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Abstract 

Reasons leading to emergence of the state have widely been topical for 
scholars in the field of law and politics. Upon its creation, continuing its 
existence becomes the most important goal for the state. In order to deal 
with its problem of “survival” as well as making the legal and political order 
instrumental, the state has been in an effort that its actions are taken 
automatically, and that such actions are based on legal legitimacy deriving 
from law. This article discusses how Article 35 of the Turkish Armed Forces 
Internal Service Law, which reads that “the duty of the armed force is to 
protect and guard the Turkish Republic defined in the constitution and the 
Turkish homeland”, had come into being with a view also to the impact of the 
policy at the time of the foundation of the Republic, how this Article had been 
the basis for military intervention into politics, and how it had been treated 
by civil and military actors until it was revoked. This policy conceptualised 
as “protection and guardianship” involves oppression and hegemony. All 
institutions of the state, which structurally brings itself in line with this 
policy, then begin to operate as instruments of oppression and hegemony. As 
supported by the principle, which Schmitt propounds as “protego ergo 
obligo” (I protect, therefore I obligate), the state, by virtue of such attitude, 
controls all sociological, economic and political spheres, and in return to the 
“protection” it serves, it expects obedience from the masses. As is the case 
with Article 35 of the Turkish Armed Forces Internal Service Law, which is a 
crystallised version of the aforementioned effort of the state, if we consider 
all the mechanisms created pursuant to the notions of “protection” and 
“guardianship” as a fully fledged machine, we can see in it the heart pulsation 
of Leviathan. This article aims to show in case of Turkey how the state, which 
in the first place appears to protect individuals, establishes its own 
oppression in time, and increasingly turns into a hegemonic sovereign 
through the use of its all instruments. In the concluding part, drawing on the 
case of the 15 July 2016 failed coup d’état, this Article presents findings and 
recommendations in regard to why a military intervention was attempted 
although its likely legal basis has been annulled. 
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Özet 

Devletin ortaya çıkış nedenleri siyaset ve hukuk bilimleri alanındaki 
araştırmacıların önemli sorun alanlarından biridir. “devlet” bir kere ortaya 
çıktıktan sonra varlığını sürdürmek en önemli amacı haline gelir. “Devlet” 
‘beka’ sorununu çözmek ve siyasal ve hukuki düzeni elverişli hale getirmek 
için yapacağı müdahaleleri otomatik bir hale getirmek ve söz konusu 
müdahaleleri yasadan aldığı hukuki meşruiyete dayandırmak çabasındadır. 
Bu makalede TSK İç Hizmet Kanunu 35. Maddede yer alan "Silahlı 
kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır" hükmünün Cumhuriyetin 
kuruluşundaki siyasanın da etkisiyle nasıl ortaya çıktığına, askerin sivil 
siyasete yaptığı müdahalelerin nasıl dayanağı haline geldiğine ve kaldırılana 
kadar gerek askeri gerekse sivil aktörler tarafından nasıl değerlendirildiğine 
değineceğim. “Koruma ve kollama” olarak kavramlaştırılan bu siyasa, içinde 
tahakküm ve hegemonyayı da barındırmaktadır. Kendini bu siyasaya göre 
biçimlendiren devletin, tüm kurumları da aynı anda birer tahakküm ve 
hegemonya aygıtı olarak çalışmaya başlayacaktır. Schmitt’in “Protego ergo 
obligo” (koruyorum, o halde kendime bağlıyorum) olarak ifade ettiği ilkenin 
de işaret ettiği gibi devlet bu tutumuyla sosyolojik, siyasal ve ekonomik 
bütün sivil alanı da kontrol etmekte ve hizmet olarak sunduğu ‘koruma’ 
karşılığında kitlelerden itaat beklemektedir. Bu çabanın cisimleşmiş 
hallerinden biri olan 35. maddede olduğu gibi koruma ve kollama olgusunun 
oluşturacağı bütün mekanizmaları bütüncül bir makineye benzetirsek içinde 
Leviathan’ın atan kalbini görürüz. Makale, önceleri ‘insanları koruyan’ olarak 
ortaya çıkan devlet organizasyonunun, sonraları nasıl kendi tahakkümünü 
kurduğunu ve bütün enstrumanlarıyla giderek hegemonik bir egemene 
dönüştüğünü Türkiye ekseninde göstermeye çalışacaktır. Sonuç bölümünde 
ise 15 Temmuz darbe girişimi örneğinden yola çıkarak, hukuki dayanağının 
kaldırılmış olmasının askeri müdahaleleri neden önleyemediğine dair 
saptamalar ve önerilerde bulunacağım. 
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1. Giriş 

I. Dünya savaşının ardından, Mondros Silah Bırakışması ile teslimiyeti kesinleşen 
Osmanlı Devleti çözülme sürecine girmiş ve zayıflayan otoritesinin yarattığı boşluk 
nedeniyle içeride asayiş ve güvenlik sıkıntısıyla karşı karşıya gelmişti. Mondros 
Mütarekesi gereği büyük bir kısmı dağıtılmış bulunan ordunun durumu ve yabancı 
güçler tarafından işgal edilmiş bölgelerin varlığı, nihayet bu güçlere karşı direnen 
unsurlardan kaynaklanan bir savaş ortamı da buna eklenmişti. Ankara’da 
oluşturulan yeni otorite merkezinin önünde acil çözüm bekleyen sorunların 
başında, dışarıdan gelen tecavüzün yanında iç güvenlik sorunları da vardı. Bu 
işgallere karşı yerel düzlemde birçok askeri ve siyasi örgüt kurulmuştu.(Özalp, 
1988, s.172; Akşin, 1992, s.129). Bu direniş ve örgütlenmelerin temel strateji 
olarak seçtikleri gerilla savaşının görünür başarılar elde etmesi üzerine, askerler 
arasında Milli Kurtuluş hareketinin gerilla savaşı ile kazanılacağı fikri taraftar 
bulmaya başlamıştı. Oysa Kurtuluş Savaşı önderleri, savaşın kazanılması için 
düzenli bir ordunun zorunlu olduğunu düşünüyorlardı. Mustafa Kemal Paşa ve 
arkadaşları, bu dağınık güçlerin önce, kurdukları Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti sonra da, TBMM’yi aracılığı ile merkezileşmesini sağlamak 
istiyorlardı (Akşin, 1992,s.69). Nitekim oluşturulan İcra Vekilleri Heyeti, derhal 
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düzenli ordu oluşturulması için tedbirler düşünmüş ve Kuvayı Milliye örgütlerinin 
genel olarak Müdafaa-i Milliye teşkilatına bağlanarak birleştirilmesine karar 
vermişti. Artık M. Kemal Paşa önderliğinde direnişi tek elden sürdürecek yeni bir 
siyasal merkez ortaya çıkmıştı ( Düstur, 3. Tertip, C:1, s.9). Bu gelişmelerin 
yaşandığı dönem, Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere günümüze kadar ulaşan 
bütün siyasi kurumların tohumlarını içinde barındırmaktadır. Bu dönemde 
Osmanlı Devletinin yetkisinde olan silahlı kuvvet oluşturma ve kullanma tekeli 
kırılmış ve artık işgale karşı direnişi örgütleyip merkezileştiren yeni bir iktidarın 
eline geçmiştir (Tanör, 2004, s.76). Bu silahlı güç bir yandan devleti yeniden 
teşkilatlandırırken, bir yandan da devlet, silahlı gücü biçimlendirmiş, devlet 
içerisindeki konumunu ve yetkilerini belirlemiştir. Nitekim Mecliste kurulan ilk 
hükümetin içinde, Milli Savunma Bakanı’nın varlığına rağmen, Genelkurmay 
Başkanının da bir Bakan olarak yer alması dönemin olağanüstülüğünün en büyük 
kanıtı gibidir. Saltanatın ilgası ve Cumhuriyetin kurulmasıyla devam eden bu 
süreçte, ordunun iç yapılanmasından, asker ve siyaset arasındaki açıların 
belirlenmesine kadar günümüze ışık tutacak bir süreç yaşanmıştır. Makalede bu 
dönemde işgalden kurtuluşa özgülenen ordunun, savaşından ardından yeni 
kurulan devletin korunması ve kollanması vazifesiyle nasıl donatılacağına 
değinilecektir. 

2. Kuruluş Döneminde Devletin İdeolojik Aygıtı Olarak Ordu  

İşaret etmek gerekir ki ordunun “devlet kurucu” bir ordu olduğu tezi yaygın olarak 
işlenmektedir. Türk devletleri tarihine bakılarak ortaya konan bu önerme kanımca 
Türkiye Cumhuriyeti için geçerli bir önerme olmaktan uzaktır. Elbette kurtuluş 
mücadelesinin kazanılmasında ordunun rolü büyüktür. Ancak Cumhuriyet fikrine 
çok yabancı olan ordu kurtuluş savaşını verirken, saltanatın ve hilafetin kurtulması 
adına savaştığını düşünmektedir; yeni bir devlet için değil… Saltanatı kaldırıp yeni 
bir devlet kurmak fikri Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki dar bir ekibin 
düşüncesidir ve Cumhuriyeti ordu değil, bu ekibin öncülüğünde, muhalifleri de 
içinde barındıran “sivil” I. Meclis kurmuştur. İşte şimdi Cumhuriyeti kuranların 
önündeki en büyük görev,  bu orduyu, benimsemediği, fikir sahibi olmadığı yabancı 
bir fikir olan Cumhuriyet ideolojisinin koruyucusu ve kollayıcısı haline getirmek 
olacaktır. Öncelikle emperyalist devletler tarafından her an tekrar işgale uğrama 
ihtimalinin yarattığı dış güvenlik tehdidi, ardından ilan edilen Cumhuriyet 
rejiminin yaşamasına yönelik iç güvenlik tehdidi, yeni devletin öngördüğü, 
toplumu dönüştürme, “ıslah etme”, “rejimi ve devlet otoritesini yerleştirme” ve 
“modernleştirme” misyonuyla da birleşince ordunun buna göre dizayn edilmesi 
kaçınılmaz olmuştur. Bir yandan muhalif paşaların tasfiyesiyle başlayan orduyu 
dizayn etme süreci devam ederken, diğer yandan Cumhuriyet rejiminin 
yerleşmesinde de ordu ideolojik aygıt olarak kullanılmıştır. Öncelikle rejimi 
tehlikeye düşüreceği düşünülen her türlü eylem ve söylemin kontrol altına 
alınmasında kullanılan ordu, aynı zamanda ülkenin dört bir yanından gelmiş erler 
için bir okul olmuş, rejimin topluma benimsetilmesinin en önemli aygıtına 
dönüşmüştür. Kuruluş dönemindeki asker siyaset ilişkilerinin sistem içerisinde 
yerini bulmasında, gerek meclis içinde gerek dışarıda ortaya çıkan aktörlerin 
aralarında yaşadıkları bu çatışmaların etkisi büyük olacaktır (Ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Çelik, 2008). 



