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ÖZET 
 

Türkiye’de orduda reform çabaları 19. yüzyılda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu 
reformların esas motivasyonu toprak kayıpları ve artan bağımsızlık hareketleridir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda milletler mücadelesinde ayakta kalmanın yolunun homojen hale gelen bir 
ordu-millet yaratmaktan geçtiği düşünülmüştür. Cumhuriyet sonrasında tüm erkek vatandaşlar 
askerlikten yükümlü hale gelmiştir. Ulus-devlet inşasının gereğince zorunlu askerlik vatandaş 
olmanın sorumluluklarının öğretildiği bir okul olarak inşa edilmiştir. Erkekler cesur ve atletik 
olmalı ve vatan borçlarını sorgusuzca yerine getirmelidir. Askerlik erkeklik ispatlarının önemli 
aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Erkek vatandaşların bireysel ve toplumsal 
haklardan yararlanması askerlik yükümlülüğünü tamamlamalarına bağlıdır. Yükümlülük 
açısından aynı kanuna tabi olan erkekler, uygulamada birçok bakımdan farklılaşmaktadır. Bu 
araştırma, Türkiye’deki iki tip askerlik biçiminin erkeklik tartışmaları bakımından 
karşılaştırılması üzerine kurulmaktadır. Araştırmada, Türkiye’de erkekliğin askerlikteki 
inşasının çeşitli değişkenler etrafında analiz etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri 
Mersin’de ikamet etmekte olan, askerliğini 2003 sonrasında kısa dönem ve uzun dönem olarak 
tamamlamış kişilerle yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Araştırmanın problem tanımı ve 
amacı çerçevesinde verilerden çeşitli kategoriler oluşturulmuş ve bulgulara ulaşılmıştır. 
Askerlik bir anılar dizisi olmaktan ibaret değildir. Kışla, askerlik yükümlüsü erkeklerin 
profillerine göre ayrı deneyimler sunmaktadır. Uzun dönem askerlik ile kısa dönem askerlik 
arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Her ne kadar iki askerlik statüsünü eğitim durumu 
belirlese de sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar belirgindir. Bu farklılıklar hem 
askerliğin yapılma hem de askerliği algılama biçimini doğrudan etkilemektedir. Erkekliğin 
önemli bir aşaması olarak addedilen askerlik böylece farklı etkileşimler yaratmaktadır. 
Ritüeller, komutanlarlailişkiler, diğer askerlerle etkileşimler, silâhaltına alınmayı tanımlama vb. 
birçok husus farklı perspektiflerden inşa edilmektedir. Emir komuta zinciri içerisinde astta yer 
alan bu askerler için erkeklik menüsü inşa edilmektedir. Bireyin toplumsal statüsünü tayin eden 
unsurların askerlik ve erkeklik ilişkisini de şekillendirdiği görülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Zorunlu Askerlik, Erkeklik, Toplumsal Statü.  
 
Danışman: Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN, Sosyoloji Anabilim Dalı, Mersin Üniversitesi, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

Reform efforts in Turkish Armed Forces has gained great momentum in the 19th 
century. The main motivation of these reforms was losses of territories and increased 
independence movements. The way to survive in the struggle of nations was asserted in the 
Ottoman Empire to create an army-nation that became homogenous. After the foundation of 
republic, all male citizens have become obliged to conscription.  In accordance with the 
construction of nation-state, the compulsory military service was built as a school where the 
responsibilities of being a citizen were taught. Men must be courageous and athletic, and carry 
out their national service without question. Military service is accepted as one of the important 
stage to proof manhood. The utilize of individual and social rights by male citizens depends on 
completing military service. Men who are subject to the same law in terms of obligation differ in 
many respects in practice. This study is based on the comparison of two types of military service 
in Turkey in terms of masculinity debate. In this study, it is aimed to analyze the construction of 
masculinity in the military service in Turkey around the various variables. The data of the study 
was obtained by interviews with people who had resided in Mersin and completed their 
military service as short term and long term after 2003. Within the framework of the problem 
definition and purpose of the research, various categories have been formed from the data and 
the findings have been reached. Military service is not just a series of memories. The barracks 
offers separate experiences according to the profiles of men who are obliged to do military 
service. There are significant differences between long and short term military service. Even 
though the status of education is determined these two military status, socio-cultural and socio-
economic differences are evident. These differences directly affect the way in which military 
service is perceived and executed. The military service, which is considered as an important 
stage of masculinity, creates different interactions. Rituals, relations with commanders, 
interactions with other soldiers, defining the conscription and many aspects are built from 
different perspectives. The masculine menu is built for these soldiers who are subordinate in 
the chain of command. It is appeared that the elements determine the social status of the 
individual shape the relationship between military service and masculinity. 

 
Keywords: Conscription, Masculinity, Social Status.  
 
Advisor: Assoc. Prof. Neriman AÇIKALIN, Depertment of Sociology, Mersin University, Mersin.  
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1. GİRİŞ 
 

Toplumsal cinsiyet bireylerin hayatında kritik bir yer kaplamaktadır. Geleneksel 

manada erkek ve kadın olarak ayrılan cinsiyet bu ayrımın muhataplarını ve ayrımdan hariç 

tutulanları birtakım normlar, değerler, ideolojiler ve diğer tüm toplumsal kurumsallaşma 

usulleriyle belirlemekte, inşa etmektedir. Kadının ve erkeğin ne olduğuyla ilgili hazır cevaplar, 

yani stereotipiler mevcuttur. Toplumsal değişimin kimi zaman sancılı, yıkıcı safhalarıyla 

karşılaşılmış olsa da kadın ve erkek dikotomisi toplumsal tabakalaşma ve ayrımcılık 

bakımından istikrarlı bir şekilde tezahürlerini korumaktadır. Kültürel farklılıklar ve ülkeler 

arası gelişmişlik indekslerini hesaba katmaksızın toplumsal hiyerarşide kadınların statüsünü 

göz önüne aldığımızda bu istikrar daha belirgin hale gelmektedir.  

Toplumsal cinsiyet normlarına göre kadın ve erkek birçok bakımdan birbirinden zıt 

konumlara konulmaktadır. Kadın duygusaldır, zayıftır, edilgendir, korunmasızdır; anne olmaya 

hazırlanmalı, çocuk bakmalı, ev işlerini çekip çevirmeli, duygusal sığınak olmalıdır.   Erkek ise 

akılcıldır, güçlüdür, etkindir, ailesini ve yurdunu korumaktan sorumludur; ailenin reisidir, eve 

ekmek getirmekte ve aile düzenini tesis etmektedir. Kadın ve erkek karşıtlığı aileden devlete, 

hane içinden kamusal alana kadar her hücreye dağılmaktadır. Devlet kurumlarında veya özel 

sektörde kadınların düşük oranda yönetici pozisyonunda görev aldığı görülmektedir.  

Erkekler toplumun önder/yönetici pozisyonlarına yerleştirilmektedir. Normlara göre, 

erkeklerin liderlik vasıflarına erişmesi, bu vasıfların tam zıttı olan “dişilik özellikleri”nden 

kaçmasıyla olanaklı hale gelmektedir. Kadın olmak olumsuz nitelikler ile yüklü olduğundan 

dolayı lanetlenmektedir. Erkeklerin üzerindeki kadınsılık sadece kınanmaz, ailenin ve vatanın 

devamına yönelik bir bozgunculuk olarak yargılanmaktadır. Erkek çocuk dişilikten sakınma 

taktikleri ile yetiştirilmektedir.  

Görüldüğü üzere, erkek çocuğa erkeklik bir performans kaybı korkusuyla beraber 

gelmektedir. Erkeklerin erkekliklerini ispat etmeleri hayatı boyunca karşılarına çıkan bir 

talimatnamedir. Olumlu olarak atfedilen bütün davranışlar ve değerler erkeklerin vazifesidir. 

Erkekler ağlamamalı, sızlanmamalı, cesur olmalı, düzenli gelire sahip olmalı ve çocuklarını da 

bu prensip çerçevesinde yetiştirmelidir. Erkekler süreğen olarak diğer erkeklerin gözetimi 

altındadır. Onların göz hepsi, sahneye konan erkekliği daha ağır bir ruh durumuna itmektedir. 

Her kımıldama ve konuşma kınama korkusu olmaksızın işleme sokulmamaktadır.  Erkek rolleri 

katıdır; ona boyun eğen, razı olan, karşı çıkan erkekler de bulunmaktadır. Erkeklikler, 

erkeklerin tutum, sınıf, güç, tarih vb. değişkenler ile tasnif edilebildiklerini göstermektedir. Mavi 

yakalı işçi, eşcinsel erkek, 19. yüzyıl soylusu ataerkilliğin erkeklerden beklentilerine özgün 

cevaplar vermektedir. Erkeklerin rolleri erkeklerin sosyalizasyonunun el kitabıdır. Neye 

uyulması veya karşı çıkılması gerektiğine karar vermektedir.  
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Türkiye’de erkeklerin erkekliklerini ispatlamaları gereken aşamalardan biri zorunlu 

askerliktir. Her ne kadar son yıllarda profesyonel askerlik ve bedelli askerlik tartışmalarıyla 

beraber bazı sarsıntılar meydana gelse de askerlik yükümlülüğü kutsal olarak atfedilmeye 

devam etmektedir. Askerlik kanununa göre askerlik Türkiye vatandaşı her erkeğin askerlik 

vazifesidir. Askerlik yükümlülüğü kanunlarca belirlenmiştir, ancak bürokratik bir 

yükümlülükten çok daha ötesidir. Miras yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan folklorik adetler, 

sembolizm ve ideoloji askerliği erkekler için sistematik bir sosyalizasyon dizisi haline 

getirmiştir. Aile reisi olmaya hak kazanmak, makbul yurttaş madalyası alabilmek, “adam” olmak, 

askerliğe elverişliliğe ve askerliğin tamamlanmasına bağlıdır. 

Türkiye’de askerlik ayrıcalıklı konumunu birçok nedenden dolayı edinmiştir. 

Ataerkilliğin hâkim olduğu Türkiye’de erkeklik güçlü, mert, yiğit, cesur olmak gibi sıfatlarla 

beraber anılmaktadır. Dış dünya çatışmalarla doludur. Bir erkeğin rüştünü ispatlamasının yolu 

bu çatışmadaki tutumundan geçmektedir. Askerlik erkeklik vasıfları açısından eşsiz bir 

laboratuvardır. Bir taraftan olgunluğunu, nezaketini, gücünü kanıtlayabilmektedir. Diğer yandan 

yurt savunmasından kaçmadığını, seve seve bir ülkü uğruna can vereceğini, vatan için 

çarpışacağını duyurmaktadır; gerekiyorsa da savaşmaktadır. Ataerkil değerler askerliği 

erkekliğin şanını gösterebilmenin imkânı olarak görmektedir. Askerliğin Türkiye için öneminin 

diğer kanadı devlet politikalarıdır. Avrupa’daki yeni ordu biçimleri karşısında toprak kaybeden 

Osmanlı İmparatorluğu’nda askerlik reformları milletler mücadelesinde ayakta kalmanın ilk 

şartı olarak görülmüştür. İmparatorluğun merkezileşme arayışlarıyla ordudaki reform çabaları 

aynı zamana denk gelmektedir. Ordu-millet düsturu ile savaşa hazır ve nazır bir vatandaş 

ordusu oluşturmak amaçlanmıştır. Nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan 

imparatorluk için askerliğin eğitimsiz tabana yayılması amacıyla askerliğin yüceltildiği bir 

ideoloji oluşturulmaya başlanmıştır. Fakat merkezileşme ve zorunlu askerliğin tüm 

vatandaşlara yayılması cumhuriyetten sonra başarıya ulaşmıştır. Zorunlu askerlik üzerine 

ideoloji büyük bir ihtirasla üretilmiştir. Vatandaşların bir borcunun olduğu ve nefsini feda 

ederek askere seve seve teslim olduklarında bu borcu ödeyecekleri fikri geçerlilik ve yaygınlık 

kazanmıştır. Askerlik yükümlülüğü bulunan erkekler savaşkan ve medeni olarak kabul edilen 

bir resmi erkeklik figürünü kendilerini model almalıdır.  

Türkiye’de zorunlu askerlik, orduda modernleşme ve reform çabalarının bir sonucu 

olarak aşama aşama kabul edilmiştir. Avrupa’dan geri çekilmeye başlayan ve çokuluslu 

nüfusunda bağımsızlık hareketleriyle karşılaşan imparatorluk, bu çıkmazdan kurtulmanın yolu 

olarak orduda reform hareketlerine yoğunlaşmıştır. Silahlanmış millet anlayışı ordunun seçkin 

zümresini etkilemiş ve günümüze kadar ulaşan ordu-millet biçimindeki militarist ideoloji parola 

haline gelmiştir. İsyanlara ve toprak kaybına mani olmanın ve türdeş bir ulusa dönüşmenin 

askerliğin tüm erkek vatandaşlar için zorunlu hale getirilmesiyle mümkün olacağı fikri 
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yöneticiler ve subaylar tarafından tartışılmıştır. Bu tartışmaların sonuçları zorunlu askerliğe 

geçişin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetin en büyük azimlerinden biri askerlik kanununun 

yürürlüğe sokulması ve uygulanmasıdır. Ayrıca erkeklerin askerliğe sorgulamaksızın teslim 

oluşlarını sağlayacak değerlerin yaygınlaşmasına önem verilmiştir. Vatan savunması bir borç ve 

kutsal görev olarak tanımlanmıştır. Askerliğin doğrudan muhatabı olan erkekler, vatan uğruna 

çarpışmada kendilerini feda etmeye hazır hale getirecek bir repertuar ile çocukluktan itibaren 

karşılaşmaktadır. Semboller ve ritüeller erkekleri askerliğe hazırlamaktadır. Askerliğin 

mükâfatısivil hayatın kaosundan ve avareliğinden çıkıp vatana ve aileye hayırlı bir yurttaş 

olmaktır.  

Türkiye’de askerlik ve erkeklik arasındaki bağı orijine alan çalışmalar son yirmi yıllık 

dilimde artış göstermiştir. Sosyal bilimciler iki temanın birbiriyle kurdukları teması 

antropolojik, tarihsel, sosyolojik veya vicdani ret tartışmalarında olduğu gibi felsefi olarak 

incelemektedir. Bu bağ sosyolojide militarizm ideolojisi, eğitim, beden politikası, milli güvenlik 

anlayışı, gazilik ve şehitlik, çürük raporu, eşcinsellik gibi birçok kategoride araştırılmaktadır. 

Farklı askerlik tiplerinin erkeklik ile bağının araştırılması bu literatüre katkıda bulunmayı 

hedeflemektedir.  

Türkiye’de zorunlu askerliğin birçok usule ve statüye sahip olduğu görülmektedir. Uzun 

dönem ve kısa dönem askerlik birtakım gerekçelerden dolayı kıyaslanmaya elverişlidir. Dört 

yıllık yükseköğrenim ve üstü bir programdan mezun yükümlüler kısa dönem, bu programlardan 

mezun olmamış yükümlüler ise uzun dönem olarak askerlik yapmaktadır. Kısa dönem ve uzun 

dönem askerler aynı kışlada koğuşta ve görev yerinde askerlik yapmakta, yoğun bir etkileşim 

içerisine girmektedir. Sosyal statü, sınıf, sosyo-kültürel farklılıklar ve dünya görüşü bakımından 

ayrılıklar gösteren yükümlüler aynı mekânda farklı askerlik deneyimleri yaşayabilmektedir. 

Askerlik hakkında değerlendirmeleri, ailelerinin tutumu, diğer askerlerle ve komutanlarla 

ilişkiler vd. birçok kategoride askerlik deneyimleri farklılaşan askerlerin, askerlikteki erkeklik 

deneyimlerini de şekillendirmektedir. Ataerkil zemine dayanan ordunun muhtelif kesitleri 

erkekliğin boyutlarını çoğaltmaktadır. Birbirine çok yakın ve uzak iki tip askerliğin incelenmesi 

bu boyutların bir kısmına ışık tutacaktır.  

