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Bu raporun hazırlanmasında İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından 15 Temmuz 2016 sonrası devletin ve 
ordunun kapasite inşası ve dönüşümü konularında çeşitli tarihlerde düzenlenen dört toplantıya katılan, aralarında 
emekli askerler, emekli bürokrat, akademisyen ve uzmanların olduğu 30’a yakın değerli katılımcının kıymetli tespit, 
görüş ve önerilerinden istifade edilmiştir. Ayrıca bu toplantılar sonrasında 15’e yakın katılımcı ile derinlemesine 
mülakat yapılmıştır. Değerli katılımcılara rapor hazırlanırken tespit, görüş ve önerilerinden istifade edilmesine 
onay verdikleri için teşekkürü bir borç biliriz.

Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörüdür. 
Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, 
Türkiye-AB ilişkileri, Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularında uzmanlaşmıştır. Keyman, Bilim 
Akademisi üyesidir. Akil İnsanlar Heyeti üyesi olarak Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde çalışmıştır. Prestijli 
birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yürüten Keyman, çok sayıda önemli uluslararası 
akademik derginin yayın kurulunda da görev yapmaktadır.

Metin Gürcan, İstanbul Politikalar Merkezinde (İPM) araştırmacı ve Washington merkezli Al-Monitor sitesinde 
köşe yazarıdır. Doktora tezini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kurumsal dönüşümü üzerine yazan Gürcan, 2015 
yılında kendi isteği ile emekli olmadan önce TSK’nın çeşitli kademelerinde 17 yıl görev yapmıştır.

İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında 
İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma 
analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde 
sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: 
İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal 
Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. İPM, 10 yılı aşkın süredir, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve 
paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır. 
Sabancı Üniversitesi’nin önemli araştırma kurumlarından olan İPM akademik çalışmaları da desteklemektedir. 
Merkez, genç akademisyen ve politika araştırmacılarına çeşitli programları aracılığıyla olanaklar sunmaktadır.
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F I F T E E N  M O N T H S  A F T E R  J U LY  1 5 : 

R E FO R M I N G  T H E  M I L I TA RY,  T R A NS FO R M I N G  T H E  STAT E

E X EC U T I V E  SU M M A RY 

The July 15, 2016 coup attempt was without any question 
an outrageous, shocking, and unacceptable event. It will 
be remembered in Turkish political history as one of the 
darkest, bloodiest, and most vicious attacks on not only 
the Turkish state and government but also Turkish society 
at large. 

The way in which it was organized and implemented 
implies that the event simultaneously involved: 

• a coup attempt aiming to bring down the govern-
ment and take over the state and the government 
of Turkey; 

• the occupation-invasion of key state institutions 
in order to create a “parallel state” to control the 
mode of governance of Turkey; and 

• a terror attack targeting and killing civilians with 
disproportionate military power and seeking ex-
trajudicial execution of the elected civilian elites. 

In this sense, the July 15 coup attempt differs from the 
previous military coups and ultimatums in the history of 
parliamentary democracy in Turkey. It was organized as 
a coup-invasion-terror attacking the Turkish state, the 
elected government, and Turkish society as a whole. 

The July 15 coup attempt was initiated within a risky and 
challenging environment in terms of the ongoing and 
unprecedented security challenges to the Turkish state 
and society. 

• The July 15 coup attempt occurred at a time when 
Turkey was fighting an urban/ditch war against 
the Kurdistan Workers’ Party (PKK) at home; ac-
tively involved in the war against the Islamic State 
(DAESH) on its borders; and experiencing the fall-
out from the failed state problems in Syria and Iraq, 
leading to the rise of mass refugee mobility within 
its borders as Turkey now hosts approximately 3.2 
million Syrian refugees.

• In contrast to previous military interventions, the 
July 15 coup attempt differs from the previous 
coups in so far as it was initiated at a time when the 
Turkish state and society had been going through 
existential threats to its security and territorial 
integrity. 

The July 15 coup failed mainly because of the reaction and 
resistance from Turkish society at large. 

• Turkish society in its cultural, political, econom-
ic, and identity-based diversity united against the 
coup attempt. 

• The Turkish people, political parties, media, and 
civil society stood strongly against the coup, and 
the Turkish people in their resistance gave the 
message that they protect democracy. 

It is in this sense that the July 15 coup was also different 
from the previous ones.

There are crucial lessons that need to be taken from the 
July 15 coup attempt. 

• Despite its failure because of strong societal resis-
tance and citizens’ proven preference for democ-
racy, the coup attempt indicated that the Turkish 
state has been weak and fragile in its bureaucratic 
and administrative structure—so weak and fragile 
that an organization outside the state can create a 
parallel state and bureaucratic structures within 
the existing state. That is why FETÖ (the Gülenist 
Terror Organization) is considered an organiza-
tion that has established a parallel state. This has 
happened mainly in the critical areas of state bu-
reaucracy, the military, judiciary, and education. 
In this sense, what was experienced on July 15 was 
that the Turkish state—despite ongoing calls to 
continue the strong state tradition in Turkey—was 
in fact weak, both in terms of protecting itself 
vis-à-vis outside invasions and also in produc-
ing effective and efficient responses to social 
and political problems. This means that in order 
to ward off future coups, it is necessary to make the 
strong state a reality rather than just rhetoric.

• The main lesson to be taken from the night of July 
15 is that it is imperative to build an effective, effi-
cient, and democratic state through its institution-
al structure. Thus, the transformation and re-in-
stitutionalization of the Turkish state and its main 
bureaucratic institutions is absolutely necessary. 
Such reforms are designed to make the state strong 
not only in rhetoric but also in reality. 
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As will be elaborated in the report, the effective, effi-
cient, and strong state bureaucracy and administration 
in reality can be achieved through three principles that 
need to be implemented simultaneously: 

• The state should be secular in its organization 
and operation.

• The secular state needs to be based on the 
principle of merit in terms of internal appoint-
ments and promotions. Meritocracy should be 
strengthened through good governance and 
the establishment of communication, collabo-
ration, and efficiency in and between state bu-
reaucratic organizations.

• The loyalty of the state bureaucracy should be to 
the public good of Turkey and Turkish citizens, 
effective governance, inclusive institutions, and 
equal citizenship. 

One of the areas in state bureaucracy that’s secular, 
effective, and efficient reorganization is of the upmost 
importance is the Turkish military. The transforma-
tion of the state should go hand-in-hand with that of 
the Turkish military. This is essential not only because 
the Turkish military and civil-military relations need 
to be restructured in order to resist further coup 
attempts but also because it is necessary to strengthen 
Turkey in a time when there are fundamental security 
risks and challenges confronting Turkey’s territorial 
integrity and national unity. 

FETÖ’s incremental yet decisive hijacking of the 
military judicial system, appointment/promotion 
system, staff officer system, military intelligence and 
health system, and the Turkish Armed Forces’ (TSK) 
transformation efforts—which are traditionally kept 
as “autonomous/privileged areas” outside of civilian 
and democratic monitoring and oversight—are among 
the major factors leading to the July 15 coup attempt. 
For this reason, it is necessary to continue with the 
military reforms and soul searching for a model fitting 
for the post-July 15 requirements of Turkish Civil-Mil-
itary Relations (CMR) and the TSK’s institutional 
transformation. Such a model seeks to achieve an 
all-too-important golden balance between democratic 
and civilian control, operational effectiveness (the 
capacity to implement the policies formulated by the 
civilian elites), and efficiency (the achievement of the 
maximum output with the minimum inputs). At the 
end of the day, a half-baked reform process would 
deepen the power struggles within the military and 
erode the military’s three founding pillars, which are 
as follows: 

• professional ethos, a framework of values, norms, 
and rituals; 

• discipline, a sense of unity, devotion, responsibility, 
and common interest; 

• cohesion and esprit de corps, shared values among 
the officer corps constituting the military elites.

For this reason, it is important that the TSK does 
not return to the pre-July 15 status quo and that the 
“reformist spirit” is renewed in the TSK. There are still 
reform opportunities in CMR after July 15. However, the 
biggest risk in this initiative is that conversion will not take 
place. Being stuck in limbo between the old status quo and 
the new will be the biggest challenge to the organizational 
culture and operational effectiveness of the TSK.

It seems that the basic transformation model that has 
defined CMR since July 15 is “monopolistic civilianization” 
aimed at creating an army-society harmony by anchoring 
the army to civil society under the absolute control of the 
presidency. This extreme civilianization is designed to fill 
all existing civil-military gaps.

On the other hand, the collective formations and reforms 
continuing after July 15 have increased uncertainty within 
the TSK and created a discourse of a return to the “old 
status quo.” The main power struggles within the TSK in 
the post-15 July period are in terms of the military elites’ 
stances regarding military change. This is driven by the 
following actors, each viewing military reform through a 
specific lens:

• symbionts, the military elites who have a parasitic 
and mutualistic relationship with the TSK;

• pragmatists, the military elites who only think of 
their careers and have a pragmatic relationship 
with the military; 

• reformists, the military elites who are not pleased 
with the current situation and who want to see 
the TSK turn into “something” else. Furthermore, 
reformists can also be split into a number of sub-
groups. The politically oriented “originalist reform-
ists” are those looking for a return to the traditional 
structure of the TSK before July 15 with a retro-
spective outlook; in contrast, the technically orient-
ed “progressive reformists” think that the TSK must 
move forward with a progressive outlook. 

The rapid strengthening of the institutional agency of the 
popularly elected president within the Turkish security 
architecture and the direct and full attachment of the 
Land Force (Army), the Air Force, and the Navy (service 
commands) to the Ministry of Defense has led to the 
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weakening of the institutional agency of the Turkish 
General Staff. This weakening has also resulted in the 
transformation of the Turkish military’s organizational 
identity from a monolithic identity to a polylithic identity 
that must then also contend with the competing micro 
identities of the military elites in the following domains: 
the service commands’ positions on military transforma-
tion, political orientation, and differences between senior 
and junior military elites. The power distributional effect 
of this transition from a monolithic institutional identity 
to a polylithic one raises questions concerning the opera-
tional effectiveness of the post-July 15 TSK.

Fifteen months after July 15, the new structure of the 
Ministry of Defense, which should act as the “locomotive” 
of the TSK’s institutional transformation, was not suffi-
ciently strengthened. In addition, the ongoing difficulties 
in negotiating personnel management policies, military 
intelligence, operational tasks, logistics, the draft system, 
professional military education system, and budgeting/
procurement between the Ministry of Defense and the 
Turkish General Staff since July 15, as well as the question 
of how to most effectively and efficiently foster “joint-
ness,” or Army-Air Force-Navy integration, between the 
service commands, are among the most important areas 
of institutional friction in the TSK. Attempts to preserve 
the existing privileges of the Land Force Command in the 
TSK and counter attempts by the Naval and Air Force 
Commands to destroy these privileges have resulted in a 
fierce competition over which command will become the 
dominant force within the TSK.

This study identifies the inadequacies in civil-military 
integration. The TSK’s current transformation efforts, 
which have been projected since the end of the 1990s, are 
about 20 years old and therefore cannot be unilaterally 
realized by any two parties.

The following areas are the greatest challenges for the 
TSK’s post-July 15 institutional transformation:

• “Jointness” and civil-military integration in the 
TSK,

• Professional Military Education System, 

• Religion/Secularism in the military.

On the other hand, how the Ministry of Defense will 
build civilian capacity for effective management of the 
service commands is yet to be seen. Determining the 
status of the Turkish General Staff (TGS) in the post-
July 15 setting and its institutional relationship with 
the presidential office, the Ministry of Defense, and the 
service commands will help define its new role/mission 
as new security architects emerge. In particular, this 

report examines potential roles for the office of the TGS 
in the post-July 15 Turkish security sector. Three poten-
tial roles for the office of the General Staff are imagined 
as follows:

1. Direct attachment of the TGS to the office of the 
presidency while preserving its current capacity/
organizational structure enabling it to maintain 
its full control of the service commands’ opera-
tional capabilities,

2. Creation of a “hybrid model” merging the 
Ministry of Defense and the TGS for the manage-
ment of service commands’ operational capabili-
ties,

3. Direct attachment of the TGS to the office of 
the presidency while transferring its current 
capacity/organizational structure to the Ministry 
of Defense; the TGS will transform into a mere 
“coordinator-agent” with a symbolic status in the 
new security architecture.

One should also note that the lack of a clear division of 
labor between the Ministry of Defense and the TGS has 
led to a number of institutional overlaps, which have 
hindered the effectiveness and efficiency of the TSK. 
This duplication of duties can be remedied through the 
following means:

• Personnel management, military operations, 
military intelligence, logistics management, 
and Combat Electronic/Information Systems 
(MEBS) should be shared between the Ministry 
of Defense and the Chief of General Staff.

• The ongoing institutional uncertainty between 
the Ministry and the TGS concerning strategic 
issues, such as the management/coordination of 
“jointness” and civil-military integration, should 
be solved, and it should be decided whether the 
Ministry or the TGS should control the strategic 
vision of military reforms.

• It should be decided whether the Ministry of De-
fense or the TGS will coordinate/control the cur-
riculum of the professional military education 
system and which actor will be responsible for 
the future design and strategic planning of offi-
cership as a profession.

Last but not least, this report suggests that it would be 
beneficial to establish a “fusion center” that can provide 
more coordination and informed support between the 
Ministry of Defense and the TGS. This could be the very 
first step for the merging of the Ministry of Defense and 
the TGS in the coming years.
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YÖ N ETİCİ  Ö Z ETİ

15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi, 
yalnızca Türk devletine ve seçilmiş hükümete karşı 
değil, aynı zamanda bir bütün olarak Türkiye toplu-
muna karşı yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en karanlık, en kanlı ve en şiddetli saldırısı olarak 
hatırlanacak bir kalkışmadır. Planlanış şekli, icrası ve 
yarattığı sonuçlar açısından 15 Temmuz, daha önce 
yaşanan askeri darbelerden farklı, eş zamanlı olarak 
“darbe”, “işgal” ve “terör”ü içeren bir yapıdadır.

• 15 Temmuz, Türkiye devleti/yönetimini seçil-
miş hükümete karşı şiddet kullanarak gasp et-
meyi amaçlayan bir “darbe girişimi”, “devlet 
kurumlarının işgali” yoluyla var olan devlete 
“paralel devlet” kurmak ve böylece Türkiye’nin 
yönetimini ele geçirme çabası ve sivil halka yö-
nelik orantısız askeri güç kullanımı ve seçilmiş 
siyasetçilerle üst düzey bürokratlara yönelik in-
faz girişimleri temelinde gerçekleştirilen “terör 
saldırısı”nı içeren bir askeri kalkışma olarak 
okunmalıdır. Bu niteliğiyle 15 Temmuz darbe 
girişimi, Türkiye’nin parlamenter demokrasi 
tarihindeki askeri darbe ve askerin sivil siyasete 
müdahale girişimlerinden farklılık göstermek-
tedir.

• 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’nin yerel, 
ulusal, bölgesel, küresel eksende çok ciddi gü-
venlik riskleri ve meydan okumaları altında ol-
duğu bir tarihsel bağlamda yapılmıştır. Türkiye, 
bir taraftan şehir savaşları ya da hendek savaşla-
rı adı altında yaratılan çatışma ortamında PKK 
ile mücade ederken, diğer taraftan sınırlarında 
IŞİD’e karşı yapılan savaş içinde aktif olarak 
yer alırken ve Suriye ve Irak’da yaşanan “çök-
müş devlet sorunlarından kaynaklanan terör 
saldırıları ve yoğun mülteci hareketliliği gibi 
meydan okumalara yanıt verme çabası içindey-
ken, FETÖ-PDY 15 Temmuz darbe girişimini 
gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda da, daha önce-
ki askeri darbelerden farklı olarak 15 Temmuz 
darbe girişimi, Türk devleti ve toplumunun, gü-
venlik ve toprak bütünlüğüne yönelik varoluşsal 
(beka) tehditlerin baş gösterdiği bir dönemde 
gerçekleştirilmiştir. 

• 15 Temmuz darbe girişimi, vurgulayarak söyle-
meliyiz ki, toplumun büyük bir kesiminin tepkisi 
ve direnişi sayesinde başarısız olmuştur. Kültü-
rel, siyasi, ekonomik ve kimlik temelli çeşitli-
likler gösteren Türk toplumu, darbe girişimine 

karşı etnik, mezhepsel, ideolojik veya sınıfsal bir 
yarılma yaşamadan yek-vücut direnmiştir. Sivil 
toplum, siyasi partiler, medya ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) ezici çoğunluğu darbeye 
şiddetle karşı çıkmıştır. 15 Temmuz darbe giri-
şimine karşı Türkiye toplumu bir bütün olarak 
demokrasinin yanında yer almış, canı pahasına 
direnmiş ve bu yolla askeri kalkışma püskürtül-
müştür. 

• 15 Temmuz, aynı zamanda çok önemli derslerin 
alınması gereken bir darbe/işgal/terör saldı-
rısıdır. Alınacak en önemli ders ise “devlet” ve 
“devletin kurumsal örgütlenmesi” ile ilgidir. 15 
Temmuz darbe girişimi bize Türkiye’de devle-
te atfedilen “güçlü devlet geleneği” söyleminin, 
devletin kendi kurumsal varlığına yönelik teh-
ditlere karşı etkin mücadele etme kapasite te-
melinde aslında “gerçeklikte karşılığı olmayan 
bir retorik” olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz 
darbe girişimiyle, Türkiye’de devletin, söylem-
de güçlü, fakat gerçeklikte zayıf bir kurumsal 
yapıya sahip olduğu artık göz ardı edilemez acı 
bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 
darbe girişimi, başta karar vericiler olmak üzere 
hepimize, devletin kurumsal ve yönetim anlayışı 
temelinde, bu tür kalkışmalara ve meydan oku-
malara karşı güçlendirilmesi gerektiği dersini 
vermiştir. Türkiye’de devletin yeniden inşası ve 
dönüştürülmesi, diğer bir deyişle, söylemde de-
ğil gerçekte güçlü devletin inşası gerekliliği, 15 
Temmuz’dan alınacak ilk ve en önemli derstir. 

