson’un işaret 

ettiği, yazılı basın yayın eserlerinin ulus inşası sürecindeki önemine ile ilişki kurulabilir. 

İttihat Terakki Cemiyeti (İTC), ilerleyen dönemde Kemalist rejime de devrettiği, bu üç 

tarz-ı siyaseti oluşturan fikir akımlarından azami düzeyde istifade edebilecek şekilde,  zaman 

zaman herhangi birini, kimi zaman da birden fazlasını aynı anda öne çıkararak iktidarını 

sürdürebilecek şekilde gelenekselleştirmiştir. Nüfus olarak da sınırlı ve sıkıntılı bir dönemde, 

mümkün mertebe uyum sağlanabilecek ve kendilerine uyum sağlamakta muarız yaratmayacak 

topluluklara hitap edebilecek şekilde ciddi bir güç olmuşlardır. İlerleyen dönemde Türkiye 

Cumhuriyet’inin kuruluş yıllarında da bu tarzda, muhteviyatı dönem dönem değişen fikirlerle 

benzer politik süreçler yaşanmıştır. Mustafa Kemal Paşa, birliğe ekseriyetle ihtiyaç duyduğu 

Milli Mücadele vakitlerinde (1919-1923), etnik ayrılıkçı olmayan, İslam’la barışık ve milliyeti 

daha çok Müslümanlıkla bağdaştıran bir yol izlemiştir [Men-i Müskirat- Alkol Yasağı Kanunu 

1920, Meclis duvarında Kur’an’dan Şura ayeti asılı olması gibi] (Yıldız, 2016: 101). İkinci dönem 

(1924-1929); sekülerliğin keskin bir şekilde öne çıktığı dinin sosyal ve siyasi mecralardan 

kendini bireylerin vicdan ve mabetlerine bıraktığı döneme evirilmiştir. Bu dönemde Türklük 

yeniden çizilmiştir “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkçe konuşan, Türk kültürüyle 

yetişmiş ve Cumhuriyet ülküsüne sadık herkes, Türk olarak kabul edilir”.  Üçüncü dönem 

ise(1929-1938), artık soya dayalı ırki dönem olarak zuhur etmiş; içerik ise dilde, ekinde 

(kültür), kanda birliğe devredilmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Cumhuriyet 

ülküsünü benimsemiş, Batılılaştırılmış, Türk kültürüne bağlı, Türkçe konuşan ve köken itibariyle 

Türk olan herkes, kamil, hakiki ya da öz Türktür” (Yıldız, 2016: 15-17) 

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine dair araştırmaların hemen hepsinde müşterek 

vurgulanan bir dönüm noktası varsa, o da 14-15. yüzyıldan beri Osmanlı idaresi altında olan 

Balkan topraklarının bağımsızlığının yarattığı sarsıntıdır. Kadim imparatorluğun milliyetçi ve 

modernist hareketlere karşı bulduğu kısmen yenilikçi çözümler, çoğunluk olan eski tebaa ile 

yeni vatandaşlar arasında muarız yarattığı gibi, köklü “milletleri” de milliyetçi “uyanıştan” uzak 

tutmaya yetememiştir. Bu anlamda Balkanlarda yaşanan milliyetçi akımların bir takım mühim 

etkileri olmuştur. Öncelikli olarak savaşlar neticesinde kaybedilen topraklar imparatorluğu 

derinden etkilemiş, belirli azınlık “milletler” harici, coğrafyayı bir Arap- Osmanlı imparatorluğu 

görünümünde kılmıştır. Bu hezimet İTC hükümetini Türkçü temelli politikalarını icra etmeleri 

için muazzam bir zemin yaratmıştır (Yıldız, 2016: 83-86). Geriye en büyük tehdit “ekaliyet” 
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meselesi olan Ermeni toplumu kalmıştı ki o da “ihraç edilmeleri” kaydıyla hal olunmuştur 

(Onaran, 2017). Artık Anadolu neredeyse türdeş bir “Türk Yurdu” kılınmıştır. Haset, kin ve 

yabancı düşmanlığının artışı, ileri dönemde Almanya’da da bir diğer örneğine 

rastlayabileceğimiz, resmi milliyetçilik olacak türden bir “rövanşist milliyetçilik” yaratılacaktı 

(Bora, 2016: 216). Bu milliyetçilik zemininde militarist sivil örgüt deneyimleri bir araya gelerek 

“Kuvay-ı Milliye ruhu” örülecekti (Yıldız, 2016: 86). Hudutlar, aynı sınırların müşterekleri için 

muhafaza edilmesi gerekilen bir kutsal görülür. Kesin, keskin kılınmış ve ilan edilmiş hudutlar, 

artık müştereklerin dışında kalan tehlikeler tarafından bir arzu nesnesidir ve her an tehdit 

altındadır. Bu anlamda toprak kayıplarının ve bunun göstergelerle ilan edilmesi, müşterekler 

için bir utanç kaynağı olabilir. Muhafızları eyleme çağıran tam da budur. Türkiye'deki “Sevr 

Sendromu” durumunu ve buna dair korkularını ifade eden Mümtaz Soysal şöyle diyor: “Hepimiz 

Sevr takıntılısıyız... İlkokuldan beri Sevr ile ilgili eğitildik. Bu haritayı asla unutamayız” (Çandar, 

akt. Loundgreen, 2007: 21) 

 

2.1.4. Geç Osmanlı’dan Genç Türkiye’ ye  

 

Osmanlı İmparatorluğunda vatandaşlık hareketi, iktisadi anlamda da dönüşüme uğrama 

zorunluluğu gibi, emperyalist Batı’nın doğrudan ya da dolaylı dayatmalarıyla mümkün 

olmuştur. Aydınlanma dönemi sonrasında Batı’da filizlenen bireyi öne alan hareketler, dini-

kiliseyi, feodal beyleri-imparatorları ve iktidarlarını sorgulatan devinimler, kapitalist üretimin 

getirdiği toplumsal-iktisadi ve iradi değişikliklerle birleşerek yön bulmuştur. Din- İktidar ilişkisi 

bakımından Batı örneklerinden farklı ve İslamiyet’in ağırlıklı olarak hüküm sürdüğü 

topraklarda, Asya tipi; zanaat, el sanatları, tarım ağırlıklı üretim ve savaş, dokuma sanayinin 

görece geliştiği Osmanlı’da, bu tip hareketlerin gecikmesi sebep olmuştur. Yalnız Osmanlı değil, 

farklı belirleyici noktalarda iki diğer - geç kapitalist- yorgun imparatorluk olan Çarlık Rusya ve 

Avusturya-Macar İmparatorlukları da, değişen göstergelerle, kendilerini bir tür dönüşüm içinde 

bulmuşlardır. Osmanlı’nın Batı ile rahatlıkla ilişkilenebiliyor olmasında, her daim bir tehlike 

olarak görülen Çarlık Rusya’nın Osmanlı üzerinde yarattığı tehlike de şüphesiz Avrupa ile 

yakınlıklarda belirleyici olmuştur (Karpat, 1998).  

Osmanlıda yaşanan yenilik hareketlerinden Tanzimat Hareketi ışığında,  Avrupa 

mallarının Osmanlı iç pazarına dahili ile kendi iç pazarını ve öznelerini değiştirmiş, sınırlar ötesi 

ticaretle birlikte yeni bir gayrimüslim aydın tabakası oluşmaya başlamıştır. Farklı milletlerler 

temasını en az müslümanlarla tuttuğu mesafe kadar tutmaya çalışan saray, 1821 Yunan isyanı 

ile beraber, gayri müslimler-din otoriteleri ve saray arasındaki ilişki geleneğini değiştirmek 

zorunda kalmıştır. Artık gayri müslimler tehlike arz ederken, saray tarafından yapılacak her 

iyileşme hareketi, diğer milletler tarafından, şüpheli, ehlileştirici, yönlendirici bulunmaya 



Emre Doğan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

40 

başlanacak ve bu milletler ulusçuluk akımının çekim alanına rahatlıkla girebileceklerdir 

(Karpat, akt. Yıldız, 2016: 53). 

Yurttaşlık kavramı bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlıdan rahatlıkla ayırt 

edilebilecek türden bir ideolojik zeminde olduğundan söz edilebilinir. Türkiye Cumhuriyeti, 

yurttaşlarını genel bir Türk kimliğine birleştirme yönünde çaba gösterirken; Osmanlı 

İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti’ ne temessül etmek bir yana dursun, etniler üstü bir 

yapıda olmuştur. İmparatorluk; Ortodoks, Ermeni, Yahudi, Müslüman gibi dini topluluklara 

(millet) göre sınıflandırılmıştır. Müslüman olmayanlar ikinci sınıf vatandaş olmalarına rağmen 

bazı özerklikler ve dini serbestiler ile beraber, özel vergilere tabi tutulur ve askerlikten muaf 

olmuşlardır. Bu yapı dil ve köken gibi kavramları dışlamayan bazı ayrıcalıklar ortaya çıkarmış, 

bunlar iser 18. yüzyılda Hristiyan Balkanlarda gün yüzüne çıkan fikri milliyetçilik akımına 

kadar, henüz birer politik işarete dönüşememişlerdir. Bu fikirler, Fransız Devriminde de 

mülhem bazı fikirlerle birleşerek sonrasında ulusal bağımsızlık taleplerine dönüşmüştü. Bu 

süreç dini toplulukların etnik birliklere ve nihayetinde ayrılıklarla sonuçlanacak ulus 

devletlerin yaratımının da başlangıcı olmuştur (Loundgreen, 2007: 22-23).  

Öte yandan girişilen nizam hareketi, Müslüman çoğunlukta başkaca rahatsızlıklar da 

yaratmıştır. Müslüman çoğunluk ve gayrimüslim azınlık arasındaki “millet-i hakime, millet-i 

mahkume” geleneğinin dönüşüme uğraması ve saray karşısında iki milletin de eşit vatandaş 

olarak ilan edilmesi tüm gelenekleri alt üst eden bir uygulama olmuştur. Akabinde Batı’da 

eğitim görmüş, oradaki içtimai neşriyata aşina ve hakim; subay, memur bürokrat ve aydınlar, 

yaşanan bu rahatsızlıkların etkin dönüştürücüleri olmuşlardır. Jön Türk olarak isimlendirilen 

bu yenilikçi grup, kapitalizmin gelişkin olduğu ve bir sürgün yerleşkesi olan Selanik’ te güçlü ve 

daha örgütlü olmuşlardır. Padişahın Sırp ve Bulgar ayrılıkçı hareketi bastırmaya gönderdiği 

kolluk güçleri, burada Makedonyalı düşmanlarından gerillacılığı öğrenerek bu anlayışı kendi 

yaklaşımlarıyla birleştirmişlerdir (Ayaşlı, 2014: 27).  

Osmanlı'nın kuruluşundan Türk ve Türklük kavramları çok yaygın olmasa da dönem 

dönem yaşanan siyasi gelişmeler odağında bu kimlik ve kavramlar öne çıkabilmiştir. Türk 

nitelendirmesi daha çok Avrupa'nın, 11. yüzyıl Selçukluların fethinden itibaren, Anadolu’ya dair 

genel bir hitap ve imleme şekliydi. Onun haricinde özellikle İstanbul'un Fethi sonrasında 

Türklük ağırlıklı olarak bir gruba indirgenmiş bir üst kimlik olan Osmanlılık ve müslümanlığın 

ağır bastığı bir coğrafya olagelmiştir. Türklük, kimi zaman da ağırlıklı olarak İslamla 

özdeşleştirilmiştir; örneğin Sırpların Boşnaklara Türk demesi buradan kaynaklanır (Yıldız, 

2016: 66) Osmanlı içerisinde Türklük daha çok saray çevresinin, Anadolu'da yaşayan tarımla 

uğraşan bir toplumu niteleyen, kaba ve cahil sıfatlarıyla özdeş bir kullanımda olmuştur. 

Osmanlı'nın düzgün işler merkeziyetten uzak yönetim biçimi etnik kimliklerle ilgilenmemiş, her 

birini kapsayan bir üst kimlikte, kulluk ilişkisi üzerinden görmüştür. Fakat yine de Türklüğe çok 
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da naif ve hoş anlamlar yüklenmediği, Lale Devri tarihçisi Naima’nın yazılarını müteakip* 

seyredilebilinir. 

Ayla Göl’e göre milliyetçi hareket ile onun öncülleri arasında, 1808'de yeniden dönüşüm 

ve 1908'de devrim yoluyla Türkiye'ye geçişe başlayan bir süreklilik vardır. Osmanlı 

İmparatorluğu, farklı örgütlenme tarzı ve farklı dinleriyle, Avrupalı sistemde yabancı bir 

karaktere sahip olagelmiştir. 1876'da parlamenter sistemin kurulması ve siyasetin 

sekülerleştirilmesi, 1908 devriminin ardından yeni siyasi partilerle Osmanlı İmparatorluğu'nun 

Avrupalı modernite ile olan ilişkisinin istenmeyen sonuçları olmuştur.  Genç Osmanlılar ve 

akabinde Jön Türkler'in öne sürdüğü politikaların farklılıklarına rağmen, arzu edilen, ulusal 

çözüm, başarısız deneyimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türk milliyetçiliğinin ortaya 

çıkışı, genel olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda geleneksel Osmanlı kimliğinin erozyona 

uğratılması için potansiyel bir çözüm görülmüştür (Göl, 2017: 65). Türk milliyetçiliğinin 

üretilmesi konusunda şüphesiz sözü en çok İttihat ve Terakki Cemiyeti ve onun icraatlarına 

getirmek lazım gelir. 

“Her iktidar insanlarda duygular ve tutkular uyandırarak çalışır. Umut ile korku bu 

duyguların en belirginleridirler” (Baker, 2014)  

Osmanlı modernleşmesinin en önemli aktörü; ordunun, tarihsel süreçte de 

modernleştirici bir gücünün süreklilik arz etmesi (Altınay & Bora, 2017: 141) devlet geleneği ve 

halk nezdinde orduyu öncü bir kurum kılmıştır. 19. yüzyılın siyasallaşan subayları, yürüttükleri 

gizli faaliyetlerle 1876’da Sultana anayasayı zorla kabul ettirmişlerdir. Akabinde Sultan 

Abdulhamid’in anayasayı rafa kaldırması ve 30 yıl sürecek despotizme başvurması, subayları 

başkaca planlara sevk etmiştir. İşte bu baskı sürecinde, mücadele minvalinde bir araya gelen 

subaylar, İttihat ve Terakki Cemiyet (İTC) isimli örgütte faaliyet yürütmeye başlamıştır (Ahmad, 

2015: 10).  İTC’nin temelleri; biyolojik materyalizmi (Sosyal Darwinizm) birçok kişi tarafından 

ilgiyle takip edildiği ve bundan mülhem “ideal toplum”  tahayyülünün yükseldiği bir dönemde, 

Abdülhamid’in devleti idare anlayışına ihtilaf bir grup Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’li öğrenci 

tarafından kurulan İttihad-ı Osmanlı Cemiyeti adlı gizli bir gruba dayanır (Dündar, 2015: 52). 

Ünder’e göre Sosyal Darwinizmin Osmanlı’da, dönemin diğer devletlerinde olduğu gibi, yoğun 

ilgi görmesinin iki sebebi vardır. İlk neden, Sosyal Darwinizm entellektüeldir; eski tip kutsal 

Tanrı düşüncesini sorgulatır, bu bağlamda pozitivizm ve materyalizme mutabık kendisi de ilgi 

çeker. İkinci neden ise siyasaldır; asker ve siyasetin devlet kurtarma çabalarına fikir verir; 

devletin bekası adına, hayatta kalacak donanım, güç ve cesaretle donanmak lazım gelir (Ünder, 

2017: 428). Yıllar içerisinde biyolojik ırk kavramına olan ilginin epeyce yaygınlaşmasıyla 

                                                        
 
* Ayşe Hür’ün konuyla alakalı bir yazısı için; http://www.radikal.com.tr/yazarlar/ayse-hur/idraksiz-
turkten-turk-milletine-1118666/ 
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beraber yaygın İTC mecmuaları, Türk kavramlarıyla dolup taşmıştır. Artık Osmanlı yerine 

çoğunlukla Türk kavramı kullanılır olmuştur (Dündar, 2015: 27). 

Bu fikriyatın karşılık bulduğu yıllarda Abdülhamid’in orduda yenilik planları dahilinde 

Almanya’dan getirtilmiş ve etkili uygulamaları ve kurduğu ilişkiler ile diğer Alman paşalar 

arasından sıyrılan Goltz Paşa (1843-1916), Osmanlı Türk subaylarda hayranlık uyandırmış, 

derin izler bırakmış bir karakterdir. Görevi bitip yurduna döndüğünde de İttihatçıların yol 

haritası niteliğinde makale ve kitaplarla Osmanlı politikasından uzak durmamıştır. (Dündar, 

2015: 64) Das Volk in Waffen (Asker Millet) adlı eseri 1884 yılında Millet-i Müsellaha başlığıyla 

Osmanlıca’ya çevirilmiş,  yapılan ve dağıtılan onlarca baskı askerler tarafından bir rehber 

bellenmiştir. Asker Millet kitabı Osmanlı yıkılış döneminden Türkiye’nin kuruluş dönemine 

tanıklık etmiş ve müfredatta kalmış, sıkı disipline milliyetçi yurttaşlar yetiştirmenin rehberi 

olmuştur. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tarihsel yol ayrımlarına dair, iki farklı toplantı ve 

müessiri olduğu iki farklı anlayıştan bahsedilebilir. İlki Fransa modelini örnek alan, 

Osmanlıcılığı savunan ve tüm Osmanlı milletlerini kapsayan aydın ve sivillerden oluşan 

(İstanbul-1889), ikincisi ise (Selanik-1906) ağırlıklı olarak küçük memur ve subaylardan 

oluşan, Almanya modeli etkisi altında Türkçü düşünceyi savunan gruptur (Aydın, 2003).  

Milliyetçi hareketler yalnızca yabancı egemenlere değil aynı zamanda kendi atalarına da 

karşı olmuşlardır (Göl, 2017: 62). Ülkelerdeki ilerici hareketin temsili olarak kabul görmüş 

"Genç (Young)" hareketleri, 1830 İtalyan Devrimi-Guiseppe Mazzini'den mülhemdir. Genç 

İtalya, Genç Polonya, Genç İsviçre, Genç Almanya ve Genç Fransa (1831-1836) benzeşik şekilde 

1840'ların Genç İrlanda, erken 19. yüzyıl başarılı ve kalıcı Fenian ya da İrlanda Cumhuriyetçi 

(erkek) Kardeşliği gibi hareketlerin ataları olmuştur. (Hobsbawm E. J., 1996: 132) Genç Osmanlı 

hareketi (The Young Turks) de bu hareketlerden biriydi. Sonraları Hüseyinzade Ali Bey'in de 

belirttiği üzere, bütün Jön Türklerin Sultan Abdulhamit'e babalık görevini yerine getirmekte 

kusuru olan bir baba gibi bakmalarında da, bu tavrın esas çizgileri açıkça görülebilir. (Ş. Mardin, 

akt. İlgen, 2014: 15). İlerici-yenilikçi grupların kendini Genç ön adıyla tanımlamaları şüphesiz 

yaşlı bir baba olan devlet erkinden kopma ideallerinin dışavurumunun özgün birer 

emareleridir. Ahmet Hamdi Tanpınar, yenilikçi hareketlerin karakterine ve döneme ilişkin şöyle 

bir aktarımın bulunmuştur “Cesaret edebilseydim, Tanzimat’tan beri bir nevi Oidipus 

kompleksi, yani babasını öldürmüş adam kompleksi içinde yaşıyoruz derdim” (A. H. Tanpınar, 

akt. İlgen, 2014: 15). Onaran (2017) eserinde İttihat ve Terakki  Cemiyeti’ nin faaliyetlerine dair 

şunları ifade etmiştir: 

“Ancak icraatlar bakımından bakıldığında İTC daha ilk faaliyete geçtiği andan itibaren derin 

izler ve miraslar bırakmıştır. Dağılmakta olduğunu gördüğü çok etnikli ve dinli 

İmparatorluktan saf ve türdeş bir millet ve kapitalist bir devlete dönüşümü farklı iki kanattan 
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İTC icraatları ile mümkün olmuştur. Bu noktada başvurulan yöntem ise toplumun mevcut 

güvensizliklerini milliyetçi militarist ‘aşılamalar’ olmuştur. 1909 yılında fiili olarak başlayan 

seferberlik ve sıkıyönetim, Kilikya bölgesi Ermenilerine yönelik ‘etnik temizlik’ ve devamında 

tehcir- mübadele, iskan politikaları yeni bir nüfus arınma politikasının da habercisiydi. 

Müslüman ve Türk olmayan topluluklara karşı muktedir tarafından ilan edilmemiş bir iç savaş 

süren coğrafyada, sosyal adalet de yerini savaş hukukuna bırakmış ganimetçilik, yağma, 

karaborsacılık ile yeni kurulacak vatan için eskisinin kültürel ve ekonomik mirası talan 

ediliyordu. Vaziyet öylesineydi ki, hem Almanlar hem Türkler Balkan savaşından bile, yasayla-

zorla, silah altına alınan etnik ve dini azınlıkları mesul görecek hale gelmişti. Evrensel bir 

imparatorluk hayaliyle yanıp tutuşan bu dönemin öne çıkan isimlerinden Enver Paşa’nın 

Alman militarizmine olan hayranlığı, Talat Paşa ve Cemal Paşa’nın icraatları ile birlikte kadim 

coğrafyayı yeniden şekillendirecek İTC geleneğini oluşturuyordu” (Onaran, 2017: 29-35). 

Emel Akal çalışmasında, Ahmet Refik’in Babıali baskınlarını düzenleyen kadrolar için 

yazdıklarından alıntıyla, dönemin ittihatçı zihniyeti, icraatlerini ifade ederken onların  

içerisinde tehdit notları barındıran gazetelerin isimlerine de işaret ediyor. “Silah, Top, Hançer…” 

(Refik, akt. Akal, 2013: 44)   Yine Emel Akal, 1908-1923 yılları arası faal çalışma yürüten 

komitacılardan Fuat Balkan’ın anılarından şöyle alıntılar: 

Vatanseverliğin en müfridine komitacılık denir! Ve komitacı, vatan davası karşısında her 

şeyini, hatta canını dahi feda eden; gözünü budaktan sakınmayan, tepeden tırnağa feragat 

kesilmiş insandır. Memleketinin ve milletinin menfaati gerektirdiği zaman merhamet bilmez, 

yakmak lazımsa gözünü kırpmadan yakar, yıkmak gerekirse yıkar, kırar döker! Taş üstünde 

taş, omuz üstünde kelle bırakmaz!!.. Kaç defa böyle vaziyetler karşısında kaldık ve yapılması 

lazım olanı yaptık! (Balkan, akt. Akal, 2013: 42-43) 

Erken dönem İTC komuta kademesi, bozuk ve verimsiz olan tarla ayıklanmış ve 

zararlılardan temizlemiş, devamında yürütülen çalışmalarla ekilip hasadı beklenmiştir. Genç 

Osmanlılarda hanedana duyulan sadakat İTC ve ulus devlet hayali ile artık ulusa duyulacak 

ahlaki sadakate (Yıldız, 2016: 60) dönüştürülmek istenmiştir. Ancak bu süreç de oldukça zor 

geçecektir. 1913 yılından sonra ordu büyük bir dönüşüme uğramıştır. Fakat ordu yine İttihatçı 

siyaset için kullanılan bir araç konumunda kalmıştır (Ahmad, 2015: 16). Kadrolar değişse de 

kapitalist modernleşme ve türdeş bir ulus devlet ideali değişen pratiklerle sürmüştür. Ağırlığı 

değişen politika bileşenleri ve kadrolarıyla da olsa, modernleşme Osmanlı’da yenilik 

hareketlerinin başından beri baskın güç ve tek alternatif olan (Yıldız, 2016: 73), ve aslen bir 

denetleme iktidarı kurmuş İTC’nin  tekelindedir (Ayaşlı, 2014: 32). 

Türk Ocakları, İkinci Meşrutiyet döneminin görece özgürlük ortamında başlayan 

dernekleşme faaliyetlerin diğer (Türk Gücü Cemiyeti, Türk Derneği ya da Türk Yurdu) 

derneklerinden, faal olduğu tarih bakımından öznel bir yere sahiptir. Balkan ülkelerin Osmanlı 

aleyhinde anlaşma yaptığı dönemde (1912) faaliyete geçmiş önce devletin partisi CHF 

bünyesinde olacak şekilde devlet siyasetine katılmış, yaygın örgütlenme modeliyle iktidarın tek 
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partili yönetim biçimine tehlike arz ettiği için, Cumhuriyet dönemi ilk kongresinde kendisini 

feshetmiştir (1931) (Üstel, 2017: 263-266). Türk Ocaklarının kapatılması ile beraber yerine 

aynı işlevi görecek CHP’ye bağlı Halkevleri ve Halk Odaları kurulmuş, Türk Ocakları kadro ve 

şubeleri bu oluşuma katılmıştır. (Yıldız, 2016: 111). 

Loundgreen, Türk olma istenci ile Türk olunabileceği savında olduğu şu noktalara değinmiştir; 

Türk olmayan bir kişi, Türk dili, kimliği ve kültürüne adapte olabildiği sürece Türk olabilecekti. 

Loundgreen’e göre Türk milliyetçiliği dışlayıcı olmayan fakat güç kullanmak suretiyle içe 

müdahil kılan, türdeşleşmeyi hedefleyen bir milliyetçiliktir (Loundgreen, 2007: 32). İTC’nin 

Türk milliyetçiliği yaymasında en büyük pay kurucu kadroları arasında Ziya Gökalp ve Yusuf 

Akçura’nın da bulunduğu Türk Ocaklarıdır.  Cumhuriyetin ilk yılları Türk Ocakları, “Gayrı Türk 

Anasır" diye nitelendirilen ve Gayri Türklerin yoğun ikamet ettiği bölgeler için bir denetleme ve 

tatbik kurumu olarak faaliyet yürütmüştür. “Vatandaş Türkçe Konuş!” kampanyası ile devletin 

resmi ideolojisi gereği Türkçe’ nin ve Türkleştirmenin misyonerleri olarak en ücra yerlerinde 

bulunmuşlardır (Üstel, 2017: 266). Latin harflerinin kabulü (1928) ve Soyadı Kanunu (1934) ile 

siyasi taraftan pekiştirilen Türkçe’ ye itibar kazandırma ve yaygınlaştırma politikası 1930 

yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan gizli bir genelge ile, “yabancı lehçeli Türklerin” 

ana dilleri olan Türkçe ile topluma kazandırılmasını öngörüyordu. Bu genelgeye dair bazı ilginç 

noktaları aktarmak gerekirse; 

- Yabancı lehçelerle konuşan köylerin isim ve nüfus teşhisi, küçük ölçekte olanları Türk 

köylerine dağıtmak şayet mümkünse yeni oluşumları engellemek 

- Bölgeye hizmet sağlayacak memurları Türkçe konuşan kişilerden sağlamak 

- Türkçe konuşmayan toplulukların kültür gelenek göreneklerini itibarsızlaştırmak, isim ve 

lakaplarını Türkçeleştirmek özetle “Türküm” dedirtmek 

- Türk kızlarını Türkçe konuşmayan Türklerle evlenmeye özendirmek gibi. (Bayrak, akt.  

Yıldız, 2016: 289). Bu maddeye benzer bir örnek de, Mahmut Esat Bozkurt, İsviçre’de 

Hukuk eğitimi aldığı sırada, orada bulunan dava arkadaşlarını, İsviçre’de değil Türkiye’de 

evlenmeleri gerektiğini sıkı sıkı tembih ederken, "...kendilerini yurtlarında Türk kızlarının 

beklediğini" söylemiştir (Yıldız, 2001). 

 

2.1.5. Yeni Rejim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

 

Türkiye Cumhuriyeti oluşumu her dönem güç odaklarının mücadelesine sahne 

olmuştur. Ortak hedef olan “vatanın düşman işgalinden kurtulması” fikri birçok fikir gruplarını 

bir araya toparlayabilmiş ancak iç mücadelelerin hiçbir zaman ardı arkası kesilmemiştir.Eren 

Deniz Tol’a göre bu dönemde Türk milliyetçiliğini tasvir ederken yekpare bir milliyetçilikten 

değil farklı tutumlarda milliyetçiliklerden bahsedebiliriz. Büyük Millet Meclisi (BMM) esas 

olarak işgal ve yabancı himayesine karşı bir duruşta ortaklaşmıştır. BMM için ulus devlet ve 
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cumhuriyet gibi idealler vardır demek mümkün değildir. İslamcılık ve Türkçülük anlayışlarına 

değişen derecede ehemmiyet veren bu farklı gruplar arasında Mustafa Kemal Paşa, hamleleri 

(ve destekçileriyle) muktedir olabilmiştir (Tol, 2017).  Soner Cagaptay’a göre Atatürk, 

benimsediği Batıcı, seküler ve milliyetçi ilkelerine göre; din, yerel- gelenekler ve etno- milliyetçi 

ideolojiler yeni Türkiye’yi riske atabilecek etkenler arasında görmüş, dünyadaki tüm Sünni 

İslam temsiliyeti konumundaki Halifeliği 1924’te kaldırıp 1928’de devletin resmi dini haline 

getirmiştir.  

