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Abstract 

The wars among societies  as well as their  destructive effects as  fighting 
practice, are  considered as old as human history, this fighting practice  is  
also known as a side that develops and transforms. The nation states that 
emerged as a result of the market search of the bourgeoisie an interesting 
aspect of the "total war" that  puts into practice  this  connection related the 
theory of the State. It is normal for this strategy to appear ordinary, 
especially in the wars given as a life memat issue. However, what we are 
interested in here,  is that the socio-economic structure as well as the legal 
and political infrastructure in the peace periods have been shaped within 
this principle. Indeed, this strategy has played a major role in the emergence 
of nation states and their resurrection, but more importantly, it has led to the 
state becoming an extremely inclusive and efficient apparatus. As a matter of 
fact, in the twentieth century, when the nation-state has been forced to 
practice of bureaucratic organization and the applications required by the 
total war strategy, it has become a qualitative leap in government 
intervention and supervision. The control and operation of economic 
resources, the success of all citizens especially through education and 
propaganda  as an element of the army;  has gradually resulted in 
nationalization, as opposed to the former era. If the people need to 
participate in the war, the possibilities  of forcing them to transform the state 
into a modern Leviathan. 
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Özet 

İnsanlığın ortaya çıkmasından beri yaşanan savaşma pratiğinin yıkıcı etkisi 
kadar toplumları geliştiren ve dönüştüren bir yanı olduğu da bilinmektedir. 
Avrupa’daki devrimler çağından itibaren gerçekleşen sosyo-ekonomik ve 
siyasal gelişmelere bağlı olarak savaşma pratiğinde de büyük bir dönüşüm 
yaşanmıştır. Burjuvazinin Pazar arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan 
ulus devletlerin uygulamaya koyduğu “topyekûn savaş” olgusunun ilgi çekici 
bir yönü de konunun devlet teorisi ile olan bağlantısıdır. Özellikle hayat 
memat meselesi olarak verilen savaşlarda bu stratejinin olağan görünmesi 
normaldir. Ancak burada bizi ilgilendiren husus barış dönemlerinde de sosyo 
ekonomik yapı yanında hukuksal ve siyasal altyapının da bu ilke 
çerçevesinde şekillendirilmiş olmasıdır. Gerçekten bu strateji, ulus 
devletlerin ortaya çıkmasında ve varlıklarını idame ettirmelerinde büyük 
roller oynamış ve fakat daha önemlisi devlet aygıtının kapsayıcılığının ve 
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etkinliğinin son derece artmasına neden olmuştur. Halkın savaşa katılması 
konusunda zorlama yapabilen devlet bu sayede tüm alanlarda hakimiyetini 
kurabilmiştir. Çalışmamızda “topyekûn savaş” stratejisinin ulus devletlerin 
ortaya çıkmasında ve varlıklarını idame ettirmelerinde nasıl roller üstlendiği 
tartışılacaktır Bunun yanında çalışmamızda cumhuriyet dönemindeki ulus 
inşasında kurtuluş savaşı ve izleyen yıllarında sürekli kullanılan topyekûn 
savaş olgusunun nasıl rol oynadığına da değineceğiz. Amacımız topyekûn 
savaş mantığının sadece cumhuriyetin kuruluş yıllarında değil, çok partili 
hayata geçişten günümüze sürmekte olup, ulus-devletin “Protego Ergo 
Obligo”su olarak işlevini sürdürdüğünü göstermektir. 
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Alınan Tarih 
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1. Giriş 

Ulus-devlet olgusunun tarihsel olarak ortaya çıkış nedenleri çok yönlü olduğundan 
kültürel, siyasi, ekonomik, coğrafi, demografik analizler gerektirmektedir. Ulus-
devlet kavramının tarihi ortaçağdan itibaren iç içe geçmiş çok çeşitli olaylarla 
açıklansa da hukuki açıdan on sekizinci yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığı genel 
geçer bir kabuldür. Diğer yandan modern anlamı çerçevesinde kavram, bu 
tarihselliğine rağmen ilk çağa kadar götürülebilecek bir felsefi boyuta da sahip 
bulunmaktadır. İnsanlık tarihinin genel hatlarıyla üç temel aşamadan geçtiği kabul 
edilir. Sırasıyla tarım öncesi toplumlar, tarım toplumları ve sanayi toplumlarıdır. 
Tarım öncesi toplumlar avcı ve toplayıcı olarak yaşayan çok küçük topluluklar 
olduklarından, henüz uzmanlaşmış iş bölümünden uzaktırlar ve değişimden çok 
durağanlık hakimdir. Bu yüzden de karmaşık ilişkiler ağını yönetecek zorlayıcı bir 
devlet aygıtına ihtiyaç duymamışlardır. Eğer devlet ile kastedilen kurumsallaşmış 
bir idare ise belli bir sürekliliğe sahip olan her toplumda bir devlet bulmak 
mümkündür. Dolayısıyla basit bir idare aygıtının varlığını ölçü alacak olursak, 
sınıflara bölünmüş tarım topluluklarının çoğunun kendi öznel devlet formları 
olmuştur. Tarihte, en eski dönemlerde "şeflik"; Eski Yunan'da kent idaresi 
anlamında "polis"; Roma için "cumhuriyet"; daha yakın dönemlerde "prenslik, 
krallık, imparatorluk"; Ortadoğu ve Asya için "çarlık, beylik, emirlik, hanlık, şahlık, 
sultanlık"; Japonya'da "daimyo ve shogun" gibi modern öncesi formlar 
görülmüştür. Dini motifli formlarda mevcuttur ki Hıristiyanlık için "Papalık" ve 
İslamiyet için "Halifelik" bunlardandır. Giddens, sınırları belirsiz olan bu 
geleneksel devletler için tahakkümü ve askeri iktidarı belirleyici unsurlar olarak 
görür (Giddens, 2008: 78). Bunların tümü sanayi toplumunun karmaşık ilişkiler ağı 
içerisinde konumlanan ulus-devlet formunun yanında basit formlardır. Değişimin 
baş döndürücü bir tempoda olduğu sanayi toplumlarında ise iş bölümünün çok 
daha büyük ve karmaşık bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Bu karmaşık ilişkiler 
ağını kısmen piyasa koşulları kendiliğinden düzenliyor olsa da, tamamının 
düzenlenmesi için devletin zorlama ve denetim gücüne ihtiyaç duyulmuştur. 
Sanayi toplumu ve burjuvazinin Pazar gereksinimini karşılamak üzere ortaya çıkan 
milliyetçilik gibi unsurlar mutlak bir devletin varlığını adeta bir zorunluluk haline 
getirmiştir. Bundan sonra düşünce tarihinde günümüze kadar uzanan büyük 
tartışma başlamış, devlet denilen bu aygıtın önce ne olduğu sonra nasıl 
dizginlenebileceği tartışmaları başlamış, anarşizm, Marksizm ve hatta liberalizm 
gibi bazı doktrinler ise tamamen ortada kaldırılması gereken bir aygıt olarak 
görmüştür. Bu konuda yaşanan büyük mücadele süreçlerine rağmen devletsiz bir 
toplum hayali pratik gerçekliğin çok uzağında kalmış, hukuk gibi bazı araçlarla 
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ancak sınırlı bir devletin mümkün olabileceği kabul edilmiştir. Geleneksel 
devletlerde hakim gruplar, kendi tabi halklarının günlük yaşamlarını düzenli 
biçimde etkileyecek araçlardan yoksundular. Bunun tersine, modern devletin en 
önemli özelliklerinden biri, devlet yöneticilerinin, gündelik faaliyetlerin en 
mahrem kısımlarını bile etkileme yetilerinin muazzam derecede genişlemesidir 
(Giddens, 2008: 19-20).  