15 Temmuz’un üzerinden on beş ay geçtikten sonra 
devletin yeniden inşası, Türk sivil-asker ilişkileri ve 
TSK’nın kurumsal dönüşümü boyutlarında “Mevcut 
durum ne? Riskler ve çözüm önerileri neler?” soru-
larına yanıt bulmayı amaçlayan bu raporda ayrıntılı 
olarak açıklanacağı üzere, etkin, verimli ve güçlü devlet 
bürokrasisi ve yönetimi gerçekte, aynı anda ve sinerjik 
biçimde uygulanması gereken üç prensip ile başarıla-
bilir:

a. Devlet kurumsal örgütlenmesi laik karakterli 
olmalıdır.

b. Bürokrasideki terfi ve tayinlerde liyakat esas 
alınmalıdır. Meritokrasi, devletin bürokratik 
örgütleri arasında iyi yönetişim, kriz farkında-
lığı, kapsayıcılık, toplumsal uzlaşı ve ortak rıza 
yoluyla güçlendirilmelidir.
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c. Bürokrasisinin sadakati; eşit yurttaşlık, 
hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı, kapsayıcı 
kurumlar, etkin/çoğulcu yönetişim gibi ilkelerin 
şekillendirdiği “kamu yararına” olmalıdır. 
Çünkü 15 Temmuz bize göstermiştir ki, devletin 
bürokratik kadrolarında belli bir zümreyi 
gözetmesi, onu kapsayıcı olmaktan uzaklaştır-
masının yanı sıra laiklik, liyakat ve hukukun 
üstünlüğünden uzaklaşılması hem devletin 
kırılganlığını arttırmakta hem de devlet-toplum 
ilişkisini yıpratmaktadır. 

15 Temmuz sonrasında yeniden örgütlenmenin en 
fazla ihtiyaç duyulduğu alanlar sivil-asker ilişkileri 
ve TSK’nın kurumsal dönüşüm alanları olmuş, devlet 
kurumlarının yeniden dizaynının, sivil-asker ilişkileri 
ve TSK’nın kurumsal dönüşümü ile senkronize ve eş 
güdüm içerisinde yürütülmesi ihtiyacı doğmuştur. 
Bu ihtiyaç basit bir sivil-asker ilişkileri sorunsalının 
ötesinde, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal 
birliğine karşı temel güvenlik tehditleri ile karşı karşıya 
kalındığı bir zamanda, giderek kaotikleşen coğrafyada 
Türkiye’yi güçlü tutmak için gereklidir.

Sivil-asker ilişkileri ve TSK’nın dönüşümü açısından 
askerin, sivil toplum ile siyasetin gözetim ve denetimi 
dışında elde ettiği askeri yargı sistemi, askeri istihbarat, 
askeri sağlık sistemi gibi “otonom alanlar” ile kurmay 
subay sistemi gibi “imtiyaz alanlarının” FETÖ tara-
fından yavaş ama bilinçli bir şekilde ele geçirilmesi 
15 Temmuz’a neden olan faktörlerin başında gelmek-
tedir. Bu sebeple TSK’nın dönüşüm konusundaki 
istek ve kapasitesinin devamı için yarım kalan askeri 
reformlara devam edilmesi, yapılmak istenen ancak 
yapılamayan askeri reformlar için model arayışının 
sürmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Bunun için de TSK 
içinde “eski statükoya dönüş refleksinin” kırılması 
ve tekrar TSK içinde “reformcu ruhun” diriltilmesi 
önem kazanmaktadır. 15 Temmuz sonrası sivil-asker 
ilişkilerinde ve TSK’nın kurumsal dönüşümünün 
sağlanması konularında reform fırsatları hala vardır. 
Aslında 15 Temmuz sonrası yaşanan bu dönüşümde 
en büyük risk dönüşümün tamamlanamamasıdır. Zira 
“yeniye dönüşememe ile eskiye dönememe arasında 
sıkışmışlık” TSK’nın hem kurumsal kültürüne hem 
de operasyonel etkinliği (verilen siyasi hedefe ulaşma 
derecesi) ve verimliliğine (en az kaynakla en fazla çıktı 
eldesi) vurulacak en büyük darbe olacaktır.

Gelinen noktada 15 Temmuz’dan sonra sivil-asker iliş-
kilerini tanımlayan temel dönüşüm modelinin güçlü 
Cumhurbaşkanlığı’nın mutlak sivil kontrolünde orduyu 
sivil topluma çapalayarak bir ordu-toplum benzeşmesi 
yaratmayı amaçlayan “tekelci sivilleşme”dir. 

Diğer yandan 15 Temmuz’dan sonra hala devam eden 
toplu tasfiyeler ve reformlar, TSK içinde artan belirsiz-
likle, TSK’nın “eski statüko”ya dönmeye çalışmasına 
sebebiyet vermiştir. 15 Temmuz sonrası dönemde TSK 
içindeki asıl güç mücadelesinin, dönüşüm karşısındaki 
duruşları açısından TSK ile tek taraflı (parazitel) ilişki 
kuran, nispeten entelektüel/akademik düzeyleri düşük 
ve statüko yanlısı simbiyontlar, kurumsal dönüşüm söz 
konusu olduğunda şahsi kariyerlerini önceliklendiren 
ve ona göre statüko yanlısı veya reformist görünebilen 
pragmatistler ve TSK’nın 15 Temmuz öncesi geleneksel 
yapısına dönmesini isteyen ve dönüşüme siyasi açıdan 
bakan öze dönüşçü reformcular ile TSK’nın kurumsal 
dönüşümüne teknik açıdan bakan ilerlemeci reform-
cular arasında yaşandığı gözlenmektedir. 

15 Temmuz sorasında yaşanan diğer bir değişim ise 
bu dönemde sivil-seçilmiş Cumhurbaşkanlığı maka-
mının hızla güçlenmesi, Kara, Hava ve Deniz Kuvvet 
Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) 
bağlanmasıdır. Genelkurmay Başkanlığı’nın Cumhur-
başkanlığı karşısında ve kuvvet komutanlıklarının 
üzerlerindeki nispi gücünün zayıflaması ile Genel-
kurmay Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluklarında 
halen devam eden belirsizliğin TSK’nın tek parçalı 
(monolitik) yapıdaki kurumsal kimliğini değiştirmek-
tedir. Bu değişimi; dönüşüm karşısındaki duruş, siyasi 
yönelişler, subaylık formasyonu, kuvvet komutanlıkla-
rının askeri dönüşüme yönelik tutumları gibi alanlarda 
çok sayıda ve birbirinden nispeten bağımsız mikro 
kimliğin oluşturduğu çok parçalı (polilitik) bir yapıya 
geçişe neden olduğu gözlenmektedir.

15 Temmuz üzerinden on beş ay geçmesine rağmen 
sivil-asker ilişkileri ve TSK’nın kurumsal dönüşümü alan-
larında “lokomotif” rolü üstlenmesi gereken MSB’ninse 
yeterince “sivil kapasite” inşa edemediği ortadadır. 
Buna ek olarak Genelkurmay Başkanlığı’ndan MSB’ye 
bağlanan kuvvet komutanlıklarının 15 Temmuz sonra-
sındaki askeri reformlar konusunda ortak bir paydada 
buluşamamaları ve “müşterekleşme” konusunda devam 
eden kurumsal görüş ayrılıkları TSK içindeki önemli 
kurumsal sürtüşme alanlarının başında gelmektedir. 
TSK’nın yeniden teşkilatlanması, profesyonel askeri 
öğretim sistemi, mevcut ve gelecekteki tehdit algılamaları 
ve Türkiye’nin bölgesel/küresel vizyonu ışığında kuvvet 
yapılanması, kara-deniz-hava kuvvet komutanlıkları 
arasında işbirliğini esas alan “müşterekliğin” sağlanma-
sına bağlıdır. Ancak, müşterekliği engelleyecek şekilde 
Kara Kuvvetleri Komutanlığının TSK içindeki baskın 
duruşunu muhafaza etmeye çalışırken, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıklarının gelecekte müşterekliğin 
üzerinde tanımlandığı esas kuvveti haline gelme çabası 
içinde oldukları gözlenmektedir.
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Raporda aynı zamanda TSK içinde 1990’ların 
sonundan beri konuşulan ve projelendirilen bir konu 
olan kurumsal dönüşümün 20 yıla yakın bir süredir 
neden gerçekleşemediğine ilişkin sivil-asker entegras-
yonundaki yetersizlikler belirlenmiş ve TSK’nın “kendi 
içinde ve kendi kendine dönüşememe” sorunsalının 
nedenleri, gerekçeleriyle irdelenmiştir.

Raporda 15 Temmuz sonrası TSK’nın kurumsal dönü-
şümü açısından;

• TSK’da Müştereklik,

• Profesyonel Askeri Öğretim Sistemi,

• Askerin Dindarlığı/Laikliği üç hassas risk alanı 
olarak tanımlanmış ve bu alanlardaki riskleri 
azaltıcı önlemler detaylı olarak açıklanmıştır. 

Diğer yandan;

• MSB’nin kuvvet komutanlıklarını etkin ve ve-
rimli yönetimi için nasıl sivil kapasite inşa ede-
ceği,

• Genelkurmay Başkanlığı’nın yeni dönemdeki 
statüsü, Cumhurbaşkanlığı, MSB ve kuvvet ko-
mutanlıkları ile kurumsal ilişkisi, görev alanı, 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, özel-
likle Genelkurmay Başkanlığının;

1. Mevcut organizasyonel yapısı/kapasitesi ile 
Cumhurbaşkanlığı’na mı,

2. Mevcut organizasyonel yapısı/kapasitesi ile 
eskisi gibi tekrar kuvvet komutanlıkları üstüne 
mi,

3. Yapısı değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı’na mı 
bağlanacağı,

• Şu an kuvvet komutanlıklarının bağlı olduğu 
MSB ile Genelkurmay Başkanlığı arasında per-
sonel yönetimi, harekat, askeri istihbarat, lo-
jistik yönetimi ve Muhabere-Elektronik Bilgi 
Sistemler (MEBS) fonksiyonlarının nasıl payla-
şılacağı,

• Müşterekliğin ve sivil-asker entegrasyonunun 
MSB’nin mi yoksa Genelkurmay Başkanlığı’nın 
mı yönetiminde/koordinesinde gerçekleştirile-
ceği, 

• Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sorumlu-
luğunda yürütülen profesyonel askeri öğretim 
sistemindeki subay adayı Harbiyeliler ve genç 
subaylarda “beklenti ufku” yaratmak için MSB, 

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlık-
ları arasında stratejik amaç ve eylem benzeşme-
sinin nasıl sağlanacağı konularında belirsizliğin 
halen devam ettiği görülmektedir. 

Tüm bu yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırıl-
ması için MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arasında 
eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için kurumsal 
hiyerarşiden uzak ve akademik karar destek hizmeti 
verebilecek, müteakip süreçte MSB ve Genelkurmay 
Başkanlığı’nın birbiri içinde eriyebilmesi için bir 
“füzyon merkezinin” kurulmasının faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir.
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1 .  GİRİŞ

15 Temmuz kanlı askeri kalkışması ve darbe girişi-
minin üzerinden tam on beş ay geçti. O gece TSK’nın 
emir komuta zinciri dışında oluşan cunta treninin 
lokomotifi olarak tanımlanabilecek Fethullah Terör 
Örgütü (FETÖ)’nün TSK’nın kritik kadrolarına 
organize bir şekilde sızabildiğini, bu sayede yalancı-
ütopist dini vizyonunu askerileştirebildiğini acı 
şekilde öğrendik. 15 Temmuz tecrübesi bize bir başka 
şeyi daha gösterdi: Türkiye’de devlet kurumlarının 
varlığına yönelik tehditlerle mücadele etme kapasitesi 
açısından, “devlet gerçekliği” (bürokrat kadrolarına 
sızmaların engellenemediği bir devlet) ile “devlet 
retoriği”nin (sürekli olarak tekrarlanan güçlü devlet 
söylemi) birbirinden farklı olduğu gerçeği.1 

15 Temmuz kalkışmasının savuşturulmasından sonra 
hükümet, OHAL ve KHK’lar sayesinde devlet bürok-
rasisini FETÖ’den arındırma ve devlet kurumlarının 
hızlı ve kapsamlı revizyonu sürecine girmiştir. Gelinen 
noktada, 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin 
yaşanmaması için bulunan çözümün siyasi gücün 
sivil aktörler arasında denetleme/dengeleme meka-
nizmaları tesis ederek dağıtılması2 değil de siyasi 
gücün yoğunlaştırılmış bir şekilde tek ve güçlü bir 
sivil-seçilmiş makamda (Cumhurbaşkanlığı) toplan-
ması olduğu görülmektedir. 15 Temmuz sonrasında 
giderek ağırlık kazanan ve 16 Nisan 2017 Referandumu 
ile halk iradesini yansıtan bir gerçekliğe dönüşen bu 
yaklaşımda temel amaç, devlet gücünü millet tara-
fından doğrudan seçilmiş, Cumhurbaşkanı ve onun 
hiçbir vesayet baskısına maruz kalmadan oluşturacağı 
kabinesinin “tekelinde” toplamaktır.3 15 Temmuz 
gerçeğinin yürütme gücünü sivil-seçilmiş elinde 
toplama ve ordu üstünde sert bir sivil kontrol tesis 
etme konusundaki “acil ihtiyacı” “pratik bir gerçekliğe” 
dönüştürdüğünü savunan bu yaklaşıma göre önce hızlı 
bir sivilleşme, ardından Cumhurbaşkanı seçimi ve 
onun tamamen kendi iradesi ile şekillendireceği kabi-
nesi katı sivil kontrolü sağlayabilir.4 Bu sayede de sivil-
asker ilişkilerinin sivil lehine yavaş yavaş tekelleşmesi, 
yani “tekelci sivilleşme”, sadece bürokratik oligarşiyi 
kırarak bir başka 15 Temmuz’un yaşanmasını engel-

1 Aysen Ataseven ve E. Fuat Keyman, “15 Temmuz Sonrasında Uzlaşma ve 
Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşası-İnsani Gelişme İlişkisi,” İPM Poli-
tikalar Raporu (İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi, Nisan 2017).

2 Bülent Aras, “State, Institutions and Reform in Turkey After July 15,” IPC 
Policy Report (Istanbul: Istanbul Policy Center, April 2017).

3 Burhanettin Duran, “The Executive Presidency and Turkey’s Future,” 
Daily Sabah, January 21, 2017. 

4 Ibid.

leyen bir çözüm olmakla kalmayacak, güvenlik güçle-
rinin daha etkin (verilen siyasi hedefe ulaşma derecesi) 
ve verimli (hedefi en az kaynak, personel ve maliyetle 
ulaşma) hale getirilmesinin de önünü açacaktır.5 

15 Temmuz’dan çıkarılabilecek bir ders de Türkiye’de 
siyasi alanda güçlü olmanın, devlet bürokrasisi içinde 
güçlü olmak anlamına gelmediğidir. İşte bu açıdan 
Bülent Aras’ın da vurguladığı gibi6 tekelci bir yaklaşımla 
devlet gücünün demokratik dağıtımında cimri olunması 
ve gücün tek bir aktör etrafında toplanması mutlak sivil 
kontrolü sağlasa da, devletin toplumsal krizleri yönetmek 
için hazırlanma ve kapasite inşasını engelleyebilmek-
tedir. Ayrıca bu yaklaşım, elitler nezdinde toplumsal 
meşruiyetin daha çok demokratikleşmeden değil de 
kalkınma ve hizmet üretiminden geçtiği yanılsamasına 
da neden olabilmektedir. Bu yanılsama da zamanla 
“siyasi tutarlılık” ile “bürokratik otonomi” arasındaki 
dengeyi bozarak ya bürokratik gücün seçilmiş siyasi 
otoriteyi domine etmesine ya da bürokratik kadroların 
aşırı siyasallaşmasına neden olabilmektedir.7 Bu açıdan 
15 Temmuz, FETÖ’nün bürokratik gücü kullanarak 
siyasi gücü gasp etme ve devleti ele geçirerek Türkiye’ye 
hükmetme denemesi olarak da tanımlanabilir. O halde 
“Şimdi neredeyiz?” sorusunun cevabını bulabilmek, 
Türkiye’de devletin konumu, rolü ve toplumsal hayattaki 
işlevi hakkında yaşadığımız ikilemi;

• Demokrasi, 

• Çoğulculuk,

• Kapsayıcılık,

• Laik devlet, 

• Liyakat,

• Hukukun üstünlüğü prensipleri ışığında tekrar 
tartışmak şarttır.

Çünkü 15 Temmuz bize göstermiştir ki devletin bürok-
ratik kadrolarında belli bir zümreyi gözetmesi, onu 
kapsayıcı olmaktan uzaklaştırmanın ve laiklik, liyakat 
ve hukukun üstünlüğünden uzaklaşılması hem devletin 
kırılganlığını arttırmakta hem de devlet-toplum ilişki-
sini yıpratmaktadır. 

5 “Turkey in need of effective executive presidency, Deputy PM Kurtulmuş 
says,” Daily Sabah, January 7, 2017. 

6 Aras, “State, Institutions and Reform.”
7 Ibid.
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Diğer yandan 15 Temmuz’dan sonra özellikle sivil-
asker ilişkileri ile ordunun dönüşümü boyutlarında 
pek çok reforma imza atılmıştır. Bu reformların hızı 
ve kapsamı dikkate alındığında 15 Temmuz kurumsal 
şoku sonrası yaşanan sürecin hem Türkiye’de sivil-

asker ilişkilerinin doğasını değiştiren hem de TSK’nın 
kurumsal yapısını dönüştüren bir “devrim süreci” 
olduğunu söylemek abartılı olmaz. 15 Temmuz’dan 
bu yana tartışılan askeri reformları üç ana başlıkta 
toplamak mümkündür.