“Kendilerini Avrupa düşünce ve yaşam tarzının bir parçası gören Atatürk ve takipçileri, Avrupa 

temalı modern bir Cumhuriyet inşa etmişlerdir. Yeni devlet için, iki savaş arası dönemde, 

İsviçre’den Medeni Hukuk, İtalya’dan Ceza ve Almanya’dan Ticari Hukuk’u devşirdiler. Son 

olarak Atatürk yüzünü Fransa’ya dönmüştür. Sultan ve beylikler yerine merkezi ve milliyetçi 

yönetimi ikame etmiştir. Fransa aynı zamanda sonradan sekülerizme dönüşecek olan Avrupai 

politik felsefe, laikliği benimsemiştir (....)Laiklik temelli din ve devlet ilişkileri düzenlenmesinde, 

Kemalizm dini kamusal, resmi, eğitim gibi mecralardan özel alana sıkıştırmıştır.” (Cagaptay, 

2017: 19-21)  

 

2.1.5.1. Ulus İnşası Sürecinde Vatandaşlık 

 

 Nairn ulusu tanımlarken Janus'un iki yüzü benzetmesiyle ifade eder; bir yüzü gerici, 

aşırı milliyetçi, militarist teyakkuz durumu; bir diğer yüzü ise müreffeh bir toplum inşasındaki 

ilerici bir devlettir (Nagel J. , 2010: 116). Cumhuriyet ve milliyete giden yolda oluşturulacak yeni 

bağlar için yeni harçlar lazım gelmiştir. Harçlar birden çok unsurdan oluşsa da her dönem 

ağırlıkları değişmiştir; İslamcı, etnisist zaman zaman ırki, kimi zaman laik; fakat her daim Batı 

modernliğine biraz daha yaklaşabilecek şekildedir. Dönüşüme uğramaya başlamış Osmanlı 

geleneği idareci kadroların milliyetçi militarist müdahaleleri sayesinde yönlendirilebilmiştir. 

Ancak coğrafyada kalan ya da toplulukların milli bilinç, milli kimlik dahası birey ve vatandaşlık 

geleneklerinin olmaması kadroları zaman zaman zorlayan, kimi zamansa rahatlatan bir durum 

olmuştur. Maddi mal varlıkların, cebren, el değişmesi üzerinden oluşan yeni tabakalarla sosyal 

yaşamın işleyişi de değiştirmiş, ancak yine de bazı gelenekleri icat etme zorunluluğu çıkmıştır. 

Bu zorunlulukların en yakıcı olan ortak bir kök arayışı olmuştur.  Sonraları yürütülen Türk 

Tarih Tezi çalışması,  diğer bütün millet vasıflı topluluklarda olduğu gibi, ihtiyacı duyulan bu 

arayışın neticesinde ortaya çıkmıştır. Anderson, bu arayışa ilk örneği teşkil edecek, Mustafa 

Kemal Paşa ve kurucu kadronun uzun yıllar varlığını sürdürecek bazı mühim kurumlara Eti, 

Sümer gibi isimler vermesini de bu gereklilikle ilişkilendirmiştir (Anderson, 2017). Şüphesiz 

her topluluk anlatılarla ya da yazılı olarak çeşitli gerçek ya da gerçek ötesi geçmiş, fetih, 

hezimet, kurtuluş, yaratılış ve tekrar doğuş efsaneleri kurgular. Bu minvalde bir diğer mühim 

çalışma da Güneş Dil Teorisi’dir. Bu çalışma da oluşturulmaya çalışılan milletin aslında bu 
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coğrafyada ne kadar kadim olduğunun bir kanıtı olması hedeflenmiştir.  Araştırmada dönem 

sınırlılığı nedeniyle bahis edilen ve yürütülen bu iki çalışma bir başka araştırmanın konusu 

olmak üzere burada yalnız bu kadar değinilecektir.  

Weber milleti “bir ülke içerisinde,  kendini yeterli bir bir biçimde ifade edebilen 

duygusal bağları olan bir topluluk” olarak tanımlamıştır (Nagel J. , 2010: 115). Milliyet ve millet 

inşası kavramı, Anderson'un belirttiği gibi “müşterek bir tahayyül” ihtiva eden bir geçmiş ve bir 

şimdi ile Hobsbawm ve Ranger'ın (1983: 49) ifade ettiği gibi bir “geleneğin icadı” ve Cohen'in 

(1985) belirttiği gibi “sembolik olarak” bir topluluk inşasıdır. 

J. S. Mill milliyeti aralarında yakınlık bulunan bir insan grubu olarak nitelemiştir. O’na 

göre bu yakınlık, değişkenlik gösterse de, ortak dil, din, etnik benzerlik ama olmazsa olmaz; 

ortak tarih ve anılardır.  Bu yakınlık gösteren grupların ortak bir siyasi irade oluşturmaları 

ancak türdeş bir kimlik, bir kamuoyu oluşturmakla mümkündür (Özkırımlı, 2016: 43). Yıldız’a 

göre Osmanlı geleneği birleştirici unsurların boşluğunu dolduramayan Cumhuriyet kavramı bu 

tür çalışmalarla desteklenmiş, “biz” duygusu sıkı akrabalık bağları ile temellendirilmeye 

çalışılmıştır. Halen varlığını sürdüren zeka, şeref, çalışkanlık, kadim ve muasır olma temalarıyla 

dolu vecizler de bu dönem üretilmiştir. Ancak bu gibi çalışmalar sayesinde hem Türk’ün ulusal 

özgüveni sağlanacak, hem de Batı başta olmak üzere diğer tüm milletlere Türk’ün imajı 

düzeltilip, saygınlığı ispatlanmış olabilecekti (Yıldız, 2016: 162-164). Sabır sebatla tekrar ise 

ikna etmenin en büyük gereci olmuştur. Durkheim, ulusçuluk ve toplum arasındaki ilişkiyi, 

toplumların eski dini ibadet yolu ile kendi gizli imgelerine tapınmasına benzetir, fakat tapınma 

bu defa aleni bir şekilde, gizleme gereksiniminin duyulmadan yapıldığını ifade etmiştir 

(Durkheim, akt. Gellner, 2013: 139). 

Türkiye Cumhuriyeti, İTC ile birlikte edindiği milliyetçi militarist tecrübelerle, kimi 

zaman başka ülkelerin de başarıyla söz ettiği bir Batılılaşma sürecini, sancılı bir şekilde 

atlatmayı denemiştir. Batı’ya öykünme, var olanı ne bedelde olursa olsun değiştirmeye 

iteklemiştir. Batı hem bir hedef, arzu nesnesi iken hem de yeniliğin kaynağı ve erişilmesi zor 

fakat takibi mecburi bir istikamet, bir rakip görülmüş, milliyetçi militarist sosyal dönüşüm bu 

esaslarla beslenmiştir. Ezber tekrarla ideolojisini dikte eden ve yeniden üreten, modernist öte 

yandan özgücü bir ulus devlet ideolojisi mevcuttur. (Bora, 2017: 19)Türkiye Cumhuriyeti devlet 

ve düzeninin üzerine temellendiği resmi ideoloji Kurtarıcı- baba Atatürk mitosudur. Resmi 

ideoloji zaten devleti küçük ailevi kurumlar üzerinden baki kılmaya yönelik mekanizmalar 

kurmuştur. Eğitim, askerlik, iş hayatında- iş gücünde modernleşme gibi birçok yenilik hareketi 

taşıyıcıları olarak aile kutsanmıştır. Aile birimi için de erkek bireye devletin varisi olma konumu 

tesis edilmiştir. Rejimin vurguladığı yeni vatandaş çoğunlukla, Antik Yunan dönemi ve Fransız 

Devrimi dönemi yurttaş kavramının işaret ettiği gibi, cinsiyetlendirilmiş, adamdır. Yeni 
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yurttaşın inşasında sürekli askeri teyakkuzda olma durumundan faydalanıldığını belirten Akın, 

çalışmasında bu inşanın önemini şöyle ifade ediyor  

Rejimin idarecileri, inkılabın sağlıklı, becerikli, çalışkan ama aynı zamanda da uysal ‘yeni 

adam’ını yaratmadan, programatik olarak planladıkları herhangi bir sosyal ve ekonomik dönüşümü 

gerçekleştiremeyeceklerinin farkındadır (Akın, 2004: 43). 

Türkiye Cumhuriyeti’nde yurttaş olma, kazanılması gerekilen, belirli bedeller ile 

ilişik bir konumdadır. Osmanlı’dan kopuş ile birlikte hedeflenen ve vaat edilen yeni 

yaşam, “yeniden doğumu” anımsatır ve bu doğumun sancılarını insanlar yaşadıkları, 

anımsadıkları kadar sadakati koruyabilirler. Vatandaşlık, bir demokrasi geleneği ve 

yurttaş bilincinden çok; görev, vazifelerle biçilmiştir, vatandaş her daim devletine 

borçludur. Bu borçluluk karşısında edindiği makbul sıfatıyla (baba şefkatine layık) sadık 

birer yurttaş olabilir. Şüphesiz vatandaş olma geleneği, askerlik ve vergi gibi, borç ve 

vazifeler üzerinden tanımlanması devlet kadar köklüdür.  Zorunlu askerliğe dayalı 

vatandaş orduları ile ulus devletler, militarize bir uluslaşma yaşarlar. Milliyetçilik ve 

militarizm şüphesiz modern dünyanın el ele yürüyen kurum, süreç ve ideolojileridir 

(Altınay & Bora, 2017: 141). 

2.2. Militarizm 

 

Militarizm, ülkelerin sınırlarının keskinleşmesi, yani ulus devlet dönemi ile birlikte, 

ülkelerin maddi zenginlik ve beşeriyetlerine dair savunma ihtiyacına karşı ürettiği fakat salt 

savunma ihtiyacından çok toplumsal ilişkileri de belirleyen bir düzenektir. Ulus devletlerin, 

muktedirlerin, yurttaşların hayatlarına dair her şeyi bilme, her ana müşahitlik etme ve bitmez 

tükenmez teftiş etme arzusu mevcudiyeti, devlete dair herhangi bir kavramın, hele ki 

militarizmin, bir ya da birkaç değil birçok değişkenle ilişik olduğu gerçeğini de beraberinde 

getirir. Fakat kurumlar arası geçiş ve sınırların toplumsal normların arasında saklı olması bu 

çözümlemeye dair ciddi bir zorluktur.  

 

Geçtigimiz yüzyılda militarizm üzerine en kapsamlı çalışmalardan birini yapmış olan tarihçi 

Alfred Vagts’ın (1959, 15) deyimiyle, ‘militarizm savaş zamanından çok barış zamanında 

gelişir.’ Başka militarizm tanımlarında, ordunun siyasal ve toplumsal hayatta etkin rol alması, 

sorunların çözümünde şiddet kullanımının meşru görülmesi, hiyerarşinin yüceltilmesi, 

erkekliğin şiddet kullanımı kadınlığın ise korunma ihtiyacı ile özdeşleştirilmesi gibi özellikler 

de vurgulanmaktadır (Shaw ; Lutz ; Enloe, akt. Altınay). 

Ordu sadece tek tip giyinmiş, katı hiyerarşi içinde konumlanmış savaş zamanı öne çıkan 

bir değildir. Ordu kışladan çıkıp sivil hayata karışalı çok olmuştur. En büyük ordu eğitim, en iyi 

eğitim ordu, bunun en bilindik şiarıdır. Muktedirin, yalnızca devletin kullanma tasarrufunda 
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olduğu gereçlerle, ihtiyacı olduğu ve istediği an yarattığı güvensizlik, artık sıradan bir politika 

olmuştur. Yalnızca savaş dönemleri gözlemlenebilir “Topyekün ve Teyakkuz” durumları, artık 

görünürlüğü ve gündemi sıcak tutularak sivil olanla, halka içselleştirilmiştir. "Militarizm, çeşitli 

kutsallıklar aracılığıyla tüm şiddet biçimlerini, kendi varlığı adına meşrulaştırır ve 

toplumsallaştırır" (Selek; Sönmez, akt. Atmaca, 2014) 

 Sorunların çözümünde silaha, her şeyden evvel başvurulması, yetmezmiş gibi sivil 

olanların da bireysel silahlanması, güçlü olanın hayatta kalabileceği gibi bir yaşam görüşünün 

kutsanması, şiddetin görünürlüğü ve pornografisi, militarizm ögeleriyle tüm sivil alanı 

“kuşatmıştır”. Kimlikler kurgulanmıştır. Yapaydır ve fakat gerçektir. Militarizmle iç içe geçmiş 

bir milliyetçilik, ırkçılık, erkeklik, cinsiyetçilik yapısını görünür kılmak için her bir yapıya dair 

çizgileri netleştirmek gerekir ki; militarizm en başta tanımda da belirtildiği gibi alanları, 

çizgileri muğlaklaştıran bir kavramdır. 

Militarizm, ulus devletin vatandaşları arasında kurduğu asimetrik ilişkiyi de ört bas 

eder. Sadece bir müdafaa gücü değildir, hizmet ve kurumla yürütülebilecek organik 

ilişkilenmeden ötürü kadın ve erkek yurttaşlar arasında bir eşitsizlik kaynağı da yaratır. “En 

kutsal vazife” erkeğe yüklenmiştir ve bu vesileyle erkek birinci sınıf vatandaş mertebesine 

erişmektedir (Altınay & Bora, 2017: 144-145). Bir devletin vatandaşı olabilmenin yolu o 

devletin koyduğu kurallara uyumlu bir şekilde yaşamaktan geçer (Çaha, 2000: 20). 

Çözümlenebilir birden çok bağa sahip vatandaş-ulus devlet işleyişi kurduğu gelenekten tutun 

gündelik hayatın belirleyeni, dile kadar, eşitsizliklerle doludur. Devlet erkek yurttaşı ile olan 

ilişkide onu otoritesinin bir taşıyıcısı olarak, vasi tayin eder. Bunun karşılığında ise ona kamusal 

alanda tahakkümü bahşeder. Hegemonik erkekliği meşruiyetini kazanır. Askerlik toplumsal 

cinsiyete dayalı makul yurttaş inşa etmenin en başarılı kurumudur.  

2.2.1. Türkiye Cumhuriyeti’ nin Militarist Altyapısı  

 

Asker kelimesi köken itibariyle Arapçadır ve yazılışı “ESKR”dir. Cengiz Özgün’ün 

aktardığına göre bir askerin sahip olması gerektiği özelliklerin ilk harflerinden oluşmaktadır. 

(E) “Ulviyeti Ruhiye” yani yüksek ruh, (S) “Selamet’i Fikriye” yani sağlam fikirlilik, (K) 

“Keramet’i Tabiye” yani yüksek öngörü ve son olarak (R) “Riyazat’i Bedeniye” yani beden 

sağlamlığı demektir (Özgün, 2006: 55). Türkiye Cumhuriyeti birçok alanda olduğu gibi zorunlu 

askerlik hizmeti uygulamasında da bugünkü uygulama biçimini Osmanlı’da edinilen tecrübeler 

neticesinde ulaşabilmiştir. Bu anlamda Osmanlı’da askerlik uygulamasına da kısaca bir 

değinmek lazım gelir. Günümüze değin üç esas dönüşüm göze çarpar. Bunlar 1846 yılına kadar 

uygulanan devşirme ve pençik (Beşte Bir) usulü, 1846- 1848 yılları arası kur’a usulü ve 

1848’den günümüze kadar uygulanıp devam eden zorunlu askerlik uygulamasıdır (Özgün: 56) 



Emre Doğan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

49 

İlkin III. Selim tarafından tertip edilen Nizam-ı Cedid ordusu ile uzman ve düzenli ordu 

uygulaması başlamıştır. Ancak dönüşümlerin zemini henüz hazır olmadığından bu çaba 

beklenen karşılığı bulamamıştır. Devam eden yenilikler sürecinde, bu defa II. Mahmut Vaka-i 

Hayriye diye de bilinen sert uygulamaya başvurmuş, köklü bir gelenek olan ama artık saraya 

karşı bir tehdit unsuruna dönüşen yeniçeri ocağını kaldırmıştır. Bu dönem ile birlikte artık 

Osmanlıda askeri alanda, hem fikirsel hem de teçhizat bakımından yenilikler elzem görülmüş, 

oluşturulmaya çalışılan yeni düzen için Alman ekolü benimsenmiş ve hatta davet edilen Alman 

generaller ülkede yenileşme hareketini bizzat kendileri yönetmiştir. Tanzimat Fermanı ile asker 

alma işlerinde de değişiklikler yaşanmıştır. Evvelden “ila nihayetü’l ömür” anlayışında yani 

ömür boyu süren askerlik uygulaması, nüfus ve iktisadi anlamda verimsiz, hatta yük haline 

gelmeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı ile beraber artık bu süre kısaltılmış ve kısıtlanmıştır. 

Asker alma işleri ve askerlik celbi ile sorumlu devlet görevlilerinin bu sayede kötü 

uygulamalarına da çözüm bulunulması beklenmiştir. Zira tekrar eden asker yazılımları korku ve 

isteksizlik yaratmıştı (Gülsoy, 2000: 35-36). Bir diğer önemli gelişme 1856 yılı Islahat Fermanı 

ile yaşanmıştır. Bu fermanla Müslüman olmayan tebaaya da ilk kez Müslümanlar ile eşit haklar 

sağlanmaya çalışılmıştır. Askerlik de bu eşitliklerden birisidir. Zira evvelden sadece 

Müslümanlar askerlik hizmetine dahil olabiliyordu. 1871 yılında askerliğe dair detaylı bir 

kanun yürürlüğe girmiş fakat askerlik hizmeti, muafiyet durumları, kaçaklara uygulanacak ceza 

belirtilmiş olsa da, devlet geleneğinin düzenli ve sağlıklı bir nüfus sayım uygulaması 

olmadığından istenen düzen sağlanamamıştır (Mızrak, 2008: 124-127). Türkiye Cumhuriyeti 

devletinde 1927 yılında yürürlüğe giren ve günümüz askerlik sisteminin de temellerini 

oluşturan askerlik kanununda birinci madde “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu 

kanun mücbirince askerlik yapmaya mecburdur” der*. Askeralma Kanunu TBMM kararlarında 

şöyle geçer ve açıklanır: 

“Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti olarak tanımlanan askerlik Türk 

devletlerinde temelde gönüllülük esasına dayalı en eski kurumlardan biridir. Eski çağlardan 

günümüze kadar coğrafi şartlar, sosyal ve ekonomik değerler, iç ve dış tehditler değiştikçe 

askerlik ve asker alma biçimleri sürekli değişmiş ve evrilmiştir... Hun, Göktürk, Karahanlı, 

Uygur, Selçuklu devletleri ve diğer Türk devletlerinde savaş halinde hükümdarın 

çağrısı ile toplanan eli silah tutabilecek çağa erişmiş olan tüm kadın ve erkekler 

ordunun asli unsuru sayılıyordu. Bu durum gönüllülük değil zorunluluktu.”∗ 

 

                                                        
 
* Askerlik Kanunu, Kanun Numarası 1111, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf, 
erişim 21.06.2019 
∗ Askeralma Kanunu değişiklik teklifi, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1940.pdf, erişim günü 
21.06.2019 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf
https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1940.pdf
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1908 itibariyle İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC),  sert ve hiyerarşik kurallar bakımından 

militarist bir kurum izlenimindedir. İTC toplumun bir bütün olarak militarizasyonu elzem 

saymıştır ve bunun yayılması için sivil dernekler kurulup, daha ortaokul düzeyindeki 

çocuklardan itibaren askeri eğitimler sağlamışlardır (Dündar, 2015: 64-66). Balkan 

savaşlarında yaşanan mağlubiyetten sonra, Tanzimat ile dönüşüm yaşayan ve toplumuı 

dönüştürmenin en etkili yöntemi görülen eğitim, militarist müfredatla donatılmış, İTC gençlik 

örgütlenmelerini de paramiliter bir çizgiye taşımıştır. Okul, niteliği düşünmeden sadece 

kurtuluş amacına hizmet için bir araç olarak görülmüştür. Devrimci Osmanlı aydınları Sosyal 

Darwinist bir yaklaşımla (“Hak Kuvveetlinindir”, Bora, 2016: 207), rakibin silahını temellük 

ederek yayılmacı fikrin meşruiyetini sağlamak maksadındır (Kaya, 2013: 39-40).  

Abdulhamid politikalarının dahilinde gayri müslümlerin demokratik ve milliyetçi 

taleplerinin yarattığı rahatsızlık bu örgütlerin kolaylıkla yayılmasında etkili olmuştur. Bu 

örgütlerden hedefi, eli silah tutabilen gençleri beden eğitimi ile çevikleştirmek, disipline ve 

militarize etmekti. Şüphesiz bu eğitimin zihinsel tarafını milliyetçi ideoloji oluşturmaktaydı. 

1913 itibariyle, esnaf, amele, spor, gençlik, kadın ve kültür dernekleri, paramiliter kuruluşlar 

aracılığıyla, kitlelerde ilgi uyandırmış ve karşılık bulmuştur. Türkçü ve Turancı ideolojinin 

yaygınlaşmasındaki en büyük etken bu örgütlerden biri olan Türk Ocakları, Milli Mücadele’de 

etkin görevler üstlenecek kadroların yetiştirilmesinde kendisinden önemle söz ettirmiştir (Akal, 

2013: 40). Bu derneklere gösterilen ehemmiyetin bir başka ifadesi de şu şekilde belirtilmiştir.  

“Şu halde silah kullanmaya, yol yürümeye, meşakkate ve tahammüle herkes küçük yaşlardan 

itibaren başlamalıdır ki askerliği çıktığı vakit oldukça talim görmüş, vücudu zindeleşmiş bir 

halde sancağın altına gelsin. Böyle olunca tabii daha çabuk hayat-ı askeriyeye alışırlar.” (Ateş, 

akt. Akal) 

Goltz Paşa’nın, topyekün savaşa hazırlık yöntemi gereği milletin tüm erkekleri seferber 

ve savaşçı olmalıdır. O’na göre bu kelimeler aynı anlamdadır ve zamanı geldiğinde, her biri 

vatana duyduğu aşktan, gönüllülükle, hazır kıta asker olmalıydı. Yine Goltz Paşa Asker Millet 

adlı eserinde, bir milletin askeri eylemlilik kabiliyetini onun “ulusal karakteri”ne bağlar 

(Dündar :116), Goltz Paşa’ya göre ordunun, vatan “topraklarının tamamını kaplaması”, ona 

vakıf olması elzemdir; burada kasıt coğrafi yapıya aşina olmakla beraber, aslında topraklar 

üzerindeki mevcut beşeri yapıya ve olası muhtemel tehdit- tehlikelere hazırlıklı olmasıdır  

(Dündar, 2015: 68-69).   

19. Yüzyıl Alman askeri düşünürü Goltz Paşa’dan mülhem milliyetçi militarist çizgisini, 

Türkiye Cumhuriyeti, erken dönemlerinde de sürdürmüştür. Mustafa Kemal Paşa ve manevi kızı 

Afet İnan birlikte hazırladıkları bir eğitim kitabı olan ‘Askerlik Vazifesi’, her ne kadar Afet İnan 

kitabın Goltz Paşa tarafından yazıldığını beyan etmemiş olsa da, Goltz Paşa’nın Millet-i 

Müsellaha adlı kitabın çevirisidir. 1930’larda geliştirilen Türk Tarih Tezi ile birlikte askerlik 
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artık bir vazife olmaktan ziyade seçkin bir kültürel- ırki özellik olarak aşılanacaktır (Yıldız, 

2016).  

 

Tablo 2. Askerlik Sürelerindeki Değişiklikler Tablosu 
TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 

 Belirli bir 
askerlik süresi 
yok 
 

İlk düzenli ordu (Asakir-İ Mansure-i Muhammediye) yeniçeri 
ocağının kaldırılması ile birlikte1826yılından itibaren 
kurulmuştur. Ancak askeralma sistemi hakkındayazılı bir 
metin (kanun)oluşturulmamıştır. 

 Belirli bir 
askerlik süresi 
yok 

1834 yılında Redif-i Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
kurulmuş, kuruluş ve teşkilatını düzenleyen redif nizamnamesi 
hazırlanmıştır. 

 Muvazzaflık: 5 
yıl 
Rediflik:  7yıl 
 

8 Eylül 1843 yılında Tenkisat-ı Celile-i Askeriye Fermanı 
yayımlanmıştır. 1846 tarihinde kur’a kanunu yayımlanmış , 
fakat tüm ülkede uygulaması ancak 1862 yılında 
gerçekleşmiştir. 
1847 yılında bir kısım Rumlar bahriyeli olarak silahaltına 
alındılar. Böylelikle Gayri Müslimler ilk defa silâhaltına 
alınmışlardır. 

 NİZAMİYE  
Silahaltı: 4yıl  
İhtiyat: 2yıl  
(Süvari ve 
topçunun bir 
sene ihtiyatlık 
süresi 
silâhaltında 
geçecek)  
REDİF  
Mukaddem: 3yıl            
 Tali: 3yıl  
Her yıl bir ay 
eğitim  
Müstahfaz: 8 yıl 

10 Cemaziyüevvel 1287 (18 Ağustos 1869) Kuvve-i Umumiye-i 
Askeriye Nizamnamesi yayımlanmıştır. 
Bu düzenleme doğrultusunda 5 Zilhicce 1286 (08 Mart 
1870)tarihinde kur’a kanunu yayımlanmıştır. İhtiyatlık 
süresini nizamiyede geçirmek isteyenler ile bedel karşılığında 
askerlik yapanlar 6 yıl nizamiyede kalmışlardır. 
 

  26 Muharrem 1304, 13 Teşrin-i Evvel 1302 (25 Ekim 1886) 
tarihinde Asakir-i Şahanenin Tertibat-ı Müteyemmene-
İcedideye Tevfikan Suret-i Ahzini Mübeyyin Kanunname-i 
Hümayün isimli askeralma kanunu çıkarılmıştır(sadece 
Müslümanlar için). Ayrıca 7 Rebiülevvel 1308 (20 Ekim 1890)’ 
de Hamidiye Alayları kurulmuştur. 
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Tablo 2. Devamı 
 
TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 

 Nizamiye: 6 yıl Redif: 
6 yıl Müstahfaz: 8 yıl 
Toplam 20 yıl 
Donanma gemilerinde 
armacılık, topçuluk 
ateşçilik ve güverte 
gibi görevlerde 
bulunanlar ile bahriye 
sanayi alanlarındaki 
askerlerde Nizamiye : 
8yıl Rediflik : 4yıl 
Müstahfaz: 8 yıl 

17 yaşında başlayıp 40 yaşında sona ermektedir. 
İptidaiye : 3 yıl Efradı-ı nizamiye: 3 yıl Redif efradı : 17 yıl 
07 Ağustos 1909 tarihinde çıkan bir kanunla İstanbul ve 
Bilad-ı Selase (Galata, Eyüp, Üsküdar)halkı ile Gayri 
Müslimler silahaltına alınmışlardır. 

 3 yıl Muvazzaflık hizmet süresi 21 Mart 1327 (1911)tarihinde 
3 yıla düşürülmüştür. 

 Piyade ve nakliye : 2 
yıl Diğer kara sınıfları 
(sınıf-ı saire) Berriye, 
Mızıka ve Jandarma: 3 
yıl Deniz sınıfı (sınıf-ı 
bahriye): 5 yıl 

16 Cemaziyelahir 1332, 29 Nisan 1330 (12 Mayıs 1914) 
gün ve 296 sayılı Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u 
Muvakkatı (askeri yükümlülükler geçici kanunu) 

 18 ay 09 Temmuz 1984 gün ve 18453 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan 3031 sayılı yasa ile askerlik hizmet süresi 01 
Mart 1985tarihinden itibaren 18 aya indirilmiştir. 21 
Ekim 1985 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde (Güneş 
Harekat Bölgesi) 14 ay görev yapanlara 30 gün izin 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 27 Eylül 1987 gün ve 
87/12142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Olağan Üstü 
Hal Bölgesinde görevli erbaş ve erlere 30 gün ilave izin 
süresi verilmiştir. 

1965/1  11 Temmuz 1992 gün ve 92/3272 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 10 Eylül 1992tarihinden geçerli olmak üzere 
askerlik hizmet süresi 15 aya indirilmiştir. 
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Tablo2. Devamı 

 TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 
 15 ay (19 ay) 20 Aralık 1993 gün ve 93/5098 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay 
süre ile durdurulmuştur. 

1972/4 
1973/1 
1973/2 

15 ay (18 ay) 10 Ekim 1994 gün ve 94/6102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 1973/3 tertip yükümlülerin terhisleri 3 ay süre ile 
durdurulmuştur. 

1973/3 18 ay 26 Aralık 1994 gün ve 94/6340 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 06 Ocak 1995tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere askerlik hizmet süresi 15 aydan 18 aya çıkarılmıştır. 

1973/4 15 ay 23 Haziran 2003 gün ve 5795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 15 Temmuz 2003tarihinden geçerli olmak üzere askerlik 
hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirilmiştir. 

 12 ay 25 Ekim 2013 gün ve 2013/5501 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 01 Ocak 2014tarihinden geçerli olmak üzere 
askerlik hizmet süresi 15 aydan 12 aya indirilmiştir. 

Kaynak: Bedelli Askerlik. (t.y.). 01. 12. 2017 tarihinde (Milli Savunma 
Bakanlığı)http://www.msb.gov.tr/Askeralma/icerik/askerlik-hizmet-sureleri-tablosu 
adresinden alınmıştır.   
 

