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Giidi Operasyonlannda Tiirkiye-Hollanda 

Joseph SOETERS, Erhan TANERCAN, Kadir VARoGLU ve Unsal SIGRI'* 

Bu makale, Turk ve Hollanda Silahlz Kuvvetlcri arasmdaki i?birligini -slraslyla Koso
va'da (KFORe 1999-2000) ve Kabirde (TSAF, 2002-2003) icra cdilen iki nbarz~l koruma 
gorevi" esnasmda- incelemektedir, Makale hazlrlamrken, literaWr taramasma ilaveten 
her iki tarafm subay ve astsubaylanyla yaplIan miilakatlar temel almnn~tlr. Makalede, 
her iki harekat halkla askerler arasmda ya~anan etkile~imin yam SIrtJ., iki 
Ulkenin Silahll Kuvvetleri arasmdaki de incelenmektedir. I;; yapma 
tarz ve yontemleri arasmdaki farklllzklar analiz edi/diginde, "Kiiltiirler Arasl Askeri 

ve "MusliJman Ulkelerdeki Barz~l Koruma Faaliyetleri" baZlonem-
ula~71ml~hr. Her iilkenin askeri birlikleri, ozellikle kiiltilrel olarak farklt 

yerlerde konu$lanmalan durumunda, diger ulkelerin askerleri ife birlikte 9all~mamn 
kiiltiirler arast boyutuna hazlrlzkll olmalldlrlar, Buna ilaveten, yerel halkm gonlilnU 
kazanmak i9in Sivil-Asker j§birligil faaliyet alanmm geni$letilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Barz$l Koruma, Barz~ GUcu, Uluslararasl Askeri j§birligi, TUrk 
Silahll Kuvvetleri (TSK), Hollanda Silahll Kuvvetleri (RNLA), Yerel Halk. 

Turkish-Dutch Encounters in Peace Operations 

ABSTRACT 
This article examines cooperation between the Dutch and the Turkish armed forces 
during two peacekeeping missions, respectively in Kosovo (KFOR, 1999-2000) and 
Kabul (ISAF, 2002-2003). It is based on a literature survey and interviews with 
officers and NCOs of both sides. The article deals with the collaboration between the 
two armed forces as well as the interaction with the local populations in both areas of 
operation. Differences in style and modes of operation are analysed, leading to some 
thoughts for reflection with respect to intercultural military cooperation and 
peacekeeping in Muslim countries. It is argued that commanders at all levels should be 
prepared for the intercultural dimension of working with military from other nations, 
especially if they are deployed in areas that are culturally distant from their own. In 
addition, it is stressed that the scope of CIMIC-activities may be expanded. 
Keywords: Peacekeeping, International Military Co-operation, Turkish Armed Forces, 
Netherlands Armed Forces, Local Population 
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Bir elin nesi var, i/d elin sesi var. 
Turk Atasozu 

sorunlu bolgelerine mih}terek asked yardnn saglanmasl 
konusunun dogasma bakIldlgmda; "askeri yardmnn uluslar araSI olma 

az kaynakla daha fazlaslm yapma ihtiyact", ulkeler 
milli sll1lrlarm otesinde geli;;tirilmesi gerekliligini vur

Turk Silahh Kuvvetleri (TSK) ve Hollanda Kraliyet 01'-
(RNLA) birlikleri; (KFOR) ve Afganistan ohnak 

iki bolgedeki koruma gorevlerinde" 
il?birligi (1999-2000), takviyeli bir Turk BoWgunun 

(Turk BoWk Timi), bir Hollanda Taburunun bunyesine katilmasl 
Hollanda tahu
Mamu1;la ve d

van olarak tespit edilmi~tir. Kabil'deki h,birliginde ise, Hollanda Silahh 
Kuvvetleri personeli, Turkiye'nin UluslararaSl Guvenlik Yardlm Kuv
veti [International Security Assistance Force (ISAf) J operasyonunda ko
mutaYl elde bulundurdugu 2002 yllmdan 2003 yIlt ba;;ma kadar, Ti1rk 
personelin emir komutasl altmda <;;ah;;ml;;lardlr. 

Bu <;;ah§ma, Turk Silahh Kuvvetleri He Hollanda Silahh Kuvvetleri 
arasmdaki i;;birliginin kulturel boyutlanm incelemektedir. Makale ha
zlrlamrken, literatiirdeki yazIlI dokumanlarm yam Slra, 2003 yill Ocak 
aymda, 12 Hollandah subay ve astsubay ve 10 Turk subayl ile yapIlan 
miUakatlar esas almml;;hr. Miilakat yapllanlardan birisi dl~mda tama
mi, iki operasyondan en az birinde, diger iilke personeli ile birlikte <;;a
lwml§lardlr. Mulakatlarm Turkiye safhasl makalenin Turk ve Hollanda'
h yazarlan tarafmdan; Hollanda safhasl ise makalenin Hollandah ya
zarlan tarafmdan icra edilmi;; ve her bir miilakat ortalama olarak 1,5 
saat surmii~tiir. Miilakatlann teyp kaydl yaplhm~ ve bu kaYltlardan, 
her bir goru§menin yazdi ozetleri <;lkanlml~hr. Turk personelin miila
katlan Turkiye'de, Hollandah personelin miilakatlan ise Hollanda'da 
icra edilmi;;tir. Buna ilave olarak, Kabil'de bulunan bir Turk diplomat 
ile, elektronik posta yoluyla miilakat yapllmH;lhr. 

Her iki operas yon esnasmda Turk-Hollanda i§birligi sonucunda 01'

taya <;lkan ftrsat ve zol'luklar da dikkate almarak, mtilakatlar "uluslara-, 
ras! askeri i§birliginin dogasma" odaklanml§tJr. Miilakatlan takiben, bir 
"yapllandmlml§ ba§hklar listesi" olu§turulmu~tur. Amlan ba~hklar Sl

raslyla; gorevin hazlrhk a§amaSl, gorevin yaplsl, kulturler aras! i§birligi, 
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yerel halkla ili~kiler ve son olarak gorevin etkililigi ~ek
edilmi$tir. Miilakatlar, iki DIke Silahh Kuvvetlerince icra 

g()revlerdeki "kan;l1hkh i~bir1igine" ve "kDlttirel farkhhklara" 
miilakatlar, iki bolgedeki yerel hallda 

etkili oldugu" sorusuna 

Elde edilen sonw;lar, her iki iiIke askerlerinin "1$ yapma tarzlan" 
arasmda dikkat <;ekici farkhhklar bulunduguna i$aret etmektedir. Am
Ian farkhhklara yol as;an nedenlerin temelinde, iilkelerin sahip oldukla-· 
n kiilttirel ()zellikler ve birbirlerine gore olan kiiltiirel farkhhklan yat-

Bu kiiltiirtin tamml ve i$levlerine dair bazl sapta-
bulunmamn faydah degerlendirilmektedir. 

KtiHiir ve i!?levi 

Antropolog ve sosyologlar kiiltiir kavrarrum <;ok uzun zamandu' ince
lemektedirler. Kiilttir teriminin yakla$lk olarak 200 farkh tamml oldugu 
bilinmektedir. Kiiltiiriin en iyi nasI1 tammlanabilecegi ve bu tamm i<;in
de hangi ozelliklerin vurgulanmasl gerektigi konusunda s;ok farkh gC)" 
rU$ler ortaya konmu$tur. Amlan tammlardan bazllan; "geleneksel fikir
ler ve bunlara bagh olan degerler", "ogrenilmi§ davram§lann bir biitiin 
olarak nesilden nesle aktanlmasl", "payla§llan semboller ve anlamlar", 
"bir grubun davram§larmda onceden tahmin edilebilir ve belirli farkh
hklara yol a<;an deneyimler", "davram§lan bir sisteme oturtan fikir, uy
gulama, norm ve anlamlar butiinu", "kendini olu$turan par<;alar iize
rinde kapsamh bir etkiye sahip olan bir ust duzen", "birbirleriyle ili§ki 
i<;inde ve birbirlerine karma§lk bir bi<;imde bagh olan parc;;alardan 
olu§mu§ sistem" ve "insanlardaki bili§sel programlama veya yazlhm" 
olarak saytlabilir.l Yine biitiin bu tammlarm birle§tigi ortak nokta, "kUl
tiiriin insana dair her §eyi is;eren geni§ bir yaplya sahip oldugudur". 

Kar§lla§hrmah ara§brmalar, ogrenilmi§ davram§ ve deger sistemle
rini temsil eden kiiltiiriin, toplumdan topluma degi§tigini gostermekte
dir.2 Simgeleri is;eren ve payla~nlan bir anlam sistemi olarak kultur, in
sanlara diinyaYl anlamada gerek duyduklan kategori ve modelleri sag
lar ve her a§amada insanlan yonlendirir. Bu kategori ve modellerin 

1 A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture, Part I1I:Papers of the Peabody Museum of Harvard 
University, Cambridge, MA, Harvard, 1952; (Akt.) <;:igdE!m Kaglh;lba~l, Kiilturel Psikoloji, 
Yapl ve Kredi Yaymlan, istanbul, 1998. 

2 Raymond Williams, The Long Revolutiol1, Middlesex, Penguin Books, 1984. 
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"''-"',!""o, i<;inde yollanm bulmaya 
~lrlar.3 davram~lanm ortak bir dogrul-

tutma <;abasl/f olarak tammlamak miimkiindiir. 

ya~amml kolayla;>hrmada kiiltiiriin en zaman 
zaman anla~>llmasl olanakslz olan anla~>1hr 

bir gen;ege" donii~tiirmesidir. Bu siirecin ne denli karma~ak oldugu an
laf?lldlgmda, siireci kolayla~hran kiiltiir ogesinin, bireye yaphgl katkl da 
kiic;iimsenemez. Eger kiiltiiriin simgeleri olmasa, her insamn i~e ba~tan 

"CI:cIUln bir ylgm simgeyi yeniden olu~turmaya c;ah~masl umutsuz bir 
c;aba olurdu.4 

Kiiltiir iizerinde yogunla~arak ili~kilerini inceleyen bir 
yakla~lm, kiiltiirii /I anlamm kaynagl" olarak ele almaktadlr. Gen;;ekten 
de kiiltiirel ortam, gozlemlenen davram~lara ve bunlann nedensel bag
lanhlanna, bu davram~larm altmda yatan dinamikleri ortaya C;lkartabi
lecek degerli anlamlar yiikler. Bu nedenle aym davram~, farkh ortam
larda, farkh anlamlar Hade edebilir. Omegin Azuma, bir Japon ailesin
de, yemegini yemeyi reddeden bir c;ocuga annesinin "Pekala, oyleyse 
yemek zorunda degilsin" diye verdigi tipik cevabm anlamlm incelemi~
til'. Azuma, Amerikah meslekta~lanmn bunu, II annenin c;ocugun 0 ye
megi yemek zorunda olmadlgml belirtmek" (bunun yerine ba~ka bir 
§ey yiyebilecegi) anlamma geldigi §eklinde yorumladlklanm belirtiyor
duo Oysa Azuma'nm belirttigine gore, bup.u soyleyen anneler c;ocugun 
o yemegi yemesini en c;ok isteyen annelerdir. Bu yiizden anne biiyiik 
bir tehdit kullamp "benim soylediklerimi yapmak zorunda degilsin" 
yani "birbirimize c;ok yakmlz, ancak §imdi sen kendi bildigini yapmak 
istiyorsun, ben de aramlzdaki bagl c;ozecegim. Senin ne yaphgmla ilgi
lenmeyecegim. Sen arhk benim bir parc;am degilsin" demek istemekte
dir. AC;lkc;a gortiliiyor ki aym sozciikler, Japon anneler ve Amerikah 
ara§hrmaCllar ic;in c;ok farkh anlamlar Hade etmektedir.5 

Kiiltiir, Silahh Kuvvetler ic;in de onemli bir kavramdrr. Tiim askeri ku
rumlann oncelikle kendi toplumsal kiiltiirlerinin ve sonrasmda evrensel 
ktiltfuiin bir parc;asl oldugunu soylemek yanll§ olmayacakhr. Her orgiitte 
oldugu gibi askeri kurumlar da ic;inde bulunduklarl kiiltiirel ortamdan et-

J Wendy Grisworld, "The Devil's Techniques: The Cultural Legimation and Social Change, 
American Sociological Review, 48, Ekim 1983. 