206            Çelik, S. (2019). Article 35 of the Turkish Armed Forces Internal Service Law and The 
Army’s Protection and Guardianship Duty 

 

1937’de Meclisin beşinci dönem dördüncü toplantı yılı açılışında Atatürk adına 
Başvekil Celal Bayar tarafından okunan söylevde “ordunun siyasetten ayrılmasının 
esas ilke olmasına” vurgu yapılarak, “vatanın emin ve metin bekçisi” nitelemesi 
kullanılmaktadır. Ayrıca ordunun tıpkı din gibi siyasetten ayrı ve siyasetin üstünde 
olması gerektiğine işaret edilmiştir. Diğer alıntılarda ise “teminat ordu”, 
“ekonomik, kültürel, sosyal savaşlar için eleman yetiştiren büyük bir okul 
durumundaki ordu” ve nihayet “vatanın ve rejimin koruyucusu olan ordu” 
nitelemeleri dikkat çekicidir (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri l, s.429). 

Sivil siyaset ordu üzerinde tam hâkimdir ve ordunun siyasi mülahazalardan azade 
kalmasın için tedbirler aramaktadır (Yerasimos, 2003, s.96). Gerçekten İttihat ve 
Terakki iktidarı boyunca devlet mekanizmasında meydana gelen bozulmayı, asker 
ve siviller arasındaki ilişkilerde yaşanan karmaşıklığa ve dolayısıyla yozlaşmaya 
bağlayan M. Kemal Paşa 1923–1927 yılları arasında, çeşitli yöntemlerle askerlerin 
siyasetle olan bağını kesmek üzere bir dizi düzenleme yapacaktır (Bröckling, 2001, 
s.19).  Bu bağlamda, 5 Eylül 1920 tarihli Nisabı Müzakere Yasası, 25 Kasım 1922 
tarihli Milletvekili Seçimi Yasası, 1923 tarih ve 385 sayılı Yasa ve 1928 tarih ve 
1281 sayılı Yasa bunu gerçekleştirmeye özgülenmiştir. Aynı zamanda, 3 Mart 
1924’de halifeliğin kaldırıldığı gün çıkarılan 429 sayılı bir yasayla (Düstur, 3. 
Tertip, C.5, s.320). Genelkurmay Başkanlığı hükümetten çıkarılarak özerk bir 
kurum haline getirilmiştir. Nitekim yasanın 9. maddesinde “Erkan-ı Harbiye-i 
Umumiye Riyaseti müstakildir” ifadesi yer almaktadır.   

 Nitekim Cumhuriyet döneminde, 1930’da çıkarılan 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanunu ile askerlerden siyasi amaçla toplananlar, siyasi partilere girenler, siyasi 
nümayiş ve toplantılara ve seçimlere iştirak edenler veya her ne suretle olursa 
olsun bu amaçla sözlü telkinde bulunanlar ve siyasi makale yazanlar ve bu yolda 
nutuk söyleyenler hapis cezasına çarptırılacaklardı (md. 148). Aynı Kanunla Hayır 
cemiyetlerine dahi izinsiz girmek hapisle cezalandırılmıştı (md. 149) (Resmi 
Gazete, 31.05.1989, Sayı: 20181). 

Bu durum 1935’te çıkarılan 3031 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu’na da 
yansımıştır. Bu yasanın 41. maddesinin içerdiği gibi, “Türk ordusu her türlü siyasi 
mülahaza ve tesirlerin üstünde” olacak ve “ordu mensuplarının siyasi fırka ve 
cemiyetlere girmeleri ve bunların siyasi faaliyetleriyle münasebette bulunmaları 
ve her türlü siyasi, nümayiş ve içtimalar ve seçim işlerine karışmaları ve bu 
maksatla nutuklar söylemeleri ve makale yazmaları” yasaklanacaktı. Aynı 
maddeyle, “siyasi olmayan cemiyetlerin faal olmayan azalıklarına girmek dahi 
mezuniyet ve müsaadeye” bağlanmıştı (Resmi Gazete, 18.06.1935, Sayı: 3031).  

M. Kemal Paşa (Cumhurbaşkanı), İsmet (İnönü) Paşa (Başbakan) ve Fevzi 
(Çakmak) Paşa (Genelkurmay Başkanı) daha 1922 yılında kurdukları “troyka” ile 
muhalif paşaları tasfiye etmişler ve sistemin oturacağı sacayağını oluşturmuşlardı. 
Nihayet 1927 yılında yapılan seçimlerin ardından, asker sivil ilişkilerinde istikrar 
dönemi olarak da adlandırabileceğimiz 1927–1944 arası dönem başlamıştır. 
Nitekim söz konusu yıllar arasında Türkiye’de askeri örgütlenme modelinde, 
önemli bir değişikliğe gidilmediğini görüyoruz. Yapılan belki en önemli gelişme 
1935’te yürürlüğe giren 3031 sayılı Ordu Dâhili Hizmet Kanunu’nun çıkarılması 
olmuştur. İlerde büyük altüst oluşlara yol açacak darbelerin yasal zeminini 
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oluşturacağını tahmin bile etmedikleri bu kanuna göre artık orduya “Türk 
Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak” vazifesi tevdii edilmiştir.  

3. Ordunun “Koruma ve Kollama” Misyonu 

Devletin ortaya çıkış nedenleri siyaset ve hukuk bilimleri alanındaki 
araştırmacıların önemli sorun alanlarından biridir. Bu konuda pek çok fikir ortaya 
atılmış olsa da teorilerin çatısı, insanların güvenliğinin sağlanması üzerinden 
kurulur. Nitekim modern toplumun teorisini oluşturan sözleşmeci filozoflar bu 
kadim güvenlik ihtiyacının karşılanabilmesi için insanların aralarında anlaşarak 
siyasi toplumu meydana getirdiklerini öne sürerler. Hobbes doğa durumunda 
yaşayan insanların birbirleriyle sürekli olarak kavga halinde olduklarını imlemek 
için kullandığı “insan insanın kurdudur” tezini ileri sürer ve bu durumdan 
kurtulmak için insanların çareyi tüm yetkilerini Leviathan adını verdiği devlete 
bırakmakta bulduklarını söyler. İnsanların haklarını ve yetkilerini böylesine 
ceberrut bir yapıya devretmeye zorlayan şey güvenlik ihtiyacıdır. J. J. Rousseau ise 
tersinden giderek doğa durumundaki insanların barış içinde yaşadıklarını ve mutlu 
bir yaşam sürdüklerini ileri sürerek bu durumun devamı için insanlar tarafından 
kurgulanmış bir organizasyon olarak görür devleti. Dolayısıyla iç ya da dış savaş 
gibi yıkıcı bir etkiden korkan/çekinen insanlar barış ve mutlu yaşama isteklerini 
güvence altına almak üzere devletli topluma geçmişlerdir. İster pre-kapitalist 
isterse de modern kapitalist devletlerin olsun ortak söylemlerinden en önemlisinin 
güvenlik olması şaşırtıcı değildir. Bireysel düzlemde can ve mal güvenliğinden 
kolektif güvenlik gereksinimlerine kadar geniş bir skalada kendisini yeniden ve 
yeniden üreten bu güvenlik söylemleri sonucu olarak devlet organizasyonu son iki 
yüzyılda büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Devletin var olan örgütleme ve dayatma 
gücü, güvenlik söylemlerinin sonucunda ortaya çıkan yeni enstrumanlarla birlikte 
devletin etki gücünü olağanüstü artmıştır. Özellikle iç güvenliği ve dış güvenliği 
sağlamak için oluşturulan polis ve ordu, iktidarın elinde önemli baskı aygıtları 
olarak “kurulu düzenin” idame ettirilmesinde önemli işlevler görmüşlerdir. 
Nitekim 20. yüzyılda Ulus devlet elinde tuttuğu zor kullanma tekeli ve bürokratik 
örgütlenmesiyle güvenlik uygulamalarını pratiğe aktarınca iktidarın 
müdahalelerinde ve denetim mekanizmalarında niteliksel sıçramalar meydana 
gelmiş, devlet modern bir Leviathan’a dönüşmüştür (Bkz: Çelik, 2018; 79-94).  

Kuruluş döneminde yaşanan ve irtica ve bölücülük olarak kodlanan hassasiyetlerin 
sürekli olarak aktüel hale geleceği endişesi devletin güvenlik algısına yerleşmişti. 
Türkiye’nin içinde bulunduğu jeo-stratejik konum argümanıyla bezenmiş bu 
endişeler ve içselleştirilmiş sürekli bir tehdit altında bulunulduğu düşüncesi 
devleti bir “milli güvenlik devleti” haline dönüştürmüştü (Geniş bilgi için bkz: 
Urhan ve Çelik, 2010). Cumhuriyetin asker ve sivil bürokrasisi, bu nedenlerden 
dolayı yeni rejimi koruma ve kollamanın aksatılmadan, kesintisiz ve hilafsız 
sürdürülmesini zorunluluk olarak görmekteydi. Bu sürekliliği ise belirli sürenin 
sonunda iktidarın el değiştirmesi ihtimalini de içinde barındıran seçimli 
demokratik sistemin sağlayabileceğine inanmıyordu. Tek parti rejimi, 
sıkıyönetimler düzeni ve diğer her tülü olağanüstü kurum ve tedbir birer koruma 
ve kollama refleksi olarak tanımlanmaktaydı. Çok partili sisteme geçildikten sonra 
bile her iktidara gelen siyasi partinin uyguladığı farklı politikalara rağmen rejimin 
sürekliliği birkaç kurumun yeteneği olarak algılanmaktaydı. Bu nedenle, rejimi 
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olduğu kadar hükümetleri de “kollamak”, “gözetmek” gerektiği düşüncesi hâkim 
düşünceydi. 1961 Anayasası’nın yürütmenin denetim altında tutulmasını 
sağlayacak anayasal mekanizmalarla donatılmış olması bu düşüncenin eseridir. 
Sivil hükümetlere güvenmeyen asker-sivil bürokrasi, Hükümet-Devlet dualizmini 
yaratmıştır. Bu ayrım giderek yaygınlaşmış ve hükümetin kendini devlet yerine 
koyması askerler tarafından eleştirilir olmuştur (Vatan, 11.12.2006).  