Bu çalışmada, uzun dönem ve kısa dönem askerlerin erkeklik inşasının karşılaştırılması 

amaçlanmaktadır. Çalışma kavramsal çerçeve, araştırmanın metodolojisi, verilerinin 

incelenmesi, sonuç ve değerlendirme olarak bölümlendirilmiştir. Kavramsal çerçevede 

toplumsal cinsiyet, erkeklik, Türkiye’de zorunlu askerlik, askerlik ve erkeklik konuları üzerinde 

durulmaktadır. Araştırmanın metodolojisinde araştırmanın problemi tanımı, amacı, önemi, 

soruları, varsayımları, sınırlılıkları, veri toplama tekniği ve veri inceleme tekniği hakkında 

bilgiler sunulmuştur.  



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   4 

Kısa ve uzun dönem askerler nizamiye kapısından girişlerinden itibaren her aşamada 

kıyaslamaya elverişli askerlik menüsü ile karşılaşmaktadır. Menünün bileşenlerini ve askerlerin 

tutumlarını belirleyen unsurlar bulunmaktadır. Eğitim durumları farklılık göstermektedir; bu 

fark gelir durumunda, sosyo-kültürel ve sınıfsal farklılıklarda belirgin hale gelmektedir. Bu 

bakımdan, iki askerlik tipinin “görme biçimleri”nin zıt kutuplarda olabileceği anlamına 

gelmektedir. Askerlerin askerliğe teslim oldukları yaş aralıkları değişiklik arz etmektedir. Uzun 

dönemler, olağan dışı durumlar haricinde askerlik kanunu çerçevesinde yirmi yaşında veya 

yirmili yaşların başında askere gitmektedir. Kısa dönemlerin yaş aralığı lisans veya lisansüstü 

eğitimlerinin bitimine ve tecil haklarına bağlı olarak yirmili yaşların ortasından otuzlu yaşların 

ortasına değin uzanmaktadır. Askerlik süresi askerliğin etkisinin yoğunluğunu belirlemekle 

kalmamaktadır, folklorik kesitlerini de oluşturmaktadır. Uzun dönem askerler, askerlik 

öncesinden askerlik sonrasına kadar süren bir gelenekler kümesinin aktörüdürler. Bütün 

merasimler ve ritüeller askerlik süresinin bölümleriyle “senkronizasyon” içindedir.  

Kısa dönem ve uzun dönem askerlerin aralarındaki bu farklılıklar erkekliği de tutulma 

altında bırakmaktadır. “Verilerin incelenmesi ve bulgular”da askerlik tipi ile erkeklik inşası 

arasında kıyaslama yapmayı sağlayacak bölümlemelerde bulunulmuştur. Bölümlemeleri iki 

kategoriye ayırmak mümkündür. Askerlik öncesinden askerlik sonrası iş bulma dönemine kadar 

süren bölümlerde kronolojik bir sıra takip edilmiştir. Askerlikteki belirli olgulara odaklanılarak 

komutanlarla, arkadaşlarla ilişkiler ve cinsellik gibi başlıklara yer verilmiştir. Betimsel analiz 

gereğince bu bölümlerde görüşmelerden elde edilen veriler alıntılanarak kıyaslama 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç ve değerlendirme kısmında ise incelenen veriler aracılığıyla bazı 

bulgulara ulaşılmıştır. 
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Toplumsal Cinsiyet 
 

Gündelik hayatın her bakımdan kadın-erkek tipolojileri üzerinden inşa olduğu 

görülmektedir. Söz konusu tipolojiler sayısız farklı olgu ile etkileşime girmek suretiyle 

toplumsal cinsiyetin girift yapısını bina etmektedir. İşçi sınıfından gelen erkek çocukların, 

“haşin” bir karakter geliştirmelerinin aileleri ve çevreleri tarafından kabul edilebilir en önemli 

kıstas olduğu, aynı özenin akademik anlamda başarıda gösterilmediği görülmektedir. Oldukça 

“çetin” bir dünyanın içine doğan bu çocuğun “muhallebi çocuğu” olmayacak donanımı elde 

etmesi gerekmektedir. Kız çocukları,  verilen “terbiye” gereğince zekâlarını sergileme 

hususunda çekingen davranabilmektedir. Toplumsal cinsiyet tüm sosyal kurumlardaki bir 

replik, drama, performans olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Kontrol noktalarından sorunsuzca 

geçebilmek için kurallarına riayet etmeniz gereken bir vizedir (Holmes, 2009: 48-49). 

Toplumsal cinsiyet “erkek” ve “kadın” dikotomisini orijine alan sosyal rollerin bir bütünüdür. 

(Champagne, 2017: 614). Bu bütün, sayısız sonuca sahip birbiri içine geçen ve özellikleri olan 

kişisel ve/veya kişilerden bağımsız temellenmiş bir sistemdir (Wharton, 2005: 7). Cinsiyet 

terimi, münhasır olarak kullanıldığında, kadın ya da erkek olmanın biyolojik muhteviyatına dem 

vurmaktadır. Biyolojik cinsiyet bir anatomik tespittir ve eğer (interseks gibi) birtakım genetik 

farklılıklar hariç tutulursa müspet bir “kadın” ve “erkek” ayrımına işaret etmektedir. Toplumsal 

cinsiyet terimi ise kadın ve erkek olmanın “göreceli” dağarcığına, toplumsal ve kültürel 

tarifelerine odaklanmaktadır. Toplum bireyi kadınsı (feminen) ya da erkeksi (maskülen) 

şablonu etrafında karakterize etmektedir (Bayhan, 2013: 153).  

Toplumsal cinsiyetin, sosyo-kültürel mahiyeti, erkeklik ve kadınlık tipolojilerinin, 

niteliklerinin, rollerinin ve davranış formlarının doğal, kutsal ve evrensel olmadıkları sonucunu 

doğurmaktadır (Türköne, 1995: 8-9). Bununla birlikte, günümüzde toplumsal cinsiyetin 

“ataerkil” kodlar tarafından tayin edildiği görülmektedir. Ataerkil toplumsal cinsiyet kodlaması 

uyarınca erkekliğin egemen bir karakter oluşu, kadın-erkek ayrımlaşmasının nihai noktasıdır. 

Erkeklik kadınlığın olumsuzlamasıdır; bu anlayış, “kadın olmamak” üzerinden inşa edilmektedir 

(Bora, 2005: 47). Bu durumda toplumsal cinsiyet tartışmasının aslında toplumsal cinsiyet 

ayrımcılığı tartışmasını doğurduğu görülmektedir. İki tartışmanın birbiriyle simetrik ve 

simbiyotik bir bağı olduğu anlaşılmaktadır (Wharton, 2005, 7). Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, 

özel mülkiyet, toplumsal tabakalaşma, politik tahakküm, savaş araçlarının endüstrileşmesi ile 

tarihsel olarak biçimlenmiştir. Avcı-toplayıcı dönemde avlanma araçlarının ve silahlarının 

gelişimi yetenekli ve tecrübeli avcıların gelişimini artırmıştır. Ardından gelişmiş avlanma 

etkinlikleri ve daha büyük hayvanların avlanabilmesi, av etinin saklanabilmesinin olanaklarını 

yaratma zorunluluğunu getirmiştir. Büyük çaptaki avlanma doğum oranlarını ve ortalama ömrü 
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artırmıştır. Böylece gebelik ve çocukların bakımı önemli bir “ev işi” haline dönüşmüştür. Avcılık 

faaliyetlerinde “cılız” bir konumda kalan kadınlar çocukların bakımı için daimi görevliler haline 

gelmişlerdir. Üretim ve dağıtım ilişkilerinde edilginleşen kadınlar, bir “yoksunluğun” taşıyıcısı 

olmuşlardır (Frader: 2004: 27-28). Orta neolitik çağda (İ.Ö. 6 bin ile 3 bin arası) gerçekleşen 

teknik devrim, nüfus patlamasını doğurmuş, toplumsal örgütlenmeyi değiştirerek kadınların 

toplumsal konumlarını günümüze değin sürecek bir biçimde “madun” hale getirmiştir. Rüzgâr 

gücü, su, büyük baş hayvanlar gibi yeni enerji kaynaklarının bulunuşu; yelkenli gemi, rüzgâr 

değirmenleri gibi üst düzey teknik icatlar, madenciliğin gelişmesi, taşımacılıkta yeni 

yöntemlerin yaygınlaşması toplumsal dönüşümün temel araçlarıdır. Bu teknik gelişmelerin 

doğurduğu besin artığı, nüfusun çoğalmasına ve artı-ürünün muhafazası için yerleşik düzene 

geçilmesine yol açmıştır. Göçebelikten yerleşik hayata geçiş irili ufaklı köylerin yerine kentlerin 

alması demektir. Özel mülkiyetin doğuşu, birikim yapmak ve sınıf çatışmasının yeşermesi 

anlamına gelmektedir. Yaygınlaşma ve yayılma ihtirasıyla tutuşan toplulukların hem sürekli 

muharebe haliyle hem de karmaşıklaşan toplumsal yapıların idamesi için “ayrımcılıklara” 

dayanan bir işbölümünü zorunlu kıldığı görülmektedir. Kadınlar bu örgütlenme ve yapı 

içerisinde sadece takas edilen bir “mal” ve  “hizmetçi” konumuna yerleştirilmiştir. Egzogomiden 

(dış evlilik), endogamiye (iç evlilik) geçen aileler için kadınlar artık ailelerinin 

doğurganlılıklarının artırılmasını sağlayan atölyelerdir.  Böylece mitolojinin ana tanrıçalara 

verdiği geçici paye inançların havsalasından tamamen kovulmuş, kılıç ve fallus hükümran 

olmuştur (Michel, 1979/1993:17-18). 

İş bölümü cinsiyet ayrımının merkezinde yer alan olgulardan bir tanesidir. Endüstri 

öncesinde ev içi ile ev dışı işin tam olarak ayrılmadığı görülmektedir. Üstelik ev içi (housework) 

tabirinin 1841’e kadar dilde yer almadığı dikkati çekmektedir. Her ne kadar yaşa ve cinsiyete 

göre farklı görevler atfedilse de pazarda satmak için hazırlanan mamuller, ailenin tüm 

üyelerinin ortak bir “ev idaresinin” ürünüdür. Fabrikaların ekonomide başat bir öğe olması, 

meta üretiminin ev idaresinin bünyesinden çıkması manasına gelmektedir. Ev ve iş ayrımı, eve 

“ekmek getiren” erkeğin “huzurla” eve dönmesi için ev işlerini, çocuk bakımını ve duygusal 

desteği üstlenen “arkadaki/gerideki kadın” figürünü oluşturmuştur. Söz konusu ekonomik-

uzamsal bağ önemli bir niteliksel ayrımı da beraberinde getirmiştir. İş yeri, aklın, rekabetin, 

başarmanın, kazanmanın arenasıyken; ev, iş yerinin hinterlandı, sahne arkası, sığınağıdır. Bu 

sığınakta her şey ekmek getiren erkeğin saadeti için tasarımlanmalıdır  (Wharton, 2005: 83-85). 

Sınıfsal farklılaşmanın yoğunlaşması, burjuvanın mutlak muktedir olması; toplumsal cinsiyete 

yönelik algının standartlarını belirlemiştir. Burjuvanın kendi “özgünlüklerinin” ölçütlerini 

çizmesi, “ötekinin” sapkınlıklarını ilan etmesiyle eş biçimde gelişmiştir. Aristokrasi şehvet 

düşkünlüğü, proletarya ise ayyaş, serkeş, aylak olmakla itham edilirken köylülerin 

yabanıl/barbar karakterleri daha bir pekiştirilmiştir. Ahlaki dayatmalar bir hizaya ve nizama 
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getirme hedefine yönelik olarak tesis edilmiştir. Fuhuş ve fahişeler erdemli topluma mikrobik 

virüsler bulaştıran parazitlerdir. Aile bünyesinde ve tutkulardan arındırılmış, sadece soyun 

devamı amacıyla gerçekleştirilmeyen cinselliğin kötülüğün gelişmesine zemin hazırlayan bir 

illet olduğu fikri yaygınlaşmıştır. Günümüze değin ulaşan bu cinsel politika toplumsal cinsiyet 

ile ötekilik arasındaki “eşgüdümü” de sağlamlaştırmıştır. Nitekim ırk-etnisite ve cinsiyet 

kategorileri arasındaki simetri sömürgeciliğin teorilerinde ve uygulamalarında görmekteyiz. 

Batı kolonyalizmi “vahşilerin” kontrol edilmez cinselliklerini, Batı ırkının korunması için itaat 

mekanizmasının asla aksatılmamasına binaen ileri sürmüştür (Nye, 2004:  17). 

Toplumsal cinsiyet bir roller seti üzerine kuruludur. Bu set, bebeğin cinsiyetinin belli 

olması ile doğum öncesi tatbik edilmeye başlanmaktadır. Doğumdan sonra sosyalizasyon süreci 

ile terbiye edilmek bireylerin hayat boyu karşısına hayat boyu bir “imtihan” olarak çıkmaktadır. 

Çocukluktan itibaren başlayan sosyalizasyon “en uygun” cinsiyet kimliğinin aktarılmasını 

amaçlamaktadır. Kızların daha nazik ve narin, edilgen ve duygusal pembe dünyası ile erkeklerin 

etkin ve maceracı dünyası hep bir tezatlık oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet hayat boyunca 

nasıl göründüğünüzü, davrandığınızı, konuştuğunuzu, kısacası eylediğinizi belirlemektedir. 

Kadın olmak hanımefendi gibi davranma normu üzerinden şekillenmektedir. Erkekler ise cesur, 

yiğit, iş bitirici olmak için kendilerini eğitmelidir. Vücut kıllarını almayan bir kadın “lezbiyen”, 

alan erkek ise “gey” olarak damgalanabilmektedir (Holmes, 2009: 46-49). Stereotipler sadece 

erkek ve kadın olmak üzere iki cinsiyetin varlığını dayatmaktadır. Bütün erkek ve kadınlar 

öncelikle heteroseksüeldir; farklı cinsellikler sapkınlık ile itham edilmektedir. Toplumsal 

cinsiyet birtakım normlar vasıtasıyla doğal ve evrensel kalıplar içerisinde katılaştırılmaktadır. 

Cinsel yönelim, cinsel kimlik ve biyolojik cinsiyet kaynaşmaktadır. Bu anlayış bir çekirdek aile 

ve onun vazgeçilmez müştemilatı olan ahlaki değerler etrafında kurulmaktadır (Veenstra, 2007: 

622). 

Kadın ve erkek arasında “doğal” ayrımlar olduğunu ileri süren bu ideoloji şedit bir 

stereotip listesi ortaya koymaktadır. İspatlama, analiz etme, tenkitte bulunma, akıl uyarınca 

davranma erkeğin vasfıdır; kadınların ise hikâyeleme ve doğaçlama yetenekleri ile bir “ikna 

etme” stratejisi mevcuttur (Kılınç, 2014: 37). Toplumsal cinsiyetin aile üyeleri tarafından katı 

bir şekilde benimsendiği,  çocuklara ilişkin “ünlemlerinden” anlamak mümkündür. Erkekler için 

“Ne güçlü bir erkek!” kullanılırken, kız çocuklar için sevimlilik bir sevgi sözcüğüdür (Franklin, 

1987: 33).   Kadınlık “ev”den bağımsız düşünülmez; kadınlar sınıfsal konum, yaş, eğitim vb. 

birçok değişkenden yalıtılmak suretiyle ev içerisinde tasvir edilmektedir. Erkekler evin iaşesi ve 

güvenliğinden sorumlu bir patrondur. Kadınlar evin organizasyonuna, tertip içinde kalmasına, 

halkla ilişkiler faaliyetlerine yönelik olarak patrona hesap vermektedir (Bora, 2005: 21). 