Tablo 1: 15 Temmuz Sonrası Askeri Reformların Sınıflandırılması

Yapılabilen

• Kuvvet komutanlıklarının MSB’ye bağlanması

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın İçişleri 
Bakanlığı’na bağlanması 

• TSK içinde rütbe terfi ve görev seçim kriterlerinin revizesi, terfi ve tayinlerde 
MSB’nin nihai onay makamı haline getirilmesi 

• Askeri Sağlık Sistemi ile bağımsız askeri yargının ilgası

• TSK’nın Komuta Kontrol sisteminin revizesi

• TSK kadrolarının ihraçlarla FETÖ’den arındırılması

• Yüksek Askeri Şura (YAŞ)’ın sivilleşmesi

• Askeri Eğitim Sisteminin revizesi (MSB bağlısı olarak Milli Savunma 
Üniversitesi (MSÜ) çatısı altında kuvvet harp okullarının, enstitütülerin ve 
Astsubay Meslek Yüksek Okulunun toplanması, Askeri Liselerin kapatılması) 

• Lisans düzeyinde harp okulları ve yüksek lisans düzeyinde enstitütülerin 
müfredatının revizesi

• Ayrıcalıklı Kurmaylık Sistemi’nin ilgası

Yapılması için 
Başlanan Ancak 
Yarım Kalan

• Genelkurmay Başkanlığı ile MSB arasında komuta-kontrol, personel, harekat, 
istihbarat, lojistik fonksiyonlarının eşgüdüm ve sinerji yaratacak şekilde 
paylaşılması

• MSB teşkilatının yeni döneme göre yeniden dizaynı, özellikle personel 
yönetimi (tayin ve atama) ile askeri danışmanlık (karar destek) açısından MSB 
yapısının güçlendirilmesi, MSB’nın eğitim, askere alma, tedarik ve bütçeleme 
dışında komuta-kontrol, harekât ve askeri istihbarat konularında da söz sahibi 
olması

İstenen Ancak 
Yapılamayan

• Genelkurmay Başkanlığı’nın statüsündeki belirsizliğin ortadan kaldırılması

• TSK’nın etkinleşerek küçülmesi

• Kuvvet komutanlıkları arasında Kara-Deniz-Hava işbirliği ve entegrasyonunu 
öngören müşterekliğin sağlanması

• Uzman erbaş ve sözleşmeli er kadroları arttırılarak tam profesyonel orduya 
geçiş

• Savunma Harcamalarının Denetimi

• Savunma/Güvenlik alanında “sivil kapasite” inşası
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İstenen ancak yapılamayan askeri reformlar bize 
göstermektedir ki Weberian anlamda hiyerarşiye, 
standartlaşmaya ve homojenleşmeye önem veren 
“bürokratik bir makina” olan her modern dünya ordusu 
gibi TSK’nın da stratejik kültürünün ve kurumsal 
yapısının hızı ve kapsamı açısından devrim niteliğinde 
bir süreçle organizasyonel yapısını ve komuta-kontrol 
ilişkilerini değiştirmesinin, böylelikle yeni duruma 
adapte olmasının zor olacağı ortadadır.8 Ancak Murat 
Yeşiltaş ve Murat Aslan’ın da vurguladığı gibi her türlü 
olumsuzluğa rağmen 15 Temmuz sonrası sivil-asker 
ilişkilerinde ve TSK’nın kurumsal dönüşümünün 
sağlanması konularında hala reform fırsatları vardır.9 
Aslında başlatılan bu dönüşümde en büyük risk, 
dönüşümün tamamlanamamasıdır. Zira “yeniye dönü-
şememe ile eskiye dönememe arasında sıkışmışlık” 
TSK’nın kurumsal kültürüne ve muharebe etkinliğine 
vurulacak en büyük darbe olacaktır. 

15 Temmuz 2016’dan bu yana sivil-asker ilişkileri ve 
TSK’nın dönüşümü konusundaki Türkiye içindeki 
tartışmalara uluslararası boyut da eklenmiştir. 15 
Temmuz sonrası TSK’nın NATO içerisindeki etkinli-
ğinin ve NATO ile ilişkilerinin hangi yönde seyrettiği 
uluslararası ortamda tartışmaya açılmıştır.10 Ayrıca 
uluslararası medyada Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ve 
ABD ile yaşadığı güven bunalımları ve Rusya ile yakın-
laşmasının savunma ve güvenlik alanındaki yansıma-
ları nedeniyle Türkiye’nin ve TSK’nın Batı güvenlik 
sistemindeki yeri ve geleceğine dair karamsar haber ve 
yorumlar da sık sık görülür olmuştur.

Öte yandan OHAL sürecinde çıkartılan 27’nci KHK 
olan 25 Ağustos 2017 tarihli Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT)’in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması kararna-
mesi, Askeri Personel Kanunu’nda, rütbe terfi ve tayin 
kriterlerinde ve askeri eğitim sisteminde değişiklikler 
içeren 694 No’lu KHK11 ile birlikte 15 Temmuz sonrası 
devam eden OHAL süreci ile devlet kurumlarının 
Cumhurbaşkanlığı sistemine göre yeniden dizaynı 
süreçlerinin birbirine eklemlendiği de göstermekte-
dir.12 Görünen o ki 16 Nisan 2017 Anayasa Referan-
dumu sonrası devlet kurumlarının Cumhurbaşkanlığı 
sistemine göre dizaynı süreci, OHAL altında KHK’lar 

8 James Mahoney and Kathleen Thelen, Explaining Institutional Change: 
Ambiguity, Agency and Power (Cambridge: Cambridge University Press, 
2010).

9 Murat Yeşiltaş ve Murat Aslan, “TSK’nın 15 Temmuz’a Yolculuğu ve Son-
rasında Muharebe Etkinliği,” SETA Raporu Sayı: 210, Temmuz 2017.

10 Zia Weise, “Turkish tensions undermine its role in NATO,” Politico, June 
30, 2017.

11 694 No’lu KHK tam metni için lütfen bakınız: http://static.karar.com/
custom_ads/pdf/694sayılıkhk.pdf (erişim Eylül 15, 2017).

12 Metin Gurcan, “Erdogan hastens executive presidency with a new dec-
ree,” Al Monitor, August 31, 2017.

yolu ile kurumları FETÖ’den arındırma ve kapasite 
eksikliğinin giderilmesi süreçlerine yapışmış olarak 
devam edecektir. Neticede birbirine yapışık giden;

• Devlet kurumlarının yapısal revizyonu, 

• Bürokrasinin tasfiyelerle FETÖ’den arındırıl-
ması nedeniyle ortaya çıkan kapasite eksikliği-
nin giderilmesi,

• Cumhurbaşkanlığı sistemine göre devlet ku-
rumlarının yeniden dizaynı süreçlerinin aynı 
anda ve hep birlikte yönetilmesi ihtiyacı doğ-
muştur. Bu durum mevcut kurumsal karmaşık-
lığı daha da arttırmaktadır.

Sonuç olarak, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi bizleri 
kısaca, devletin kurumsal yapısının yanı sıra, sivil-
asker ilişkilerinin ve TSK’nın dönüşümü üzerinde 
tartışmaya en varoluşsal (ontolojik) temele varana 
kadar devam etme zorunluluğuna itmektedir. İşte bu 
çalışmanın amacı, üzerinden on beş ay geçmiş olan 15 
Temmuz sonrasında, 16 Nisan 2017 Anayasa Referan-
dumuyla artık halkın iradesini yansıtan bir gerçekliğe 
dönüşen Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecinin 
başlamasının ardından “Neredeyiz?” sorusuna cevap 
verecek şekilde mevcut durumun bir analizini yapmak, 
ortaya çıkan risklere dikkat çekmek ve çözümlerine 
dair öneriler sunmaktır. 

Bu amaçla, çalışmanın ilk bölümünde “Neredeyiz?” 
sorusuna cevap verebilmek için devlet kurumlarının 
yeniden inşası, sivil-asker ilişkileri ve TSK’nın 
kurumsal dönüşümü boyutlarında mevcut durumun 
bir analizi sunulacaktır. 

15 Temmuz şokunu yaşamış devlet kurumlarının 
yeniden inşası, sivil-asker ilişkileri ve ordunun 
kurumsal dönüşümü boyutlarında geçen on beş ay 
içinde yapılan ilk yardım müdahalesi esnasında önce-
liklendirme/sıralamadan kaynaklanan risk alanları 
irdelenecektir. 

Son bölümde ise önümüzdeki aylarda devam edeceği 
ve birbiri üzerine yapışmış olduğu görülen OHAL 
sürecinde KHK’larla devlet kurumları, sivil-asker 
ilişkileri ve ordunun Cumhurbaşkanlığı sistemi için 
yeniden dizaynı sürecinde karşılaşılabilecek riskleri 
azaltmak için yapılması gerekenlere yönelik önerilere 
yer verilecektir.
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Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 15 Temmuz’dan 
on beş ay sonra “Mevcut Durum”, Devlet Kurumla-

rının Yeniden İnşası, Sivil-Asker İlişkileri ve Askeri 
Reformlar başlıkları altında analiz edilecektir.

Tablo 2: Devlet Kurumları, Sivil-Askeri İlişkileri ve Ordu Açısından Kavramsal Çerçeve

DEVLET KURUMLARININ YENİDEN İNŞASI

Kriz  
Farkındalığı Felsefe Kurumsal 

Reform

Kurumların 
Yapısal Revize

Sivil-Asker İlişkileri ve 
TSK’nın Dönüşümü

Liyakat-
Rasyonellik

Kapsayıcılık

Toplumla 
Müzakere

Laik 
Devlet

Çoğulcu 
Siyaset

Kapsayıcı 
Kurumlar

Eşit 
Vatandaş

Denetlme ve 
Dengeleme

Stratejik 
Planlama

• Paradigma Değişimi

• Demokratik ve Sivil Kontrol

• Etkinlik/Verimlilik

• Esneklik

• Profesyonellik

• Müştereklik

• Güvenlik Sektörü İçinde Ordu

• Ordu-Hükümet/Devlet İlişkileri

• Ordu (Komuta Yapısı/Teşkilatlanma)

• Profesyonel Askeri Öğretim Sistemi

• Terfi ve Tayin Sistemi

• Asker-Din İlişkisi
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2.1. DEVLET KURUMLARININ YENİDEN 
İNŞASI AÇISINDAN MEVCUT DURUM

15 Temmuz 2016’dan 16 Nisan 2017 arasındaki dönemde 
genelde devlet krizi boyutunda iki temel sorun alanı 
karşımıza çıkmıştır. Bunlar;

• Devlet kurumlarının mevcut yapılarının gözden 
geçirilmesi sorunu,

• Özellikle devletin güvenlik, yargı ve yüksek idari 
bürokrasisi başta olmak üzere “FETÖ’den arın-
dırma” amaçlı yürütülen tasfiyeler nedeniyle 
bürokraside oluşan kapasite sorunu. 

16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile Cumhurbaş-
kanlığı sistemine geçişte halk iradesinin netleşmesi 
sonrasında bu iki mevcut kriz alanına Cumhurbaşkan-
lığı sistemine geçiş için kurumların dönüşümü gereklili-
ğinden kaynaklanan belirsizlik de bir sorun alanı olarak 
eklenmiştir. 15 Temmuz sonrası sürece eklemlenen 
Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne yönelik devlet kurumla-
rının yeniden yapılanması sürecinde akla gelen sorular;

• Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte devlet ku-
rumları nasıl teşkilatlandırılacak?

• Bu kurumların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
muhatapları hangi kişiler/yapılar olacak? 

• Cumhurbaşkanlığı sisteminde karar alma me-
kanizmaları nasıl kurulacak? 

• Külliye hangi alanlardaki yetkilerini hangi ak-
törlere/kurumlara nasıl mekanizmalarla delege 
edecek? 

• Bu delegasyonda görev, yetki ve sorumlulukları 
ile denetleme ve dengeleme mekanizmaları na-
sıl kurulacak?

Siyasi aktörler, akademisyenler, emekli bürokrat ve 
askerler ile yapılan derinlemesine mülakatlarda bu 
soruların cevaplarına ilişkin kaba bir çerçeve mevcut 
olmasına rağmen konu teknikleştikçe cevaplara ilişkin 
belirsizliğin arttığı gözlenmektedir. Örneğin yeni 
sistemde, üst düzey bürokrasi, seçilmiş Cumhurbaş-
kanı ve kabinesiyle birlikte göreve gelip gidecektir. 
Ancak üst düzey bürokrasinin dışarıdan mı, yoksa 
mevcut bürokrasiden mi atanacağı konusundaki 
belirsizlik devam etmektedir. Ek olarak, yüksek bürok-
ratların yeni sisteme geçiş sürecinde siyasetle nasıl 
bir uyum ve iş ilişkisi geliştireceği, görevlerini hangi 
kapsamda, kime ve hangi kuruma bağlı olarak yürüte-
cekleri, bürokratik olanla siyasi olanın nasıl ayrılacağı 
hususlarındaki soru işaretleri de devam etmektedir.

Diğer yandan orta ve alt düzey bürokraside daha çok 
eski sistemle işe alım, eğitim, adaylığın kaldırılması 
ve orta düzeye kadar terfiyle şekillenen bir personel 
temin ve geliştirme politikası takip edilecekmiş gibi 
görünmesine rağmen yeni sistemde alt ve orta düzey 
bürokrasiye ilişkin net bir personel politikası henüz 
yoktur. Özellikle, KHK 694 ile çalışan sayısı on binleri 
bulan Başbakanlık bürokrasisinin de yavaş yavaş 
ortadan kalktığı bir süreç başlamıştır. Bu personelin 
gelecekleri konusunda ciddi belirsizlikler mevcuttur.

15 Temmuz devletin kurumsal anlamda yeniden örgüt-
lenmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmış, 
16 Nisan 2017 Referandumu sonucu da bu ihtiyacın 
gerçekleşebilmesi için gerekli siyasi meşruiyeti sağla-
mıştır. Ancak bu dönüşümün Senem Aydın Düzgit 
ve Evren Balta’nın da çalışmalarında vurguladığı gibi 
“elitlerin Türkiye’de kutuplaşmanın olup olmadığı 
konusunda bile kutuplaştığı”13 bir toplumsal ortamda 
dört ana prensip ışığında gerçekleşmesi zarureti de 
ortaya çıkmıştır:

• İlk olarak ister muhafazakâr, ister laik kesim-
den, isterse farklı ideolojilere sahip olsun, toplu-
mun büyük çoğunluğunun ortak olarak görüşü 
devletin toplumun farklı kesimlerine şefkatli ve 
kapsayıcı olarak yaklaşabilmesi için muhakkak 
laik karaktere sahip olmasının gerektiğidir. Tek 
bir ideolojiye, tek bir görüşe sahip devlet kapsa-
yıcı olamadığı gibi kırılgan olmakta ve kutuplaş-
ma gibi sorunlardan çok fazla etkilenmektedir.14 

• İkinci olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 
Türkiye’ye vermiş olduğu en önemli derslerden 
biri, Türkiye’de devlet düzeyinde işe alımlar, 
belli pozisyonlardaki insanların belli konumlara 
gelmesi ne kadar liyakatten uzaklaşırsa esasta 
devletin kendisi o kadar zayıf hale gelmekte ve 
devlet de o nispette şefkatsizleşmektedir. 

• Üçüncü olarak alınan kararların kuşatıcı ve kap-
sayıcı olabilmesi için siyasi ve bürokratik elitin 
toplumun farklı kesimleriyle sürekli bir fikir 
alışveriş halinde olması gerekmektedir. 

• Son olarak devlet-toplum ilişkilerinde “eşit 
yurttaş” prensibi için hukukun üstünlüğü ve ta-
rafsızlığının ilk şart olduğu gerçeği de önemli bir 
prensip olarak karşımıza çıkmaktadır.

13 Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta, “15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası 
Türkiye: Elitler Kutuplaşma Hususunda Kutuplaşınca,” İPM Politikalar 
Raporu (İstanbul: İstanbul Politikalar Merkezi, Nisan 2017).

14 Ibid. Bu tez rapordaki katılımcıların ortak görüşüdür.
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Tablo 3: Devlet Kurumları Açısından Mevcut Durum

15 TEMMUZ SONRASI DEVLET KURUMLARI

Kurumların Mevcut 
Yapılarının Revizesi

Kadroların Kapasite 
Eksikliklerinin Giderilmesi

Devletin Laik Karakteri Hukukun Üstünlüğü ve 
Tarafsızlığı

Cumhurbaşkanlığı Sistemine 
Göre Kurumsal Dönüşüm

Kapsayıcılık Liyakat Çoğulcu 
Siyaset

Toplumla 
Müzakere

2.2. SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ AÇISINDAN 
MEVCUT DURUM

Aslında eş zamanlı askeri reformlar ve toplu tasfiyeler 
ile şekillenen 15 Temmuz sonrası ortamda bir para-
digma değişimi olduğu görülmektedir. Bu paradigma 
değişimi Türkiye’deki sivil-asker ilişkilerinin doğasında 
meydana gelen, asker ile sivil dünyaların birbirinden 
bağımsızlaşarak askerin profesyonelleşmesine ve 
bunu sağlamak için belirli alanlarda otonomi/imtiyaz 
kazanmasına imkan veren Huntingtoncu yaklaşımdan, 
orduyu sivil topluma çapalayarak nihai durumda 
bir asker-sivil benzeşmesi amaçlayan Janowitzci 
yaklaşıma doğru yaşanan geçiştir.15

Şu an sivil-asker ilişkileri açısından yeni resim kabaca 
netleşse de resim içinde hala belirsizliğini koruyan 
pek çok alan mevcuttur. Öncelikle an itibarı ile artık 
hiç kimse TSK’nın içinde FETÖ’nün yuvalandığı 
kurmaylık sistemi, askeri sağlık sistemi, askeri yargı 
sistemi gibi imtiyaz ve otonomi alanlarının olduğu 
ve 15 Temmuz’la çürüdüğü tescillenen “eski düzene” 

15 Metin Gurcan, “Never Again! But how? State and the Military in Turkey 
after July 15,” IPC Policy Paper (Istanbul: Istanbul Policy Center, April 
2017). 

dönmek istememektedir. Bu konuda kafalar çok nettir. 
Ancak hâlihazırda Türkiye’de sivil-asker ilişkilerine 
dair “neyin” ve “niçin” yapılması gerektiğine dair 
yorumlara sıkça rastlansa da yeniye dair “Nasıl?” 
sorusuna cevap veren model ve yaklaşımlara ilişkin 
akademik ve teknik tartışmalar yok denecek kadar 
azdır. Dolayısıyla devlet, 15 Temmuz’un hemen 
akabinde en ihtiyaç duyduğu anda yardım alacak bir 
literatür ve yol gösterecek model önerileri bulamamış, 
el yordamı ile “nasıl” sorusuna cevap aramıştır.

Acaba Türkiye’nin 2030’lu yıllarda güvenlik ortamında 
beliren tehditlerle karşı etkin ve verimli mücadele 
edebilmesi için nasıl bir orduya ihtiyacı var? Bu soruya 
cevap verebilmek için gelecekteki tehdit algılamaları 
ve küresel güvenlik ortamını şekillendiren dinamikler 
kadar Türkiye’nin güvenlik ihtiyacında bir niyet-kapa-
site dengesinin de kurulmuş olması gerekmektedir. 
2030’larda Türkiye’nin nasıl bir orduya, ordunun 
hem entelektüel askeri birikim hem de milli/manevi 
ve profesyonel değerler açısından nasıl bir subay ve 
astsubay profiline ihtiyacı olduğu net olarak tanım-
lanmadan askeri elitlerin bu “son resme” ulaşmak için 
TSK içindeki Teşkilat-Malzeme Kadrolarını (TMK) 
ve askeri eğitim sistemini revize edebilmesi pek de 
mümkün gözükmemektedir.
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Ekim 2017 itibarı ile sivil-asker ilişkileri alanındaki 
aktörlerin mevcut pozisyonlarını şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

2.2.1 Askeri Bürokrasi: TSK’nın 15 Temmuz 
ile Yıpranan Entelektüel Kapasitesi ve Kaçan 
Dönüşüm İştahı 
Son günlerde TSK’nın iç dinamikleri ve askeri elitleri 
siyasi görüşleri açısından tasnif eden ve aralarındaki 
güç mücadelelerine dair kaleme alınmış yazılar 
medyada sıkça yer almaktadır. Ancak 15 Temmuz 
sonrasında TSK içindeki asıl mücadelenin siyasi görüş-
leri açısından farklı gruplardaki askeri elitler arasında 
değil de değişim konusundaki duruşları açısından 
tasnif edilebilecek askeri elitler arasında olduğu görül-
mektedir. 15 Temmuz öncesinde başta Genelkurmay 
Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki stratejik 
dönüşüm, konsept/proje geliştirme ve stratejik 
planlama ile ilgili kritik birimleri ele geçiren FETÖ 
mensuplarının 15 Temmuz kalkışması ile birlikte 
TSK’nın dönüşüm konusundaki istek ve kapasitesini 
de gasp ettiğini söylemek mümkündür. Temmuz 
sonrası dönemde TSK içindeki asıl güç mücadelesinin 
dönüşüm karşısındaki duruşları açısından TSK ile tek 
taraflı (parazitel) ilişki kuran, nispeten entelektüel/
akademik düzeyleri düşük ve statüko yanlısı simbi-
yontlar, kurumsal dönüşüm söz konusu olduğunda 
şahsi kariyerlerini önceliklendiren ve ona göre statüko 
yanlısı veya reformist görünebilen pragmatistler ve 
TSK’nın dönüşmesi gerektiğine inanan reformcular 
arasında yaşandığı gözlenmektedir. 