Avrupa’da coğrafi keşifler ardından ticaret yollarının el değiştirmesi sonucunda 
dünya siyaset arenasında boy gösteren burjuvazi, hakim sistem feodalizmin 
egemen sınıflarıyla verdiği mücadelen galip çıkmıştı. Ardında mutlak devletlerin 
ortaya çıkışıyla uluslararası ilişkiler mefhumu ortaya çıkmış, Otuz Yıl Savaşlarının 
ardından nihayet Westphalia süreciyle birlikte siyaset ve hukuk bilimi açısından 
tartışması süren modern ulus-devlet yapısı ana hatlarıyla belirmişti (Erözden, 
1997, 10). Ortaya çıkışının tarihi yeni olmakla birlikte modern ulus devletlerin 
dünya tarihine olan etkisi çok büyük olmuştur. O zamana kadar siyasi-toplumsal 
yapılarda hüküm süren tüm kavramlar kökten değişikliğe uğramıştır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında insanlık tarihinde geçerli devlet biçimi olarak kabul edilen ulus 
devlet bir takım niteliklere sahip olmuştur. Bu nitelikler ulusların devlet nezdinde 
örgütlenmesini sağlayarak ülke sınırlarını teminat altına almakta ve devletlerin 
varlıklarını sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Bu dönemin en önemli 
karakteristiği, bir yandan iktidarın kaynağı halka dayandırılmaya çalışılırken, diğer 
yandan yurttaşların milli bir karakter çevresinde kendilerini tanımlamaları ve en 
ön plana aidiyetlerini sembolize eden ulus devleti koymalarıdır. Bu süreçte artık 
ulus merkeze yerleşmiş bir kavramdır. Görüldüğü gibi Ulusçuluk kavramı devletin 
ortaya çıktığı yerlerde ortaya çıkmaktadır (Gellner, 1992: 26). Bu dönüşümün nasıl 
gerçekleştiği üzerine çok sayıda tartışma yapılmış ve tezler ileri sürülmüştür. Bu 
çalışma ulus devletin ortaya çıkışında topyekûn savaş olgusunun etkisine işaret 
etmek üzere kaleme alınmıştır.  

2. Topyekûn Savaşın Unsurları 

Geçmişte politikacılar, gazeteciler ve askerlerin kullanageldiği topyekûn savaş 
terimi akademik bir kavram olarak tartışmalı bir terimdir. Bu durum, her şeyi 
kapsayan “topyekûn” kelimesi nedeniyle şaşırtıcı gelmemeli. Weberci bir 
araştırmacı için, ideal tip anlamda “topyekûn savaş” terimi, bir savaşın etkisini ve 
herhangi bir ülkenin bir savaşa yaptığı katkıyı değerlendirmek için iyi bir analitik 
çerçeve olabilir. Topyekûn savaş kavramı savaşlar ve savaşların politik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel etkileri hakkında araştırma yapanlar için bağlantılar ve 
karşılaştırmalar yapabilmek, mevcut karışıklıkları ve transferleri analiz edebilmek 
için farklı bilgi yolları sunabilir. Ancak son tahlilde “toplam savaş”ın bir savaşta yer 
alan tüm ülkeler için aynı anlama gelmeyeceği açıktır. Savaşların farklı 
“topyekûnlükleri”, tarih yazımına adeta bir meydan okumadır. Bir yazarın haklı 
olarak “topyekûn savaşın topyekûn tarih gerektirdiğini” iddia etmesi bundandır 
(Segesser, 2014: 10). 

Savaşın topyekûnleşmesini hazırlayan unsurlar arasında “endüstrileşmiş kitle 
toplumu, milliyetçilik, şovenizm ve ırkçılık, kitlelerin siyasete katılımı, modern 
silahlarla teçhiz edilmiş kitle orduları, geniş ölçekli yıkıma imkan sağlayan 
endüstrileşmiş ekonomiler ve askerle siviller arasındaki sınırların silikleşmesi” 
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bulunmaktadır (Beşikçi, 2015: 4). Her ne kadar her devletin topyekûn savaş 
deneyimlemesi kendi içinde farklılıklar arz etse de temel unsurlarını belirlemek 
mümkündür. Topyekûn savaş artık savaşın sınırlı olarak yürütülemeyeceği algısına 
dayanır. Oysa gelişmiş devletler için savaş maliyetlerini karşılamak kolaydı, bu 
yüzden daha sınırlı bir savaş yürütmeleri mümkündü. Gelişmekte olan devletler 
için savaş, ancak tüm kaynakların seferber edildiği topyekûn bir savaşla mümkün 
olabilecekti (Bozarslan, 2010: 501). Bu nedenle topyekûn savaşın tanımı yapılırsa 
bir varoluş savaşı olarak özetlenebilir. Bilim ve sanayideki modern gelişmelerin 
etkisiyle, eski savaşma biçimleri, yerini çok daha büyük yıkımlara yol açacak 
savaşlara bırakmaktadır. Dolayısıyla tarihten silinme kaygısına düşen ülkeler 
ülkenin ekonomik, coğrafi, siyasal ve toplumsal bütün kaynaklarını seferber etmek 
suretiyle bir mücadele stratejisi benimsemek durumunda kalırlar ki işte bu bir 
topyekün savaş durumudur. Topyekûn savaş ilkesi, Fransız Devrim Savaşları'nın 
arifesinde, ilan edilen seferberlik bildirisinde yer almıştır (Bicheno, 2001). 
Özellikle ilk dünya savaşının arifesinde savaşın siyasal, ekonomik ve toplumsal 
yönlerine yapılan vurgunun yaygınlaşması topyekûn savaş kavramının doğmasına 
neden olmuştur. Dolayısıyla bu kavram, ulus-devletin kuruluşu ve gelişmesi 
sürecinde özel bir aşamayı imlemektedir. Buna göre topyekûn savaş, ancak ulus-
devletin maddi koşullarında ortaya çıkmış ve fakat ulus devletin kurumlaşmasını 
sağlayan bir faktör olmuştur. Hem insan gücünü seferber edebilmesinden hem de 
ekonomiyi ve üretimi savaş şartlarının gereksinimlerine uyarlayabilme 
kabiliyetinden dolayı topyekûn savaş, ulus-devlet uygulamaları için uygun 
paradigmayı oluşturmuştur (Embel, 2016: 169). 