Ataerkil toplumda, örgütlenme ve yapının merkezinde tartışmasız bir biçimde himayesindeki 

kadın ve çocukları besleme ve koruma tasarrufuna sahip olan erkek yer almaktadır. Cinsiyete 
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dayalı işbölümü hükümrandır. Baba önder ve yönetim/yargı şefidir. Babanın idaresi ve iktidarı 

kadir-i mutlaktır. Soyun kökü ve sürdürücüsü babadır (Türköne, 1995: 34-37). Toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığı aile temelli bir erkek iktidarından öte erkek tahayyülünün her paradigmada 

tecessüm etmesi anlamına gelmektedir. Eril değerler birçok olay ve olgu içerisine sirayet 

etmektedir. Hanımefendi, iffet sahibi, erkeğin yardımcısı beyaz orta sınıf kadın ile baştan 

çıkarıcı “femme fatale” arasında bir karmaşa gelişmiştir. İşçi sınıfı kadını Aydınlanmanın 

“yücelttiği” değerlerin tam zıttına konumlandırılmıştır. İnsanın vahşi bir suretidir, doğasına 

uygun yaşamaktadır, temizlikten uzak olduğu için pisliğin bulaştığı işleri yapmakla 

mükelleftirler. Orta sınıfın kadınlığı ona bahşedilmemektedir, onun kadınlığı kötülük ile analojik 

olarak tespit edilebilecektir (Bora, 2005: 54,56). Sterotipler ideolojik arketiplere 

dayanmaktadır. Kadın ve erkeğin tabiatı farklıdır; erkeklerin eş seçiminde “titiz” davranması 

beklenmektedir. Her ne kadar bilimselci düşünce tarafından bu titiz davranma “gen aktarımı” ile 

ilgili savunulmuş, erkeklerin daha doğurgan olabileceği münasebetiyle genç kadınları tercih 

ettiği, kadınların “çalışkan ve dinç tedarikçi” erkekleri tercih ettiği ileri sürülmüşolsa 

da(Bayhan, 2013: 160-161) kadınların hayatlarında “iradi” kararlar alabildiği konusu oldukça 

tartışmalıdır. Nitekim toplumsal cinsiyetin ideolojik arketiplerine göre, kadınların kendilerine 

uygun davranışları yerine getirme mecburiyeti bulunmaktadır. Toplumun öznellik olarak 

atfettiği davranışları törpülemeli, özerk davranmayı bir kusur olarak görmelidir. Erkek 

egemenliği, kadınlar üzerinde muktedir olma aracılığıyla, kadınların kişisel tarihlerini, 

duygularını ve fikirlerini yadsımaktadır (Touraine, 2000/2007: 24). Kadınlar “görünür” olma 

imkânlarından dışlanmıştır; tarih boyunca kamusal alanlar, sanat, bilim, politika kadınların 

esamisinin okunmadığı, dışlandığı yerlerdir. Kadınların dışlanması sayısız katman aracılığıyla 

olmuş, böylece yazılı-sözlü kültür, resmi-örfi hukuk, din, mitoloji, efsaneler, kadınların aleyhine 

ve tabi edilmesine yönelik olarak inşa edilmiştir. Bir kadının kişisel becerilerinin erkeklerle 

denkliği ya da erkeklerden üstünlüğü sosyal hareketlilik elde etmesi için yeterli değildir. 

Becerinin mesleki uygulaması oldukça çetrefillidir. Bir kadının akıcı konuşma, gramer, hitabet 

konusundaki kabiliyetleri mesleğinde yükselmesi hususunda erkeğin “sermayesi” ile denk bir 

avantaj temin etmeyecektir. Normlar, ailenin rızası, mesleki ayrımcılık gibi engeller bir kadının 

bilim insanı, politikacı ya da sosyal bilimci olmasına set çekebilmektedir (Kılınç, 2014: 36, 41). 

Erkeklerin hareketliliği her açıdan belirgindir ve muhafaza altına alınmıştır. Erkekler yer, iş ve 

statüler arasında manevralar yapabiliyorken kadınlar payına ev ve çocuk bakımı düşmüştür. 

Belirli işlerde çalışan kadınları ise iş sektöründe “marjinalize” edilme tehlikesi beklemektedir. 

Kadınların iş sektöründe erkeklere göre oldukça eşitsiz bir konumda oldukları görülmektedir. 

Kadınları bazı işlerde istihdamı fiziksel, zihinsel ve ahlaki “zayıflıkları” gerekçe gösterilerek 

engellenmektedir. Elde ettikleri işler ise sektörün en az maddi kazanç elde edilebilen işleri 
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olmaktadır. Kadınların yoğun olarak “görevlendirildiği” işler düşük statülü olarak 

addedilmektedir (Momsen, 2004: 2, 173). 

Toplumsal cinsiyet sterotipleri “özsel” olarak her biçimde karşımıza çıkmaktadır. Kadın 

cinsel organının kusursuz gelişen erkek cinsel organının “noksan” safhası olduğu metaforu 

normatif hale gelmiştir (Holmes, 2009: 19-20). Irigaray’a göre, cinsiyet dil yapısına derinden 

nüfuz etmiştir. Erkek doğrudan ya da dolaylı olarak, yaşadığı kozmosa, doğaya, çocuklarına, 

kentlere, inançlara erkekliği “sindirmek” istemiştir. Değerli ve kudretli tanımına soktuğu her 

şeyde erkekliğin suretini nakletmiştir. Teoloji, kozmoloji, mülkiyet sahipliği, toplumsal düzen ve 

yasalar erkeklikten referans almıştır. Eril tür yüceltilmiş, dişil olan hor görülmüş ve 

küçümsenmiştir. Güneş erildir, ay dişildir. Güneş neredeyse bütün kültürlerde bir hayat 

kaynağıdır; oysa ay ruhsal dengeyi bozan (İngilizcedeki lunatic [deli, çılgın, delice] kelimesi gibi) 

zararlı bir şey olarak görülmüştür. Eril iktidar kutsallığı tekeline alarak kozmosu da tutulma 

altında bırakmıştır (Irigaray, 2006: 31-32). 19. yüzyılda eğitim hayatına bilfiil girmeye çalıştığı 

ve bu konuda yasal haklar elde edildiği dönemde bile kadınların eğitim sebebiyle 

“üretkenlikten” yoksun hale geleceği ileri sürülmüştür; içine doğduğu ve gelecekteki ailesine 

karşı sorumluluklarını yerine getiremeyeceği savunulmuştur. Üretkenlik enerjisinin kitaplarla 

“tüketilmemesi”, bunu engellemek sebebiyle kadınların üniversiteye alınmaması gerektiği fikri 

yaygınlaşmıştır. Bu fikirler kadınların doğurganlığın güdüleri dolayısıyla “akıl-dışı” oldukları 

fikriyle örtüşmektedir. Histerinin rahim kelimesi ile akrabalığı da bunu açıklamaktadır; çocuk 

doğurma yaşını geçenlerin rahimlerinin hareket ettiği düşünülmekteydi (Holmes, 2009: 19). 

Kadın ve erkek bedeninin kadınlığın ve erkekliğin inşası için sosyal değeri oldukça ehemmiyet 

taşımaktadır. Güncel ideal normlar bedenin ideal bir imge etrafında kurmaktadır. Erkeklik ve 

kadınlık ortak bir dil, bedenin çeşitli bölgelerine ayrıcalık tanıyan, çeşitli bölgelerini lanetleyen 

kurumsal pratiklere (örneğin tıbbi, hukuki, eğitime ilişkin) ve söylemlere göre biçimlenen bir 

bedeni zorunlu kılmaktadır (Schwaiger, 2012: 11). Zira beden her zaman kültüre “maruz” 

kalacaktır; kültürün ikili sosyalizasyon ile beraber vücudun her zerresine zerk olmaktadır 

(Young, 2009:  45-46).  

 
2.2. Erkeklik 
 
2.2.1. Erkeklik Nedir? 
 

Erkeklik uzun bir süre boyunca toplumsal cinsiyet konusunun gerisinde kalmış olsa da 

birçok husus etrafında analiz edilir hale gelmiştir. İktidarını her yerde “hazır ve nazır” bir 

şekilde tahsis etmiş olan erkeklik, özellikle Freud’un psikanalizmi ve feminist 

teorinin/hareketin madun bir grup olarak kadın analizi sonrasında revaç gören bir olguya 

dönüşmüştür. Erkeklik yekpare ve saf bir tartışmanın konusu değildir; tarihsel, sosyo-kültürel, 

sınıfsal, ideolojik olarak çeşitlenen “erkeklikler”den söz edilmeye başlanmıştır. Siyahî, eşcinsel, 
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yerli-yabancı, beyaz yakalı vb. erkeklikler hakkında teferruatlar sunulmaktadır. Erkeğin 

iktidarının tarihsel kaynakları, sosyalizasyon süreci ile elde edilen erkeklik rolleri, erkeğin 

varlığını “ispatlama” için giriştiği argümanlar, geçmek ve aşmak zorunda olduğu ritüeller, 

gündelik hayatın her anına sızmış/sinmiş olan sınavlar, erkekliğin geniş yüzeyinin bazı 

noktalarıdır. Erkeklik süreğen ve kusursuz bir mizansen tasavvur etmektedir. 

Erkeklik, “erkeksi olan”ın yükünü taşımaktadır. Erkeğe ait olanın toplumsal değerlerine 

atıfta bulunmaktadır. Erkek için uygun görülen, erkeğin kudretinin kıstaslarını sunan, toplumsal 

tüm unsurlarla girdiği bağlamı açığa çıkaran bir genellemedir (Hearn, 2007: 390). Erkeklik 

sadece erkeğin nevi şahsına münhasır olarak addedilen özellikler değildir, bu özelliklerin 

“şiddetle” savunulması anlamına da gelmektedir. Erkeklik şedit bir dayanak üzerine bina 

edilmektedir; ancak kültürel zemininin kaygan ve akışkan olduğu açıktır. Bu durum erkekliğin 

ekonomik, politik ve sosyal koşullara göre değişmesi ile ilintilidir (O’Reilly, 2001: 9-10). Ayrıca 

bu dikey denilebilecek farklı yorumlama ve tanımlama sürecinin yatay değişkenlere tabi 

tutulması da söz konusudur. Bir topluluk içerisinde bile erkeklik birtakım “tutulmalara” maruz 

kalabilmektedir. Erkekliğe yönelik katı tanımlamalar ile erkekliğin “kaygan” mahiyeti erkekliğin 

gerilimini sahneye çıkartmaktadır. Erkekliğin normatif izahında hep “yumuşak”, “nazik” 

“soğukkanlı”, “cesur”, “seciye sahibi” olmak yer almaktadır (Person, 2009: 4-5). Ancak erkekliğin 

bu dağarcığı ile kültürel salınımları arasında denge kaybı yaşandığı görülebilmektedir. Söz 

konusu “Erkeklik nedir?” sorusuna cevap arama girişimi erkekliğin farklı tezahürlerinin 

yayılımını teşhis etmeyi doğurmaktadır. Erkekliği analiz etmeye giriştiğimizde söylem, iktidar 

yapısı, psikolojik bir ekonomi, tarih, ideoloji, kimlik, davranış değerler sistemi ile kurduğu 

alışverişler üzerinde de durulmaktadır. Tüm bu başlıkların ortak bütünün parçası ya da özgür 

ayrımlar olup olmadığı girift tartışmaları beraberinde getirmektedir. Bu tartışmalar din, medya, 

edebiyat, spor, ırk, etnisite gibi çeşitli alanlara taşmakta; erkekliğin sacayaklarını 

incelemektedir (Collier, 1995: 7). 

Erkeklik, toplumsal cinsiyet stereotipleri üzerine kurulmuştur. Tarihsel olarak birçok 

değişikliğe uğramış olsa da bu stereotipler genel kodlarını binlerce yıldır taşımaktadır. 

Erkekliğe ilişkin “olumlayıcı” stereotipler ve “olumsuzlayıcı” stereotiplerin birleşimi sonucunda 

baskın bir erkeklik algısı oluşmuştur. Güçlü olmak normdur; “zayıflık” ise taşıyıcılarını ayrımcı 

bir şiddete maruz bırakmaktadır. Stereotipleştirme bireyler nezdinde revize edilme olanağının 

bulunmadığı değiştirilemez “özsel” imgelerdir. Bu imgelere uygun davranmayan 

homoseksüeller, Yahudiler ya da “nazik” erkekler stereotiplerin gazabına uğramaktadır (Mosse, 

1996: 5-6). Haşin, saldırgan, güçlü, baskın, mesafeli, samimiyetten kaçınan, duygusallıktan 

yoksun, rekabetçi, cinsiyetçi kalıplar bir erkeğin nasıl olması gerektiğini belirleyen 

evrenselleşmiş kurallardır (MacInnes, 1998: 14). Erkekliğin ne olduğu sorusuna verilen 

cevaplar, bir erkeğin “muktedir” olduğu alanlara göre değişebilir; fakat erkeklik böylece tüm 
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bunların toplamına dönüşebilmektedir. Bir sporcu için “atletik güç”, tamirci için el kabiliyeti, 

beyaz yakalı için zekânın kullanımı erkekliği tanımlayabilir; fakat başarılı bir erkek olmanın, 

işinde saygı gören bir uzman olmanın yolu diğer tüm erkek nişanelerini benimsemekten ve 

içselleştirmekten geçmektedir.  Bu nişanelerin yanından gündelik hayatın ritmi içerisinde 

kabullenilmesi gereken davranışlar bulunmaktadır. Kaba davranmanın erkekliğin amentüsü 

haline dönüşmesi homososyal topluluklarla takılmak, kadınlara düşkün olmak, seksi sevmek, bir 

sürü kadını ayartabilecek hilelere sahip olmak,  dövüş sporlarına ilgi erkekliğe “layık” görülen 

davranışlardan bazılarıdır  (Hirschman, 2016).  Bu durumda “erkeklik nedir?” sorusuna 

stereotipleri listeleyerek cevap vermek mümkündür.  

 
2.2.2. Erkeklikler 
 

Toplumsal olguların durağan olmayan birçok değişken etrafında yeni siluetler kazandığı 

görülmektedir. Demografik, sosyo-kültürel ya da ekonomik değişkenler, erkekliğin parçacık hale 

gelmesinin sebepleri arasındadır. Judith Butler’ın “perfomatif cinsiyet” mefhumundan yola 

çıkacak olursak, toplumsal cinsiyetin katı bir inşa çerçevesinde yinelenen bir dizi edim olduğu 

anlaşılacaktır. Bu edimlerin bireşimi toplumsal cinsiyete bir “töz” görünümü verebilir ve 

doğallık görünümü üretebilmektedir (Butler, 1990/2014: 89). Beden, üzerine kültürel mananın 

işlendiği edilgen bir “uzam” ya da temellükçü ve yorumlayıcı bir istencin kurgulandığı, kültürel 

mananın bir aparatı değildir. Bedeninin de kendisi bir performatif inşadır. Toplumsal cinsiyeti 

taşıyan tüm öznelerin alanını sayısız beden “işgal” edebilmektedir (Butler, 1990/2014: 54-55). 

Butler eylemlerimizle ürettiğimiz doğal olmayan bir toplumsal cinsiyet tarifi sunmaktadır. 

Bizler “erkeklik” ve “kadınlık” rollerini tekrar tekrar sahneleyerek söz konusu kategorileri 

üretmekteyiz. Erkek, kadın ve genel olarak “cinsiyetlenmiş” olmak bir süreçtir (Pascoe, 2007: 

14). 