İşte 1935’te 3031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ordu Dâhili 
Hizmet Kanununda yer alan ve askere “cumhuriyeti koruma kollama” yetkisi veren 
ünlü maddesini bu minvalde değerlendirmek gerekir. 

1935’te 3031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ordu Dâhili 
Hizmet Kanunundan önce 1928 tarihli “Ordu Dâhili Hizmet Talimatnamesi”nden 
sözetmek gerekir (Coşkun, 2000, s.209-210). Talimatnamede, orduya her giren 
ferde kutsal cumhuriyet idaresinin muhafazası için hayatını vakfedeceğine dair 
yemin ettirileceği düzenlenmişti (md.90). Ayrıca her Türk’e askeri görevi süresince 
ve terhisten sonra dışa karşı vatanı savunmak ve muhafızı olmak, içeride ise 
“hükümet-i Cumhuriyenin” asayiş ve emniyetinin bekçisi ve dayanağı olmak görevi 
verilmişti (md.92).  

Nihayet bu talimatnameden yıllar sonra, 1935’te Mecliste 2771 numaralı kanun 
olarak kabul edilen “Ordu Dâhili Hizmet Kanunu”na da bu konu yansımıştır. 
Günümüzde 35. Madde olarak popülerleşen madde bu kanunda 34. Madde olarak 
düzenlenmişti. Bu Kanunun 34. maddesine göre Ordunun vazifesi; “Türk yurdunu 
ve Teşkilatı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyetini kollamak ve 
korumaktır.” Ayrıca, “Ordu askerlik sanatını öğrenmek ve öğretmek ile vazifelidir. 
Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller kurulur ve tedbirler alınır” 
(Düstur, 3. Tertip, C:16, s.1319). 

İsmet İnönü'nün “Başvekil” olarak imzasını taşıyan 1934 tarihli Aslında Kanunun 
ilk tasarısında ordunun vazifesi “Türkiye vatan ve Cumhuriyetini müdafaa etmek” 
biçiminde formüle edilmişti. Ancak TBMM Milli Savunma Komisyonu bu ifade 
biçimini yeterli bulmamış olacak ki Kanunu'nun 34. maddesi komisyondan şöyle 
geçti: 
“Ordunun vazifesi; Türk yurdunu ve teşkilatı esasiye kanunu ile tayin edilmiş olan 
Türk Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır. Ordu askerlik sanatını öğrenmek ve 
öğretmek ile vazifelidir. Bu vazifenin ifası için lazım gelen tesisler ve teşkiller 
kurulur ve tedbirler alınır.” 

Nitekim 1960 hükümet darbesinin ardından çıkarılan 4 Ocak 1961 tarih 211 sayılı 
“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” içinde yer alan 35. madde ile Türkiye 
Cumhuriyetinin korunması ve kollanması olgusu devam ettirilmiştir. 

35. maddedeki  “kollamak” kelimesi; kayırmak, gözetmek, gözetlemek, gözlemek ve 
bir tehdidi önceden saptayıp bu tehlikeyi büyümeden bertaraf etmek anlamlarına 
gelmektedir. Bu madde bakımında özelleştirilerek ifade edildiğinde; Silahlı 
Kuvvetler, Türkiye’ye yönelmesi muhtemel tehditlere karşı her zaman hazır 
bulunmakla görevlidir (Erdoğan, s.124,125). Anlamın içeriğinde bulunan gözlemek 
vurgusu gözlem yapmayı ve tehdit ve tehlikeleri önceden bilmeyi de imlemektedir. 
Bu da Silahlı Kuvvetlerin hazır olmasının yanında nazır olmasını da 
gerektirmektedir. Buna göre TSK’nın önce “gözlem” yapmak zorunda olduğu 
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anlamına gelir. Bu gözleme, olası bir tehdidi önceden sezebilmek için askeri güvenlik 
bürokrasinin sistem içerisine nüfuz etmesini gerektirdiğinden oluşturulan birçok kurum bu 
amaca özgülenmiştir.  MGK Genel Sekreterliği hem istihbarat toplayabilecek hem de 
ürettiği Milli Güvenlik Siyaset belgesi ile bakanlıkların politikalarını bile belirleyebilecek 
yetkilerle donatılmış, her kurumda bulunması zorunlu asker kökenli savunma sekreterleri de 

istihbarat toplayabileceklerdi. Neredeyse nelerin sistem için tehdit olduğuna nelerin 
ise sistem içerisinde yaşam hakkı tanınacağına karar verecek olan irade askeri 
güvenlik bürokrasisinin uhdesindedir. Maddede geçen diğer kelime olan 
“korumak” kelimesiyle de ülkenin ve anayasal düzeninin, her türlü saldırıya karşı 
savunulması ve bu saldırılara fiilen karşı konulması anlatılmak istenmiştir 
(Erdoğan, s. 124,125).  

4. Müesses Nizamda Yarılma: Çok Partili Yaşam  

Kendisine demokrasi bloğu diyen tarafın faşizmi mağlup etmesiyle sonuçlanan II. 
Dünya Savaşı sonunda yeni bir dünya düzeninin kurulması tartışmaları gündemi 
meşgul etmekteydi. Nitekim savaşın bitmesinin ardından kurulan Birleşmiş 
Milletler Cemiyeti ve yaşanan dış gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan yeni 
dinamiklerin iç siyasette önemli yansımaları olacaktır. Türkiye bu gelişmelerin 
sonucunda rejimini çok partili hale dönüştürmek durumunda kalacak ülke içinde 
siyaset kartları yeniden dağıtılırken asker-sivil ilişkilerinde yeni açılar oluşacaktı.  
İki defa çok partili hayat denemesini başlatmış ve her ikisini de sona erdirmiş olan 
asker-sivil bürokrasi, bu kez farklı bir konjonktürde olduğunu görüyor, herhangi 
bir rejim sapmasının yaşanması halinde ellerinin kollarının bağlı kalmasından 
tedirgin oluyorlardı (Savcı, s.44). 30 Mayıs 1949 tarih ve 5399 sayılı yasayla (Düstur, 
3. Tertip, C.30, s.1077) Milli Savunma Yüksek Kurulu’na hükümetçe takip edilecek 
milli savunma politikasının esaslarını hazırlamak gibi bazı yetkiler tanımak 
suretiyle iktidarın güvensiz bir aktörün eline geçmesi durumunda, rejimin 
sapmasını önleyecek mekanizmalarla donatılacaktı. 

Çok partili döneme geçilirken Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın emekli edilmesi 
ve ardından 1950 seçimlerinde İsmet Paşa’nın CHP’sinin iktidarı kaybetmesi ile 
Devlet-Tek Parti-Ordu özdeşliği sona ermişti. Atatürk’ün vefatı ardından, şimdi de 
kurtuluş mücadelesinde kendilerine başkomutanlık ve komutanlık yapmış “asker” 
liderlerin adeta tasfiyeye uğradığı bu süreçte askeri bürokrasi iktidar duygusunu 
kaybetmekteydi. Üstelik Genelkurmay Başkanlığının 1944 yılında Başbakanlığa, 
1949 tarihli değişikliklerle ise Milli Savunma Bakanına bağlanmış olması ve Milli 
Savunma Yüksek Kurulu ile Yüksek Askeri Şura’da Hükümetin ağırlığının artırılmış 
olması da, özerkliğe alışmış askeri bürokrasi için ayrı bir tedirginlik kaynağı 
olmuştur (Çelik, 2008). 

5. İç Hizmet Kanunu 35. Madde Darbelere Meşru Zemin Oluyor 

Yaşanmakta olan bu çok partili siyasi hayat tecrübesi, 27 Mayıs 1960’da bir askeri 
cuntanın gerçekleştirdiği hükümet darbesiyle kesilmiştir. İşte bu andan itibaren 
askeri güvenlik bürokrasisinin anayasal sistem içerisindeki yeri yepyeni bir boyut 
kazanacak ve ordu, ilk kez anayasal planda sisteme ağırlığını koyacaktır. Bahri 
Savcı’ya göre 27 Mayıs 1960 ihtilali, askerin, “hürriyet ve demokratik Anayasalı 
Devlet hayatı gelişmelerini normal yoluna koyma ameliyeleri yanında, askerlik 
idaresini de bir Anayasa otonomisine kavuşturma isteği” nedeniyle 
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gerçekleştirilmişti. Gene Savcı’ya göre, askerin otonomiden anladığı şuydu: “yeni 
Anayasa ile askerlik idaresinin politikasını, tespit işini askeri şahıslara ve 
müesseselere bırakmak; askerlik idaresinin yüksek şahsiyetlerinin kaderlerini de, 
sivil siyasi otoritelerin müdahalelerinden masun tutmak, genel idare ve genel 
politikanın milli çıkar ve demokratik rejim istikametinden sapmamasına gözcü 
olmak…” Askerin uygulamada istediği otonomiyi gerçekleştirememiş olmasını, 
Savcı, yeni anayasanın hazırlanmasına katılan siyasi ve akademik çevrelerin, bu 
otonominin demokratik rejimin gereklerine uymadığı noktasında askeri ikna 
etmesine bağlamaktadır (Savcı, s.44). 

