
GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde MHP’nin si-
yaset okulunda konuflan tarihçi ‹l-
ber Ortayl›’n›n “Biz asker milletiz.
Asker düflmanl›¤› pompalan›yor.
Aç›l›m laflar› bofltur. Sivil siyaset ol-
mazsa darbe normaldir.” ifadelerini
kullanmas› bas›nda “flok aç›klama-
lar” bafll›klar›yla karfl›l›k buldu. Ko-
nuflmas›nda “asker millet” olman›n
Türklerin en önemli vasf› oldu¤unu
belirten Ortayl›, “Askerî vas›flar›n›
kaybetmifl Avrupa, bizde bulunan
bu vasf›n da yok olmas›n› istiyor” di-
yerek askere yönelik “kampan-
ya”n›n d›flar›dan yürütülen bir proje
oldu¤una da iflaret ediyordu. Yine
resim, heykel ve musikisi olmayan,
filozof dahi yetifltiremeyen, fakat
elinde “ölmeyen sanat”› yani asker-
li¤i olan bir toplumun, Bat›’dan ge-
len bir “k›flk›rtma” ile karfl› karfl›ya
oldu¤una dikkat çekiyordu.

Bu ve benzeri ifadeleri ilk kulla-
nan elbette ‹lber Ortayl› de¤il. Tür-

kiye’de ordu-siyaset iliflkileri üze-
rinde araflt›rma yapan birçok yazar,
ordunun “tarihsel rolü”nden, “Türk-
lerin en az iki bin y›ll›k savaflç› bir
toplum olma özelli¤i”nden ve “Türk
milletini topyekun ordu saymak ge-
rekti¤i”nden bahsedegeldi. Bat›l›
birçok yazar da benzer bir analize
giderek orduyu Türk milletinin ay-
r›lmaz bir parças› olarak de¤erlen-
dirdi. Örne¤in Türkiye üzerine ça-
l›flmalar› ile bilinen Gareth Jenkins,
“Ordunun Türk tarihinde daima
merkezî bir rol oynad›¤›”n› ileri sür-
dü ve bu argüman›n› Türklerin Orta
Asya’da tarih sahnesine “bir ulus
de¤il, bir ordu” olarak ç›kmas› ve
Osmanl›’n›n da zaten “baflka her
fleyden önce bir ordu” oldu¤u tespit-
leri üzerinde temellendirdi.

Dikkat çekici bir baflka isim, ta-
rihçi Halil ‹nalc›k da ordu millet
“mit”ini tarihsel düzlemde temel-
lendiren kiflilerin bafl›nda geldi.

1964’te kaleme ald›¤› bir makale-
sinde, Türk milletinin “millet-ordu
ya da ordu-toplum vasf›n› tarihin
bafllang›c›ndan bugüne kadar mu-
hafaza etti¤i” argüman›n› ileri süre-
rek, Cumhuriyet döneminde olufltu-
rulan resmî devlet söyleminin aka-
demik bir uzant›s› oldu. Yine ‹nal-
c›k benzer bir temellendirme ba¤la-
m›nda Osmanl›’n›n gaza ideolojisi
üzerine kuruldu¤u tezini ileri sür-
dü. Buna göre, “kutsal savafl ideolo-
jisi” düflman bölgelerine kazanç
amaçl› sald›ran gazi gruplar›n› “bir
lider etraf›nda bir araya getirmeye
hizmet” etti ve böylelikle Osmanl›
Devleti özünde savafl/asker merkez-
li bir devlet olup ç›kt›.

Ayflegül Alt›nay’›n “metodolojik
militarizm” olarak adland›rd›¤› bu
görme biçimi nedeniyle özellikle
1980’lerin sonuna kadar ordunun si-
vil alandaki nüfuzuna yönelik ciddi
bir “elefltirel analiz” ve “militarizm

40 ANLAYIfi MART 2010

“Asker millet”:
Tarihin semptomlar›ndan kimlik üretmek
Ali Balc›

‹lber Ortayl›, Halil ‹nalc›k ve daha bir-
çok tarihçinin dillendirdi¤i “asker mil-
let” argüman›, tarihin semptomlar›n›
seçmeci bir okumaya tabi k›larak bun-
lar›n hakikate dönüfltürülmesi sürecin-
den baflka bir fley de¤il.

Anlay›flTÜRK‹YE S‹YASET



ve militaristleflme tart›flmas›” eksik-
li¤i söz konusuydu. Fakat 1980 son-
ras› dönemde militarizm etkin bir
söylem biçimi olarak varl›¤›n› devam
ettirmesine ra¤men, art›k militarist
argümanlar ciddi bir flekilde altüst
edilmeye baflland›. 1980’lerin ikinci
yar›s› akademik alanda askerin sivil

ve politik alandaki etkinli¤ini eleflti-
ren ve bunu sorunsallaflt›ran çal›fl-
malara tan›kl›k etti; metodolojik mi-
litarizm h›zla geride kalarak, milita-
rizm ve militarizasyon süreçleri çok
farkl› boyutlarda görünür k›l›nd›.