4 Williams, The Long Revolution. 
S H. Azuma, Why Study Child Development In Japan?, 1986; (Akt.}\:igdem Kaglt<;lba~l, Kulturel 

Psikoloji, Yapl ve Kredi Yaymlan, istanbul, 1998. 
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her or
kendine ait bir 1/ as-

araltm.akl:adlr Miilakat sonu<;lanna ge~eden Turk 
ve Holland a Silahh Kuvvetleri ile ilgili olarak kar~da~hrmah bir bakl~ a<;181 
sunmak ve Tiirk Askerlik Kiiltiiriine deginmek faydah olaeakhr. 

ve Hollanda Silahh Kuvvetleri 

Tiirkiye, bolgesinde ve Avrupa'da gerek nitelik ve gerekse nicelik ola
rak gii<;lii bir orduya sahiptir. Bu nedenle Tlirkiye{ tarihsel olarak 

ve kiiltiire yatkmhk sergilemektedir. Osmanhlara ve daha oncesi-
IJaJ"Gua'" Turkiye'de askerligin bir gelenek kaynagl oldugunu 

miimkundiir. Tiirk Silahh Kuvvetleri'nin Tiirkiye'deki 
gmltgl 1990 yllmda halkm sadeee yiizde % 50'sinin politik 
slsteme inanel varken, Silahh Kuvvetlere duyulan giiven % 92 civarmda 
belirlenmi~tir. On iie; yll sonra bu oranm hemen hie; degi~memi~ ve % 88 
oranmda gere;ekle~mi~ oldugu goriilmektedir.6 ie; ve dl§ tehditlere kar~l 
e;lkan en onemli kurum, Tiirk ordusudur. Bu da Tiirk ordusunu "en gii
venilir" kurum konumuna sokan unsurlarm ba§mda gelmektedir. Tiirk 
ordusu bu biline;le, 1980'den beri yapIlan kamuoyu yoklamalarmda sii
rekli olarak lien giivenilir kurum" olma ozelligini muhafaza etmektedir. 

Hollanda'da Silahh Kuvvetlere duyulan II giiven" geleneksel olarak 
e;ok daha azdlr. Tiirk Ordusu, Hollanda Ordusundan <;ok daha biiyiik
tiir ve dogal olarak iilkenin mali kaynaklanndan daha fazla pay almak
tadlr. Hollanda'da neredeyse hie; olmayan ie; ve dl§ tehdit, Tiirkiye'de 
her zaman hissedilmi~tir. Tiirkiye'nin jeopolitik konumu ve etraflm 
c;evreleyen "slkmhh iilkelerle" kom§u oimasl, ordunun Tiirk toplumu 
ic;indeki onemini daha iyi aC;lklamaktadlr. 

Bunlarm otesinde, Tiirk Silahh Kuvvetleri, Hollanda'da hic;bir §ekil
de tahayyiil edilemeyeeek ~ekilde politik alanda baskmdlr. 1960, 1971 
ve 1980 ylllannda yapilan asked miidahaleler, asked kurumlarm is
panya ve Yunanistan'daki gibi siyasi olarak baskm oldugu zaman ve 
durumlarda meydana gelmi~tir.7 Son asked miidahalenin etkilednin 

6 M. Heper and A. Giiney, "The Military and the Consolidation of Democracy:The Recent 
Turkish Experience", Armed Forces and Society, Cilt. 26, No 4, 2000, s. 635-57, esp. s. 646. Bu 
tip bir ara?t1rma her iki yllda bir yapllmaktadtr, bkz., The Values of Turkish Society, TESEV, 
Report 35-03, istanbul, 2003. 

7 Heper ve Giiney, 'The Military and Democracy in the Third Turkish Republic, Armed Forces 
and Society, Cilt 22, No 4, 1996, s. 619-42; K. Yesilkagit, Policy Change under MilitanJ Rule. 
The Politics of Clergtj-training Colleges in Turkey, Leiden, Leiden University Press, 2001. 
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yok eden 1983 yllmdan bu yana, ordunun politik are-
daha soz edilir oImu~tur. 0 donemde kurulan 

onemli bir kurum olarak gorUlen Milli Giivenlik Kurumu (MGK) ise l ilk 
asker uyelerinin c,;ogunluk te~kil ettigi bil' yaplda iken, son du

zeniemelerle birlikte siviluyelerinin c,;ogunlukta oidugu yeni bir yaplya 
kavu~turulmu~tur. MGK'nm her zaman gozettigi guvenlik konulanmn 
ba~mda Iaiklik kar~lh "siyasal ahmlar" gelmektedir.8 Turk Silahh Kuv·· 
vetleri laik ve bat! yonelimli bir ordu olarak, bir taraftan din ve gelene-

birlikte var olmasma izin vermekte, diger taraftan da laik, c;agdar;; 
yaplsma yonelmi~ gorunmektedir.9 

Hollanda'da "profesyonel ordu" sistemi mevcuttur. Hollanda'nm 
aksine Turkiye'de zorunlu askerlik hizmeti Ylirurltikte olmakla birlik
telO, TSK bunyesine gittikc,;e artan profesyonel ile birlikte TSK'nin 
"klsmen profesyonel bir ordu" oldugunu soylemek mumktindur. Ttirk 
SiIahh Kuvvetleri, her baklmdan kendi kendine yeterlidir. TSK; kendi 
saghk kurulu~lanm, okullanm ve diger sosyal tesislerini i~letir ve per
soneli de bu hizmetlerden yararlamr. Zorunlu askerligin kald1l'llmaslY
la, Hollanda ordusu bu tur imkanlan terk ederken, bunun yerine mu
vazzaf personeline daha yuksek maar;; vermeyi tercih etmi~tir. Buna ek 
olarak, meslegin yar;;am bic;imi oimasl hala Turk subaylan ve astsubay
Ian i<;in oldukc,;a onemliyken, bu konu Hollanda Silahh Kuvvetleri'nde 
yava~ yava~ yok olmaktadlr.l1 

Turk Ordusu, Osmanh imparatorlugu geleneginden ve Mustafa 
Kemal Atatilrk'un askeri dehasmdan gelen "modern SaVag<;l gelenegi" 
ile ovunmektedir. En yakm donemdeki ornek olan Kore Sava~l'nda 
Turk askeri dayamkhhgml; hi<;bir sava~ esirinin Olmemesi, hi<;birinin 
dugmana konu~mamasl ve iltica etmemesi ile g()stermigtir.12 Gec;:tigimiz 
20 ytlda Ulkenin guneydogusundaki aynhkc,;l leror hareketine kar~l ya-

8 M. Heper ve A. Gliney, a.g.m. 2000; Yesilkagit, a.g.e.; S. Kinzer, Crescent and Star:Turkey 
between Two Worlds, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2001, s. 96. 

9 E. Ozbudun ve E. Fuat Keyman, 'Cultural Globalization in Turkey: Actors, Discourses and 
Strategies', P.L. Berger and S.P. Huntingdon (eds.), Many Globalizatiol1s. Cultural Diversity in 
the Contemporary World, Oxford, Oxford University Press, 2002, s. 296-319. 

10 A. Varoglu and A. Bl<;aksiz, "Volunteering for Risk: the Culture of Turkish Amled Forces", 
J. van der Meulen and J. Soeters (eds.), "Counting Casualties", special issue of Armed Forces 
and Society, Spring 2005. 

II Bu durum Ti.irk il;>gorenler i<;in <;ok onemlidir; bkz omegin. S.A. Wasti, 'Cultural barriers in 
the transferability of Japanese and American human resources practices to developing 
countries: the Turkish case', International Journal of Human Resources Management, Cilt 9, No 
4,1998, s. 609-31. 

12 T.R. Fherenbach, This Kind of War: A Study in Unpreparedness, Basingstoke, Macmillan, 1963, ch.33. 
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mucadele faaliyetlerinde 5000' den fazla asker da polis 
gC1revlisi gehit olmu~tur. Fakat bu kaylplar, Silahh Kuvvetlere 
personel temininde ve zorunlu askerlik uygulamasmda her

bir olumsuz etki yaratmamlghr. 

yapan Hollandah askerlerin "bu onlann sava;i1, degil; 
kendi kendiledne savagsmlar" geklinde dile getirdikleri dus;unceler13 

TUrk asked tarafmdan asla kabul edilemez bir yaklaglmdlr. Aslmda 
lUClIU(:H askeri c;ozumlere pek de inanmamakta ve sava§a c;ok Sl

eak bakmamaktad1rlar. Yakm gec;migte ya§ananlar da bu genellemeyi 
desteklemektedir.14 

Askerlik Kiiltiirii 

Yukanda belirtilen hususlarm tiimii, Silahh Kuvvetlerin dIg katmanda 
kolayhkla goriilen aC;lk unsurlandlr. Amlan ozelliklerin yam Sira alt 
katmanda yer alan, iilkelerin "askerlik kiiltiirleri" de onemli birikim
lerdiL Kiiltiir ins ana ait Him maddi ve manevi unsurlan ic;eren bir 01-
gudur, temelde insana ait bir faaliyet alam olan askerlik de kiiltiiriin bir 
unsurudur. Kiiltiir-insan ili§kisi, askerlik-insan iligkisinde birlegmekte
dir. Giinun teknik geli§melerinden yararlamlarak silah, arac; ve gerec;le
rin yapdmasl, bunlan kullanma becerisi kazamlmasl, taktik ve stratejiyi 
belirleyecek ve uygulayacak diizeyde bir bilgi ve deney birikimine sa
hip olunabilmesi, ancak biitiin bunlara uygun bir kiiltiir ortammda 
miimkiin olabilir. Kultiir askerligin de temel dayanaklarmdan ve en 
onemli kaynaklanndan birisidir. Askerligin dii§iinceye ve uygulamaya 
dayah biitiin alanlan, mevcut kiiltiir ortammdan etkilenmektedir. Ayn
ca askerlikle ilgili konularda elde edilecek sonuc;lar ve uiagilacak ba§an
lar da askerlige uygun kiiltiir degerleri ile s1mr11 kalmakta ve bu deger
lere bagmlll bir diizey gosterebilmektedir.15 

Silahh Kuvvetleri daha iyi anlayabilmek ic;in oncelikle kurumun do
gu§una bakmak gerekmektedir. Huntington'a gore herhangi bir toplu-

13 A. Vogelaar ve digerleri., Leiderschap in crisisomstandigi1eden [Leadership in crisis situations}, 
Lahey, Staatsdrukkerij en Uitgeverij, 1997. 

14 Bkz. J. Soeters, "The Dutch Military and the Use of Violence", Netherlands Journal of Social 
Sciences, Cilt 37, No 1,2001. s. 24-37. 

[5 Suat llhan,." Askerlik", Tiirk Kiiltiirii Dergisi, Say! 130, Agustos 1973. 
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mun askeri kurumlan iki giiC; tarafmdan ~ekillenir: Bunlardan birincisi 
yonelik tehditlerden kaynaklanan zo-

ise toplumda oncii durumdaki toplumsal giic;lerin, 
ideolojilerin ve kurumlann yol a<;hgl toplumsal zorunluluktuL Top-
lumsal askeri iglevlerini yapmada 

yandan zorunlulugun ;;ekillen-
toplum imkan-

SIZ gucun kar;;Illkh etkile'jimi, sivil-asker ili1?kileri mese-
lesinin oziinii 01u~turmaktadlr.16 

Albert Lybyer'in deyi~iyle, "0smanh Imparatorlugu her ~ey 
olmadan once bir ordu idi. Tum yonetim kurumlanm, bir ordu kurulu
§unda guc;lendirdi, topraklanm savundu ve imparatorlugu 
geni~letti.Fl17 Bu kapsamda Huntington'un toplumlann sonradan ordu
Ian yarathgl yoniindeki savmm Turk ordusu i<;in pek olmayaca
gl du§unulmektedir. Turk Ordusu, Turk Milleti kadar eski bir ge<;mi;;in 
sahibidir. Turkler tarih sahnesine <;lkmalarmdan bu yana "Ordu-Millet" 
karakterinde goriilmektedir. C;iinku ilk Turk anayurdu olan bozklrlar, 
Tiirkler i<;in Ordu-Millet karakterini almaYl zorunlu kllml~br. Turkler 
son ara~hrmalarm meydana koydugu gibi daha M.O. 1500'lerde Bah 
Sibirya'daki yurtlarmda tamamen askeri bir te~kilatlanma i<;indeydiler. 
ilk Turk devletleri, sosyal ve hukuki baklmdan, askeri onceliklere gore 
geli;;mi~ti. Daha ba~langl<;tan itibaren Turk topluluklarmdaki her oge 
askeri yonden degerlendirilmi~ ve askeri ama<;lar i<;in diizenlenmi~tir. 