27 Mayıs sabahı İstanbul’a gönderilen bir grup subay başta Prof. Dr. Sıdık Sami 
Onar olmak üzere İstanbul Üniversitesi’nden akademisyen bir heyeti uçakla 
Ankara’ya getirmişlerdi Ankara’da bir Anayasa Komisyonu oluşturan heyet, 28 
Mayısta MBK’ya darbenin hukuki yönünü açıklayan ilk raporunu sunmuştu 
(Ahmad, s.216). Ardından Komisyon, yeni anayasayı hazırlamak üzere 
çalışmalarına başlamadan önce, geçici bir anayasal düzenin oluşması amacıyla 12 
Haziran 1960 tarihinde 1 sayılı kanunu çıkarmışlardı (Düstur, 4. Tertip, C:1, s.36-
41). Bu kanunun genel hükümler başlığı altında yapılan hükümet darbesinin 
meşruiyetini nereden aldığı ifade edilmişti. 1 sayılı Kanunun ilgili paragrafında 
şunlar yazılıydı: “Ordu Dahili Hizmet Kanunu’nun 34 üncü maddesi ile -Türk 
yurdunu ve Teşkilatı Esasiye Kanunu ile tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyetini 
kollamak ve korumak- vazifesi kendisine verilmiş olan Türk Ordusu, vatandaşı 
birbirine düşürmek suretiyle Türk Vatanını ve milli varlığı tehlikeye koymuş olan 
eski iktidara karşı bu mukaddes kanuni vazifesini yerine getirmek ve hukuk 
devletini yeniden kurmak için, Türk Milleti adına harekete geçerek, Milleti temsil 
vasfını kaybetmiş olan meclisi dağıtıp iktidarı, geçici olarak, Milli birlik Komitesine 
emanet etmiştir.”  

İstanbul Komisyonunun hazırladığı Anayasa taslağında da askeri güvenlik 
bürokrasisinin sistemi koruma ve kollama görevine yönelik çeşitli düzenlemeler 
(123-125-126-127. maddeler) yer almıştır. Bu maddelerin ilkinde, İstanbul 
Komisyonu, “Milli Savunma Yüksek Şurası”nı düzenlenmişti. “Milli Savunma 
Yüksek Şurası” ismi, Temsilciler Meclisinde “Milli Savunma Yüksek Kurulu”na, Milli 
Birlik Komitesince ise “Milli Güvenlik Kurulu”na çevrilecek ve diğer değişikliklerle 
birlikte anayasal hüküm haline gelecekti. Taslağın 125. Maddesinde, İstanbul 
Komisyonunun 1960 darbesinin meşruiyet kaynağı olan İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesini, anayasal bir hüküm haline getirme gayreti sezilmektedir. Gerçektende 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi, Türk yurdunu, milli birlik ve egemenliği 
korumaktır” biçiminde düzenlenen 125. maddenin ilk fıkrasındaki, “milli birlik ve 
egemenliği” şeklindeki muğlak ifade, askerin iç siyasete müdahale etmesinin 
önünü açacak niteliktedir. Daha sonra oluşturulacak olan Temsilciler Meclisinin 
kendi içinden oluşturduğu Anayasa Komisyonu, 125. Madde başta olmak üzere 
İstanbul Komisyonunca hazırlanan tasarının pek çok maddesini revize etmiştir.  

Görüldüğü üzere, 27 Mayıs darbecileri hiçbir hukuk devletinde rastlanmayan bir 
içtihadı oluşturarak, 1924 Anayasasını bir kanun hükmüne (34. madde) dayanarak 
feshetmiş oluyordu. Milli Birlik Komitesi Genel Kurulu, 211 sayılı Kanunun 
görüşülmesi sırasında da (Altmış Birinci Birleşim, 25.12.1960) 27 Mayıs askeri 
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müdahalesinin yasal dayanağının Ordu Dâhili Hizmet Kanununun 34. maddesi 
olduğunu ifade etmiştir.  

1961 yılına gelindiğinde darbeciler 1935 tarihli “Ordu Dahili Hizmet Kanunu”nu, 
211 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” adıyla yeniden düzenlediler 
(Düstur, 4. Tertip, C:1, s.1008-1030) ve “koruma ve kollama” görevi 34. maddeden 
35. Maddeye taşınarak yeni düzenlemede yerini daha net bir biçimde aldı.  

Cumhuriyetin başından beri siyasetin dışında tutulmaya çalışılan, siyaset 
konuşması bile yasak olan ordu nasıl oldu da siyasete el koyabildi. Egemenlik, 
kayıtsız şartsız Milletindir  diye başlayan Anayasanın 6. Maddesi, “Hiçbir kimse 
veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” 
demektedir. İç Hizmet Kanununun 34. Maddesi (sonra 35 olmuştur) lafzi olarak 
yorumlandığında dahi müdahale için mutlak izin verdiğini söylemek zorlama 
olabilecektir. Kanunun ilgili maddesi orduya Anayasal düzeni koruma görevi 
vermekte olduğu açıksa da bunu sivil iktidarın emrinde yapılması demokrasinin 
zorunlu gereğidir. Hiçbir kanun metni orduya meşru hükümeti devirme yetkisi 
vermez. Böylesi bir durum hukukun hiçe sayılması anlamına gelir. Zaten Kanunun 
ruhuna bakarak yorumlamak gerekir ise böyle bir iznin çıkarılması da imkansız 
görünmektedir. Nitekim 1935 tarihli Ordu Dahili Hizmet Kanununun 41. Maddesi 
askerin kati surette siyasete karışmaması gerektiğine işaret etmektedir. 41. 
Maddeye göre: 

“Türk ordusu her türlü siyasî mülâhaza ve tesirlerin üstündedir. Bundan ötürü 
ordu mensuplarının siyasî fırka ve cemiyetlere girmeleri ve bunların siyasî 
faaliyetlerile münasebette bulunmaları ve her türlü siyasî, nümayiş ve içtimalar ve 
intihab işlerine karışmaları ve bu maksadla nutuklar söylemeleri ve makale 
yazmaları yasaktır. Siyasî olmayan cemiyetlerin faal olmayan azalıklarına girmek 
dahi mezuniyet ve müsaadeye bağlıdır.”  

Darbeci askerler tarafından hukuk nezdinde darbeyi meşru kılmakla 
görevlendirilen İstanbul komisyonu İç Hizmet kanunundaki “koruma ve kollama” 
ifadesini barındıran maddeyi öne çıkarmışlardır. Hatta 1961'de Kanun, 211 sayılı 
“Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu” adıyla yeniden düzenlenirken “koruma 
ve kollama” ifadesinin olduğu cümlenin diğer fıkralardan arındırılarak tek başına 
alınıp 35. Madde haline getirilmesi artık bu maddenin ruhunun da değiştiğine 
vurgu yapmak içindi. Her ne kadar 211 sayılı kanun olarak adlandırılan bu yeni 
düzenlemenin 43. maddesi de “Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü siyasi tesir ve 
düşüncenin dışında ve üstünde” olduğunu ifade etmek suretiyle Siahlı Kuvvetler 
mensuplarının siyasi fırka ve derneklere girmeleri ve bunların siyasi faaliyetleri ile 
münasebette bulunmaları, her türlü siyasi gösteri, toplantı işlerine karışmaları ve 
bu maksatla nutuk ve beyanat vermeleri ve yazı yazmaları”nı yasaklayacaksa da 
artık cin şişeden çıkmıştı. Bundan sonra 35. madde, ordunun anayasal sisteme ve 
seçimle gelmiş iktidarlara müdahalelerde bulunabilmesinin yasal dayanağı haline 
gelmiş, vesayet rejiminin moral motivasyonu olmuş, darbecilere ise “yasal koruma” 
ve “cesaret” verecek şekilde cilalanıp ön plana çıkartılmıştı. 

Nitekim 12 Mart Muhtırasına veren askerler Muhtıraya "( ...) Türk Silahlı 
Kuvvetleri Kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak 
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ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya 
kararlıdır ." ifadelerini yazmışlardır. 

Nihayet 12 Eylül Darbesinde de 35. maddeye atıf yapılmıştır. Milli Güvenlik 
Konseyinin 1 Numaralı Bildirisinde, "İşte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç 
Hizmet Kanununun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini 
yüce Türk Milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme 
kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur." İfadeleri yer almıştır. 
Nitekim 1997’de siyaset literatüründe 28 Şubat postmodern darbesi olarak 
tanımlanan ve askerin siyasete yaptığı müdahalelerin arkasında da 35. Maddenin 
verdiği yasal motivasyon bulunmaktadır. 2007’de 27 Nisan e-muhtırası olarak 
bilinen ve Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan laiklik 
vurgulu metnin son cümlesi 35. Maddeye bir gönderme olarak algılanmıştır. 
Nitekim bildiride ülkede yaşanan ve Anayasada devletin nitelikleri arasında 
sayılan laiklik ilkesini zedeleyen birçok uygulamanın sistematik olarak yaşandığı 
örneklerle anlatıldıktan sonra şöyle yazmaktadır: “Bu durum, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı 
Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur… Türk Silahlı 
Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık 
görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza 
etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir.”  

35. maddenin kaldırılmasından üç sene sonra kendilerine Yurtta Sulh 
Konseyi adını veren fetöcü askerlerin yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişiminin 
medya bildirisinde de “cumhuriyetimizin koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri" 
demek suretiyle “koruma-kollama vurgusu yapılabilmiştir.  

İstanbul Komisyonunun hazırladığı Anayasa taslağında da askeri güvenlik 
bürokrasisinin sistemi koruma ve kollama görevine yönelik çeşitli düzenlemeler 
(123-125-126-127. maddeler) yer almıştı. Bu maddelerin ilkinde, İstanbul 
Komisyonu, “Milli Savunma Yüksek Şurası”nı düzenlenmişti. “Milli Savunma 
Yüksek Şurası” ismi, Temsilciler Meclisinde “Milli Savunma Yüksek Kurulu”na, Milli 
Birlik Komitesince ise “Milli Güvenlik Kurulu”na çevrilecek ve diğer değişikliklerle 
birlikte anayasal hüküm haline gelecekti. Taslağın 125. Maddesinde, İstanbul 
Komisyonunun 1960 darbesinin meşruiyet kaynağı olan İç Hizmet Kanununun 35. 
maddesini, anayasal bir hüküm haline getirme gayreti sezilmektedir. Gerçektende 
“Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi, Türk yurdunu, milli birlik ve egemenliği 
korumaktır” biçiminde düzenlenen 125. maddenin ilk fıkrasındaki, “milli birlik ve 
egemenliği” şeklindeki muğlak ifade, askerin iç siyasete müdahale etmesinin 
önünü açacak niteliktedir. Daha sonra oluşturulacak olan Temsilciler Meclisinin 
kendi içinden oluşturduğu Anayasa Komisyonu, 125. Madde başta olmak üzere 
İstanbul Komisyonunca hazırlanan tasarının pek çok maddesini revize etmiştir.  