Topyekûn savaşın unsurları genel olarak dört başlıkta toplanabilir. topyekûn 
seferberlik,  yani bütün halkın savaş için mobilize edilmesi; topyekûn hedef, yani 
düşmanın tamamen imha edilmesi dışında herhangi bir sonucun reddedilmesi; 
topyekûn mücadele yöntemleri, yani asker ve siviller arasındaki sınırların 
silinmesine yönelik bir eğilim; topyekûn kontrol (Segesser, 2014: 8), yani savaşın 
kazanılması için bütün alanları kontrol edebilme ve yönlendirme 
mekanizmalarının geliştirilmesi.2 

Tarihi çok eski olan savaşma pratiğinin yıkıcı etkisi kadar toplumları geliştiren ve 
dönüştüren bir yanı da bulunmaktadır. Avrupa’daki devrimler çağından itibaren 
gerçekleşen sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmelere bağlı olarak savaşma pratiği de 
dönüşmüştür. Nihayet zor kullanma tekeli ve bürokratik örgütlenmesiyle tarih 
sahnesine çıkan Ulus devlet, ülkenin tüm olanaklarının savaş amacı doğrultusunda 
kullanıldığı, tüm toplumun seferber edilebildiği topyekûn savaş stratejisini 
uygulamaya koyunca niteliksel sıçramalar yaşamıştır. Gerçekten bu strateji ulus 

                                                        

2 Teriminin kuramcılarından Erich Ludendorff topyekûn savaş için beş unsur belirlemiştir: 1- Savaş 
ülke topraklarının tümünü kapsar. 2-. Toplum fiilen savaşın içindedir Bu nedenle ekonomik yapının 
savaşın kazanılmasına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekir. 3- Savaşa büyük ölçekli 
katılımın sağlanabilmesi için halkın moralinin yükseltilmesi ve düşmanın yıpratılması için 
propaganda vazgeçilmez bir araçtır. 4- Topyekûn savaş hazırlıklarına savaş başlamadan önce 
başlamalı ve ciddiyetle ele alınmalıdır. 5- Topyekûn savaş bir başkomutan idaresinde olursa ancak 
etkin ve uyum içinde yürütülebilir. Ludendorff, 1935: 115’ten aktaran: Hans SPEİER, "Ludendorff: 
Topyekûn Savaşa İlişkin Alman Kavramı", Modern Stratejinin Ustaları,  Der.: Edward Mead Earle, 
çev. Selma Koçak, Doruk Yayıncılık, İstanbul, 2007, s.424. 
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devletlerin ortaya çıkmasında ve varlıklarını idame ettirmelerinde büyük roller oynamış 

ve fakat daha önemlisi savaş faaliyeti dışında pek çok alanı da mobilize eden devletin son 
derece kapsayıcı ve etkili bir mekanizma haline gelmesine de neden olmuştur. 
Özellikle milliyetçilik ve emperyalizm çağında eğitim ve propaganda yoluyla 
yurttaşların askeri hale getirilmesi, çok büyük miktarlarda askeri donatım üretimi, 
tüm ekonominin bunları üretecek biçimde yönlendirme becerisi; büyük yıkımlara 
rağmen savaşa katılan devletlerin yaşamlarına hakim olarak bütün bir yaşamı 
dönüştürmüştür (Hobsbawm, 1996: 60). İnsanoğlunun örgütleme ve yönetme 
konusunda karşılaştığı en büyük girişim olan topyekûn savaş, bir yandan 
teknolojiyi ve üretimi ilerleten bir etki yaparken diğer yandan yönetimi de 
devrimcileştirmiş, devlet kendisini büyük bir sosyo-ekonomik ve kültürel alanı 
düzenlerken bulmuştur. Tüm yurttaşların ordunun bir unsuru haline getirilme 
başarısı ordunun eskiden olduğunun aksine, giderek ulusallaşmasıyla 
sonuçlanmıştır (Hobsbawm, 1996: 61-64). Pratik olarak tanımı gereği topyekûn 
savaş, ya ilk aşamada ideolojik olarak ortaya çıkan, ya da sonradan ideolojik hale 
gelen bir savaştır.3 

Tilly bir devletin en önemli asgari faaliyetlerini devlet-yapma, savaş-yapma, koruma 
ve elde etme olarak tasnif eder. Tilly’e göre, devletin hak iddia ettiği topraklarda 
rakiplerine ve meydan okuyanlara saldırarak onların kontrolünü ele alması devlet-
yapma faaliyetidir. Devletin kendisine ait olan toprakların dışındaki rakiplere 
saldırması savaş-yapma; kendi topraklarında veya dışarıda olsun, müttefiklerinin 
rakiplerine saldırması ve onları kontrol  etmesi ise koruma faaliyetidir. Elde etme 
ise devletin, yukarıda saydığımız bu üç faaliyeti gerçekleştirebilmek üzere 
tebaasından gerekli araçları sağlamasını ifade etmektedir (Tilly, 2001: 170-171). 
İşte bu araçların temininde ve giderek diğer devlet faaliyetlerinin kazanılmasında 
topyekûn savaş olgusunun önemli bir belirleyiciliği bulunmaktadır. Yine Tilly’e 
göre, “devletler iktidarlarını dayatmak ve gelir elde etmek için tebaalarının 
yaşamlarına müdahale ettikçe, giderek kendilerini hükmetme (tebaa arasında 
yaşanan uyuşmazlıkları çözme otoritesi), dağıtım (tebaa arasındaki ürün 
mübadelesine müdahale) ve üretim (tebaa tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 
yaratılmasını ve dolaşımını denetlemek) gibi üç temel alanda daha aktif olarak rol 
üstlenmek mecburiyetinde bulmuşlardır” (Tilly, 2001: 181-183). Tilly’in bu 
argümanına ek olması bakımından söylenebilir ki her şeye kadir modern devleti 
yaratan bu zorunluluk topyekûn savaş pratiği ile mümkün olabilmiştir. 

Diğer taraftan tüm halkın ülke kaynaklarının savaş kazanmaya hasredilmesi 
bağlamında topyekûn savaş, sadece yeni bir savaşma biçimi olarak değil, toplumun 
tümünün sonuçlarından etkilenecek olması bakımından da önemli bir kavram 
niteliğindedir. Daha önceleri, halkıyla vatandaş değil tebaa ilişkisi kuran 17. yüzyıl 
Monarkları, merkezi iktidarlarını ulusal karakter taşımayan, kendisine doğrudan 
bağlı paralı ordulara yaslamışlardı. Çoğu kez halkıyla ulusal, dilsel, kültürel hiçbir 
ilişkinin içinde olmayan bu monarklar, güven duymadığı bir halka silah vermekten 
ve onu asker haline getirmekten kaçınmıştı. Soylular dışında kalan kimselerin silah 
ve askerlikten uzak tutulması ihtiyacı bir iç iktidar endişesinden kaynaklanmıştır. 
Monarkın silah ve savaşma tekelini, ihsan olarak dağıttığı soyluluk ünvanlarıyla 

                                                        

3 Detaylı bilgi için bkz. Bicheno (2001), a.g.y. “Total War” maddesi. 
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yanına çektiği aristokrat sınıfa kullandırması, ordunun ve dolayısıyla savaşın sınırlı 
bir biçimde örgütlenmesine yol açmıştır. Yönetici ile yönetilen ayrımının şiddetli 
olduğu ve statülerin keskin hissedildiği bu dönemde ordu örgütlenmesinin 
sınırlılığı savaşın da sınırlı kalmasını sağlamıştır. Bu ordu örgütlenmesinin sonucu 
olarak asker sivil ayrımı belirginleşmiş, savaşların sadece profesyonel askerler 
arasında süren bir mücadele olduğu algısının oluşmasına yol açmıştır. Bu nedenle 
siviller, taraflar arasında yapılan savaşlarda birer hedef olarak görülmemiştir. Oysa 
burjuvazinin pazar arayışının bir sonucu olarak ortaya çıkan ulus devletlerin 
uygulamaya koyduğu örgütlenme biçimi çok farklıydı. Savaş stratejisinde 
ekonomik kaynakların önemi kadar özellikle eğitim ve propaganda yoluyla tüm 
yurttaşların ordunun bir unsuru haline getirilme başarısı ordunun eskiden 
olduğunun aksine, giderek ulusallaşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu zamandan sonra 
yapılan savaşların yayıldığı alan genişlemiş, süresi uzamış, ama en önemlisi artık 
siviller sadece doğrudan askeri insan gücü olarak değil, aynı zamanda savaşa 
maddi ve manevi katkı sunmaları beklenen ve bu nedenle savaşların direk hedefi 
olarak görülen unsurlar haline gelmişlerdir (Embel, 2016: 156). 