TSK içindeki reform yanlılarını Öze Dönüşçü Reform-
cular ve İlerlemeci Reformcular olarak ikiye ayırmak 
mümkündür. Öze Dönüşçü reformcular TSK’nın 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk kurulduğu yıllarındaki 
fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini savunurken 
ilerlemeci reformcular ise TSK’nın mevcut küresel 
güvenlik ortamının gereksinimleri ışığında daha teknik 
(dolayısı ile daha az ideolojik) bir dönüşüme ihtiyacı 
olduğunu savunmaktadır. Simbiyont, pragmatist ve 
reformcu tipleri bir örnekle anlatmak mümkündür. 22 
Şubat 2017’de Milli Savunma Bakanlığında yapılan bir 
düzenleme ile ordu-toplum benzeşmesini sağlamak 
maksadıyla TSK’da görev yapan kadın subaylara 
yönelik başörtüsü yasağı kaldırılmıştır. Simbiyontlar bu 
düzenlemeye “eski köye yeni adet getireceği ve kendile-
rine yeni sorunlar çıkaracağı” gerekçeleri ile statükocu 
bir tutumla karşı çıkarken, şahsi kariyerini önceliklen-
diren pragmatistler için “amirlerinin” ve terfi-tayinle-
rinde etkileri artan sivil seçilmişlerin konu hakkındaki 
pozisyonları iyice tahlil ettikten sonra duruşunun şahsi 
kariyerine etkisi ışığında düzenleme yanlısı veya karşıtı 
bir tutum takınmaktadır. Düzenlemenin laiklik gibi 

Cumhuriyetin kurucu bir değeri ile çakıştığını ve sert-
laik bir kurum olan TSK’da bu düzenlemenin sorun 
yaratacağını düşünen öze dönüşçü reformcular bu 
düzenlemeye şiddetle karşı çıkarken, ilerlemeci dönü-
şümcüler kadın subayların başörtülü olup olmadıkla-
rından önce liyakatli olup olmadıklarına yoğunlaşarak 
tartışmaya daha teknik bir açıdan yaklaşmaktadır. Ya 
da, İmam-Hatip Liselerinden mezun olan gençlerin 
subay olmasına dair tartışmada bu düzenlemeye “ideal 
subay tipi”nden sapmak demek olduğu için öze dönüşçü 
reformcular karşı çıkarken, ilerlemeci reformcular için 
mesele teknik bir meseledir. İlerlemeci reformcular, 
bir maliyet-fayda analizi yapacaklardır. Analize göre 
toplumsal değişim ihtiyacı mevcut sisteme bağlı kalma 
ihtiyacına üstün gelirse İmam-Hatip Lisesi mezunla-
rının subay ve astsubay olmalarına izin verme taraftarı 
olacaklardır. Simbiyontlar bu tartışmaya genelde “bana 
daha fazla iş çıkar mı?” penceresinden yaklaşıp ilgisiz 
kalmaktadır. Pragmatistler, siyasetin ve amirlerinin 
eğilim ve kanaatlerine göre kişisel kariyerlerine en çok 
faydayı sağlayacak şekilde bu düzenlemenin lehinde ya 
da aleyhinde gibi görünebilir.

15 Temmuz’dan sonra hala devam eden toplu tasfiye-
lerin ve reformların TSK içinde belirsizliği artırdığı, bu 
nedenle TSK’nın da belirsizliği düşman olarak gören 
her modern dünya ordusu gibi, yaşanan kurumsal şok 
sonrası refleks bir tutumla “eski statüko” ya dönmeye 
çalıştığı gözlenmektedir. Emekli askerler ve güvenlik 
sektöründeki sivil bürokratlarla yapılan derinlemesine 
mülakatlardan TSK içinde yaşanan ihraç ve görevden 
uzaklaştırmalardan etkilenmemek için risk almadan, 
arşive sadık kalarak, sadece ama sadece amirlerinin 
verdiği emirleri yerine getirme davranışının en makbul 
davranış biçimi haline geldiği görülmektedir. Bu 
nedenle 15 Temmuz sonrası süreçte TSK personeli 
arasında nispeten entelektüel/akademik kapasiteleri 
düşük simbiyontlar ile siyasallaşmaya meyilli pragma-
tistlerin öne çıktığını, “nasıla kafa yoran çoğu ilerlemeci 
reformcuların kritik görevlerden uzaklaştırıldığını, öze 
dönüşçü reformcuların büyük kısmının ise hala küskün 
veya öfkeli olduğunu söylemek mümkündür. Ancak 
burada unutulmaması gereken bir nokta, TSK”nın 15 
Temmuz öncesindeki kurumsal yapısının çok hantal 
ve sivil-siyasi denetimden uzak olduğu gerçeğidir. 
Asker sivil toplum ile siyasetin gözetimi ve denetimi 
dışında kurmaylık sistemi, subay tayin ve terfi sistemi, 
yurt dışı görev ve personel yetiştirme programları gibi 
pek çok “imtiyaz fonksiyonu” ve askeri eğitim sistemi, 
sağlık sistemi gibi “imtiyaz alanları” elde etmiştir. İşte 
bu köhne yapı içindeki sivilin gözünden uzak “imtiyaz 
alanlarının” FETÖ tarafından çok iyi tespit edilip, uzun 
ama akıllı bir strateji ile yavaş yavaş ele geçirilmesi, 15 
Temmuz’a neden olan faktörlerin başında gelmektedir. 
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O halde, askeri reformlar ve TSK’nın dönüşümü 
konusundaki tartışmaların ve model arayışının devamı 
önem kazanmaktadır. TSK’nın dönüşüm konusundaki 
istek ve kapasitesinin devamı, yarım kalan askeri 
reformlar ve yapılmak istenen ancak yapılamayan 
askeri reformlar için pedal çevirmeye devam etmesi 
gerekmektedir. Bunun için de TSK içinde “eski statü-
koya dönüş refleksinin” kırılması ve tekrar “reformcu 
ruhun” diriltilmesi önem kazanmaktadır.

15 Temmuz üzerinden on beş ay geçmesine rağmen 
sivil-asker ilişkileri ve TSK’nın kurumsal dönüşümü 
alanlarında “lokomotif” rolü üstlenmesi gereken 
MSB’nin yapısının yeterince güçlendirilemediği de 
bir gerçektir. 15 Temmuz sonrasında MSB’nin istenen 
seviyede güçlenememesinin temel nedenleri olarak;

• Özellikle MSB’ye bağlı kuvvet komutanlıklarını 
daha iyi kontrol edebilmesi ve başta MSÜ ol-
mak üzere kritik kadrolara niteliği uygun askeri 
personel atayabilmesi için MSB bünyesinde bir 
“Tayin/Atama Birimi”nin henüz kurulamamış 
olması,

• MSB bünyesinde askeri danışmanlık kadroları-
nın hala yeterince güçlendirilmemiş olması,

• MSB bünyesinde kara, deniz ve hava kuvvet ko-
mutanlıkları arasında “müşterekliğin” nasıl sağ-
lanacağına dair henüz bir ortak vizyon oluşturu-
lamaması ve MSB çatısı altında bir müştereklik 
kültürünün inşa edilememesi,

• TSK’nın nasıl “etkinleşerek küçüleceği” ve pro-
fesyonel orduya geçiş konusunda nasıl bir yol 
haritası izleneceği konusunda vizyon eksikliği 
(TSK her ne kadar 1990’ların sonunda tümen 
merkezliden tugay merkezli yapılanmaya geçe-
bilse de hala 1840’lardan kalma sabit-stabil or-
dugah sistemini devam ettirmektedir. Bu durum 
bir mobilite zayıflığına yol açmakta, bu da tugay-
filo merkezli ve görev gücünden de öte, içinde 
kara-deniz-hava işbirliğine imkân veren birlik 
teşkilatlanmasını engellemektedir).

• Tamamen MSB’ye devredilen lisans ve yüksek 
lisans düzeyindeki askeri eğitim sisteminin 
karar alma mekanizmalarının tümüyle sivilleş-
mesine rağmen diğer modern dünya orduları 
ile rekabet edebilen kalitede bir askeri eğitim 
reformuna henüz imza atılamamış olması sa-
yılabilir.

Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı’ndan Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlanan kuvvet komutanlıklarının, 15 

Temmuz sonrasındaki askeri reformlar konusunda 
birbirinden farklılaşan düşünüş ve iş tutuş tarzları 
ile ortak harekât icra edebilme becerisi olarak 
tanımlanabilecek ve hassas yönetimi önem kazanan 
“müşterekleşme” konusunda devam eden sıkıntıları, 
TSK içindeki önemli kurumsal sürtünme alanlarının 
başında gelmektedir. 

Kuvvet komutanlıkları arasındaki farklılaşmaya göre;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı: TSK persone-
linin yaklaşık %60’ını oluşturan Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın (KKK), başta Genelkurmay Başkan-
lığı olmak üzere hem müşterek karargâhlarda hem de 
kritik yurt dışı görevlerde geleneksel ağırlığı vardır. 
Geleneksel olarak TSK’nın klasik-Alman ekolü bir 
kara gücü ordusu gerçeğinden hareketle yeni dönemde 
KKK personeli geçmişte TSK içindeki bu ağırlığını 
muhafaza etmeye çalışan “karacı ekolü” merkezinde 
bir dönüşüm tutumu içindedir. KKK personeline göre 
karacılar TSK’nın asıl yükünü çeken ana kütlesidir. 
Terörle mücadele ve yurt dışı görevlerinden dolayı işi 
hep zor ve yıpratıcıdır. KKK personeline göre kışla ve 
lojman altyapısındaki yetersizlik KKK personelinin 
ömrünü tüketir, özlük hakları görevin gerektirdiği 
kadardır, bitmeyen mesailerden ve denetlemelerden 
aile yaşantısı yoktur. Bu kadar yükün bir sonucu 
olarak TSK’da söz sahibi KKK olmalıdır. Özellikle 
karacı subaylar arasında mevcut ve personel moral/
motivasyonunu olumsuz etkileyen kurmay subay-sınıf 
subayı paradoksu 15 Temmuz 2016 sonrası kurmaylık 
sisteminin kaldırılması ile azalsa da bu sefer de sınıf 
subayları arasında piyadeler/komandolar ile diğer sınıf 
subayları arasında rekabetin arttığı gözlenmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı: TSK personelinin 
yaklaşık %20’sini oluşturan Hava Kuvvetleri K.lığı 
(Hv.K.K.lığı) personelinin kendilerini TSK içindeki 
teknoloji odaklı dönüşümün yegane lokomotifi olarak 
algıladıkları, ama bu algının çok da gerçek durumu 
yansıtmadığı görülmektedir. Hv.K.K.lığı başta F-35, 
yüksek irtifa hava ve füze savunma sistemleri, yüksek 
irtifa İHA sistemleri gibi sofistike projelerle havacılık 
ve uzay alanında büyük atılımlar yapma ve yeni 
dönemde TSK’nın esas kuvvet komutanlığı olma 
çabası içindedir. Hv.K.K.lığı’na göre TSK’da değişim 
kendi üzerinden gerçekleşmelidir. Hava kuvvetleri 
personeline göre, Hv.K.K.lığı TSK’nın teknolojik ve 
elit gücüdür. Sahadaki yıpranmadan etkilenmez, sıkı 
protokol ve kontrol formları ile hayatı geçer. Hava 
Kuvvetleri personelinin işi temizdir, füze tehdidi 
hariç çatışmanın şiddetini kokpitte ve hava harekât 
merkezlerinde pek hissetmez. Kışladan önce lojmanını 
yapar, personele değer önceliklidir. Silahının gücü ve 
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mühimmatın maliyeti, işini bir kerede bitirmesine ve 
sahadakilerin takdirini kazanmasına yeter. İş fazla 
yıpratmaz ve işinin devamı sivil sektörde daha da 
caziptir. Hava kuvvetlerinin pilot ihtiyacı, istifasında 
çok belirleyici değildir. Özlük hakları tam alınır ve 
aile ile birlikte yaşanır. Diğer kuvvetlerle çok fazla 
karışmadan, müşterekliği aramadan işini yapmak 
ister. Özellikle havacı subaylar arasında pilot subaylar 
ve diğer subaylar ayrımının, maaş tazminatları ve 
özlük hakları/imtiyazlar açısından çok açılmış olması 
“Havacı Subayı” konseptinin havacılar arasında sıkça 
tartışılmasına neden olmaktadır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: TSK personelinin 
%17’sini oluşturan Deniz Kuvvet Komutanlığı 
(Dz.K.K.lığı) küresel deniz ticaret yollarının artan 
önemi ve Türkiye’nin önce bölgesel sonra da küresel bir 
deniz gücü olması gerektiği tezi ile gelecekte TSK’nın 
esas kuvvetinin kendisinin olması ve değişimin kendi 
üzerinden gerçeklemesi gerektiği iddiasındadır. Deniz 
kuvvetleri personeline göre, Dz.K.K.lığı TSK’nın ikinci 
planında kalmıştır. Türkiye için Akdeniz sorun alanı, 
Ege hassas kriz alanı, Karadeniz ise potansiyel harp 
alanıdır ama Türkiye’de kimse bunu anlamamaktadır. 
Denizcilere göre bir gün Türkiye denizde savaşmak 
zorunda kaldığında Türkiye denizciliğin gerçek 
değerlerini geç de olsa anlayacaktır. Yine denizcilere 
göre, denizdeki görevin zorluğunu ve gemiden kaçacak 
yerinin olmadığını kimse anlamaz. Denizcilerin 
görevleri aylarca sürer, kışla denilen şey sınırsız su 
içindeki demir yığınıdır. O demir yığını içindeki katı 
sevk ve idare sinirleri çelik gibi yapar ve yıllar içinde 
bozar. Denizcilerin her limanda bir bekleyeni var denir 
ama denizciler ailesini bile göremez. Uluslararası 
tecrübeleri iyidir ve beyaz kıyafetleri içinde bir aris-
tokrat olması için eğitilir ve yaşarlar. Binbaşı ve altı 
rütbelerde en iyi karargâh subayları denizci olmasına 
rağmen özellikle üst rütbelerdeki denizci subayların 
aşırı teknik bakış açıları müşterek karargâh görevlerine 
zayıf sosyal formasyonla gelmelerine neden olmakta ve 
bu da müşterek karargâhlarda birlikte çalışılabilirliği 
olumsuz etkilemektedir.

Özellikle TSK’nın yeniden teşkilatlanması, askeri 
eğitim sistemi, mevcut ve gelecekteki tehdit algılama-
ları ve Türkiye’nin bölgesel/küresel vizyonu ışığında 
kuvvet yapılanması, kara-deniz-hava kuvvet komu-
tanlıkları arasında işbirliğini esas alan “müşterekliğin” 
sağlanmasına bağlıdır. Ancak ne yazık ki 15 Temmuz 
sonrasındaki askeri reform tartışmalarında her bir 
kuvvet komutanlığının “müştereklik” kavramından 
farklı şeyler anladığı, Kara Kuvvetleri K.lığının TSK 
içindeki mevcut ayrıcalıklarını muhafaza etmeye çalı-
şırken, Deniz ve Hava Kuvvetleri K.lıklarının bu ayrı-

calıkları sona erdirip gelecekte TSK’nın esas kuvveti 
haline gelme çabası içinde oldukları gözlenmektedir. 
Yapılan mülakatlarda ortaya çıkan bir önemli nokta da 
özellikle Hv.K.K.lığı ile Dz.K.K.lığı’nın TSK içinde nasıl 
bir müştereklik yaratılacağı konusunda ikna olmadan 
dönüşüm sürecine katılmalarının sağlanamayacağı 
gerçeğidir. 

Yine emekli subaylarla yapılan derinlemesine müla-
katlarda, Kara Kuvvetleri mensubu subaylar TSK 
içindeki kurumsal dönüşümde “nitelikli komuta kade-
mesine” vurgu yaparken denizci subayların “nitelikli 
icracı personele”, havacı subayların ise “teknolojiye” 
öncelikli vurgu yapması dikkat çekicidir. Bu bulgular 
ışığında her bir kuvvetin TSK’nın dönüşümünden 
farklı şeyler anladığını söylemek mümkündür. Bu 
farklılaşma da hala Milli Savunma Bakanlığı için 15 
Temmuz sonrası kendisine bağlanan kuvvet komutan-
lıkları arası bir “uyumlulaştırma” sorununun varlığına 
işaret etmektedir.

Derinlemesine mülakatların önemli bulgularından biri 
de general, albay, yarbay ve binbaşıların oluşturduğu 
“üst subay” kitlesi ile yüzbaşı, üsteğmen ve teğmenlerin 
oluşturduğu “genç subay” kitlesi arasında subaylık 
mesleğinin değerleri, askerlik ve TSK’nın kurumsal 
yapısı hakkındaki düşünce farklılıkları olduğudur. 
Kısaca, TSK’nın “üst subaylarının” kafalarındaki 
işletim sistemi ile “genç subayların” kafalarındaki 
işletim sistemi farklı şekilde çalışmaktadır.