Silahh Kuvvetlerin yukanda belirtilen dogu~ hikayesinin yam Slra, 

oIu~umundan giiniimuze kadar ta~ldlklan "askerlik kiilturleri" de 
onemli ogelerdir. Bu kapsamda "Tiirk Askerlik Kiiltiirii" derin bir biri
kime dayanmaktadlr. Askerlik, genel kiiltiir yaplsma gore ~ekil aldlgl, 
genel kultiir yaplsma da ~ekil verdigi i<;in bir kiiltiir unsurudur. Asker
lik kiiltiirii de; askeri bilgi ve deney birikimi ile bunlara dayanan daya
nan dii~iince gucii ve davram~ ozelligi olarak tammlanabilir. Hi<; kimse 
ve hi<; bir kurum kendisini ya~adlgl kiiltiir ortammdan soyutlayamaz. 
Toplumlann bilgi birikiminde ve dii~iince yaplsmda askerlik kurumu
nun onemli bir yeri ve katklsl vardlr. Askeri yapl, sahip oldugu kiiltiir 
degerleri diizeyinde varhk gosterebilmekte ve toplum degerlerini de 
sahip oldugu ozelliklerle etkileyebilmektedir. Kiiltiiriin geli~mesinde 

16 Samuel P. Huntington, (<;ev.: K. Ugur Klzllaslan), Asker ve Devlet, istanbul, Salyangoz Ya
ymlan, 2004, s. 5. 

17 Metin Aydogan, Yiinetim Gelenekleri ve Turkler, (2 nd Baslm), izmir, Umay Yaymlan, 2004. 
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bu ortamm birimleri olan ailenin, yerle~im ".e"rrac".., 

rmm, i~ alamnm yeri ve 
kerlik kiiltiiriinii olu~turan odaklar da bu ogelerdir. 18 

egitim kurumla
vardlr. Turk as-

her "ordu ve toplumu h;rh;r,,,,rI 

aynrrun" mevmt oldugu Ordu 
bir kurum olarak sorgulanamaz bir ~eki1de vDrvilln, 

davraru~lan olduk<;a smtrlayan bir dizi degerleri iiyelerine kabul ettirmek
tedir. Askeri y~amm gereksinimleriyle, sivil toplumun liberal bakI~ a<;1S1 

farkhhk, biitiin diinyanm askeri deneyimleri bakImmdan 01-
duk<;a gerilere gider,19 Fakat, Tiirkiye'deki durum bir ol<;iide farkhdlr. 
TUrk Milleti kadar bir ge<;lni~in sahibidir, bu husus bizi 
oteki lnilletlerden ayrran bazl temel noktalarda kendini belli 

Turk Ordusunu digerlerinden aylran ilk nokta, bir 
temsil eden "Ordu-Millet Ozelligi"dir. Bu ozellik 

kendi kendine <;lkardlgl bir yakl§hrma degildir. Bir toplum diizeni ara~
tmhrken askerlik kiiltiirii ve onun gene1 kiiltiir i<;erisindeki yerinin goz 
ardl edilmesi eksiklige sebep olabilir. Tiirk Milletinin ordusu ha1k, haiki 
ordudur. $uphe yoktur kii Tiirk vatanda~mm en i<;tenlikle yaphgl yii
kiimliiliik askerlik gorevidir. 0, bu gorevi kutsal bilir; ruhi ve bedeni 
olgunla~ma ve gii<;lenmenin, iyi ve dogru dii~iinmenin, iyi ya~amayl 
ogrenmenin, bir aile reisi veya sorumluluk alma niteliginin kazamldlgl, 
ozetle "adam olmanm yeri ve okulu" o1arak "askeri kurumlan" bilir. 

Bunun i<;indir ki Tiirkler, kendi Silahh Kuvvetlerini ie; ve dl~ 
tehlikelere kaqn koruyucu ve kollaYlCl olarak degil, Atatiirk idealleri ve 
ilkelerinin ve c;agdar;; uygarhk diizeyine u1a~mamn sembolii 
olarak da guvenir ve oviiniirler. Tiirk Milletini diger milletlerden 
aYlran ozellikleri ic;inde en belirgin olam, onun Silahh Kuvvetlerine ve 
askerlik sanatma gosterdigi sevgisi, sayglsl, giiveni ve Ordusunun ken
disinin bir parc;asl, ozii ve giicii oldugunu bilip onunla kayna~ml§ 01-
masldlr.20 Atatiirk de Orduyu tammlarken "Ordu milletin ya~ama ve 
var olma iradesinin bir ~eklidirlt der ve orduyu "Tiirk birliginin bir ifa
desi", "devletin yiice varhgmm sarsllmaz temeli" ve "milli disiplin oku
lu" olarak goriir. 

18 Suat ilhan, Turk Askeri Kulturullull Tarihi Geli~mesi (Kutsal Ocak), 6tuken Ne~riyat A.$., is
tanbul,1999. 

19 Richard D. Hooker, JR. "Soldiers of the State: Reconsidering American Civil-Military 
Relations", Parameters, Winter 2003-04, s. 4-18. 

20 Suat ilhan, "Askerlik", Turk Kiilturu Dergisi, SaY1130, Agustos 1973. 
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digerlerinden aYlran diger bir nokta; gec;migten ge-
IDrlDa1,n yam Slra, gunumuzde de Turk kLiltur ve gunliik yaga
Silahh Kuvvetler ve Turk toplumu arasmda sergiIenen igbirligi-

Turkiye'deki igbirligi alanlan; agac;landlrmadan yangm 
toplumsal destek uygulamalanndan deniz kirli-

egitiminden mesiek egitimine kadar <;ok 

Turk Ordusunu digerlerinden aylran bir diger nokta; Tiirk Ordusunun 
iilke ic;erisinde sosyo-politik bir roluniin mevcut olmasldlr. Tiirk Silahh 
Kuvvetleri "millete hizmet etmek" ortak arnaCl ic;in vard1r. Tiirk asked mil
letin verdigi g()revleri ve onlann isteklerini baghhkla ve diger insanlan dii
gunerek yiizy1l1ardlr yerine getirmektedir. Igte bu husus, Tiirk Ordusunun 

normlar tammlanamamasl anlamma 
guvenligin olarak, Ordusu buyuk 

oneme sahip bir sosyo-politik kurum dUguniilebilir.21 

Turkiye'de ordunun sosyo-politik roliinu daha iyi anlayabilmek ic;in, 
c;agdag gerc;ekler ve ge<;migteki olugumlar arasmda baglanh kurmak ge
rekmektedir. Turk ordusunun sahip oldugu politi~ ve sosyal rolunun 
kaynaklan arasmda, Turkiye'nin modernizasyonunun temelinde asked 
alandaki degigmelerin mevcut olmasl yatmaktadlr. Tarih boyunca yeni
Iik ve modernlegme hareketled ilk defa askerler tarafmdan baglahlmlg 
ve icra edilmigtir. Ordu, yakla~nk iki yuz Ylldlr Osmanh'mn ve Turkiye 
Cumhuriyetinin en onemli yenilik<;;i unsuru ozelligini korumaktadlrP 
AtaWrk Turk ordusunun ondi bir kurum oldugunu vurgulamak ama
clyla 22 $ubat 1934'te gunu belirtilmigtir: "Turk milleti ne zaman bir 
adlm ilerlemek isterse, orduya bakmahdlr. Ulusal ideallerin ger<;ekle~
mesinde ordumuz oncu durumundadw. Turk milleti, senin Ordun bu 
ideallerin bek<;isidir." 

Turk Ordusunu digerlerinden aYlran son nokta ise; bil' "sosyal ku
rum" olarak Ordunun sadece guvenlik iglevini degil, diger bir c;ok sos
yal i~levi de gormekte oldugu gen;egidir. Her toplumun varhgml stir
durebilmek ve geligmek ic;in bazl gorevleri yerine getirmesi garthr. Sos
yal kurumlar, sosyal hayatm temel gorevlerinin yefine getirilmesini 
saglayan esas arac;lardlr. Genellikle sosyal kurumlar icra ettikleri temel 

21 Orhan Tiirkdogan, Osmanli'dan Giiniimiize Tiirk Toplum YapIsI, istanbul, C;:arnJlCa Yaymlan, 2002. 
22 Aydlll Taneri, Tiirk Oevlel Gelenegi Oiin-Bugiin, istanbul. Milli Egitim Basnnevi, Milli Egitilll 

Bakanhgl YaYllllan No: 2435, 1997. 
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g()re Slmflandmhr. Askerlik kurumu Ulkenin savunmaSl-
ru saglama konusuna odaklanm1~br. Ancak askerlik ku-

fonksiyonu gerc;ekle;;tirmeye yonelmi§ gorunmekte
ve giivenligin yarunda Turk Silahh Kuvvetlerinin ger-

<;ekle~tirdigi birc;ok sosyal i~lev de mevcuttur. 

Operasyonlarmda Turk ~ Hollanda Asked i§birligi 

YapIlan gorul;lmelerde belirtildigi uzere, TUrk ve Hollandah personel, 
birlikte c;ah~t1klan operasyonlarda genel olarak il;lbirliginin yolunda git
tigini belirtmi§lerdir. Bu uyumlu c;ahl;>ma ortammm, hem iki Ulkenin 

hem de diger i.i1kelerle olan il;>birliginde de gec;erli oldugu 
Turklerin bu operasyonlara yaklal;>lmlan daha olumlu

dur ve bunu "uluslararasl i§birligi uyum ic;inde devam etmi~tir"; "bir-, 
birimizle her ~eyi paylal;>hk, Yunanhlar bile yard 1m eUi" gibi dimlele
riyIe ifade etmil;>lerdir. Bu WI' bir yaklal;>lmm temelinde, Turk topIu-
munda oldukc;a geU§mil;> olan genel gorgu kurallanmn24 ve aynca yapl
sal ve operasyonel boyutlal'daki gelil;lmil;>liginin yam Slra, TSK'nin tu
tum ve davl'am§lannda onernli bir etkisi oldugu degerlendirilen "zen
gin kulWrel birikirnin" ve "geleneksel askerlik kulturiiniin" de onemli 
bil' mlii vardlr.25 Bu yaklal;>lm askeri personelin birbirleriyle ileti~im 
kurmaslm oldukc;a kolayla§hrrnaktadlr. 

Her iki iilke ordusu da "ban~l1 koruma operasyonlan" konusunda 
oldukc;a tecriibelidir ve her iki operasyondaki faaliyetlerinin sonuc;lan
mn <;;ok iyi oldugunu degerIendirmektedirler. Bununla birlikte, her iki 
iilke de 6zellikle lojistik ve hbbi baklrn gibi destek birlik ve iinitelerinin 
saYl1anmn ve niteliginin, operasyonel birliklere gore daha fazla olmasl 
konusunda birbirlerine benzediklerini belirtrni~lerdir. Uluslararasl 11;>
birligi faaJiyetlerindekiiilkelerin Silahh Kuvvetleri, birbirleri He "kargl
hkh baglmhhk" i1i~kisi i<;:indedir. Karl;>lhkh bagunhhgm temelinde 
"mna<;" ve/veya "kaynaldann" payla~lrnl yatmaktadlr. Ara§hrmalar 
sonucunda, en yuksek bagan diizeyinin "her iki Wr baglrnhhgm" da 
oldugu durumda; en dii~iik ba~anmn ise If ama<;; baglmhhgmm" olma-

23 M, Cihat OZiinder, Nihil! NiruJl, Turk Sosyo-KiiltUr Yaplsi i9inde Adetler, Orf/a, Gorene/cler, 
Gfiellekler, istanbul, 19H5. 