Özellikle hayat memat meselesi olarak verilen savaşlarda topyekûn savaş 
stratejisinin olağan görünmesi normaldir. Ancak burada bizi ilgilendiren husus 
barış dönemlerinde de sosyo-ekonomik yapı yanında hukuksal ve siyasal 
altyapının da bu ilke çerçevesinde şekillendirilmiş olmasıdır. Nitekim 20. yüzyılda 
Ulus devlet zor kullanma tekeli ve bürokratik örgütlenmesiyle topyekûn savaş 
stratejisinin gerektirdiği uygulamaları pratiğe aktarınca iktidarın müdahalelerinde 
ve denetim mekanizmalarında niteliksel sıçramalar meydana gelmiş, devlet 
modern bir Leviathan’a dönüşmüştür. Topyekün savaş olgusunun yarattığı 
mekanizmalar sınırları içerisinde devletin egemenliğini görünür ve algılanabilir 
kılarak, devleti ve siyasi iktidarı bir araya getirerek, standart bir kültür ile eşit 
yurttaş yaratarak siyasi merkeziyetçiliği ve toplumsal homojenliği sağlamayı 
başarmıştır (Embel, 2016: 162). Fransız devriminin ardından ulusal ordunun 
kurulması ile başlayan süreç, arkasından milli kimlik oluşturma arayışı ve bu 
çerçevede ortaya konulan üniter bir yapıyı ve halk egemenliği ilkesini öne çıkaran 
yeni anayasal yapı, ulus devletin ortaya çıkmasına büyük katkı sağlamıştır.  

Topyekün savaş dünya savaşları sırasında da Avrupa’yı şekillendirmeye devam 
etti. I. Dünya savaşında ihtiyaç nedeniyle oluşturulan zorunlu askerlik kurumu ve 
asker sayısının fazlalığı nedeniyle teçhizat, sevkiyat ve iaşe sıkıntısı yeni bir savaş 
endüstrisinin doğmasına neden oldu. Devlet tükenen kaynaklar için kanunlar 
çıkardı. Savaşın finansmanı için liberal ideolojide meşru görülmeyen gelir vergisi 
alınır oldu. İşgücü ihtiyacı kadınların da çalışma hayatına girmesine ve sonucunda 
oy hakkına kavuşmalarına neden oldu. Savaşın süresinin uzaması nedeniyle halkın 
moral ve motivasyonu önem kazanınca en demokratik olan devletler bile 
propaganda ve sansüre başvurdu. Susturulmuş parlamento ve basın, maniple 
edilen kamuoyu, eleştiri istemeyen hükümetlerin iradesini yansıtıyordu (Langlois, 
2003: 64-68). I. Dünya savaşı sonunda Almanya ve Avusturya gibi parlamenter 
sisteme kavuşan ülke sayısının artması ve Orta ve Güney Avrupa’da yeni ulus 
devletlerin kurulması yeni gelişmelerdir. Genel seçimler önündeki engellerin 
kalkması ve kadınların seçme seçilme haklarını elde etmesi, devlet organlarının ve 
siyasetin genel hatlarının genel halkoyuyla belirlenmesi anlamına gelen halk 
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egemenliği ilkesi de kararlı bir şekilde uygulanmaya başladı (Fülberth, 2010: 222). 
Daha büyük sosyal değişimler için II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan topyekûn 
savaşın yıkıcılığından dersler çıkarılacak ve soyal devlet politikaları yürürlüğe 
girecekti.4 

3. Türkiye’nin Uluslaşma Sürecinde Topyekûn Savaş Olgusu 

Osmanlının son yıllarında yaşanan I. Dünya Savaşı, aslında bir topyekûn savaş 
örneğidir. Ancak uluslaşmasını tamamlamış bir Almanya ile müttefik olarak bu 
savaşlara girilmiş olmasına rağmen, yüzyıllardır çok uluslu bir imparatorluk olarak 
yaşamanın getirdiği devlet davranışı bu savaştan ulus-devletin çıkmasına engel 
olmuştur. Osmanlı, merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip bir devletti. Ancak 
merkezi yönetim, bütün ülkeyi kuşatacak bir maliye örgütünden, yani maaş 
ödemelerini yapacak, vergi toplayacak, bunlar için gerekli kayıtları tutacak ve tek 
bir elden yönetilen bir güvenlik örgütünü anında harekete geçirebilecek bir 
teşkilat yapısından yoksundu (Ortaylı, 2000: 20). Geniş bir alanda etkin 
uygulamalarda bulunmak ve gerekli asayiş tedbirlerini anında uygulayabilmek, 
ancak mali, askeri ve adli alandaki bazı yetkileri, merkezin dışında kalan 
topraklardaki yerel güçlerle paylaşmak gerekiyordu.  

Son yıllarda Abdülhamit’in kurduğu laik eğitim veren askeri okullardan yetişen 
askeri elit arasında Fransız ihtilalinin getirdiği ilkeler ışığında bir uluslaşma eğilimi 
ortaya çıkmışsa da, İslamcılık, Osmanlıcılık vb diğer cereyanlar da etkili bir şekilde 
bunun karşısında kendi yerlerini almıştır. Nitekim bir süre, siyasi düşünce 
arenasında bu fikirlerin çarpıştığına ve Osmanlı devletinin ayakta kalması için 
kendi perspektiflerinden öneriler sunduklarına şahit oluyoruz. Nihayet uluslaşma 
yanlısı Osmanlı aydını fikrini hâkim kılma fırsatını kurtuluş savaşının verildiği 
dönemde bulacaktır. Nitekim verilen kurtuluş mücadelesi ülkenin ekonomik, 
coğrafi, siyasal ve toplumsal bütün kaynaklarının seferber edilmesiyle 
sürdürülmüş bir Topyekûn Savaş örneğidir.  