6. Asker ve Sivillerin “Koruma ve Kollama” Algısı 

Cumhuriyetin kurucu önderi askerin siyasetten ayrılmasına çok önem vermiş 
olmasına rağmen yaptığı açıklamalarda ordunun koruma ve kollama vazifesine 
göndermelerde bulunmuştur. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı’nın 50. yıl için 
yayımladığı “Türk Tarihi Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçülük” adlı kitabın ilk 
sayfasının tamamını kaplayacak şekilde, Atatürk’ün 29. 10. 1938 tarihinde Türk 
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ordusuna yayımladığı Mesajı verilmektedir. Mesajda M. Kemal Atatürk, “Türk 
vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, dâhili ve harici her türlü 
tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade 
olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır” 
demektedir (Olcaytu, 1973, s.1). Atatürk’ten aktarılmış bu tür ifadeler, Harp 
okullarında Atatürkçülük adıyla okutulan ders kitaplarında kullanılıyor olması 
önemlidir. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın 
yaptığı bir konuşmada ifade ettiği şu sözler son derece anlamlıdır: “Türkiye gibi 
etrafı çok sayıda istikrarsızlıkla dolu bir coğrafyada yaşayan bir ülkenin güvenliğini 
sağlamak ve ulusal menfaatlerine yönelik tehditleri caydırmak için her bakımdan 
güçlü olması gereken Silahlı Kuvvetlerin gelecekteki komutanlarının yetiştirildiği 
Harp Akademilerimizde icra edilen eğitim ve öğretim büyük önem taşımaktadır. 
Yaşadığımız coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için güçlü muhafızların 
varlığını gerekli kılmaktadır. Bu güçlü muhafızlar, ulus ve devletin yalnız askeri, 
polisi değil; tüm kurumlarıdır. Harp Akademilerimiz, verdiği eğitim ve öğretimle 
yalnız Silahlı Kuvvetlerin değil, aynı zamanda Cumhuriyetin güçlü muhafızlarını da 
yetiştirmektedir.”2  

2006 yılında yapılan görev devir teslimi töreninde Genelkurmay Başkanlığını 
devreden Hilmi Özkök’ün yaptığı konuşmada ise: “Cumhuriyetin temel niteliklerine 
sahip çıkmak, iç siyasetle ilgili olmayıp, yasalarla Silahlı Kuvvetlere verilen bir 
görevdir ve askerin yasalarla verilmiş görevleri, yapma veya yapmama gibi bir 
seçeneği ve lüksü yoktur”3 denmektedir. Askeri bürokrasi, siyasetle 
uğraştığı/müdahale ettiği eleştirilerine neden olan, çeşitli tarihlerde verdiği 
brifinglerin meşruluk kaynağını da 35. maddeye dayandırmaktadır. Kamuoyunda 
Refahyol olarak adlandırılan RP ve DYP Koalisyonu döneminde yaşanan ve bugün 
28 Şubat süreci olarak adlandırılan süreçte, “irtica” konusunda medya 
kuruluşlarına, yargı mensuplarına ve rektörlere yönelik düzenlenen brifingler için 
gazeteci Yavuz Donat’ın “Asker siyaset mi yapıyor?” sorusuna, sürecin etkili 
isimlerinden Orgeneral Çevik Bir şu cevabı vermektedir: “-Hayır. Asker, 
Anayasa’nın ve yasaların dikte ettiği ‘Cumhuriyeti koruma ve kollama’ görevini 
yapıyor. Asker hiçbir zaman politika ile uğraşmak istemez.” (Donat, 1999, s.525). 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu’nun yaptığı bir 
konuşmada 35. maddedeki tanım ve çerçeve biraz daha netleştirilmektedir: “Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesi; ‘Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır.’ Buradaki ‘kollamak’ kelimesinin 
‘gözetmek’ anlamına geldiğini, vazifenin de iç ve dış tehditlerin tamamını içerdiğini 
bilhassa belirtmek isterim... Türk Silahlı Kuvvetleri, milletin kendisine kanunla 

                                                        

2 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Harp Akademileri 2006-2007 Eğitim Ve 
Öğretim Yılı Açılış Konuşması (2 Ekim 2006):  
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpakegitimogretimyiliacilisk
onusmasi.htm, 21 Aralık 2006. 

3 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün devir-teslim töreni konuşması ( 28 Ağustos 
2006) 
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/orghilmiozkokdvrtslkonusmasi_2808200
6.htm, 22 Aralık 2006. 

http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpakegitimogretimyiliaciliskonusmasi.htm
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpakegitimogretimyiliaciliskonusmasi.htm
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/orghilmiozkokdvrtslkonusmasi_28082006.htm
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/orghilmiozkokdvrtslkonusmasi_28082006.htm
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verdiği bu vazifeyi her koşulda yerine getirmiştir ve bundan sonra da tereddütsüz her 
koşulda yerine getirecektir.”4 

Üstelik bu koruma ve kollama yükümlülüğü için yemin edilmiştir. Emekli 
Orgeneral Hurşit Tolon yaptığı bir konuşmada bunun önemini anlatmak üzere, 
önce “Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal birlik ve bütünlüğünü, üniter devlet yapısını 
koruma” yükümlülüğünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yasa ile verildiğini belirtmiş, 
sonra, TSK’nın aktif ve emekli kadrosunun bu yükümlülükleri yerine getirmek için 
yasalar doğrultusunda “namus ve şerefi üzerine ant içtiğini” hatırlatmıştır. Tolon’a 
göre; “Yemin zamanla mukayyet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını, millet ve 
vatan uğruna hayatını seve seve feda etmek üzere askerliğe başladığının 30. günü bu 
yemini etmiş herkes ömrünün son nefesine kadar bunu yerine getirmekle 
yükümlüdür” demiştir (Hürriyet, 17 Mart 2007). 

TSK, “kollamak ve korumak” vazifesine ilişkin resmi değerlendirmesinde, 35. 
maddenin hemen her ülkede benzer biçimde var olduğuna dikkat çekmekte ve 
şunları söylemektedir: “Hatta bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Anayasalarında ve 
Silahlı Kuvvetlerle ilgili özel kanunlarında, Silahlı Kuvvetlere bu çerçevede görev 
ve sorumluluk yükleyen çok daha kapsamlı maddeler bulunmaktadır. Buradan 
görüleceği gibi, kendini bir ülke ve bir devlet olarak tanımlayan hiçbir ulus kendini 
koruyacak mekanizmalara zarar verecek düzenlemeleri tartışmaya açmaz. Esasen 
bir silahlı kuvvetin bundan daha önemli ne görevi olabilir ki?” (Genelkurmay 
Başkanlığı Basını Bilgilendirme Toplantısı, 02 Kasım 2004). 

Nitekim Süleyman Demirel’in, 2005 yılında bir gazeteye yaptığı ve ordu 
müdahalelerinin yasal desteği olarak gördüğü 35. maddenin kalkması gerektiğini 
söylemesi tartışma yaratmış ve bazı emekli askerler ve siyasiler düşüncelerini 
açıklamışlardı (Sabah, 31 Ekim–4 Kasım 2005). Demirel bu açıklamalarında 35. 
maddenin kalkması için, laikliğin oturması, iktidarın basiretli olması ve ülkenin 
bekasını tehlikeye düşürmemesi gerektiğini de ifade etmişti. Aksi halde, 35. 
maddenin kalkması için Türkiye hazır değildi. Siyasilerden, eski Başbakan Bülent 
Ecevit tartışmanın içine girmek istemediğini söyleyip, "Zamanı değil" derken, DSP 
Genel Başkanı Zeki Sezer "Belli süreçler bahane edilerek Atatürk'ün resimlerinin 
indirilmesinin konuşulduğu bir dönemde orduyu da aynı çizgiye koyarak tartışmak 
doğru değil" yorumu yapmıştı. 28 Şubat sürecinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Vural Savaş ise 35. maddenin Atatürk'ün orduya son sözünün yasalaşmış hali 
olduğunu söyleyerek, görüşünü; “Bu düzenleme, Atatürk'ün son sözlerinin yasa 
hükmü haline getirilmesidir. Sayın Demirel zannediyorum iç düşmanları yok 
saymaktadır. Bu düzenlemeden gocunmanın anlamı yok. Bunu kaldırmak, 
Atatürkçülüğün tasfiyesi için bir adımdır. 'Seçimle gelmeyenler vatana ihanet 
edebilir, seçilerek gelenler edemez' demek doğru değildir. Mussolini de seçimle 
gelmiştir.” biçiminde ifade etmişti.  Diğer yandan Demirel’in sözlerine katılmak 
suretiyle maddenin kalkması gereğine işaret eden siyasilerden DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar “Darbeyi akla getirmeyecek ortam yaratılmalı” yorumunda 

                                                        

4 2005-2006 Eğitim-öğretim yılı açılış töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener 
Karahanoğlu’nun konuşma metni (3 Ekim 2005) 
http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp, 22 Aralık 2006. 

http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp
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bulunmuş, Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ise “Demokrasi kültürü 
içimize nüfuz etmeli” demişti.  

Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, 16 Mart 2007'de Harp Akademileri'nde 
yaptığı basına kapalı konuşmasında kapıkulu askeri olmadıklarını hatırlatmıştı. 
Basına kapalı toplantı ancak 29 Mart’ta gazetelere yansımıştı ve Büyükanıt şunları 
söylemiştir: "Bir hususu daha açıkça ifade ediyorum. TSK olarak, Anayasa ve 
kanunları, sürekli bize hatırlatanlar kadar biz de biliyoruz. Bizim, böyle 
hatırlatmalara da ihtiyacımız yoktur. Ayrıca hiç kimsenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 
bir kapıkulu askeri olarak görmesini de istemiyoruz. TSK anayasal bir kurumdur. 
Asker, zamanı geldiğinde görevini yapmak zorundadır. Bunu da açıkça ifade 
ediyorum."   