24 S,F, Pa$a, H. Kabasakal and M, Bodul', "Society, Organisations and Leadership in Turkey", 
Applied Psychology: an International R.eview, Cilt 50, No 4, 2001, s. 559--39 . 

25 D,g, Ralston, Importing the European Army, The Introduction of European Military Techniques 
and lnstitutions into the Extra-European World, 1600-1914, Chicago, University of Chiciigo 
Press, 1990, eh. 3. KUltiirel boyutlar i"in, bkz. J, Soeters, "Value orientations in military 
academics: a 13-country study", Armed Forces and Society, Cilt 24, No J, 1997, s. 7-,-32. 
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yIp "kaynak baglmhhgmm" bulundugu durl1mda gen;:eklef;'tigi-
ni Bu <;;ok rastlanabilen bir <;lkar du-
rumudur. Amlan ulkelerin <;;lkarlanmn birbirlerinin <;lkarlanyla 
oIumiu ve/veya olumsuz ili~ki i<;;inde ilir;;kisiz oImaSI durumunu 
etkilemekte ve bu dl1rum da neticede verimlilige etkide bull1nmaktadir.26 
UluslararaSl operasyonlara kahlan Ulke ordulan, "kaynak baglmhhgrnl" 
miimkiin oldugunca aza indirme isteginden ve/veya muhtemelen diger 
Ulkelerin istenen ~ekilde hizmet veremeyebilecegini dii~iindiiklerinden 
kendi destek iiniteleri ile <;ah~mayl tercih etmektedirler. 

yapllan herkes, uluslararasl askeri i~birligi operasyonlarrnda 
geli~tirilmesi gereken noktalar oldugunu s()yIemektedir. Ote yandan, 
hem Hollandah hem de Turk askerler birbirleri hakkrnda <;ok olumIu go
rur;;ler bildirnur;;lerdir. Hollandahlar, Turklerin "profesyonelligini" ve 
"disiplinini", Turkler de Hollandahlarm "profesyonelligini" ve "yardlm
severligini" ovmuf?lerdir. Bununla birlikte, mulakatlarda yapIlan daha 
derin bir sorg111amanm bulgulan, icra edilen banf?l koruma operasyonla
nm etkileyebilecek duzeyde bazl kulturel farkhhklann varhgml da gos
termektedir. 

UluslararaSl Koordinasyon ve Yakmla§ma 

Taraflar organik emir komuta baglanhlan kadar, kendi ulusal emir
komuta baglanhlanm da takip etme egilimindedirler (bu hl1SUS bazen 
bir zorunluluk olarak onlerine <;lkabilmektedir). Bu egilim, Kosova 
Mamu~a' da Hollanda komutasmdaki Turk birliginin her yeni ve farkh 
emir i<;in /I Ankara'nrn aranmaSI gerekliligini" belirtmesinden de rahat
<;a anla~;llmaktadlr. Birka<; olayda bu durum Hollandahlann verdigi 
emirlerin yerine getirilmemesine de yol a<;ml~hr. Uygulamada, Turk 
b61uk komutam ile bagh oldugu ve ayn bir bolgede bulunan Turk tabur 
komutam arasrnda haftahk toplanhlar yap1l1rken, aSll emir komutaya 
sahip olan Hollandah tabur komutam ile <;ok daha seyrek toplanhlar 
yapllmakta idi. Bu durum, yapllan g6ru~melerde iki taraf<;a da olumsuz 
olarak nitelense de, degi;;mez bir i~leyi~ haline gelmi;;tir. Ancak her iki 
taraf da kar~nhkh iyi ili~kiler gelif;'tirebilmek 1<;:in daha fazla zaman ve 
enerji harcamalan gerektigini belirtmif?lerdir. Bu konu gorev suresince 
onemli bir nokta olarak kahrken, Hollandahlarrn Turk birligi uzerinde 
tam bir kontrole mi (full control) yoksa sadece taktik bir kontrole mi 

26 D.W. Johnson, R.T. Johnson, "Impact of Goal and Resource Interdependence On Problem 
Solving Success", Journal of Social Psychology, 129, 1989, s. 621-629. 
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olduklan tarh(?ma konusu 01mu~tur.27 Ancak 
bir bu durum, bir top<;u 

birinin piyade taburunun emrine 
si ve ashnda boyle bir olay Turk Ordusunun kendi h;;inde de 50-
run olabilir. Aslmda buna benzer problemler dunyadaki diger tUm ulus

banI? operasyonlannda da "iki bal?hhk" sorunu olarak ortaya <;1-
kabilmekte ve yanhl? anlamalara ve surtul?melere yol a<;abilmektedir. 

hi<;bir ordu birbirinin degildir. Ttirkler, 
gibi kendilerine daha yakm iilkelerin da gibi Akdeniz iilkele-

personeli ile kuzey A vrupahlarla 
oldugunu ltalyanlarm, Almanlar Hol-

kurulabilir, daha slcak ve esnek birey
Hollandahlann ise ozellikle Ka

olaylar neticesinde dddi i?ekilde 
, digerlerinin fikirlerine kulak asmayan ve kamp i<;indeki 

mu~terek sosyal mekanlara ugramaya ve iletii?im kurmaya pek da he
vesli olmayan ki~iler olduklannt belirtilmil?tir. Ancak bir Tiirk personelt 
"tUm bunlara ragmen, Hollandahlar gerr;;ekten de gorevlerinin gerek
tirdigini en iyi ~ekilde yaplyorlar" ~eklinde gorul? bildirmi~tir. Koso
va'da yapllan bir gozlem de, Hollandahlann "uluslararasl sosyallikleri
nin" az oldugunu desteklemektedir. Guneydogu Avrupa'da yapllan 
operasyonlar esnasmda, Hollanda askeri personelinin performansl uze
rine yapllan diger <;ah~malarda da Hollandahlar, kendilerine yonelik 
"geni~ gorii~Hi d unya vatanda~l" imajlan He <;e1i~kili goriilebilecek ~e
kilde, olduk<;a "dar goru~lii" bulunmu~lardlr.28 

Hiyerar!?i ve Liderlik 

Miilakatlarm <;ogunda ortaya <;1kan ortak hususlardan biri de, <;e~itli 

riitbeler arasmdaki "gu<; mesafesinin" farkhhglydl. BaZ1 kiilturlerde 
"gucii az" olan insanlar, gucun e~it olmayan bir bi<;imde dag1hmlnt ka
bullenmi~tir. Ba~ka bit deyi~le toplumdaki bireylerin arasmdaki gii<; 
mesafesi fazladlr. Sozgelimi boyle bir toplumda; patronlar, riitbeliler, 
ust makamlarda bulunanlar hakh olmak i<;in dogruyu bilmek zorunda 
degillerdir. c;iinku hakhhklan sahip olduklan giic;ten kaynaklanmakta-

27 Ttirk BoWk Komutamnm yazdlgl mektup bkz. Yzb. 1.2. Eser, R. Abels, M. van Pelt ve P. 
Jacobs (def.), Licht bo'Oen Oharovac [Light over Oharovacl, Wezep, 1999. Takt1k kontroli.in anlmTIl, 
gorevin sonm;lamll degerlenclirme gtidi olmakslZl11 saglanan ge<;ici emir venne hakklcl1.f. 

213 L. SiOll, Changing from Green to Blue Beret: Dutch Peacekeepers in Basilia and Kosovo, Amster
dam, Free University Press, 2004. 

83 



lILLISI AHARft.SlilJ~KilEII/ !NTERNATIONAlIlEUmONS 

toplurnunda orgiitsel giiC; rnesafesi oldukc;;a fazladlr KIrk iilke
ara;;ttrrnada Hofstede, TUrk to1"lurnunu, orgiHsel gil<; rne
oldugu kiiltiirler arasma katrnlghr. Bireyler, insanlar ara

dai';lhrnmdaki farkhhklan kolayca kabullenmektedirler. Giie;; 
<;ok oldugu toplurnlarda iinvanlar, statUler ve bic;;irnsellik 

onern kazamr. Boyle toplumlarda orgiitsel hiyerargi etkilidir. ()r
tasanrnma giiC; mesafesinin yanslmaSl dogaldlr. Tiirk to1"1u

ve unvanlann onerni, esnemeyen hiyerargik yapllar, oto-
riter stillerinin temelinde, giie;; mesafesinin yiiksekligi yatar.29 

toplumunda "otokratik liderlik yaygmdlr. "Genelde sivil 
e;;ahf?an Turk iggi)renler, igyerinde ozerklige sahip olmadlklan-

m ve amirleri He zltla;;maktan korkrnaktadlrlar".'\() Bu du-
ordusu ic;in de gec;erlidir. \=efjitli Hollandah kahhmcllara go·· 

re, Turk ordusundaki 1/ disi1"lin" <;ok giddetlidir. Bazl Hollandah katl·· 
Tiirk astlann amirlerine iletilecek hususlarda, arnirleri ile ki

min konUf?maSl gerektigi. konusunda, belirsizlik He sornutlagan korku do
lu bil' taVll" ie;;inde bulunduklanm Hade etrnektedir. HoUandah askerlere 
gore, Tiil'k subaylar tarafmdan veriJen karargah brifingleri nispeten yu·· 
zeYf ·~ldir, c;iinkli Tiirk subaylar genellikle alternatiflel'i tarh§makslZln, en 
yiiksek riitbeli komutanm ana fikrine odaklanmal<tadlrlar.31 Kendilerin
den daha kldemli ~ubaylal'm oniinde soru sormanm ve konulan sorgu
larnanm nezaketsizlik olacagml ve aksi bil' tutumun, halihaZIl'da val' alaI 

uyumu bozucu bir nitelik taglyacagml dut?iinmektedirler. 

Tiirk Ordusunda Hollandah askerlel' tal'afm.dan gozlemlenen bu du
rumun bazl sakmcalan mevcuttur. FTerhangi bir diigiince istisnaslz bii
tUn grup iiyeleri tamfmdan kabul edilirse, olurnsuz bir davl'am§l temsil 
eden" gru1" yamlglsma" (group think) neden olabilir. Janis, grup ya11llg1-
smm olugmasmda; grupta yiiksek baghhk, tehdit eden bir durum i<;inde 
bulunma ve ya1"lSal yanh:;;hklal' olmak iizere ii, etkenin rol oynadlgml 
belirtmi:;;tir.32 Etkenlel'den en onemlisi, /I grup iiyelerinin birbirine bagh
hg/'dlr. Eger grup iiyeleri bil'birine c;;ok baghysa, iiyelerden uyum gos
tel'meleri de 0 del'ece fazla beklenir. Uyeler gruplanna fazlaslyla bagh
larsa ve gruplan tarafmdan onaylanmak onlar i<;;in <;ok onemliyse, diger 

29 Selami Sargut, KiiltUrler Arasl Farkltlatlma ve YCinetim, Verso Yaymlan, Ankara, 1994. 
:10 Ibid. 
31 Wasti, a.g.m. s. 620; aynca bkz. Paqa, Kabasakal ve Bodur, a.g.m.; H. Kabasakal and M. Bo

dur, "Arabic Cluster: A Bridge between East and West", Journal of World Business, cilt.37, 
No.1, 2002, s. 40-54. 

32 I.1.. Janis, Groupthink, Boston, Houghton Mifflin, 2nd Ed.,1982. 
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kendilerini etkilemelerine izin verirler. Grup uyelerinin birbi
rine baghhgl diger iki etkenle de birle~irse, grubun II grup yanllg1s1" 
olu~turma olaslhgl yukselir. 