I. Dünya savaşının ardından, Mondros Silah Bırakışması ile teslimiyeti kesinleşen 
ve büyük bir kısmı dağıtılmış bulunan ordunun durumu nedeniyle Osmanlı Devleti 
çözülme sürecine girmişti. Devletin zayıflayan otoritesinin yarattığı boşluk içeride 
asayiş ve güvenlik sıkıntılarına neden olmaktaydı. Öte yandan Mondros Silah 
Bırakışması’na dayanarak yabancı güçler tarafından işgal edilmiş bölgelerin varlığı, 
nihayet bu güçlere karşı direnen unsurlardan kaynaklanan bir savaş ortamı söz 
konusuydu (Oran, 2003: 110). Gerçektende bu işgallere karşı yerel düzlemde 
birçok askeri ve siyasi örgüt kurulmuş ve bu yerel direnişlerin görünür başarılar 
elde etmesi üzerine, askerler arasında Milli Kurtuluş hareketinin gerilla savaşı ile 
kazanılacağı fikri taraftar bulmaya başlamıştı (Özalp, 1988: 172; Akşin, 1992: 129). 
Bunun karşısında, aralarında Kurtuluş Savaşı önderlerinin de yer aldığı savaşın 
kazanılması için, ordunun düzenli bir yapıya kavuşturulmasını öngören bir görüş 
yer alıyordu. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, önce, kurdukları Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’yle sonra, TBMM aracılığı ile bu güçlerin 
merkezileşmesini sağlamak istiyorlardı (Akşin, 1992: 69). M. Kemal Paşa, bu 

                                                        

4  Bu konuda bkz. Total War and Social Change, Ed: Arthur Marwick, The Macmillan Press, 
London, 1988. 
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doğrultuda, düzenli bir ordunun kurulması ve bu ordunun emir komutasının 
merkezi bir organ tarafından yapılmasının sağlanması için harekete geçti ve 
giderek bu direnişi tek elden sürdürmek üzere Meclis, işgal altındaki İstanbul 
hükümetinin dışında yeni bir siyasal merkez olarak ortaya çıktı. Derhal oluşturulan 
Bakanlar Kurulu, düzenli ordu oluşturulması sorununa el atmış5 böylece Osmanlı 
Devletinin yetkisinde olan silahlı kuvvet oluşturma ve kullanma tekeli kırılmış ve 
artık işgale karşı direnişi örgütleyip merkezileştiren yeni bir iktidarın eline 
geçmiştir (Tanör, 1992: 76). Bu gelişmelerin yaşandığı dönem, Silahlı Kuvvetler 
başta olmak üzere günümüze kadar ulaşan bütün ulus devlet kurumlarının 
tohumlarını içinde barındırmaktadır. Bu dönemde Ankara’daki bu yeni otorite bir 
yandan ulusal orduyu kurmaya çalışırken, bir yandan da devleti yeniden 
biçimlendirmiş ve kurumların devlet içerisindeki konumunu ve yetkilerini ulus 
devletin alt yapısını oluşturacak biçimde yeniden belirlemiştir. Milli Mücadeleyi 
yürüten I. Meclis, bu amaç etrafında, Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı dönemlerden 
bu yana çatışmakta olan asker-sivil bürokrasi sınıfı ile taşra eşrafı, toprak sahipleri 
ve ulema sınıfını topyekûn savaş stratejisiyle bir araya getirmişti. Cumhuriyetçiler, 
ittihatçı sivil ve askerler, İslamcılar, komünistler ve Kürtler gibi yan yana gelmez 
unsurlarda bu koalisyona dâhildiler. Mücadelenin başarıyla sona ermesinin 
ardından, iktidar bütün gücünü “ulus-devlet” ekseninde ülke içine odaklayacak ve 
kendini iç savaş koşullarına göre konumlandıracaktır (Tiftikçi, 2006: 92). Örneğin 
Kurtuluş dönemi olarak adlandırdığımız bu dönemde topyekûn savaşın 
gereklerine uygun ve etkili bir Genelkurmay için, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar 
Kurulu içerisine dahil edilecektir. Osmanlı devletinde Başkomutan Padişahtı ve 
savaşı bilfiil idare eden komutan ise Başkomutan vekili idi. Şimdi Başkomutanlığı 
Meclis üzerine almıştı. Fiili komutan durumundaki Genelkurmay Başkanı ise Bakan 
pozisyonunda hükümetin bir üyesi olmuştu (Seviğ, 1951: 59). Örneğin öncesinde 
bağımsızlık savaşının kazanılması için topyekûn savaş stratejisinin bir enstrumanı 
olarak uygulanan ‘sıkıyönetim’; savaşın bitmesinin ardından asayişin 
sağlanmasında, yapılacak ıslahat ve inkılâpların hayata geçirilmesinde, bunlara 
karşı girişilen karşı devrim hareketlerinin kontrol altına alınması, ayrılıkçı 
hareketlerin bastırılması ve gerek mecliste gerekse basındaki muhaliflerin 
susturulmasında etkili bir silah olarak kullanılagelecektir (Urhan ve Çelik, 2010: 
109-140). İlan edilen sıkıyönetim bölgesinde sıkıyönetim mahkemesi olarak görev 
yapan Divan-ı Harpler bu konuda önemli işlevler ifa edecektir. Devletin otoritesini 
tahkim etmede önemli işlevler gören sıkıyönetim uygulamasına kurtuluş ve 

                                                        

5 Oluşturulan Bakanlar Kurulu (İcra Vekilleri Heyeti), derhal düzenli ordu oluşturulması sorununu 
da ele almış ve Heyet, Kuvayı Milliye örgütlerinin genel olarak Müdafaa-i Milliye teşkilatına 
bağlanarak birleştirilmesine karar vermişti. (16 Mayıs 1920 tarih ve 7 sayılı, Kuvayı Milliyenin 
Müdafaai Milliye Teşkilatına Raptı Suretiyle Tevhidi Hakkında Kararname. Düstur, 3. Tertip, C:1, 
s.9.); Bundan başka Heyet, 30 Haziran 1920 tarihinde, 51 sayılı kararnameyle, mücadeleye katılan 
bütün silahlı birlikler mensuplarının “asker” olduklarını ve “asker” gibi kanuni işlem 
göreceklerini karara bağladı. 30 Haziran 1920 tarih ve 51 sayılı, Kuvayı Milliye Efradı Tarafından 
İka Olunan Suçların Mercii Muhakemesi Hakkında Kararname. Düstur, 3. Tertip, C:1, s.30. 
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kuruluş dönemlerinde (günümüze kadar) sürekli olarak başvurulacaktır.6 Tüm 
bunların yanında, savaşın önderi Mustafa Kemal Paşaya ordunun sevk ve 
idaresinde hızlı hareket etmek için meclisin tüm yetkilerini fiilen kullanma 
yetkisiyle Başkomutanlık7 verilmesi sınırlı süreyle de olsa otoriterliğin 
kurumsallaşması anlamında önemlidir. Nitekim Başkomutanın verdiği ve tüm 
kaynakları ve halkı savaş hizmetine doğru seferber etmek ve örgütlemek açısından 
bakıldığında, “tekâlifi milliye emirleri” de bir topyekûn savaş enstrümanıdır. 
Ardından cumhuriyet ilan edilecek ve ilk olarak halkı savaşa katılmaya gerekirse 
zorlama gücüyle başlayan süreç, sonrasında kitlesel eğitim ve diğer ideolojik 
aygıtlarla hızla önce ulusu sonra ulus-devleti inşa etmeye koyulacaktır. Bunu 
hızlandırmak için bir ulusal dilin oluşturmak zorunlu temel eğitimi 
yaygınlaştırmak gerekmiştir. Kurtuluş Savaşı dönemi kahramanlıkları ve 
seferberlik sırasında halkın fedakârlıları parasız verilen eğitim ile artık vatandaş 
haline gelmiş bireylere anlatılarak bir vatan aidiyeti oluşturulmaya çalışılacaktır. 