Tablo 3. Bedelli Askerlik Uygulamaları ve Yararlanma Durumu 
Bedelli Askerlik 
Uygulanan Yıllar  

Yararlanan 
Yükümlü 
Sayısı  

Ödenen Bedel 
Miktarı  

Toplam Bedel 
Geliri  

Gelirin Kullanılması 

1987–1989 18.413  1988-2,5 milyon 
TL. (3.900 
DM)1989-5 
milyon TL.(3.657 
DM) 

86 milyar TL (100 
milyon DM) 

Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı 

31.5.1992 
31.5.1993 

35.111 5.000 DM 558 milyar TL 
(165 milyon DM) 

Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı 

04.11.1999 
04.05.2000 

72.039 9 15.000 DM 1 milyar DM Genel Bütçe. 
1999depremine gelir 
sağlanmıştır 
  

2011 69.073  30.000 TL  2 milyar 130 
milyon TL  

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının 
özel hesabına yatırılmış, 
başta şehit yakınları ve 
gaziler için 
kullanılmıştır 

13 Aralık 2014 13 
Şubat 2015  

203.824  18.000  TL 3 milyar 668 
milyon TL  

Savunma Sanayi 
Destekleme Fonu 

Kaynak: Özgün, 2006: 63 
 

Dünyada mevcut devlet sistemleri, Kosta Rika ve İzlanda (Hinde & Rotblat, 2003: 52) 

hariç,  sınırları belirli bir toprak parçasının bir yönetici birim tarafından idame edilen silahlı 

birliklerle korunmasından beri şiddet üzerine kurulmuştur. Günümüzde askeri şiddet Batı 

hegemonyasını dünyanın geri kalanına dayatması iken, Geçmişte Avrupa'yı ve diğer 
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imparatorlukları inşa etme genişletme gereciydi. Her nasılsa en sonunda inşa ettiklerini 

devirmek için de kullanıldı. Şiddet neyi değiştirmenin aracı olduysa kendini yine ona dahil 

etmiştir (Francis, 2004: 56).  

İnsanlar kolektif kimlikleri inşası sürecinde “ne olduklarından” çok “ne olmadıkları’ da 

mühimdir. Kimliğin zayıf ya da tehdit altında kaldığı yerlerde, var olan hal öteki kimliğin 

ötekiliği üzerinden keskinleştirilir; düşman tasvirleri, muhaliflik, korku, ve kontrol etme arzusu, 

dışlama ya da dahil etme bunların gereçleridir. Bu “ben” ve "biz" ayrımı, neden olabileceği 

çatışmalar ile birlikte daha büyük ölçeklere uyarlandığı vakit, milletler ve savaşlarla karşılaşılır.  

Savaş, şiddet ile topyekûn bir ayrımcılığı ve ön yargının gerçekleşmesini içeren ve insanın 

kavrayışını kısıtlayan bir olgu. Öyle ki şu şiar süregelmiştir; Dulce et decorum est pro patria 

mori- ülkesi için ölmek ne kadar da güzel ve yakışık alır. (Francis, 2004: 133). Askeri liderlerin 

saygın ve popüler olduğu her nereye bakılacak olursa, orada herkesin parçası olduğu ve rağbet 

gösterdiği "askeri bir müziğin" kültürün ayrılmaz bir parçası olduğunu görülür. Yaygın algı, tam 

da militarizmin elverdiği gibi, savaşları kendisinden cayacak kadar korkunç değil de mücadele 

edilecek ve kazanılacak bir alan olarak görür (Crowley, 2004: 16). Bu işleyişe benzer bir 

biçimde, erkeklik de bütünün bir parçasını oluşturmaktadır. Mücadele, zafer, kahramanlık gibi 

değerler, toplumun erkek bireylerinde kendilerinin edinmek istediği, sanki onlara has 

değerlermiş gibi arzulanırlar. Militarizmde kurgulanan benzer ayrıştırma, ötekileştirme ve 

itibarsızlaştırmalar, erkeklik kurgusunda da başat rolü üstlenir. Erkeklik korosunun gönüllü 

askerleri’ militarizmdeki gibi benzer şarkıları seslendirir.  

Eric Jan Zürcher makalesinde şunlara değinir: Devrim Fransa'sından mülhem fikirler 

(dini zümre karşıtlığı, bilimcilik, maddecilik, otoritaryanizm, entelektüel elitizm, kitlelere 

duyulan güvensizlik, biyolojik, Sosyal Darwinizm ve milliyetçilik) dönüştürücü güce sahip 

zümrelerce rehber edinilip uyarlanarak, Jön Türklerden bir sonraki kuşağa ve Kemalistlere 

aktarılmak üzere benimsenmiştir (Zürcher, 2001: 44-54). Türkiye Cumhuriyeti kuruluşa değin 

güzergah izlenecek olunduğunda, Osmanlı'nın yenilikçi kadrolarının ve onların mirasçıları olan 

Cumhuriyetin kurucu kadrolarının; fikirsel anlamda beslendiği zemini ve etkileşimde olduğu 

çevreleri anlamanın yanı sıra, verilen kayıpların yarattığı yıkımın etkisini de kavramak 

elzemdir. Zira daha sonrasında görülecek olan, merkezine devleti alan toplumun inşasının 

temelleri de işte bu ahvalde yatmaktadır. Adına 1908’ler denilebilecek ve aynı zamanda 

Cumhuriyetin kurucu kuşağı olan bu kuşak gençlik, yıllarını Yakup Kadri'nin deyimiyle  “milli 

bir kahramana” Ziya Göklap'in deyimiyle ise “sürüyü toparlayacak bir çobana” özlem duyarak 

geçirmişlerdir (Ünder, 2001: 140). Bu inşada kök ve kurtarıcı olarak beliren baba figürü ve 

etrafında örülen bağ İnsel tarafından şöyle aktarmıştır “Atası etrafında toplanan millet” (İnsel, 

2001: 17-18). Kemalizmde tek adam boyutu güçlüdür, irade tek bir şahısta toplanmıştır, 

ölümünden sonra tesis edilen "Ebedi Şef" konumu da bunu doğrular (İnsel, 2001: 26). 1960'lı 
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yıllara kadar "din" maddesine dair mecazen şu cümle kullanılmıştır “Atatürkçülük Türk'ün 

dinidir” (Belge, 2001: 37). “Yaşayan en büyük Türk, Büyük Şef, Atatürk” Mustafa Kemal; milletin 

babası ve kaynağı olarak efsanevi Bozkurt Türeyiş destanı ile kaynaştırılmıştır (Yıldız, 2001: 

211). Kemalizm'de silahlı kuvvetlerle olan münasebet, kendisine önceki hareketlerin bir 

tevarüsüdür. Öyle ki Cumhuriyet ilk döneminin Kara Hareketinin önde gelen sözcüsü S. S 

Aydemir Kemalizmi şöyle ifade etmiştir “Ordulaşmış millet rejimi” (İnsel, 2001: 25). Cizre şöyle 

aktarmıştır; Türk Silahlı Kuvvetleri rejimin kurucu ve resmi ideolojinin asli taşıyıcı olarak kabul 

görmüştür. ...TSK bu haliyle hem siyaset üstülük hem de resmi ideolojiyi düzene bireylere 

yedirerek tekrar tekrar inşa etmektedir (Cizre, 2001: 156).  

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan, Cumhuriyet’in ilk döneminden itibaren 

okutulan ve yeni yurttaş inşasında büyük önem taşıyan Medeni Bilgiler kitabında asker millet 

olma ülküsünü şöyle ifade etmiştir: 

Milli ordu millet birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan simgesidir. Ordu, dışarıya karşı 

devletin varlığını sağlayan ve gerektiğinde de içeride büyük düzensizliği ortadan kaldırır. Her 

bireyin, devlet içinde görevini özenle yerine getirmek ve her bireyin devlet için sorumluluğu, 

ordu hayatında çok açık bir şekilde görülür. Ordu, Cumhuriyet aleyhine girişimlere karşı devlet 

ve hükümetin irade ve kuvvetini gösterir. Bu şekilde herkesi devlet düzeninden, devlet 

güvenliğinden pay sahibi kılmak görevini yerine getirir. Devlet ve hükümet gibi ordu da kendisi 

için bir varlık değil, belki, milletin yaşamak ve var olmak iradesinin bir şeklidir. Ordunun 

devlete karşı en birinci görevi en yüksek kudret ve yeteneğe sahip olmaya çalışmaktır. Devletin 

ululuk ve onuru bununla yükselir…Asker ocağı, örgütüyle, millet ve hükümetin güvenine sahip, 

ilim ve ahlakça yüksek, özveri düşünceler özellikleri ile seçkin, görev aşkıyla asker-subay 

heyetlerinden kurul eğitim topluluğu, milletin yetişmiş gençlerini yalnız askerlik açısında değil 

bilim açısından da eğiten ve öğreten bir okul, bir eğitim ocağıdır Bu ocakta vatandaşlar, 

eşitliği öğrenirler; cesaret ve girişim düşüncelerin geliştirirler (İnan, 2010: 234-241) 

Fransız Devrimi ile beraber orduların kurucu, devrimci misyonu askerliğe kutsal bir 

misyon yüklemiş ve artık askeri değerler kurum içi sert hiyerarşi basamaklarından sivil 

hayata taşmıştır. Bu nedenle homososyal bir grup olan askeriyenin (kadınların da 

askeriye kurumunda görev aldıklarını, örneğin İsrail gibi ülkelerde kamu hizmeti vasfıyla 

muvazzaf olduklarını es geçmeden), erkekliği tertip etme sürecine etkileri, şüphesiz 

araştırmaya değer bir konudur. Devletler kamu göreviyle muvazzaf, asli- birinci sınıf 

vatandaşlık görev ve hizmetini erkekle tanımlaması, bu kurguyu da milliyetçi militarist 

ideoloji ile kurgulaması bu bağları güçlendirirken daha da muğlaklaştırmıştır. Tanım 

olarak milliyetçilik devlet ve onun kurumlarıyla yakından ilişkili bir siyasadır. Askeriye 

gibi daha birçok tarihsel kurum erkekler tarafından erkekler için tesis edilmiştir. Bu 

yüzden hiç şüphe yok ki hegemonik erkekliğin kültürü ve ideolojisi hegemonik 

milliyetçiliğin kültürü ve ideolojisi ile el ele işlemektedir. Erkeklik ve milliyetçilik bir 
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başka, bir öteki üzerinden şekillenmektedir. Yine Mosse milliyetçilik ile ilgili şu noktalara 

değinir “milliyetçilik, modern erkeklikle eş güdümlü başlayan ve gelişen bir hareketti” 

(Nagel J. , 2010: 116-117). 

2.3. Erkeklik 
 

 Bireyler toplum içerisinde sürekli kimlik inşa sürecindelerdir. Toplumsal yaşam, 

belirlenen kimlikler üzerinden bireyi tanımlar. Bu sebeple inşa hali hiçbir zaman 

tamamlanamaz ve bitmez bir süreçtir. Üyesi olduğumuz ya da olmayı arzu ettiğimiz topluluğun 

veya kültürün kurallarını öğrenme ve kendimiz de dahil başkalarını bu ortam içerisinde 

tanımlamaya sosyalleşme denir (Kramer, akt. Barutçu, 2013: 1). Birey, toplum tarafından 

belirlenen kimliklerle uyum sağlayabildiği sürece onun içinde var olabilir, barınabilir. Bu 

sebepten çeşitli kalıp rollere bürünür. Erkeklik, kadınlık, annelik, babalık, ebeveynlik, 

vatandaşlık bunlardan bazılarıdır. 

Toplumsal cinsiyet, anatomik ya da biyolojik ayrımları işaret etmekten ziyade, kültürel 

açıdan özgül, erillik ve dişillik gibi aralarında ihtilaf ve hiyerarşi bulunan kategorileri içeren 

toplumsal yapıyı ifade eder. Semboller, teoriler, uygulamalar, kurumlar ve tabii ki bireyler 

cinsiyetlendirilmiştir, yani, nitelikleri ya da tezahürleri erkeklik ya da kadınlık ile ilişkili 

yorumlanabileceği anlamına gelir (Peterson, 1998: 41). 

Erkeklik çalışmaları, feminist yaklaşım ışığında, 1980’ler ile birlikte yaygınlık kazanmış, 

Türkiye’de de yeni artan sayıda araştırmalar alanyazına katkılar sunmuştur (Aktaş F. O., 2010: 

4). 2000’lerden itibaren ise,  yalnız feministler değil, eşcinsel-queer (Rosenfeldn, 2009; 

Anderson, 2011) anti- militarist hareket (Ratale, 2012), post-kolonyalistler(Satanovsky,2007), 

Marksistler (Jordan, 2002) pek çok yaklaşım ve takipçilerince çalışılmış bir başlık olmuştur 

(Özarslan, 2016: 70-71). 

En yalın haliyle ifade etmek gerekirse erkeklik bir toplumsal cinsiyet kategorisidir. 

Toplumsal cinsiyet ürünü olarak kabul edilen erkeklik kavramı ataerkil söylemin karşısında 

durur. Zira erkekliğe atfedilen değerlerin hepsinin bir toplumsallaşma süreci gereği tesis 

edildiklerini iddia eder. Biyolojik erkek doğan ve penise sahip olan her birey erkek kabul edilir 

ve derhal bir inşa sürecine tabii olunur. Toplumsallaşma sürecinde erkeğe atfedilen sıfatları ve 

yüklenen rolleri doğuştan kabul etmek ise adaletsiz toplumsal cinsiyeti rollerini görmeyi 

reddeden özcü bir yaklaşımdır (Arık, 2016: 233).  

Erkeklik çalışmaları, biri feminist akımdan etkilenen erkeklik (Masculinities) ve 

toplumsal cinsiyet bağlamında eleştirel yaklaşmayan erkeklik pratikleri (Manhood) çalışmaları 

olmak üzere iki farklı süreçten geçmiştir (Kimmel, akt. Barutçu, 2013: 10)  Social Science 
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ansiklopedisinin “Masculinity” başlığı altında Kimmel giriş yazısında verili-biyolojik olmaktan 

ziyade toplumsal cinsiyet tarafından tesis edilen bir olgu olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: 

Erkeklik, belirli bir zamanda ve verili bir toplumda, erkeklere dayatılan sosyal rollere, 

davranışlara ve anlam dünyasına tekabül eder. Böylelikle erkeklik, biyolojik cinsiyete ve 

değişik erkek grupları arasındaki çeşitliliğe değil, toplumsal cinsiyete (gender) vurgu yapar. 

Biz toplumsal cinsiyeti, kimliğimizin içsel bir ögesi olarak deruhte etmemize rağmen, gündelik 

temaslar üzerinden toplumsal kurumlar tarafından imal edilen bir şeydir (Kimmel, akt. 

Özarslan, 2016: 71) 

Mehmet Bozok; erkeklik çalışmalarını feminist bakış açısına olan mesafelerine göre üçe 

ayırmaktadır (Bozok, akt. Barutçu, 2013 s. 11). 

1- Ataerkil ve kadın düşmanlığına varabilecek bir antifeminist erkeklik 

2- Kadın ezilmişliği ve ikincilleştirmesini eleştirmekten kaçınan, erkeklerin de 

ataerkiden mustarip olduğunu vurgulayan kurtuluşçu erkeklik 

3- Kendilerini cinsiyetçiliğe ve homofobiye karşı mücadelede feminizm ile aynı 

safta gören (pro)feminizm   

Türkiye'de siyasal rejim ve toplumda hakim değerlerin tahakkümü ile ataerkil destek ve 

cinsiyet rejimi çözümlemelerin gereğini ve önemini vurgulayan çalışmasında Serpil Sancar, 

feminist araştırmaların, geçmiş ve bugünün cinsiyet farkları rejiminin nasıl biçimlendiğini 

ortaya koyan verilerin, halen genel toplumsal analizlere etkili biçimde dahil edilemediği 

eleştirisini getirmiş ve şöyle devam etmiştir: 

Feminist araştırmalar "kadın sorunu" olarak özellikle kadın akademisyenler ve aktivisitlere 

bırakılıyor ve bu konuda önde gelen erkek araştırmacıların konuşmaması da, laf etmemesi de, 

yanlış biçimde, feminist araştırma alanının özerkliğine duyulan saygı olarak algılanıp 

onaylanıyor (Sancar, 2014: 17-18). 
 

2.3.1. Hegemonik Erkeklik ve Cinsiyet Farkları Rejimi 

 

Hegemonik erkeklik, toplumsal cinsiyet çalışmalarının diğer alanlarla birlikte 

değerlendirilmeye başlandığı bir dönemde, 1980'lerde, çeşitli fikirlerin birbirleriyle temasıyla, 

erkekler ve erkeklikler üzerine yoğunlaşıldığı dönemde ortaya çıkmıştır (Connell & 

Messerschmidt, 2005). Deniz Kandiyoti, 1990'ların sonunda yürütülen feminist çalışmalarının 

yeni bir erkeklik biçimini kavrayabilmek için kapsamının genişletilmesini önemli görmüştür ve 

bu konuya dair şöyle bir eleştiri sunmuştur: 

Ataerkilliğin anlaşılabilmesi için merkezi bir konum olan erkek kimliklerinin sorgulanması 

konusunda, bugüne kadar sistemli hiçbir çalışma yapılmamış olması, açıklanması zor bir 

olgudur (Kandiyoti, akt. Selek, 2014,  s. 8).  
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 Hegemonik erkeklik toplumca kabul görmüş ve onun çoğunluğunu oluşturan, 

kendisinde çekim yaratan beyaz, orta sınıf, heteroseksüel, rasyonel, akılcı, rekabetçi, en az bir 

spor dalıyla ilglilenen, egemen, cazibe merkezi olabilecek bir birey olmayı ifade etmektedir. 

Hegemonik erkeklik, yalnızca erkeklerin kadınlarla ilişkisine sirayet etmez, erkeklerin 

erkeklerle ilişkisi ile de alakalıdır (Connell, 1998: 245). Erkek tavır, düşünce ve eylem 

standartlarını belirleyen, tanımlanabilir bir normatif ve hegemonik erkeklik vardır. Hegemonik 

erkeklik ideal olmaktan çok; kurgusaldır, yaygındır ve doğal tezahür etme niteliğindedir 

(Baderman; Connel; Mosse; akt. Nagel J. , 2010: 115). Yine Connel ve Messerschmidt (2005) 

çalışmalarında hegemonik erkekliği tanımlarken, erkek olmanın en saygın yolu olan hegemonik 

erkeklik, tüm erkeklerin kendilerine onu referans alarak erkekliklerini çizdiğini ve kadınların 

üzerindeki evrensel baskıyı yine hegemonik erkeklik sayesinde meşru kıldığı bir kavram olarak 

ifade etmiştir (Connel; Messerschmidt, akt. Hünler, 2018 :239). 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarında erkek egemenliğine dayalı toplumsallığa dair iki 

farklı boyuta işaret eden Sancar, “cinsler arası eşitsizlik yaratan somut iktidar ilişkileri kadar 

toplumsal ilişkilerin kendisini cinsiyetlendiren ve diğer toplumsal eşitsizlikleri cinsiyet eşitsizlikleri 

ile ilişkili hale getiren bir tür cinsiyet düzeni ya da rejimi” şeklinde tanımlamayı zaruri görür. 

Toplumsal cinsiyet ayrımının, biyolojik özellik ve farklılıklar temelinde, olguların cinsiyet 

anlamları kazandığını ifade eder. Örneklemek gerekirse asker imajının zihinlerde doğrudan 

erkeği ve vatan için çarpışacak, güçlü onurlu kişi değerlerini yani taşır. Bu ahvalde vatan, güç, 

kahramanlık gibi olguların hepsi  artık “cinsiyetlendirilmiş”tir (Sancar, 2009: 175-176).  

 

2.3.2. Erkekliğin Sancılı Basamakları  
 

Cinsiyetin biyolojik ve toplumsal boyutlarına dair Sancar, üç farklı yaklaşımdan 

bahseder; biyolojik cinsiyetin belirleyicisi olduğu düşünülen- biyolojik determinist-  yaklaşım, 

ikincisi; biyolojik olarak cinsiyetin sorgulanmadan, değişmez kabul eden toplumsal inşa 

kuramları, üçüncüsü ise biyolojik kökenli yaklaşımdan ziyade tümleşik gerçeğe gönderme 

yapan, performatif -toplumsal cinsiyet kavramıdır (Sancar, 2009: 180-181). Eroğul, 

çalışmasında, bedenin eyleyen olarak ortaya çıktığı tüm haller için, belirleyenin aslında beden 

değil toplum olduğunu, belirlenenin beden olduğunu ifade eder ve şöyle devam eder  

Birey bedenin oluşumu ve gelişimi bütünüyle toplumsal olgu ve süreçtir. Bir kere bireysel bir 

bedenin ortaya çıkmasının ilk koşulu, bir kadınla bir erkek arasındaki toplumsal ilişkidir. 

Gebeliğin nasıl yürütüleceği bütünüyle toplumsal bir olgudur… Doğum olayı tümüyle 

toplumsaldır (Eroğul, 2018:  34-36).  

 Biyolojik anlamda doğuştan gelen, verili cinsiyet, toplumsal bir inşa sürecinden geçer 

ve bu şekilde toplumsal cinsiyet oluşur. Bedeni biyolojik, sosyolojik ve psikolojik 
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bileşenlerinden ayırmak mümkün değildir, bu etkenlerle değişebilir fakat yekparedir. Yine bu 

anlamda beden, toplumsal inşa sürecinin bir ürünüdür; süreç içerisinde öğrenilir ve özümsenir. 

(Bayhan, 2013: 63) Bir erkeğin topluma egemen olması için salt erkek olması asla yeterli olmaz, 

toplumun özümsettiği erkeklik yapılarına da vakıf olması gerekir (Barutçu, 2013: 21).  

Atay, erkekliğin bitmek bilmez bir yol olduğunu ve kazanılmaya çalışılan değerlerin elde 

edinildiğinde, bu defa kaybetmeme kaygısı ile yeni mücadele alanları yeni pratikler 

gerektirdiğini ifade ede (Atay, 2004). Bu haliyle erkekliğin prekarya bir konum olduğuna işaret 

eden Hünler, prekarya erkekliğe dair, Bosson ve Vandello’nun çalışmasından şu 3 temel unsuru 

vurguluyor. 

1) Erkeklik kazanılması gereken ve sabit olmayan bir konum 

2) Kazanıldığı gibi kaybının da söz konusu olduğu müphem ve süresiz bir konum 

3) Erkeklik, diğerleri tarafından kabul görülmeyi ve kamusal olarak ispatlanmayı elzem 

kılar. (Bosson ve Vandello, , akt. Hünler, 2018: 241)  
Yaşayan hiçbir erkek tam erkek değildir. Her erkek tam da yaşıyor olduğu için, deniz 

kıyısındaki çakıl taşları gibi ileri geri yuvarlanacak, köşeleri yontulacak, az çok 

‘yuvarlaklaşacaktır’. Erkeğin erkekliği hep başka erkeklikler nezdindeki bir erkekliktir. Bu 

yüzden hep eksik gibidir; yetemez, yatışamaz, doyamaz (Sökmen, 2004: 3).  

Dişiliğin aksine erkeklik edinilir, dolayısıyla geri de kaybedilebilinir (Atay, 2004: 26). 

Erkeğin, hegemonik erkekliğini yitirmesi durumu söz konusu olduğunda, konum olarak erkek 

olmayana yani kadına (feminize) yaklaştırma tehdidi yaşamaktadır, kadın için ve kadınlık 

kavramında da bu durum yetersiz ya da uygunsuz bir kadın olmaya dönüşebilir (Hünler, 2018: 

241). 

Makul “Erkeklik” toplumun uygun gördüğü belirli pratiklerinin her birinin zamanı 

geldiğinde dayatılmasıyla dayanır; bunlar Selek’in Sürüne Sürüne Erkek Olmak çalışmasında 

dört başlıkta belirlenmişken, Barutçu Türkiye’de Erkekliğin Kurgulanışında Askerliğin Yeri  

(2010) adlı tez çalışmasında beş adet olarak sınıflandırmıştır. Bu çalışmada da Barutçu’nun tez 

çalışmasındaki tasnifinden yararlanılacaktır. 

2.3.2.1. Sünnet 

 

  Erkekliğin, erkek çocuklarına kanla bahşedildiği, ilk duraktır. Günümüzde yaygın olarak 

Yahudi ve Müslüman toplumlarında ortak olan bu gelenekte, ayinler de coğrafyaya göre 

farklılıklar gösterir, fakat değişmeyen tek şey sünnetin erkekliğin ilk basamağı olduğudur. Bizim 

coğrafyamızda ise sünnet edilen çocuğun tüm toplum içerisinde, özellikle erkek yetişkin 

bireylerin eşliğinde merasimlerle takdim edilmesi, erkekliğinin ilan edilmesine dayalıdır (Selek, 

2014: 18-19). Barutçu çalışmasında sünnetin erkek çocuğun bedeninden bir parça kesilmesinin, 

erkekliğe giden yolda ilk basamak olmasını ironik bulduğu çalışmasında, sünnetin her ne kadar 
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yaygın bir şekilde, erkek bedenine uygulanan bir müdahale olarak algılansa da değişen toplum 

ve kültürlerde kadın organına da uygulandığını işaret ediyor (Barutçu, 2013: 18-19).  

Sünnet edilen erkek çocuk, acıya karşı metanet, cesaret, güç gibi de zırhlar kazanarak 

çıkar, fakat bunun bedeli olarak vücut bütünlüğü bozulur. Toplumsal işleyiş öznelerinden her 

birine, ikili, cinsiyetlendirilmiş kimlikler gözlüğüyle bakar. Kadın ve kadına ait tüm değerler ve 

öncelikle de anneden sarsıcı bir kopuş yaşar (Rachel, akt. Selek, 2014: 21).  

“Erkekliğe giden yolda ilk kopukluk anneyle kurulan bağda oluyorsa, ikinci kopukluk da 

benlikle olan bağda olur. Yani erkeklik kadını dışarıdan, erkeği ise içerden yıkan bir kimliktir” 

(Atay, 2004: 23) 

Bir diğer çarpıcı yaklaşım da P. Bourdieu tarafından ifade edilmiştir. Kadın kendi cinsel 

kimliğine ve toplum nezdinde kabulüne kan kaybı ile erişebilmektedir. Erkekte ise bu doğal kan 

kaybı durumu yoktur ve sünnet (mimesis) kadındaki bu durumun bir kopyasıdır (Bourdieu, akt. 

Sauner- Leroy,  2011) Kadının kadın olmak için yapması gereken şey sadece büyümektir ancak 

erkeklik daimi bir üretim ve muhafaza hali gerektirir (Sauner-Leroy, 2011: 281). 

Burada bedel ödeyerek, acı çekerek edindiği vasfı koruma, sürdürme ve bu özgülüğü bir 

diğeri-öteki, kendi gibi olmayan bireyler üzerinde tahakküme dönüştürmeyi öğrenir. Çocuk 

zihinsel sarsıntısını ve bedensel kaybını, bir başkası üzerinden konumlandırır, taçlandırır ve 

ayrıcalığa çevirmeyi deneyimler.  

2.3.2.2. Cinsellik 

 

 Barutçu’nun, Selek’e ilaveten bu başlıkta, cinsellik ile kastettiği, sünnetten sonra ve 

muhtemelen askerlikten önce yaşanacak ilk cinsel deneyim olarak belirlemiştir. Barutçu’ya göre 

cinsellik, erkek için hiçbir zaman bitmeyecek bir maceradır. Burada belirleyici olan deneyim ilk 

olan yani erkeğin “milli” oluşudur (Barutçu, 2013: 49). Erkeklerin çocuklukla sünnet ile meşru 

ve görünür kıldığı penise dair her nevi macera ve anlatı onu, bu yeni homososyal grup 

içerisinde, iktidarını, kudretini, itibarını arttırmasına fayda sağlayacaktır. Selek cinselliğin 

erkekler için ne kadar mühim olduğuna dair şunları ifade etmiştir: 

Cinsellik, erkekliğin ana damarıdır. Bu damar kesilirse, geriye hiçbir şey kalmaz. Masallarda, 

gücünü çizmelerden alan, çizmeleri çıkarılınca küçülen ve güçsüzleşen kahramanlar gibi, 

erkek de penisiyle ‘erkekliğini’ ortaya koyar ya da buradan ‘bitirilir’. Cinsellik, sahiplenmesi, 

koruması ama aynı zamanda fethetmesi gereken erkek açısından sürekli bir sınanma alanıdır 

(Selek, 2010: 153).  

Erkekler ilk cinsel deneyimini diğer erkeklerle paylaşır. Hatta toplumumuzda erkekler 

ilk cinsel deneyimine dair bir büyüğünden (abi, amca, baba) öğütler, yol yordam göstermelerle 

yaşar. Burada yaratılan birliktelikte amaçlanan bir gruba dahil olabilmenin gereği olan sakat ya 

da eksik erkeklik sınavını başarıyla verebilmektir. Milli olmak deyimi yaygın kullanılan bir 
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ifadedir. Erkekler bu şekilde kendileri arasında kurdukları özel dil ile kendi erkekliklerini 

pekiştirmenin ve bu gruba dahil olmayanlara karşı yeni efsaneler üretebilmeyi sağlarlar. Bir 

başka kutsal olan “milli”lik ise burada onurlu, şerefli bir “vazifeyi” yerine getirmiş erkeğin 

deneyimine bahşedilir. Millilik erkeğe özgüdür, kadın olan için makul değildir ya da hoş 

olmayacak bir durumdur. Kolektif grup kimliğinin sınırlarını böylelikle çizer ve o sınırlar 

ardında kendini yükseltir.  