Tiirklerin, Kosova'daki Hollandah tabur komutamna ve hem Koso
hem de Afganistan'l ziyaret etmi~ olan Hollandah generale kaqll 
tavlrlan, "itaatka1'" ola1'ak tammlanabilir. Turk askerlerinin iist 

komutanlar geldiginde de1'hal esas duru:;;a ge<;mekte ve silahla-
1'1m vucutlarma yapl:;;t1rmakta oldukla1'1, Hollandah askerler tara-

(izellikle dikkat edilen ve ammsanan bir konu olmu~tu1'. Bu hu-
sus Turk Ordusunda kabul goren no1'mlann birer sonucudur. 

, grup iiyelerinin davram;;lanm :;;ekillendi1'en, hareketledne 
veren kurallar ve standartlardlr. Kurum normIan, kurumlarm ko

ve yazllmayan kurallandlr. Her kurum, uyelerinin davra
uygunlugunu degerlendirecek kendi norm ve standartIanm 

Turk Askerlik Kultiiriindeki normlar; grup iiyelerinin, komu·· 
tanlarma l1:mtlak itaat sergileme, kIllk ve klyafet ve ~eki1 disiplini gibi 
konularda onemli bir :;;ekilde etkiler. 

Hollanda ordusunda artIk var olmayan, ancak ornegln ingiJjz ordu
sunda halen ge<;erli olan rutbeye ait aynmlar; -bir tarafta subay <;adlrlan ve 
kolayhk tesisleri He diger taraita ise riitbesiz diger askerlerin tesisleri ~ek
linde kendini gosteren bir tarzda- halen Turk Orduslmda gortilebilmekte·· 
dir. Hollandah bir kahim1cl ifadesinde, "Insanlar gerc;ekten de Turk subay
Iarma saygl duyuyorlar" dernektedir. Madalyonun diger yuzunde ise, bu 
tavlrlarm tum taraflarca cazip bulunup .. bulunmadlgl sorusu vardlr. Till'·· 
kiye'deki sivil ~irketlerde yapllan ara~hrmalar, pek <;ok astm otokratik bir 
Hderlik tarzl He kar~l1 kar:;;1Ya bulundugunu, ancak demokratik bir ye)netirn 
tarzma sal1.ip olmayr tercih ettigini ortaya koymaktadlr.33 

Buna kar~m Hollanda Silahh Kuvvetleri'nde, diger Hollandah sivil <;a
Iwma orgiitlerinde oldugu gibi, "dam~ma ve uzla:;;maya" olduk<;a onem 
verilmektedir. Onlara g()re bir karar alma surecinde ve i;;lerin nasll yapl
lacagI konusunda herkese soz hakkl verilmelidir.34 Iki uluslu askeri i:;;bir
ligi iizerine yapdan ba;;ka bir <;ah~mada, Hollanda Ordusunda alman ka-

33 Turk h;;gorenlerin proaktif davraruna komlStmdaki eksiklikleri ozel sektiirde yaptlan giirgul 
<;ah$malarda da kendisini gostermektedir.. Sonu<;ta, Turk orgiitlerinde babacan ybnetim 
tarzl belirginle~mektedir. Bkz. Z. Aycan ve digerleri, "Impact of Culture on Human 
Resource Management Practices: A 10-country Study", Applied Psychology: An Intemational 
Review, CHt 49, No 1, 2000, s. 192-·221. 

34 Wasti, a.g.m. s. 620; Kabasakal and Bodur a.g.1l1., s. 47. 
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"bir eylemin degil, sadece gelecekteki tartu;lmalann ba~langlcl" 
oldugu sonucunu ortaya koymu~tur.35 Hollandah ast riitbedeki komu

"gu<;lendirilmif;> eylemled", Turkler tara£mdan her zaman olum
Iu olarak kar;;11anmamlf;>hr. ISAF baglammda f;>U olay anlahlmaktadlr: 

karargahmdaki bir Turk Harekat ve Egitim Subayl, gorevdeki 
bir Hollandah taklm komutanmdan, taktmmm pat1amaml~ bir muhim
mat buldugu ve muhimrnatm uygun bir f;>ekilde derhal imhaS1l1m isten
digi yonunde rapor aIdl. Turk yiizba~n durumu degerlendirdi ve mu-

terkedilmif;> bir alanda bulunmasmdan yakm bir tehli-
olmadlgl sonucuna vardl. Buna ragmen Hollandah taklm komuta

m (EOD-Explosive Ordnance Disposal) talebinde lsrar etti ve mu
himrnat imha edilinceye kadar bolgeyi terk etmeyi Turk subay!, 
taklm komutamnm lsrarmdan dolaYl, sadece uyumlu ili;;kileri korumak 
ic;in bir surveyan timini yine de bolgeye gonderdi. Buna kar;nn tim vann
caya dek, pek c;:ok c;:ocuk bolgedeki asked hareketlilik nedeniyle ilgileri 
uyandlgmdan, arazideki diger patlaYlcllan kurcalamaya baf;llamlf;>h. Turk 
harekat ve egitim subaymm daVranlf;>lmn altmda yatan nedenlerden 
onemli birinin, terore karf;>l tecrubeleri nedeniyle Turk subaylarmm bu 
tiirden olaylara oldukc;a af;>ina olmalan gosterilmektedir. 

Hollandal1 bir subay ile daha kldemli bir Turk subay! arasmda gec;en 
bu olay, doktrinde ve emir-komuta yaplsmda iki Silahh Kuvvetler ara
smdaki farkhhklan sergilemektedir. Turk Silahh Kuvvetlerinde emirler, 
ancak en kldemli subay tarafmdan verildiginde kaglda dokiilmektedir. 
Anlahlan ornek olaydaki durumun Turk yuzbaf;ll ic;in ne kadar rahats1z
hk yarathgl dUf;>uniilebilir. Aynca emirlerin icraSl sadece, en yuksek riit
beli subaym bizzat kendisi tarafmdan verilmesiyle yerine getirilir ("in
saniar yemek yemeyi veya sigara ic;meyi bekliyor oisalar bile"). Bu a<;1-
dan baktldlgmda, Turk Silahh Kuvvetleri'ndeki merkeziyeh;:i liderlik tar
ZI, ABD ordusundaki liderlige nazaran daha "babacan" ozellikler taf;llsa 
da, Turk ordusundaki yonetim ve liderlik sistemi Amerikan ordusuna, 
Hollanda ordusuna oidugundan daha yakm bir ozellik sergilemektedir.36 

Hollandahlar i<;in, Turk askerlerinin komutanlarma karf;>l "guC;lii yoneli
miff bazen karmaf;>aya yol ac;maktadlr. Orne gin, yol engellerinin kararlaf;>-

35 A. van Herson, "Rules of Action in Dutch Work Organizations", Netherlands Journal of Social 
Sciences, Cilt 37, No I, 2000, s. 176-87. 

36 Bu ifade Alman-Hollanda askeri i$birligi konusunda uzmanla~n bir Alman suba)'l tarafmdan 
ortaya komm.l~tur. Bkz. J. Soeters and R. Moelker, "German-Dutch Cooperation in the Heat of 
Kabul", G. Kiimmel and S. Collmer (der.), Soldat-Militar-Politik-Gesellschaft: Facetten 
militarbezogener sozialwissenschaftlicher Forschung, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2003, s. 63--75. 
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konulardaki diizenlemelerin Hollandall komu
yap11masl 

katmdan kesin bir emir 
i<;:in "beklenen" belirgin i~aret bir tiirlii 

uygulanamadlgl d urumlar goriilmektedir. 

Buna Hollanda Silahh Kuvvetleri'nde 
~iinmenin ve inisiyatif almanm on p1anda o1dugu 
(mission command) aglrhktadlr. Buna ilave 01arak, 
karar verme yetkisinin adem-i merkeziyet<;i bir yaplda 

yonelik 
Upi 

ordusunda 

mutanlarma verilmesi hususu da vurgulanmaktadlr. Farkh emir komuta 
uluslararasl ban~l koruma operasyonlarmda anl~mazhk ko

aday oimas! hususu uluslararasl igletmelerin de 
olan bir konudur.37 Aslmda; "yanh~ yapma korkusu ile 

mutlak itaat etmek" veya "her~eyi bildigi dii~iincesiyle biitiin kararlan 
kendi baf,>ma aImak" gibi her iki u<; yontem, ne Tiirk1er ne de Hollandah-
1ar tarafmdan tamamly1a benimsenen yontem1er olmuf,>tur. 38 

Mesleki Uzmanhgm Yeterince Tamnmamasl 

Miilakat yapllan bazl Tiirk askerlerinin "mesleki uzmanhgm yeterince 
tamnmamasl" noktasmdan hareketle, bu konuda belirli bir rahatslzhk 
duydugu soylenebilir. <:;iinkii Tiirkler batlh askerlerce ciddiye ahndlk·· 
Ian hissini -bu baglamda ozellikie Alman askerlerden bahsedilmekte
dir- her zaman duyamaml~lardlr. Maym1a kar~l1a~an Hollanda taklml
mn hemen bolgeye siirveyan gonderilmesi ve tahrip edilene kadar go
revin durdurulmasl talebi ve bunun kar~lhgmda gerekli i~aretleme1erin 
yapllarak, sonradan tahrip edilmek iizere goreve devam edilmesi olaYl, 
sadece riitbedeki farkhhktan degil aym zamanda ilgili konudaki "tec
riibe farkhhklan" He de ilgilidir. Gorii~iilen Tiirkler Kabil'de kar~lla~hk
Ian durum1arla i1gili 01arak, terore kar~1 faaliyetlerde sahip olunan 
operasyonel tecriibelerine devamh ba~vurduklanm belirtmi~lerdir. 

Hollandahlar, bin;:ok diger bahh ordu gibi, boyle bir tecriibeye sahip 
degildir. Goriil,liilen bir Tiirk askeri, Kabil'deki k11,l1a yakmmdan ge<;en 

37 J. Soeters and M. Bos-Bakx, "Cross-cultural Issues in Peacekeeping Operations", A. Adler ve Th. 
Britt (deL), The Psychology of the Peacekeeper. Lessons from the Field, New York, Greenwood, 2003, s. 
283-98. ABD ordusu hakkmda, bkz. R.R. Caniglia, "DS and British Approaches to Force 
Protection", Military Rwiew, Temmuz-Agustos 20m, s. 73-81. Turk orgiitlerindeki babacan tarz 
hakkmda bkz. Pa~a, Kabasakal ve Bodur, a.g.m.; Kabasakal ve Bodur, a.g.m .. 

38 B.L. Kirkman and D.L. Shapiro, "The impact of cultural values on employee resistance to 
teams: toward a model of globalized self-managing work team effectiveness", Academy of 
Management Review, Cilt 22, No 3,1997, s. 730-57. 
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~,~L~L~V'~< yoIu kontrol noktalan kurma onerisini" bir 
ilzilldugilnu Bu 

kolayla~hrmak tadlr. 
bu onerisini, terore kullamlan metotlardaki tecrubesine 
dlrml~t1r. Turk subaymm bu du~uncesi onemsiz olarak goriilmii~ ve 

daha risk almdlgl yarglsma vanlmll';lhr. Bu olay Turk 
deneyimime vermiyorlar" ;;eklinde anlamlan-

"terorist gruplarm i<;eriye slzmalan" istihbarah, 
onemli olarak degerlendirilmesine ragmen, bazl 

bahIt komutanlarca gerektigi degeri gormemi~tir. 