Ankara’da oluşturulan yeni otorite merkezinin önünde acil çözüm bekleyen 
sorunların başında, dışarıdan gelen tecavüzün yanında iç güvenlik sorunları da 
vardı. Topyekûn savaş stratejisi uygulanırken içerde can, mal güvenliği ve her türlü 
asayişin temini önem arz etmektedir. Güvenliğin sağlanamadığı bir yerde halkın da 
hükümete de güveni olmaz ve dolayısıyla devletine güvenmeyen bir toplumda ulus 
olma bilinci meydana gelmez. Kurtuluş savaşı liderleri de bunun bilinciyle hareket 
ederek birçok tedbire başvurmuşlar, yasalar çıkarıp kurumlar oluşturmuşlardı.8 İç 
güvenliği sağlamak ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturulan 
önemli iki askeri teşkilat Seyyar Jandarma Müfrezeleri ve Askeri Polis Teşkilatıdır.9 

Eşkıyalığı önlemek için “İzale-i Şekavet Kanunu” adıyla bir yasa10 çıkaran yeni 
merkez, 1926’da yurt içine yönelik istihbarat faaliyetini yürütmek üzere, ilerleyen 
yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı’na dönüşecek olan Millî Emniyet Hizmeti 
Riyaseti’ni (M.E.H.) kurmuştur. Asker firarileri için kurulan İstiklal Mahkemeleri11 
sadece asker kaçaklarının önlenmesinin yanında, Başkomutanın yayınladığı 
emirlerin yürütülmesi ve uygulanma kabiliyetine de etkisi büyük olmuş, ordunun 

                                                        

6 Kurtuluş ve Kuruluş dönemleri için söylersek, TBMM’nin açıldığı yıl olan 1920’den 1931’e kadar 
sürekli bir şekilde ve ülkenin çeşitli bölgelerinde uygulanan bir sıkıyönetim mevcuttur. Bu 
dönemde uygulanan sıkıyönetim bildirileri ve kararlar için Bkz.: Mehmet Semih Gemalmaz, 
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları, 
2.bs., İstanbul, Beta Yayınevi, 1994, s.293-305. 

7 5 Ağustos 1921 tarih ve 144 sayılı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 
Hazretlerine Başkumandanlık Tevcihi Hakkında Kanun”, Düstur, 3. Tertip, C:2, s.86-87. 

8 1920–23 tarihleri arasında TBMM’de iç güvenlikle ilgili çıkarılan Kararnameler şunlardır:1- 
İstanbul Hükümetiyle Resmi Muhaberatın Memnuiyeti Hakkında Kararname, Düstur, 3. Tertip, 
C:1, s.6; 2- Mahalli asayişi Temin İçin 310’dan 315 tevellütlüye Kadar Olan Efradın Silah Altına 
Alınması Hakkında Kararname, Düstur, 3. Tertip, C:1, s.20; 3- Memalik-i Osmaniye Dahilinde 
Seyr-ü Seyahat Edenlerin Seyahat Varakası Almaları Mecburi Olduğuna Hakkında Kararname, 
Düstur, 3. Tertip, C:1, s.66; 4- Merkez Ordusunun Kurulmasına Dair Kararname, Düstur, 3. Tertip, 
C:1, s.9; 5- Selamet ve İstihlas-ı Vatan Zımnında Cürüm İşleyenler Hakkında Olunacak Muameleye 
Dair Kararname8 Düstur, 3. Tertip, C:3, s.137. 

9 Ayrıntılı bir çalışma için Bkz. Seydi ÇELİK, Asker ve Devlet: Osmanlı’dan Günümüze Askeri 
Bürokrasinin Sistem İçindeki Yeri, İstanbul, Salyangoz, 2008. 

10 18 Ekim 1923 tarih ve 356 sayılı, “İzalei Şekavet Kanunu”. Düstur, 3. Tertip, C:5, s.148. 
11 11 Eylül 1920 tarih ve 21 sayılı, Firariler Hakkında Kanun. Düstur, 3. Tertip, C:I, s.44 
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ihtiyaç duyduğu yiyecek, giyecek, araç ve gereç temininde ve bunların cepheye 
iletilmesinde önemli katkıları olmuştur.12  

Sadece Kurtuluş Savaşı boyunca verilen topyekûn savaş olgusunun yarattığı 
mekanizmalara bakmak bile bizi Tilly’in devletin en önemli asgari faaliyetleri 
olarak ifade ettiği devlet-yapma, savaş-yapma, koruma ve elde etme özelliklerinin 
tek tek gerçekleştiği gerçeğine götürür. Tıpkı Fransız devriminde yaşananlara 
benzer biçimde Türk devrimi de, önce ulusal ordunun kurulmasıyla  başlamış, 
arkasından milli kimlik oluşturma arayışı ve bu çerçeveye oturan üniter bir yapı ve 
halk egemenliği anlayışını vurgulayan yeni anayasa ile ulus devletin ortaya 
çıkmasını sağlamıştır.  

1929 dünya ekonomik buhranı ve ardından II. Dünya savaşı sürekli olarak aynı stratejik 

yaklaşımı gündemde tutmuş ve bu strateji doğrultusunda alınan kararlar sürekli olarak 

otoriterliği beslemiştir. Cumhuriyetin asker-sivil eliti uluslaşmanın tamamlanmadığını 

düşünmüş olacaklar ki, demokrasiye geçiş olarak görülen çok partili dönemde bile 

topyekûn savaş stratejisini yeniden hatırlamışlardı. Burada Demokrat Partinin 

cumhuriyet elitlerinde yarattığı travmanın da etkisi büyüktü. Özellikle bu dönemde 

İslami yapılara verilen imtiyazlar ve tavizler uluslaşmanın karşısına tam zıddı olan 

ümmetleşmeyi koyması bakımından tehlikeli bulunuyordu. Nitekim 1960 ihtilalinden 

sonra yeniden devlet-yapmak üzere yeni bir anayasa yapılmış ve burada tipik bir ulus-

devletin önemli mekanizmaları tanımlanmış ve bunları garanti altına alacak başka 

mekanizmalar da ihdas edilmiştir. Burada günümüze kadar yansıyacak etkileri olması 

bakımından iki mekanizmadan bahsetmek gerekmektedir; çünkü bu mekanizmaların 

kuruluş gerekçesinde bizatihi topyekûn savaş strateji yer almaktadır: Milli Güvenlik 
Kurulu ve Savunma Sekreterlikleri. 

