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• Geçen hafta mecliste oylanan bedelli askerlik yasasıyla ilgili tepkiniz nedir? 
 

 Önce şunu açıkça söyleyebiliriz ki zorunlu askerliğin olduğu bir ülkede bedelli askerlik yasaları zengin – 
fakir ayrımını derinleştirdiğinden toplumda derin yaralar açmaktadır. 
 
•   Neden bu yasayı destekliyor veya desteklemiyorsunuz? 
 

 Daha önce de belirttiğim gibi bu yasayı desteklemiyoruz. Ancak; daha önceki yıllarda da defalarca bedelli 
askerlik yasaları çıktığı için bedelli yasasını bekleyenler çoğaldı. Bir milyon 300 bini aştı. Bunların eritilmesi 
zorunlu hale geldi. En az 400 binin bu dönemde eritileceği değerlendirilmektedir.  
 
•    Neden hükümet bu yasayı çıkarttı sizce? Halktan mı baskı gördü? Çünkü bedelli askerlik isteyenler 
özellikle üniversite mezunları web siteleri açtılar, sosyal medyayı kullandılar. Yoksa tamamen farklı 
nedenler mi var? 
 

 Hükümetin bu yasayı çıkartmasında iki neden bulunmaktadır. Birinci bedelli beklentisi yığılma yarattı. Bu 
durum elbette ki baskı yaratmaktadır. İkincisi gelir teminidir. Maliye kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde bir 
gelir temin edecek ve bunu ileriki yıllarda üç-dört defa tekrarlayabilecektir. 
 

 Her ne kadar hükümet bedelliye noktayı koydu dense de, bu nokta Silahlı Kuvvetler tamamen uzman 
orduya geçtikten sonradır. Yani açıklanan: 9 aylık askerlik süresi olacağı, 3 ay herkesin zorunlu olacağı, 6 ay 
daha sonra askerliğe devam edenler asgari ücret alacağı, devam etmeyenlerin 6 ay asgari ücret karşılığı bedel 
ödeyeceği durum Silahlı Kuvvetlerin tamamı uzman orduya geçişten sonra uygulanacağından arada üç – dört 
defa daha bu günkü şartlarda bedelli uygulaması olacağını değerlendirmekteyim.  
 
•    Bu yasa Türk Ordusunu nasıl etkileyecek sizce? Sizce operasyonel etkinliğini veya terörle 
mücadeleyi etkileyecek mi? 
 

 Yasanın Silahlı Kuvvetlerinin harekat etkinliğini etkilemesi söz konusu değildir. Çünkü her geçen gün Türk 
Silahlı Kuvvetleri uzmanlaşmaktadır. Zorunlu er ihtiyacı her geçen gün azalmaktadır. Genelde terörle mücadele 
uzmanlarla yapılmaktadır.  
 
•    Bu Türkiye’de askerlik hizmetinin sona ermesinin başlangıcı mı? Veya başka bir şekilde ifade 
edersek Türkiye yavaş yavaş gelecekte tam profesyonel bir orduya doğru mu ilerliyor? 
 

 Bu yasa daha önce de belirttiğim gibi son değil. Bir kaç defa daha bedelli söz konusu olacaktır. Öte 
yandan Türk Silahlı Kuvvetleri 1990’lı yılların başından itibaren uzmanlaşmaya başlamıştır. Özellikle Hava 
Kuvvetleri’nde zorunlu er kullanış yeri çok az olduğundan Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzmanlaşmış, bunu 
Deniz Kuvvetleri takip etmiştir. Şimdi sıra Kara Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik’tedir.  Türk Silahlı 
Kuvvetleri tam uzman (profesyonel) bir orduya doğru hızla yol almaktadır.  
 
•    Ordu Türkiye’de en çok saygı duyulan kurumlardan bir tanesi. İnsanlar evlatlarını askere yollarken 
kutlamalar yapıyor. Tüm erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerekiyor ve her ailede askerlik 
yapmış bir erkek var. Fakat bundan sonra askerlik artık herkes tarafından paylaşılan bir tecrübe 
olamayacak. Bu yasa ordunun Türk halkı üzerindeki rolünü nasıl etkileyecek? 
 

 Halkla ordu irtibatını kesmemek, bu sevgi - saygı bağını koparmamak için yapılması gereken basit 
işlemler vardır.  
  

 Kural olarak devlet hizmetlerinde görev alacakların askerlik hizmetini yapmasını ararsınız. Askerlik 
süresince asgari ücret verirsiniz. Askerlik süresinin iki katı zamanı emekliliğe yansıtırsınız.  
 

 Devlet hizmetleri açısından bakıldığında Türkiye’de bir milyonu aşkın öğretmen bulunmaktadır. 500 
binden fazlası erkektir. Askerlik yapmayan öğretmen olamaz.  
 

 Aynı şekilde emniyet (polis) 300 bin kişidir. Çoğunluğu erkektir.  
 

 Aynı şekilde Jandarma’da uzman olacaklar (110 bin kişi) için askerlik yapmadan uzman olamaz kuralı 
konabilir. Yine Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman olacaklar askerlik 
yapmadan uzman olamaz denebilir. 
 

 Uzman onbaşıların onbaşı olabilmeleri için halen ortaokul mezunu olması, uzman çavuşların lise mezunu 
olması şartı aranmaktadır. Uzman erler için ilkokul mezunu olması yeterli görülebilir. Çünkü Türkiye’de 
milletvekili olabilmek için ilkokul mezuniyeti yeterlidir. Milletvekili olabilen uzman er olabilmelidir.  
 

 Sonuç olarak; askere gelmek yukarıda açıkladığım şekillerde teşvik edilerek Halk – Ordu bağı güçlendirilir.  
 

 Türkiye’de ihtiyat Kuvvetleri yoktur. İhtiyat Kuvvetleri kurularak zorunlu askerlik yapanların bir kısmı orada 
kullanılabilir ve bedelli ortadan kaldırılır.  
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