Üst subaylar (General, Albay, Yarbay): TSK’daki 
üst subaylar genelde “İdealist subay” tipinde olup, 
genç subaylarla kıyaslandıklarında laiklik hassasiyeti 
nispeten yüksek, “devre ruhu” gibi kolektif değerleri 
önemseyen, elitist, mutlak itaate önem veren, şahsi 
kariyerinden ziyade TSK’nın kurumsal kişiliğini 
önemseyen, subaylık tercihleri nispeten ailelerinin 
kararı neticesinde şekillenmiş, merkez-sol perspek-
tiften dünyaya bakan subaylar olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Genç subaylar (Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen ve 
Teğmen): TSK’daki genç subaylar (özellikle üniver-
site mezunu sözleşmeli subaylar) genelde “memur 
subay” tipinde olup, laiklik hassasiyeti nispeten düşük, 
kollektif değerlerden ziyade bireysel kariyerini önem-
seyen, ailevi geçim ve uzun dönemli yatırım kaygısı 
taşıyan, kendi gelişimini TSK’nın kurumsal kişiliğinin 
önüne koyan, subaylık tercihleri nispeten kendi bilinçli 
tercihleri olan, merkez-sağ perspektiften dünyaya 
bakmaktadırlar. Burada önemli bir nokta olarak TSK 
içinde mesleki yeterlilik, hayatı algılama ve sosyal 
yetenekler açısından hala “yeni nesil subay formas-
yonu” önemli bir kriz alanıdır. Son on yılda toplumda 
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yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasal değişim ile subay 
kaynağının değişmesi ve çeşitlenmesi gibi nedenlerle 
değişmekte olan “Teğmen” tipolojisindeki değişimin 
kendisi, nedenleri ve sonuçları üzerinde hassasiyetle 
durulması önemlidir.

Bu noktada bir diğer önemli husus da 15 Temmuz 
sonrasında gerek harp okullarına doğrudan sivil 
üniversitelerin ara sınıflarından öğrenci alımlarının, 
gerekse sivil üniversite mezunu sözleşmeli subay alım-
ları ile astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanlarının 
artırılmasının hem TSK içindeki subay kitlesinin 
homojenliğinin hızlı bir şekilde bozulması hem de 
subayların dünya görüşleri ile hayatı algılamaları ve 
mesleki bilgi/kültürü açısından çeşitlenmesine neden 
olduğudur. Bundan on yıl önce subay kaynağı sadece 
harp okulları iken şu anda harp okulu mezunları, sivil 
üniversite mezunları, sivil üniversite ara sınıf geçişliler, 
astsubaylıktan geçenler ve uzman çavuşluktan geçenler 
olmak üzere beş farklı kaynaktan subay olunabilmek-
tedir. Bu durum takım ruhu (esprit de corps), mesleki 
bilgi ve tecrübede standartlaşma ve profesyonelleşme 
gibi temel değerler üzerinde duran subaylık mesleğinin 
değerlerinin değişmesi/çeşitlenmesi anlamına gelmek-
tedir. Bu açıdan 15 Temmuz sonrasında personel 
temin kaynakları çeşitlenen TSK’da kısa sürede subay 
olma imkânı elde eden teğmenler arasında subaylık 
mesleğinin gerektirdiklerine uyum, standartlaşma ve 
benzeşim sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle 15 
Temmuz 2016 sonrasında harp okulu öğrencilerinin 
ihracı nedeniyle yaşanan genç subay açığının “sözleş-
meli subay mevzuatı ile muvazzaf subay” alınarak 
kapatılmaya çalışıldığı gözlenmektedir. Şu an için açık 
kapatmak adına yapılan ve kısa vadede sorun çözen 
bu politikanın 5-10 yıllık dönemde TSK içindeki genç 
subay kalitesini olumsuz etkileyeceği ortadadır.

TSK içindeki rütbe, imtiyaz ve statü çatışmalarına göre;

15 Temmuz sonrası dönemde zaten toplu tasfiyelerle 
azalmış rütbeli personel kadroları ile ilgili politika 
değişiklikleri, TSK’da görev yapan rütbeli personelin 
moral ve motivasyonu ile personel temin politikaları 
açısından önem arz etmektedir. Her ne kadar kurmay 
sınıfı subay 15 Temmuz sonrası ihraçlarla azalsa da, 
subaylar arasında kurmay subay-sınıf subayı ayırımı, 
yine subaylar arasında harp okulu mezunu, subay-sivil 
üniversite mezunu sözleşmeli subay, astsubaylıktan 
geçen subay ayırımı, astsubayların özlük hakları ve 
TSK içindeki statülerine yönelik hak talepleri, sözleş-
meli uzmanlık sistemi ile sözleşmeli er sistemi arasında 
yaşanan uyum problemi, profesyonelleşme yolundaki 
en önemli adımlardan olan sözleşmeli er kadrolarının 
bir türlü istenen seviyeye çıkartılamamış olması 

TSK içindeki rütbe, imtiyaz ve statü çatışmalarına 
örneklerdir. Bu çatışmalar, doğru personel temin ve 
yönetimi politikaları ile hassas şekilde yönetilebilme-
lidir. Ancak ne yazık ki 15 Temmuz 2016’dan bu yana 
hem genç subaylar arasında 15 Temmuz’un yaratmış 
olduğu travmanın yeterince giderilmediği, hem de genç 
subaylar için bir “beklenti ufkunun” yaratılamadığı 
görülmektedir. Bu iki olumsuzluk genç subayların 
TSK’ya mensubiyeti ve kurumu benimsemesi önünde 
engel teşkil etmektedir.

2.2.2. Asker-Sivil Entegresyonun16 Gerekliliği
Yapılan mülakatlarda sivil güvenlik bürokrasisinin 
bir kısmının, askerlerin 15 Temmuz sonrasında karşı 
karşıya kaldıkları askeri reformlarla adapte olup, yeni 
hali kabullenmek yerine kurumsal bir refleks olan 
“eskiye ya da 15 Temmuz öncesine” dönüş çabalarını 
siyasi bir okumayla “Bu askerler eski otonomi/imtiyaz 
ve haklarını muhafaza etmeye çalışıyorlar. Asker sanki 
15 Temmuz hiç olmamış gibi davranıyor” şeklinde 
algıladığı görülmüştür. Bu algının sonucu olarak da 15 
Temmuz sonrasında askerlerle beraber çalışan sivil 
bürokraside askere yönelik artan bir kırgınlığın, hatta 
öfkenin mevcut olduğu görülmektedir. Diğer yandan 
sivil bürokrasi, 15 Temmuz sonrasında askerin yeni 
bir “şeye” dönüşmesi gerektiğini anlayamayıp, eskiye 
dönmek istemesinden şikâyetçi olmasına rağmen 
“Yeniye dair nasıl sorularını cevaplayan bir model, 
yaklaşım öneriyor mu?” sorusuna “Evet ama yetersiz” 
cevabını vermek mümkündür. Bir kısım sivil güvenlik 
bürokrasi ise askerle reformlar konusunda çalışmak 
ve Türkiye’de başarılması gereken ve sivil-asker 
işbirliğinden öte bir anlam içeren sivil-asker entegras-
yonu sağlamak için gayret gösterdiği, ancak bu şahsi 
çabaların kurumsallaşabilmesi için gerekli iklimin 
yeterince oluşamadığı gözlenmektedir.

16 Modern dünya ordularında giderek önemi artan sivil-asker entegrasyonu 
kavramını ‘Sivil ve askeri uzmanların günümüzün karmaşık ve asimetrik 
tehditleri ile başa çıkabilmek için aynı mekânda, aynı amaçla ancak farklı 
yöntem ve bakış açıları ile karar destek ve karar alma süreçlerine eşgüdüm 
ve sinerjik katılımı’ olarak tanımlamak mümkündür.



22

1 5  T E M M U Z ’ D A N  O N  B E Ş  A Y  S O N R A :  O R D U N U N  R E F O R M U ,  D E V L E T İ N  D Ö N Ü Ş Ü M Ü

2.2.3. TSK’nın Dönüşümü ve Kurumsal 
Kimliğindeki Değişim Açısından
15 Temmuz sorasında yaşanan diğer bir değişim, 15 
Temmuz sonrasında sivil-seçilmiş Cumhurbaşkanlığı 
makamının hızla güçlenmesi, kuvvet komutanlık-
larının MSB’ye bağlanması ve üzerlerindeki Genel-
kurmay Başkanlığı etkisinin nispi şekilde zayıflaması, 
TSK’nın kurumsal kimliğinde meydana gelen ve tek 
parçalı (monolitik) bir kimlikten, çok sayıda ve birbi-
rinden nispeten bağımsız mikro kimliğin oluşturduğu 
çok parçalı (polilitik) bir kimlik yapısına geçmesidir. 
Ağustos 2017’den sonra Genelkurmay Başkanlığı 
makamı her ne kadar yeniden güçleniyor gibi görünse 
de TSK’nın bu yeni çok parçalı kimliği, askeri elitlerin 
değişime yönelik tutumları, askeri elitlerin dünya 
görüşleri, kuvvet komutanlıklarının TSK’nın dönü-
şümüne yönelik tutumları, “üst subaylar” ve “genç 
subaylar” arasındaki kuşak çatışması, subaylık kayna-
ğının çeşitlenmesi ve TSK içindeki rütbe, statü, imtiyaz 
çatışmaları açısından TSK içindeki tek parçalı yapıdan 
çok parçalıya doğru gelişen bu kimlik dönüşümünün 
hassas yönetimi önem kazanmaktadır.17

17 Metin Gurcan, “A snapshot of the blackbox: a 2015 survey of the Turkish 
officer corps,” Turkish Studies (2017): 1-21.

Tablo 4: Sivil – Asker İlişkileri Açısından Mevcut Durum

15 TEMMUZ SONRASI SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ

SİVİL ASKER
Sivil - Asker Entegrasyonu

• Savunma / Güvenlik alanında Kapasite/Uzmanlık Eksikliği

• Askere Duyurulan Kırgınlık ve Güven Bunalımı

• Kendi Kendine Dönüşememe Sorunsalı 

• Yıpranan Entelektüel Kapasite ve Kaçan Dönüşüm İştahı

Sivil-Asker 
İlişkileri

Dönüşüm konusundaki duruşa göre Askeri Elitler:

a. Simbiyontlar
b. Pragmatistler
c. Reformcular
 -İlerlemeci Reformcular
 -Öze Dönüşçü Reformcular

Burada, TSK’nın kurumsal kültürü, subaylık formas-
yonu ve askeri eğitim sistemi, TSK personeline 
yüklenecek değerler sistemi gibi sosyal olguların teşki-
latlanma, yeni askeri teknolojiler geliştirme, iddialı 
savunma sanayisi projeleri ile harp silah, araç ve gereç-
lerinde yenilenme gibi teknik konular kadar önemli 
olduğunun altı çizilmelidir. Ancak, 15 Temmuz’dan bu 
yana TSK’nın kurumsal kültürü, TSK’ya dair değerler 
sistemi ve askeri eğitim sistemi ile subaylık formas-
yonu gibi sosyal olgularda dönüşümün “niçinleri” ve 
“nasıllarına” dair kamuoyunda yeterince farkındalık 
mevut değildir.
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Aslında “kurumsal dönüşüm” TSK içinde 1990’ların 
sonundan beri konuşulan ve projelendirilen bir konu 
olmasına ve ömrü yirmi yıla yaklaşan TSK’nın dönüşüm 
tartışmalarına rağmen dönüşüm konusunda bir “irade” 
ortaya koyamadığı görülmektedir. Yine, aslında 2002-
2013 döneminde Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecinde 
sivil-asker ilişkilerinde yaşanan sivilleşme konusunda 
güçlü bir sivil-siyasi irade belirmiş ve aşağıda sıralanan 
yapısal reformlara imza atılabilmiştir:

• Milli Güvenlik Kurulu’nun sivilleşmesi (2009), 
• Darbeye imkân tanıdığı iddialarıyla tartışmaya 

neden olan TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35. Mad-
desinin değiştirilmesi (2013),

• Askeri harcamaların Sayıştay tarafından deneti-
mine açılması (2011),

• Askeri Yargı’nın sorumluluk alanının kısıtlanması 
(2013),

• YAŞ kararlarının yargı denetimine açılması 
(2010),

• Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin (MGSB) hazır-
lanmasında siyasi otorite belirleyici olması (2010),

• TSK’nın iç güvenlikte kullanılmasına ilişkin yeni 
düzenlemelerin yapılması (2013)

Ancak TSK’nın dönüşümü için büyük fırsatlar olmasına 
ve dönüşüm konusunda güçlü sivil-siyasi irade bulun-
masına rağmen18 bu fırsat dönemi değerlendirilememiş, 
dönemin siyasi konjontüründen istifade yapılan bu 
reformlar tepkisel kalmış, TSK’yı topyekün bir dönüşüme 
sokabilecek çapta vizyoner ve bütüncül bir reform dalgası 
haline getirilememiştir. 2000’lerin başındaki kurumsal 
dönüşüm süreçlerine aktif katılmış bir emekli albayın:

Aslında 15 Temmuz’dan önce de, 2000’lerin başına 
giden bir tarihi perspektifte TSK’da dönüşüm ve 
reform tartışılıyordu. Yani aslında TSK’da reform 
tartışmaları yeni değil ve elde karargâh teşkilat-
lanması, birlik teşkilatları, askeri sağlık sistemi, 
askeri yargı sistemi ve askeri eğitim sistemi başta 
olmak üzere pek çok alanda yeterince perspektif, 
model ve yaklaşım mevcut. 15 Temmuz öncesi 
reform tartışmalarında “neyin ve nasıl yapılacağı” 

18 Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminin sonunda (Ağustos 2014) 
hazırlanan ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Refor-
mu Raporu’ 2002-2013 arası kaçırılan reform fırsatlarını göstermesi 
açısından önemlidir. Lütfen bakınız: http://www.cumhuriyet.com.tr/
rapor/2014-08-22-SavunmaReformu.pdf (erişim Ekim 4, 2017).

genelde bilinmesine rağmen bu reformları KİMİN 
yapacağı bilinmiyordu. Reform sürecinin öznesi 
yoktu…19 

ifadeleri önemlidir. Yine bu dönüşüm projelerine aktif 
katılan emekli askerlerle yapılan görüşmelerde ortak 
görüş olarak kurumsal dönüşüm konusunda TSK 
karargâhlarında titiz çalışmalar yapılması ve çeşitli 
dönüşüm modelleri geliştirilse de dönüşüm sürecini 
başlatacak komutan iradesinin yokluğu sürekli vurgu-
lamıştır. 2004-2008 arası Genelkurmay Başkanlığı’nda 
görev yapan ve kurumsal dönüşüm projeleri hazırlayan 
bir başka emekli albay ise:

Her gelen komutan “benden sonra olsun” mantığı ile 
reform çalışmasını yaptırdı ama reformu hep kendi 
döneminden sonraya öteledi. Bu nedenle bence TSK 
içinde dönüşüm konusunda bir komutan cesareti 
sorunu var.20

şeklinde görüşlerini dile getirmektedir. Bir başka emekli 
askere göreyse TSK’nın kurumsal dönüşümü hakkında 
tartışmaların 2000’lerin başlarında başlamasına rağmen 
halen elde net bir yol haritasının olmamasının bir başka 
nedeni, TSK’nın küresel güvenlik ortamındaki diğer 
modern dünya ordularının kurumsal dönüşümleri hakkın-
daki akademik tartışmalara yeterince angaje olmamasıdır. 

Diğer yandan güvenlik sektöründe çalışan sivil bir bürok-
rata göre ise tüm bu tartışmalar aslında TSK’nın kendi 
kendine ve içeriden dönüşümünün çok zor olduğu gerçe-
ğini göstermektedir. “TSK’nın içeriden kendi kendine 
dönüşmeme sorununa” vurgu yapan sivil bürokrat 
sözlerine şöyle devam etmektedir:

15 Temmuz sonrası süreç 1826’da 2’nci Mahmut 
tarafından Yeniçeri Ocağı’nın zorla ilgası ve 
ordunun dönüşümü çabasından sonra ilk kez bu 
kadar büyük kapsamlı bir reform sürecine şahit 
oldu. Ancak 15 Temmuz’dan sonra bile TSK’nın 
dönüşümü konusunda hala askeri elitler arasında 
tasarım, planlama ve strateji geliştirme konusunda 
yeterli bir tartışma yok. Bu nedenle sivil el mutlaka 
inisiyatif almalı ve dönüşümün lokomotifi olmalı. 
Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. İyi veya kötü 
bir şekilde sivil siyaset tarafından bir dönüşüm 
modeli uygulanacak. Hatalar ve eksiklikler süreç 
içinde düzeltilecek.21

19 Mülakat 26 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
20 Mülakat 26 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
21 Mülakat 26 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.
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Görünen o ki, Eylül 2017 itibarı ile TSK’nın kurumsal 
dönüşümü ne askerin içeriden kendi kendine yapabile-
ceği ne de sivilin dışarıdan tek başına yapabileceği bir 
iş değildir. O halde hala Soğuk Savaş döneminin teşki-
latlanma, düşünüş ve iş tutuşlarının belirgin şekilde 
hissedildiği TSK’nın, günümüz güvenlik ortamının 

gereklerine adapte olabilmesi için asker ve sivillerin 
birlikte çalışıp üzerinde mutabık kalacağı “melez” bir 
dönüşüm modeline ihtiyacı olduğu açıktır.

TSK’nın dönüşümü konusundaki mevcut durumu 
aşağıdaki tabloda özetlemek mümkündür.

Tablo 5: TSK’nın Kurumsal Dönüşümü Açısından Mevcut Durum

15 TEMMUZ SONRASI TSK’NIN DÖNÜŞÜMÜ

Sivil-Asker 
İlişkileri

Sayıştay

Sivil Toplum
Akademi, 

Medya, 
Düşünce 

Kuruluşları

CUMHURBAŞKANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA 
BAKANLIĞI

Milli  
Savunma 

Üniversitesi

Kara 
Kuvvetleri 

Komutanlığı

Hava 
Kuvvetleri 

Komutanlığı

Deniz 
Kuvvetleri 

Komutanlığı

Başbakanlık
Genel Kurmay 

Başkanlığı

-Asker Alma
-Tedarik
-Bütçeleme

Mali  
Denetim

DENETİM

GÖZETİM

Denetim, 
Gözetim 

Mekanizmaları

-Personal Yönetimi
-Komuta-Kontrol
-Harekat
-Askeri İstihbarat
-Lojistik
-Muhabere Elektronik 
Bilgi Sistemler (MEBS)
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Bu bölümde, Ekim 2017 itibarı ile devlet kurumları, sivil-
asker ilişkileri ve ordunun kurumsal dönüşümü boyutla-
rında devam ettiği gözlenen risk alanları irdelenecektir.