Topyekûn savaş kavramının sadece yeni bir savaşma biçimi olmadığını çalışmamız 
boyunca dile getirmeye çalıştık. Türk idari ve hukuki tüm düzenlemelerinde yer 
bularak devletin adeta “milli güvenlik devleti” karakterine büründüren 
uygulamaların başlangıcı kurtuluş savaşındaki bu stratejiyle başlar. Nitekim 
1961’de Milli Güvenlik Kurulu’nun kurulmasının13 resmi kuruluş gerekçesi olarak 
40’lı yıllardakine benzer bir biçimde “topyekûn savaş” gereksinimlerinin 
gösterilmesi de dikkat çekicidir. Gerçekten gerekçesine baktığımızda ilgili kanunun 
“Devletin maddi ve manevi bütün varlıklarının her türlü tecavüzlere karşı korunması ve 

….. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

12 Türk Parlamento Tarihi: Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919–1923, C.I, No:4, TBMM 
Vakfı Yayınları, Ankara. 
13 11 Aralık 1962 tarih ve 129 sayılı, “Milli Güvenlik Kurulu Kanunu”. Resmi Gazete, 19.12.1962, 

S:11286; Düstur, 5. Tertip, C:2, s.325. 
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yüceltilmesi amacıyla takip edilecek politika, prensip ve planların tespiti işleri ile bu 

konudaki hazırlık ve çalışmaları tanzim edecek esasları”14 derlediğini görüyoruz.15 

Bu kanunla Türkiye’nin yönetim karakterini belirleyen ve vesayet rejimi 
kavramının cisimleştiği bir organ olarak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
de ihdas edilmiştir. Nitekim kuruluş, görev, yetki ve çalışma usulleriyle ilgili gizli 
yönetmelikte yazanlar bu iddiaları kanıtlar niteliktedir. Örneğin 129 sayılı Kanun, 
Milli Güvenlik kavramını tanımlamamış, sadece, milli güvenlikle ilgili politikadan 
ve bu politikayı oluşturacak planlardan söz etmiş olmasına karşın yönetmelik 
sayesinde sekreterlik, kanunun açıklamadığı, tanımlamaktan kaçındığı birçok 
kavramı tanımlama yetkisi de almıştır: Topyekûn milli güvenlik, topyekûn milli 
seferberlik, olağanüstü hal, sivil savunma, milli güvenlik politikası, hassas bölge 
gibi… Üstelik Genel Sekreterliğin içinde bir birim olarak kurulan ve devlet çapında 
her türlü psikolojik harekât ihtiyaçlarını tespit etmekle görevli Toplumla İlişkiler 
Başkanlığı (TİB), topyekûn savaş stratejisinin en önemli yürütücüsü olarak rejimin 
vasisi konumundaydı.16 

Savunma Sekreterlikleri, 1960 darbesinin ardından albay Alpaslan Türkeş tarafından 
teklif edilen bir yasayla17 kurulmuş olup, Başbakanlık ve bakanlıkların yanı sıra, 
valilikler ve üniversitelere kadar bütün devlet kurumlarına Milli Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğinin emrinde olan birer subayın yerleştirilmesini 
içeriyordu. Teklifte kanunun gerekçesi şöyle ifade edilmiştir. 

 

 

 

                                                        

14 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, C: 8, 1962, s.209. 
15 Örnek olması bakımından 1982 Anayasası'nın 118. maddesi gereğince 1.11.1983 gün ve 2945 

sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 1983 tarihinde çıkarılan 2945 sayılı Kanunun Milli Güvenlik 
Kurulu'nun görevleri şöyle belirtilmiştir (Madde 4, fıkra 5); “Anayasal düzeni koruyucu, milli 
birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, Türk Milletini Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları 
doğrultusunda ve milli ülkü ve değerler etrafında birleştirecek milli hedeflere yönlendirici gerekli 
tedbirleri belirler. Sayılan bu hususlara yönelmiş yurtiçi ve yurtdışı tehdide karşı koymak, bu 
tehdidi etkisiz kılmak için gerekli strateji ve temel esaslar ile birlikte planlama ve uygulama 
hizmetleri konularında görüşleri, ihtiyaçları ve ele alınması lüzumlu gördüğü tedbirleri tespit 
eder”. 

16 TİB’in birçok görevi yanında Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, 
toplumun huzur ve güvenliği ve anayasal rejimin korunması; Türk toplumunun Atatürkçü 
düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları, milli ülkü ve değerler etrafında birleşerek milli hedeflere 
yönlendirilmesinde gereken milli birlik ve bütünlüğü sağlayıcı her türlü psikolojik tedbirlerin 
alınması, yurt içi ve dışında bu hususlara karşı oluşan tehdidin bertaraf edilmesi veya etkisiz 
kılınmasında gerekli olan psikolojik harekât hizmet ve faaliyetlerini planlamakta, ilgili bakanlık, 
kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda bu konudaki uygulamaları koordine, takip ve kontrol etmek 
gibi görevleri vardı. Ayrıca Milli Güvenlik konularında siyaset oluşturma çalışmalarına katılır, 
psikolojik tehditle ilgili ihtiyaçları tespit ederdi. Durum ve hedef analizi yapar, TRT ve diğer kamu 
yayın organlarına kendi görevleri içerisine giren hususlarda Genel Sekreter'in onayıyla gerekli 
yardımı sağlamaktaydı. 10 Şubat 1984 tarih ve 84/7706 sayılı MGK Genel Sekreterliği ‘Gizli’ 
Yönetmeliği için bkz: Radikal, 27 Ağustos 2003 

17 “Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanun”. Resmi Gazete, 28.10.1960, S:10641. 

http://www.savaskarsitlari.org/aramasonuc.asp?YayinID=3
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“Devlet teşkilâtının ve her türlü müesseselerin topyekûn savunma ve 
millî seferberlik çalışmalarını, içinde bulunduğumuz nükleer çağ 
isteklerine ve millî savunma amaçlarına uygun bir şekilde yürütmek ve bu 
sahadaki noksanlarımızı süratle gidermek ancak bu teşkilâtın rasyonel 
bir tarzda kurulup çalıştırılması ile mümkündür.”18 

Nitekim yasa metninde “Topyekun Savunma ve Milli Seferberlik hizmetleri” 
vurgusu ön plandaydı. Üstelik Sekreterliğin çalışma usullerini saptayan ve 2009’a 
kadar yürürlükte olan talimatnamesi gizliydi. Topyekûn savaş stratejisinin ürünü 

olarak ortaya konan Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliğinin yanı sıra, çalıştığı il 
veya kurumdan istihbarat toplamakla görevli olan savunma sekreterlikleri de “yeni 

devleti” adeta Leviathan’a çevirmekteydi. Kurulduğu yıl olan 1960’tan 2009 yılında 
kaldırılana kadar19 kadar 'savunma sekreterliği' aygıtı, kamu kurum ve 
kuruluşların işleyişlerinde ve sivil politikalar üzerinde tesir etmek suretiyle askeri 
bürokrasinin vesayetçi etkisini artırmaktaydı. 

4. Sonuç 

Hobbes “devlet” olgusunun ortaya çıkması konusunda, “homo homini lupus” 
durumunda yaşayan insanların birbirlerini öldürmekten kurtulmak için tüm 
iradelerini bir canavara devretmek mecburiyetlerine işaret etmişti. Rousseau ise 
mutlu bir yaşam sürmekte olan doğa durumundaki insanların bu barış ve mutlu 
yaşamlarını garanti altına almak üzere “devlet” kavramına ulaşmıştı. Öyle ya da 
böyle her iki düşünür için, iç ya da dış savaş gibi yıkıcı bir etkiden insanları ancak 
devlet kurtarabilecektir. Nitekim insanların güvenlik ihtiyacının sonucu olarak 
ortaya çıkan devlet organizasyonu son iki yüzyılda büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 
Devletin zaten varolan örgütleme ve dayatma gücü, topyekün savaş olgusunun 
getirdiği mekanizmalarla birlikte devletin etki gücünü olağanüstü artırmıştır. 