Bütün bu yeni çal›flmalar›n en
önemli özelli¤i, akademik milita-
rizm sürecini sekteye u¤ratmak ol-
du ve militarist argümanlar giderek
güçlü bir elefltiriye tabi tutuldu. Söz
konusu çal›flmalarla birlikte okun-
du¤unda, art›k asker millet mitinin

askerin mevcut ayr›cal›kl› statüsü-
nü meflrulaflt›rmaya hizmet etti¤i
sonucu kolayl›kla ç›kar›labilir. Daha
da önemlisi, bu çal›flmalardan hare-
ketle ‹lber Ortayl›, Halil ‹nalc›k ve
daha birçok tarihçinin yapt›¤›n›n bir
mit infla etmek oldu¤u söylenebilir.
Yani “asker millet” argüman›, tari-

hin semptomlar›n› seçmeci bir oku-
maya tabi k›larak bunlar›n hakika-
te dönüfltürülmesi sürecinden baflka
bir fley de¤il. Son y›llar›n en popüler
düflünürlerinden biri olan Slavoj Zi-
zek, böylesi bir tarihsel okuman›n
tarihteki semptomlar› kullanarak
nas›l bir hakikat üretti¤ini Frans›z
psikanalist Jacques Lacan’dan hare-
ketle aç›klamaya çal›flt›. 

Buna göre semptom, bafllang›çta
sadece bir iz olarak görülmesine
ra¤men, analizin devreye girmesiyle

bir fley halini al›r. O halde semptom-
lar kendi bafllar›na anlams›z izler
iken, anlamlar›n›n geçmiflin gizli de-
rinli¤inden ç›kar›lmas› gibi bir fley
söz konusu de¤ilken, geri dönüfllü
biçimde infla edilirler. Hakikati, “ya-
ni semptomlara simgesel yerlerini
ve anlamlar›n› veren anlamland›r›c›
çerçeve”yi üreten analizin kendisi-
dir. Bu yüzden “Her tarihsel kopufl,
yeni bir ana gösterenin ortaya ç›k›fl›,
bütün geleneklerin anlam›n› geri
dönüfllü biçimde de¤ifltirir, geçmiflin
anlat›m›n› yeniden yap›land›r›r, ye-
ni, bir baflka biçimde okunabilir ha-
le getirir”. Tam da bu analiz saye-
sinde Türklerin asker millet oldu¤u
sav› bizatihi gerçekli¤in ta kendisi
olup ç›kar.

Yeni akademik çal›flmalar, milita-
rizme yönelik bu övgü ve köken ara-
y›fl›n›n 1930 sonras› geliflen politik
kültürde flekillendi¤ini ortaya koy-
du. Yine bu çal›flmalara göre, “Türk-
lerin ölmeyen sanat›” ya da “asker
millet gelene¤i” fleklindeki ifadeler,
asl›nda kendisini bürokratik/askerî
yap›lanmalar üzerine kuran siyasal
iktidara, ihtiyaç duydu¤u argüman-
lar› sa¤layan birer anahtar oldu. As-
ker millet mitinin arkas›ndaki poli-
tik iliflkilerin bu flekilde iffla edilme-
si, di¤er bir ifadeyle söz konusu mi-
tin mevcut iktidar iliflkilerini mefl-
rulaflt›ran bir ifllevi oldu¤unun orta-
ya konulmas›, art›k bu miti tarihsel
bir gerçeklik olarak sunmay› prob-
lemli hale getirdi.

Bir taraftan bu yeni elefltirel aka-
demik görme biçiminin geliflti¤i, di-
¤er taraftan politik kültürün de¤ifl-
meye yüz tuttu¤u bir dönemde “as-
ker millet” gibi bir argüman› savun-
mak art›k o kadar kolay de¤il. Son
y›llarda söylemsel alan› belirleyen,
neyin normal neyin anormal oldu¤u-
na karar veren dinamiklerde ciddi
bir de¤iflim yaflanmas› nedeniyle ar-
t›k böylesi bir ifadenin dolafl›ma gir-
mesi ciddi bir dirençle karfl›laflabili-
yor. Tam da bu nedenle ‹lber Ortay-
l›’n›n söz konusu ifadeleri, daha önce
birçok kifli taraf›ndan dile getirilmifl
ifadeler olsalar da “flok aç›klamalar”
fleklinde de¤erlendirilebiliyor. g
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Bir taraftan yeni eleştirel akademik gör-
me biçiminin geliştiği, diğer taraftan politik
kültürün değişmeye yüz tuttuğu bir dönem-
de “asker millet” gibi bir argümanı savun-
mak artık o kadar kolay değil. Bu nedenle
Ortaylı’nın ifadeleri, “şok açıklamalar” ola-
rak değerlendiriliyor.
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