Son olarak bir TV kanalında AB İlerleme Raporu üzerine ASAM Genel Başkan 
Yardımcısı Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu ile yapılan söyleşide Kuloğlu 
şunları ifade etmiştir: “Herkes İç Hizmet Kanununa ve yönetmeliğine dayanarak 
ihtilal yapıldığını söylüyor ve bunların kalkması gerektiğini söylüyor. Ama bu kanun 
olsa ne olur olmasa ne olur?.. Biz Muvazzaf Subaylarımızı böyle bir görevleri 
olduğunu söyleyerek yetiştiriyoruz… Kanun kalkarsa biraz moralleri bozulur ama bu 
onları gerektiğinde dış düşmana olduğu gibi, iç düşmana karşı da vatanı 
savunmaktan alıkoymaz (TV 8, 18 Ekim 2005).”  

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde 35. Maddeyi ağzına bile almayan 
ve her hükümet darbesinde şapkasını alıp giden Süleyman Demirel, 2005’te bir 
gazeteye 35. maddenin kalkması gerektiği yolunda bir açıklamada bulunmuştu. 
Gazeteci Yavuz Donat’ın 31 Ekim–4 Kasım 2005 tarihleri arasında Sabah 
gazetesinde yayımladığı bu açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratmış ve bazı 
emekli askerler ve siyasiler düşüncelerini söylemişlerdi. Eski MGK Genel Sekreteri 
Orgeneral Tuncer Kılıç: “Laikliği, Cumhuriyeti koruma başka ülkelerde ihtiyaç değil. 
Türkiye laik bir cumhuriyet olarak korunmak zorunda. Ta 1950'lerden bu yana din 
duyguları siyasete alet ediliyor. Türkiye'de laiklik, gerçekten laiklik ötesine geçerse, 
dinin siyasete alet edilmesinden kurtulursa Sayın Demirel'in dedikleri doğrudur. 
Onun dışında katılmak mümkün değil. Türkiye'de hala rejimle uğraşan insanlar var. 
Türkiye bunları henüz aşmış değildir. Laikliği sekülerizme taşıdığımız zaman 35'inci 
madde kaldırılabilir.”şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Eski MGK Hukuk 
Başdanışmanı Mustafa Ağaoğlu ise: “Bu madde, 27 Mayıs ihtilaline meşruiyet 
kazandırma çabasıydı. PKK için 35. maddeye gerek kalmadı İç tehditlerde, 
hükümetler basiretle davrandıklarında, TSK kendinden beklenilen görevi demokrasi 
içinde yerine getirmektedirler. AB'den TSK için yoğun baskı varken, sayın eski 
Cumhurbaşkanı'nın bunu gündeme getirip AB paralelinde hareket etmesi, 
anlaşılamamaktadır” demiştir. Emekli Orgeneral Necati Özgen Paşanın 
açıklamaları ise şöyleydi:  “Eğer ülkenin bekası tehlikeye girmişsi, anayasa ortada. 
Eğer siyasi idare Türkiye’nin varlığını tehlikeye atarsa, ben o siyasiyi dinler miyim? 
Ülkenin tapusu TSK’nındır. TSK elbette siyasilerin emrindedir. Ancak ülkenin geleceği 
tehlikedeyse ben o lideri dinler miyim?”  Emekli Orgeneral Edip Başer ise: “TSK'ya 
yasal olarak bu görevin verilmesi boşuna değildir. Demokrasi hazır bir elbise değildir. 
Toplum gelişir, demokrasiyi daha iyi hazmedecek hale gelir, demokrasiye halkın 
kendi bilinci sahip çıkar. Türkiye'de bu gerçekleşti diyorsak, tamam tabii. TSK spor 
olsun diye, askeri müdahalede bulunmadı. Hazır olduğumuzu zannetmiyorum. Sivil 
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toplum örgütleri, aydınlarımız sorumluluklarını kavramış değil.” şeklinde bir 
değerlendirmede bulunmuştur. (Sabah, 1 Kasım 2005, s.21). 

Yukarıdaki açıklamalar 2005 yılında gerçekleşmekte ve bize o dönemlerin siyasi 
atmosferini ve asker ve sivil zihniyetleri göstermektedir. Beş yıl sonra ana 
muhalefet partisi CHP, 35. maddenin değiştirilmesi için TBMM’ye bir kanun 
teklifinde bulunmuştu. Aslında ilk açıklamayı yapan CHP Genel Başkanı maddenin 
kaldırılmasından söz etmişse de sonrasında toplanan MYK’nın kararı “maddenin 
değiştirilmesi” şeklinde olmuştur. 29.07.2010 tarihinde CHP’nin Meclise sunduğu 
değişiklik önerisi şöyleydi: “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi;  Türk yurdunu ve Anayasa 
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, parlamenter  demokratik sistemin 
işlerliği çerçevesinde ve Anayasaya bağlı olarak korumaktır.” Teklifin gerekçesinde, 
“TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi yorumlandığında,  sözkonusu hükmün 
askeri darbelere dayanak oluşturacak bir hüküm niteliği  taşımadığı 
görülmektedir. Buna karşın, Türkiye'de gerçekleşen askeri  müdahalelerde 
sözkonusu hüküm dayanak gösterilerek darbelere meşruiyet  kazandırılmak 
istenmiştir” denilmiştir.  

Gerekçede, neden maddeyi tamamen kaldırmaktan vazgeçildiği de şöyle 
açıklanmıştır: “Kanun teklifi ile 35. maddenin yanlış yorumlanmasının ve 
darbeleri  meşru kılmaya yönelik değerlendirilmesinin önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır. 211  Sayılı Yasa'nın (TSK İç Hizmet Kanunu) 35. maddesi 'Umumi 
Vazifeler' başlıklı  bölümde yer almaktadır. 211 Sayılı Yasa'da Silahlı Kuvvetlerin 
genel görevlerine  ilişkin başkaca bir düzenleme bulunmadığından, vazife 
tanımında tereddüt  yaşanmaması amacıyla madde hükmünün tümünün yasadan 
çıkarılması yoluna  gidilmemiştir.” Gerekçenin sonunda ise “Silahlı Kuvvetlerin 
Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma  görevini parlamenter 
demokratik sistemin işlerliği çerçevesinde ve Anayasa'ya  bağlı olarak yerine 
getirmesini” önerdiklerini, “böylece 35. madde dayanak  alınarak Anayasa'da yer 
almayan bir yetkinin kötüye kullanılmasının önüne  geçilerek, parlamenter 
sistemin işlerliğini kesintiye uğratacak bir yorum  yapılması(nın) kesin olarak 
engelleneceğini” ifade etmişlerdi. Ancak AKP teklife “35. maddeyi, güçlendiren 
gerekçeler ortaya koyuyor” diyerek karşı çıkmış ve Milli Savunma Komisyonuna 
havale ederek zaman kazanmaya çalışmıştır. 12.09.2011 tarihinde CHP yeniden 
teklifi Meclise sunsa da hükümet tekrar komisyona havale etmiştir. 16 Nisan 2012 
tarihinde ise bu sefer Mecliste grubu bulunan Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 
de, 35. maddenin değiştirilmesi için TBMM’ye bir kanun teklifinde bulunduğunu 
görüyoruz. Teklifin gerekçesinde 35. maddeyle ordunun anayasal sistem üzerinde  
bir garantörlük rolü elde ettiği ifade edilmişti. BDP’nin teklifinde 35. madde 
düzenlemesi şu şekildeydi: ""Silahlı kuvvetlerin görevi ulusal sınırları dış tehdit ve 
tehlikelere karşı savunmak ve korumaktır".  

Ayrıca teklifte TSK İç Hizmet Kanunu'nun 2.maddesinde bulunan "Askerlik: Türk 
vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve 
yapmak mükellefiyetidir. Bu mükellefiyet özel kanunlarla vaz'olunur" ifadesinin 
"Askerlik, Türkiye Cumhuriyetinin ulusal sınırların dış tehdit ve tehlikelere karşı 
korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Bu mükellefiyet 
özel kanunlarla ve yönetmeliklerle düzenlenir" şeklinde düzenlenmesi önerilmişti. 
Bu açıklamalar gösteriyor ki askerlerin ve sivil siyasetçilerin algısında 35. 
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maddenin kalkabilmesi ancak, laikliğin oturması, iktidarların basiretli olması ve 
ülkenin bekasını tehlikeye düşürmemesi durumunda mümkün olabilirdi. Kısaca 
genel görüş 35. maddenin kalkması için Türkiye’nin henüz hazır olmadığı 
yönündeydi. 

Nihayet 2013 yılında AKP Hükümeti de bu egemen görüşe fazla direnmeyerek, 
kaldırılması yerine değiştirilmesi gerektiğine karar vermiş ve kendi değişiklik 
teklifini hazırlamıştı. Konu tekrar Meclis gündemine geldiğinde hükümetin 
teklifiyle birleştirilen CHP’nin teklifi de Meclise sunulmuş, sonuç olarak Hükümetin 
teklifi kabul edilmiştir (Resmî Gazete, 31 Temmuz 2013, S:28724). Kabul edilen 
değişiklikle 35. Madde şöyle olmuştur: “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından 
gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak 
şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın 
sağlanmasına yardımcı olmaktır.” Aynı teklifte yer alan bir diğer düzenlemeyle de 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 2. maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  “Askerlik: Harp sanatını öğrenmek ve yapmak 
mükellefiyetidir.” Yine İç Hizmet Kanununun 43. maddesinin birinci fıkrasının 
birinci cümlesi ise “Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları siyasi faaliyette bulunamaz.” 
biçiminde değiştirilmiştir.  