Hobsbawm, özellikle milliyetçilik ve emperyalizm düşüncesinin Avrupa’yı 
kaçınılmaz bir biçimde savaşa sürüklediği 19. yüzyıl sonundan itibaren, 
yurttaşların savaşma faaliyetinin unsurlarından biri haline getirilmesi sürecinde 
devletin, kendisine büyük bir etkinlik kazandıran mekanizmalar geliştirdiğini 
söyler. Eğitim ve propaganda yoluyla yurttaşların birer asker haline 
dönüştürülmesini bu etkinliğin önemli sonucu olarak görür (Hobsbawm, 2000).  

Tarihsel olarak bakıldığında 19. yüzyıldaki anlamıyla topyekûn savaş, feodal 
Avrupa’nın egemenlerine (kilise, aristokrasi) rağmen sanayi devrimini başaran 
burjuvazinin Fransız Devrimi ile iktidarı ele geçirdikten sonra (Amerika kıtasında 
ise Amerikan devrimi) elde ettikleri kazanımlarını korumak için ihtiyaç duydukları 
ulus-devleti oluşturmada kullandığı siyasi bir stratejidir. Aristokrasiye ve kiliseye 
karşı halk egemenliğini ve laikliği koyarak sistemin sahibi olmayı başaran 
burjuvazi, aydınları aracılığıyla üretilen milliyet ve yurttaşlık düşüncesini eğitim 

                                                        

18 Savunma sekreterliklerinin kurulması hakkında kanun teklifi ve Güvenlik ve İktisat komisyonları 
raporları için Bkz: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MBK_/d00/c002/ 
mbk_00002026ss0110.pdf. Erişim: 8.12.2017 

19 108 sayılı Savunma Sekreterliği teşkilatı kanunu, 2009 yılında çıkarılan Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25. Maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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yoluyla vermek suretiyle insan yığınlarından bir ulus yaratmayı başarmışlardır. 
Burjuvazinin kendi ulusal pazarını oluşturmak üzere ortaya koyduğu ulus-devlet 
projesi, hem savaş için gerekli insan gücünü mobilize etme başarısı hem de 
üretimini savaş koşullarına uydurma başarısı nedeniyle topyekûn savaş için uygun 
bir paradigma oluşturmuştur. Ulus-devlet projesindeki siyasi, sosyal ve ekonomik 
açıdan gösterilen başarı ve gözle görülür ilerleme, diğer bütün toplumları da 
özendirerek bir domino etkisiyle yayılmış, burjuvazisi ve sanayisi oluşsun 
oluşmasın tüm ülkeler bu projeyi uygulamak istemişlerdir. Ancak halkı savaşa 
katılmaya gerektiğinde zorlayabilme, kitlesel eğitim ve diğer ideolojik aygıtlarla 
donanmış bir yapı ceberrut devletin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. 
Dolayısıyla topyekun savaş uygulaması liberal bir devlette bile her zaman için 
totaliter eğilimleri de içinde barındırır. Tam da bu yüzden Aron, topyekûn devlet-
totaliter devlet ayrımına gitmiştir. Aron, totaliter rejimi topyekûn seferberliğin 
biraz genişletilmiş hali olarak tanımlar. Liberal devleti biraz kayıran Aron, bu 
devletin uygulayacağı topyekûn seferberliğin, totaliter sisteme yakınlaşsa bile, 
demokratik kurumların (özellikle seçimle gelmiş meclislerin) faaliyetini 
sürdürüyor olmasından dolayı totaliter devletten farklılaşacağını düşünür (Aron, 
1985: 88-90). Öyle ya da böyle topyekûn savaş uygulamalarının hepsinde az veya 
çok otoriterlik ve hatta bazen totaliter davranış kalıpları ortak özellik olarak 
görülmektedir. 

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarının ardından devletin kapsayıcı ve topyekûn 
niteliği Fransız ihtilali sonrasında yaşananlarla kıyaslanmayacak ölçüde artmış ve 
güçlenmişti. Bunun en temel nedeni savaşların öncesinde başlayıp savaş sırasında 
ve sonrasında devam eden kriz dönemlerinin doğurduğu zaruret halinin ürünü 
olan pratik yönetsel uygulamalardı. Nitekim Aron’un var olmalarını önemsediği 
parlamentolar, topyekûn savaş dönemlerinde sanıldığı ölçüde etkin olamamışlardı. 
Örneğin II. Dünya savaşı sırasında İngiltere’de Başbakan Churchill, Başbakanlık ve 
Savunma Bakanlığı’nı uhdesinde toplayarak yetki alanını genişletmiş, oluşturulan 
“Savaş Kabinesi” o dönemde çıkarılan Emergency Power Act adlı yasaya 
dayanarak, ülkede sınırsız bir yetkiyle donanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında 
ABD’de ve İngiltere’de, siyasilerle olan koordinasyon eksikliği bahanesiyle 
Genelkurmay Başkanlıkları, savaşla ilgili başlıca kararların alındığı yegâne 
kurumlar haline gelmişlerdir (Wright, 1968: 238). 11 Eylül saldırıları ardından 
terörle topyekûn mücadele adı altında çıkarılan ve ülkeyi ‘güvenlik’ devletine 
dönüştüren Patriot yasası gibi yasalar da totaliter uygulamalara yol açma eğilimi 
barındırdığı için halen eleştirilmektedir. 

İmparatorluğun çöküşünün durdurulabilmesi için batı tipi bir ulus devlet haline 
gelinmesi gerektiği inancıyla Türkiye’de de ulusçuluk akımları etkili olmuştur. 
Kurtuluş Savaşındaki topyekûn savaş stratejisi, Türk aydınına bu fırsatı vermişti. 
Topyekûn savaş, zor kullanma tekelinin cumhuriyet kurucuları eline geçmesini 
sağlamış ve yukarıda izah edildiği gibi ulus devlet inşası için gerekli tüm 
mekanizmalar oluşturmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken Aron’un ifade ettiği gibi 
seçimle gelmiş bir meclisin varlığı ve faaliyetini sürdürüyor oluşuna bakarak 
totaliter değil ama burada da otoriterlik eğilimine tanıklık etmekteyiz. Türkiye’de 
cumhuriyetin kuruluş yıllarında zaruret hali nedeniyle uygulanmış olsa da 
sonrasında, iç ve dış düşman algısındaki nüanslar değişse bile, bireysel ve kolektif 
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hak ve özgürlükler aleyhine devlet iktidarını hakim kılmaya dönük olarak 
kullanılan topyekûn savaş mantığı, çok partili hayata geçildikten sonra da, 
günümüz dahil, bütün iktidarlar tarafından tercih edilmiş ideolojik bir aygıta 
dönüşmüştür.  

Buraya kadar anlatılanlardan da görüleceği gibi, topyekûn savaş stratejisi ulus 

devletlerin ortaya çıkmasında ve varlıklarını idame ettirmelerinde büyük roller oynamış 

ve fakat daha önemlisi devletin son derece kapsayıcı ve etkin bir aygıt hale 
gelmesine de neden olmuştur. Bu strateji, uygulandığı her yerde ulus-devletin 
“Protego Ergo Obligo”su20 olarak işlevini sürdürmektedir.  
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