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Tyrkia: Militærakademiene 

– Militærakademiene og deres status 
– Gülen-bevegelsen og militærakademiene 
– Reaksjoner fra myndighetene mot kadettene etter kuppforsøket i 2016 

Militærakademier og høyskoler 
Det tyrkiske militæret, Türk Silahlı Kuvvetleri, var lenge regnet for å være en 
høyborg for landets sekulære, og den institusjonen i landet som mer enn noen 
andre holdt arven fra landsfaderen Kemal Atatürk i hevd. TSK har hatt stor 
prestisje i betydelige deler av befolkningen, og en karriere i forsvaret ble sett på 
som meget attraktivt. 

Frem til en reform i 2019 måtte alle tyrkiske menn gjøre førstegangstjeneste, som 
varte i 12 måneder. Etter reformen er førstegangstjenesten redusert til 6 måneder, 
men dersom den vernepliktige betaler TRY 31 000 (NOK 14 800), må han bare 
gjennomgå en obligatorisk grunntrening på 1 måned (HDN 2019). 

Tyrkia hadde i 2016 fire militære høyskoler; Maltepe, Kuleli, flyvåpenets skole 
Işıklar, samt marinens på øya Heybeliada. Disse skolene tilbød en fireårig 
utdannelse, og etter å ha gjennomført denne kunne kadettene enten søke seg 
videre til militærakademier eller alminnelige universiteter (Özsoy 2016). 

Gülen-bevegelsen og militærakademiene 
Gülen-bevegelsen var frem til 2013–14 nært alliert med det styrende AK-partiet, 
og hadde i mange år prioritert å få sine medlemmer og sympatisører inn i 
forskjellige deler av statsapparatet. Det militære var ikke regnet for å være en av 
de sektorene hvor bevegelsen stod sterkest, men tyrkiske myndigheter har i 
ettertid hevdet at nettopp de militære høyskolene ble brukt for å øke bevegelsens 
innflytelse. Dette skal blant annet ha skjedd ved at kandidater fra bevegelsen 
jukset ved opptaksprøvene (Özçelik 2016). 

I etterkant av kuppforsøket i juli 2016 ble de militære høyskolene stengt, og 
kadettene ble overført til andre statlige skoler. Myndighetene begrunnet dette med 
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at Gülen-bevegelsen hadde innfiltert disse høyskolene, og at det ikke var mulig å 
skille gülenister fra andre kadetter ved skolene (Kırıkçıoğlu 2016). 

Alle kadettene ble overfør til ikke-militære, alminnelige statlige høyskoler da de 
militære høyskolene ble stengt. Det er en utbredt oppfatning at høyskolene var 
fullstendig dominert av Gülen-bevegelsen, og kadettene ble sett på med stor 
mistenksomhet. Da værende forsvarsminister Fikri Işık uttalte at 95 % av 
studentene som blir utdannet ved militære høyskoler var tilknyttet bevegelsen 
(Işık 2016). En kilde med inngående kjennskap til det tyrkiske militæret har uttalt 
til Landinfo at med mindre den enkelte kadett kan vise til en klar nasjonalistisk 
familiebakgrunn («a strong nationalist pedigree»), vil det hefte et sterkt stigma 
ved kadetten. Dette gjelder også for mindreårige, som blir sett på som hjerne-
vasket av bevegelsen (tyrkisk ekspert 2019). 

En enhet basert ved skolen i Kuleli er anklaget for å ha vært aktive i kuppforsøket, 
og åtte personer ble drept og opp mot to hundre såret i sammenstøt mellom 
enheten og sivile og politi som demonstrerte mot kuppforsøket (Gall 2019). 

Reaksjoner fra myndighetene mot kadettene etter kuppforsøket i 2016 
I umiddelbar forkant av og under kuppforsøket ble kadetter fra både høyskolene 
og akademiene mobilisert av sine overordnede. Begrunnelsene for mobiliseringen 
har variert; noen steder fikk kadettene opplyst at de skulle delta på en øvelse, 
mens andre steder fikk de beskjed om at de skulle delta på en overraskelsesfest. 
Mindreårige skal ha blitt utstyrt med kamuflasjeuniform og uladde våpen, og gitt 
beskjed om å holde vakt utenfor skolen (AP 2016). Landinfo har ikke funnet noen 
opplysninger som kan indikere at kadettene var klar over at de i virkeligheten 
deltok i et kuppforsøk. 

Flere hundre kadetter, både fra høyskolene og akademiene, har blitt dømt til lange 
fengselsstraffer for deltagelse i kuppforsøket. To menneskerettsorganisasjoner 
Landinfo møtte i Tyrkia høsten 2019 bekreftet at en håndfull kadetter fra 
høyskolene, som var mindreårige under kuppforsøket, blir straffeforfulgt. Dette 
kommer i tillegg til alle kadettene fra militærakademiene som også er fengslet og 
siktet, flere hundre i tallet. 355 kadetter er dømt til livstid i fengsel (AFP-JIJI 
2020). 

Snart fire år etter kuppforsøket arresteres fortsatt militært personell og anklages 
for tilknytning til Gülen-bevegelsen (Reuters 2020). Det er ingen tegn til at disse 
arrestasjonene avtar eller stopper opp, snarere tvert imot. 
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Om Landinfos responser 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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