Bu değişikliklere AKP hükümeti ve Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) kabul oyu 
verirken MHP değişikliklere ret oyu vermiştir. CHP kendi değişiklik teklifinin 
arkasında durmuş hükümetin teklifine olumsuz bakmıştır, ancak oylama sırasında 
bazı CHP milletvekillerinin kabul oyu verdiği görülmüştür (CNN TÜRK.com). 
AKP’nin değişiklik teklifine CHP ve MHP’nin en büyük itirazı tehdit 
değerlendirmesinin sadece dış tehdit ile sınırlı tutulmasına olmuştur. CHP 
muhalefet şerhinde: “İlla ülkenin güvenliği için yurt dışından gelecek tehdit ve 
tehlikelerle sınırlı tutmaya kalkarsanız içerideki kalkışmalarla özellikle ülkeyi 
bölmeye yönelik terörist kalkışmaları ve bunlara karşı mücadelede Türk Silahlı 
Kuvvetlerini nasıl konumlandıracağımızı da yeniden değerlendirmeliyiz” diyerek 
itirazını dile getirmişti. MHP de basın açıklamasında "Tehditler iç, dış diye ayrılmaz. 
Tehdit varsa dışarıdaki tehditlerin önemli bir kısmı, içerideki tehdit araçlarını 
kullanmaktadır. TSK'nın milli güvenlik konseptini ikiye bölerek, sadece dış tehditlere 
indirgemek çağdaş gelişmeleri algılayamayan bir anlayıştır" diyerek CHP ile benzer 
bir eleştiriyi yöneltmişti. MHP ayrıca düzenlemede TSK'ya uluslararası barışı 
sağlama görevinin verilmesine yönelik de eleştirilerini sürdürmüş ve TSK’nın 
zaten yurtdışı görevlendirmesinin Meclis tarafından yapıldığına işaret ederek bu 
düzenlemenin TSK’yı küresel güçlerin jandarması haline getireceğini ifade etmiştir. 

7. Sonuç 

“Devlet aklı” hiçbir zaman aklından çıkarmadığı ‘beka’ sorununu çözmek ve siyasal 
ve hukuki düzeni elverişli hale getirmek için yapacağı müdahaleleri otomatik bir 
hale getirmek ve söz konusu müdahaleleri yasadan aldığı hukuki meşruiyete 
dayandırmak çabasındadır. Bu çabanın cisimleşmiş hallerinden biri olan 35. madde 
de olduğu gibi koruma ve kollama olgusunun oluşturacağı bütün mekanizmaları 
bütüncül bir makineye benzetirsek içinde Leviathan’ın atan kalbini görürüz. 
Güvenlikleştirilen yaşamlar bizi, aynı zamanda bir bağlama-bağlanma ilişkisine ve 
dolayısıyla tabiiyet altına almak olarak iktidar ilişkisine götürür. Koruma 
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karşılığında kitlelerden istenen tek şey, onların itaat etmeleridir. Schmitt’in 
“Protego ergo obligo” (koruyorum, o halde kendime bağlıyorum) olarak ifade ettiği 
ilke tamda bunu imlemektedir. Koruma-itaat ilişkisi olmaksızın bir hâkimiyet ya da 
tabiiyet, mantıklı bir meşruiyet ya da yasallık durumunu da mümkün görmediğini 
ifade eden Schmitt, bu ilkeyi devletin varoluş ilkesi olarak gösterir. (Schmitt, 2006: 
72). Koruyan’ devlet, kendine mecbur da bırakacaktır ve bunun sonucu olarak da 
tahakkümünü kuracaktır. Güvenliği temin edilen insan , devlete yönelik bir 
meşruiyet duygusu besleyecek ve bu duygu, devletin kendisini zapt etmesine rıza 
göstermesini de mümkün kılacaktır. Önceleri ‘insanları koruyan’ olarak ortaya 
çıkan devlet yapısı, sonraları kendi tahakkümünü koruyan ve bütün 
enstrumanlarıyla giderek hegemonya kuran bir egemene dönüşecektir (Gramsci, 
1971: 244). Koruma/kollama anlayışının doğal sonucu olarak hem tahakküm ve 
hem de hegemonya aygıtı biçiminde kendini kuran devletin, tüm kurumları da aynı 
anda birer tahakküm ve hegemonya aygıtı olarak çalışmaya başlayacaktır 
(Haspolat, 2010: 22).  Althusser’in, “tüm devlet aygıtları hem ideoloji hem de baskı 
kullanarak işlerler” ifadesi de bu durumu özetlemektedir (Althusser, 2003: 174). 

Bütün bu değerlendirmeler ışığında, 35. madde üzerine yapılan tartışmaları iki ana kısma 
ayırmak mümkündür. Birinci görüş, söz konusu maddenin yanlış yorumlandığını, askeri 

güvenlik bürokrasisine Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelen tehditleri önlemek üzere 
siyasete müdahale etme hakkını vermediğini söylemektedir  (Öztürk,  2006, s.116). 

Genellikle asker kökenlilerin oluşturduğu diğer görüşe göre ise, Askeri güvenlik 
bürokrasisi, şartları oluştuğunda İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesine dayanarak 
Türk Yurduna ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelen tehditleri bertaraf etmek 
durumundadır. Öyle ki bunu yapmadığı takdirde, aynı hükme göre görevini ihmal 
etmiş olacaktır. 

 Ordunun sistem içerisinde edindiği bu müstesna yerin kodlarını cumhuriyetin 
kuruluş yıllarında aramak yerinde olacaktır. Dünya tarihinde ilk olarak bağımsızlık 
mücadelesi vererek onu kazanmış ve arkasından yeni bir devletin kurulması için 
gerekli ortamı sağlamış bir ordunun elde ettiği bu nitelik, “vatanın emin ve metin 
bekçisi” konumuna yükselmiştir.  Yeni bir devletin (saltanat kaldırılarak)  ve 
ardından yeni bir rejimin (hilafet kaldırılarak) kurulduğu olağanüstü dönemlerden 
geçerken ordunun gördüğü işlev büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyetin 
kuruluş dönemlerinde gerçekleşen ayaklanmalar nedeniyle askeri ve sivil 
bürokrasinin iç tehdit değerlendirmesinde en ön sırayı alacak olan İrtica ve 
bölücülük tehdidine karşı ordu gücünden yararlanmak durumunda kalan 
bürokratlar arasında ordunun yeri, giderek “teminat ordu” ve nihayet “vatanın ve 
rejimin koruyucusu olan ordu” nitelemelerine sahip olacaktır.  Unutulmamalıdır ki 
II. Dünya Savaşı arefesinde 1935 tarihli “Ordu Dahili Hizmet Kanunu”nu çıkarıp 
orduya “koruma ve kollama” görevi vermek o dönem için vaka-i adiyeden bir 
konuydu. Ancak 27 Mayıs darbesinin ardından işin rengi değişmiş ve artık bu 
madde ordunun sisteme yapacağı müdahaleler için bir meşruiyet zemini 
oluşturmuştu. Nihayet Meclis görüşmelerinden sonra kabul edilen değişiklikler 31 
Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak askeri müdahale ve darbelerin 
önlenebilmesi için 35. maddenin kalkması gerek/şarttır ama yeter/şart olarak görmek bize 
gerçekçi görünmemektedir. Yukarıda ifade edildiği gibi, askerlerin bilinçsel evriminin bu 
konudaki etkisini görmezden gelemeyiz.  Kurtuluş ve kuruluş dönemleri boyunca, özellikle 
güvenlik olmak üzere çok çeşitli alanlarda görevler üstlenmiş olan askerlerde oluşan bu 
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bilinç, yeni yetişen kurmay subaylara da çeşitli yollarla aktarılmıştır. Harp okullarında, 
tarihiyle, Kurtuluş Savaşının heyecanlarıyla yetiştirilen, içeriği her darbe döneminde değişse 
bile güçlü bir Atatürkçülük eğitiminden geçirilen kurmay subay adaylarına, ayrıca “kurulu 
düzenin korunması” ve kurucu önderin yaktığı “meşaleyi düşürmemesi” görevi sık sık 

hatırlatılmaktadır (Birand, 1986, s.100). Bu durum, Atatürkçülük ders kitaplarında M. 
Kemal’in Türk ordusu hakkında yaptığı konuşmalarla perçinlenmektedir. 35. madde, askeri 
güvenlik bürokrasisinin bilincinde oluşturulan düşüncenin kanunlaşmış halinden başka bir 
şey olmamaktadır. Nitekim Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu’nun ifade etiği gibi “bu 
kanunun kaldırılması hiçbir şeyi değiştirmeyecek, biraz moral bozmakla birlikte, ülkenin 
tehlikeye girmesi halinde dış düşmana olduğu gibi iç düşmana da müdahale etmekten askeri 
alıkoymayacaktır”. 

İki örnek 35. Maddenin aslında önemli olmadığını gösterir niteliktedir. İlki 22 
Şubat 1962 ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde gerçekleştirilen ve başarısız bir şekilde 
neticelenen Talat Aydemir’in darbe teşebbüsleridir. Aydemir de bu hareketini 35. 
Maddeye dayandırmıştır ama sivil iradenin sağlam durması neticesinde birinci 
darbe teşebbüsünde emekliye sevk edilmiş, ikincisinde ise yargılanıp idam 
edilmiştir. Eğer 35. Madde darbelerin yasal dayanağı ise bu fiilleri suç sayan TCK 
hükümleri Talat Aydemir hakkında uygulanmaması icap ederdi. Cezalandırılmış 
olması 35. Maddenin varlığının darbeyi meşru kılmak anlamına gelmediğini 
göstermesi bakımından önemlidir. İkinci örnek ise tersten bir okumayla 35. 
Maddenin hiçbir şey ifade etmediğini gösteren bir örnektir. Bu örmek yakın 
zamanda vuku bulan 15 Temmuz darbe girişimidir. 2013 yılında 35. Madde 
değiştirilmiş ve artık darbelerin sonunun geldiği söylenmişti ki 3 yıl sonra 15 
Temmuz vakasıyla karşılaşıldı. Demek ki 35. Madde yürürlükteyken bir darbe 
meşru sayılmayıp cezalandırılabiliyorken, 35. Madde değiştirildikten sonra da bu 
maddeye ihtiyaç duymayan bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilebilmiştir. 15 
Temmuz darbe girişiminin medya bildirisinde yer alan “cumhuriyetimizin 
koruyucusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri" vurgusu, meşruiyet için 35. Maddeye 
ihtiyaç olmadığını göstermesi açısından çarpıcıdır. Bu da gösteriyor ki yukarıda da 
işaret ettiğimiz üzere evrensel hukuk ilkelerinin geçerli olduğu bir ülkede darbeler 
meşruluk kaynağını yasalardan ve/veya Anayasadan almaz. Eğer böyle olsaydı 
darbelerin ‘de jure’ olduğunu söylemek icap ederdi, oysa darbeler ‘de facto’ 
durumlar olarak ortaya çıkar. Darbelerin ‘de jure’ olduğu bir ülke içinde zaten 
demokratik hukuk devleti demek mümkün değildir. Sivilleri oluğu gibi, 
seçilmişlere saygı göstermenin demokrasinin bir gereği olduğunu bilen askerleri 
de yetiştirmek gerekmektedir. 