4.1. DEVLET KURUMLARININ YENİDEN 
İNŞASI AÇISINDAN RİSK ALANLARI

Bu boyutta en önemli husus, 27 Ağustos 2017 tarihli 
KHK 694’ün devlet kurumlarının yeniden inşası 
açısından yarattığı de-facto durumdur. Bu durum, 16 
Nisan 2017 Anayasa Referandumu ile halk iradesine 
dayanan bir gerçeklik haline gelen Cumhurbaşkan-
lığı sistemi için devlet kurumlarının dizaynının, 15 
Temmuz sonrasında devam eden OHAL şartları 
altında yapılmaya başlandığını göstermektedir. Ancak 
16 Nisan 2017 Referandumunda çıkan yüksek “Hayır” 
oyu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş için devlet 
kurumlarının yeniden dizaynı konusunda geniş tabanlı 
bir meşruiyetin eksikliğine işaret etmektedir. Tam 
da bu nedenle, devlet kurumlarının yeniden dizaynı 
konusunda yapıcı bir müzakere ve tartışma ortamının 
varlığı hem reformlar konusunda uzlaşı kültürünü 
pekiştirecek hem de devletin toplum nezdindeki kapsa-
yıcılığını pekiştirecektir. Ancak ne yazık ki an itibarı 
ile bu konuda yapıcı bir müzakere zeminin mevcut 
olduğunu söylemek epey güçtür.

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin yaşadığına benzer 
kriz zamanlarında, devletin kendi varlığını hedef 
alan meydan okumalara karşılık verme kapasitesi ve 
başarısı azami önem taşımaktadır. Tüm devletlerin 
varoluşsal tehditlerle zaman zaman karşılaşmaları 
ve bu karşılaşmalar sonucunda, bazılarının kurumsal 
bir kapasite çöküşüne sürüklenen devletler olarak 
tanımlanan “başarısız devletler (failed states) ile ilgili 
literatür,22 2000’li yılların başından itibaren oldukça 
genişlemiştir. Varoluşsal (beka) tehditler ile karşılaşan 
devletlerin bazıları kendi kurumlarının etkili, verimli 
ve demokratik bir şekilde çalışması sayesinde oluşan 
kapasitelerini kullanarak hayatta kalmayı başarırken, 
diğerleri kendi haklarını ve diğer devletleri tehdit eden 
çökmüş kurumsal yapılar haline gelerek devlet-birey, 
devlet-toplum ilişkilerinde vaatlerini tutamayan, 
uluslararası yükümlülüklerini yerine getiremeyen 
“başarısız devletlere” dönüşmektedirler.23 Bu noktada, 

22 Jonathan Di John, “Conceptualising the Causes and Consequences of 
Failed States: A Critical Review of the Literature,” Working Paper No. 25, 
Crisis States Research Centre, London, 2008. 

23 Justin Logan and Christopher Preble, “Fixing Failed States: A Cure Worse 
than the Disease?” Harvard International Review 29, no. 4 (Winter 2008): 
62-66.

varoluşsal tehditlere dayanabilen ve bunlarla 
sürdürülebilir şekilde baş edebilen, iyi işleyen bir 
devlette bulunması gereken yedi niteliği sıralamak 
gerekir:

• Devlet, devlet-vatandaş ve devlet-toplum 
ilişkilerinde kurumları aracılığıyla önce 
sürdürülebilir vaatlerde bulunmalı, sonra da 
kurumsal sürekliliği ve yönetişim faaliyetleri 
ile bu vaatleri yerine getirebilmelidir.

• Devlet, siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta tah-
min edilemezliği, keyfiliği ve belirsizliği ortadan 
kaldırıcı kurallar, yöntemler, politikalar ve mo-
deller uygulayabilmelidir. 

• Devlet, toplumsal uyumu sürdürmek amacıyla 
siyasi, sosyal ve ekonomik çatışmaları, kapsayıcı 
ve çoğulcu kurumlar aracılığıyla, şiddet içeren 
yöntemlerden ziyade barışçıl ve demokratik bir 
şekilde çözmeyi vaat edebilmelidir.

• Devlet, homojenliği sürdürürken heterojenliği 
muhafaza edebilecek, çoğunluğun uyumunu he-
deflerken farklılığı koruyabilecek, dönüşürken 
istikrarı sağlayabilecek biçimde, özgürlük ile 
güvenlik arasındaki en uygun dengeyi bulabil-
melidir.

• Devlet, bürokrasi içindeki sınırları, görevleri ve 
sorumlulukları belirlemek için “siyasi olan” ile 
“bürokratik olanı” şeffaf ve hesap verilebilir bir 
şekilde ayrılabilmelidir.

• Devlet-din ilişkilerinde, devletin tüzel 
kişiliğinin dinden özgürlüğü ile vatandaşlarının 
din özgürlüğü birbirini gasp etmeye kalkama-
malıdır.

• Devlet, sınırları içinde herkese eşit ve bağımsız 
hukuku tesis edecek tüm düzenlemeleri yapa-
bilmeli, bu hukuk sistemini sürdürülebilir kıla-
bilmelidir. 

Yukarıdaki prensipler ışığında devlet aygıtının 
kullanımı ile ilgili 15 Temmuz sonrasında beliren risk 
alanlarını aşağıda şekilde sıralamak mümkündür:

• Yalnızca 15 Temmuz gecesi askeri kalkışmaya 
yeltenen şebekeye odaklanan hızlı bir “şok tera-
pisi” yerine hem açık hem de örtülü ağlarını fi-
ziksel olarak yok edecek şekilde, FETÖ’ye karşı 
daha kapsamlı bir uzun süreli topyekûn savaş 



26

1 5  T E M M U Z ’ D A N  O N  B E Ş  A Y  S O N R A :  O R D U N U N  R E F O R M U ,  D E V L E T İ N  D Ö N Ü Ş Ü M Ü

yaklaşımının benimsenmesi, bu uzun soluklu ve 
topyekün mücadele anlayışının giderek sosyal 
maliyetleri arttırması, hukukun bağımsızlığı ve 
üstünlüğüne dair algıyı yıpratması,

• Devlet kurumlarının FETÖ’den arındırılması ve 
eksik kapasitenin giderilmesi, kurumların yapı-
sal revizyonu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi için 
kurumların revizesi süreçlerinin giderek birbi-
rilerine yapışık hale gelmesi ve tüm bu süreçle-
rin OHAL şartları altında yürümesinin devletin 
kapsayıcılığı ve reformlar hakkında oluşması ge-
reken toplumsal uzlaşıyı zorlaştırması,

• OHAL sürecinin sağladığı hukuki alt yapı sa-
yesinde PKK ile mücadelenin FETÖ karşıtı se-
ferberliğe eklemlenmesi ve OHAL’in sağladığı 
ayrıcalıkların hem PKK’nin silahlı kanadına 
karşı hem de PKK ile bağlantılı siyasi, ekono-
mik ve sosyo-kültürel aktörlere karşı topyekün 
mücadelede kullanılması, Irak kuzeyindeki Böl-
gesel Kürt Yönetimi’nin 25 Eylül 2017 Bağımsız-
lık Referandumu ile ilgili başlayan tartışmalar 
incelendiğinde bu seferberliğin Türkiye’de top-
yekün bir “Kürt karşıtlığına” dönüşme ihtimali 
ve bunun yarattığı toplumsal risklerin artması,

• Tanımlanması zor bir “üst akıl” kavramının orta-
ya atılması ve bununla, FETÖ, PKK ve IŞİD’in as-
lında nihai amacı Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak 
/ bölmek olan yabancı güçlerin “beyni olmayan” 
aparatları olduğunu iddia eden görüşün güvenlik 
bürokrasisi içinde yaygın kanaat haline gelmesi,

• Devlet kurumlarının yeniden inşası konusunda-
ki tartışmaları “Vatanseverlere karşı vatan hain-
leri”, “yurttaşlara karşı terör destekçileri”, “sadık 
olanlara karşı yabancı güçlerle iş birliği yapan-
lar” gibi ikili kalıplarla “ultra-güvenlikleştirme” 
eğilimi.

4.2. SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ AÇISINDAN 
RİSK ALANLARI

2017 Temmuz ayında bir önceki Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık’ın bu görevinden ayrılması, 2017 Ağustos 
ayındaki Yüksek Askeri Şura sonuçları ve Ağustos ayı 
sonundaki general tayin ve emeklilikleri sonrasında 
görünen o ki Ağustos 2019’a kadar Türk sivil-asker 
ilişkilerinin temel belirleyicisi Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar arasındaki “kişisel uyum ve ahenk” ile “güven 
ilişkisi” olacaktır.24 Bu durum, bir yandan devletin 

24 Metin Gurcan, “Turkish military upheaval continues at the top level,” Al 
Monitor, August 24, 2017.

hem içeride hem de dışarıda karşılaştığı “beka tehditle-
rine” karşı güvenlik bürokrasisinin etkinliğini arttırma 
çabası anlamına gelse de “kişisel dengeler” üzerine 
kurulduğu gözlenen bu dengenin diğer yandan da 15 
Temmuz sonrası kurumsallaşma çabalarını olumsuz 
yönde etkileyebileceği görülmektedir.

Yine Türkiye’de 15 Temmuz sonrasındaki sivil-asker 
ilişkilerinin giderek “Cumhurbaşkanlığı (saray)- asker 
ilişkilerine” dönüşmesi ve 15 Temmuz’a çare olarak 
önerilen “tekelci sivilleşme”nin yani tüm sivil gözet-
leme (monitoring) ve denetleme (oversight) meka-
nizmalarını tek çatı altında toplanmasının yaratacağı 
riskin yönetimi de önem kazanmaktadır. 

Diğer yandan 15 Temmuz sonrasında Genelkurmay 
Başkanlığı makamının gücünün/etkisinin hem TSK 
içinde hem de sivil muhatapları nezdinde hızla ve 
kontrolsüz şekilde zayıflaması, bu zayıflamaya paralel 
olarak bir güç boşluğu oluşmasına neden olmuştur. 
Ancak geçen on beş aya rağmen MSB’nin TSK içindeki 
gücü/etkisinin Genelkurmay Başkanlığı’nın zayıfla-
ması nispetinde artamaması da 15 Temmuz sonrasında 
hem TSK’nın dönüşümü hem de yeni bir sivil-asker iliş-
kileri mimarisi konusunda “lokomatif” rolü üstlenmesi 
gereken MSB’nin bu rolü bir türlü üstlenememesine 
neden olmaktadır. Ayrıca, Ağustos 2017’den itibaren 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 
TSK içindeki kişisel etkisinin artmasının, bu sefer 15 
Temmuz 2016’dan Temmuz 2017’ye kadar MSB lehine 
dönmüş ibreyi tekrar Genelkurmay Başkanlığı lehine 
döndürdüğünü de söylemek mümkündür. Bu açıdan 
Genelkurmay Başkanlığı ile MSB arasında personel 
yönetimi, harekât, istihbarat, lojistik, askeri eğitim/
öğretim fonksiyonlarının TSK içinde eşgüdüm ve 
sinerji yaratacak, TSK’nın muharebe etkinliği ile sivil/
demokratik kontrolü arttıracak şekilde paylaşılması 
önem kazanmaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 15 Temmuz 2016’dan bu 
yana Genelkurmay Başkanlığı ile MSB arasındaki 
ilişkinin bir türlü “kurumsal rekabet”ten çıkartılarak 
“kurumsal entegrasyona” dönüştürülememesi uzun 
vadede TSK’nın kurumsal dönüşümü açısından bir 
“asker kanat-sivil kanat” rekabetine dönebilir. Bu 
rekabet de Türkiye’de başarılması gereken ve sivil-
asker işbirliğinden öte bir anlam içeren sivil-asker 
entegrasyonu25 sağlamak için gösterilen çabaları yıpra-
tabilir. 15 Temmuz’un üzerinden on beş ay geçmesine 

25 Modern dünya ordularında giderek önemi artan sivil-asker Entegrasyonu 
kavramını ‘Sivil ve askeri uzmanların günümüzün karmaşık ve asimetrik 
tehditleri ile başa çıkabilmek için aynı mekanda, aynı amaçla ancak farklı 
yöntem ve bakış açıları ile karar destek ve karar alma süreçlerine eşgüdüm 
ve sinerjik katılımı’ olarak tanımlamak mümkündür.
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rağmen askeri ve sivil karar alıcılarla, askeri ve sivil 
karar destekçiler arasında uzun vadede “sivil-asker 
entegrasyonuna” dönüşmeye matuf yüksek seviyede 
bir sivil-asker uyumunun henüz gerçekleşmemiş olma-
sının temel nedeni ise sivilin:

Askerler sanki 15 Temmuz yaşanmamış gibi eski 
alışkanlıklarını devam ettirme ve eski imtiyazla-
rını koruma eğiliminde. Biz ne yaparsak yapalım 
onlar eskiye dönme çabasında. Bizi dinliyorlar 
ama dikkate almıyorlar, sonuçta eski bildiklerini 
okuyorlar.

şeklinde özetlenebilecek algısından kaynaklanan 
kırgınlığı, askerin ise;

Siviller 15 Temmuz’dan bilip bilmeden, anlayıp 
anlamadan her alana el atmaya çalışıyorlar. 
Tecrübelerimize ve askeri uzmanlığımıza hürmet 
etmiyor. Dinliyorlar ama fikirlerimize saygı 
duymuyorlar. Siyasi olanı önceliklendiriyorlar.

algısından kaynaklanan askeri uzmanlığa hürmet edil-
mediğine dair görüşleridir. Sivil-asker entegrasyonunu 
engelleyen bu her iki algının da yok edilmesi, önümüz-
deki dönemde sivil-asker ilişkilerinin sağlıklı gelişimi 
açısından önem arz etmektedir.

15 Temmuz’dan sonra yaşanan toplu ihraçlar, TSK 
içinde pek çok nitelikli/uzman personelin çok fazla 
dikkat çekmemek ve FETÖ’cü damgası yememek için 
dönüşüm konusunda model, yaklaşım önermekten, 
“Nasıl”a dair sorulara kafa yormaktan, çözümlerini 
çevreleri ile paylaşmaktan çekinmesine neden olmak-
tadır. Bu da, 15 Temmuz’dan sonra TSK’yı “statükocu 
bir atalete” sokmaktadır. Diğer yandan TSK’nın dönü-
şümü ve “nasıl bir sivil-askeri ilişkileri” konusunda 
“lokomotif” aktör olması gereken MSB’nin, de 15 
Temmuz sonrası süreçte bu rolü yeterince oynayama-
dığı görülmektedir. Örneğin, 15 Temmuz’un üzerinden 
bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen sivil-asker 
ilişkileri ve TSK’nın dönüşümü alanında MSB, kişisel 
ziyaretler olmasına rağmen Türkiye’de zaten sayıları 
çok az olan akademisyen/uzman/eski askerlerin 
katılımı ile çalıştaylar, toplantılar ve etkinlikler düzen-
leyememiştir.

TSK’nın gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde devam 
eden operasyonları, sınır güvenliği vb. cari görevlerinin 
yoğunluğu nedeniyle “cariye yapışması”, TSK’nın 
geleceğinin planlanması ve gelecek tasarımına yoğun-
laşmasını engellemekte, kurum içinde stratejik miyopi 
etkisi yaratmaktadır. Askeri dönüşüm konusundaki 
özellikle kültürcü literatür dönüşme konusunda en 
çok zorlanan orduların “savaşan ordular” olduğunu 

ifade etse de,26 Türk Askeri Tarihi incelendiğinde 
Türk ordusunun savaşlar ve de özellikle mağlubiyetler 
sonrasında reform yapabildiği görülmektedir. “Barış 
döneminde cariye odaklanan bir merasim ordusuna”27 
dönüşen TSK’yı barış zamanlarında dönüştürmek 
zordur. Tam da bu nedenle, özellikle 15 Temmuz’dan 
sonra başlayan ve aslında TSK’nın Türkiye sınırları 
dışında operasyonel etkinliğini ve yeteneklerini 
sınayan sekiz aylık Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 
(Ağustos 2016- Mart 2017) müştereklik, birlikte çalışı-
labilirlik, asker-sivil entegrasyonu alanları başta olmak 
üzere alınan derslerine odaklanan tematik bir Faaliyet 
Sonu İncelemesi’nin yeterince yapılamamış olması 
büyük bir eksikliktir.

TSK ve askerler hala siyasal ve popüler tartışmaları-
mızın tam ortasında yer almaktadır. Bu da ister istemez 
TSK’nın dönüşümü ve sivil-asker ilişkilerini siyasi 
bir pozisyon almadan, safını seçmeden tartışamaz 
hale getirmekte, teknik boyutta yürütülmesi gereken 
tartışmaları siyasallaştırmakta, bu nedenle meseleyi 
tartışılamaz hale getirmektedir. Bu alanda, akademik 
ve apolitik bir tartışmanın olmaması “Ordunun demok-
ratik (gücün dağıtılması) ve sivil kontrolü (gücün sivile 
transferi), etkinliği (verilen siyasi hedeflere ulaşma 
derecesi) ve verimliliği (hedeflere en az kaynaktan 
en çok çıktıyı alarak ulaşmak), toplumsal meşruiyet 
(ordu-toplumun birbirine benzeşmesi ve ordunun 
toplum nezdindeki meşruiyeti), ordunun uluslararası 
itibarı ve caydırıcılığı prensipleri arasındaki “Altın 
Oran”ın nasıl tesis edilebileceği konusunda model 
arayışının önünü tıkamaktadır.

4.3. TSK’NIN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ AÇI-
SINDAN RİSKLER

4.3.1. MSB ile Genelkurmay Başkanlığı Arasındaki 
Sorumluluk/Yetki/ Görev Karmaşası
MSB’nin kuvvet komutanlıklarını bünyesine almasının 
üzerinden on beş ay geçmesine rağmen hala MSB’nin 
geleneksel asker alma, tedarik ve lojistik fonksi-
yonlarını, Genelkurmay Başkanlığı’nın ise personel 
yönetimi, askeri istihbarat, harekât, lojistik destek ve 
Muharebe Elektronik Sistemler (MEBS) fonksiyonla-
rını koruduğu gözlenmektedir. MSB’nin, şu ana kadar 
kuvvet komutanlıkları kendine bağlı olmasına rağmen 
personel yönetimi, harekât, askeri istihbarat ve MEBS 
fonksiyonlarında henüz kapasite inşa etmediği (veya 
edemediği) görülmektedir. 

26 Theo Farrell and Terry Terriff, The Sources of Military Change: Culture, 
Politics, Technology (London: Lynne Reinner Publishing, 2002).

27 Bu ifade 26 Mayıs 2017’de Ankara’da yapılan bir mülakatta üst düzey bir 
sivil bürokrat tarafından kullanılmıştır.
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4.3.2. Hassas Alan-1: TSK’da Müştereklik 
MSB ile Genelkurmay Başkanlığı arasındaki yetki, 
görev ve sorumluluk karmaşıklığının en önemli 
olumsuz sonucu, 15 Temmuz üzerinden on beş ay 
geçmesine rağmen henüz TSK’da müşterekliğin nasıl 
sağlanacağının belli olmamasıdır. Aynı zamanda, 
kuvvet komutanlıklarının gücünün/etkisinin azalması 
ve kuvvet kültürlerinin zayıflaması anlamına gelen 
Müşterek Komutanlıkların, MSB’ye mi Genelkurmay 
Başkanlığı’na mı bağlı olarak kurulacağı;

• Birbirleri,
• Kuvvet Komutanlıkları,
• MSB,

• Genelkurmay Başkanlığı ile nasıl bir koordinas-
yon veya emir komuta ilişkisinde olacakları he-
nüz belli değildir. 