Butler’ın belirttiği üzere, cinsiyet performans düzleminde sathına ulaşmaktadır; nitekim 

erkeklik de bu kıpırdamaların her biçimine haizdir. Kültürel koşullar ayrıksı erkeklik 

tipolojilerini oluşturmaktadır. Farklı deneyim ve güç biçimlerine göre, madun erkeklik 

karşısında despotik/ortodoks ya da hegemonik erkeklik konuşlanırken; Orta Amerika 

yerlilerinin erkekliği, post-endüstriyel İngiltere erkekliğinden ayrılacaktır. Özellikle R. Connell 

ve tilmizleri farklı stratejiler ve altpolitikalar geliştiren erkeklerin, eril iktidar karşısında yer 

buldukları “parseli” teşhis ederken “erkeklikler” ifadesine başvurmuşlardır. Erkeklikler hem 

hegemonik erkekliği ve çeperinde ona göre statü kazanan erkeklikleri, hem de ataerkillik ile 

“ihtilaflı” olan erkekliği ortaya koymada yardımcı olmuştur (Bozok, 2011). Connell herhangi bir 

kurumda ve kuruluşta birçok erkekliğin yer alabileceğimi söylemektedir. Kültürel olarak 

yüceltilen, övülen, yüksek bir makama çıkartılan “hegemonik erkeklik”yörüngesinde gezinen 
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“uydu” erkeklikler ve yörüngenin korumasından dışlanan marjinal erkeklikler bulunmaktadır 

(Connell, 2005; Anderson, 2009:93-94) 

Aydınlanmanın erkeklik anlayışı erkeğin “aklı” ile kadının “doğası” arası mutlak bir 

dikotomi oluşturmuştur. Aydınlanma, karanlık doğanın aklın teknikleri ve taktikleri ile 

özgürlüğüne kavuşturulması anlamına gelse de aklı çoğu zaman bu çabayı beyhude 

görebilmiştir. 19. yy. Amerikan erkekliği ise sahip olduğu mülkiyet savunan aile babası, 

bedensel olarak güçlü, metanet sahibi, el becerisi bulunan erkekliği ikonlaştırmıştır (Beattie, 

2007: 966-67).  Sovyetlerin yeni komünist adamı, sınıf savaşımının bir sonucu olarak bir 

savaşçıya dönüşmüştür; bu adam Troçki’ye göre ölçülemez derecede güçlüdür, ancak 

gösterişsizdir, zekidir, parlak fikirlere sahiptir, bedeni daha armonik, hareketleri daha ritmik, 

sesi daha müzikal hale gelmiştir. Kişisel bağımsızlık arayışlarının toplumun geneline zarar veren 

bir kibir ve bencillik olduğunu bilmesini sağlayan bir ahlaka sahiptir; özgecidir. Bu yeni adam 

için homoseksüellik kriminalize edilmiştir; çok eşli ilişkiler partiye ihanettir (Mosse, 1996: 127-

128). 

Bazı çalışmalarda erkekliğin mekânla olan etkileşimi, kaynaşması ve gerilimleri 

üzerinde durulmaktadır (Van Hoven & Hörschelman, 2005: 10). Erkekliği kültürel değişim, 

şiddet, cinsellik, tarih vb. öğeler açısından sorgulamaktadır. Söz gelimi, sosyo-tarihsel bir 

değişken olarak kullanıldığında işçi sınıfının 1970’lerdeki görünümlerini izlemektedir. Mavi 

yakalı işçiler, pratiklik, dünyevilik, bedensel güç, el becerileri gibi özellikleri yüceltirken; 

spekülatif, teorik edimleri küçümsemektedirler. Bu tavır, kentli “züppelerin” yüksek 

eğitimlerine ve kazançlarına yönelik bir misillemedir. Kentlilerin aşırı muhasebe ve çıkara 

dayalı ilişkileri kınanırken, samimiyete ve dayanışmaya dayandığını iddia ettikleri dostluk 

duygularını övmektedirler (Dunk & Bartol, 2005: 34-35). 

Kenneth MacKinnon’a göre 1970’lerin sonunda Batı kültüründe orta sınıf çalışan, beyaz, 

heteroseksüel, yaşı yirmilerin ortası ile kırkların başı arasında, feminist ilkeleri benimsemiş 

“yeni erkek” ortaya çıkmıştır. Bu yeni erkek, baskıcı ve ayrımcı ilişkiler kurmaz ama eril 

“karizmayı” da barındırmaktadır. Genellikle tabloid tipindeyayınlarda yer alan bu imgenin 

toplumsal gerçekliği tartışma konusu olmuştur (MacKinnon, 2003: 13-14). Yeni erkeklikler, 

hegomonik erkeklik anlayışının sonlandığını, duygusal algılarını kapatmayan, ailesiyle alakadar, 

feminizm yanlısı olan erkekliklerden dem vurmaktadır. Bu erkeklik tipolojilerinin yaşayacağı 

“kimlik krizi” ise farklı tartışmalar doğurmuştur (Monaghan & Atkinson, 2014: 41). 

 
2.2.3. Erkeklik Rolleri 
 

Ataerkillik farklı kategoriler altında değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Söz gelimi, 

sermaye, özel teşebbüs ve erillik arasındaki eşgüdümün doğurduğu iktidar ilişkisi kapitalist 

ataerkillik olarak tanımlanmaktadır. Erkekler kapitalist üretim sürecinde denetimi elde 
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tutmaktadırlar; patron ve yöneticidirler, kimin ne kadar para kazanacağına ve karnını 

doyuracağına karar vermektedirler. Ayrıca erkekler bu süreçte en alt tabakada, işçi sınıfının 

mensubu olarak yer alabilmektedirler. Eril “gaddarlık”tan en çok payı alanlar, daha “narin” ve 

“dürüst” erkek işçilerin ve kadınların ezilmesine önayak ve yardımcı olabilmektedir (Hearn, 

1992: 37). Verilen örnekten yola çıkacak olursak, tüm farklı ataerkillik kategorilerinin ortak bir 

ataerkillik paradigmasının olduğunu görmek mümkündür. Erkekliğin tartışmasız bir güç olarak 

belirmesi farklı tarzlarda ama ortak bir ideoloji içinde gerçekleşmektedir. Bu ideolojinin nihai 

amacı erkek gücünü her yerde “sıradan” kılmaktır. Erkeklik kadir-i mutlak tanrı fikri ile hemhal 

olmaktadır.  İnanç ve değer sistemi cinsler arasında katı bir hiyerarşi ilan etmektedir. 

Yaratıcının (veya yaratmanın) en seçkin vekilleri ve temsilcileri erkeklerdir; çoğu zaman bu 

sınır aşınır, erkeklik tüm uhrevi yargının da yargıçları haline gelirler. Ataerkillik sadece erkek 

akrabalığına ve babanın gücüne dayalı bir aile biçimi anlamına gelmemektedir, babanın 

iktidarının tüm toplumsal yapıya yayıldığı kodları da ortaya koymaktadır. Kabile şefinin, antik 

site yöneticisinin, kralın ya da devlet başkanının hükümranlığı tarihsel süreklilikle ve aynı 

rüşeymden sudur ederek değişiklik gösterebilmektedir. Topluluğun ya da ailenin yönetimi, ülke 

yönetimi ile simetriktir; paternalist bir “halkın babası” anlayışı mevcuttur. Ana tanrıçalarla 

beraber kadının tüm “asgari itibarı” da yeryüzünden kovulmuştur. Kadın satılacak mal haline 

gelmiştir. Kadının elde edebileceği en yüksek mertebe erkek çocuk annesi olmaktır (Badinter, 

1986/1992: 83-87).  Erkeklik, paternalizm ve ataerkillik gibi kavramları kültürel, sosyal, 

tarihsel değişimleri dikkate almadan tanımlamak oldukça güçtür. Ancak “patria potestas” (eril 

güç) dediğimizde aile reisi olan bir babanın model olarak alındığı devleti düşünmemiz hiç de 

sıra dışı olmayacaktır (Harlow, 1998). 

Fallus simgesel olarak tüm tahakküm araçlarının totemidir; bazen kadınları tarlaları gibi 

süren karasaban olarak hem hanenin hem de toplumsal ekonominin mihenk taşı olurlar. Bazen 

ise kılıç şekline bürünerek güçlünün yağmacılığı ve adaleti olarak belirmektedir (MacInnes, 

1998: 72-73). Ataerkilliğin üretimi erkekliğin ekonomik ve kültürel bir istimlâk etme, 

zimmetine geçirme biçimidir. Ataerkillik toplumsal planlamanın talimatlarını tayin etmektedir. 

Böyle bir dokunulmazlığın şiddet ile ilişkisinin kaçınılmaz olacağı aşikârdır. Kadınların 

yüzleştiği tüm baskı biçimleri “doğal” bir meşruluğa sahiptir. Kadınlar ataerkilliğin kendilerine 

düşen hissesinin zorbalığı ile hayat boyu karşılaşmaktadırlar. “Zorunlu heteroseksüellik” ise 

baskın erkeklik performansına tabi olmayanların kaygılı ve güvenden uzak bir hayat 

yaşamalarına neden olmaktadır. Tüm insanlar için ortak yazgı ise istediği zaman seven, istediği 

zaman döven baba karşısındaki mutlak itaattir (Walby, 1991: 19-20). 

Erkeğin “örselenen” gururunu ihya etmek için düelloya girişmesi 19. yy. sonuna kadar 

Avrupa’nın en yaygın geleneklerinden biriydi. Bir başka erkeğe saygısızca davranış düello ilan 

etmek için geçerli bir gerekçe olarak görülmekteydi. Bu saygısızlığın sadece şahsa değil, onun 
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kan ile bağlı olduğu aristokratik seciyesine de yapıldığı düşünülmekteydi. Burjuvanın egemen 

sınıf oluşu ve aristokratik değerlerle ihtilafı bu tür gurur pratiklerini sonlandırmamıştır (Mosse, 

1996: 17-18). Erkekliğin mizanseni günlük dile bile sinmiş bir husustur. Erkek gibi olmak, 

kötücül olarak yaftalanan özelliklerin savuşturulmasına yönelik bir çağrıdır. İyi bir erkek olmak 

asla yeterli olmayacaktır; mükemmel performans sergileyen bir erkek olmak gerekmektedir 

(Gutmann,1997: 386). 

 Erkekliğe geçiş ritüeli, ilkel kabilelerin geleneksel ispat sınavları olmaktan daha 

ötesidir; özellikle modern toplumların erkekleri için erkeklik bitmek tükenmek bilmez bir 

şekilde karşısına çıkacağı bir mahkemedir. Daha fazla dayanıklı ve gözü pek bir erkek olmak 

birkaç merhaleden çok daha fazlasına işaret etmektedir; bu karakter her “vukuatta” yeniden 

sorguya tutulmaktadır. Erkek aktiviteleri olarak tanımlanabilecek eylemler dizgesi, erkekleri 

erkek ispatı bakımından her gün yeni bir güne uyandırmaktadır. Homososyal grubun yer aldığı 

mekânlara (kahvehane, bar, stadyum vb.) gitmek, küfürlü ve kaba konuşmak, kadınları bazen 

tacize varacak şekilde tavlamaya çalışmak, spor muhabbeti yapmak, kâğıt oyunları oynamak, 

cinsiyet ayrımcılığı yapmak vb. birçok fiil erkeklik aktiviteleri arasındadır. Ayrıca bir erkeğin, 

erkek oluşuyla özdeşleşen ürünleri/araçları bulunmaktadır. Bu araçlar erkek imgesinin 

dekorunda hemen belirmektedir. Silah kullanmak, ateşli silahlar hakkında bilgi sahibi olmak, 

arabayla ve motosikletle tur ve “hava” atmak, tamir aletlerini kullanabilmek erkeklik temsili 

unsurları arasında yer almaktadır. Ayrıca kültürel farklılıklara göre iskarpin ya da spor 

ayakkabı, takım elbise, tespih gibi ürünler de bu dekora katkı sağlamaktadır. Sigara kullanmak 

birçok erkeğin yaşamlarında başka bir raddeye geçtiklerini duyurma aracıdır. Arkadaşlarıyla 

içki içip, sarhoş olmak, ardından rezalet çıkarmanın erkeğin “tabiatında” olduğu 

varsayılmaktadır (Hirschman, 2016).  Kaslı, gürbüz, dayanıklı bir vücuda sahip olmak erkeklik 

ideolojisinin en köklü maddelerinden bir tanesidir. Antik Yunanların erkek idealinden bu yana, 

kaslı erkek imgesi itibarını her zaman korumuştur. Soylu bir ruh, zinde bir beden, zeki bir zihin 

her daim güçlü erkek imgesinin müştemilatında yer almıştır. Romalılardan gelen “sağlam kafa, 

sağlam vücutta bulunur” sloganı hala güncelliğini korumaktadır (Mosse, 1996: 27, 32). Vücut 

geliştirmek, kaslı bir vücut sahibi olmak, bu vücudu sergileyecek kıyafetler seçmek, erkek 

mitinin kanunlarına riayet ederek “kadınsılıktan” en uca kadar kaçmak olarak 

görülebilmektedir (Monaghan & Atkinson, 2014: 2) 

Çoğu kültürde erkeklik idealine yetişmenin ortak özellikleri mevcuttur. Çocuk sahibi 

olmak, hane içindeki “tabiiyetin” ihtiyaçlarını tedarik emek, aileyi korumak aile babası olmanın 

ve söz konusu ideale uygun davranmanın temel kıstaslarıdır (Gutmann, 1997: 389). Erkekler 

ailede otoritedirler; para işleri tamamen onların denetiminde gerçekleşmektedir. En rahat 

koltuğa onlar oturur, günlük gazeteyi ilk onlar okumaktadır. Erkek rolü, haşin, ifadesiz, 

duygusuz ve başarma hırsı üzerine kurulmaktadır. Fakat buna karşın bir erkeğin, özellikle aile 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   15 

babasıyken birçok sorumluluğu askıya alabilme hakkı olduğu görülmektedir. Aile babası 

çocuklarına gösterdiği sevgi ile kimi zaman methedilirken; kimi zaman çocuklarını 

“şımartmamak” amacıyla sergileyeceği duygu yoksunluğu ile takdir toplayabilmektedir 

(Haywood & Mac an Ghaill, 2003: 21). Erkekler aile babası olarak yetiştirilmektedir. Aile babası 

olmak için aşılacak engellerin listesi kabarıktır. Ultrason ile erkek olacağı anlaşılan çocuk, 

ailenin gurur nidasıyla karşılanmaktadır. Erkek çocuk doğumundan itibaren kalabalık bir rol 

setinin parçası haline gelmektedir. Kazananlar ve kaybedenlerden oluşan mevcut toplumsal 

yapı içerisinde erkek çocuklar korkak tavuk, muhallebi çocuğu, yumuşak, ana kuzusu 

olmadıklarını göstermek durumundadırlar. Feminen görünüme kaçacak bir dil kullanımı, 

kıyafet, yürüyüş biçimi bile sosyal çevrenin öfkesi ile karşılaşabilmektedir. (Dooley & 

Fedele,2001: 190,  Lieblich, 2001: 239).  Erkek olmak, “doğru” davranmak, dik durmak, itibarını 

savunmaktır. Yetişkin bir erkek olmak önce içine doğulan ailenin sultasından kopup kendi 

ayakları üzerinde durabilmek, ardından iş bulup aile kurmak, ailenin tüm sorumluluklarını 

üstlenip çocuk yetiştirmektir (Barker, 2005: 19). 

Bir çocuğun erkeğe dönüşmesi için geçen sosyalizasyon süreci birtakım sosyalizasyon 

temsilcilerinden, diğer deyişle “ajanlarından” oluşmaktadır. Sosyal çevre sosyalizasyon 

maratonunun tüm kulvarlarında kronometreyi elinde tutmaktadır. Aile tüm insanlar için en 

başat sosyalizasyon aracıdır. Irk, etnisite, sosyal sınıf gözetilmeksin, çocukların kendileri, 

diğerleri ve toplum hakkında bilgi aldıkları ilk yerdir. Aileler doğumdan sonra erkek çocuk ile 

karşılaştıklarında “Ne kadar güçlü!” ya da “Ne kadar da gürbüz!” gibi ifadeler kullanırken, kız 

çocuklarını “Ne kadar da tatlı, sevimli!” ifadeleri ile sevmektedirler. Kıyafetler, oyuncaklar, 

odanın dekoru gibi kültürel ürünler çocukların sosyalizasyon bölgesine paraşüt ile inmeleri 

anlamına gelmektedir (Franklin, 1987: 33). Bir tarafta kadın, edilgen rollerini benimsemek 

zorundadır. Çocukluktan itibaren temsil erkeğin liderliği üzerinden sınırlandırılmaktadır. 