Pınar Selek’e göre erkeğin yaşadığı kopuşta esas belirleyici nokta, kendini toplum-

cemaat içerisinde konumlandırabileceği yerin anahtarı olarak cemaatin ona yüklediği görevleri 

başarıyla yerine getirebilmesi olarak belirir. Yetişkinliğe dair deneyimlerinde erkek, ‘kadın’ 

olandan ilk kopuşu sünnetle yaşar. Askerlik, evlilik, iş bulma ile bitmez tükenmez kendini 

oluşturma mücadelesine devam eder. Erkekliğin baskıcı ve otoriter özellikleri tekelinde 

toplama gereksinimi Selek, inşa edilen kimliğin, erkeği güvensizlikler içinde bocalatmasıyla 

ilişkilendirir (Selek, 2014: 48-51).   

2.3.2.3. Askerlik 

 

Modern toplumlar, güvenlik sorununa çözümü, sürecin sonunda eril tahakküm 

düzeneğine dönüşen dev bir askeri düzen ile bulmaya çalışmaktadır. Bu eril yapı, her erkeğin 

savaşçı olması ön kabulüne dayanan, tercihini göz ardı tutan zorunlu askerlik düzeneği ile 

karşımıza çıkımaktadır (Sancar, 2011: 10-12). Sancar’a göre cinsiyet rejimleri, toplumsal 

sistemlerin sosyal, toplumsal, ekonomik belirleyenleri odağında oluşturulur; sabit değil ve her 

daim yeniden yorumlanıp şekillenebilirler. Tıpkı kadınların farklı pratiklerle “hizaya 

sokulmaları” gibi erkekler de benzer süreçlerden geçerek “adam” edilir. Askerlikte, kendi 

kendilerine kalan erkekler bu zorunlu hizmet süresince, kendi cins kimliklerini inşa 

etmektedirler. Toplumsal cinsiyet bireysel bedenlerin toplumsal ilişkiler ve mekanlar içinde-

arasında hareket etmesi ile ortaya çıkar, bedenler pratikleri ile öznelleşirler (Sancar, 2009: 

181). Tam da bu noktada Pierre Bourdieu tarafından kavramsallaştırılan “Homososyal” 

kavramına değinmek icap eder, cinsiyetlerin kendi aralarında inşa ettikleri topluluklar yoluyla 

eylemlerini meşrulaştırılmaları anlamına gelir (Selek, 2014: 10). Toplumsal cinsiyet, farklı 

cinsler arasındaki kurduğu iktidar ilişkileri ile sınırlı kalmaz, aynı zamanda toplumun tümünde 

işler iktidar ilişkilerini de anlamlandırabilecek ilişkiler inşa eder (Scott, akt. Sancar, 2013: 178). 

Devletle kurulan asimetrik ilişki erkeği sadece ayrıcalıklı bir vatandaş kılmaz aynı zamanda 

erkekliğin kendisini de oluşturur. Erkekliğin önemli bir adımı ise kadınlar üzerinde kurulacak 

bir tahakkümdür (Altınay & Bora, 2017: 145).  

Kışla kapısından ürkek adımlarla giren gencin, güven duygusu güçlenmiş, bilgisi, mücadele 

gücü artmış olarak aynı kapıdan dönmesi’ bekleniyordu (İlhan, 1990: 309). 
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Rousseau, genel irade kavramıyla birçok milliyetçi düşünürleri etkilemiştir. Bu kavrama 

göre topluluklar arası çatışmanın engellenebilmesi, yalnızca bireylerin kendi iradelerini “genel 

irade”ye teslim etmeleriyle mümkün olabilecektir. Bu şekilde bir bütünün parçası olduğuna 

kani kılınan birey, kolektif kimliğe bağlılık duyar. Birey için artık bağımsızlık yerine bağımlılık 

mevcuttur. İradenin teslim edildiği bu kurum, bağımlılığı tesis eder ve sürdürülmesi için 

müdahalelerde bulunur. Karşılığında ise bireylerin güvenliğini sağlar (F. M. Barnard, akt. 

Özkırımlı, 2016: 39) Le Bon’un kitle psikolojisi yaklaşımını inceleyen çalışmasında Freud, 

kurgusal olan ve birbiriyle birçok yerde benzerlik gösteren iki benzeşik gruba ve üyelerine dair 

bazı fikirler sunar. O’na göre kurum olarak kilise ve askeriye, içerisinde bulundurduğu grupları 

bir arada tutabilmek adına dışardan bir etki duyarlar ve bu noktada benzeşiktirler. Bu iki gruba 

da dahil olmak çoğu kez irade ötesi bir yerdedir ve grubu terk etmenin ağır bedelleri mevcuttur. 

Bir diğer benzer nokta da grubun üyelerinin eşitliklerinin ne şekilde pekiştiğine dairdir. Üyeler, 

gurubu hükmeden güç odağı (Başkomutan ya da Mesih gibi; ortak özellik ise evladını seven bir 

baba tasviri) tarafından eşit bir şekilde sevildiği yanılsaması içerisindedirler. Bu da üyeler 

arasında, babanın olmadığı yerde, güvenilir bir alan ve şehvetli kardeşlik bağları kurmasını 

sağlamaktadır(Freud, 2016: 37) . 

2.3.2.4. İş Sahibi Olma 

 
Meslek kelimesi ile Arapça süluk kelimesi ile kökteştir. Süluk kelimesi temel anlamıyla 

“ilk basamaktan başlayıp derece derece kemale ermenin uzun yoludur”( F. S. Ülgener, akt. İlgen, 

2014: 294). Cinsiyete dayalı toplumsal iş bölümünde erkeğe “eli ekmek tutma” gibi, hayatının 

her döneminde önüne sorun olarak çıkabileceği başka bir vazife yükler. İngilizce'de eve asli 

gelir sağlayan kişiden için ekmeğini kazanan- “breadwinner” gibi bir ifade kullanılır (Standage, 

2017: 79). Toplum nezdinde askerden dönen birey artık üretimin bir parçası olmalıdır. Boşta 

gezen erkek bireyler hoş karşılanmaz, bu kişiler derhal yeni bir kuruma bağlanması gereklidir, 

yoksa tehlike arz edebilir. Evlenmek ve yeni bir birim, aile olmak tam da ihtiyacı duyulan 

kurumdur. Bu sebeple erkeğin iş bulması ve çalışması elzemdir. İş ortamı askerlik gibi bir başka 

yerinde “eğitim” modelidir, Selek’in askerlikle ilgili ifade ettiği gibi bir “pişme kabıdır”, bir diğer 

acemilik-çıraklıktan ustalığa geçişin yeridir. Hem evlenilip çocuk sahibi olunduğunda 

sürdüreceği nesle bir usta olarak deneyimlerini paylaşabilecek deneyimler kaynağıdır. Evin 

“reisi”, ”evin direği”, “aile babası”, gibi ehliyetler ancak bu şekliyle kazanılabilir. Hem bir aile 

kurulacaksa ve erkeğin geliri olmayacak, ya da kadın (şayet çalışıyorsa) gelirinden daha düşük 

olursa bu onun itibarını zedeleyebilir, erkekliğini sakatlayabilir (Barutçu, 2013). 
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2.3.2.5. Evlilik ve Aile Sahibi Olma 

 

 Evlilik tarihsel süreç içerisinde değişkenlik gösteren bir kavramdır. Evrensel bir kurum 

olmasına rağmen, farklılıklar yüzden tek bir evlilik tanımı yapmayı zorlaştırır.  Günümüzde 

farklı yorumlanıyor ve görülüyor olsa da evlilik (çocukluk) gibi kurumlar bugünkü anlamlarını 

modernlikle beraber oluşturmaya başlamışlardır: “...evlilik kadınla erkek arasında aşkla değil, 

cinselliğin ve üremenin toplumsal bakımdan meşru çerçevesi olmakla sınırlıydı. Biriyle 

evlenebilmek için önce sevgi olması gerektiği fikri, modernlikle oluşmaya başlamıştır” (Aytaç, akt. 

Barutçu, 2013: 130) Evlilik sonucu oluşturulan yeni birim olan aile, hemen her yaklaşımda 

toplumsal işleyişin devamlılığını sağlayacak birim kabul edilir. Kutsallığı ve dokunulmazlığı 

buradan kaynaklıdır. Birey yaşayacağı ve uyum sağlaması beklenen topluma ait tüm normları 

önce aileden öğrenir, görür ve deneyimler. Toplumsal cinsiyet rolleri aile içerisinde edinilir, 

baba denetiminde gerçekleştirilir. Bu anlamda aile ve evlilik her daim iktidar mekanizmalarının 

düzenleme ve yaptırımlar yolu, ya da toplumsal üretilen değerler gereği oluşturulan baskı 

yöntemleri ile kontol altında tutmak, sınırlarını belli etmek, işleyişini gözetmek ister (Barutçu, 

2013).  

Engels çalışmasında aile kavramının durağan değil değişken olduğunu ve tarihte üç 

farklı sürecin sonunda kabul görmüş tek eşli (monogamous) aileye eriştiğini ifade eder. Bunlar 

kandaş (consanguine) aile, ortaklaşa (punaluan) aile ve son olarak tek eşli (monogamous) 

ailedir. Engels’e göre  “ailenin ilkel tarih içindeki gelişmesi, başlangıçta bütün aşireti kapsayan ve 

içinde iki cins arasındaki evlilik ortaklığının hüküm sürdüğü çerçevenin durmadan daralmasına 

dayanır” (Engels, akt. Barutçu 2013: 133-134)  

Basamaklardan sonuncusu olan evlilik ile beraber erkek toplumsal kabulleri uygulamıştır, 

fakat artık yeni bir süreç başlamaktadır; o da tesis edilen hegemonik erkekliği ölene kadar 

korumak ve ona gölge düşürmemektir.  

2.4. Erken Cumhuriyet Dönemi Erkeklik İnşasında Milliyetçilik ve Militarizm 
 

“İtalya’yı yarattık, şimdi de İtalyanları yaratmalıyız.” Massimo d’Azeglio* 

Militarizm Melek Göregenli’nin sosyal psikoloji terimler odaklı ifadesiyle, modern ulus 

devlet döneminde,  kolektif eşitsizlikleri temel edinmiş tüm süren sistemlerin, sürekliliği için 

yürütülen askerileştirme; yapı ve eylemselliklerin gündelik hayatı şekillendirmesidir 

(Göregenli, 2014). Çalışmasında N. Y. Sünbüloğlu, militarizmden bahsederken ihmal edilen 

                                                        
 
* İtalya birliğinin sağlanmasının ardından İtalya krallığı parlamentosu açılış konuşmasında söylenmiştir 
(Latham, akt. E. J. Hobsbawm,2014: 62). 
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toplumsal cinsiyetin kavramının rolünü şöyle vurgular: “…ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

süreçlerin kesiştiği bir noktada bulunur ve bu birbirleriyle ilintili fakat birbirinden bağımsız 

dinamiklere de sahip süreçler arasındaki ‘iletişimi sağlayan’, çoğu kez toplumsal cinsiyet 

ilişkileridir.” (Sünbüloğlu N. Y., 2013: 14) 

Modern erkekliğin inşasında temel ile ulus devlet, milliyetçi ve militarist ideoloji 

birbirini kolaylıkla andırmaktadır. Azımsanamayacak derecede kurgusaldırlar; kendilerine 

ürettikleri kimi zaman gerçek üstü anlatılar, geçmişten kaynak gösterme ya da bir başlangıç 

noktası bir kök arama ihtiyacı duyarlar. Her ikisi kaygan zemindedir; edinmesi oldukça zor – 

öyle ki kimi zaman iyi bir yurttaş olmak imkansızdır, buna sadece bitmez tükenmez bir çaba 

harcanabilir, benzer şekilde erkeklik için de düşünebiliriz- velev ki elde edildi; bu defa kendini 

sürekli tehdit eden unsurlarla karşı karşıyadırlar. Pınar Selek’ in belirttiği gibi verili olmasından 

ötürü her an kaybedilebilir ve Semih Sökmen’in belirttiği gibi “…yetmez, yatışmaz, doyamaz” dır. 

Şüphesiz bunda durağan kavramlar olmaması ve her daim yeni anlamlar yüklenmesi 

belirleyicidir. Bu şekilde hem kendine yeni düşmanlar üretebilir, kaybetmemek adına çatışmaya 

her an “hazır kıta” bekliyor olmalıdır.  

Osmanlı’nın yenilik hareketiyle başlayan bir dizi değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nde 

zuhur eden başlıklarla kökteş olduğuna daha önce de değinilmişti. Özkan’ dan aktarımla 

militarist yaklaşım da, Osmanlı’da izcilik ve dernekleşme faaliyetiyle birlikte, gençlerin 

bedenlerini ıslah edip onlardan birer asker yaratma gayesinde olan İTC’nin bir programıydı 

(Özkan, 2001). Örneğin kadronun aktörlerinden Selim Sırrı'ya göre beden terbiyesi genel 

anlamda terbiyenin temelidir. Dolayısıyla jimnastiğin de sportif mahiyetinin yanında pedagojik 

ve psikolojik bir nitelik taşıması gerekmektedir. Selim Sırrı'nın düşüncesinde iyi bir beden 

terbiyesi almış bir halk, çok iyi teçhizatlı bir orduya bedeldi (Tarcan, akt. Özkan).  Beden 

terbiyesi dönemin Alman ve İtalyan sağlıklı ırk gayesi için bir çözümken, öte yandan 

sosyalleştirici, kaynaştırıcı (türdeşleştirici) bir katkı sağlamıştır (Özkan, 2001: 276-279). 

Almanya’nın sağlıklı zihin ve beden sahibi nesiller üretimi için uygun gördüğü jimnastik olan 

Turnen ve bu modelden mülhem Slav Skol jimnastik modeli tüm Avrupa’da ve Balkanlarda hızla 

yayılmış; Osmanlı’dan ayrılmak isteyen Çek ve Bulgar hareketlerinin de başvurduğu bedensel 

terbiye gereci olmuştur (Liponski, akt. Cora, 2013: 48). Döneme ve sonrasına nüfuz etmiş bir 

diğer beden politikası da İngiliz İzci Ocağı hareketiydi; Baden-Powel modeli ile bilinen bu 

faaliyetler bütününün kurucusu savaşta yaşadığı tecrübelerden esinlenen bir subaydır.  Osmanlı 

ve diğer coğrafyalarda da takip edilen bu hareketin iki amacı bulunmaktaydı; birincisi karakter 

sahibi (erkek) vatandaş yaratmak, diğeri ise asker vatandaş yaratarak gençleri askeri 

hazırlamaktı (Warren, akt. Cora, 2013: 49) Bu dönemde yürütülen beden terbiyesi faaliyetleri 

de, zihinsel öğretiler gibi, tekrar eden bir dizi hareketler, beraberinde milliyetçi marşlar ile 

kolektif bir kimlik üretiliyordu.  Fransız devriminden bu yana yürütülen topyekün askerileşme 



Emre Doğan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

65 

hareketinin 19. Yüzyıla sarkan bu yönüyle, genç erkekler ölümü göze alabilen, cesur, 

kahramanlık mitleri milliyetçiliğin ve militarizmin neferleri oluyorken genç kadınlar ve 

çocuklar da olası bir savaşın cephe arkası hizmet ve görevleri için fedakarlık edebilecek bireyler 

olarak yetiştirilebiliyordu. 

Milliyetçi fikirlerle beraber Türkçe yayıncılığın da artış gösterdiği Balkan Savaşları 

döneminde beden eğitimi dergileri içeriği ağırlıklı olarak Sosyal Darwinist, milliyetçi ve 

militarist ögelerden oluşuyordu. İşte bu dergilerden birinde Cumhuriyetin ilk yıllarında mühim 

yazarlardan biri olan, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti azası Aka Gündüz, oğlu Doğan’ı konu edinen 

bir yazısında, onu nasıl mücadeleci yetiştireceğine dair şu sözleri yazmıştır: 

Bilirsin benim Doğan isminde pek mini mini bir oğlum var, onu şimdiden alıştırıyorum, yarın 

mektebe verdiğim vakit-kim olursa olsun- kendine en küçük bir hakarete cesaret edene hemen 

savlet etsin. Ve onu ömründe ne vakit tekdir edeceğim. Bilir misin, edeceği kavgalarda dayak 

yerse…”Gündüz, akt Cora, 2003: 55) 

Militarizmde, erkeklik, milliyetçilik gibi bir diğer kurgusal-inşa sürecidir. Savaş 

gereçlerine erişim hakkının, yani kamusal bir hizmetin, yani vatandaşlığın önce erkeğe (çok 

sonraları kadına da) tanınması, bu hak- ödev temelli ilişkide taraflar arasında bir mutabakat 

sağlarken, dışarıda bıraktığı “ötekiler”  kurulan eşitsiz ilişki, bütünüyle sivil alana da tezahür 

edecek etkilere sebep oluyordu. Muktedirle kurduğu ilişkide, erkek birey, kendine biçilen ya da 

yapması için zorunda bırakılan bu kamusal savunma görevini, gönüllülükle (ya da toplumsal 

baskı sonucu rızası sağlanarak) ya da mecburi bir şekilde ifa ettikten sonra makul vatandaş 

olmaktadır.  

 Foucault’ya göre muktedir makul vatandaşı yaratırken, muktedire has gereçleri 

kullanan usta bir terzi gibi biçimlendirir bu kumaşı ve çıkan ürün tam da iktidarın ölçülerine 

uygun olacak şekildedir. Foucault bu inşa sürecinden bahsederken, 17-18 yüzyıllar arası 

yaşanan dönüşüme dikkat çeker. Öncesinde asker olan kişinin askerlik niteliklerinin kolaylıkla 

fark edilebilir göstergelerle donanmış bir kişi olduğunu, fakat 18. yüzyıldan itibaren bu 

farklılıkların ortadan kaybolduğunu ifade eder. Askerlik artık imal ve inşa edilebilir, istenilen 

takdirde herhangi bir bedenden makul bir makine çıkarılabilir, üzerinde değişiklikler yapılabilir 

bir hale gelmiştir (Foucault, akt. Altınay, 2013: 209). Zira, Eugene Weber’in, Fransız Devrimi ile 

beraber modern vatandaşın nasıl yaratıldığına dair çalışmasında belirttiği gibi, Devrim köylüleri 

eğiterek onları birer vatandaş yapmıştır (Weber, akt. Altınay, 2013: 219 ).  

1933 yılında yayımlanan bir askerlik hikayesinde Hüsmen adlı askerin, vazifesinin son 

günü daldığı “tatlı rüya” şöyle anlatır: 

Köyüne gidip de düğünü olduktan sonra Kezbanına askerde gördüklerini bi bir anlatacak; bir 

sıra üzerine bellediği ve hiç nefes almadan söylediği hazır ol vaziyetini ona da öğretecek(ti)… 

Karısına bunları birdenbire anlatınca Kezban Hüsmenin bildiklerine parmak ıstırıp kalacak; 

karısının bu bilgiye hayreti Hüsmenin gururunu okşıyacak, koltuklarını kabartacaktı.  Hele 
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Kezbana künyesini belletmek ilk işi olacaktı. Kezban … diye ismini çağırdıkça karısı bir asker 

gibi koşarak Hüsmenin karşısına dikilecek ve resmi selamı aldıktan sonra: Ali kızı Kezban, 329 

Poturlar…Emret, efendim! diye Hüsmenden emir bekleyecekti (Sıtkı, akt.  Altınay & Bora, 

2017: 145). 

Askerlik bu hikayede de görülebileceği gibi, tüm bedellere ve sakatlamalara rağmen bir 

ötekine, daimi astına- cinsiyet olarak baştan eksik görülene, aktararak yeni tahakküm alanları 

inşa etmeyi gerektirir.  Askerlikte edinilen tecrübe ve parmak ısırtan bilgi başka bir 

tahakkümün gereci olmadıktan sonra faydasızdır.  

Bir anlatının karşılık bulması onun gerçekliğiyle değil mesajın alıcı kitlenin ona inanmak 

istenciyle alakalıdır (Strauss, 2018). Erkeklerin asker anlatıları ve milletlerin kurtuluş-yaradılış 

efsanelerinin işleyişlerini mercek altına almak, bunu açıkça gözlemlemek için pek tabii 

yeterlidir. Yer yer gösterilmek istenenin öne çıkarılır, yer yer gösterilmek istenmeyenin bir 

daha kimsenin bulamaması maksadıyla toprak altına gömülür ya da yoktan, hiç olmamıştan bir 

efsane yaratılır. Bu efsanelerin yaratımı durmaksızındır, kişileri her daim yeni bir efsanenin 

müşahidi kılar. Kimi zaman “bize” ait olanı öne çıkarır; milliyetçilikte genellikle kültür-dile ait 

değerler öne çıkarılır; Alman Kultur, Türk Dili eşsizliği ve zenginliği gibi… Erkeklikte de benzer 

şekilde, yenilmezlik, eğilip bükülmezlik, kudret ve kuvvet kavramları gibi. Kimi zaman da 

karşıyı alçaltıcı üretilir bu anlatılar; milliyetçilikte düşmanın korkaklığı, teslimiyeti ya da ilkel, 

barbarlığı, medeniyet tanımazlığı gibi. Erkeklikte de kendisine tehdit görülenin itibarı sarsılmak 

üzere, erkekliği, iktidarı, cesareti ve fedakarlığı. Savaş olgusu ise bir bütün çalışır, her bir ayrı 

ayrı incelemeye çalıştığımız parçanın bütünü koca bir hikaye yaratır. Ulus devletin harcı 

vatandaşlık, vatandaşlığın sınırları ise devlet ile erkeğin verimli işbirliği ve karşılıklı 

güzellemeleriyle, öteki olanı, düşmanı itibarsızlaştırmalarıyla sürer gider. Mosse normatif 

erkekliğe atfedilen değerler ve sıfatlar olan; irade, şeref, cesaret, disiplin, rekabetten kaçmama, 

sağlamlık, itidal, soğukkanlılık, sebatkâr olmak, maceraperestlik, bağımsızlık, dizginlenmiş, 

bastırılmış cinsel arzu-erkeklik ve itibarı; özgürlük, eşitlik ve (erkek) kardeşlik (Liberty-

Equality-Fraternity) gibi erkeklik mefkurelerin bir yansıması olarak ifade etmiştir (Mosse, akt. 

Nagel J. , 2010: 113). Her nasıl bedenin gizli ve özel olarak tanımlanan bazı kısımları ya da  

namus, utanma gibi olgular, dişi ile ilişkilendiriliyorsa (Sancar, 2009: 191), vatan da erotize 

edilir, cinsiyetlendirilir, onu muhafaza ya da diğer düşman olanı işgal etme, “iğdiş etme, girme” 

de eyleyen, erkek ile özdeşleştirilmiştir. Kahraman gibi. Muzaffer gibi. Vatan hain, asker kaçağı 

ya da eksik erkek gibi*.  

 Freud Le Bon’un kitle psikolojisini incelediği kitabında, geçtiğimiz birkaç yıl öncesinde 

yaygınlaşan bir kavram olan gerçek- hakikat ötesi (Post-Truth) kavramını da karşılayacak bir 
                                                        
 
* Örneğin Akgül; İngilterelilerin, Fransa Devriminde, düşmana yardım eden erkekleri itibarsızlaştırmak 
maksadıyla eşcinsellikle suçladığını aktarmıştır (Akgül, 2011). 
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noktaya değinmiştir. Bu kavram milliyetçilik ve militarizmle yoğrulmuş grupların iç işleyişine 

ayna tutar niteliktedir. 

Kitleler asla gerçeğin peşinde koşmaz. Aldatılmak ister ve aldatılmadan yapamazlar. Gerçek 

olmayanı gerçeklerin üstünde tutar ve gerçeklerden çok gerçek olmayanın etkisinde kılarlar. 

Bunlar arasında ayrım yapmazlar (Freud, 2016: 19). 

 

2.5. Toplumsal Cinsiyet Asli Vatandaşlık Örüntüsü 
 

Militarizasyon zor kullanmanın kutsandığı, kıymet gördüğü ve eylemselliğe dönüştüğü 

bir süreçtir. Çatışma ve savaş dönemlerinde öne çıkar ve savaştan daha geniş sınırlara ulaşır. 

Savaş zamanı gözlemlenebileceği gibi barış zamanı, savaşla ilgili olmayan kurumlar ve yapılar 

tarafından da gerçekleşebilir. Chenoy’un aktarımıyla, militarizm bir dünya görüşü iken, 

militarizasyon bir süreçtir. Askeri ile ilgili eylem ve normlara değer atfeder. Ataerki ve erkeklik 

inşası militarizmin fikri zeminini oluşturur. Demokratik, sorgulayıcı geleneğinin aksine,  katı 

disiplin, itaat ve hiyerarşik karar verme kabul görmüş normlar haline gelir (Chenoy: 101). 

Horrocks öznel tecrübesiyle daha anlaşılır kıldığı ataerkil erkekliğe dair şunları ifade etmiştir  

Ataerkil erkeklik, insanları sakatlar. Erkeklik, toplumum gerekli kıldıklarından da bildiğimiz 

gibi, öz benliğini yıkan, mazoşist bir şekilde inkar eder ve benliği büzüştürür. Yaşamın her 

alanından uzaklaştırıcıdır. Erkekliğin taleplerini yerine getiren birey, artık sadece bir yarı-

insandır... Erkek olabilmek için; en hassas tarafımı kırıp döktüm, hassasiyetimi, kadınlığımı ve 

yaratıcılığımı yok etmek zorunda kaldım. Hem hissettiğimden daha zayıf hem de daha güçlü 

gibi davranmak zorunda kaldım (Horrocks, akt. Nagel J., 2010: 114-115). 

Chenoy’a göre, militarist davranış için birincil sorumlu devlettir, ancak militarizm çok 

sayıda kaynaktan beslenen bir ideolojidir. Sürekli olmasa da ara sıra sivil yapılar militarizme ön 

ayak olabilir. Ataerkil tutum ve değerler, şaşırtıcı olmayacak bir şekilde, zaten ataerkil 

uygulamaların militarizasyon sürecinde tezahür edeceği gibi, militarizm ideolojisine 

gömülmüştür (Chenoy: 102).   

Sparta; tarihte savaşçılığıyla ve zaferleri ile bilinen bir topluluktur. Sosyal yaşamın 

tümünü, eğitim, beslenme, aile hatta cinsel yaşamları öncelikli olarak savaş gerçeklerine göre 

düzenlemiştir. Spartalı herkes önce Sparta için yaşar ve ölene kadar askerlik ile muvazzaftır. 

Sparta, özetle baştan sona bir kışla, bir askeri kurumdur. (Ünder, Goltz, Milleti Müsellaha ve 

Kemalizmdeki Spartan Ögeler, 2001: 113) 

Ortak kültür, herhangi bir toplumda müşterekliğin gereğidir, bu sebeple herkes için aynı 

olmalıdır (Gellner, 2013: 116). Modern toplum olabilmenin gereği bağımsız eğitim dizgesini 

sağlayabilme ve yürütebilmeden geçer. Buna sahip olmayan tüm alt-toplumlar sürekliliklerini 

sağlayamazlar (Gellner, 2013: 108). 
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Osmanlı İmparatorluğunda, eğitim elbette sosyal hizmetlerde devletleşmiş, 

kurumlaşmış idari bir niteliği olmadığı için, daha çok vakıflara bırakılan bir konu olmuştur. 

Müslüman toplulukları için daha çok bürokrasiye ve eşrafa dahil olabilmenin koşulu olarak 

işlerken, gayri müslüman topluluklarda görece daha modern eğitimin verildiğinden 

bahsedebiliriz. Vakıf kurumlarının da işleyişinin bozulmasıyla var olan ve çok düşük olan 

eğitime erişim daha da niteliksizleşmiştir. Fakat aynı dönemde artan yabancı sermaye ve gayri 

müslim toplulukların kurabildiği, farklı dil sayesinde ticari ve kültürel bağları zenginleşmiştir. 

Topluluklar, kendi cemaatlerine has, ileride milliyetçi fikirleri de filizlendirebilecekleri özerk ve 

kendi dillerinde sağlayabildikleri eğitim kurumlarına sahip olabilmişlerdir (Karpat, 2014). 