Diğer taraftan 15 Temmuzda kendilerine Yurtta Sulh Konseyi adını veren 
askerlerin yürüttüğü darbe girişimi Türk siyasi tarihi yepyeni bir olguyla 
tanıştırmıştır. Bu olgu çeşitli vesile ve kumpaslarla orduya sızmış dini bir cemaat 
üyesi olan (Fettullah Gülen Cemaati) askerlerin de kendi ideolojik amaçları 
doğrultusunda darbeye teşebbüs etmiş olmaları olgusudur.  Bu da gösteriyor ki 
bütün müdahalelerde kullanılmış olan “koruma-kollama” gerekçesinin öznesi bu 
vakada değişmiştir. Bugüne kadar asker, Atatürk’ün kurduğu rejim olan 
cumhuriyeti koruma kollama gerekçesiyle sisteme müdahale ederken 15 
Temmuzu tertipleyenlerin her ne kadar bildirilerinde Atatürkçü görünseler de asıl 
amaçlarının Atatürk’ü ve cumhuriyeti yıkmak oldukları anlaşılmıştır.   
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Ezcümle, demokrasiyi korumak Anayasa veya kanun yapmak ya da kaldırmakla 
değil, başta sivil siyasetçilerin ve bürokrasinin olmak üzere toplumun tüm 
kesimlerinin demokrasiyi öğreti olarak bilmesi, benimsemesi ve içselleştirmesiyle 
mümkündür. Darbeye meşruluk sağlayacak bütün yasal düzenlemeleri yürürlükten 
kaldırsanız dahi hukuk, özgürlük ve demokrasi bilinci gelişmemiş bir toplumda 
böylesi fiili durumlarla karşılaşmak mümkündür. Bir ülkedeki demokratik 
kanalların açık olması ve tüm kurum ve kurallarıyla demokratik hukuk devletinin 
anlam ve önemini bilen yurttaşların sayısının artması gerekmektedir. 

 

Kaynakça  

Ahmad, Feroz. (2002). Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Y. Alogan Çev.), Ankara: 
Doruk Yayınları. 

Akşin, Sina. (1992). İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele: Son Meşrutiyet 
(1919-1920), İstanbul: Cem Yayınevi,  

Althusser, Louis. (2003). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev: Alp 
Tümertekin, İstanbul, İthaki 

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri l, TBMM ve CHP Kurultaylarında (1919–
1938), (1997) 5. bs., Ankara: Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları. 

Birand, M. Ali. (1986), Emret Komutanım, y.y., Milliyet Yayınları. 

Bröckling, Ulrich. (2001). Disiplin: Askeri İtaat Üretiminin Sosyolojisi ve 
Tarihi, Çev: Veysel Atayman, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 

Coşkun, Orhan (2000). “Milli Güvenlik Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli 
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği”, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü. 

Çelik, Seydi. (2008). Osmanlı'dan Günümüze Devlet ve Asker: Askeri 
Bürokrasinin Anayasal Sistem İçerisindeki Yeri, İstanbul: Salyangoz 
Yayınları.  

Çelik, Seydi (2018). “‘Topyekün Savaş’ Olgusu ve Türkiye’de Ulus-Devletin Ortaya 
Çıkışındaki Etkisi”, Journal of Current Researches on Social Sciences, 8 
(3), 79-94. 

Donat, Yavuz. (1999). Öncesiyle ve Sonrasıyla 28 Şubat, Ankara: Bilgi yayınevi. 

Erdoğan, Mustafa. (1993). Anayasacılık Parlamentarizm Silahlı Kuvvetler, 
Ankara: Siyasal Kitabevi.  

Gramsci, Antonio. (1997). Hapishane Defterleri, Çev: Adnan Cemgil, İstanbul, 
Belge.  

Haspolat, Evren. (2010). Türkiye’de Neoliberal Devlet Anlayışı Bağlamında Devlet-
Güvenlik İlişkisinin Değişen İçeriği ve Özel Güvenlik Olgusu, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 203-222.  221 
 

Savcı, Bahri. (Eylül 1961). “Türkiye’de Devlet Hayatında Askeri Mahiyetin ve 
Tesirin Seyrine Bir Bakış”, (Ş. Mardin Çev.), AÜ SBFD, C:XVI, No:3. 

Schmitt, Carl. (2006). Siyasal Kavramı, Çev: Ece Göztepe, İstanbul, Metis. 

Olcaytu, Turhan. (1973). Türk Tarihi, Silahlı Kuvvetleri ve Atatürkçülük, 
Ankara: Genelkurmay Başkanlığı’nın 50. yıl Yayını. 

Özalp, Kazım. (1988).  Milli Mücadele I (1919-1922), 3. bs., Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Yayınları 

Öztürk, Osman (2006). Ordu ve Politika, 2.bs., Ankara: Fark Yayınları.  

Tanör, Bülent. (2004).Türkiye’de Yerel Kongre İktidarları, İstanbul, YKY 
Yayınları.  

Urhan Betül ve Çelik Seydi (2010). "Perceptions of “National Security” in Turkey 
and Their Impacts on the Labor Movement and Trade Union Activities", 
European Journal of Turkish Studies [Online], URL : 
http://ejts.revues.org/index4333.html 

Yerasimos, Stefanos. (2003). “Tek Parti Dönemi”, Geçiş Sürecinde Türkiye, (İrvin 
C: Schick, E. Ahmet Tonak Der.), 4. bs., İstanbul: Belge Yayınları. 

Mevzuat 

Düstur, 3. Tertip, C:1; (16 Mayıs 1920 tarih ve 7 sayılı, Kuvayı Milliyenin Müdafaai 
Milliye Teşkilatına Raptı Suretiyle Tevhidi Hakkında Kararname). 

Düstur, 3. Tertip, C.5, s.320; (3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Şeriye ve Evkaf ve 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun).  

Düstur, 3. Tertip, C:11, s.1085; (22 Mayıs 1930 tarih ve 1632 sayılı, Askeri Ceza 
Kanunu.)  

Düstur, 3. Tertip, C.30, s.1077; (30 Mayıs 1949 tarih ve 5399 sayılı, Milli 
Savunma Yüksek Kurulu Kanunu). 

Düstur, 4. Tertip, C:1, s.36-41; (12 Haziran 1960 tarih ve 1 sayılı, “1924 tarih ve 
491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve 
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi hakkında Geçici Kanun). 

Düstur, 4. Tertip, C:1, s.1008-1030; (4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı, “Türk Silahlı 
Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu). 

Resmi Gazete, 18.06.1935, Sayı: 3031; (Ordu Dâhili Hizmet Kanunu)  

Resmi Gazete, 6,7,8 Eylül 1961, Sayı: 10899-10900-10901; (4 Ocak 1961 tarih ve 
211 sayılı, “Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu) 

Resmi Gazete, 18 Ocak 2006, Sayı: 26053; (Harp Akademileri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 

Resmî Gazete,  31 Temmuz 2013, Sayı: 28724; (Sayılı.Sözleşmeli Erbaş ve Er 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun). 

  

http://ejts.revues.org/index4333.html


222            Çelik, S. (2019). Article 35 of the Turkish Armed Forces Internal Service Law and The 
Army’s Protection and Guardianship Duty 

 

e-kaynaklar 

Hürriyet, (17 Mart 2007), http://www.hurriyet.com.tr/gundem/6145727. 
asp?gid=112, “Emekli Orgeneral Tolon: 'Satılmış aydınlar TSK ile 
uğraşıyor'” başlıklı haber 

2005-2006 Eğitim-öğretim yılı açılış töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Yener Karahanoğlu’nun konuşma metni (3 Ekim 
2005)http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp, 22 
Aralık 2006. 

Genelkurmay Başkanlığı Basını Bilgilendirme Toplantısı (02 Kasım 2004), 
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/toplanti/basbiltoplanti/kasim2004/kasim
2004_basinbrifingi.htm, 05.03.2005. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Harp Akademileri 2006-2007 
Eğitim Ve Öğretim Yılı Açılış Konuşması (2 Ekim 2006): 
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpak
egitimogretimyiliaciliskonusmasi.htm, 21 Aralık 2006. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ün devir-teslim töreni konuşması (28 
Ağustos 2006) http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/ 
orghilmiozkokdvrtslkonusmasi_28082006.htm, 22 Aralık 2006. 

http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp, 22 Aralık 2006. 

CNN TÜRK.com, https://www.cnnturk.com/2013/turkiye/07/13/ 
tsk.ic.hizmet.kanununun.35.maddesi.degisti/715269.0/index.html 

Diğer 

Sabah Gazetesi. (31 Ekim– 4 Kasım 2005). Yavuz Donat Yazı Dizisi.  

Vatan Gazetesi. 11.12.2006.  Bilal Çetin,  “Hükümet Devleti Kendinden İbaret 
Sanıyor”. 

TV 8, (18 Ekim 2005), “AB İlerleme Raporu Üzerine ASAM Genel Başkan 
Yardımcısı Armağan Kuloğlu ile Söyleşi”. 

 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Research on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 

http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpakegitimogretimyiliaciliskonusmasi.htm
http://www.tsk.mil.tr/bashalk/konusma_mesaj/2006/2006_2007harpakegitimogretimyiliaciliskonusmasi.htm
http://www.milliyet.com.tr/2006/09/29/son/sonsiy15.asp