Bahh Silahh Kuvvetler personeli ile Miisliiman topluluklar arasmda, 
ve Afganistan'da yerel halkla i1i~kiler konusunda da kendini 

belli eden c;ok buyuk kiiltiirel farkhhklar vardlr. Amlan farkhhklar TSK 
personeli He yerel halk arasmda <;ok yiiksek seviyede ya~anmamlghr. 
Harekat ve Egitim Subayl olan bir Alman subay, bir Bosnah'mn cenaze
sini Prigtine'ye nakletme zamanml "Cuma giinu Cuma namazl vakti" 
olarak belirledigi ve naklin planlandlgl sektOrden sorumlu olan Turk 
komutana bu bilgi verilmedigi ic;in, c;ok ciddi olaylara neden olmu~tur. 
Turk komutan, ilk defa bu olaYl bolgesindeki karga~a He kar~l kar~lya 
geldigi zaman duymu~tur. Bu olay, Alman subaymm "kulturel cehalet" 
He ve Turk subaymm Alman subaymm statii ve deneyimini tammamaSl 
ile suc;lanmasma sebebiyet veren ciddi bir tarh~maya yol ac;ml~hr. Al
man tugay komutanmm mudahalesi ile II ozur dilemeksizin, Turk ko
mutanm hakh oldugunun bildirilmesi yeterli goriilerek" bu olay c;ozu
lebilmi~tir. Anla~mazhklarda, daha yuksek statiilu veya kidemii u<;un
cu bir dl~ grubun mudahalesi Turk i~ organizasyonlarmda da slkc;a 
rastlanan olagan bir durumdur.39 Vine, Turk subaylarm ISAF operas
yonu ic;in komuta degi~ikligine hazirlanmalan istendiginde ingilizler 
tarafmdan iki hafta "bekletilmeleri" ve "bolgelerinde tutulmalan" cid
diye almmadlklannm bir gostergesi olarak degerlendirilmi~tir. 

Amian olaylarda, grubun geneline i1i~kin yaygm inam~lar olan "kahp 
yargtlann" etkisi goriilmektedir Muhtemelen-bazl bagka omeklerle de 
desteklendigi iizere-bazl batlh iilkelerin askerlerinin, diger iilke askerlerine 
kar~l kallp yargllarl mevcuttur. Kallp yargllarm sonu<;larmdan biri de "ay-

39 Hollandada da kendini yoneten takImlar He ilgili belirsizlikler, hatta performans sorunlan 
dikkatlere sunulmaktadtr. Bu konuda bir ozet i"in bkz. A. Sinclair, "The Tyranny of a Team 
Ideology", Organization Studies, Cilt 13, No 4, s. 611-26. ate yandan, babacan yonetim tarZl 
yanmda takImlarm biitiinle$tirilmesi Tiirkiyedeki orgiitlerde "ok onemsenmektedir. Wasti, 
a.g.m. s. 622; Pasa ve digerleri, a.g.m., s. 575. 
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nmClhk"hr, AynmClhk yapIldlgtnda bir insan belli bir grubun tiyesi oldu
gu l<;:m ettigini Ara:;;hrmalar, kahp aynmo

yol a<;hgl durumlarda, kar:;;ldaki tarafm bir bireyi degil de, bir kate go
riy1 degerlendirdikleri yarulglSml ya1?adlklarml belirtmektedir.40 

Yemek, Alkol ve Digerlerine Davram~lar 

Bahh Silahh Kuvvetler tarafmdan Mtislumanlann domuz eti yemedigi, 
alkol almadlgl veya alsalar bile <;ok az aldlklan bilinen bir durumdur. 
Resmi olarak bu durum Turk Silahh Kuvvetleri ile i§birliginde <;ok a<;lk 
belirlenmi§tir. Ancak mutfaklardaki II ara Slra olan hatalarla" domuz eti 
kullamldlgma ili1?kin Turk tarafmdan verilmi:;; raporlar vardlr. Bu olay
lar - ozellikle Alman askerleri tarafmdan - /I eglence konusu" olarak de
gerlendirildiginde, Tiirk tarafmda incinmeye sebep olmaktadlr. 

Ozellikle ingiliz ve Alman askerlerince alkoliin tiiketilmesi 
de Turkler tarafmdan h01? kar1?llanmamaktadlr. C::unkti, Tiirkler klsmen 
bunun subayhgm profesyonelligi ile uYU1?madlgml degerlendirmektedir
ler. Bu, Tiirk subaylann alkol kullanmadlgl anlamma gelmez, kullansalar 
bile bunu olc;ulii ve mahremiyet ic;erisinde yaparlar. Geceleyin diger 
uluslann askerlerinin sarho1?luklan tarafmdan verilen rahatslzhklar ise 
Turkler tarafmdan mazur kar1?llanmaktadlr. Genel olarak, Turklerle yapl
Ian goru1?melerde "bu tip rahatslz edilmelerin" Turk askerlerince ciddi 
bir konu olarak degerlendirilmedigi goriilmu1?tiir. Miilakat veren Hol
landahlar konu He ilgili olarak "Turkler nerede olursa olsunlar uyumu 
ba1?armaya ve siirdurmeye gayret gosterirler" demektedirler. 

Tiirk askerlerinin "kusurlan mazur g()rme" davram§mm altmda ya
tan esas unsurun, sahip olunan "grup baghhgl" ve "sosyal kimlik" an
layl~l oldugu diigiiniilmektedir. Sosyal kimlik dii1juncesinde; bireyin 
kendisinin kim oldugu ve nasll bir degerinin oldugu dUf;liincesi, iiyeli
ginde bulundugu grup He belirlenir. Bir grubun iiyesi olmak, ki:;;inin 
kendisini yeniden tammlamasma neden olmaktadlr.41 Tajfel'e gore; 
"gruba ait olma" ve "sosyal kimlik"42, "benlik imajml" olu~turmada ki
~isel kimligin tamamlaYlcl unsurudur. Kif;linin benlik imajmm bir bo
liimu onun sosyal unsurlan ile f;lekillendirileceginden, insanlar "olumlu 

40 J, Leyens, V. yzerbyt, G. Schadron, "The Social Judgeability Approach to Streotypes". W. 
Stroebe, M. Hewstone (der,), European Review of Social Psyhology, Cilt 3, Wiley, New York, 
1992, s. 91-119. 

41 RJ. Brown, Group Processes: Dtjl1amics Within and Between Groups, Oxford, Blackwell, 1988. 
42 H. Tajfel, J,e. Turner, "An Integrative Theory of Intergroup Conflict" W,GAustin ; 

S.Worchel, The Social Psychology of Intergroup Relations, California, Brooks.Cole., 1979. 
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bir sosyal kimlik" sahibi olmaYl isterler. Olumlu bir sosyal kimlik, bire
olumsuz bir sosyal kimlik ise bireyin prestiji

olur. Dolaylslyla "benlik imajl silred" ki~i ile 
grubun arasmdaki benzerlikleri abarhp, farkhhklan en aza indirir ve 
grup i<;indeki baZI hatalann da gormezden gelinmesine sebep olabilir. 

2002 yllmda ISAF Komutam olan Tilrk General Hilmi Akm Zorlu, 
Rarnazan ayl boyunca yerel halkm bulundugu yerlerde hi<;bir ~eyin ye
nilip i<;ilmemesini istemi~tir. Aynca ge<;erli bir sebep olmaks1Z1n kadm

sokakta rasgele yerlerde aranmasma izin vermemi~tir. Yine bu 
siirekli obrak grup komutanlan ile toplanhIar diizenlemekte 

ISAF'm "biiyiik bir aile" oldugunu vurgulamakta idi. 
Bu toplumundaki aile ili1?kileri He onemli derecede benzer 

Tiirk generalinin liderlik metodu Tiirk orgiit
ait" nitelikler ve sorumluluklarla ortii~en, topluma ait 
gostergesidir.43 

<;lkma 

KFOR-1 gorevi esnasmda, Tiirk birliginde bir bomba etkisiz hale getiri
lirken oliimle sonu<;lanan bir kaza meydana gelmi~tir. Olaya 1?ahit olan 
Hollandah askerlerden biri, bu olay kar1?lSmda aym Tiirk askeri birligi
nin goreve devam etmesinden hayretle bahsetmektedir. Daha onceden 
SFOR harekah i<;inde, Hollanda birliginde de benzer bir olay meydana 
gelmi1?, ancak 0 durumda aym birlik ge<;ki olarak aktif olmayan bir go
revle gorevlendirilmi1?tir. Gorii1?iilen Hollandah askerler bu durum kar-
1?lsmda, Tiirk ordusunda bir askerin hayahm kaybetmesinin, Hollanda 
ordusuna nazaran gorece olarak 0 kadar onemli olmadlgl kamsma 
v arml~lardlr. 1980'ler ve 1990'larda, Tiirkiye' nin ter()re verdigi 
miicadelede 5000 civarmda giivenlik kuvveti personeli kaybmm oImasl, 
bu kamyl destekler niteliktedir. Bu konu hakkmda Turk askerleri ile go
rii1?iildiigiinde, bir klsmlmn (gorii~iilen askerlerden bid olaym yakm 
~ahididir) olay! normal olarak gordiigii gozlenmektedir. 

Tiirk Silahh Kuvvetleri, Hollanda Silahh Kuvvetlerinden saylca yak
la~lk 10 kat daha biiyiiktiir ve her Yll olen asker oram, Hollanda stan
dartlarma gore biiyiik boyuttadlr. Kosova'da meydana gel en kazaya 
yakinen 1?ahit olan Tiirk askerinin benzer olaylara, Giineydogu'da yedi 
defa ~ahit oldugu belirlenmi~tir. Buna ragmen, gorli~me esnasmda 

43 Kabasakal ve Badur , a.g.e., s. 53. 
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olaydan olduke;;a kotu etkilendigi ve olay sebebiyle birkue;; hie;; uyu-
Bunun sebebi incelendiginde, askerin ken-

,,-,-,co,",,",,?' oldugu belirlenmi~tir. Ancak, Turk Komutanlar 
durumlarda ve "kontrolu" elden buakmamak uzere 

Gorugme yapllan Turk askerlerinden bir <;ogu, Turk top
lumundaki genel bir kurala gore, erkek<;ocuklarm yeti§tirilmeleri esna
smda, duygulanm gostermelerinin erkege yakl~mayacagmm ogretildi
gini belirtmektedir. Elbette cenaze butiin taburun hazlr bulundugu ta
mamen askeri bir torenle ile top raga verilmektedir, ancak bu toren, 
Turk Ordusu'nda geleneklere gore ve bastmlml~ duygularla yapllmak
tadl!. Hollanda'da icra edilen torenlere nazaran daha k1sa bir su-

bitmektedir. Yine de, bu duygularm bastmlmasl, hi<; yaganmadlgl 
aniamma da gelmemektedir. 

Halka 

UluslararaSl askeri i~birligi faaliyetlerinde iilkelerin etkile~imindeki en 
onemli faktor II ileti§im" dir. ileti~im bi<;imi amac;:lara ulagmada onemli bir 
rol oynar. ileti~imde meydana gelecek aksakhklar dogrudan kurumun 
amac;:larmm ve verimliligin zarar gormesine neden olur. Turkler, yerel 
Musluman halk He iletigim kurmada daha ba~arlh gorulmu~lerdir. Suphe
siz ki Turk birlikleri, Kosova ve Afganistan'daki Musliiman toplumlara 
kar~l olduk<;a hassas tutum ve davranl~lara sahiptir. Goru~ulen Turk per
sonel; Batthlarm yan <;lplak giine~lenmesinin, veya ~ortla spor yapllmasl
run, Afgamstan'daki insanlar i<;in olduk<;a kl~klrttC1 oldugundan bahset
mektedirler. Turk askerlerinin muhafazakar yapisl ile baglantth o1arak, 
Turk kuvvetleri bu gibi durumlara kar~l olduk<;a hassasttr ve goru~iilen 
Turk askerlerine gore, saldmlarda "oncelikli hedefin" neden Bahhlar oldu
gu konusunda muhtemel bir sebep olabilecegi belirtilmektedir. 