Elbette bu durum ilerleyen dönemde tehlike arz eder görülmüş, İTC bu "tehdide" karşı 

bazı önlemler almıştır. 1908 yılında, eğitimde (dilde) türdeşleşmeye yönelik bir dizi önlem, seri 

bir şekilde programa dahil edilmiştir. Osmanlı-Türklüğe aykırı unsurlar ayıklanacak, Türkçe 

eğitimin gayri müslüm topluluklara da zorunlu hale gelecek, ortaokul ve liseler ise mevcut 

müfredata devam etmesi istenmiştir. Akşin’e göre, lise ve ortaokullar için getirilmeyen 

zorunluluğun, zaten Türk olmayanlar için kamu okullarına ve memuriyete kabulünün zorluğuna 

bağlı olarak, kendinden bir yaptırım olacağından, bir nevi Türk olmayı cazip hale getirecekti 

(Akşin, akt. Yıldız, 2016: 81). Bu şekliyle eğitime erişebilir ve ona dahil olmak isteyen her birey 

bir anlamda tercih yapmak zorunda kalmıştır. Millileştirmenin en etkili gereci olarak eğitim bir 

hak olarak belirli bedeller karşılığında sunulmuştur; türdeşleşme, asimile edilme gibi.  Gellner 

eğitimin toplumsal yaşamda yer edinmeye dair etkilerini şöyle vurgular: Modern toplum içinde 

var olmaya çalışan bireylerin kendilerini ekonomik anlamda idame, sosyal anlamda ifade 

edebilmeleri ve onur, şeref, öz saygı ve saygınlık gibi değerleri sağlayabilmeleri ancak eğitimle 

mümkün olmaktadır. Devletçe sağlanan merkezi eğitim artık bireyin en mühim yatırımıdır ve 

kişiye kimliğini kazandırır. Kral, din gibi eski tip kavramlara olan bağlılık artık yerini kültüre-

eğitime- bırakmıştır (Gellner, 2013: 113) 

Resmi milliyetçilik söyleminde eğitim ve savunma olmazsa olmaz iki “cephe” olarak kabul 

görmüştür. Birbirinden bağımsız gibi görünen bu iki kurum göbekten bağlı oldukları devlet 

dizgesi neticesinde, birbirine temas etmiş hatta çoğu kez birbirini tamamlamıştır. Kurucu önder 

Mustafa Kemal Paşa’nın hem “Başkomutan” hem de “Başöğretmen” olması elbette tesadüf 

değildir (Altınay & Bora, 2017: 146). Bu iki kurum da sınırları belirli bir vatana sadık yurttaşlar 

yetiştirmenin anahtarı, üretimin fabrikasıdır. Her iki kurum da süren düzende canını teslim 

etme pahasına yurttaşlar üretmek üzere kurgulanmıştır. Marşlarda ve müfredatlarda sürekli 

tekrar yoluyla aşılanan normlar bireylerin çocuk yaşta gelişiminden itibaren düşünce 

dünyasına “sızar” ve onu “esir” eder. Ekonomik boyutunda ise araç kullanma kabiliyetine 

erişmiş, uyumlu ve itaatkar işgücü üretir. Gellner ordu ile eğitme ve dahil etme işleyişini şöyle 

ifade etmiştir: Milli- modern bir ordu, askeri birliğe dahil olanlara önce temel olan iletişim, 
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ritüeller ve kabiliyetleri edindirmek için ortak ve genel bir eğitime tabii tutar, devamında 

uzmanlaştırır (Gellner, 2013: 103).  

“Sırtı dikleşmiş, göğsü genişlemiş, temiz, itaatkar, dakik; öte taraftan bireysel inisiyatifi 

zayıflatılmış vatandaş. Evet, zorunlu askerlik muazzam bir düzleyicidir. Gururluları kibri 

kırılır, zayıflar güçlendirilir; milli düşünce aşılanır, değişik ideallerin etkileşimi feda edilir. 

İyi ya da kötü, siyah veya beyaz, hepsi umarsızca aynı değirmene fırlatılır ve oradan, siyah 

veya beyaz değil, fakat aynı, tekdüze haki renkte çıkarlar.” (General Sir Ian Hamilton, akt. 

Altınay, 2013: 205).   
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3.  ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Probleminin Tanımı 

 

 Türkiye Cumhuriyeti devletinde, bir kamu görevi olarak askerlik; devletin birçok alanda 

miladı olarak işaretlenen resmi kuruluş tarihinden de öncesine dayanan, dönem dönem çeşitli 

düzenlemelerden geçmiş olmakla birlikte, vatandaşı olduğu her erkek birey için, yasalarla 

mevcut ve zorunlu kıldığı bir uygulamadır. Devletin militarist alt yapısını inceleyebilme ve 

kendisinden de eski olan bu geleneğe dair en yoğun hareketlilikler ve etkileri görebilme adına, 

Geç Osmanlı İmparatorluğu ile Erken Türkiye Cumhuriyeti dönemi arasında yaşanan 

hareketlilikler incelenebilir. 
Askerlik uygulaması, vatandaşlar arası bir hiyerarşi kurmaktadır; askerliğe dahil olabilecek 

“ayrıcalıklı” erkek vatandaş ile bu “vazife” ile yükümlü kılınmayan; kadın, eşcinsel, anti-

militaristleri de kapsayan “diğer” bireyler ile açıkça bir eşitsizlik örmektedir. Bu çalışmada 

“eksiksiz yurttaş imtiyazı” imkanına sahip, “adam” olma yolundaki erkeğe dair, inşa edilmiş olan 

erkeklik, hegemonik erkeklik kavramı yaklaşımından istifade edilerek; uygulama, devletin 

resmi tarihinden de eski bağlamlarını görünür kılmak adına, geçiş döneminde incelenmeye 

çalışılacaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da yine kuramsal bölüme müteakip, Ankara'da ikamet 

eden, “zorunlu askerlik” uygulamasını veya sürecini deneyimlemiş, farklı demografilerden 10 

katılımcı ile derinlikli görüşme yöntemi ile mülakatlar gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler 

sonrası çözümlemelerle hedeflenen; erkekliğin toplumsal inşasında militarist “zorunlu askerlik” 

uygulaması ve milliyetçilik algısının ehemmiyetine dair bulgulara erişmektir. Elde edilecek 

bulgularda erkeklik ile milliyetçilik algısı ve militarist uygulamanın etkileri arasında olumlu 

yönde ilişkiselliği gözlemlenmesi beklenmektedir. 

3.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş döneminde, milliyetçilik ve 

militarizmin erkeklik inşası ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın alt amacı ise ordu kurumunu 

ve zorunlu askerlik uygulamasını deneyimlemiş, süreçte bulunmuş bireylerle yürütülecek 

görüşmelerle, yaşadıkları sürecin erkeklik algılarına ve inşalarına ne şekilde tesirde 

bulunduğunu irdeleyebilmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir savunma pratiği olarak 

benimsediği ve yasalarla erkek yurttaşlarını yükümlü kıldığı zorunlu askerlik uygulaması; yine 

askerliğin en mühim taşıyıcısı olduğu militarizm ve ona bütünleşik milliyetçilikle beraber, nasıl 

“erkeklik” kurguladığına dair bağları daha görünür kılabilmektir. Çalışma, belirtilen 

bağlamlarda, alanyazında bir ilk değildir; ancak yine de militarizm, milliyetçilik ve erkeklik 
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kavramları, her biri yeniden üretilen, her daim devam eden ve dönüşen kavramlar olduğundan, 

bu üç kavrama dair bütünlüklü ve irdeleyici daha fazla sayıda çalışmalara ihtiyaç olduğu 

aşikardır. Bu çalışma, hiç söylenmemiş olanı kendi söylüyor olma iddiasında olmamakla 

birlikte, mevcut örüntüleri inceleme ve ileride yapılacak başkaca çalışmalara zemin olabilme 

açısından, kendince önem arz etmektedir 

3.3.  Araştırmanın Problemi 

 

Bu çalışma; bir kurgu ve pratikler bütünü olan erkekliğin; militarizm ve bir diğer kurgu 

olan milliyetçilik ile olan müphem ilişkisini görünür kılmak; her birini ve birbirleriyle olan 

ilişkiselliğini irdelemek maksadındadır. 

Bireyler toplum içerisinde sürekli kimlik inşa süreci içerisindedirler. Toplumsal yaşam, 

belirlenen kimlikler üzerinden bireyi tanımlar. Bu sebeple inşa hali hiçbir zaman 

tamamlanamaz ve bitmez bir süreçtir. Üyesi olduğumuz ya da olmayı arzu ettiğimiz topluluğun 

veya kültürün kurallarını öğrenme ve kendimiz de dahil başkalarını bu ortam içerisinde 

tanımlamaya sosyalleşme denir (Kramer, akt. Barutçu, 2013: 1). Birey, toplum tarafından 

belirlenen kimliklerle uyum sağlayabildiği sürece onun içinde var olabilir, barınabilir. Bu 

sebepten çeşitli kalıp rollere bürünür. Erkeklik, kadınlık, annelik, babalık, ebeveynlik, 

vatandaşlık bunlardan bazılarıdır. 

Militarizm; militarizmin de en bilindik uygulaması olan zorunlu askerlik uygulaması, 

devlet ile sınırlar içerisinde yaşayan, askerlikle muvazzaf erkek yurttaşlar ile kalan diğer tüm 

yurttaşlarla kurduğundan daha farklı; eşitsiz, asimetrik bir ilişki kurmaktadır. 21. yüzyılda da 

devletin resmi ideolojisi olan milliyetçilik, militarizmin sınırları muğlak kılan etkisiyle beraber, 

bu tertibatı muktedir adına sürdürülebilecek ve yönetilebilecek şekilde daim kılmaktadır. 

Modern devlet biçimi ulus devletin bir diğer adıdır ve devlete ait modern kurumlardan 

ordu, cinsiyetlendirilmiş bir kurumdur. Bu çalışma, modern devlet biçimi olarak da bilinen ve 

tüm dünyada zuhur eden ulus-devletlerin, kendini savunma ihtiyacına dönük uygulamalarının 

en yaygın olanı modern kurumlardan ordu; zorunlu askerlik uygulaması ve vatandaşlar arası 

ürettiği cinsiyete dayalı eşitsizliklere dair bir araştırma merakıyla başlanmış bir çalışmadır. 

Devlet kavramının gelişimine, devletlerin savunma ihtiyacına çözüm olarak düzenli ordu ve 

zorunlu askerlik uygulamasının gelişimine ve kırılma noktalarına da eğilmek maksadını taşıyan 

bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejim değişikliği yaşadığı dönem militarist 

uygulamalarına, bugüne de kalan uygulamaları daha rahat konumlandırabilme adına 

incelenmeye çalışılacaktır. Çalışma, zorunlu askerlik uygulaması ile kitleselleşen, ulusallaşan ve 

"milletin okulu" olarak benimsetilen ordu pratikleri, bir bütünün parçaları olan militarizm, 

milliyetçilik ve toplumsal cinsiyet bağlamlarını açığa çıkarmayı problem edinmiştir. 
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3.4. Araştırmanın Soruları 

 

Araştırmanın ikinci kısmını oluşturacak olan katılımcılar ile olan mülakatlar da temelde 3 

dönem üzerinden ilerlemektedir. Bunlar askerlik öncesi, askerlik süreci ve sonrası şeklindedir. 

Araştırmaya dahil edilen yalnız bir katılımcının öznel istisnai durumu bu işleyişte değişikliği 

gerekli kılmıştır. Görüşmecilere aşağıdaki şu başlıklarda sorular yöneltilmiştir.  

1. Askerlik öncesi dönem; kişinin askerliğe gitmeden önceki dönem askerliğe bakış açısı, 

çevresinden, bilhassa akranlarından duyumla, askerliği konumlandırdığı yer ve anlamı, 

uğurlama ritüeli, ailesinin ve yakınlarının yaklaşımı; 

2. Askerlik süreci; acemi dönem deneyimi, yemin töreni ve anlamı, ast-üst ilişkileri, 

yaşamın günlük işleyişi, beden eğitimi ve disiplin, sivile karışabildiği izin deneyimleri, 

arkadaşlık, nöbet, çatışma, travma ile beraber kahramanlık, vatan, hudut, namus, 

şehadet, düşman, terörist gibi kavramlara bakışı; 

3. Askerlik sonrası dönem; askerliğin kişiye bıraktığı izler, tekrar düşündüğünde 

askerliğe dair fikri ve gideceklere olabilecek tavsiyesi, askerliğin kişiye (erkekliğine) 

kattıkları ve kişiden götürdükleri, sivil hayata dönerken yanında getirdiği, anı 

mahiyetinde maddi göstergeler ve anlamı gibi odaklarla, görüşmecilerin toplumsal 

cinsiyet ve erkeklik kavramına dair kanaatleri rahatlıkla ileri sürebileceği şekilde 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

3.5.  Araştırmanın Varsayımları 

 

Askerlik vazifesi ile muhatap kişinin, erkeklik kavramı ile ilgili askere gitmeden önceki 

ve sonraki fikirlerinde değişiklikler olmuştur. 

Askerlik vazifesi ile muhatap kişinin dünya görüşü ve eğitim seviyesi, kişinin askerlik 

kavramına bakışında farklılıklar yaratmaktadır. 

Askerlik vazifesi ile muhatap kişinin askerlik vazifesinin süre ve biçimine göre atfettiği 

değerde farklılıklar bulunmaktadır. 

Askerlik vazifesi ile muhatap kişinin askerlik süreci sonrası “erkeklik”  ile ilgili görüş 

farklılıkları bulunmaktadır. 

Askerlik vazifesi ile muhatap kişinin sürecin sonunda milliyetçilik kavramına dair 

görüşlerinde farklılık oluşmuştur. 
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3.6. Araştırmanın Veri Toplama Teknikleri ve Analizi 

  

 Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel analiz ve derinlemesine görüşme yolu 

izlenmiştir. Görüşmelerde katılımcıların rızası alınarak ses kaydı alınmıştır. Görüşmecilere 

kimliklerinin, bilgilerinin ve aktardıklarının anonim kalacağı temin edilmiştir. Derinlemesine 

görüşmeler sohbet şeklinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler için açık uçlu sorular hazırlanmış, 

akışı ve odağı bozmayacak şekilde değişiklikler gösterebilir görüşmeler silsilesi gerçekleşmiştir. 

3.7. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Örneklem, Ankara’da ikamet eden, askerlik mefhumu ile ilişkisi olmuş olan; askerlik 

vazifesini bedelli, kısa dönem, uzun dönem yapmış olan 9 kişi ve askerlikten muaf durumunda 

olan 1 kişi ile olacak şekilde toplamda 10 kişiden oluşmaktadır. Bu kişilerden askerliği fiilen 

tamamlamış olan kişiler,  askerliklerini Türkiye’nin çeşitli yerlerinde tamamlamışlardır. 

Kartopu örneklem gereği görüşmecilerden kendileri gibi gönüllü katılım sağlayabilecek 

başkaca kişilere yönlendirmesi istenmiş ve sağlanmıştır. Görüşmecilere yarı yapılandırılmış 

açık uçlu sorular sorularak askerlik deneyimleri ile ilgili veriler toplanmıştır. Görüşmeler, 

zaman ve mekan bakımından görüşmecilerin uygun gördükleri şekilde yürütülmüştür. 

3.8. Sınırlamalar   

 

     Bu çalışmanın muhteviyatı gereği çalışmanın hem nitel hem de nicel anlamda sınırlılıkları 

bulunmaktadır. Kuramsal dayanağı oluşturacağı, hareket noktası olarak belirlenen zaman 

diliminin 19. yüzyıl sonu 20.yüzyıl ilk çeyreğine kadar olan zaman dilimi Osmanlı 

İmparatorluğu-Türkiye Cumhuriyeti devleti geçiş dönemini evvela incelenecek olması 

bunlardan ilkidir. Bir diğeri ise askerlik deneyimi ile ilgili gerçekleştirilecek mülakatlarda; 

katılımcıların Ankara ilinde ikamet etmekte olan fakat farklı yerlerde askerlik yapmış; farklı yaş, 

eğitim, medeni durumdan 10 kişi ile sınırlı tutulacak olmasıdır. Araştırmanın başlandığı ve 

sürecin ilerlediği dönem için asker alma kanununda yapılması düşünülen değişiklikler ve 

muğlaklıklar, asker alma kurallarının yeniden görüşülüyor olması da bir diğer önemli noktadır. 

Askerlik süresinde yapılan son değişikliklerle beraber, uzun dönem ve kısa dönemin yanı sıra 

21 günlük bedelli askerlik süreci de araştırmaya dahil edilmiştir, ancak yine de uzun dönem ve 

kısa dönem askerlik anlatılarıyla özellikle lisans mezunlarının artışıyla kısa dönem askerlik 

yapanlarla karşılaşmak daha mümkün olmuştur. Anlatıların zenginliği açısından tercih edilen 

farklı yaş grupları askerlik sürecinin içeriğini ve mukayeseleri de değiştirmiştir. Yaşamımı 
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sürdürdüğüm Ankara ili sınırlarında yaşayan görüşmecilerin tercihi, öznel koşullar bakımından 

uygun olmuştur.  
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4. VERİLERİN İNCELENMESİ ve BULGULAR 

 

Askerliğe dair genel kanı 

 

Askerlik mefhumu ile ilgili genel kanı demografik özelliklere göre değişiklikler 

göstermektedir. Kişilerin değişen politik tutumları ve askerliğin önemi ile ilgili toplumsal kabul 

arasında gidip gelen gerilimde bir yerlerde bu kanı zemin bulmaktadır.  

“Şimdi bizim için aileden gelen bir askerlik süreci var. Dedelerimiz Ankara Ayaş kazasından ki 

Osmanlı’da Rüştiye’nin olduğu kazalardan biridir. Muhabere subayıdır. Ailede birçok savaşa 

katılmış insan var. Balkan Savaşı’na Yemen’e giden atalarım var, Annemin dedesi Çanakkale 

şehidi mesela askeri kayıtların iyi tutulmasından dolayı bunu da ispatlayabildik. Baba 

tarafında daha büyük travmalar da var. Büyükbabamın babası Kürt Harbi’ne gitmiş sonra 

izini bulamadık, büyükbabam 5 kardeşi 3 yaşındayken askere alınıyor. Yine baba tarafından 

dedelerden birisi Batum’un o dönem yüzbaşısı. En son bir kuzenimiz de şehit oldu 

Diyarbakır’da. Nöbette başına kurşun sıkılmış halde bulundu, nasıl olmuş bilmiyoruz. Aileden 

askerlik bizim için gelenek, katılmayan yok. Bizde şehitlik, gazilik, askerlik ile ilgili çok hikaye 

var. Çok delikanlı adam görüyorum mesela askere gitmiyor, paralı yapıyor. Burada eşitlik yok 

artık o kırıldı.”(g7) 

Genel kanı askerliğin şu ya da bu şekilde hayata “atılmak” için tamamlanması gereken bir süreç 

olduğu yöndedir. Zira askerliği ile ilişiği olmamak, bilhassa özel sektör diye tabir edilen kamu 

kurum ve kuruluşları haricinde çalışmak durumunda olan kişiler için aranan kıstaslardan 

biridir.  

 “Askerlik nereye gidersen, hangi iş görüşmesinden çıkarsan çık göreceksin ki önünde hep bir 

engel. Özellikle özel sektörde. Mezun olduktan sonraki boşluğumda gidip gitmemeyi çokça 

düşünmüştüm. Özel sektörden farklı olarak memuriyette de şöyle bir zorluk oluyor emeklilik 

günlerini doldurmayla ilgili problem çıkabiliyor, ben bedelli yaptım çok önemli değildi ama altı 

ay- bir yıl yapan kişiler için geçen zaman, emeklilik hakkı için elden ödenecek daha fazla para 

demek. Bazı kesimler iş hayatına veya hayata atılmaya engel olarak görüyor, bazıları da 

askerliğe daha ılımlı bakıp vatani görev gibi ideolojik bir bakışla gidiyor ama oraya gidince o 

ideolojik bakıştan pek bir şey kalmıyor törpüleniyor, özellikle sorgulayabilen adamlar boşuna 

âşık olduğunu anlayabiliyor. Bedellide de aslında çok değişmiyor, militarist arzularla gidenler 

bile başka bir fikirle geri dönüyor; bir tanesi vardı mesela, bir dizi var askeriye ile ilgili onu 

izlediğini söylüyordu. Ama çıkana kadar çocuk öyle tiksindi ki, gitmeden bir daha o diziyi dahi 

yazarsam Allah belamı versin diye demişti, bu arkadaş epey milliyetçi muhafazakar bir 

arkadaştı.”(g8)  

Askerlik vazifesi kişinin aile içerisinde de gerilimlere sebep olmuştur. Görüşmeci 10 babasının 

kendisini jandarmalara şikayet edeceği tehditlerine maruz kaldığını ifade etmiştir. Kendisi de 

görüşmenin yapıldığı gün oğlunu askerliğe uğurlamıştır.  



Emre Doğan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

76 

“Ben askere gitmek istemiyordum. Gidenler anlatıyordu, çatışmalı dönemlerdi. Böyle bir 

ortamda bulunmak istemiyordum. Ama babam zorla gönderdi, seni dedi şikayet ederim, kendi 

ellerimle veririm diye diye gönderdi beni”(g10)  

Askerlikte geçen süre boyunca her türlü üretim, ticari gibi ekonomik faaliyetlerden uzak kalınır. 

Görüşmeci 1 askerlikte geçecek sürede yaşayabileceği maddi kayıp ve geçiminden sorumlu 

hissettiği ailesinin olası durumuna dair yaşadığı kaygılarını dile getiriyor.  

 “Maddi durumunun yetersiz olmasından kaynaklı askere gitme durumu aklıma hep geliyordu, 

harçlığım olacak mı, evdekiler ne yapacak? Ben askere gidiyorum ama cebimde para yok. 

Harçlık durumun beni bayağı yormuştu, askere gideceğim ama nasıl gideceğim. Çorum'a sülüs 

kağıdı almaya gittim, devlet 13 TL yol parası verdi, sağ olsun, ama bilet parası 16 liraydı ve 

benim geri Ankara’ya gitmem gerekiyor çünkü... Şeyi istiyordum aslında bu maddi 

yetersizliklerden dolayı, doğu tarafına istiyordum çünkü orada askerlik yapanlar maaş 

alıyordu. Ailemin durumu iyi olmadığı için benim doğuya gidip maaş almam gerekiyordu.”(g1)  

Çalışmanın önceki bölümlerinde de belirtildiği gibi, modern devlet biçimi olan ulus devletlerin 

bazılarında yürürlükte olan zorunlu askerlik uygulaması, köklerinde barındırdığı değerlerin 

zamanla birlikte değişmesiyle “çekiciliği” giderek sorgulanır olmuştur. Burada da modern çağda 

kişilerin emeklerini pazar içerisinde ücret karşılığı mübadele etme “gerekliliği” bu değişimin 

asli unsurlarındandır. Zira kapitalist sistem içerisinde ücretli çalışanların ilk önceliği bir 

kahraman olmaktan ziyade geçimliliği sürdürebilmek olmuştur. Halen sürmekte olan bu 

kurumun en geçerli problematiği de burada cereyan etmektedir.  

“Ben vatan millet Sakarya diye gitmedim mecburiyetten gittim, hatta elimden geldiğince de 

uzattım gideceğim tarihi. Öyle gidenler de var; gençler, çocuklar… Zaten ancak gençler öyle 

gider, o yaşta öyle hareket etmesi daha kolay. Bir de meslek olarak yapan giden savaşan da 

işte imkanı olmayan çocuklar, geçim zorluğundan. Başka şansı yok çünkü. Sen askere 

gitmeden önce memur değilsen işveren kurumsal değilse o işi unut, yerini doldurur adam 

yani.”(g3)   

“Askerlik bence insanın hayatında bir engel işe giremiyorsun mesela, yapmadan hiçbir şey 

yapamıyorsun ama gidince de madem ben de gittim herkes de gitsin diyorsun. Kimisi de 

bitirmek istemiyordu mesela adam aç gelmiş dışardan, adam diyor ki devlet bana burada 

bakıyor niye bitireyim, niye gideyim ki dışarıda ne yapacağım?”(g9) 

Erkek bireyler yaşamlarında askerlik döneminin tamamlanması ile birlikte başlayacak yeni 

dönemde artık sorumluluk sahibi olabilecek ve ergin, erişkin birer birey olma konumuna 

erişebilirler. Toplum bunu beklemektedir. Sırada artık evlilik kurumuna dahil olunmakla 

başlayacak yeni bir dönem erkekleri beklemektedir. Askerliğini de yapmış olan erkeğin bir aile 

kurması hem erkeğin bekarlığının “dağınıklığına” hem de “başı bozukluğuna” bir çözüm 

olacaktır. Bu haliyle, erkeğin tekrar bir aile düzenine dahil olmasıyla, toplum kendine tehdit 

oluşturabilecek durumların önüne geçebileceği bir nizamı kurgular. 
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 “Köy yerinde şu halen de vardır yani, askere gitmeyene kız vermezler. Adam olmak için askere 

gitmek şarttır yani. Bu bizim oralarda şimdi bile vardır.” (g4)   

“Askerlik yapmayana kız vermezler derler, doğrudur. Peki neden verilmemiş? Ben nedenini 

sormayı severim, iş buraya nasıl gelmiş? Kurtuluş Savaşı yaşadık Cumhuriyete kavuştuk çok 

şükür. İnsanoğlu bir genetik mirasa sahip, bu nasıl oluyor, işte yaşadıklarınla oluyor. Kurtuluş 

Savaşı'nda asker kaçakları da vardı. Ben bunu kabul edemem memleket elden gidiyorken 

kadını erkeği top yükün bir savaş haliyken tabii ki savaşacaksın.(g6)” 

13. yüzyıldan itibaren bir Patria- vatan olan Fransa için savaşmak ve ölmek şiarı (Pro Patria 

Mori) toplumsal imtiyazları yurttaşlar içerisinden sadece belirli bir gruba –erkeklere- 

bahşedilmiştir. 

“Askerlik bir millet olmanın temel unsurlarından bir tanesi. Zengin fakir belirli memleket ırk 

gözetmeden bir süreyi birlikte yaşamalarını sağlıyor. Kültür dil din birliği gibi askerlik de 

birlikte yaşanabilecek bir durumdur. Onun haricinde neticede asker- millet olarak geçen 

toplumuz. Çeşitli toplumların kendine has özellikleri vardır. Türkler de askerdir. Dünyaya iki 

şey ihraç ediyoruz; bir inşaat biri de asker.” (g7) 

“Ben hiçbir zaman o kamuflajı botu giymek istemedim askerliği yapmak istemedim hatta daha 

öncesinden askeri lise sınavlarına çok heves etmiştim lisede, o yaşta çok prestijli görünüyordu, 

mesleki garanti gibi. Kazanamadım ancak daha sonrasında üniversite mezuniyetinden sonra 

askeri kışlaya mülakat için girmiştim. Orayı gördükten sonra iyi ki de olmamış demiştim. 

Hiçbir zaman militarizmi savunmadığım gibi her zaman da karşısında oldum askerlik vatan 

millet edebiyatını toplumu aldatmaya yönelik bir edebiyat olduğunu düşünüyorum. Benden 

olmaz dedim. Bedelliyi bile yapıp yapmama konusunda tereddütteydim ama mecbur bundan 

bir şekilde kurtulmak gerekiyordu.”(g8) 

 

Vatanseverlik, Vatan Hainliği 

 

“Ben biraz geç katıldım birliğe, zaten direk kavgaya hazır geliyorum ‘devrecilik yaparlar işte 

koğuşa su dökerler sana temizletirler geç gidiyorsun diye’ ne demek yani su döküp 

temizletirler. Ne demek su dökecekler ben de temizleyecem? Sikerler yani dedim.”(g2) 

“Sırf vatan haini olmayalım diye askere gidiyoruz. Devlet çağırıyor askere gitmezsen asker 

kaçağı olacan, vatan haini olacan, toplumca aşağılanıcan sen vatan haini misin nesin niye 

askere gitmiyorsun? Rahat yaşayamayacaksın toplumsal baskı olacak ama bir taraftan da 

gitse mesela ailesi aç kalacak.”(g1) 

“Bir arkadaşım vardı, okulda milliyetçi olduğunu bildiğim bir arkadaş, mesela anlatıyordu. Kar 

suyunu eritip traş olmak zorunda kalıyorduk diyor, bunlar insanı vatan haini yapar demişti 

bana. Davul zurnayla görkemli bir törenle gidiyor bu çocuklar askere, düşün mesela.”(g8) 

“Bizim orda bile mesela köydeki insan, yapsın bir an önce gelsin der ama dönünce de yaptı 

adam oldu derler. Yapmazsan yarım kalmış oluyorsun.”(g2)  
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 Erkeklik sürekli rüştünü ispat etmeye çalışan bireyler kurgular. Toplumsal kabul için 

gerekliliklerden biri olan askerlik, erkeği bu ispata bir adım daha yaklaştıracağını vaat eder. 

Ancak tamamlandığı gibi başka bir eşik beklemektedir. “Eli ekmek tutmak” ve tüm bu sürecin 

varacağı yer olarak görülen “evlilik”. Son yıllarda erkeklik ile ilgili önemli çalışmalardan 

“Erkekliğin Türkiye Halleri” adlı kitapta bu süreç şöyle ifade edilmiştir “Türkiye’de askerlik gibi 

evlilik de bir erkeğin ‘yetişkin’ statüsüne erdiğinin kabulü açısından önemlidir.” (Boratav, Fişek, 

& Ziya, 2018: 4)  

“Birini düşünelim, adam bildiğiniz şerefsiz her türlü pislik var ama askere gidiyor geliyor diye 

adam oluyor ve ben işimde gücündeyim, kimseye zararım yok ama saçmalıktan ibaret. Vatana 

en iyi hizmet eden kişi işini yapandır. Askerlik yapmak yapmamak bunu bağlamaz. Gelecekte 

bundan kaynaklı bir ayrım yaşayabileceğime dair bundan yana da korkum yok.”(g5) 

“… şey yazıyordu mesela çok garibime gitmişti… Eğitimde merhamet vatana ihanet… Bunu 

söyletiyorlar uygun adım marşlarda. Senden zaten mutlak sadakati istiyor, bir de böyle 

ihanetle bilmem neyle iyice seni sıkıştırıyor. Bir de şu çok garipti, yine uygun adım yürürken 

söyletiyorlar. ‘Pim çek-bomba at’. Biz zaten bedelli gelmişiz, ne işimiz olur diyorsun ama öyle 

bir bağırıyor ki herkes, zannedersin bombayı onlar orda atıyor da patlatıyor. Böyle en sona 

doğru hızlanıyor ve bom diye bitiriyorsun ve herkes yere çömeliyor… Çok güçlü bir şeydi, 

ürkütücü.”(g8) 

Militarizm var olan her hal için bir tehdit sunmayı ya da üretmeyi kendinin devamlılığı için 

mecbur görür. Kişileri zorla ya da ikna gücü ile dahil ettiği bu fikre dair içerik üretmeyi 

sürdürür. Askerlik vazifesi boyunca zemini daha öncesinden atılmış olan fikirler çeşitli 

uygulamalar ve tekrarlarla kişilere işler. Bir bütün içinde kaybolmak tek ses içerisinde yok 

olmak, ulus devlet tanımına benzer şekilde, vazgeçilen öz ve özgürlük yerine edinilen yeni, 

güçlü üst bir hal ve kader birliği yaşanan birçok müştereklerle birlikte duyulan büyük bir güven 

hissine dönüşür. 