Otoritenin erkekte olduğu bir aile yapısında, kadın çalışıyor olsa dahi kadınlar maaşlarını 

eşlerine teslim etmeye zorlanmaktadır. Kadının ekonomik olarak “lisan” sahibi olması çalışsa 

bile engellenmektedır (Bolak, 1993: 242). Kadının sorumluluğu ev işlerini idare etmek yanında 

eşine duygusal destekte bulunmaktır (Firestone, 1970/1993: 167).  Kız çocuklarından beklenen 

buna uygun bir terbiyeyi kusursuzca tamamlamalarıdır. Erkek çocukları ise bağımsız, maceracı, 

risk alan olma konusunda cesaretlendirilmektedirler. Bu durum ailenin dışında akran-arkadaş 

gruplarıyla daha fazla vakit geçirmeleri anlamına gelmektedir. Bu gruplarda ilk öğrenilen şeyler 

rekabetçilik, agresiflik ve şiddet eğilimli davranışlardır. Erkek çocuklarının ailenin 

korumasından çıkıp kendilerini daha tehditkâr bir şekilde sundukları sahne de burasıdır. Eğitim 

kurumları bu gruplarla en sık ve haşin şekilde karşılaşılan yerlerdir (Franklin, 1987: 39). 

Şiddet, etrafta yeterince kötülük olduğu gerekçesiyle ilk “taltif” edilen sosyalizasyon 

kodlarından biridir (Franklin, 1987: 50).  Anne aile ilişkisinde annenin rolü barışın ve huzurun 
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tesisidir. Erkeğin şiddetini ve gerilimini yumuşatan bir sigorta görevi üstlenmektedir. Bu 

görevler, erkek çocuğun kadının ailedeki konumu hakkında zihnindeki tasarımı da 

tamamlamaktadır. Kadın, erkeğin tüm şiddet dolu eylemlerine rağmen ince bir ses tonuyla, 

merhamet dolu bir biçimde müzakere oluşturmak zorundadır (Forcey, 2001: 77-78). 

Televizyon, radyo, dergi, gazete, şarkılar stereotiplerin nüfuz etmesini sağlayan başka 

ajanlardır. Alternatif medya sayılmazsa, tüm bu medya araçlarında mesaj ortaklaşmıştır. Erkek 

ihtiyaçları temin eden, kadın ve çocuklar ise tüketicidir. Eğer erkek bu vazifesini yerine 

getiremezse çevresi tarafından aşağılanacaktır (Franklin, 1987: 40-41). 

 
2.2.4. Erkekliğin Gerilimi ve Erkekler Tarafından Yorumlanması 
 

 Erkeklik, her ne kadar “avantajlı” bir sermaye olsa da bünyesinde birtakım çelişkileri 

barındırmaktadır. Erkek olmak aşılması zorunlu kılınan parkurlarla dolu bir serüvendir.  

Saldırganlık ve rekabetçi durumlar erkekleri tehlikeli durumlara sürüklemektedir. Kimi 

yazarların belirttiği üzere erkeklik erkek olmanın idealize edilmiş biçimi ve kolektif 

halüsinasyonudur (O’Reilly, 2001: 9). Söz konusu halüsinasyonun yarattığı güçlükler erkekliği 

sürekli bir kriz ve gerilim içinde bırakabilmektedir. Erkekliğe biçilen roller erkeklerin 

zihinlerini karıştırmakta, erkekleri özgürce ve ihtiyari eylemeyen, rollerin yorgunluğu altında 

ezilen otomatlara dönüştürmektedir. Erkeklik rollerinden en evrenseli “haşin”, “sert”, “çetin” bir 

karaktere sahip olmaktır. Bu durum, duyguların bastırılmasını ve böylece zorluk çıkarmamasını 

temel almaktadır. Duyguların içe atılması psikosomatik ve başka ilintili sağlık problemlerine yol 

açmaktadır. Erkekler kendisine biçilen roller etrafında birtakım hayati riskler almaktadır. 

Erkeklerin meslekleri onları fizyolojik ve psikolojik tehlikelere sürükleyebilmektedir. Evin esas 

tedarikçisi olması erkeği kaygılı bir ruh hali ile kuşatmaktadır. Erkekliğe uyma yükümlülüğü, 

sigara ve alkol tüketiminin başı çektiği bir sağlık tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Erkek 

rollerinin erkeklerin sağlık hususunda titiz olmasını ve gerekli tıbbi yardımları almasını 

engelleyebilmektedir (Franklin, 1987: 27-28). 

Son on yıllar içerisinde cinsiyet rolleri temelli ailenin mahiyetinde birçok değişiklik 

gerçekleşmiş, kadınlar ev hanımı rollerinden ailenin bütçesine katkı sağlama, yer yer de bütçe 

muhasebesini tanzim etme rollerine geçiş yapmıştır. Ailenin ekonomik bütçesine kadınların da 

ortak olması, erkeğin tek taraflı “ekmek getiren” rolünü erozyona uğratmıştır. Söz konusu 

durum, sosyalizasyon sürecindeki mühim bir gelişmeyi de doğurmuştur. Böylece tüm gün evde 

kalan bir annenin yokluğuyla birlikte kadın-erkek ayrımının en keskin uçları törpülenmiştir. 

Ayrıca kadının ev merkezli bir hayattan kariyer sahibi bir hayata geçmesi çocukların hangi 

sosyalizasyon süreci içerisinde yetiştirileceği ile ilgili tartışmaları da doğurmuştur. Binlerce 

yıldır doğal olarak görülen cinsiyet rolleri sorgulanmış ve toplumsal cinsiyet konusunda bilinç 

sahibi olan kadının varlığı, ailede bir sonraki kuşağa neyin aktarılacağı hususunda yorum 
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farklılıklarını doğurmuştur. Birçok anne okulda eğitimi verilen cinsiyet rolleri ile ihtilafa 

düşmüştür. Yetişen çocuklar da okulun, annenin ve babanın farklı yorumları arasında ayrı bir 

karmaşanın içinde kendilerini bulmuştur. Annenin “eleştirel” bakışı ile okulun maço erkek 

grupları arasında sıkışan erkek çocukların korumasız bir duygusallığa toslama durumları söz 

konusudur (Thomas, 2001: 128-129, 132).  

Özellikle Avrupa’da ve ABD’de erkeklerin avantajlarının sorgulanması, erkek olmanın 

bir lütuf olarak tanımlanmasının sarsılması, yeni kuşak erkekler üzerinde sersemletici bir etki 

yaratabilmektedir. “John Wayne tipi kovboy” maçoluğunun çöküşü ile erkekler bunun yerine 

neyi ikame edecekleri konusunda kriz yaşayabilmektedir. Nitekim erkekliğe biçilen roller birer 

zanlıya dönüştürülmüştür, teorik olarak tenkit edilmenin tabiiyeti altındadır;  ama erkeklerden 

“kadim” rollerine uygun olarak hala güçlü olmaları beklenmektedir (Abbey, 2001: 145). 

Örneğin, erkeğin bedeni, beden teknolojilerine artan rağbet ile birlikte erkeklik rolü için hayati 

bir öneme sahip hale gelmiştir. Erkeğin bedeni “belirgin” olarak mevcuttur. Kendini her biçimde 

karşı tarafa, rakibi erkeklere ve baştan çıkarıp hükmedeceği kadınlara razı etmeye mecburdur. 

Erkek egzersiz ve steroid ile vücudunu kas ile dolduracak tehditkâr olmanın imgesel yollarını da 

tırmalamaktadır. Diğer yandan, erkek bedenini bir kartvizit ve teşhir ürünü olarak kurarken, 

onun her türlü zayıflık ile hemhal olmaması içinde tetikte beklemektedir (MacKinnon, 2003: 5-

6).  Vücut geliştirmeciler için görünüş sağlıktan daha önemlidir. Kaslı ve geniş bir vücut sağlıklı 

ve güçlü görünmenin bir alametidir. Atletik vücudun bu manada muteber bir sosyal sermaye 

olduğu görülmektedir. Kozmetik, plastik cerrahi değişimler, görünüşün revize edilmesi erkekler 

arasında da yaygınlaşmıştır. Bu değişimlerin belirgin bir amacı bulunmaktadır. Böylece artık bir 

kaybeden ve hiç kimse olmaktan kurtularak, çağdaş yaşamın koşullarına ayak uydurmuş 

olacaklardır. Kimsenin tanımadığı ve ilgilenmediği, soluk, yavan, vasat kişiler olmak 

istemediklerini; görünüşün iş yaşamında büyük imtiyaz kazandırdığını belirtmektedirler. 

Plastik operasyon öncesi depresif hissettiklerini, artık koşullara intibak sağlayabileceklerini dile 

getirmektedirler. Her zaman genç ve sağlıklı bir erkek olarak görünmek yaşam mücadelesinde 

alabora olmamak manasına gelecektir (Monaghan & Atkinson, 2014: 23, 45). 

Erkeğin cinsellik ile kurduğu doğma, bedenin mahremiyetini “irrasyonel” bir katılık ile 

haritalandırması anlamına gelmektedir. Söz gelimi prostat kanseri kontrolünün gerçekleşmesi 

hastalığın önlenmesinde oldukça hayatidir. Fakat birçok erkek bedenlerinin yasaklı ve 

erkekliğin tahrip edildiği bölgesine dokunulmasından duyduğu tedirginlik nedeniyle tıbbi 

kontrollere gönülsüz kalmaktadır. Birçok kültürde kadın arkadaşlığında bedensel yakınlaşma 

sıradan bir samimiyet işareti olarak görülebiliyorken erkekler arası bedensel temas yanlış 

anlamalara mahal vermemek için belirli kurallara sahiptir. Erkekler yakın dostlarının 

temaslarından bile sakınabilmektedir. Kadınsılık ve eşcinsellik paniği erkeğin geriliminin başat 

öğelerindendir (MacKinnon, 2003: 5-8). Zira kadın düşmanlığı ile homofobi arasında mutlak bir 
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bağ yer almaktadır. Kadın olmanın aşağılanması ve denetlenmesi, hem kadınların tahakküm 

altına alınması hem de kadınlığın saldırganca dışlanmasına yol açmaktadır.  Erkeklik her zaman 

kaybedenlerle dolu bir savaştır. Zira bir erkek, bu payeye erişip erişmediğinden hiçbir zaman 

tam olarak emin olamayacaktır (Segal, 2007: 13, 89).  Erkekliğin hikâyeleri, erkeğin, erkekliği 

kanıtlayan kültürel simgelere erişme ve erkekliğin teminine ilişkin işaretlere ulaşmaya 

yöneliktir. Kadınların kamusal alandan dışlanmasını ve değersizleştirilmesini meşru 

kılmaktadır (Kimmel, 2013: 95). Erkek için kadın hep bir tehlike arz etmektedir. Kadın hayatın 

talihsizliklerinin baş sorumlusu ilan edilmiştir. Şeytani planlarıyla erkeğe vesveseler boca eden 

ve hayatın doğal akışını haince sekteye uğratan kadın, lanetli bir ikon haline gelmiştir. 

(Badinter, 1986/1992: 84). Erkeklerdeki kadın tarafından reddedilme ya da kadının 

“sadakatsizliği” korkusu iktidarlarının yan etkilerinden biridir. İktidarının “tiye alınacağı” 

tedirginliği iktidar halatının daha da sıkılmasına ve böylece güçsüzlük korkusunu savuşturmak 

için daha tehditkâr biri olmaya zorlayabilmektedir. Erkek iktidarı elinde tutmak adına psikozun 

içine yuvarlanabilmektedir (Person, 2009: 14). 

Anne ve oğlu arasındaki yakın “bağımlılık” ilişkisi patolojik ve anormal olarak 

görülürken, aralarında bir kopuşun olması bir kural olarak benimsenmektedir. Aşırı anne 

sevgisinin erkeği efemine, kırılgan, zayıf, bağımlı, aşırı evcimen kılacağı; saldırgan karakterli 

babayla özdeşleşmenin çocuğu erkekleştireceği yönünde kabul bulunmaktadır. Oğlun anneden 

kopuşu erkek olma yönünde önemli bir seremonidir (O’Reilly, 2001: 14). Erkek, annesinden 

kopma ve annesini başat sığınak kabul etme arasında bocalayabilmektedir. Kadından, yani 

annenin şefkatinden kopuş, muktedir bir erkek olmanın en mühim ölçütlerinden biridir:  

Erkek toplumsal cinsiyet kimliğinin elde edildiğinin göstergesi olarak anneyi inkâr etmenin 
genç erkek çocuk için üç sonucu vardır. İlk olarak, gerçek annesini ve onunla beraber 
annesinin cisimleştirmiş olabileceği fiziksel ve duygusal bakım, şefkat ve sevecenlik 
özelliklerini kendinden uzağa iter. İkinci olarak, annesinden ayrılmasının 
tamamlanmamışlığını açığa çıkaracakları için, kendindeki bu özellikleri bastırır. Hayatı, 
annesinin özelliklerinden hiçbirine sahip olmadığını kanıtlama doğrultusunda yaşam boyu 
bir projeye dönüşür. Erkek kimliği, erkekliğin doğrudan onaylanmasından değil, kadınlığın 
reddedilmesinden doğar ve bu da erkek toplumsal cinsiyet kimliğini müphem ve kırılgan 
hale getirir. Üçüncü olarak, erkek çocuk bu iki ödevin gerçekleştirildiğini kanıtlamak 
istercesine, küçümsemeyi öğrendiği kendindeki kişilik özelliklerinin canlı simgeleri olarak 
gördüğü kendi toplumundaki bütün kadınları değersizleştirmeyi öğrenir (Kimmel, 2013: 96-
97). 

Diğer erkekler bu paniğin bir diğer nedenidir. Erkekler, diğer erkeklerin panoptikonu 

altında yaşamaktadır. Öteki erkekleri takip etmekte, yargılamalarda bulunmakta, erkeklik 

tasdiki ile ilgili nihai hükmü vermektedir (Kimmel, 2013: 97). Başka erkeklerin denetimi ve 

baskısı, erkeklik taleplerine riayet etme hususunda erkeği sorumluluk saldırısı altında 

bırakmaktadır. Erkeklik rolleri aşılması güç bariyerlerdir. Kişisel duygularını, benliğini, 

kimliğini yadsımak üzere eğitilen erkek, sürekli “bir şeyler iyi gitmiyor” duygusuyla mücadele 

edecektir. Hayatı boyunca sayısız kez “alarm” vereceği durumla karşılaşacak, ancak erkekliği 
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sürekli denetim altında olan kişi büyük bir krizi sadece beslemekten başka bir şey 

yapmayacaktır (Jourard, 1974: 24). Asla tahammül edilemeyecek karabasan, öteki erkeklerin 

yetersizlik hissini anlamaları ve sahnelediğimiz kimliğin sahne arkasının görülme ihtimalidir. 

Erkeklik çoğu kez sahtekâr ve hilekâr bir piyesin ayakta tutulmasına yönelik manevralardır 

(Kimmel, 2013). Heteroseksüel erkekliğin eşcinsellik ile münakaşası bu piyesi 

örneklendirmemizi sağlamaktadır. Arno Schmitt’e göre, özellikle Müslüman toplumlarda 

erkeklerin cinselliğe kullanmak ve kullanılmak olarak bakması karmaşık senaryoları 

beraberinde getirmiştir. Bir erkek, başka bir erkeği kullandığında bunun hakkında asla 

konuşmamalı; ama bu duyulduysa bunu alkole ya da şeytana uymasına bağlamalıdır. Fakat 

kullanılan olmamak her zaman mazeret kabul edilmez bir kuraldır (Schmitt, 1995: 22-23). 

Homofobi, eşcinselliğin bulaşmasından korkmaktan daha çok eşcinsel olarak anlaşılmaktan 

duyulan korkudur (Kimmel, 2013: 102). 