Turk Askerlerinin, Kabil-Afganistan ve Mamu;;a-Kosova'daki ins an
lara kargl daha empatik davrandlk1an goriilmektedir. Turkler, yerel 
halkla iyi iligkiler kurmak i<;in bilin<;li olarak <;aba sarf etmekte ve bu 
ili~kileri "tarih ve din olgulan" uzerinein~a etmektedirler. Turk <;ocuk
lan, Kosova'nm Osmanh Imparatorlugu donemindeki onemini bilmek
tedirler ve aynca bu <;ocuklara, Muslumanlarm kuresel bir aileye ait 01-
duklan ogretilmektedir. Bu "aidiyet duygusu", dayam~ma hissinin 
olu~masl sonucunu dogurmaktadlr.44 Turk Silahh Kuvvetleri ile Kosova 

44 Wasti, a.g.m.,s. 615; Pa~a, Kabasakal ve Bodur, a.g.m. ,so 569, s.575; Kabasakal and Bodur, 
a.g.e., s. 46. 
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ve Kabil bolgesindeki yerel halkm arasmdaki olumlu etkile~imlere 01'
nek Turkiye Cumhuriyeti Cumhurba~kan1 Suleyman Demirel'in, 

zamanmda, Mamu~a'yl ziyareti gosterilebili1'. 
bu ziyaretinde b()lge halkma Turk<;e yaphgl konu~ma-

Turk insanlan ve bolge halkmm arasmdaki tarihsel baglara vurgu 
yapml~hr. Turkiye'nin ISAF'm komutasml aldlgl zaman dilimi i<;erisin
de, Tiirkiye Ba~bakam Bulent Ecevit'in, Afganistan Dev let Ba§kam 
Hamid Karzai'yi Turk - Afgan dostlugunu geli~tirmek i<;in ziyareti de 

bir ornek olarak kar§lmlza <;lkmaktadlr. Buna kar§lhk, gorev bol
gelerindeki yerel yonetimlerle iyi ili§kileri geli~tirmek yerine, sadece 
kendi ulke askerlerini desteklemek ic;in gelen Hollandah politikacllann 
algdadlklan ve sergiledikleri roller He Turk politikaCllarmm yukanda 
belirtilen davram§lar tam bir tezat sergilemektedir. 

ISAF Komutam Tumgeneral Zorlu'nun uygulamalanm sembolize 
eden "Zorlu Doktrini"nin Kabil'de giderek daha fazla kabul edildigi 
gorulmu§tiir. Bununla birlikte, yerel halk ile iyi ili§kiler geli§tirmek i<;in 
bilin<;li gayret sarf edilmektedir. Bu durumun kendiliginden olu§tugu 
soylenemez. ISAF gorevinin birinci bolUmu boyunca ISAF kuvvetleri
nin, kendilerinin Rus ve Amerikah olmadlklanna bolge halklm ikna 
etmeleri gerekmi§tir. Turkler de, kendilerinin de MuslUman olduklan
na Afganlan ikna etmek ic;in, ba§langlc;ta Kur' an' dan ezbere ayetler 
okumak durumunda kalml§lardlr. Aynca, Turk askerleri iki halk ara
smdaki tarihsel baglara -ozellikle Ataturk zamamnda Afganistan' a ya
pllan yardlmlardan bahsederek- vurgu yapmaktadlrlar. Zorlu doktrini
nin en onemli boyutu, Sivil-Asker i§birligi faaliyetleridir.45 

Hollanda Silahh Kuvvetleri'nde de sivil-asker i§birligi faaliyetleri bu 
tilr operasyonlann onemli bir boyutu haline gelmi§tir. Ancak Turki
ye'nin bu alanda farkh oncelikleri oldugu goriilmektedir. Kosova'da, 
Hollanda Silahh Kuvvetlerinin sivil-asker i§birligi faaliyetleri oncelikli 
olarak toplum duzenini yeniden saglamak uzerine odaklanml§hr. Bu 
durum, toplum duzeninin yeniden kurulmasl i<;in guvenlik sisteminin 
i§letilmesi gibi gorevler yapl1masl ve yerel yonetim ve kamu yonetimi
nin yeniden saglanmasl ic;in ileti§im kurulmasl anlamma gelmektedir. 
Bundan sonra <;abalar, kamu kurulu§larmm yeniden yapIlandmlmasl 

45 Bu dUyglliltID Mi.isli.imanlar arasmdaki bir tarurru i<;in bkz. A. Akbar, Discovering Islam: 
Making Sense of Muslim History and Society, Londra, Routledge, 2002. Bahhlann Miisli.iman 
LUkelerde yaptrklan bazl yanll~lara i1i~kin bkz. B. Lewis, What Went Wrong? Western lmpact 
and Middle Eastern Response, Londra, Phoenix, 2002. 
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uzerine kayd1fllmH~hr. Kabil'de de durum farkh olmaml~hr. 

yolu 
vb.). 

<;lkmaktadlr. 
tan, bayramlarda, ozel gunIerde, 
hmda buytik Bu yakla~lm orgutlerinde ve 
tim yaplsmda yaygm olan ve a~aglda aynntlh olarak belirtilen "babacan 
liderlik tarzmm" benzeridir. Bu tarz liderlik sadece ordu i<;erisinde degi1, 
bilin<;li olarak yerel halk ile olan ili~kide de sergi1enmi~tir. 

i~gorenlerinin ve onlarm <;ocuklanmn evlenme me-
i~ onlarla 

taklma kahl
mak hafta sonu tatillerini ve onlarm aileleri ge<;irmek 
gibi sosyal gi:)revlerini tam olarak yerine getirirler. Bu gibi sosyal gi:)rev
leri yerine getirirken, takipc;;ileri ile olan sosyal mesafe azalhhr ve bir ai
le buyugu gibi davramhr.46 

Turkler Afganistan ve Kosova'da, ytizlerce c;;ocugu ve genci islami ge
Ieneklere gore sunnet ettirmek ic;;in hbbi olanaklanm kullanml~lardlr. Bu 
uygulama, saghk yontinden yokluk c;;eken yerel halk arasmda buytik ho~
nutluk yaratm1~hr. Turk subaylarl bunu en onemli ba~arllardan biri olarak 
gorurken, yabancl ulkelerin askerleri bu hususun buytik ba~arl olarak gO
rulmesini bir miktar yadlrgaml~lardlr. Yuksek rutbeli bir KFOR Subayl, 
Turk Taburu tarafmdan gerc;;ekle~tirilen "alh ba~arl konusunu" i:)nem Slra
sma gore listelediginde; "duzeni saglamak" ve "sunnet ic;;in hbbi destek 
vermek" uygulamalan listenin ba~mda yer alffi1~hr. Silahlarm yok edilme
si, maym temizleme, genel hbbi destek saglanmasl ve binalarm onarllmasl 
hususlarl nispeten daha az i:)nemli bulunmu~tur. BununIa birlikte, bu tur 
olaylara daha az onem atfettigi gorulen Hollandall subaylar, "Siinnet ile 
birlikte yapl1an kutlamalar Turkler ic;;in buyUk bir olay, ancak bu onlarm 
Miisluman olmasmdan ve Afganistan'a (ve Kosova'ya) farkh yakla~lmla
rmdan dolaytdlr ve Tfukler siinnet tOrenIerinin buyiik bir ba~arl oldugunu 
dU~Unmu~lerdir" ~eklinde genel bir yarglya sahiptirler. 

4<> M. Bollen ve digerleri (der.), "Civil-military Cooperation: A Marriage of Reason", special 
issue of Netherlands Annual Review of Military Studies, Cilt 5, 2002. Aynca bkz., A. Van Loon, 
"CIMlC in the Early Phases of the KFOR Mission in Kosovo", Netherlands Annual Review of 
Military Studies, Cilt 5,2002, s. 117-28. 
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<;ok ve 
aytrdlklan i<;in, bu WrIti yerel <;ah~malann dini bir yonii 

bulunmamasma ragmen Tiirkled ele~tirmi§'lerdir. 

a<;lS1 y(:metim anlaYll,>lan 
ve olu~turulmak isteniyorsa, kiiltiir etmeni daima goz ontin·· 
de bulundurulmahdlr. 

(ok uluslu askeri operasyonlardaki deneyimler belirli bir noktaya 
Ttirk-Hollanda i§'birligi de gibi gozuk
Miinster'deki Alman/Hollanda Kolordusu ve istanbul'daki 

NATO HIZh Konu~lanma Kolordusu arasmda saglam ortakhk 
He olu~an bir i~birligi de ortak uygulamalan peki~tirmektedir. Ozellikle 
kahhmci Silahh Kuvvetler arasmdaki kiiltiirel farkhhklar hesaba kahl
dlgmda, uluslararasl asked igbirliginin kolay bir gorev olmadlgt ortaya 
<;lkmaktadlr. Bangl koruma operasyonlannda kiiltiirler araSI yanh~ an
lamalar, ortaklar arasmda siirtiigmelere ve neticesinde dii~iik etkililige 
neden olabilir. Arulan siirtii~meler; ortak kurallarm uygulanmasmda, li
derlik tarzlannda, emniyet tedbirlerinde, insan kaynaklan uygulamala
rmda, ikmal siire<;lerinde ve hepsinin otesinde yerel halk ile iligkileri i<;e
ren komuta kontrol diizenlemelerinde aksakhklara yoI a<;abilmektedir. 

Uluslararasl operasyonlarda ihtilaflann ve <;ahgmalann goriilmesi 
<;ok normaldir. Onemli olan husus, uyugmazhga giden bir siire<;te If <;a
h~mamn analizinin" yapIlabilmesidir.49 U<;iincii taraflarca yapllacak 
olan <;at1~ma analizi, onu bu safhaya getiren kaynak ve dinamikleri in
celemelidir. Bu analizlerin tarafSlz, uzman ve giivenilir ii<;iincii taraflar-

47 Clzbudtm ve Keyman, a.g.m., s. 297 
48 '>-i.H. Bornstein, Cross-Cultural Developmental Psychology, 1984; (Akt.)<;igdem Ka~tC;lba$l, 

Killtilrel Psikoloji, Yapl ve Kredi Yaymlan, istanbul,1998. 
4,' David Whetten, Kim Cameron, Mike Woods, Developing Management Skills For Europe, 

Prentice Hall, 2000, s. 335. 
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Bu yapacak bir ortak tiim 
olu~turulabilir. tehlike 

ziime katkl yerine on 
taraflan daha otoritenin iic;iincii taraf olmasml ka-

bul edebilirler. Ancak genelde bundan kac;mIlmakta ve arabulucu ro
li.i.nde bir iic;iincii tarafm varhgl tercih edilmektedir. <;ah§malar analiz 
edilmediginde Jly1klCl bir siirece" donii§ebilmektedir. 

rince mevcut amlan hususlann yonelik 
timler verilmelidir. Ul uslararasl bir koalisyonda gorev lendirilen perso
nel gorevi ile ilgili kiiltiirel ozellikler kapsammda bir egitimden gec;i
rilmelidir. Uygulanan "hazu'lanma metotlan" I?imdilik yeterli goziik
memektedir. icra edilen gorevler somaSl kahhmCllar tarafmdan uzman
lara verilecek olan bilgHer; kiiltiirel farkmdahk yaratmaya yonelik ted
birlerin ahnmaslm kolayla§hracak ve farkh kiiltiirlerin tepkileri ve dav
ram§lanm anlama flrsah verecek degerli kazammlar saglayacakhr. Kiil
tiirel bilgilenme, zamanla i§ diinyasmda da kendisine yer bulmaktadlr. 
Aym bi<;imde psikoterapi birimlerindeki dam§manlar tarafmdan da 
kullanllmaktadlr. 

Biitiin bah ordulannm giindeminde, Miisliiman bolgelerde yal?ayan 
insanlar ile etkilel?im kapsammda ortaya <;lkan yeni ugral? alanlan bu
lunmaktadlr. Geleneksel olarak sivil~asker i§birligi faaliyetleri; sivillerin 
korunmasl, kamuya ait tesislerin restorasyonu, bina ve yollarm onanml 
gibi Jldonamm destegi" saglamaktadlr. Fakat anllan uygulamalara ilave 
olarak, yerel halkm gonliiniin ve aklmm kazamlabilmesi i<;in II orne gin 
siinnet i<;in imkan saglama vb. gibi- ev sahibi toplumun kalbini kazan
mak amaClyla belirlenen "uygun sosyal politikalar" da uygulanmahdlr. 
Ozellikle, istihbarat top lama ve birliklerin giivenligi a<;lsmdan sivil
asker i§birligi faaliyetleri onemli faydalar saglayabilecek niteliktedir. Bu 
geli§melerin bir yanslmasl olarak da bah ordulan artan saylda Miislii
man personel temin etmektedir. 