“Hiç unutmam. Bir arkadaş vardı Bülent, kilolu bir çocuktu. O eğitim esnasında şınav 

çekiyoruz, bunun göbeği yere değiyor, hani çekemiyor kilolu. Geldi komutan ‘karnını çek’ diyor. 

Biz de karşısındayız görüyoruz, öbür takımdayız. ‘Kaldır göbeğini’ diye bağırıyor, biz de 

duyuyoruz herkes duyuyor, yüksek sesle bağırdı, çocuk kaldıramadı. Yorgunluktan, en son 

çocuk sırtüstü yattı. Artık nefes alamaz duruma geldi, elleri falan salmış bir şekilde bıraktı 

kendini. Ve komutan ona tekme attı orada. Biz bunu gördük, 50-100 kişi gördük. O Türk askeri 

bir Türk askerine tekme attı yani. Komutan Bülent arkadaşa tekme atıyordu. Karnına karnına 

‘kalksana, kalk! Bir asker, bir Türk askeri yerde yatmaz! Eğitimden kaçmaz kalk!”(g1) 

Askerliğin yiten çekimi yerini başka bir şeye, sosyal baskı, dışlanma kaygısı dolayısıyla bu değer 

artık dayatma ve yaptırım olarak tecessüm eder. Bu gruba dahil olmak için çoğunlukla bu 

adımlardan geçilir, acılara göğüs gerilir, erişilen mertebe artık korunulması gereken bir 

hazinedir. Her daim eksilebilir fakat makbul olanı, ona makul değerlerle yeni parçalar eklemek 

ve sergilemektir.  
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 “Göçebe topluluklarda kahramanlık hikayeleri önemli kahramanın yakını olmak önemli. 

Cesaret, kahramanlık, unutulmamak bunlar çok önemli, bunun için de askerlik çok önemli. 

Kahramanlık çocuklarına torunlarına bıraktığın bir şey, Nihal Atsız’ın bir şiirinden 

alıntılayayım; kahramanlık bir kere vurup bir daha dönmemektir. Dini motif de var belirleyen, 

İslamiyet’in bizle en büyük ortak noktası budur; şehitlik, kahramanlık bu motivasyon 

önemlidir.”(g7) 

“Milli davaymış gibi empoze ediliyor oradaki gençlere, tempolu yürüyüşlerde de bu marşlar 

söylenir: her Türk asker doğar, vatan sana canım feda gibi. Bağrın lan amına koyayım! 

bağırmayan yüzünden herkes bir daha yürüyor, o tam işte seni gaza getiriyor daha çok 

bağırıyorsun, bir şekilde ruhu aşılıyor. Vatan sevgisi, şehitlik, askerlik filan bunlar sessiz 

söylenecek şeyler değil, bağıra çağıra söyleyeceğin şeyler. Öyle olması gerekir, çünkü önemli 

bir şeyden bahsediyor, sessiz kalınır mı?” (g9) 

Milliyetçilik; kişiyi kendisi de dahil içerisinde bulunduğu topluma ait tüm değerlerin, bir diğer- 

öteki olan tarafından da erişilebileceğinin reddine kurgular ve bunun üzerinden işler (Birikim 

Dergisi, 1993: 12). ‘Milliyetçilik, açıkça öyle olmadığı bilinen bir şeye sıkı sıkıya bağlanmayı 

gerektirir’ (Hobsbawm E. J., 2014: 27). 

 

Duygu Kontrolü ve Erkeklik 

 

“Biz aynı köyden 10-15 genç beraber gittik, bir hafta boyunca eğlenceler düzenlendi köyde, 

öyle uğurlandık.”(g4) 

“ …beni en çok üzen şuydu mesela akrabalarımdan uğurlamaya gelmemişti amcamlar filan, 

bekledim gelsinler sorsunlar. Bu bana çok koymuştu yani. 2-3 araba otogara gittik annem 

daha öncesinden tecrübeli abim filan askere gittiğinden dolayı aklımda şey vardı; annem ağlar 

mı falan, ben ağlar mıyım diye. Annemden önce ben ağlayacaktım neredeyse öyle bir durumdu. 

Otobüse binince daha ağır bastı o duygu ama.”(g1) 

“İlk bir hafta anneyi, babayı, tüm sevdiklerimi çok özlüyordum ama sabretmeyi öğretiyor. 

Babam askerlik yapmamış, yapamamış daha doğrusu. Çürük raporu vermişler, almamışlar. 

Yapmamasıyla ilgili içinde bir sıkıntı hep vardı, eksiklik gibi değil de, işte o konuyu 

açılmasından pek hoşlanmıyor. Ben mesela hiç babamın yanda askerlik konuşmadım, giderken 

mesela kendisi tavsiye verirken bile rahatsız oluyordu. Yani arkadaşlar arasında erkek 

muhabbetinde bir zorluk yaşıyordu. Ben biliyordum bunu, yoksa erkeklikten filan bir şeyden 

eksiklikten olamaz, değil.”(g9) 

“Zaten şimdi olsa birkaç erkek yan yana gelince hemen askerlik anıları anlatılır; ama iyi 

olanlar, zaten kimse kötü şeylerden bahsetmez. Herkes birbirine sorar, aslında ama evet yani 

askerde bir dayak durumu var. Ezik durmayacaksın uyanık olacaksın, ortada duracaksın, çok 

ileriye gitmeyecen çok da geri kalmayacan, her şeye atlamayacan, arada durucan… Gitmeden 

önce bunları anlattılar bana, askerlik iyidir derlerdi. Hep bunu duydum: Askerlik iyi bir 

şey.”(g1) 
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Erkeklik, küçük yaştan itibaren belirli noktalarda hissizleşmeyi, duyguları bastırabilmeyi 

kendine güzergah belirlemiştir, dolayısıyla bunun aksi tüm hal ve hareketler erkekliği tehlikeye 

atacak türdendir. Kişinin duygularını görünür kılması, hele ki bu kırılganlık, naiflik- kibarlık, 

ağlamak gibi toplum nezdinde cinsiyetlendirilmiş eylemlerdense, bu kişinin o vakte kadar inşa 

ettiği tüm o; ciddi, sarsılmaz, maceracı, kahraman gibi her nevi efsane değerleri riske atabilecek, 

“kadınsı” bir davranıştır. Bu deneyimi daha önce yaşamış bir kadının-annenin asker 

uğurlamasına ağlayıp ağlamayacağına dair oluşan mütereddi hali, beklenmeyen bir duygu, 

“kötü” bir sürpriz daha da netleştirir.  

“Bilmiyorum, yani insanlıktan çıkıyorsun o askerlik zamanında, istedikleri kadar ol; kaba, 

bildiğin şeyler sınırlı olsun, güçlü kuvvetli ol, ne kadar az şey bilirsen o kadar iyi… Askerlikte 

kibar olunamaz zaten askerde yapılacak en büyük hata başta kibar olmak herhalde.”(g1) 

“Erkeklik deyince akla şey geliyor; işi olan, böyle duruşu sağlam olan, evine ekmek götüren 

askerlik yapmış gelmiş filan. Ha belki burada sertleşmeyi duruşunuzu askerlik sağlayabilir. 

Oradaki havayı tadıp hani döndüğünde daha sağlam sert erkek olabileceğini düşünebilir 

insanlar, bu olabilir.”(g5) 

“Fresh(1997) Batı dünyasındaki erkeklik ideallerini şöyle sıralamıştır; rasyonel davranmak ve 

düşünmek, ayrı ve bağımsız olmak, kendine yeter olmak, diğeri ve kendi üzerinde mutlak 

kontrol sahibi olmak.” (Boratav, Fişek, & Ziya, 2018: 13-14)Yine aynı eserde babalık kavramına 

dair şöyle aktarılır “Özetle, geleneksel babalık kavramı, literatürde yaygın olarak kullanıldığı 

şekliyle; çocuğun hayatındaki rolü anneye göre çeperde ve ikincil kalan, para kazanma, evi 

koruma ve disiplini sağlama ödevlerini üstlenen, çocuğun yaşamında asgari duygusal ve fiziksel 

mevcudiyeti olan, otoriter, ev geçindiren babalık modeli…” (Freeman; Seidler; Silverstein, 

Auerbach ve Levent, akt Boratav, Fişek,  & Ziya, 2018: 12)  

“Askerde emir komuta zinciri vardır; kalk, yat, sürün… bunlar agresif sert bir şekilde emir 

komuta zinciri içerisinde yaptırılıyordu. Yapmadığın zaman küfür, dayak, hakaret... işte 

bunları yaşamak istemediğim için gitmek istemiyordum. Devre kaybı olduğum için farklı 

muameleye maruz kaldım. 3K kuralı vardır, Konuşma Karışma Kaytarma, bugün oğlumu da 

gönderirken kendine bu öğüdü verdim.(g10)  

“Baba Jandarma Genel Komutanlığı’nda 36. yılını dolduruyor. Ev olarak aşinayız biz de, iyi 

kötü ast üst ilişkisine şahit olduk.  Babamın yıllardır askeriyenin içerisinde olmasının bir şeyi 

var, onunla beraber toplumdaki ataerki birleşince otoriter bir baba ortaya çıktı. Askeriyede 

olmanın mutlaka etkisi var; üç haftalığına gidip gördüm, gergin bir ortam, disiplin gereken bir 

ortam, yatış saatin kalkış saatin ne zaman ne yapacağın her şey belli.”(g8) 

“Karakol komutanı şöyle derdi mesela ‘buradaki evli arkadaşlarınızı biraz örnek alın, görün. 

Kendinize çeki düzen verin’ Bu da mesela bir baskı oluşturuyordu. Bu defa gerçekten müdahale 

etmemiz tepki vermemiz gereken yerde veremiyorduk. Hep örnek gösteriliyor olmak da bu 

sefer sınırlandırıyordu, aynı çizgide kalmak zorundaydık.”(g3) 
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 “Şey vardı mesela bir çavuş böyle kadınsı hareketleri vardı herkes dalga geçiyordu onla. 

Küfürleri tavırları hep göze batan halleri vardı. Normal hayatta şey dersin belki de bu adamda 

böyle diyeceksin ama askerde o kadar göze batıyor ki o tavırlar, o adam top oluyor yani. 

Ciddiye alınmıyor o, çavuş bağırıyor kimisi var bağırır mesela herkes kendine çeki düzen verir 

anında, o bağırdığı zaman hehehe diye herkes gülüyor, sonra dalgasını tutarlar”(g2) 

 “Eşcinseller vs. askeriyede olmamalı olamaz. LGBT meselesi, yani projektörler oraya 

döndüğünde ilgi yükseliyor. Bazı şeyler böylece açıktan yaşanmamalı çünkü bu sefer oraya ilgi 

kayıyor, merak uyandırıyor. Neticede bir de şöyle bir gerçek var, Türkiye cinsel açlığın 

Afrika’sı. Ama bu bahsettiklerimiz tarihte Türklerde yok, Orta Asya’dan gelen göçebelerde bu 

yok ama Osmanlı’da var, onlarda minyatürlerde görülüyor. Bugün Anadolu’nun değişik 

mezralarından da değişik haberler çıkabiliyor. Yerleşik düzene geçilmesiyle alakalı buluyorum. 

Tarımsal toplumda yaşıyoruz, bütününde bu açlık var. Texas’ta da Konya’da Ankara’da da var. 

Ben muhafazakar bir adamım farklı görüntüleri seven bir adam değilim. İnsanların yatak 

odalarına karışamam. Ama ben bir travestiyle aynı yerde bulunmak, yemek yemek 

istemiyorum, bunu net söylüyorum. Çünkü benim aklıma başka bir şey geliyor, onun yaşantısı 

aklıma geliyor.” (g7) 

 “Bizim çıkacağımız gün atış talimine götürdüler. Uzun dönemleri götürdüler, kısa dönemleri 

götürmediler. Onlar sana kendilerini nasıl hissettiriyor dönüşte biliyor musun daha böyle eksik 

hissettiriyor seni, atış taliminden gelen şöyle; oğlum siz erkek misiniz biz atıştan geliyoruz diye 

kalanları muhtemelen ezikleyecek.”(g2) 

 “Bedellilerin çok da askerlik yaptığını düşünmüyorum ama 12 ay 15 ay 18 aylara bakınca da 

biz askerlik yapmış gibi olmayız muhtemelen.” (g9) 

Erkekler için tecrübe paylaşımı da çoğu kez “erkeklik” süzgecinden geçmek zorundadır, süzgece 

inşa edilen erkekliği incitecek türden-şedit ya da ona ait olmayan-duygusal tüm anıların 

takılması kuvvetle muhtemeldir. Zira erkekler, bilhassa homo sosyal bir ortamda, zayıflığa veya 

onun şüphesine dahi mahal verebilecek her durumu ayıklamak zorunda kalırlar. Tecrübe ise 

böyle bir arada anlatının yaşandığı yerlerde, şöyle kadim bir sahneyi çağrıştırabilir: Çağlar 

öncesinin, maceracı, usta avcı ve dolayısıyla hikaye anlatıcısı –yaşça da büyük- erkek birey, 

sosyalleşmenin en başat öğesi ateş başı sohbetlerinde, tüm dinleyenleri -büyüleyen- etkileyen 

tehlikeli maceralarını sıralar ve bu; yeni nesillere, “acemilere, çıraklara” (ki çırak kelime kökeni 

itibariyle Farsçadır ve çıra’dan gelir) rehberlik edebilsindir. Böylece erkek kendi erkekliğini de 

yayılan, mesafe kat eden sözcükleriyle birlikte var edebilsin. 

“Dönen bir kere abartarak anlatıyor askerliği benim gördüğüm bildiğim en azından tecrübe 

ettim orada herkes aynı, döndüğünde bir farklılık katmak zorunda. Yoksa ne yapacak, ne 

yapmış mıntıka yapmış. Onu mu anlatacak?”(g6) 

“Erkeklik saygıdır, şimdi çok klişe kalacak ama kadına el kaldırmamaktır. Erkeğe de el 

kaldırmamaktır erkeklik. Bunu erkeklik kadınlık diye bile ayırmaya gerek yok bunu. İnsanlık 

demek gerekir, kanuna kurala, emirlere riayet etmektir.”(g6) 
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“Askerlik erkeklik birbirini besleyen şeyler, çok yakın şeyler zaten. Milliyetçilik orada 

anlaşılıyor zaten, dışardaki pek anlamlı olmuyor. Orada kamuflajı giyince anlamlı oluyor. Bu 

anlamda kadınların bir eksiği var diyebilirim, belki başka alanlarda milliyetçilik duyguları 

gelişmiştir ama erkek için başka bir anlam ifade ediyor askerlikle beraber.”(g9) 

Bir tahakküm ideolojisi olarak milliyetçilik daima erildir. Kadın imgesinin milliyetçi kullanımı 

güya bir yüceltidir. Milleti kutsama pahasına, kadının bedeni ve kimliği üzerindeki kolektif 

kontrol daha da artar (Bora, 1995: 317). Ataerki ve erkeklik inşası militarizmin fikri zeminini 

oluşturur. Demokratik, sorgulayıcı geleneğinin aksine,  katı disiplin, itaat ve hiyerarşik karar 

verme kabul görmüş normlar haline gelir (Chenoy: 101).  Silah tutma imtiyazı ve şerefine nail 

olabilen erkek yurttaşlar, askerlik yoluyla vatandaşlık /birinci sınıf vatandaşlık statüsüne 

erişmişlerdir (Altınay & Bora, 2017: 140-144). 

“Askerlik erkekliğe hiçbir şey katmaz, erkeksen erkeksindir ama erkeklikten çok şey götürür. 

Uzun süre askerde kalmak duygusal olarak, psikolojik olarak yıkım yaratabilir. Karşı cinsten 

kimse yok izole bir hayat, mesela farkında olmadan bir ortamda küfürlü konuşabiliyorsun, 

böyle bir şey katabilir. Hatta evlendiğin zaman, bir kız arkadaşın olduğu zaman bile ortaya 

şöyle bir şey çıkabilir, ben askerlik yaptım diye kendini onun üzerinde görebilirsin. Ben vatana 

18 ay hizmet ettim, sen ne yaptın gibi bir psikolojiye girebilirsin. Bende olmadı ama çevremde 

böyle şeyleri gördüm.”(g10) 

 

Silahla Temas 

 

“O güne kadar hiç silahla diyaloğum olmadı. İlk askerde temas ettim. Hiç sevmememe rağmen 

güç verdiğini hissettim.”(g3) 

“Sivilde karıncayı bile incitmeyen insanlarız, horozu tavuğu bile kesmeyiz. Bizim orada 

kadınlar bize getirirdi tavuğumuzu kesin diye, inançlarına göre onlar kesemiyor, o yüzden 

erkeklere getiriyorlardı. Onu bile kesmeyen bir insandım, o dönem savaş dönemi, nasıl olur da 

çatışmada silah tutarım.”(g10) 

“Daha önce de silahla temasım olmuştu ama bu silahla ilk kez olmuştu. İnsanda mesela bir 

kullanma dürtüsü olmuyor değil. Mesela bir deneyeyim, nasıl oluyor lan diyorsun. Silahı söküp 

bir bakayım bir deneyeyim istiyorsun. Adam silahı eline alıyor mesela şarjörüyle oynuyorlar, 

şunu bunu ayarlıyor, bir şey, garip garip sesler çıkıyor. İlk başta şey diyorsun, ne yapıyor bu 

salak salak diyorsun. İkinci üçüncü taşımadan sonra sen de silaha aynısını yapıyorsun, 

oynamaya başlıyorsun, bunun farkında olmana rağmen aman diyorsun kaç kez silah 

taşıyacam ki.”(g2) 

“Orada vatana millete hizmet etmek diye bir şey yok, Ama Hakkari'de askere giden adam 

gerçekten askere gitmiştir. Askerlik dediğin eğitim, koşu, tatbikat… Bu olmalı ama bizde 

komutan bile eğitimi baştan savdı, bu askerlik değil ki. O diğeri ne yapıyor biliyor musun, G3’e 

gerçek mermi koyar, her an tetikte, bizde içinde mermi yok. Su tabancası versen aynı. On ay 

boyunca alt ranzanda yatan adam ölüyor, işte o zaman başka bir boyuta geçiyorsun.”(g9) 
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İktidar, Boyun Eğme ve Direnç 

 

Askerlik, orduya “katılan” erkek birey, henüz tamamlayamadığı ve muhtemelen hiçbir zaman da 

tam hissetmeyeceği ya da daima kaygısını duyacağı erkeklik ile ilgili sıçrama yaşayacağı en 

belirgin noktasıdır. Burada kişi otoriteyi ve huzuru sağlamanın yolunu, birliği, türdeşliği, kendi 

köşeleri törpülene törpülene öğrenir. Connell erkeklerin yaşadığımız toplumsal yapı içerisinde 

avantajlarının olmasının yanı sıra bu avantajları elde etme ve koruma adına ağır bedellerle 

yüzleştiğini ifade etmiştir (Connell, 1998). Benzer şekilde erkeklik gibi militarizm de sakatlar. 

Ancak kişi bunu bir bedel algılar ve eskinin kahraman söylemiyle pekiştirir, içselleştirir. 

Çıktığında artık makul birimler kurmak üzere hazır sağlıklı bir “adam”dır. Kurduğu aile 

biriminin hem öğretmeni hem komutanıdır.  Hiyerarşi ve güce dayalı bir kurum örgütler ve 

huzura, istikrara dair ilk kural itaattir.  Sorgulatmamaktır, icat çıkarttırmamaktır, son sözdür, 

erktir. "Toplumsal alanda, iktidar, şiddet, rekabet ve yarış düşüncesini körükleyerek var olan 

iktidar aynı zamanda hegemonik erkeklik kültürünü destekleyen kurumlar -homososyal 

topluluklar ve yapılar- hakkında düşünmek, oluşabilecek yeni erkeklik modeline bir açılım 

sağlama fırsatı yaratacaktır." (Kandiyoti, akt. Selek, 2014: 9). Hegemonik erkeklik toplumca 

kabul görmüş ve onun çoğunluğunu oluşturan, kendisinde çekim yaratan beyaz, orta sınıf, 

heteroseksüel, rasyonel, akılcı, rekabetçi, en az bir spor dalıyla ilglilenen, egemen, cazibe 

merkezi olabilecek bir birey olmayı ifade etmektedir. Hegemonik erkeklik, yalnızca erkeklerin 

kadınlarla ilişkisine sirayet etmez, erkeklerin erkeklerle ilişkisi ile de alakalıdır (Connell, 1998: 

245). 

“Emirlere mutlak itaatle uyumazsan ceza yiyorsun. Diğer dönemlere çarşı cezası veriyorlar 

mesela, hiç dışarı çıkarmıyorlar, burada çok etkili bir ceza aslında. Elinde avucunda olan tek 

sivil ve özgürlük alanını tehdit olarak kullanıyor, sivil hayatla ilgili tek bağını elinden 

alıyor.”(g8) 

 “Albay… daha önce albay görmemiştim. Yani şey vardı, her askerde şeydir yıldızları falan, 

şakalar yaparlar, dayak yedin mi işte kaç tane yıldız gördün. Çok şey oldum, yani düşünsene 

karşında albay falan, çok geriliyorum, çok değişik… Elin ayağın titriyor karşısında.” (g1) 

Bir şekilde boyun eğmenin, kabullenmenin başladığı yerde artık bir iktidar ilişkisi kurulur. 

Muktedir olan tarafın büyütülmesi ve efsaneleşmesi de Hegel’in köle efendi diyalektiğindeki gibi 

bir durumu andırır. Artık taraflar ancak birbirleriyle var olacaktır. Birinin olması için bir diğeri 

de mutlak surette ihtiyaçtır. 

“Esas duruşu iki şey bozar biri emir diğeri ölüm. Emir ölümden önce geliyor düşün. Küçük 

kardeşim uzun dönem yapmıştı şöyle bir hikaye anlatmıştı. Gece bunların yürüdükleri 

güzergahta bir o rögar kapağı var, açık mı unutmuşlar öyle mi bırakmışlar artık neyse, emri 

veriyor rütbelinin biri, istikamet şurası uygun adım marş marş! Tabi uygun adım yürürken 

kimse dikkat etmiyor, edemiyor. Mecbur yürüyeceksin. Orada o rögar boşluğunda iki kişiye 
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çürük vermişler. Biri düşüyor, onun üzerine biri daha düşüyor çukura. Uygun adım olunca üst 

üste böyle rögarı doldurmuşlar, kolu bacağı kırılmış çocukların.(g2) 

Esas duruşun kendisi bir hareketsizlik halidir. Hareket varlığa işaret eder, emir gelene kadar 

hareketsiz kalmak ise bir yarı ölü halidir. Kişi emir aldığı an harekete geçmek üzere 

donakalmıştır. Emir geldiğinde ise sorgulanmamak üzere hareket başlar. Kitle halinde hareket 

etmek hareketin bireyselliğini aşar ve ritm içerisinde kaybolunur (Kitle ve İktidar, Elias 

Canetti). Bu haliyle emre göre hareket yeni yaşam biçimidir. Tek bir doğru vardır; o da emrin 

rehberliğinde birlikte edilen hareket.  

“Askerliğe 18 yaşında gençleri almanın önemi ne biliyor musunuz beni, sizi sözde sorumluk 

sahibi yapmaya çalışıyorlar. Tek başına ve zorluklar arasında bir şekilde yaşamak, fiziksel 

olarak terbiye edilmek gibi, birine karşı saygı duymayı zorlamak gibi, itaat etmek, şiddete 

karşı susmak gibi.”(g5) 

“Asker iç hizmet kanununa göre aldığı emri uygulamak zorundadır. Tek istisnası insan 

haklarına aykırılık, insan haklarına aykırı bir şey varsa idari hukukunda da vardır amirin 

verdiği şeyi uygulamak zorundasın ama ortada bir ihlal varsa böyle bir zorunluk yok. Ha 

burada şey var kim en çok itaat etmeye yakındır cahil insan. Şunu da kabul etmiyorum 

teknoloji çağındayız, eğitimsiz olmak gibi bir durum da kabul edilebilir değil.”(g6)  

 
Şiddet,  Dayak 

 

“Mesela çavuşun biri geldi aramıza katılabilmek için. Muhabbete sohbete dahil olmak için 

geldi ama sohbeti esprisi sarmıyor, bir iki denedi baktı olmuyor, bu sefer emir komuta 

zincirindeki konumunu kullandı. Yükseldi böyle ‘Beyler burayı dinleyin, beyler!’ diye.” (g2) 

Görüşmeci 4 askerde dayak ile ilgili fikrini aktarırken kendisinin de maruz kaldığı şiddeti bir 

anlamda meşru kılıyor: 

“Askerde dayak filan yoktu öyle. Yani vardı da işi bozmazsan düzeni bozmazsan kimse kimseye 

dayak atmaz boşuna. Yalan yok, ben bir kere yedim ama o da şeyden üstüme karşı gelmiştim 

ondan yoksa kimse kimseye dayak atmaz boşu boşuna.”(g4) 

“Askerde dayak yok filan diyorlar yok askerde dayak var. Ve o söz dinlemeyen arkadaşın şeyine 

sen de çekerdin, hem o arkadaşın dayak yerdi hem sen dayak yerdin.”(g1)  

“Gelen arkadaşlar anlatıyordu işte askerde mutlaka azar dayak küfür olacak böyle gurur kırıcı 

haller olacağı için istemedim yaşadım da, küfre de maruz kaldım. Küfür edenleri üslerimize 

şikayet ettik ama sadece uyardılar, kaldıkları yerden devam ettiler. Dayak ve küfür askerliğin 

geleneğidir zaten. Dayak yememiş olsan bile dönmeden önce mutlaka bir şekilde şakayla 

karışık da olsa, yine dayağı yer öyle giderdin.”(g10) 

Birlikteliği sağlamanın yollarından birisi olarak kişiyi kendiyle beraber yanındakinden de 

sorumlu tutmak ve her bir tekin düzene dair davranışlarından bütünüyle bir grubun 

etkilenebilecek olması anlayışı, disiplini sağlamada etkin bir yol olmuştur.  
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“Nöbet yazılmayan bir belalı var komutanlar bile korkuyormuş meğerse. Bilmeden buna gece 

3-5 nöbetini yazmıştım. Adam 1000 kişiye hitap eden belalı bir adammış, düşün askeri yanına 

çağırıyor, nöbetçiye haber gönderiyor, bu çocuk sigara alıp gelecek marketten diye. Sigara 

alınıp geri geliyor bu adama veriliyor, öyle bir adamdı. Neyse, beni tehdit ediyordu nöbet 

yüzünden, yatarken dikkat et canına, bir tarafına bir şey olmasın diye sürekli. Bıçağı 

gösteriyor, küfrediyor, ana bacı kayıyor. Kısa dönemsin öğretmensin, kibarsın filan dedikçe 

üstüne çıkıyorlar, en son ben de patladım. Ciddi bir kavga yaşadık, bebeyi haşat ettim, cildini 

bozdum. Sonrasında bana oranın kabadayısı gibi davranmaya başladılar, yatağımı düzeltmek 

isteyen, bir isteğin var mı diye soran… Tam koğuş ağası gibi oluyordum, bir taraftan 

istemiyordum bir taraftan hoşuma da gidiyordu.”(g9) 

Askeri disiplin kişiyi, varlığını özünü, bedenini, yekten onu silikleştirerek hizaya getirirken, 

kendinden başka özneler ekleyerek yeni yek pareyi ya bu şekilde birden fazlalıkta tutar ya da 

bir bütün içerisinde tamamıyla fark edilemeyecek bir şekle sokar ve yutar. İlk bahsi geçen 

yöntemde kendi sorumluluğundan başka bir kişiden daha sorumlu olmak bir bütüne güvenilir 

bir şekilde dahil olmanın en işler biçimidir. Militarizm burada ciddi bir tezatlık taşır. Her ne 

kadar, sosyal alanların çoğunu kişileri güvensiz hissettirerek ya da onların güvensizliğinden 

beslenerek askerileştiriyorsa da, kurum olarak askerlik de, kendisi bir güvenlik krizi 

içerisindedir. Bu sebeple birbirini gözetleyen “badi”lere, “can dostu”lara ihtiyaç duyar. 

Anlatılarda sıkça karşılaşılan “Doğu”da askerliğin görece gevşek disipline hali de bu noktada 

temellenmektedir. Daha fazla operasyon ve tehdidin olduğu bölgede iplerin rütbeliden erata 

doğru biraz daha gevşemesi mümkün, makuldür ve asılsız da değildir. Demokratik zeminin yitik 

olduğu mecralarda kişilerin en büyük krizi güvenliktir. Kalabalık olma bu noktada kendini 

güvende hissetme hali ile bağını yitirmeye başlar. Canetti’ den alıntıyla tarihten şöyle bir örnek 

canlanabilir; gözetim, disiplin ve militarizm üzerine herkesçe kabul görecek olan totaliter 

Alman Nazi deneyiminde, faşist rejimin silahlı kuvvetleri, en çok yine kendi silahlı birliklerinden 

gelen ihbarlarla uğraşmak zorunda kalmıştır (Kitle ve İktidar, Elias Canetti). 