Ancak, TSK’nın yeniden teşkilatlanmasının, askeri 
eğitim sistemi, mevcut ve gelecekteki tehdit algılamaları 
ve Türkiye’nin bölgesel/küresel vizyonu ışığında kuvvet 
yapılanması, kara-deniz-hava işbirliğini esas alan 
“müşterekliğin” sağlanmasına bağlı olduğu unutulmama-
lıdır. Mevcut durumda, kuvvet komutanlıkları arasında 
müşterekliğin MSB çatısı altında ve yönetiminde mi 
yoksa Genelkurmay Başkanlığı çatısı altında ve yöneti-
minde mi sağlanacağı da henüz belli değildir. Aslında, bu 
belirsizliğin nedenlerinde, yeni dönemde Genelkurmay 
Başkanlığı’nın statüsünün, görev, yetki ve sorumlulukla-
rının belli olmamasının payı büyüktür. Ancak, ne yazık ki, 
15 Temmuz sonrasındaki askeri reform tartışmalarında 
her bir kuvvet komutanlığının “müştereklik” kavra-
mından farklı şeyler anladığı, Kara Kuvvetleri K.lığının 
TSK içindeki mevcut ayrıcalıklarını muhafaza etmeye 
çalışırken, Deniz ve Hava Kuvvetleri K.lıklarının bu 
ayrıcalıkları sona erdirip gelecekte TSK’nın esas kuvveti 
haline gelme çabasında oldukları gözlenmektedir. Bu 
da hali ile kuvvet komutanlıkları arasındaki kurumsal 
sürtüşme ve farklılaşan müştereklik tanımları TSK 
içinde hassas yönetilmesi gereken bir çatışma alanıdır. 
Müşterekliğin sadece üç farklı kuvvet unsurlarının 
bir araya gelmesinden ibaret olmadığı, aksine tek bir 
komuta-kontrol yapısı altında ortak düşünüş ve iş tutuş 
tarzlarının geliştirilmesini zorunlu kıldığı da unutulma-
malıdır. Bu nedenle her bir kuvvet komutanlığının geçici 
görevler için unsur “emre verdiği” geçici birlik teşkilat-
lanmalarından ziyade organik kuruluşunda kara-hava-
deniz unsurları olan ve sürekliliği sağlanan, içlerinde 
farklı kuvvet unsurlarının arasında müştereklik kültü-
rünün geliştirilebileceği, Gnkur.Bşk.lığının operasyonel 
gözetiminde ancak doğrudan MSB’ye bağlı “Müşterek 
Komutanlıkların” teşkili önem kazanmaktadır.

15 Temmuz sonrasındaki süreçte TSK’nın kurumsal 
dönüşümü tartışmalarında “üst subaylar” ile “genç 
subaylar” arasındaki kuşak çatışmasının var olduğu 
gerçeği önem kazanmaktadır. Özellikle 2000 ve sonra-
sında doğan Z neslinin28 de teğmen rütbesini takma-
sından sonra önümüzdeki yıllarda TSK içinde askerliğe 
ve subaylık mesleğine bakışları farklı, TSK ile kurduğu 
ilişki birbiri ile benzeşmeyen ve hayatı faklı algılayan 
“Z Nesli Teğmenler/Üsteğmenler”, “Genç Subaylar” ve 
“Üst subaylar” şeklinde 3 farklı kuşağın çatışma alanı 
olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca sözleşmeli subayların 
da kurumsal aidiyete yönelik ciddi problemleri olduğu 
ve genç subaylar arasında bu problemlerden kaynak-
lanan bölünmenin üst subay-genç subay ayrımı kadar 
önemli olduğunu hatırlamak gerekmektedir.

Bu noktada bir diğer önemli husus da 15 Temmuz 
sonrasında gerek harp okullarına doğrudan sivil üniver-
sitelerin ara sınıflarından öğrenci alımları gerekse 
sivil üniversite mezunu sözleşmeli subay alımları hem 
TSK içindeki subay kitlesinin homojenliğinin hızlı bir 
şekilde bozulması hem de subayların dünya görüşleri ile 
hayatı algılamaları ve mesleki bilgi/kültürü açısından 
çeşitlenmesi anlamına gelmektedir. Bu durum takım 
ruhu (esprit de corps), mesleki bilgi ve tecrübede 
standartlaşma ve profesyonelleşme gibi temel değerler 
üzerinde duran subaylık mesleğinin değiştiği anlamına 
gelmektedir. Bu açıdan 15 Temmuz sonrasında subay 
temin kaynakları çeşitlenen TSK’da kısa sürede subay 
olma imkânı elde eden teğmenler arasında standart-
laşma ve benzeşim sorunlarına yol açabilir.

Kısaca 15 Temmuz sonrası dönemde TSK içinde;

• Değişim konusundaki tutumları,

• Dünya görüşleri ve siyasi tercihleri,

• Kuvvet mensubiyetleri,

• Bulundukları kuşak açısından subaylık mesleği-
ne bakışları,

• TSK içindeki rütbe, imtiyaz ve statü çatışmaları 
ışığında karşımıza değişik kategorilerde değişik 
subay tiplerinin askeri reformlar konusunda du-
ruşlarında farklılıklar olduğu, bu farklılıkların 
da TSK içinde askeri reformlara uyum ve adap-
tasyon konusunda sürtünme alanları yarattığı 
görülmektedir.

28 Teknolojiyi çok önemseyen, internet sayesinde sosyalleşebilen, çabuk tü-
keten, çabuk sıkılan, ne istemediğini çok iyi bilen ne istediği konusunda 
kafası karışık, çoklu-fonksiyon (multi-tasking) yeteneği olan Z neslinden 
gelen subay adayları TSK içindeki subaylık mesleğinin karakteristiklerini 
kökünden değiştirecektir.
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Yukarıdaki Eylül 2017 itibarı ile mevcut durumun 
analizi bölümünde “TSK’nın kendi içinden ve kendi 
kendine dönüşememe” sorununa işaret edilmişti. 
Aslında hem Türk askeri tarihi ve devlet tecrübesi 
hem de diğer modern dünya ordularının dönüşüm 
tecrübeleri “yerli ve milli” model geliştirme için 
zengin fırsatlar sunmasına rağmen ne askeri kanadın 
ne de sivil kanadın bunu yapacak nitelikte ve sayıda 
akademik veya uzmanlık bilgisi sahibi kadrolarının 
olmadığı görülmektedir. 

Diğer yandan özellikle 15 Temmuz’dan sonra gençler 
arasında subaylık mesleğinin seçiminde büyük bir 
motivasyon ve kalite düşüşü sorunu olduğu da görül-
mektedir. Ancak subaylığa başvuran adaylardaki 
nitelik düşüşünü sadece TSK’nın cazibe merkezi 
olma özelliğini yitirmesi ile açıklamak çok da uygun 
olmaz. Çünkü Türkiye’deki sosyo-ekonomik koşulların 
değişimi nedeniyle artık gençler askerliği pek de tercih 
etmemektedir. Bu nedenle “subaylık mesleğinin 
itibarının iade edilmesi ve nitelikli gençler arasında 
özendirilmesi” konusu önemli bir risk alanı olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

4.3.3. Hassas Alan-2: Müşterek Profesyonel Askeri 
Öğretim Sistemi
200 25 Temmuz 2016’da yayımlanan 669 sayılı KHK 
ile MSB’nin doğrudan bağlısı olarak Milli Savunma 
Üniversitesi (MSÜ) kurulmuş ve Askeri Liseler 
kapatılmış, 26 Ekim 2016’da da daha önce kuvvet 
komutanlıkları bünyesinde olan eski kuvvet harp 
akademileri, harp okulları, araştırma enstitüler ve 
Astsubay Meslek Yüksek Okulu, MSÜ bünyesine alın-
mıştır. MSÜ kurulduktan ancak dört ay sonra teşkilatı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 
kurulduktan yedi ay sonra 15 Şubat 2017’de Rektörlük 
Karargâhı tesis edilip teşkilatlanma tamamlanabil-
miştir. Mayıs 2017 itibari ile sivil üniversitelerin ara 
sınıflarından toplam bin öğrenci alarak kuvvet harp 
okullarını yeniden eğitim/öğretime açan MSÜ’nün 
akademik teşkilatlanması 15 Temmuz’dan tam 13 ay 
sonra 25 Ağustos 2017’deki KHK 694 ile kesinleşebil-
miştir. 

Aslında 15 Temmuz öncesinde Harp Akademileri 
öğretim üyelerinin şahsi gayretleriyle son 3-4 yılda 
uluslararası akademik ortamlara açılım sağlanmıştı ve 
uluslararası konferanslar düzenlenmekteydi. Gayretler 
kesintisiz devam etse belki Harp Akademileri kendini 
10-15 yılda yenileme imkânı bulabilecekti. Ancak 
yerine kurulan ve MSB bağlısı olarak sivilleşen MSÜ, 
tüm gecikmelere rağmen doğru politikalarla iyi yöneti-
lirse ileride askeri eğitim sisteminin iyileştirilmesinde 
büyük fırsatlar yaratacaktır. 

Bu olumlu adıma rağmen askeri eğitim sistemindeki 
sorunlu alanları harp okullarındaki subay yetiştiren 
lisans düzeyindeki eğitim ve TSK’nın yüksek lisans ve 
doktora düzeyindeki akademik eğitimi olarak iki başlık 
altında incelemek mümkündür.

Lisans Düzeyinde Profesyonel Askeri Öğretim:

 Lisans düzeyindeki askeri eğitim sistemindeki ilk belir-
sizlik siyasi ve askeri karar alıcıların MSÜ’ye öğretim 
sistemini dizayn edebilmesi için mevcut güvenlik 
ortamı ve tehdit algılamalarına göre nasıl bir formas-
yonla ve hangi donanımda “Teğmen” istediğine dair net 
bir “son resim” vermemesidir. MSÜ’den mezun olacak 
teğmenlerden istenen akademik, mesleki ve değerler 
sistemi niteliklerinin tam olarak belli olmaması nede-
niyle lisans düzeyindeki askeri öğretim müfredatı ve 
müteakiben teğmenlerin kıtalardaki mesleki gelişim 
programları net olarak dizayn edilememektedir. 
Burada kritik soru: Harp Okulları günün sonunda 
ABD’deki gibi elit yetiştiren ve ülkedeki diğer iyi 
üniversitelerle yarışan dört yıllık okullar mı olacaktır 
yoksa İngiltere’de olduğu gibi öğrencilerin burslu dahi 
okuyabildiği pek de eğitim kalitesinin önemsenmediği 
iki yıllık teknik meslek okulları şeklinde mi dizayn 
edilecektir? Profesyonel askeri öğretim sisteminde 
lisans düzeyindeki eğitimin niteliği ve kalite düzeyine 
göre de teğmenler göreve başladıktan sonra da yüksek 
lisans ve doktora düzeyindeki eğitimleri ve mesleki 
gelişim programları da dizayn edilebilecektir. Ancak ne 
yazık ki bu konuda MSÜ’ye bağlı Harp Okulları Mayıs 
2017 tarihinde yeniden eğitim/öğretime açılmasına 
rağmen kuvvetlerin talepleri doğrultusunda eski 
sistem müfredatını zenginleştirerek lisans düzeyinde 
askeri bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik ağırlıklı 
bir model mevcutsa da bu model üzerinde yeterince 
akademik tartışma mevcut değildir. 

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyindeki Profesyonel 
Askeri Öğretim: 

 15 Temmuz’dan sonra kurmaylık sisteminin kaldırılması 
ile yüksek lisans düzeyindeki akademik eğitim MSÜ 
bünyesinde kurulan ve 2017 Güz döneminde yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi kabulüne başlayan Atatürk 
Stratejik Araştırmalar (İstanbul), Hazerfan Havacılık ve 
Uzay (İstanbul), Alparslan Savunma Bilimleri (Ankara), 
Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği (İstanbul) 
Enstitülerine devredilmiştir.29 Yine kurmaylık sistemi 
yerine yüksek lisans düzeyinde Karargâh Subaylığı 
Kursu (Karsu) uygulaması devam etmektedir. Karsu 
uygulaması üstüne Komuta ve Kurmaylık düzeyinde 

29 MSÜ resmi sayfası için bakınız: http://www.msu.edu.tr/sayfadetay?Sayfa
Id=100&ParentMenuId=6 (erişim Eylül 26, 2017).
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dört aylık bir öğretim ile tercihli/tezli yüksek lisans öğre-
timi de konulmakta ve bu sayede subaylara akademik 
alt yapısı olan “karargâh subaylığı” formasyonu kazan-
dırılmaktadır. Ancak tüm bu çabalara rağmen TSK’nın 
dönüşümü için en öncelikli ihtiyacı olan yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde yetişmiş akademik altyapılı personel 
ihtiyacı konusunda net bir vizyon mevcut değildir. Özel-
likle 15 Temmuz sonrasında ABD ve Avrupa ülkelerinde 
yüksek lisans ve doktora yapmış personelin hemen 
hemen tamamına yakını ihraç edilmiş ve ihraçlarda en 
fazla darbe alan kitle yüksek lisans/doktoralı subaylar 
olmuştur. İhraçlar nedeniyle TSK içinde yaşanan 
akademik kurumanın ivedilikle giderilebilmesi ve kritik 
karar destek kadrolarında akademik altyapısı sağlam 
personelin görevlendirilebilmesi TSK’nın dönüşümü 
için hayati derecede önemlidir. 15 Temmuz üzerinden 
on beş ay geçmesine rağmen TSK içindeki yüksek lisans 
ve doktora düzeyindeki bu akademik sermaye açığının 
“nasıl” giderileceğine dair bir yol haritasının henüz 
hazırlanmadığını görmek üzüntü vericidir.

4.3.4 Hassas Alan-3: Askerin Laikliği
15 Temmuz sonrasında TSK ile ilgili tartışmalarda 
askerin dindarlığı, TSK’nın laik kimlik ve geleneği gibi 
konular öne çıkmıştır. TSK’nın tarihi arka planı ve stra-
tejik kültürü nedeniyle sert-laik bagajları olan bir ordu 
olduğunu söylemek mümkündür. 30 Ayrıca TSK’nın laik 
karakteri hem devletin hem de toplumun laik karakte-
rini besleyen önemli dinamiklerin başında geldiği için 
konunun teknik yanı dışında sosyal ve siyasi yanı da 
mevcuttur. Bu nedenle TSK’nın laik karakterini teknik 
bir mesele olarak görmek Türkiye’nin siyasi ve sosyal 
gerçekliğine pek uygun düşmez. 15 Temmuz sonrasında 
ordunun dindarlığı/laikliği üzerine artan tartışmalar 
günün sonunda “TSK’nın kurumsal olarak dinden 
ne kadar özgürleşmesi” gerektiği ile “TSK içinde 
dinin ne kadar özgürleşmesi” gerektiği sorunsalı ön 
plana çıkmaktadır. Bu basit soru aynı zamanda iki daha 
karmaşık soruya da neden olmaktadır: 

• Bu basit soruyu kim cevaplayacak? Sivil seçilmiş 
elitler mi yani soru “siyasi” mi, yoksa askeri elit-
ler mi yani soru “teknik/bürokratik” mi? 

• TSK’nın Türkiye genelindeki sayıları 200’ü aşan 
birlik/kışlasında bu sorunun aynı şekilde, aynı 
yöntemle ve aynı oranda cevaplanabilmesi için 
gerekli standardizasyon ve disiplinize etme me-
kanizmasını kim ve nasıl kuracak?

30 Metin Gürcan, “TSK’da Laiklik ve Hanımefendi’nin Şalı,” T24, 31 Ağustos 
2017.

TSK’nın topluma eşit düzeyde mi yoksa toplumdan daha 
yüksek düzeyde mi laiklik hassasiyeti olacağının bir 
yandan onun operasyonel etkinliği ve profesyonelliği ile 
ilgili iken diğer yandan siyasi ve sosyal gerçekliğimiz ile 
de doğrudan alakalı olduğunu söylemek mümkündür. 

Aslında TSK içinde askerî dindarlığı on dört yaşında 
mesleğe girip albaylıkta veya generallikte emekli olan, 
hayatını kışlada geçiren bir kapalı toplumun kendi 
atmosferinde gelişen doğal din yaşantısı olarak tanım-
lamak mümkündür. 31 

Askeri dindarlığın bileşenleri ise;

• Askerlik mesleğine has inanç değerlerine sahip ol-
mayı gerektirir.

• İbadetler açısından görünür olmayan ve içsel ya-
şantıyı zorunlu kılar. A cemaatini, B tarikatını, 
C şıhını kışladan uzak tutmaya yarar. Özellikle 
rütbeli kesimin mesai ortamında dindarlık ala-
metlerini gösterecek davranışları, alt rütbedeki 
personelin komutanları arasında dindar-dindar 
olmayan ayrımı yapmasına ve itaat konusunda 
farklı davranışlar göstermesine neden olur. Oysa 
askerliğin temeli katıksız itaattir. Bu sebeple din-
darlık konusunda komutanların iç yaşantıları ne 
seviyede olursa olsun dışa bakan yönüyle bunu 
yansıtamazlar, gizlemek zorundadırlar.

• Mesleki zorunluluklar ile uyum bir inancın gerek-
liliğini dayatır (Örneğin ister mesaide olsun ister 
nöbet kulübesinde, işinin başındaki bir asker aktif 
işini bırakıp namaz kılmaya gidemez. Veya sıcak 
yaz aylarında yapılan uzun süreli terörle müca-
dele operasyonlar esnasında oruç tutmak tavsiye 
edilmez. Zira askere göre askerin vatan nöbetinde 
yaptığı her iş bir ibadettir.) 

• Askeri dindarlık ordu içinde her türlü dini inanca 
saygı gösterecek kültüre sahip olmayı (çoğulcu-
luk) ve her türlü inanç sistemine eşit mesafede 
(eşitlik) olmayı dayatır. Dolayısıyla dominant da 
olsa tek bir inancın tek bir yorumunu çoğulculuk 
ve eşitlik prensiplerine aykırı olarak kışlaya hakim 
göstermek yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

• Askeri dindarlıkta, asker, inandığı değerle uğruna 
her an şehit olmayı taahhüt etmiş bir vatandaş ola-
rak, sahip olduğu dini inancı ortaya dökmeye ihti-
yaç duymaz. Korumak üzere yemin ettiği vatan, 
millet, toprak, bayrak ve namusu için yaptığı her 
kahramanca işin içinde zaten ulvi değerler kendi-
ni yansıtır. 