Erkeğin eski dönemlerdeki rollerinin ve avantajlarının esnemeye başlaması erkeklik 

krizi olarak tanımlanmıştır. Toplumsal değişimle birlikte erkeğin ailedeki ve iş yerinde 

değişimler meydana gelmiş ve böylece erkeklerin yeni koşullar karşısında bocaladığı 

görülmektedir. Ataerkilliğe karşı çeşitli toplumsal hareketlerin “hassasiyeti” ve bu hareketlerin 

ataerkilliği cinsiyet eşitliği ve barışı için esas tehlike ilan etmesi, erkeklerin tedirgin olmasına 

yol açmıştır (Ashe, 2007: 2-3). 1960’lı yıllarda erkekliğin krizde olduğu ileri sürülmeye 

başlamıştır. Bu kriz tartışması çeşitli sosyal değişimlerle simetrik olarak kendine yer bulmaya 

başlamıştır. Eski tip fabrika/atölye üretiminin sonlanması, hizmet sektörünün yükselişi, 

güvencesiz emeğin yaygınlaşması, “part time” ve esnek zamanlı çalışma, bu sürecin temel aktörü 

olan erkekleri oldukça sarsmıştır. Maharetleri geçmiş döneme ait kalan babanın “model olma”ya 

yetmediği görülmektedir (Whannel, 2007: 12). 1970’lerde Fordist üretim tarzının sonlanması, 

işçi-işveren ilişkilerinin karmaşıklaşması, orta sınıfın yükselişi ve piyasanın daha çetin bir 

çehreye bürünmesi, feminist ve eşcinsel hareketin daha etkin ve görünür olması, erkekliğin 

ritmini kesintiye uğratmıştır (Walsh, 2010: 9). Kriz; iş, eğitim, aile, medya arasındaki bir bağın 

tecessümüdür. Eski üretim biçiminin sonlanması, hizmet sektörünün baskın hale gelmesi 

sonrası “prezantabl” bir erkek olma mecburiyetinin ortaya çıkması, işsizliğin artması, iş ve aile 

arasındaki karmaşanın artması krizin kaynakları olarak görülmüştür (Whannel, 2007: 12).  Kriz 

sadece bir yalpalanmayı anlatmamaktadır. Boşanma oranları, kadınların sosyal haklarındaki 

iyileşmeler ve bununla beraber eşitlik taleplerinin örgütlü bir şekilde gerçekleşmesi de 

ataerkillik krizine yol açmaktadır (Collier, 1995: 14). Piyasa erkeği örselemektedir; onun sultası 

altında her zaman “iş güç” sahibi olmalı, heybetini gösterecek bir gelir düzeyini elinde 

tutmalıdır. Piyasa erkekliği, normatif bir sahanın payitahtında kurulmaktadır. Piyasa, erkekliğin 

sınanmasının yapıldığı ve ispatlandığı yerdir. Erkeğin kadınlarla ilişkisinden ve erkeklerle 

rekabetinden filizlenen oldukça “cinsiyetlendirilmiş” bir yerdir (Kimmel, 2013: 95). İşsizlik bir 
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erkeğin “kökten” kaygı duymasına yol açacaktır. Zira iş sahibi olmak erkek olmanın bir 

zorunluluğudur. Yetersizlik ve utanç işsizliğin erkeklerde yol açtığı en yaygın duygulardır. 

Sosyal çalkantıların, isyan hareketlerinin, şiddetin artışında erkeğin bu tür “madun”a dönüşme 

sarsıntılarının etkisi tartışılmaktadır (Haywood & Mac an Ghaill, 2003: 38). 

Erkeklerin yaşadıkları bu krizi, erkekler lehine alt etmek için birtakım formüller ve 

değerlendirmeler üreten yazarların ortaya çıktığı görülmektedir. Söz gelimi, erkeğin yaşadığı 

krizlerin nedeni olarak erkeğin “nazik” hale getirilmesini gösteren Robert Bly, erkeğin içindeki 

savaşçının iyileştirilmesinden dem vurmuştur. Feminizmin erkeğe hücumuna göğüs germesini 

ve kendilerini erkek olmaktan dolayı suçlu görmektense özgünlüklerini kutlamaları gerektiğini 

belirtmektedir. Endüstri devrimi sonrası babalarının “ilhamından” mahrum bırakılan erkeklerin 

unuttukları erkekliklerine çağrı yapmaktadır. Bly’a göre erkeklik tarihsel değil, Carl Gustav 

Jung’dan esinlenerek belirttiği üzere  “arketipik” bir kaynaktır. Arketipler mitlerde ve 

masallarda bulunmaktadır (MacKinnon, 2003: 19-20). Bly yetmişlerden itibaren, “nazikleşen”, 

narinleşen, duygusallaşan erkeklerin mutsuzlaştığından söz etmektedir. Enerjileri gün geçtikçe 

tükenmektedir. Kendinin geliştirmiş, yetiştirmiş, zorluklarla başa çıkabilir gibi gözükmektedir. 

Fakat kırılgan ve savunmasız hale gelmiş, dışarıya sunacağı pek bir vaat kalmamıştır (Bly, 

1990). Erkekler süreğen bir depresyonun içine gömülmüştür. Temel itkilerinden mahrum 

kaldıktan sonra buhranlar içerisinde debelenmesi an meselesi haline gelmiştir. Erkek için 

herhangi bir ruhsal kriz, madde bağımlılığı, süreğen bir hastalık olmadan bile bu çöküntü baş 

gösterebilmektedir (Bly, 1990: 70-71). 

Kimi yazarlara göre, erkeğin avantajları olarak vurgulanan tüm özellikleri bir 

yabancılaşmanın azmettiricisi olarak tanımlamak mümkündür. Söz gelimi bir aile babasının 

taviz vermez bir role bürünmesi, ailesinin, çocuklarına, çevresine karşı derin bir mesafe 

oluşturabilir ve gittikçe yalnızlaşan bir insan tipolojisi üretebilmektedir. Erkek, ailesinden ve 

sosyal çevresinden gelen talepler karşısında kendisini sürekli törpüleyen, ruhsuzlaşmış, iğdiş 

edilmiş birine dönüşebilmektedir (Kaufman, 2004: 21- 22). Erkekler böyle durumlarda kamusal 

ve mahrem yükümlülüklerden, hane içi sorumluluklardan kaçacak homososyal mekânlara daha 

fazla ziyarette bulunmaya başlayacak; bu durum, yetersizlik duygusunu gidermekten ziyade,  

onu bu mekanlardaki diğer erkeklik pratikleriyle baş başa bırakacaktır. Alkol, sigara ve parayla 

cinsel ilişki bu pratiklerden bazılarıdır (Haywood & Mac an Ghaill, 2003: 38). 

Goldberg’e göre, erkeklerin sorunları kadınların bazı sorunlarından farklılık 

barındırmaktadır, yazılı hukuk aracılığıyla kolaylıkla çözülebilecek nitelikte değildir. Erkek, 

öfkesini boşaltabileceği veya hafifletebileceğişeffaf ve belirgin olarak tarif edilmişamaca sahip 

değildir. Nitekim kültürel baskılar kendi duygularını sansür altına almakta, kültürel kodlar 

kadına yönelik mitoloji ve hurafeler ile cinselliği şeytani ve yıkıcı bir görüntüye hapsetmektedir. 

En olağan coşkun duygular, fizyolojik tepkiler ve iletiler “erkek gibi olmak ve davranmak” 
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despotluğunun emri ile ezilmektedir. Mutlu olmak, keyifli olmak, neşelenmek, özsaygıyı 

artıracak kişisel gelişim faaliyetleri tamamen ezilmiş; erkekliğe riayet etmek dışında meşru bir 

duygu kabul edilmemiştir. Bu durum öz nefreti artırmaktadır, çünkü bastırılan neşe, öfke veya 

isyan kendisini yalnızca örtülü ve dolaylı yollardan dışa vurmaktadır. Tezahürleri arasında 

bireyin kendi çevresine uzaklaşması, isteksizlik halinin her olaya yansıtılması, kadınlar 

karşısında edilgen veya çekingen kalmak sayılmaktadır. Öfkenin inkâr edilmesi, başkalarına 

boca edilmesinin bir mühendislik faaliyetiyle bastırıldığı bu öfke insanın içine gömülmüştür. 

Tüm bu bastırmalardan kaçınmaya ilişkin “akılcı”, duygusal ve ilkesel çabalar hep boşa 

çıkacaktır (Goldberg, 1976/1992: 18-21). 

Feminist hareketler, cinsiyete hegomonik bakışın politik, kültürel ve teorik kalıplarına 

yönelik bir mukavemet göstermektedir. Feminist kuramcılar erkekliğin görünmez, hilekâr, 

yaygın sömürgeciliğinin ifşa edilmesini temel almışlardır. Ataerkillik kadınlara yönelik baskının 

aydınlatılması ve ortadan kaldırılması için anahtar kelimelerdir. Feminizm erkeklik 

çalışmalarının gelişmesinde cinsiyetçi totaliter bakışın tarumar edilmesinde önemli bir rol 

oynamıştır (Van Hoven & Hörschelman, 2005: 7). Feminizmin erkekliği zorbalık ve baskı 

ideolojisi olarak sorgulaması erkeklerin feminizmi uzunca bir süre yadsıması ve küçümsemesi 

ile karşılık bulmuştur.  Feminizmin kurumsallaşması ve oldukça kapsamlı bir düşünsel iklim 

haline gelmesi, ayrıca eleştirel perspektife sahip erkeklerin artışı 1970’lerden sonra erkekler 

arasında da feminizmin merak uyandırmaya başladığı görülmektedir. Yeni toplumsal 

hareketlerin gelişimi erkeklerin, erkeklikle yüzleşmelerinde manivela etkisi yaratmıştır (Bozok, 

2011: 270). Özgürlük hareketine mensup olan eylemciler ve yazarlar erkeğin bu roller 

keşmekeşi içersinde baskıcı olmaktan çıkıp baskı altında bireylere dönüştüğünü ileri 

sürmektedir (Haywood & Mac an Ghaill, 2003: 128). 

Erkeklik çalışmaları büyük oranda feminist ilham perileri ile biçimlenmiş olsa da bu 

konuda kalem oynatan herkesin feminizm taraftarı olmadığı açıktır Erkek özgürlük hareketi 

feminizmden beslenmiş olsa da tartışmaları başka kulvarlara çekme gücüne sahip olabilmiştir.  

Erkeklerin ataerkil sistemin “avantajlarının” kurbanı olabileceği, “adam olma” ideolojisinin 

erkekleri de çok müşkül durumlara soktuğu ifade edilmiştir. Erkeklerin bu avantajların 

faydalarını görmekten ziyade, bu ispat sürecinin kaygı, kişilik krizleri ve bireyselliğin kaybı gibi 

bedellerinin olduğu aktarılmaktadır. Erkek olma prosedürleri ve ritüelleri erkeğin daha az 

insani hale bürünmesinin engizisyoncuları olarak değerlendirilmiştir. Bu hareketin birtakım 

pratikleri doğurduğu da görülebilmektedir. Yardımlaşma grupları, bilinç yükseltme faaliyetleri, 

terapiler, cinsiyet rolü paylaşımı hareketin kapsamı içerisine girmiştir (Collier, 1995: 12, 26, 

28). Erkek özgürlük hareketi (Men’s Liberation Movement), kadın hareketinin kendi rolleri 

üzerinde bir sorgulamasından esinlenerek, erkek-kadın ilişkilerini temele almıştır. Ancak konu 
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bunun da ötesine geçerek, erkekler arasındaki ilişkiler, baba-çocuk etkileşimi, erkeklik üzerine 

mitler, homofobi, mahremiyet gibi temalar da mercek altına alınmıştır  (Franklin, 1987: 10). 

Gay özgürlük hareketi, 1960’lardan sonra Amerika’da ve Avrupa’da etkili olmaya 

başlamıştır. Tabu olarak kabul edilen değerler sorgulanmaya ve sergilenmeye başlamış; cinsel 

kimlik ve yönelimler bir “aktör” tartışması olarak sürdürülmüştür. Eşcinsel kimliklerin ilan 

edilmesi farklı cinselliklerin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmıştır.  1970’ler erkek 

hareketleri, feminizmin en çok tartıştığı konulardan biri olan kadın-erkek ilişkilerini yeniden 

değerlendirmeye tabi tutmuştur. Ayrıca bu hareket erkekler nezdinde de baba-çocuk ilişkileri, 

erkekler üzerine mitler, homofobi gibi birçok konuda tartışma konuları açmıştır. Bu hareketler, 

erkeklerin kadınlarla, diğer erkeklerle ve kendileriyle ilişkisini sorgulamada oldukça 

fonksiyonel olmuştur (Franklin, 1987: 9-11).  

 
2.2.5. Hegemonik Erkeklik 
 

Erkeklikler tartışmalarında 1960’ların sonundaki kadın özgürlüğü hareketinin ve 

feminizmin cinsiyet rollerine ilişkin kritiği; ayrıca, gay özgürlüğü hareketinden uygulamadan 

daha fazla entelektüel heteroseksüellik sorgusu gelişmiştir (Connell, 1993: 597-598).  Bu 

sorgulamalar sosyologları da etkilemiş, sosyal rol teorisyenlerinin erkekliği tek bir roller 

dizgesine indirgeyen görüşünü reddederek erkekliğin ancak çoklu erkeklikler ile 

anlaşılabileceğini savunmuşlardır (Pascoe, 2007: 7). Etnograflar ve tarihçiler kültür arasında 

farklı erkeklikler olduğunu ortaya koymaktadır. Söz gelimi Avrupa kültürü ile Konfüçyüsçü Çin 

kültürünün erkeklik anlayışı iki konuda bariz bir farka sahiptir. Askerlik aşağılanır; erkeklik 

idealinin bir yansımasından ziyade resmi haydutlar olarak görülürler. Klanın bilge adamı asker 

olmanın aylaklık, serserilik olduğu öğüdünü verebilmektedir. Ayrıca bu ilk Konfüçyüsçü kültür 

erkekler arası erotik yakınlaşmalara karşı daha hoş görülü bir tutum içerisindedir.  Erkeklik 

kurumsal bağlamlardan ayırt edilemeyecek kişisel bir pratiktir. Çoğu insan etkinlikleri kurumsal 

içerik barındırmaktadır. Devlet, iş/emek ve aile toplumsal cinsiyetin şekillenmesinde en önemli 

kurumlardır. Erkeklik, cinsiyet tartışmalarından ayrı olarak sorgulanamayacaktır. Her ne kadar 

cinsiyet, biyolojinin içinden çıkmış olsa da onu sosyal pratiklerden ayırt etmek mümkün 

olmayacaktır. Politik devrimler, sanayileşme ve bürokratik devlet aygıtlarının doğuşu, 

aristokratik erkeklik anlayışını daha hesapçı, rasyonel ve düzenlenmiş bir erkekliğe bırakmıştır. 

Bürokrat ve iş adamı birer sosyal tip olarak belirmiştir. Akrabalık, onur, kan temelli bir erkeklik 

geride kalmıştır. Şiddet bürokratik olarak düzenlenmiştir ve toplumsal bir teknik haline 

gelmiştir. Fakat bu teknik despotça yöntemlerle dünyayı yıkıma sürüklemiştir (Connell, 1993: 

602, 604, 609).  

Connell’e göre erkeklik çalışmalarının gelişimini belirleyen bir takım kategoriler 

bulunmaktadır. Erkekliğe ilişkin klinik bilgimiz öncelikle Freud’dan temin edilmiştir. Freud’un 
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“Oedipus Kompleksi” üzerine tanımlamaları erkekliğin gerilimi konusunda giriş mahiyetindedir. 