“Ne zaman bir anı dinlesem içimde hep bir şiddet oluyor, komutanların sözlü veya fiziksel 

şiddeti.  Tanıdığım, aynı yerde çalıştığımız bir arkadaş vardı benden büyükçe bir abi. Bu 

askerdeyken mesela üslerinden birinin emrine itaat etmiyor diye epeyce dayak yemiş. Hani şey 

zannediliyor sanırım dayaktan sonra, ikinci bir emre itaat edeceği filan düşünülüyor ama öyle 

değil tabii. Çok dayak yemişti anlatırdı, biliyorum. Bir kere de şey anlatmıştı mesela bir 

yakınım. Rütbelinin biri sivil bir halde giriş yapmaya çalışırken bu bahsettiğim bu arkadaş onu 

tanımıyor, izin vermiyor o şekilde girmesine diye işte tartışma geçiyor. Bir hafta disko dedikleri 

hücreye kapatıldığını söylemişti.”(g5) 

“Ben bir gün hastaydım, ateşim vardı. Revire gittim hasta olduğumu söyledim, bana bir gün 

istirahat verdiler. Ben de istirahatimi aldım, götürdüm kısım komutanına verdim. Bana dedi ki 

kampın etrafında bir tur koşacaksın geleceksin. Sana bir tane ağrı kesici öyle yapılacak. Gittim 

koştum geldim öyle ağrı kesici vurdular, böyle sadist muameleyle karşılaşabiliyorsun. Mesela 
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sürekli sürekli firar eden bir arkadaş vardı yine aynı komutan onu ranzaya zincirle bağlamıştı, 

tabi şikayet olunca o komutan bir süreliğine başka yere gönderildi.” (g10) 

 

Yekpare Olmak 

 

“Okuldan, lisanstan mezun olduktan sonra KPSS için istediğim puanı alamadıktan sonra 

önümdeki boşlukta çıkarmak istedim. Kısa dönem olabileceğime rağmen Komando olarak 

başvurdum. Normalde pek vermiyorlar ama çıktı. Ama çeşitli nedenlerden dolayı acemilikten 

sonra sürgüne verildim. Çok paşa albay binbaşı olduğum muhitte ve okuduğum okuldadır ama 

kesinlikle torpil vs. istemedim. Bu bir vatan borcu bir hizmettir ve herkesin eşit şartlarda 

yapması gerektiğine inanıyorum.”(g7)  

“O kamuflajın bence psikolojik bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşitliği vermesi gerekiyor 

çünkü. O kamuflajı giyip kep taktığımda ailen bile tanımıyor seni, canın kanın tanımıyor. Ama 

tam olarak da öyle olmuyor dışardan eşitlik ama içerde öyle de değil.”(g3) 

 “1000 kişi falanız 1000 kişi sessizce böyle çavuşu dinliyoruz, herkes kendi ismini duymak 

istiyor acaba ben nereye çıktım diye ve müthiş bir sessizlik hiç kimsede çıt yok tek tek 

okuyor.”(g1)  

Yekpare olmak, ulus devletlerin ürettiği en bilinen en yaygın söylemdeki gibi, “Tek bir ses 

olmak”,  "tek vücut olmak”, “kendinden geçmek” ve daha yüce bir varlıkta kendini kaybetmek 

anlamına gelir. Temelini dini inanışlardan alan ve dünyevileşerek yerini devlete bırakan bu 

ritüeller, yine benzer bir adanmışlığı ve erdemi oluşturur. Birbirini takip ve tekrar eden 

hareketler de grubu somutlaştırır ve kişiye kendisine bütünün bir parçası hatta “malı” hissini 

verir. Kişi artık orada bir cisimde ibarettir. Şehadet bu anlamda efsanevi değerine yeniden ve 

rahatlıkla kavuşabilir. Bu uğurda birçok dinde zaten maddi ve somut olan dünyanın, her an 

işgal, iğdiş ve zapt edilebilecek topraklarında kişinin kendi tekinsizliği rahatlıkla daha yüce bir 

değere feda edilebilecek bir güzergah belirleyebilir.  

“Disiplin dediğin kelimenin bendeki karşılığı hem bedenen hem ruhen eğitimdir, yani 

terbiyedir. Dışarda birbirini selamlama şekli bile herkesin farklı ama orada aynıdır. O kadar 

erkek bir arada yaşatman gerekiyor o yüzden disiplin gerekiyor.” (g6)  

“Seni toplayıp ölen kalan kaçan eden var mı diye sayıyorlar. Askeriyede şöyledir bulunduğu 

grup içerisinde birisi bir aptallık yaparsa o grubun hepsi cezalandırılır, böylece aslında 

tekrarlarla grup bir kılınıyor.” (g8) 

“Askerlikte gördüğün en önemli şeylerden bir tanesi hayatının nasıl o kadar da önemli 

olmadığını, sevdiklerinden uzakta görüyorsun, sıradan oradan herhangi biri oluyorsun, bir 

sayı oluyor bir zayiat oluyorsun. Ankara Çankaya’da oturan insanım ama askerde farklı 

sosyoekonomik tipte insanlarla birlikte aynı koğuşta yaşadım. Benden bireysel olarak 

baktığımda ekonomik olarak 7 ay götürdü ama dönüp baktığımda toplumsal olarak 

yekününün kara döndüğünü hissediyorum orda o insanları tanıyıp onlarla yaşayarak.”(g7) 
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“Bir dolu yerden birçok farklı insan geliyor ve orada bir arada yaşamak zorunda buradan 

bakınca eşitlik sağlıyor gibi. Tek hiyerarşi var oda bu tipe onun dışında bütün kimliğini 

renklerini sivilde bırakıyorsun.”(g8) 

“Seni sabah akşam sayıyorlar. Kaçan göçen var mı diye. Zaten günün yarısı içtima almakla 

geçiyor bir de kalabalık dur sus yapma oynaşma derken sayma işi bitmiyor. En son emir 

geliyor. Çök 5 say. Böyle makine pistonu gibi beşer beşer sayıyorsun. İlginç.(g8)” 

“Çömel diyor çömeliyorsun kalk diyor kalkıyorsun. Bunu aynı anda yapmak zorundasın eğer 

bunu yapamıyorsan, bunu aynı anda yapana kadar devam ediyorsun. Sonra ne oluyor biliyor 

musun yanındaki adama düşman oluyorsun, adamın bacağı yorulmuş kalkamıyor. Ben birine 

bağırdım mesela kalkmıyor diye. Şu an diyor komutan, sizin bunu yapmanızın sebebi 

arkanızdaki arkadaşların yapmamasıdır, sizi ben bekletmedim, sizi işte bu bekletti, diyor sonra 

adama düşman oluyorsun küfür ediyorsun.”(g2) 

“Bir şey oluyor, mesela çöp atıyor birisi. Üst rütbeli diyor ki kim attı bunu çıksın. Kimse 

çıkmıyor. Bir daha soruyor, sonra bir daha. Çıkan yok atan da belli ki tırsmış ses yok. Sonra 

diyor ki komutan bölük dağıl-istikamet karşın-marş marş… Rastgele koşuyorsun önüne ne 

gelirse, taş çamur duvar ağaç. Sonra diyor ki yat. Yatıyorsun nereye denk gelirsen. Koca koca 

adamlar yatıyor, savaş esiri gibi. Sonra diyor ki kalk-koş. Yine koşuyorsun rastgele. Sonra bir 

daha… Yat. Yüzükoyun yerdesin, esir gibi. Çok değersiz hissettiriyordu, hem de acayip 

yoruyordu bu.”(g8) 

 

Ötekileştirme, Düşmanlaştırma 

 

Askeri itaat üretimine dair kapsamlı çalışmasında Bröckling, militarizmin düşmanlaştırıcı etkisi ve 

işlevini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Askerlerin bir vatana ihtiyaçları vardır; aynı zamanda da bir 

düşmana. Bu nedenle zihinsel ve manevi seferberlik; bir tehdit ediliyor olma duygusunu 

yaratma ve kin ile nefreti, dış ya da iç düşman olarak teşhis edilenlerin üzerine yönlendirme 

anlamına da gelir” (Bröckling, 2008: 10) 

“Mesela yemin töreninde şey vardı uzunlar önde, kısalar arkada olur. Aslında saçma kısa adam 

görünmüyor yani, ama askeriyenin güçlü görünme arzusu bu. Bizim komutan şey derdi mesela 

çok iyi özetler, bizim duruşumuz dosta güven düşmana korku verir. Dosta düşmana diye 

söylüyor ama dost kim düşman kim, oradaki anlayışlar çok önemli. Bilmiyoruz ki ben ne 

taraftayım?” (g8) 

“Düşman diyor benim orda düşman dedikleri kişiyle kurumla ne sıkıntım var, devlet benim 

askerime daha çok hakaret ediyor. Devlet kendi eliyle kendi vatandaşını öldürüyor. Sen kendini 

öldürürsün, aslında seni devlet öldürmüştür ve buna eğitim zayiatı derler.”(g1)  

“Rütbeliler daha naif davranıyorlar çavuşlar daha sert.  Çünkü bizim bir üstümüz çavuşa 

saygımız yok, o emir komuta zincirinde karşılaştığın her birine selam verip geçmen gerekirken 

çavuşa karşı böyle bir zorunluluk yok Bu da onları biraz daha ezik hissettiriyor bunu 

dengeleyebilmek için kendileri öyle davranıyorlardı.”(g2) 
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“Askeri eğitimde yapamayan, müsaade isteyen, yaşlı, kilolu, sakat, yetersiz olan yapmıyordu. 

Ama onlara tabii ki görülür bir şekilde muamele farkı oluyordu, mesela duş alamaz o. Önce biz 

alırız onlar en son almak zorunda tabii. Bunlar olmak zorunda, mesela devrecilik askerde 

olmazsa olmaz, yoksa işler yürümez, kimse iş yapmaz. Benden öncesi yaptı, ben yapacağım, 

ben de sonra gelenlere yaptıracağım.”(g9) 

“Sabahın köründe koğuş kalk diye kasaturaları demirlere vurarak herkes uyandırılıyordu. O 

gün nöbetçi kimse bunu keyifle yapardı orada egoları doyurma ortaya çıkıyor, o ezilmişlik 

orada eline verilen yetki ile bir anda zorbalığa dönüşebiliyor, aslana çeviriyor kişiyi. Bağırıp 

çağırıyor, yatağını yapmayanlara kızıyor, tabi o günlük. Ertesi gün sıra başkasında.”(g10) 

 

Müşterekler, Kader Birliği 

 

 “Aynı yaştasın mesela, çıkmışlar ama çavuş filan diyemiyorsun, komutanım diyorsun, işte 

tekmeyle sana girebilir, kaba kuvvet uygulayabilir, fiziksel saldırıda bulunabilir… Çünkü bölük 

çavuşa emanet. Yüksek sesle tekmil veremiyorsan, sesin gür çıkmadıysa, bağıramadıysan, 

künyeni okuyamadıysan dayak yiyebiliyorsun. Ceza nöbeti yazabilir, mıntıka temizliği 

yaptırabilir, herkesin gözü önünde seni aşağılayabilir. Ama bunu diğer askerler de bildikleri 

için birbirimize şey yapmıyoruz, hepimiz o saldırıya uğrayabiliriz o an için, kahkaha atmıyoruz 

yani gülmüyoruz. Mesela bir arkadaş künyesini yüksek sesle okuyamıyordu sesi çıkmıyor yani, 

esas duruşta hazırolda duruyorsun, biz ona gülmediğimiz için bize gülün dedi, güleceksiniz 

dedi, biz gülmedik diye bize de ceza vermişti.”(g1) 

“50 kişilik koğuştayım, bizden önceki dönemden dört kişinin kaldığı özel bir koğuş vardı, onlar 

boşalttı. O kavgadan sonra oraya sözü en çok geçen geçecekti tabii. Ben kalacağım bilginiz 

olsun dedim ben geçtim koğuşa sordum, beyler geçmek isteyen var mı, burayı benden çok 

isteyen var mı diye. Kimse ses çıkarmadı ben de geçtim, üç kişi de yanıma geldi abi biz de 

beraber kalalım diye. Sonra askerliği orada tamamladım zaten. Orada en popüler adamdım, 

hem saygı duyuyor hem seviyorlardı beni, matematik öğretiyordum ders çalıştırıyordum, iş 

yapıyordum. Adamda her şey var diyorlardı, adam şunu yıktı, adam delikanlı, adam 

okumuş.”(g9) 

 “Mesela provalarda hareketlilik oluyor dinlemiyor bazıları derhal orada rütbeli emir veriyor 

çök kalk, çök kalk... Bunu normalde bir kere yapmakta bir sıkıntı yok belki ama o kamuflajla ve 

o kadar saatin üstüne on kere yaptığında bacakların perişan oluyor yani o rütbeli sana orda 

diyor ki, bu işi sike sike yapacaksın. Mesela komutan girerken şey demişti, üç haftada zaten 

yapacak çok bir şey yok sizin adınıza, o yüzden bizden merhamet beklemeyin, zaten zorlayıcı 

bir şey yok. Bir diğer amcamın oğlu var mesela döndükten sonra fiziksel ve psikolojik açıdan 

kendine zor geldi çok yormuşlardı onu.”(g8) 

“Bugün gittiğim yaşla aynı yaşta oğlumu askerliğe götürdüm, teslim ettim. Benim dönemimde 

olsa iyi şeyler hissetmezdim, psikolojisi çok bozulurdu. Eskisi gibi bir kuşku yok, dayak küfür 

gibi şeyler olacağını düşünmüyorum. Ama gelsin yine bir bakalım, artık daha fazla sorumluluk 
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sahibi olacağını düşünüyorum. Daha önce her şey hazır önüne gelen bir insandı yemeği 

çamaşırı hazırdı döndüğü zaman belki bu alışkanlıkları değişir.”(g10) 

Askerlik mevcut bir değer oluşturmadan önce, eskisini iğdiş eder, kişinin o vakte kadar gururla 

taşıdığı her ne varsa tahakkümü için önce onu itibarsızlaştırır, öyle boyun eğmesini sağlar. 

Sonrasında edinilecek her bir değerin taşıyıcısı olmak, bu acıya katlanabilmekten geçer. Bedeli 

ödenir ve hak edilir. 

 

Cinsiyetçilik, Küfür 

 

Küfür bilinen en yaygın psikolojik şiddet gerecidir; aşağılama ve alay etme de çoğunlukla 

kendinden olmayan “öteki”, “bayağı”, “daha az kıymette” ama korunması mutlak surette 

kendisine mahfuz edilmiş olanın bedeni üzerinden gerçekleştirilir. Böylelikle başkaları 

tarafından da görünür bir sarsıntıyı yaşayan ve incinen kişi, aslında ne olduğunu sorgularken, 

kesinlikle ne olmaması gerektiğini sarf edilen küfürlerle öğrenir: Kadın.  

“Küfür ve dayak otoritenin sağlayıcılarıydı, şu an nasıldır bilmem ama o dönem öyleydi.” (g10) 

“Öyle bir ortam ki herkes erkek ve dışarda imtina edeceğin hareket ve söylemlerden imtina 

etmiyorsun, ben duyulmamış küfürler duydum, rütbeliler dahil. Gündelik yaşamında ağzıma 

gelir ama hep tutarım ama orada öyle bir şey yok ağzına geleni söylüyorsun. ”(g8)  

“Küfür orada sosyalleşme gereci, sosyal küfür; orada bir anlaşma hali sana küfür amaçlı değil, 

ağız alışkanlığı ya da imkan olmayınca artık ağza mı vuruyor ne. İyi gidiyordu ortam daha 

samimiydi. Ama küfür gibi değil alınmıyorsun, yaşam biçimi. Kibar olan bir asker olamaz 

baskın olan özellikle en çok küfür edendir. Birinin yüzüne bakarak amına koyayım dersin 

adam seni öldürür, birinin yüzüne bakarak amına koyayım dersin adam güler, oradaki küfür 

bu ikinci cinstendi.”(g9)  

“Görüyorum dışarda çocukları gençleri hep erkek erkeğe, bir tanesinin çay kahve içeceği 

normal kız arkadaşı yok. Toplumda da zaten biz askerdeki gibi erkek erkeğe yaşıyoruz. 

Sinemaya kafeye gezmeye erkek erkeğe gidiliyor. Tamam, dışarda eskisi gibi küfrü bir kadının 

yanında etmiyorsun ama kafanda dolanıyor zaten.” (g7)  

“Uzman çavuş vardı çok ağır konuşuyordu mesela bir olay anlatıyor; rütbeli, askere oğlum diye 

hitap ediyor, çocuk gidiyor üstlerine şikayet ediyor. Neyse çavuş gitmiş ben küfür etmedim 

diye, oğlum ben sana ne dedim demiş, çocuk da bu sefer demiş ki işte bak yine küfür ettin... 

Çünkü bazı bölgeler için oğlum kelimesi başka anlamlar içerir. Neyse bunları anlatırken en 

sonda şey diyor, ben seni en değerlim, oğlum yerine koymuşum ama sen sanki ananı sikmişim 

gibi davranıyorsun, bunu rahatlıkla konuşabiliyor. Aynı adam şey diyordu mesela buranın bir 

kuralı var yapmanız gerekenler var nasıl ki seksin bir kuralı varsa buranın da böyle bir kuralı 

var, orada şunu gördüm adamın cinselliğiyle ilgili net bir problemi var.”(g8) 

 “Birebir küfür çok duydum, askerde küfür çok oluyor. İşte senin annene de küfür edebiliyorlar 

senin, karakterine de küfür ediyorlar”(g1). 
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“Komutanlar da filan olduğu zaman sen en alt kademede olduğun için, komutan küfür edebilir 

ama sen edemezsin. Bu erkekliği bildiğin hırpalayacak bir şey, senin elinden almış oluyor, sen 

diyor sikemezsin, ben sikerim. Mesela; yemin töreni bittikten sonra orada kalan üç beş tane 

acemi er bir de çavuşlar, alanın temizliği yapılacak. Tören alanının da içine sıçmışlar, ne 

ararsan var. Her gün burayı temizleyen, yemin eden askerler ama belli ki bugüne kadar 

ailelerine niye çöpü yere atıyorsun diye hiç sormamışlar. Neyse biz temizledik. Anamız ağladı 

temizleyene kadar sonra oturduk dinleniyoruz sigara içiyoruz. Uzmanla bölük komutanı 

geliyor. Şöyle bir baktı yanındakine ‘bak bak’ dedi ‘komutanım şimdi ben bunları ne hale 

getiriyorum’ onlara doğru söyledi çünkü bizle muhatap olmaz zaten. Şöyle dedi ‘ya ben şimdi 

sizin götünüzü sikeceğim sizin ya da siz burayı bir daha temizleyeceksiniz. Hangisini 

seçerseniz? kimse cevap vermiyor herkes sustu bekliyor ‘bak görüyor musun komutanım’ dedi 

‘yıllardır korudukları şeyden nasıl da vazgeçiyorlar’ diye, gülüyor.”(g2) 

“Küfür her yerde var hayatın içinde trafikte, doğalgaz sırasında, işte, okulda, askerde. Orada 

daha çok rütbeliler değil, rütbesizler bizim gibiler daha çok kullanıyor küfrü. Komutan mesela 

böyle ufacık bir imada bulunsa şaşırıyorsun, abi akşama kadar sen küfür ediyorsun, o da insan. 

Sabahtan akşama kadar senin gibilerle uğraşıyor, başka bir şey değil. O da insan yani 

karşıdaki de erkek sen de erkeksin o zaman rahat oluyor konuşması.”(g6) 

“Elemanın bir tanesi, bizim koğuşta İsmail diye bir çocuk vardı. Muhabbet sırasında şöyle bir 

şaka olmuştu, bunu diyor oradakilerden birinden için, mesela parçaya ayıralım kim hangi 

parçasını ister bir tanesi şey dedi direk mesela; koltuk altını bana verin falan diye. Ondan 

sonra herkes buna şaka yapıyor artık, herkes korunsun diye. Alabildiğine cinsiyetçi bir ortam, 

artık sabah uyanan şey diyor, sikimizi unuttuk. Çorba içmeyen vardı şap katıyorlar diye. Limon 

sıkan vardı bol bol,  şapı kırar diye. Gitmeden son birkaç gün millet yemeyi bırakıyordu artık 

vücut toparlasın diye.”(g2) 

“Birbiri üzerine baskı kurma, üstünlük kurmak, gösteriş yapma adına kullanılıyor bu küfürlü 

kelimeler. Herkeste aynı potansiyel var. Burada bizi rahatsız eden karşında kimin ya da ne 

söylediğinin yapabilme ihtimali değil. Lan bir de küfür erkeklere has bir şey değil artık ya. 

Temel sıkıntı birbirimize üstünlük kurmamız. Bizim seçmediğimiz yaradılıştan, bizim böyle 

çalışıp kazandığımız özellik olmayan hallerden artistlik yapma hali ama kadın ya da erkek 

fark etmez. Bu böyle sadece kadın organı üzerinden ilerleyen bir şey değil artık elini, ayağını, 

kafana boynuna kulağına anlatabildim mi yani hani sadece kadın organı üzerinden edilen bir 

şey değil. Adamın elini bastığı kornasını, hakemin düdüğünün leblebisini… Kelime anlamını 

çoktan başka bir yere taşımış durumda zaten. O artık bir bağlaç, bir ünlem, o kadar yani su 

içmek gibi, oh koydum rahatladım, yapacağından değil mesela. Yani var ne yazık ki kötü 

örnekleri uç noktada gerçeğe dönen örnekleri de var ama genel olarak şeydir bu genel bir 

durum kadını erkeği yok yani.”(g6)  

Söylem, salt bir anlatı olmaktan ziyade, iktidar- özne ilişkisini belirler. Söylem mekanla sınırlı 

olmaktan ziyade mekanı kaplar, dilin devinimiyle birlikte vardır ve sürer. Muktedir dahi 

topluma söylem vasıtasıyla hükmeder.   
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 “Namusun ve şerefin üzerine ant içiyorsun, hepsinin de içinde eril düşünce var. Ama şeref 

cinsiyetsiz bir kavram bence insan onuruna yakışır hareket. Benim için iyi olmak erdemli 

olmak gibi. Bu kavramlara toplum ya da askerlik bambaşka bir yerden bakıyor.”(g8) 

Afsaneh Najmabadi ve George L. Mosse’ den bir alıntıyla “ancak aşkla bağlanılmayı ve muhafaza 

edilmeyi ‘hak eden’ ve sahiplenilmeye ‘değer’, doğurganlığını ve bedenini vatanı için çarpışan 

erkeğe adayan” kadının kutsal vatan ile özdeşleştirildiğini ifade eder (Mosse, 1985: 98-111; 

Najmabadi, akt. Akgül, 2013: 95-96). Kadın vatanla özdeşleştirilerek, erkek (evlatlar, eşler, 

baba) tarafından korunması ve her an işgal edilme tehlikesi taşıyan bir değerde 

konumlandırılmıştır. Çoğu kez bir aile ile özdeşleştiren ulus kavramını eril arzular ve milliyetçi 

söylemler ile inşa edilen hayali bir ortaklık olarak gören Akgül, bu hayali ortaklığın buluşma 

kavşağının kadın bedeni olduğunu belirtir (Akgül, 2013: 94). 

 

Yok etme 

 

“Mesela bir arkadaş daha vardı atışta hiç tutturamayan, bir çukur vardı toprağa eşmiştik. 

Komutan buna ‘gir lan bunun içine’ dedi mesela, o uzandı, biz de onun üstünü toprakla 

örtmüştük. Direk öl filan demek istedi galiba ya da ölsen bundan daha iyi gibi bir şey.”(g1)  

“Devletin malı gibi oluyorsun teslim alınıyorsun, teslim oluyorsun bir nevi demirbaşsın. Kendi 

bedeninde bile bir hak iddia edemiyorsun. Kendini askerliğe elverişsiz hale getirme diye bir 

kural var en ağır ceza ile yargılanıyorsun. Tetik parmağını kesmek bacağını kırmak kafanı 

kırmak gibi şeyler yaşandığını duyuyorduk.”(g10) 

“Usta birliğine teslim oldum kafamda hep bir şey var nereye teslim oluyorum ki? Ben niye 

teslim oluyorum ki yani suç olsa teslim olursun ama o kelime kafamda hep bir şey… niye teslim 

olayım ki? Hep ona takılmışımdır halen de şey yapamamışımdır. Askeriyede de koğuş sistem 

vardır yani hapishanedeki gibi adı koğuştur, hani mesela buradaki oda dört kişilik otel gibiydi 

ama adı hala koğuştu.”(g1) 

Tekil olarak incelendiğinde beden; ölüme karşı yaşamın, yaşama karşı ölümün mücadelesinin 

sürdüğü düzlemdir. İnsanın simgeler hem de nesneler evreninde araçlar üretiminde, nesneler 

ile arasında kurduğu bağın gerecidir beden; canlı varlığının maddi kısmıdır. Bu anlamda her 

daim çeşitli yöntemler ile saldırı altındadır.  

Bir gruba karşı iktidar kurma arayışındaki otoritenin, bu otorite ihtiyacı, hedeflenenin kişi 

(grubun) bedenine uygulanacak şiddet (şiddete müşahit etme) ile bu ihtiyacı giderilmeye 

çalışılır. Burada cümlenin ikinci kısmındaki görünürlük yani herkesi buna müşahit etme 

durumu, hem birbiriyle eşit olma algısı yaratılmış bu grubun bütününde bir yıkım etkisi 

yaratacak, hem de oluşabilecek yeni pürüzlere karşı bir önlem bir mesaj vazifesi taşıyacaktır. 

Muktedirin, ötekinin bedenine karşı bu yıkım ve yok etme girişimi, ötekinde bir iz olarak; hafıza 

ve bedenlere işlerken, bu girişimden arta kalan haliyle süregiden yaşam nedeniyle, muktedirde 
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daha da yükselen şedit bir tatminsizlik ortaya çıkarabilmektedir. Öte yandan yıkıma şahit olan 

diğer herkes, bu şedit tecrübe ile müşterek bir hafızada bir olurlar. Artık bireyin sınırlarının 

aşıldığı hemzemin bir mahşerde ve eşit oldukları tescillenmiştir. Mukadder bir grup olma 

halleri teyit edilmektedirler.  

“Ben topçu kışlasındaydım, Gündoğdu marşı ve Harbiye marşı söylenirdi. Toptan, savaşın 

şimşeğin zaferinden bahseden bir marş, motive edici bir marştı. Söylerken zaman zaman 

kendimi sorgulamıştım, ne oluyor lan! Ben bağıra çağıra bu marşı söylüyorum. Böyle militarist 

faşist bir marşı söylediğim için kendimi halen sorguluyorum. Benim gibi birkaç arkadaş daha 

vardı, yakın görüşte, onlar da aynı şekilde. Bir de Gündoğdu marşı devrimci bir marş diye 

yıllarca dinlemiştik, onu da dönüştürmüşler. Türk'ün asker olduğunu tüm dünyaya duyurduk 

diye, bağıra çağıra söylettiler.”(g8) 

 Foucault’un ifşa ve ifade ettiği gibi modern kurumların çoğu birbiriyle ilişik haldedir (Foucault 

akt. Altınay). Hapishane, hastane, okul, ordu… her biri işleyişine, bir diğerince denenmiş ve 

başarılı pratiğini ikame eder. Kavramlar da beraberinde kurumlar arası sınırı geçer ve 

muğlaklaşır.  

“Bir tane çocuk vardı uygun adım yürüyüş yapamadığı için yemin törenine çıkarmadılar 

mesela. Sadece ailen geliyor mu diye sordular yok dedi, o zaman tamam dediler, sen nöbette 

koğuşu bekleyeceksin dediler ama çocuğa hiç sormadılar istiyorsan bak şöyle şurayı düzelt 

diye. Belki onun için çok önemli ve özel bir andı. Ancak belki de bu hayalini elinden aldılar. 

Öyle ki askeriye için yemin töreni, özellikle bedelli için, var olan tek temsil ve resmiyet, saygı 

duyulan hazırlanan tek şey.”(g8) 

 
Bir Anı: İntihara Teşebbüs 
 
 

“Askerliğin bitmesine üç ay filan vardı, işte yine bir gün nöbet zamanı. Bu sefer kuleye 

çıkmadım, aşağıdayım, oturmaya başladım. Zaten çok fazla sosyal birisi olmadığım için 

arkadaşlarım filan değil, ailem aklımdaydı, maddi zorluk durumu her an aklımdaydı. Ve 

askerlikten inanılmaz derecede nefret eder hale gelmiştim, artık yaşamak istemiyordum yani 

öyle bir şeydi. O gün ölmek istedim, benim ailemin yanında olmam lazım, ben niye askerdeyim, 

ne için? Devlet aileme yardım etmiyor, niye maaş vermiyor, bana maaş veriyordu 17,25 TL. Ben 

gönüllü askerlik yapmıyorum, ben zorunlu askerlik yapıyorum ve ailem zor durumda.  