31 Ibid.
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Sonuç olarak, toplum, askerden dindarlık konusunda 
göze batan (veya reklam kokan) bir davranış beklemediği 
gibi askerden dini değerleri yok saymasını da istemez. 

Tüm açıklamalara rağmen askerin dindarlığı/laikliği 
üzerinden tartışmaların ileride de devam edeceği öngö-
rülmektedir. Ancak bu tartışmaların hassas yönetimi için;

• Asker-din ilişkisinde bir yandan TSK personelinin 
moral/motivasyonu için ibadet hürriyeti sağlanır-
ken diğer taraftan kıta ve kurumlarda uyum ve 
ahengin korunması, 

• Askerin bir yandan dini değerlere saygı ve hürmeti 
devam ederken diğer yandan tüm inanç sistemle-
rine yönelik çoğulcu ve eşitlikçi tutumunu muha-
fazası,

• TSK içinde din özgürleşirken TSK’nın laik karak-
terinin muhafazası,

• Askerin dindarlığı konusunda TSK içinde keyfi 
muamelelerin önlenmesi ve standardizasyon sağ-
lanması gibi ilkeler önem kazanmaktadır.
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5.  1 5  T E M M UZ’ DA N  O N  B EŞ  AY  S O N R A :  S O N UÇ  V E  Ö N E RİL E R

5.1. DEVLET KURUMLARININ YENİDEN 
İNŞASI AÇISINDAN SONUÇ VE ÖNERİLER

15 Temmuz sonrasında OHAL şartları altında bir 
yandan KHK’larla devlet bürokrasisinin FETÖ’den 
arındırılması ve kapasite eksiliğinin giderilmesi ile 
devlet kurumlarının yeniden yapılanması süreçleri 
yürürken diğer yandan 16 Nisan 2017 Anayasa Refe-
randumu sonrası devlet kurumlarının Cumhurbaşkan-
lığı sistemine göre yeniden dizaynı süreci başlatılmış 
ve her üç süreç de birbirine yapışık şekilde yönetilmeye 
çalışılmaktadır. Öncelikle bu süreçlerin siyasi, idari 
ve hukuki sınırlarla birbirilerinden net bir şekilde 
ayrılmasının gerektiği düşünülmektedir. Müteakiben 
aşağıdaki ilkelerin hayata geçirilmesi önem kazanmak-
tadır:

• Devletin kendi bürokrasisine yönelik aktif la-
iklik, toplumsal hayatta dini pasif bir şekilde 
izleyerek devlet ile din arasında altın bir denge 
kurmayı amaçlayan “kendi içine aktif ama sivil 
topluma pasif laiklik” dengesini iyi kurup koru-
ması,

• Devletin Siyasi görüşleri, etnik, mezhep ya 
da dini kökenleri ne olursa olsun tüm unsur-
larına eşit haklar vermesini ifade eden “eşit 
vatandaşlık”,

• Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmek ve silahlı 
çatışmaları siyasi arenaya taşıyarak aşmak için 
kapsayıcı ve şiddet içermeyen siyasi yöntemlerin 
benimsenmesi demek olan “çoğulcu ve kuşatıcı 
siyaset”,

Yine 15 Temmuz sonrası ortamda devlet aygıtının 
göreceği zararı sınırlamak için aşağıdaki konuları faali-
yete geçirmelidir:

• Genel olarak güvenlik sektörünün, özel ola-
rak TSK’nın demokratik ve sivil kontrolü ile 
sivil-asker ilişkilerinde tekelci sivilleşme ile 
demokratikleşme arasında altın bir denge 
sağlanması;

• Devlet bürokrasisinin hesap verebilir ve şeffaf 
bir şekilde kontrol edilmesi için etkin denetim ve 
gözetim mekanizmalarının oluşturulması;

• Hukukun üstünlüğü bakımından yargı 
bağımsızlığının güçlendirilmesi ve profesyonel 
bürokratik kültürün geliştirilmesi;

• Bürokrasi içinde liyakate dayanan bir terfi ve 
atama sistemi oluşturulması, bu sayede farklı 
siyasi görüşlere mensup ancak göreve “layık” 
olan personelden istifade ederken, diğer taraftan 
“devletin” siyasi görüş “ortalamasını ve dengesi-
ni” yakalamasının sağlanması. 

• Devletin kendi bürokrasisine yönelik “aktif laik-
lik”, yani devlet aygıtının dinsel mensubiyetler-
den özgürleşebilmesi, grupların sızmalarına karşı 
kararlılıkla korunması, ancak devlet-birey ve 
devlet-toplum ilişkilerinde dinin özgürleşmesini 
esas alan “pasif laiklik”, yani dini grupların si-
lahlı şiddetten ve devlet bürokrasisine sızmak-
tan uzak duran sivil toplum aktörleri oldukları 
sürece devlet müdahalelerinden korunması ara-
sında altın bir denge kurulması;

• Şeffaf, ölçülmesi kolay ve etkin kurumsal meka-
nizmaların ve süreçlerin oluşturulması yoluyla, 
devlet içinde “bürokratik olan” ile “politik ola-
nın” birbirinden ayrılması.

5.2. SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ VE TSK’NIN 
KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ AÇISINDAN 
SONUÇ VE ÖNERİLER

Modern dünya orduları için en ideal yöntem emülasyon 
(diğer orduların düşünüş ve iş tutuş tarzlarını birebir 
kopyalama) innovasyon (kendi düşünüş ve iş tutuş 
tarzlarını geliştirme) ve adaptasyonu (emülasyon ve 
innovasyonu bir potada birleştirme) kapsayan melez 
ve çoğunlukla yıllara yayılan tedrici bir evrim süreci 
kurumsal dönüşümü gerçekleştirmektir.32 Ancak hem 
yurt içinde devam eden terörle mücadele operasyonları 
hem de bölgesel güvenlik ortamının giderek askerileş-
mesi, siyasi sınırların muğlaklaşması, silahlı devlet dışı 
aktörler gibi asimetrik tehditlerin artışı gibi faktörler 
TSK’nın tedrici bir dönüşümle evrimleşmesi için ihti-
yacı olan zamanı büyük olasılıkla ona vermeyecektir. 
Kısaca zaten dönüşümü ve yeni güvenlik ortamına 
adaptasyonu zor olan TSK’nın “halen savaşan” bir ordu 
olduğu ve bu nedenle acele etmesi gerektiği gerçeği 
onun mevcut halinden “yeni bir şeye” dönüşüm süre-
cini hem daha da karmaşıklaştırmakta hem de sürecin 
hassasiyetini arttırmaktadır. 

Türkiye’deki sivil-asker ilişkilerindeki “altın dengeyi” 
yakalamak için aşağıdaki prensipler önem kazanmak-
tadır: 

32 Farrell and Terriff, The Sources of Military Change.
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Sivil ve Demokratik Kontrol: Bu prensibin aslı 
“demokratik ve sivil kontrol”dür. Ancak 15 Temmuz 
sonrası önce devrimsel sivilleşme yaşandığı için 
“sivil”i öne almak gerekmektedir. Daha önce de 
vurgulandığı gibi tekelci sivilleşme ile seçilmiş 
sivil yürütme çok hızlı ve kapsamlı bir şekilde sert-
subjektif kontrolü tesis için gücü, özerk ve imtiyazlı 
alanları askerin elinden aldı, yani Türk Sivil-Asker 
İlişkileri sivilleşti. Ancak dünyada sert-subjektif sivil 
kontrolün en güçlü uygulandığı ülkelerden birinin 
ordusunun Komünist Partisi’nin mutlak kontrolünde 
olan Çin olduğu görülmektedir. Çin Ordusu’nun sivil 
denetimi çok yüksektir. Ancak acaba Çin’in sivil-asker 
ilişkileri ne kadar demokratik? Yani “sivil”i oluşturan 
diğer aktörler olan muhalefet, medya, akademi ve 
en önemlisi sivil toplum ordu ile ilgili karar alma 
süreçlerine ne kadar katılıyor? Hem asker hem de 
yürütmeden sorumlu sivil irade üzerinde İzleme-
Denetleme-Dengeleme görevini ne kadar yerine 
getirebiliyor? Askerin elindeki gücün ne zaman, nasıl 
ve hangi şartlarda kullanılacağına yönelik seçilmiş 
sivillerin kararları demokratik süreçlerle ne kadar 
tartışılıyor? 

Etkinlik/Verimlilik: Sivil-ordu ilişkileri içinde 
demokratikleşme ve sivil kontrolü, yalnızca ilgili 
olmakla kalmayıp istenen sonuçlarla formüle edilen 
politikaları uygulama kapasitesi olan “etkinlik”, ya da 
“doğru olanı yapma”, ve personel, maliyet ve donanım 
gibi asgari girdiyle (kaynaklar) azami çıktı elde etme 
başarısı olarak “verimlilik” prensipleri de sivil ve 
demokratik kontrol kadar önemlidir. 

Toplumsal Meşruiyet: Sivil-ordu ilişkileri için, 
güvenlik güçlerinin profesyonelleştirilmesi için uzun 
süreli bir değişim gereklidir ve bunu politikleşmiş ve 
zayıflamış, kendi kadrolarında kurumsal dönüşümden 
mahrum kalan bir güvenlik aygıtıyla yapmak nere-
deyse imkânsızdır. Demokratik odaklı bir sivil-asker 
ilişkileri süreci içinde güvenlik güçlerinin toplumsal 
meşruiyeti, güvenlik güçleri, hükûmet ve sivil toplum 
arasında işbirliği sağlamanın önemli bir parçasıdır. 

Türk Ordusunun Küresel Güvenlik Ortamındaki 
İtibarı: 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden yapı-
lacak çıkarımlar, Türkiye’nin iç politikasındaki yansı-
malardan çok daha fazladır. 11 Eylül sonrası dönemde, 
gelişmiş birçok demokraside silahlı kuvvetler merkezi 
aktörler olarak pek çok farklı göreve dâhil olmak-
tadır: Barışı koruma görevleri, suçla mücadelede 
polisin desteklenmesi, doğal afetlerle baş etmede 
sivil yetkililerin desteklenmesi, arama-kurtarma 
görevleri, insani yardım sağlama, ev sahibi ülkelerde 
ulus ve devlet kurma çalışmalarına katkı sağlama 

ve teröristlerle mücadele. Modern ordular, hizmet 
ettikleri demokrasilere benzer şekilde, türlü türlüdür. 
Mikro ve makro yapıları dünya çapında değişiklik 
gösterse de, iç krizlerinden bağımsız olarak çok 
cepheli yapılarını sürdürmeleri istenir. IŞİD ve PKK 
ile savaşmaktan kendi sınırlarını güvenceye alma ve 
binlerce mültecinin güvenliğini sağlamaya kadar çok 
sayıda tehdit ve zorlukla karşılaşan TSK ve güvenlik 
sektörünün yükümlülükleri yerel çatışmalardan 
küresel çatışmalara doğru büyümüştür. Bu nedenle 
askeri reformları hayata geçirirken TSK’nın ulusla-
rarası yükümlülüklerini de yerine getirmeyi sürdü-
rebilmesi ve uzun yıllar NATO sayesinde kazandığı 
uluslararası tecrübe ve özgüvenini kaybetmemesi çok 
önemlidir. 

Mevcut durumun ve riskli alanların analizinde de 
vurgulandığı gibi Eylül 2017 itibarı ile “Nasıl bir 
sivil-asker ilişkileri / Nasıl bir ordu?” konularında 
Türkiye’de hala kuşatıcı ve ortak rıza üzerine kurulmuş 
bir yaklaşım/modelin mevcut olmadığı görülmektedir. 
Yapılan mülakatlardan Ankara’da askeri bürokrasinin 
dönüşüm konusundaki iştahının giderek kaçmakta 
olduğu ve “eski statükoya” dönme refleksinin giderek 
TSK içinde belirginleştiği, sivil bürokrasinin elinde 
ise askerlerin dönüşüm isteklerini açma konusunda 
yeterli “iştah açıcıların” olmadığı görülmektedir. 
Kısaca 15 Temmuz’un üzerinden on beş ay geçmesine 
rağmen askeri eğitim sisteminin bir bölümü hariç 
sivil-asker ilişkilerinde yeni paradigmanın ve TSK’nın 
dönüşümünün istenen düzeyde “kurumsallaşama-
dığı” gözlenmektedir. Her iki alanda da “dönüşümün 
kurumsallaşamaması” sorunsalının, bu sorunsala 
neden olan faktörlerin objektif bir duruşla irdelenmesi 
önem kazanmaktadır. 15 Temmuz’dan önce dönüşüm 
iradesini Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan 
Proje Yönetim Daire Başkanlığı ve kuvvet komutanlık 
birimlerle kurumsallaştırmaya çalışan TSK ne yazık 
ki bir dereceye kadar kurumsallaştırmayı başardığı 
dönüşüm iradesini önce FETÖ’ye kaptırmış, sonra 
ise 15 Temmuz sonrası yaşanan ihraçlarla bu iradeyi 
tamamen yitirmiş görünümündedir.

Bu nedenle “TSK’nın kendi kendine ve içeriden 
dönüşmeme” sorunsalının, TSK’nın dönüşümünde 
sivil-asker entegrasyonunun nasıl sağlanacağının, 
Türk tarihi ve diğer dünya ordularındaki tecrübe ve 
yaklaşımların dönüşüm sürecine nasıl aktarılaca-
ğının, TSK’nın;

• Bir güvenlik aktörü olarak,
• Sosyal bir kurum olarak,
• Subaylığın meslek olarak
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dönüşümünün “müştereklik”, “etkinleşerek küçülme”, 
“TSK’nın mevcut değerler sisteminin muhafazası”, 
“Askerin laikliği” prensipleri ışığında bilimsel olarak 
ele alınacağı bir birim, bölüm, program veya inisiya-
tifin, MSÜ bünyesindeki enstitülerde geliştirilmesi 
şarttır. Ancak bu sayede hem sivil-asker ilişkileri hem 
de askeri dönüşüm konularında lisans üstü düzeyde 
sivil ve askeri entelektüel sermaye oluşturulabilir. 

Aslında organizasyon ve analiz düzeyinde temel 
tartışma TSK’nın etkinliğini (verilen görevi yapabilme 
derecesi) ve verimliliğini (en az kaynakla görevi 
başarabilme derecesi), yani aslında harbe hazırlığını en 
yüksek seviyede tutabilme üzerine olmalıdır. Öncelikle 
TSK’nın “etkinleşerek küçülmesi”, müşterekliğin en 
optimum şekilde sağlanması, personelin moral ve moti-
vasyonunu azami seviyede muhafazası, askeri eğitim 
kurumlarında istenen seviyede ve donanımda perso-
nelin yetiştirilmesi, TSK’nın uluslararası görevlerini 
en etkin şekilde yerine getirebilmesi, profesyonel 
normlarını en rahat şekilde geliştirebilmesi önem 
kazanmaktadır. Başta MSB, MGK Genel Sekreterliği 
vb. bürokratik kurumlar içinde “sivil-asker entegras-
yonunu” esas alan bir dönüşüm süreci takip edilmeli, 
bu süreç içinde askerlik ve güvenlik konularında sivil 
entelektüel sermaye güçlendirmeli, sivil ve askeri 
personelin arasındaki birlikte ve entegre çalışabilme 
kapasitesi arttırılmalıdır. Ortak çalışma alanlarında 
askerlerin sivilleri anlama konusunda daha istekli, 
sivillerin “askeri uzmanlığa” daha hürmetkar olmaları 
sağlanmalı, daha da önemlisi askeri reformlar ve yeni 
sivil-ordu ilişkilerinin konuları üzerindeki askeri 
uzmanların görüşlerini sivil seçkinlerin dikkate 
alma konusundaki isteksizlikleri (zaman zaman da 
küçümsemeleri) nötrleştirilmelidir.

Ayrıca subaylar için terfi ve tayin kriterlerinin gözden 
geçirilmesi, operasyonel başarı, kıta peformansı, 
operasyonel görevlerde birlik sevk ve idare becerisi gibi 
yeteneklerin de ölçülebilir hale getirilerek “Kıta Puanı” 
uygulamasının başlatılması, bu uygulamanın subay 
sicil sıralaması ile terfi ve tayininde temel faktörlerden 
biri olması gereklidir. 

Diğer yandan;

• MSB’nin kuvvet komutanlıklarını etkin yöneti-
mi için nasıl kapasite inşa edeceği,

• Genelkurmay Başkanlığı’nın yeni dönemdeki 
statüsü, Cumhurbaşkanlığı, MSB ve kuvvet ko-
mutanlıkları ile kurumsal ilişkisi, görev alanı, 
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, özel-
likle Genelkurmay Başkanlığının;

1. Mevcut kapasitesi ile Cumhurbaşkanlığı’na mı,

2. Mevcut kapasitesi ile eskisi gibi tekrar kuvvet 
komutanlıkları üstüne mi,

3. Yapısı değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı’na mı 
bağlanacağı,

• Şu an kuvvet komutanlıklarının bağlı olduğu 
MSB ile Genelkurmay Başkanlığı arasında per-
sonel yönetimi, harekât, askeri istihbarat, lo-
jistik yönetimi ve MEBS fonksiyonlarının nasıl 
paylaşılacağı,

• Müşterekliğin MSB’nin mi yoksa Genelkurmay 
Başkanlığının mı yönetiminde/koordinesinde 
gerçekleştirileceği gibi stratejik düzeydeki ko-
nularda devam eden belirsizlik, askeri reform-
ların nasıl bir stratejik vizyon ile gerçekleşmesi 
gerektiği,

• MSÜ sorumluluğunda yürütülen lisans ve li-
sans üstü düzeydeki yeni askeri öğretim sistemi 
konularında MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve 
kuvvet komutanlıkları arasında sinerji üretecek 
şekilde vizyon, stratejik amaç ve eylem benzeş-
mesinin hangi kurumsal yapı altında gerçekle-
şeceği konularında halen devam eden belirsizlik 
gelecek tasarımı ve stratejik planlama faaliyet-
lerinde kafa karışıklığına neden olduğu gözlen-
mektedir.

Ayrıca MSB ve Genelkurmay Başkanlığı arasında 
eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için kurumsal 
hiyerarşiden uzak ve akademik karar destek hizmeti 
verebilecek bir “füzyon merkezinin” kurulmasının 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Yine “Ölçemediğiniz Süreci Yönetemezsiniz” pren-
sibinden hareketle reform ve dönüşüm sürecinde 
ordunun demokratik ve sivil kontrolü kadar etkinliği 
(verilen hedefe ulaşma derecesi) ve verimliliği (en az 
girdi/kaynakla en çok çıktı) de önemli. Bu nedenle 
dönüşüm sürecinde yapısal etkinlik ve verimlilik 
ölçümleri sürekli yapılmalıdır.
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