Yaptığı çalışmalarda erkekliğin güvencesiz bir yapı olduğunu ortaya koymuştur. Kıskançlık, 

hadım edilme, çatışmalar erkekliğin arketipi olarak ortaya konulmuştur. Klinik metodolojiye 

dayanan çalışmalarıyla gelişen psikanaliz, erkeğin hayal boyu süren “kararsız” hayatına ışık 

tutmaya çalışmıştır (Connell, 2005: 8-9). Toplumsal cinsiyet rolü fikri cinsiyet farklılıklarının 

tartışıldığı 19. yüzyıla kadar gitmektedir. O dönemde cinsiyet rolleri kadınlara yönelik 

ayrımcılıkların teorik olarak normalleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Söz gelimi bu teori,  

kadının üniversitelerden dışlanmasını, onun “zekâ kapasitesi”ne bağlayarak bir meşrulaştırma 

oyunu oynamaktadır. Günümüzde ise toplumsal rolün bir uzantısı olarak sosyalizasyon ile 

öğrenilen ve normalleştirilen cinsiyet kuralları anlamında kullanmaktayız (Connell, 2005: 21-

22). Üçüncü olarak farklı sosyal bilimler disiplinleri erkeklik çalışmalarının klinik bilgisinin 

gelişmesinde rol oynamıştır. Tarih, erkeklik idealinin gelişmesinin ayrıntılarını ortaya 

koymaktadır (Connell, 2005: 28). Etnografi, erkekliğin arkaik köklerini, dini ve mitolojik 

unsurlarıyla beraber ilkel toplumlarda aramaktadır (Connell, 2005: 31). Sosyoloji, cinsiyetin 

tüm toplumsal kurumlarda kuruluş biçimi ve erkekliğin bu kurumlardaki yeri üzerinde 

durulmaktadır (Connell, 2005: 35) 

Erkeklik ile ilgili tartışmalara sosyal hareketlerin katkısı da büyük olmuştur. Erkek 

özgürlüğü hareketi, gey özgürlüğü hareketi, cinsiyetçilik karşıtı erkekler gibi organizasyonlar, 

geleneksel kodları aşmaya çaba harcamaktadırlar (Connell, 2005: 39). Homofobinin cinayete 

kadar varan şiddeti protesto edilmiş, erkeğin kuşatma altında olduğu baskıcı rollere dikkat 

çekilmiştir (Connell, 2005: 40). Feminist teori ve hareketler ise erkeklerin hükümette, devlette, 

sosyal kurumlardaki “refahı” ve üstünlüğü analiz edilmiştir (Connell, 2005: 41). Cinsiyet, ırk ve 

sınıf arasındaki ilişki üzerine anlayışımız çoğaldıkça erkekleri kabulümüz de artmıştır. Beyaz, 

siyah, işçi ya da patron erkeklikleri üzerine çalışmalar artmıştır; ancak bu erkeklikleri kategorik 

olarak sadeleştirme hatasına da düşülmemelidir. Aralarında girift etkileşimler olabilmektedir 

(Connell, 2005: 76).  

Connell’in “hegemonik erkeklik” terimi, erkek, toplumsal cinsiyet ve toplumsal hiyerarşi 

düşüncesini derinden etkilemiştir. Erkeklik çalışmaları, erkekliğin kültürel görünümleri, 

ataerkillik tartışmaları ve cinsiyete ilişkin sosyolojik modeller arasında bir bağ oluşturmuştur. 

Terim ilk önce Avustralya liselerindeki toplumsal eşitsizlik çalışmalarına ilişkin raporda ortaya 

konulmuştur. Ardından Avustralya’nın emek politikasından erkeklerin rolü bu terimle 

açıklanmıştır. Lise çalışmasında sınıfsal ve cinsiyet temelli hiyerarşilerin analizinde önemli bir 

katkı sağlamıştır. Kavram sınıfta erkekler arası direniş ve zorbalık biçimlerini, erkeklerin suç 

kategorilerini, erkeğin medyatik görünümünü, sportif idolleri ortaya koymakta kullanılmıştır 

(Connell&Messerschmidt, 2005: 829-833) Connell en önde gelen erkeklik çalışmaları 

araştırmacılarından biridir. Kendini hiçbir zaman “profeminist” olarak tanımlamamış, önceleri 
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sosyalist olduğunu belirtmiş, ardından trans birey olduğunu vurgulamıştır. Connell, disiplinler 

arası niteliklerle geniş bir teori geliştirmiştir. Connell’in öncelikli sorunu baskı ve alt etme 

ilişkilerinin kadınlar ve erkekler arasında nasıl geliştiğini seyretmektir. En merkezdeki 

düşüncesi hegemonik erkekliğin içeriği ve diğer erkekliklerin baskın erkekliklerle etkileşimidir 

(Ashe, 2007: 143-144). Hegemoni nüfusun çeşitli araçlarla güdülenmesidir; kanaatler, sosyal 

kurumlar ve örgütler aracılığıyla doğal, sıradan ve normal gözükecektir (Donaldson, 1993: 643). 

Connell’in hegemoni kavramı Gramsci’yi esin kaynağı olarak almaktadır. Gramsci hâkim 

sınıfların fiziksel güçten ziyade ideoloji ile tahakküm altına almasını hegemonya kavramı ile 

anlatmaktadır. İdeoloji hegemonya sağladıktan sonra, birtakım mutabakatlar ve çekişmelerle 

hegemonya daim kılınmaktadır (Ashe, 2007: 144). Gramsci politik aktörler ağının hegemonyayı 

kurmasındaki etkisine dikkat çekmiştir; devlet, hukuk, kapitalistler, entelektüeller vd. aktörler 

ekonomik bir kültürel ideolojiyi yaratmışlardır. Erkeklik, Connell’e göre benzeri bir ideolojinin 

uzantılarını üretmektedir. Yüceltilen bu erkeklik, din tarafından el üstünde tutulmakta, medya 

tarafından öyküleştirilmekte, devlet tarafından övülmekte, tüm yerel kültür unsurlarına 

nakledilmektedir. Her ne kadar erkekliğin kültürel formları erkeğin yaşamında doğrudan bir 

denkliği bulunmasa da hatta varlıklı erkeklerin hayatını tarif etmese de, erkeklerin aralarında 

ve kadınlarla ilişkisinde idealler, fanteziler, arzular temin etmekte, hepsinden önemlisi cinsiyet 

ayrımcılığını ve hiyerarşisini doğallaştırmaktadır (Hearn, 2004: 57-58). 

Connell’e göre, erkekler yaşadığımız toplumsal yapı içerisinde oldukça avantajlı bir 

pozisyondadır. Lakin erkeklik üzerine tartışan sosyal hareketlerin belirttiği üzere bu avantajlar 

uğruna ağır bedeller fatura edilmektedir (Connell, 1987/1998: 12-13). Şu çıkarsamayı yapmak 

gerekmektedir. Heteroseksüel erkeklerin çevrelerinde yoğun gönül bağlılıkları olan sayısız 

kadın bulunmaktadır. Bunlar kız kardeş, anne, sevgili, iş arkadaşı olabilir. Bu sebeple onlar için 

daha iyi bir yaşam, çocuklar için daha huzurlu ve barışçıl bir hayat arzulamaları mümkündür. 

Nitekim erkekler de homojen değildir, hepsi mutabakat ve koalisyon içinde bulunmamaktadır 

(Connell,1987/1998: 15). 

Connell’e göre iş bölümü, iktidar ve kateksis yapısı, toplumsal cinsiyet düzeninin ve 

toplumsal cinsiyet rejiminin esas öğelerini oluşturmaktadır. Emek biçimlerinin belirli 

kategorilerdeki insanlara görev olarak dağıtımı cinsiyetin şedit tabakalaşması anlamına 

gelmektedir (Connell, 1987/1998: 141). İyi bir işe sahip olmanın yolunun önce erkek olmaktan 

geçtiği düşünülecek olursa işbölümünün cinsiyet farklılaşmasındaki etkisi daha iyi 

anlaşılacaktır. Bir örnek ile anlatılacak olursa, kadınlar bilgisayarların okuyabilmesini 

sağlayacak biçimde veri giriş kartlarına delik açmak üzere işe alınmaktadırlar. Erkekler ise 

operatör, yönetici, satış sorumlusu ve sistem analisti konumlarında yer almaktadır ve böylece 

esas gücü muhafaza etmektedir. Ayrımcılık eğitime ve bir kişinin işinde uzmanlaşmasının 

imkânlarında doruk noktasına ulaşmaktadır (Connell, 1987/1998: 142). Ayrıca iş yerlerinde 
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daha az emek gerektiren işi yapmalarına karşın erkeklere kadınların iki ve daha fazla katı maaş 

verilebilmektedir (Connell, 1987/1998: 145). Kadınlar ev işlerine mahkûm kılınmakta, eğer 

çalışacaklarsa olabildiğince “korunmasız” olduklarından emin olunmaktadır. Örneğin Endüstri 

Devrimi’nin ilk yıllarında dokuma fabrikalarında özellikle kadınlar ve çocuklar tercih 

ediliyordu; nitekim çetin çalışma koşullarında “uysal” kimselere ihtiyaç vardır (Connell, 

1987/1998: 144-145). 

İktidar,  örgütlenmiş, sistematik, bürokratik şiddetin neredeyse tamamı, silahlar ve 

savaş tekniği bilgisi erkeklerin inhisarı altındadır. Fakat bu bilgi bir “göz korkutma” işlevini 

başarıyla yerine getiriyor olsa da kaba kuvvet esas baskı aracı değildir. Şiddet çoğunlukla 

toplumsal kurumlaşmanın tinsel içeriği ile vuku bulmaktadır. İktidar, eğitimde, iş yerinde, evde 

kazanç dengesi ve kaynakların eşitsizliği ile belirlenmektedir. Üniversiteler, bakanlıklar ile 

birlikte küçük ölçekli bürokratik yapılar bile kadınların üst düzey yönetici olmalarına engeldir 

(Connell, 1987/1998: 151). Diğer yandan iktidar yekpare ve saf bir şeritte yayılmamıştır. 

Kadınlar tarafından idare edilen ve yönlendirilen kurum ve pratiklerde ataerkillik kesif olarak 

bulunabilmektedir; erkeklerin iktidarı çekişmelerle dolu karışmış ve dağılmış halde yer 

alabilmektedir (Connell, 1987/1998: 153).  

Erkeklerin iktidarının ve otoritesinin izafi olarak yoğunlaştığı bir kurumsallaşma 

bulunmaktadır. Connell bu yoğunlaşmayı şöyle anlatmaktadır: 

Çağdaş kapitalist ülkelerde, bu nüvenin dört tanıdık bileşeni vardır: (a) Kurumsallaşmış 
şiddetin hiyerarşileri ve işgüçleri (askeri ve militer güçler, polis, cezaevi sistemleri); (b) ağır 
endüstrinin hiyerarşisi ve işgücü (örneğin, çelik ve petrol şirketleri) ve yüksek teknoloji 
endüstrisinin hiyerarşisi (bilgisayarlar, uzay); (c) merkezi devletin planlama ve denetim 
mekanizması; (d) fiziksel güç ve erkeklerin makinelerle birliğinin önemini vurgulayan işçi 
sınıfı çevreleri (Connell, 1987/1998:153). 

A, b ve c “askeri sanayi kompleksi”ni ortaya koymaktadır. D maddesi ise ayrı bir öneme 

sahiptir. Hegemonik erkekliğin genel anlayışına uygun olarak askeri inançlara ve pratiklere 

kitlesel bir taban sağlayabilmektedir. Şiddete açık olan ve çevresel bakımdan yıkıcı içeriği 

bulunan makineler, motorlu taşıtlar, montaj teknolojisi, devlet, seçkinler ve işçi sınıfı arasında 

hegemonik erkeklik bağlamında bir ittifakın hem aracıdır hem de ölçütüdür (Connell, 

1987/1998: 154). Kateksis kavramını Freud’dan aktaran Connell, kateksisin zihinsel bir 

nesneye, diğer deyişle bir imgeye ve görüşe bağlanan psişik yük ve içgüdüsel enerji olduğunu 

belirtmektedir. Söz konusu duygu yükü oldukça kutupludur, sevecen olabileceği gibi düşmanca 

da olabilir, bu yüzden müphemdir Arzu toplumsal örgütlenme içerisinde yasaklar kümesi ile 

sarılmıştır. Eşcinsellik, reşit olma yaşı, tecavüz, ensest tabusu ilişkilerin kurallarını tahsis 

etmektedir. Arzunun toplumsal denkliği, yasaklama ve icazet dizgesini oluşturmaktadır 

(Connell1987/1998: 156-157). 

Hegemonik erkeklik sabit bir karakter, her zaman ve her yerde hazır ve nazır bekleyen 

bir tipoloji değildir. Cinsiyet ilişkilerindeki bir kalıbı ortaya koymaktadır. Ataerkilliğin 
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meşruiyetinde bir yanıt olarak gelişen fikirlerin tezahürü erkeğin baskınlığının ve kadının 

tahakküm altına alınmasının garantörüdür. Hegemonik erkekliğin tecessümü her zaman en 

güçlü insanlar olmayabilir. Filmler, aktörler, film karakterleri, yani hayali kahramanlar da bu 

tipolojileri karşılayabilmektedir. Hegemonik erkeklik güncel kabul edilen stratejileri 

kapsamaktadır. Ataerkilliği savunma koşulları değiştiğinde, erkekliğin ideolojik ayakları da 

güncellenecektir. Yeni gruplar, eski çözümlere meydan okuyabilir ve yeni tip bir hegemoni 

oluşturacaktır. Hegemoni öyleyse tarihsel bir yüzergezer bünyeye sahiptir (Connell, 2005: 76-

77). Connell’in tanımlamasına göre, bir erkekler grubunun, bir diğer grup üzerinde silah zoru ve 

işsiz bırakma tehdidiyle kurduğu üstünlük hegemonya değildir. Ev tasarımına, kitle iletişim 

araçlarına, dinsel öğretilere veya pratiğe, yardım/vergilendirme politikalarına, ücret yapılarına 

kök saldığı zaman hegemonyadır. Buradan hegemonyanın güçten azade olduğunu söylemek 

yanlıştır, nitekim üstünlük ve hegemonya birçok kez uyum içerisindedir. Hegemonik erkeklik ile 

ataerkil şiddet arasındaki bağ yalın değildir, ama yakındır. Şiddet kültürel kodların her zaman 

çağrıda bulunduğu bir unsurdur. İdeolojiler resmi olarak da fiziksel gücü elinde bulunduranları, 

yasa ve düzen anlayışı ile tasdiklemektedir (Connell, 1987/1998: 246-247).Hegomonik erkeklik 

beyaz olmayı, orta sınıfta yer almayı, heteroseksüelliği, bağımsızlığı, akılcılığı, eğitimli olmayı, 

rekabetçi ruhu, başarma tutkusunu ve kabiliyetini, yönlendirilen ve kontrol edilebilen öfkeyi, 

toplum tarafından onurlandırılmayı ve istenilir biri olmayı ifade etmektedir. Siyahî atletler 

şöhret ve kişisel refah elde edebilirler; ama bunun konu bağlamında yanıltıcı olmaması 

gerekmektedir. Siyahî erkeğe bu otorite kazandırmayacaktır. Siyahî atletler, sportif sertlikleri 

dolayısıyla hegomonik erkekliğin kıstaslarına uygun olabilir. Fakat ırksal farklılık onu her 

zaman yaftalamaya tabi tutabilmektedir. Marjinalleştirme, baskın grubun hegomonik erkekliği 

otoriterleştirmesi ile ilgilidir  (Connell, 2005: 60, 80-81).  

Hegemonik erkeklik genel bir erkek cinsiyet rolü anlayışından ayrılmaktadır. Toplumun 

kültürel idealinin veya ideallerinin toplumun çoğunluğunun fiili karakterleriyle uyuşması 

zorunlu değildir. Sylvester Stallone, John Wayne, Humphrey Bogart gibi figürler hayali 

kişiliklere dayanan erkeklik modelinin oluşturulmasında aracıdırlar. Hegemonik erkeklik tek 

tek erkeklerin ne olması gerektiğine yönelik dayatmayı değil, hakiki erkekliğin ideolojik, kanuni 

ve normlara dayalı çerçevesini çizmektedir. Çok az erkek Stallone, Bogart ya da başka maço 

erkeğin kalıbına uygunluk gösterir. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu bu erkekliğin ayakta 

durması için işbirliği yapmaktadır (Connell, 1987/1998: 247-248) Bu durum göstermektedir ki 

en güçlü kişiler, hegemonik erkekliğin en görünür sahipleri olmayabilirler. Gücü elinde 

bulunduran kişiler, hegemonik erkekliği bir fantastik karakterden, söz gelimi bir süper 

kahramandan daha az temsil ediyor olabilir. Fakat hegemoni ancak kültürel idealler ve 

kurumsal güç arasından bir ilişki olduğu müddetçe kök salabilecektir. Zira iş, askeri ve yönetim 
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dünyasının seçkinleri, şiddet güçleri dışında, söz konusu hegemonik erkekliği benimsemeleri 

dolayısıyla da hükmetme becerisini taşımaktadırlar (Connell, 2005: 77).  