…kullandığım silah G3tü. İçinde 20 tane mermi vardı, şarjörde 20 mermi vardı o gün silahın 

kırma kolunu çektim ve bıraktım. Namlunun ağzına mermi sürdüm ve emniyeti açtım, elim 

tetikte. Kendimi öldüreceğim, kendimi intihar edeceğim. Bir insan bu kadar zor durumda 

olabilir mi, ya onlar ailem orada zor durumda ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir 

şey gelmiyor, intihar etmek istiyorum. Yaşamak istemiyorum çünkü benim aileme yardım 

etmem lazım. Tetiğe basıyorum yani, azıcık daha bastırsam kafamı dağıtacak. Sonra… Dur 

dedim. Ailenin sana ihtiyacı var. Öyle durdurdum kendimi.”(g1) 
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Vicdani Ret, Muafiyet 

 

Ülkemizde vicdani ret halen yasal bir hak olarak görülmemekte, bu konu sivil toplum 

örgütleri, aktivistlerin mücadelelerine ve bazı siyasi kurumların gündemde tutma çabalarına 

rağmen, mevcut iktidarlar tarafından bir tabu olmaktan öteye geçememektedir. Askerlik 

kurumuna dahil olmama isteği sebepleri, tezin girişinde de bahsedildiği gibi çeşitlidir; dini, 

ahlaki, ya da politik gerekçelere dayalı olabilir.  Örneğin, bazı bireyler, dini inanışları gereği, 

kendilerini, yasaklanan şiddet içeren davranışlara mecbur kıldığı veya yaratıcıdan başka bir kişi 

ya da kuruma mutlak itaat ve sadakatle bağlanmayı şart koştuğu için, ya da doğrudan sadece 

seküler bir kurum olduğu askeriyeye dahil olmak istememektedirler. Bir diğer taraftan da 

politik bir tavır olarak silah altına alınmayı reddeden ve bireyler, toplumsal baskı, yasal cezalar 

ve resmi hizmetlerden mahrum kalma pahasına, vicdani retlerini açıklamaktadırlar. Askeri 

kuruma dahil olmama sebeplerinden bir diğeri de Görüşmeci 5’in de anlattığı türden bir sağlık 

problemi olabilmektedir. 

“Askere gitmiyorsun vatan haini değilsin, o zaman gitmiyorum ben dersin, niye gideyim askere. 

Ben şu dönem çok iyi anlıyorum vicdani retçileri örnek alınacak bir davranış, müthiş bir irade. 

Ben şu dönemde hiç kimsenin çocuğunu askere göndermesini istemem, zaten parası olan da 

gitmiyor. Yoksul olan yoksulluğun biraz üstünde olan insanlar gidiyor.”(g1)  

“Ailede genetik bir hastalığımız var FMF diye. Ömür boyu ilaç kullanmak zorunda bırakan ve 

çok sancılı ataklar yaşatabilen bir hastalık. Stres yoğun zamanlarda ataklar yaşatıyor. Kişiye 

göre değişir ama eklem yerlerinde inanılmaz bir ağrı yapar. Apandisit ağrısıyla aynı hatta 

karıştırırlar genelde.  Askerlik de benim için başlı başına bir tehlike ve stres kaynağıydı. Zaten 

askere gitmek istemiyordum. Hayatınızdan 11 ayı oraya vereceksiniz, orada hizaya 

getirileceksiniz, sözde. Daha üniversiteye girmeden hayatımın bir yılını oraya vermeyi 

gerçekten çok sıkıntılı buluyorum, yaşanan her anın çok ayrı bir değeri var. Sonra bu hastalığı 

olan kişilerin askerlikten muaf olabileceğini öğrendim. Bildiğim kadarıyla belli bir derecede 

düztaban da muaf oluyor bir de eşcinseller yine muaf tutuluyor, onu da nasıl ispat ettiklerini 

anlayamıyorum, akıl hiç almıyor. Neyse sonra da rapor için süreç başladı. Şu şöyle bir sıkıntı 

var sağlığınla ilgili durumunu ispatlayabilmen büyük sıkıntı. Bir kişinin iki dudağının arasında 

geleceğin belirleniyor. Tüm doktorlar bu rapora imza atarken o kadar çekiniyorlar ki, söz 

konusu askerlik olunca çok çekingen ve gönülsüz davranıyorlar. Doktorlar askerliğe dair 

olumlu bir rapor yazmış olsa ben şimdi uzatabilmek için kara kara düşünüyor olacaktım. Adil 

bir işleyiş olduğunu düşünmüyorum. Ocak sonundan beri raporu almak için uğraşıyordum bu 

hafta (Nisan 2. Haftası) neticelendi sonunda askerliğe elverişsiz raporu alabildik.”(g5)  

“Askeri kurum varlığını sürdürmeli. Bedelli de gerekli zorunlu olan da gerekli, bedelli yapan 

parasıylaa katkı sağlar, diğeri fiziksel desteğiyle ama bedelli yapanı da tam olarak askerliğini 

yapmış olduğunu düşünmüyorum, tam tadını alamaz. Yapmayanın yanında konuşabilir ama 6 

ay 12 ay yapanın yanında bedelli yapan, ben askerlik yaptım demesin.”(g9) 
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“Mesela dönüşte bir yakınımla konuştum, bana telefonda şey dedi, hadi askerliğini yaptın 

adam oldun artık. Ben de şakasına şey dedim ama ben bedelli yaptım, üç hafta yaptım sayılır 

mı dedim. O da dedi ki olsun, kalanın da parasını verdin, gülüştük.”(g8) 

 

Sivile Kalan 

 

Askerliğin icra edileceği mekana dahil olunmadan evvel başlayan bedensel ve zihinsel terbiye, 

askeri kışla içerisine girilmeden yerine getirilecek ritüeller ile perçinlenir. Bu bağlamda askeri 

kışla, burada edinilecek terbiyenin bir ömür boyu sürmesi maksadıyla, belleğin tahsisi 

açısından mühim bir mekandır. Bu mekanda askerliğin bir zül olarak algılanması bir kenara 

dursun, burada yaşanılacakların ayrıcalığında kahramanca, erdemli ve erkekçe bir “biz” inşa 

edilir (Bröckling, 2008: 10).   

“Mesela ben ilk işe başlayacağım gün, askere gideceğim günden daha gergindim. Çünkü orda 

da çok disiplinli ağır koşullar vardı, emir komuta zinciri vs. işte bir benzetme mesela 

askersin her gün sabah kalkıp tıraşını oluyorsun, kamuflaj şapkayı takıp çıkıyoruz şantiyede 

de her gün sabah aynı. Çelik burun ayakkabı, yeleğin gözlüğün baretini takıp çıkmak 

zorundasın.”(g2)  

“Ama girdiğin dakika şunu anlıyorsun; benim mesela işyerim vardı, 4 yaşında çocuğum, 

eşim vardı. Evim, arabam vardı. Bir yaşamım vardı. İçeri girdiğimde artık hiçbir şeyim 

yoktu. Bir oğlum var mesela çekiniyoruz şimdi askerlikten bir yandan. Ama işte bence 

askere de gidilmeli. Hiçbir şey şu anda hiçbirimizin sahip olduğu şeyleri bir anda elimizden 

alamıyor, alamaz. Yaradan bile bir anda her şeyi yok etmez. Askerlikte bir anda her şeyin 

elinden alınıyor, işte o kıymet bildiriyor. Her şey bir anda yok oluyor, işte sen busun bu 

kadarsın diyorsun.(g3) 

“Çevrem diyor yüzün gergin, üç haftada bana bile sirayet etmiş. Bunun sebebini şundan diye 

düşünüyorum, orada sinirlendiğin sivilde olsa ah neler yaparım dediğin ve yapamadığın ne 

varsa çıktığında sana yük kalıyor, işte onu atmak için herhalde çok uzun zaman gerekecek. 

Askere işe girişmeden dershaneye gidiyordum bir çocuk vardı, bir sene yapmış askerden 

gelmişti, mesela ağzından kaçırıyordu, hocaya komutanım dediği oluyordu, durumu iyi 

değildi o çocuğun.”(g8) 

“Askerde bir birey olarak tek başına olduğun için, kendi işini kendin yaptığın için, hayat 

şartlarına biraz daha adapte oluyorsun. Sabır konusunda güçleniyorsun. Zorluklarla yalnız 

mücadele etmeyi öğreniyor, yalnız yaşamayı öğreniyorsun. Aslında hayatımda pek fazla bir 

değişiklik olmadı sadece o klişeleşmiş laflar hep beynimizde kalmıştı, bazen arkadaşlarımıza 

babamıza komutanım diye hitap ediyorduk.”(g10)  

“Dönüşte mesela zaman kaybı olarak görüyorsun ama 50 yaşında da olsa adamın askerlik 

anıları olur ya herhalde öyle oluruz biz de.”(g2) 
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“Sonlara doğru durgunlaşıyorsun dönmek zor geliyor. Orası evinmiş gibi, sanki hep 

oradaymışsın gibi hissediyorsun. Lan, diyorsun şunu da yaptık, bunu da yaptık, şöyle 

arkadaşlıklar oldu. Hep ordaymışsın öncen yokmuş gibi hissediyorsun.”(g9) 

“Emekli albaylar vardır ya mesela bulunduğu ortamın hamisi olan. Mesela basit site 

yaşantısındaki baskın tipler gibi, emeklilik hayatına dahi etki eder. Adam 13 yaşında girse 65 

yaşına kadar askeriyenin içinde. İnsanoğlu öyle bir mahluk ki üç beş kişi kendisine itaat ettiği 

zaman psikolojisi çok farklı yere evirilebilir. Bizim kışla Komutanımız albaydı yani oraların en 

üstü albaydı ve adam burası benim şeklinde geziyordu. E buradan çıkınca sivil hayatına tabii 

ki bir tahakküm uygulayacak ve itaat beklentisi içinde olacak.”(g8) 

“Eve dönünce halıya basmak inanılmaz bir histi tavanları çok alçak gelmişti çünkü 

Askeriyedeki tavanlar çok yüksekti ve cam bardak çok etkilemişti beni. Oradaki koşullardan 

dolayı hayatımda hiç yapmadığım bir şeyi yapmıştım, kalk saati 6.00 idi ben 05.00’de kalkıyor, 

spor yapıyor tıraş oluyor, herkesten önce hazır başlıyordum. 94 kg gittim 76 kg döndüm. 4tane 

başarı madalyam var. Döndüğümde de spora devam ettim, askerlikte hedeflere vara vara 

sivilde de başladığım her işte önüme küçük hedefler koyar ve tamamlar oldum.”(g9) 

“Askerden geldiğim günden itibaren o günden beri artık ben zamanı durduramıyorum askerlik 

böyle lastiği takılan bir şey gibidir, o lastik çeker çeker çeker o lastikten kurtulduğun an artık 

senin önünde hiçbir şey kalmıyor. Geldikten sonraki saniyeyi durduramıyorum akıp gidiyor. 

Dükkana bir şey yapacam askere gidip geleyim diyordum.”(g3)  

“Adam olmak var ya işte bir erkek olman için askere gitmen lazım bunu çok duydum. Askerden 

gelince adam olmuşsun, erkek olmuşsun, askerliğini yapmışsın dediler hep. Dönünce şey 

diyorsun ya bitince dönünce adam olursun vatani görevini yaptın geldin filan. Devlet beni 

adam yapamadı yani ben çünkü var olan tüm o adamlık şeyini reddediyorum, ben insan olmak 

istiyordum insan gibi yaşamak istiyordum.”(g1)  

 
Erkek(lik), Kadın, Askerlik 

 

“Mesela davul zurna ile gönderiliyor ilginçtir erkek düğünde de öyle uğurlanır, gerdeğe 

mesela. Işte hatta şey denir oğlan bizim kız bizim neyse askerlik bir mertebe olarak görünüyor, 

özellikle erkekten adam olmak için. Hatta belli yolu var; bir sünnet iki askerlik üç evlenme. 

Küçük çocuklara kamuflaj giydiriyorlar ya mesela, ta oradan besleniyorsun. Askerliği 

yapmayınca işe giremiyor evlenemiyor hayata atılamıyorsun, askerliği atlatmadan hiçbir 

halta yaramayacağını toplum sana veriyor zaten. Sen dönünce aslanlar gibi yaptı geldi. İnsan 

orada bir yerden beslenince oraya bırakması hiç kolay olmaz, askerlikte erkeklik öyle 

besleniyor ki insan oradan aldığı payı bırakmak istemiyor, kendimle ilgili törpülemeye 

çalıştığım dikkat ettiğim yanlar üç haftada artarak ortaya çıktı.”(g8) 

“Silah taşımak silaha kullanmak erkeklik gibi görülebiliyor. Türk toplumunda kadının savaşçı 

da olduğunu minyatürlerde eserlerden efsanelerden biliyoruz. Kadın hakan var biliyoruz, 

Tomris Hatun, savaşçıdır. Erlik dediğimiz olay evet iyi saldırabilmek, iyi savaşabilmek, iyi 

dövüş edebilmek… Askere giden erkektir gitmeyen değildir ya da askere gitmeyene kız 
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verilmez filan artık çok o noktada olmadığımızı düşünüyorum. İsrail’de kadın askerler var 

Sırbistan’da var, Fransa’da başlayacak. Bizim İslami motiften dolayı yok aslında. Burada biraz 

kadınımızda da suç var. Kadınımız hımbıl, erkeklik sorunu, erkeğin sorunu yok.” (g7) 

“Askerlik doğru bir şekilde yapılmıyor ben zorunlu askerliğe karşı değilim ama bu haliyle 

değil… Biz bunu niye yapıyoruz vatani korumak için mi yapıyoruz ya da askerlik mesleği 

gerçekten toplumsal düzeni sağlamak adına ya da bireyin birey olması açısından çok mu 

kritik? Gerçi öyleleri de var ki kabul ediyorsun bu insanların birey olabilmesi için askerlik bu 

adama lazım diyorsun. Bana kalırsa bu zorunlu askerlik kadın ve erkeğin ikisinin de yapması 

gereken bir şey yurttaş olmak askerlik yapmak için yeterli bir şey. Daha önce erkekliğe dair bir 

şey tanımlamadım çünkü bundan önce birey olmak geliyor. Erkek kadın diye ayrım yapmak 

saçma geliyor. Ama erkeğin haklarına rahatça ulaşabiliyorken kadının buna erişemiyor olması 

sorunlu bir şey tabi, burada da kadın erkek diye ayırmış oluyoruz gerçi ama bu şu an için 

toplumsal bir gerçeklik” (g2) 

“Şöyle ki milliyetçi falan bir adam değilim ama Anadolu milliyetçisiyim, Türkiye 

milliyetçisiyim. Savaş varsa asker olacak ve bu coğrafyada savaşların coğrafyası mecbur 

olmak zorunda yaşadığın tarihten de dolayı. İşte Ordu millet kavramı mesela ama çok da 

uzağa gitmeye gerek yok. O kadar çok savaş yaşamışsın ki. Çok uzağa gitmeye gerek yok 1923 

ve 23'e gelene kadar her Türk asker doğarmış kadınlı erkekli hep savaşmışsın, savaşın 

gerektiğinde herkese ihtiyacı var.”(g6) 

 “Napolyon Dönemi Fransa’sında askeri ihtiyaçla beraber alınan önlemler sonrası yaşam 

endeksi yükselebilmiştir. Dünyadaki birçok gelişim askeri ihtiyaçtan doğmuştur halen de 

devam ediyor. Milliyetçilik bir Türk milliyetçisi olarak bana sorduğunda Türk toplumunda net 

vardır. Tüm teknolojik değişimler ve bugün toplumlar savaş sayesinde vardır. Savaş itekleyici 

bir güçtür. Biz de bugün bu toprak parçasında yaşayabiliyorsak kendimizi savunabildiğimiz 

içindir. Demek ki askerlik ve milliyetçilik birbirine bağlıdır. Napolyon Dönemi Fransa’sında 

askeri ihtiyaçla beraber alınan önlemler sonrası yaşam endeksi yükselebilmiştir. Dünyadaki 

birçok gelişim askeri ihtiyaçtan doğmuştur halen de devam ediyor.”(g7) 

Sosyal Darwinizm’e göre insanlık her an savaş tehdidi altındadır ve bu yüzden 

topyekün teyakkuz halinde olmalı, hayatta kalabilmek için mutlak güçlü olmalı, 

bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ünder’in de aktardığı gibi, Sosyal 

Darwinizm, asker ve siyasetin devlet kurtarma çabalarına fikir verir; devletin 

bekası adına, hayatta kalacak donanım, güç ve cesaretle donanmak lazım gelir 

(Ünder, 2017: 428). Bahsi geçen bu nokta, tam da milliyetçilik ve militarizmin uzun 

yıllar beslendiği kaynağı olmuştur. Militarizm; çatışmayı, şiddeti, savaşı kaçınılmaz 

ve varılacak sonuç olarak sunar. Bu sonu rahat temellendirebileceği duygusal 

donanım oluşturma eylemlerini içerir. Bu sebepten ötürü militarizm, kişileri şiddet 

kullanılmadan sorunların çözülemeyeceğine kani kılar (Sancar, 2011: 15). 

 

“Zaten barışın olduğu bir dünyada askerliğe gerek yok, hiç olmasa da olur.” (g10)  
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5. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

 

Bir mit ile müzik arasındaki benzerlikleri yorumlarken, L’evi Strauss, şu noktanın 

ehemmiyetine işaret eder; anlaşılırlığı açısından, nasıl ki bir orkestra parçası, herhangi matbu 

bir düzyazı okurmuşçasına okunamazsa, bir mit de, benzer şekilde sağdan sola, satır satır satır 

okunmaması gerekir. Mitler de kısım kısım değil, orkestra parçasındaki gibi ancak bütünlüklü 

ve müteakibini de kavrayarak anlaşılabilir (Strauss, 2018: 64). 

Sancar’a göre, Türkiye'de milliyetçiliğin, İslamcılığın, militarizmin ve hepsini 

sarmalayan muhafazakar “eril tahakküm” ile iç içeliğinin görünür hale getirilmesi de artık 

toplumsal çözümlemelerin olmazsa olmazı haline gelmiştir (Sancar, 2014: 19). Bu çalışmada da 

Türk modernleşmesinin temellendiği dönemin milliyetçi ve militarist fikir ve eylemlerinin eril 

tahakkümle olan sıkı fakat sınırları gizlenmiş, muğlak kalmış ilişkisine dair, şüphesiz 

eksiklikeriyle ve muhtemelen kavramların durağan olmayışı nedeniyle her dem tazeliği ile 

yenilenmeye muhtaç, henüz başlangıç sayılabilecek,  bir parantez açmak hedeflenmiştir.  

Modern toplumlar iş bölümü uzmanlaşma ve hareketlilik üzerinden şekillenmiştir. 

Toplum içerisinde var olmanın gereklerinden biri de kolektif kimliklere tabii olmaktır. Toplum 

içerisinde uyum, üretimin ve dizgenin sürekliliğinin anahtarıdır. Bu uyumu oluştururken, 

toplumu oluşturan her bir fert için işlevsel bir şekilde mukayese edebilir kılan bazı davranışsal 

dayatmalar vardır. Bu dayatmalar gerçek olmayan inşalar üzerinden işler. Örneğin kadınlık ve 

erkeklik rolleri, biyolojik farklılıklar üzerine kurulmuş, kendi varlığını sürdürebilmek için, özcü- 

doğal ve değişmez olduğunu destekler yaklaşımlarla doğruluğunu dayatmış ve kabul ettirmiş 

olgulardır. Yani, aslında diyebiliriz ki, bu dayatmalar ideolojik ve toplumsal gereçklerdir 

(Sancar, 2014: 23). Dolayısıyla oluşturulan bu toplumsal cinsiyet kalıpları, toplumsal sistemler; 

zaten durağan olmayan, toplumsal, politik ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda 

değiştirilebilirliğinden, toplumsal cinsiyet farklılıklarına yüklenen anlamlar da pek tabii 

değişebilir, yeniden biçimlenebilir (Selek, 2014: 10). 

Toplumsal cinsiyet, farklı cinsler arasındaki kurduğu iktidar ilişkileri ile sınırlı kalmaz, 

aynı zamanda toplumun tümünde işler iktidar ilişkilerini de anlamlandırabilecek ilişkiler inşa 

eder (Scott, akt. Sancar, 2013: 178). Devletle kurulan asimetrik ilişki erkeği sadece ayrıcalıklı 

bir vatandaş kılmaz aynı zamanda erkekliğin kendisini de oluşturur. Erkekliğin önemli bir adımı 

ise kadınlar üzerinde kurulacak bir tahakkümdür (Altınay & Bora, 2017: 145). Devletin kamu 

hizmetleriyle pek ilgilenmediği bir dönemden, kamu hizmeti anlayışı ve vatandaşlık kavramı, 

modernleşme süreciyle beraber başlamış ve en uzun süren süreci olmuştur. Bu bağlamda, tebaa 

durumundan vatandaşlığa geçişte bazı yapılar dönüşüme uğramış, bazı yeni kurumlar ise icat 

edilmiştir. Akıl hastaneleri, eğitim kurumlar, cezaevleri ve askeri kurumlar ile toplumsal 

alandaki iktidar sağlanmaya çalışılmıştır (P. Selek s. 26). Savaşa ve yayılmaya dayalı bir 
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ekonomi politik izleyen Osmanlı'dan, modern Türkiye Cumhuriyeti dönüşümüne uğrayan 

kurumlardan biri de askerlik ve ordudur. Osmanlı modernleşmesinin en önemli aktörü; 

ordunun, tarihsel süreçte de modernleştirici bir gücünün süreklilik arz etmesi (Altınay & Bora, 

2017: 141) devlet geleneği ve halk nezdinde orduyu öncü bir kurum kılmıştır. Askerlik, Pınar 

Selek’in çalışmasında da vurguladığı gibi “aynı kabın içinde pişmektir”, pişmemiş ham erkekten 

ne evine ne de vatanına bir hayır gelmez olduğu tembih edilir,  bunu için kutsal ritüelleri 

harfiyen yerine getirmeli, hiçbir şüpheye yer bırakmamak için de rahatlıkla göstergelerden 

istifade edilmelidir. Askerliğe giden “Mehmetçik” artık toplumun öngördüğü şekilde sağlığı teyit 

edilmiş, devletin en küçük birimi olan aile kurumunun “reisi” olmak için liyakat sahibi bir 

“Mehmet” olmuştur.  Döndüğü vazifesinden sonra yaşadığı tecrübeleri kendi küçük ölçekli 

iktidar dizgeleri için kullanması, devletin gereçleriyle bu sahici kutsal imgesini ve ona dahil olan 

ayrıcalıklı erkek yurttaş zümresini yaratmasının sebeplerindendir. Sivil alanda böylelikle 

sağlanabilecek bir askerileşme, askerlik kurumunda edinilen erotik itaat- itaatkarlık ile yeni 

boyutlarda sürebilecektir. Devlet, evin içindedir, yatak odasında, yemek masasında, evin 

dışındadır kapitalist üretimin bir parçası olmak mecburiyetinde olan kurumlarda sorgulanamaz 

ast/üst ilişkisi, hiyerarşik itibarda. Militarizm, devletin sivil hayatı tertip ve tahakküm etmesine 

erkek yordamıyla “sızmaktadır”.  

Ulus temelini aile, kabile, klan, budun, kavim gibi soy bağlarından alan ve bir coğrafya 

içerisinde bu bağı uyarlayarak var olabilen muhayyeller bütünüdür. Milliyetçiliğin önemli 

düşünürlerinden Renan, ulus öncesi patriarkal kabilecilik geleneğini, birbirlerine "kandaş" 

olmayan farklı erkeklerin dayanışma ve genişleme ihtiyacıyla, birleşerek büyük ölçekte devam 

ettirmeleri sonucu ulusları oluşturduğunu ifade eder (Sancar, 2014: 54) 

Nagel'e göre ulus sınırları belirli bir toprak parçası içerisinde yaşayan topluluktan daha 

fazlasıdır. Devlet yurttaşların görevlerini ve sorumluluklarını varlığıyla daha kişinin ilk doğduğu 

anda tayin ve tesis etmeye başlar. Toplumsal kadınlık ve erkeklik rolleri aileyi, bir reisin 

idaresinde, küçük ölçeki bir devletle özdeşleştirir ve kutsar (Nagel, akt. Sancar, 2014: 54). 

Bireyin varlığı aile kutsallığı içinde erir ve önce ailedir, sonra "önce vatandır".  Örneğin doğan 

her çocuk artık tüm milletin evladıdır. “Vatana millete hayırlı bir evlat” olması herkesçe temenni 

edilir. Bu gibi değerler neticede "vatan uğruna feda olmayı" da kutsar ve bu mertebeye erişmek 

"herkese nasip olmaz" olarak takdim edilir. Dini anlatılar, mitoslar askerlik kurumu 

kutsallığının çıtırdamaya başladığı, milliyetçiliğin yetmediği yerde devreye girer ve kabulü 

destekler, rıza üretir; çünkü "askerlik peygamber ocağıdır" ve şehit olanın yeri "peygamberin 

yanıdır". Devletin babalığı gibi vatan da  (heteroseksüel) cinsiyetlendirilmiş- erotikleştirilmiştir; 

şereftir, namustur,  uğruna savaşılacak ve her daim savunmak durumunda kalınacak bir ana ya 

da hasretinden yanılan bir sevgilidir (Najmabadi, 2000). Bu bağlamda erkeklerin nitelikleri, 

toplumsal cinsiyet rolleri bir kez daha inşa edilir; yiğit, kahraman, cesur, muzaffer, şerefli ve 
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namuslu. Türkiye Cumhuriyeti resmi tarih yazınında öğretildiği gibi, eski kokuşmuş düzeni 

yıkan, yeni ve kıymetli düzeni kuran, onu medeniyete taşıyan,  rejimin yılmaz bekçileri, her nevi 

eyleyen “erkektir”. 

Sona gelirken; 

Alanda yapılan görüşmelerde, askerliğin dönemler olarak farklı (kısa, uzun) halleri ve 

yeni, bireylerin ciddi bir maddi külfet karşılığı yapabildiği bedelli askerlik uygulaması ile 

askerlik kurumuna dair birleştirici ve bütünleştirici algının bireylerde, öncekine göre 

farklılaştığının gözlemlendiği söylenebilir. Buradan yola çıkarak askerlik biçimleri arası değişen 

erkeklik ve milliyetçilik algıları ileride çalışılabilir bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Yine alanda 

askere elverişsiz olarak tasnif edilen bireyler ile, vicdani reddini açıklamış bireyler ve askerde 

farklı muamele uygulanan siyasi hükümlülerin askerlik mefhumu ve süreci ile ilgili 

deneyimlerine dönük çalışma eksikliği kendini göstermiştir. 

“Savaşın sevk ve idaresinin teknolojikleşmesiyle, işlev disiplini de gittikçe daha çok 

önem kazanmaktadır. Artık sanayi çağına gelindiğinde ordular uzmanlık yeteneklerini çoğu 

zaman zahmetli özel eğitimlerle elde eden çeşitli teknik uzmanlara gittikçe daha çok ihtiyaç 

duyar olmuşlardır. Bu kimselerdem “körü körüne itaat” yerine operasyona yönelik talimatlar 

doğrultusunda yetkin ve bağımsız davranma becerisi talep edilmektedir” (Bröckling, 2008: 11) 

Hızla ilerleyen teknoloji, yapay zekanın genişleyen kullanım alanı şüphesiz askeri alanda da 

kendine yer edinmiştir. Devletlerin artan silahlı savunma harcamaları ve devletlerin bu 

anlamda iş yükünü hafifleten özel iştirakler, projeler vasıtasıyla teknolojik gelişmeleri 

silahlanmaya dahil ederek, var olan savaş pazarında rekabeti daha da yukarı taşımaktadırlar. 

İleri teknoloji ürünü savaş gereçleri ve zemini olan çalışmalar (insansız hava aracı –İHA-, 

uranyum zenginleştirme çalışmaları, nükleer ve diğer uzun menzilli füzeler, yüksek tesirli 

bombalar, etkisizleştirici kimyasal gazlar, silahlar gibi), dünyada geniş coğrafyada halen devam 

eden savaş alanlarında kullanılmaktadır. Beraberinde can kayıpları ve sakat kalmalar,  yüksek 

doğa tahribatı ve ekonomik kayıpları yarattığı gibi, toplumsal ve hukuksal alanda da yeni 

sorunlar doğurmaktadır. Uzaklık tanımayan silahlar ve bilgisayar başında operasyon yürüten 

askerler ve cepheleşen-mevzileşen ofisler ile savaş mefhumu, bir video oyunu gibi seyirliğe 

dönüşmekte, savaşın gerçekliğini ve yıkıcılığını bağlamından koparmakta, yaşanan kayıpları ise 

sadece birer sayıya indirgemektedir. 

Belki bir başka tez çalışmasına girizgah olabilecek sorunlardan bir tanesi de şu olabilir: 

Bugün insan üretimi teknolojinin ve özellikle de yapay zekanın elverdiği imkanları kullanan 

askeri teknik personelin, olası hatasında ya da hata olarak adlandırılabilecek eyleminde, 

yaşanabilecek insani, tabii can ve mal kaybı uğratacağı zarara ilişkin; sorumlu belirleme, onu 

yargılama ve cezalandırma nasıl olacaktır, “köklerini kamusal vicdan ve ahlaktan alan yasalar” 

nasıl uygulanacaktır? Bu durum belleklerde yakın tarihten bir sahneyi canlandırabilir: Filozof 



Emre Doğan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

100 

Hannah Arendt’e “Kötülüğün Sıradanlığı” kavramını icat ettiren, Nazi Almanya ordusunda 

muvazzaf subay ve bir savaş suçlusu olan Otto Adolf Eichmann, çıkarıldığı mahkemede yaptığı 

savunmada şunları dile getirmiştir “…sadece, yasalara uygun olarak görevimi yerine getirdim” 

(Kızılarslan, 2008)   
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