Kiiltiirler arasl <;ah§malar ve egitimler, uiusiararasl operasyanlarda 
gorev alan Silahh Kuvvetlerin aiasl yanh yakla§lmmi artadan kaldll'a-
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her insamn 
kiiltUrlere yansltarak kllmasl 

bir durum ortaya <,;lkmaktadlr. "Dar gorti~ltiltik" diye tammlanabilecek 
bu yakla~lm, kurumun ve ki~inin yalmzca i<,;inde ya~adlgl ktiltiirtin 

ve degerlerinden yola <;lkarak, yani kendi "anlayl~ setini" 
ba~ka kiiltUrleri 

illuslararasl operasyonlarda taraflardan birisinin kendi kiilttirel bek
lentileri kar~llanmadlgmda, kar~l tarafla ilgili "basmakahp dti;;iince" 
(stereotypes) denilen negatif ozellikler yukleyebilir. Basma kahp du~iince
Ier, taraflan negatif yorumlamalara ve negatif duygu ve davram~a gotti
rur. Diger bir kulturii anlamanm, 0 kulturu kabul etmek ve desteklemek 
anlamma geldigini du~unmek bir hatadlr. Diger kulturleri anlamak i<,;in 
yeni anlaYI~ setleri (mikro-kiiltiirler) olu~turmak gereklidir. 

Yeni anlaYI;; setleri olu;;turmaya zemin hazlrlayan unsurlardan bid 
de "yaplc1 <,;atI~malar" dlr. Yaplcl <,;ah~malar, kiiltiirler arasl anlaYl;;1 te
sis etmede onemli bir unsurdur. Bir yaplcl <,;ah~madan sonra olu;;acak 
olan "uluslararasl mikro-kiiltiir", her iki tarafl da YlklCl <,;ah;;mayl sona 
erdirmeye, problemled <,;ozmeye ve ili;;ki tesis etmeye dogru kaydlrabi
Iir ve bundan her iki tarafm da fayda sagladlgl goriilebilir. Bu konuda 
ba;;anYl tesis eden unsurlar; empati, hayal giicii, yenilik, baghhk ve es
nekliktir. Etnosentrik (ben-merkezci) ve dii~manca yaklar;nmlar yaplcl 
<,;ah;;malan tesis etmez. Uluslararasl i~birligi faaliyetlerinde etkili olmak 
i<;in her bir taraf kendi II altm kuralma" dayanmak yerine, kiiltiirel an
laYl;; i<;eren "platin kurala" dayamlmahdlr. Tjosvold, "ortak ama<;" 50 

durumunda ki;;ilerin kar~Ilanndaki ki;;iyi daha olumlu degerlendirdik
lerini, onun gorii;;lerine daha a<;lk olduklanm, onun gorii;;lerini daha 
iyi ammsadlklanm ve yeni ve ortak bir <;oziim iiretmeye daha <;ok <;ah~-

50 D. Tjosvold, "Effects of Shared Responsibility and Goal Interdependence On Controversy and 
Decisionmaking Between Departments", Journal of Social PSyllOlogy, 125, 1988, s. 355-363. 
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tIklanm gostermifjtir. igbirliklerinde II iist d iizeyli 
<;ah;;malanmn muhtemel olumsuz etkilerini 

degifjik ve 
ziimti ve her giin bunlara Bu 
netim tekniklerinin ne kadar evrensel oldugu 
yerde, her zaman ve her bir duruma uygulanabilecek 
olmadlklan tarh§ma konusudur. rnuslararasl1a~manm ve globalle;ane
nin, diinya <;apmda "ortak ve evrensel bir yonetim kiiltiirii" yaratacagma 
dair mevcuttur. Bu baglamda kiiltiiriin dl§ katmanmda gortilen 

(maddi)" unsurlarm tiim diinyada birbirine benzemesine 
alt katmanlarmda bulunan ve kolayca goriilemeyen "manevi 
hala farkhhklarml korumaktadlrlar. Bu husus da bizi diinyada 

tek en iyi bir orgiitlenme ve yonetim tarzmm olmayacagt gen;egine 
gotiirmektedir. 

Uluslararasl i§birligi gerektiren mii§terek gorevlerde etkin bir yone
tim kiiltiirii olu§turabilmenin ilk adlml "kiilturel farkhhklann bilincine 
varmak", yani bir "kiiltiirel bilin<; (kiiltiirel farkmdahk)" olugturmaktJr. 
Kultiirel bilinci olu§turmamn yolu, kendi kiiltiiriiniin yanmda, diger 
kiiltiirleri de anlamaktan ge<;mektedir. Bunu miiteakip "kiiltiirel farkh
hklara saygl gostermek" de ikinci adlml olu§turmaktadlr. Bu sayglyl 
olu§turmada ilk adlm, insamn kendi hayatmda, ba§ka kiiltiirden bid 
gibi davranmak istedigi durumlan ortaya <;lkarmasldlr. Aslmda iilkele
rin kendi kiiltiirleri i<;indeki farkhhklan kavramalan da, diger kiiltiirle
rin farkhhklanna saygl gostermeyi kolaylaghran bir unsurdur. Gerek 
kiiltiirel bilin<; olugturma, gerekse kiiltiirel farkhhklara saygl gosterme 
"kiiltiirler otesi anlaYlg" geligtirmek i<;in yeterli adlmlardlr. Bundan 
sonraki adlm ise sinerjiyi yaratacak olan, "kiiltiirel farkhhklan bagdag
tlrma ve y6netme" siirecidir. 

"Yonetimde tek bir en iyi yol" de gil, "bir<;ok iyi yol" mevcuttur, 
bunlann kimileri otekilere oranla kiiltiirel baklmdan daha uygun ve et
kindir. Ancak bunlann hepsi de yabancl kiiltiirlerin tepkilerini a<;lkhga 
kavu§turmaya istekli ve yetenekli olduklarmdan, kurum yoneticilerine 
ilave gii<; kaynaklan saglarlar.51 Askeri kurumlann yonetimi kapsa
mmda da, her donemin kiiltiirel ortamma uygun bir askeri yapl olu§tu-

51 Fons Trompenaars, Charles Hampden-Tumer, Kiiresel iii Yonetimi ve Kiiltiirel (e$itlilik, (<;ev:Ziiltli 
Dicleli), istanbul, AnadQlu Grubu YaY1111an No 4,1998, s. 22. 
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yapmm giincelligi 
Her 

olmayacakhr. Kaql1hkh etkile;;imi sebe
ic;erisinde bir alt birim 01arak deger-

Ordular, sadece cografi olarak de gil kiiltiirel olarak da operasyon 
IUPIPT",np ta~mmak zorundadlrlar. Eu gorevlerin c;ogu sivil-asker il;,l

.""UTI<>rn"n onemli rol oynadlgl banf;il destekleme gorevleridir. 

personel farkh kiiltiirlere uyum saglayabilmek ic;in ozel yetenek-
ihtiyac; duymaktadlr. Onemle iizerinde durulmasl gereken husus, 

askeri i~birliginde "kiiltiirel baskmhgm" (en iyi kiiltiiriin) 
o]madlgl ve amlan tiirde tutumlann ama<;lara ula~mada engel tel;,l

Askeri personelin kendi i<;inde ve yerel halkla arasmdaki 
farkhhklann biiyiimesi ve derinle§mesi f kar~lhkh giiven ve an

havasmm olu~turulmasml gii<;le~tirecektir.s2 

52 GR. Jones and J. M. George, "The experience and evolution of trust: implications for 
cooperation and teamwork", Academy of Management Review, Cilt 23, No 3,1998, s. 531-46. 
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This article examines how the rAr,""a,V"," between the 
and the Turkish It is on 

documentation and interviews 2003 with Dutch 
Turkish (10) officers and NCOs. All but one of the ,ntt:WUlCH"'C'£,C 

of interaction with the other in at Jeast one of the 
The interviews were conducted the Dutch authors of this article and took 
on 1 hours each. and a written of each 
interview made from the were interviewed in the 

Turkish officers interviewed in Ankara the 
Turkish authors at the army academy). In addition an email-interview with a 
Turkish diplomat in Kabul was conducted. 

TIle interviews focused on the nature of the 
both attention to the nn1n,,,-t, 

difficulties by the Turkish-Dutch 
followed a structured list of 
the mission, the mission's task and structure, intercultural rr"'H~",r"tuvn 

including critical incidents, relations with the local population 
finally, the effectiveness of the mission. Ine interviews dealt with the 
cooperation between the two national armed forces in each situation. In 
addition, the interviews focused on the mission's effectiveness, which in effect 
addressed the question of whose armed forces were better placed to deal with 
the local population in both areas. The results show that there are remarkable 
differences in working style between the armies of both countries. In addition, 
the Turks seem to be more successful in reaching contact with the local Muslim 
population. The latter may be beneficial to the protection of their troops. Before 
dealing with the results, we will first offer a more general introduction to the 
Turkish armed forces, using the Dutch armed forces as a point of reference. 

No two armies are alike: the Turkish pointed out that they find it easier to 
work with military personnel from nearby Islamic countries, such 
Azerbaijan, and with colleagues from Mediterranean countries, such as Italy, 
than with representatives from northern Europe. They felt that the Italians 
were more flexible and wamler, and easier to establish contact with than with 
the Germans or the Dutch. They regarded the Dutch in particular (especially in 
respect of the situation in Kabul) as highly insular, not particularly interested 
in the advice of others and not particularly keen to frequent the international 
bars within the camp. "But apart from this, the Dutch really do their best to 
show that they are up to the task", said a Turkish respondent. In Kosovo, too, 
there seems to have been little "international socialising", an observation 
endorsed by the Dutch. Other studies of the performance of Dutch military 
persomlel during deployment to South-east Europe have also found the Dutch 
to be somewhat insular, something which would seem to be in conflict with 
the "self-image" of the Dutch as "cosmopolitan citizens of the world". 
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Multinational cooperation is here to Turkish-Dutch military 
collaboration will not fade away either, because rnc)np'r;;,tinn has to 

a firm between the in 
MOnster and the NATO 
IstanbuL International 
the cultural distance rIP'Cl",Jpn 

In missions intercultural 
causes of friction and limited effectiveness and can nplrrr1,p::;tp 

the rules of including 
human resources practices, 

with the local population. 

All the Turkish and Dutch officers interviewed, endorsed the observation 
that these difficulties are in multinational missions. They 
also that measures should be taken to Officers selected 
for the command function'> should be culturally aware and 

and tolerant. If those qualities are not fully rI"",Tol,-.nc.d 

training must be Personnel who are deployed in an international 
coalition must have had thorough in the cultural aspects of their work. 
Preparation is unlikely to be sufficient, however. It is worth 'cultural 
debriefings' part way through deployments, giving cultural experts the 
opportunity to consider the actual of the reactions and behaviour of 
the 'other parties'. h1terim cultural debriefings, already commonplace in the 
business world, could take place regularly or on request in similar form as 
consultations with the Psychotherapy Division. 

In the context of interaction with the population in Muslim areas new 
challenges are emerging for all Western armed forces. Traditionally, CIMIC 
provides 'hardware', such as civilian protection, the restoration of public utilities 
and the repair of roads and buildings. But it could also include appropriate social 
policies, such as the provision of facilities for circumcision, to win the hearts and 
minds of the host which in hIm could be significant in operational 
terms. K<>pecially, the intelligence and the protection of troops could benefit from 
such expansion of CIMIC-activities. It would also reflect the fact that some Wes
tern armed forces employ increasing numbers of military personnel from 
Muslim backgrounds. 

Western armed forces have deployed to areas that are distant not only 
geographically but also culturally. What is more, those missions are often 
conducted as peace support actions in which OMIC activities playa major role. 
Military personnel need special skills to enable them to cope with different 
cultures on an equal footing. It is precisely in international military coalitions that 
cultural superiority has no place and would only be counterproductive. The 
larger the cultural difference between military personnel and the local 
population and between personnel themselves, the less likely it is that an 
atmosphere of mutual understanding and trust will be established. 
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