Hegemonik erkeklik, erkeklerin kadınlarla ilişkisine olduğu kadar, erkeklerle ilişkisine 

de gönderme yapmaktadır. İkincil konuma itilen, sindirilen ya da razı olan erkekliklerin 

etkileşimleri de bu kavramın mihenk taşlarıdır (Connell, 1987/1998: 245). Madun erkeklik, 

Avrupa ve ABD toplumlarında en net kaidelerden biridir. Homoseksüel erkekler tahakküm 

altındadır, damgalanmaya ve kimi zaman da şiddete uğramaktadır. Kültürel dışlamaya, dinsel 

aşağılamaya, birçok ülkede yasal ayrımcılığa, soksak saldırılarına ve türlü yoksunluklara maruz 

bırakılmaktadırlar. İşbirlikçi/suç ortağı erkeklik, hegemonik erkekliğin koşullarını 

karşılamayan, ama onun gücünden istifade eden erkeklik biçimidir. Hegemonik kalıpların azına 

uyabilir, fakat hegemoninin varlığına kapsamlı bir itirazda bulunmayabilir (Connell, 2005, 78- 

79). 

Madun erkeklik ile marjinal erkeklik arasında bir ayrım bulunmaktadır. İlki tamamen 

cinsiyetin koşullarına göre düzenlenmiştir. Cinsiyetlendirme politikasına göre belirlenmiştir; 

sapkın, anormal olarak damgalanır ve hegomonik dünyadan kovulur ve dışlanırlar. Marjinalize 

erkeklik ise sosyal ilişkilerde özellikle sınıf, ırk ve etnisite ile oluşmaktadır. Bu yapılar sapkınlık 

değildir, fakat baskın hegomonik erkeklikten dışlanmaktadırlar.  İşbirlikçi erkeklikler bütün 

hegemonik erkeklik idealini barındırmadıkları için baskıcı erkeklik projesini azaltma ihtimalleri 

bulunmaktadır. Bu durum onları “asilik” kulvarına sürükleyebilmektedir. İsyankar erkeklikler 

belirli bir seviyeye kadar hegemonik erkekliğe uygun görünenmekte, ama onunla çatışan 

erkeklikler olabilmektedir. Çocuklarına yoğun ilgi gösterme, cinsiyetler arası eşitlikçi düşünce, 

madun erkeklikler ve efemineliğe atfedilen kişisel bakımı ve moda takibi gibi davranışlar 

görülebilmektedir (Connell, 2005: 63- 65).  

Hegemonik erkeklik, kadınlara yönelik olarak geliştirilen başarılı bir koalisyonun 

stratejisidir. Erkeklerin hegemonyası için gereken alet-edevat çantasıdır. Kadınlar hegemonik 

olmayan erkeklikler tarafından da ezilmiş hissedilebilirler. Fakat hegemonik erkeklik kadınların 

“yerleri”, erkeklerin kudreti, heteroseksüelliğin tiranlığı konusunda nihai sınırlara sahiptir. 

Hegemonik erkeklik heteroseksüellikten ve evlilikten ayrı düşünülmemektedir. Bu durumda 

tabi kılınan erkekliğin en keskin ucu eşcinsellik olmaktadır. Eşcinsellik bir “virüs”tür, 

sakınılması gereken bir illettir. Hegemonik erkekliğe yönelik bir sabotajdır; bu sebeple eşcinsel 

erkekler her türlü ayrımcılığı hak etmişlerdir. Kadınlar farklı koşullarda farklı kadınlık 

tipolojileri ile karşımıza çıkabilmektedir, ama bu tipolojiler kadınların tümden tabi olduğu 

durumların birer icrasıdır. Bu sebeple hegemonik erkekliğin saltanat kurduğu bu topraklarda 

muadili bir hegemonik kadınlıktan söz edilemeyecektir. Zira tüm alanları işgal eden hegemonik 

erkeklik, kadınların kurumsallaşmış iktidar ilişkileri kurmasına olanak tanımayacaktır (Connell, 

1987/1998: 249-250). 
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2.2.6. Türkiye ‘de Erkeklik Çalışmaları 
 

1970’li yıllardan itibaren Avrupa’da ve ABD’de, özellikle feminizmin, LGBT hareketlerin 

ve erkekliği sorgulayan erkek akademisyenlerin katkılarıyla “erkeklik çalışmaları”nın doğduğu 

görülmektedir. Erkekler ve erkekliklere ilişkin olarak verilerin toplandığı, bu verilere dayalı 

sosyolojik bulgulara ulaşıldığı ya da kuramsal nitelikte çalışmaların üretildiği görülmektedir. 

Farklı yaklaşımlar erkeklik incelemelerine çeşitlilik kazandırmıştır (Bozok, 2009: 432). Kimi 

yazarlar tarafından “Türkçesi olmayan literatür” olarak tanımlanmış (Özbay ve Baliç, 2004)   

erkeklik çalışmalarının Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren geliştiği görülmektedir. 

Bilhan Gözcü’nün hazırladığı “Türkiye’deki Erkeklik Çalışmaları Kaynakçası” (Gözcü, t.y.), 

Türkiye’deki erkeklik çalışmalarının oldukça aktüel hale geldiğini göstermektedir. Kitap, kitap 

bölümleri, makaleler, tezler, sunumlar-bildiriler ve diğer çalışmalar şeklinde tasnif edilen 

kaynakça çalışmaların sayısının azımsanmayacak oranda olduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmalardan bazılarını konuları bakımından şöyle örneklendirebiliriz.  

Erkekliğin spor ile bağı üzerine yapılmış çalışmalardan biri Nefise Bulgu’nun “Futbolda 

Şiddetin Erkeklik Anlamları” isimli makalesidir.  Bulgu, yazısında şiddetin sporcular açısından 

karşılığını araştırmak hedeflenmiştir. Futbol yaşantısına devam eden futbolcular, futbol 

antrenörleri ve yardımcı antrenörlerden elde edilen veriler neticesinde erkeklik değerleri, 

şiddet, güç, hetoroseksüellik, dayanışma gibi kavramların karşılıkları aranmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre, spor, performans ve erkeklik arasında doğrudan bir bağlam kurulmuştur. 

Performans, güçlü bir bedene ve “sağlıklı” bir cinsel yönelime yani hetoroseksüelliğe işaret 

etmektedir. Futbolun “haşinliği” vurgulanmakta; bu konuda başarıya ulaşan erkeklerin öteki 

erkeklere ve kadınlara karşı zafer ilan ettiği belirtilmektedir. Erkeklere uygun “feminen 

olmayan” sporlar beyan edilmiş, şiddet uygulama becerisi ve dayanıklılık kriter olarak 

sunulmuştur (Bulgu, 2012).  

Tanıl Bora (2013), “Futbolda Erkeklik, Militarizm, Milliyetçilik: Tek Kale” adlı yazısında 

milliyetçiliğin, erkekliğin ve militarizmin, değerleri, mecazları ve imgeleri arasında simbiyotik 

bir bağ olduğunu; futbolun bu bağ için zemin hazırladığını ileri sürmektedir. Milliyetçi-militarist 

fikirlerin futbol taraftarlığı ve futbol kurumsallaşması arasındaki ilintiye dair örnekler 

sunmakta; haşinlik, korkunçluk, cesaret, yıkıcılık gibi erkeklik kategorilerinin askeri düşüncede 

ve futbol anlayışlarında yer bulduğunu öne sürmektedir. Örneğin, 1991’den sonra başlayan 

Yugoslav savaşlarında Sırp futbol takımı Kızılyıldız’ın “Delije” isimli taraftar grubu, Bosna’da ve 

Kosova’daki etnik temizlik operasyonları yürüten milis gruplarında yer almıştır (Bora, 2013: 

489). Almanya’nın 19. yüzyıldan Nazilerin yıkılışına değin devlet ideolojisi haline dönüştürdüğü 

“topyekûn savaş” prensibi futbol el kitaplarında da rastlanmaktadır. Hücum, savunma, kaptan, 

kale gibi terimler askeri anlayış üzerinden tanımlanmaktadır (Bora, 2013: 490). Türkiye milli 

futbol takımının ve Türk futbol kulüplerinin uluslar arası karşılaşmaları her daim “fetih” ve 
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“zafer” ruhu içerisinde geçmektedir. “Avrupa Avrupa duy sesimizi!” tezahüratı ders verme ve 

“Türk’ün kim olduğunu gösterme” unsurlarını barındırmaktadır. Rakipleri dize getirmenin şartı 

ise kahramanca ve erkekçe bir mücadeleye bağlıdır (Bora, 2013: 498-499).  

Editörlüğünü Huriye Kuruoğlu’nun yaptığı “Erkek Kimliğinin Değişemeyen Halleri”nin 

sunuş yazısında, çalışmada erkek kimliğinin değişen, değişmeyen hallerinin çeşitli boyutlarıyla 

incelendiği aktarılmaktadır (Kuruoğlu, 2016: 4). Çalışmada yer alan yazılardan biri Ahmet 

Talimciler’e aittir. Talimciler yazısında sporun/futbolun erkek kimliğinin şekillenmesinde etkili 

bir alan olduğunu belirtmektedir. Spor/futbol, ideolojisi olmayan bir toplumsal etkinlik değildir 

(Talimciler, 2016: 45). Erkeklerin kimlik geliştirdikleri, kendilerini özdeşleştirdikleri, 

kahramanlar ve düşmanlar oluşturdukları kendilerine ait bir alan olarak gördükleri bir 

dünyadır. Fanatizm bu alanın en rağbet gören erkeklik tedavüllerinden biridir. Küfretmek, 

ölümüne taraftar olmak, rakip takım taraftarlarıyla kavga etmek, stadyumu hasımlara dar 

etmek fanatizmin konusudur (Talimciler, 2016: 58-59). Türk futbol medyası da bu fanatik 

anlayışı pekiştiren bir yayın politikasına sahiptir (Talimciler, 2016: 59).  

Erkekliğin medya ve basın ile bağı üzerine yapılan çalışmalardan biri  “Kurtlar Vadisi 

Irak’ta Eksiği Kahraman Dolduruyor”dur. Filmin başkarakteri Polat Alemdar’ın mitleştirerek 

üstün erkeklik rollerinden birini üstlenmesi erkeklik ideolojisinin tecessümü olarak 

değerlendirilmektedir. Kahraman; erkeklerin çelişkilerini, kaygılarını, yetersizlik duygularını 

“telafi eden” bir unsurdur. Güçlükleri aşar, engelleri mağlup eder. Kovboyun personasını izleyen 

Polat Alemdar, rencide olmuş bir ulusun intikamını/rövanşını almaktadır. Siyasi, askeri, 

ideolojik kimliklerden olmadığını söyleyen Polat, intikamının menşeini Türk olmasına bağlar. 

Fakat yeri geldiğinden bu saiktan, Türk olmanın asaletinden dolayı merhamet ile doludur. Polat 

kaslı bir kahraman değildir; onda seyircilerin özdeşimini sağlayacak daha muktedir bir olgu 

olan dini itikatlı bir vatanseverlik mevcuttur (Büker, 2006).  

“Türk Sinemasında Hegemonik Erkeklikten Erkeklik Krizine: Yazı-Tura Ve Erkeklik 

Bunalımının Sınırları” isimli çalışmada Yazı Tura, “erkeklik bunalımı” ve “erkeklik krizi” 

kavramlarının Türk sinemasındaki karşılığına bir örnek olarak sunulmaktadır. Filmin 1990’ların 

ikinci yarısından itibaren bu soruna cevap olarak geliştirilen erkekler arası dayanışma ve 

dostluk temalarıyla bağı üzerinde durulmuştur. “Yazı Tura” muktedir erkek figürüne karşıt 

olarak, askerlik sırasında mayın patlaması sonucu birtakım fiziksel hasarlar geçiren iki askerlik 

arkadaşının, askerlik sonrası kasvetli, post-travmatik, umutsuz hayatlarına odaklanmaktadır. 

Bedensel bütünlüğünü yitiren erkeklerin, gurur duygusuyla değil, büyük bir buhranla 

döndükleri aktarılmaktadır. Bir taraftan dayanıklılık ve metanet olarak tanımlanan askerlik yer 

alırken, diğer yandan askerlerin mayın patlaması sonrası yaşadıkları “bütünlük” kaybının filmin 

özgün yanları olduğu dile getirilmiştir (Oktan, 2008).  
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 “Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik 

Ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi” isimli makalede erkeklik çalışmaları literatürü baz alınarak, 

Türkiye’de medyada erkeklik temsillerinin ayrıntılarına girmek maksadıyla “Kuzey-Güney” 

isimli televizyon dizisi analiz edilmiştir. Dizide farklı erkeklik biçimlerinin yer aldığı, bu 

biçimlerin birbiriyle ihtilaf halinde olduğu, böylece Türkiye’deki hegemonik ve öteki 

erkekliklere dair mühim saptamalar yapılabileceği belirtilmiştir. Dizide erkeklik sürekli 

kanıtlanması gereken bir statüdür; “adam olmak” için karakterler sürekli performans 

sergilemek yükümlülüğündedir. Söz gelimi başkarakterlerden Kuzey, bıçak yarası nedeniyle 

askerliğe elverişsiz hale gelip “çürüğe” çıkınca bunalıma girmiştir; bu durumu “telafi etmek” ve 

teselli bulmak için alkol alıp dövüşlere katılmaya başlamıştır. Kuzey, dizi boyunca kendini bu 

çatışmaların ortasında bulacaktır (Akca ve Ergül, 2014).  

“Televizyonun Çarpışan Kişilikleri: Larry King-Fatih Altaylı Ve Öne Çıkan Erkeklikleri” 

isimli yazıda yazar öncelikle “aşırı erkeklik” kavramının içeriğine değinerek bu kavramın 

erkekliğin öne çıkarılan biçimi olduğunu, gurur ve onur duyma tablosu olarak biçimlendiği ifade 

etmektedir. Ardından televizyon programlarında erkek kahramanların yer alışına dem 

vurularak televizyon sunucuları Larry King ile Fatih Altaylı’nın erkeklik kimlikleri üzerinde 

durulmuştur. King, yavaş tonda konuşur, sahip olduğu gibi gerekli gördüğünde kullanmaktadır. 

Konuğunu dikkatlice dinlemekte, onları nazik bir şekilde sorguya çekmektedir. Altaylı ise hızlı 

ve bazen saldırganca konuşmakta, beden dilini yoğun biçimde kullanmaktadır. Konuşmalarına 

kimi zaman argo ifadeleri katmaktadır (Orhon, 2004).  

Man’s Health (Türkiye) dergisinin 2012 yılında yayımlanan üç sayısının çözümlemesinin 

yapıldığı “Erkek Dergilerinde Sağlıklı Erkek Neden İdeal Erkektir”de, erkeğin söylemsel 

kurgulanışının yazılı basındaki yerine değinilmiştir. Hegemonik erkeklikte kaslı, lider nitelikte 

güçlü, cesur, dövüşçü erkek imgesel bir despotizme sahiptir nitekim bu kavramlar derginin 

içeriğinde bariz bir yer tutmaktadır. Kas ağırlığını artırmak, daha güçlü yumruk atmak, liderlik 

özelliklerinin pekiştirilmesi, karın kaslarının sergilenmesi, sportif başarılar en yetenekli, hızlı ve 

güçlü adamların hedefi olarak dile getirilmiştir. Ayrıca kaslı bir bedene önem verilmekle 

birlikte, dış görünüşleriyle ilgilenmelerini aşırı teşhir etmemeleri aktarılmıştır; zira bir erkeğin 

kendine duyduğu hayranlığı abartılı sunması kadınsı ve eşcinselce bir tutumdur (Erdoğan, 

2013: 144-145).   

Volkan Yücel’in “Mitik Erkeklik ve Suç Draması” adlı çalışmasında anlatı biçimlerinin her 

alanda erkek dilinden tesis edildiği belirtilerek, kadının “eksikliklerinin”, erkeğin 

üstünlüklerinin anlatıların merkezinde konumlandığı dile getirilmiştir. Kahramanlaşan erkek, 

anlatılarda bir erginleşme süreci geçirmektedir; bazen şansı sıra dışı olarak yaver gider; fakat 

nihayet erkek olmanın tadına varılır ve dünya onun çevresinde dönmeye başlamaktadır. Volkan 

Yücel çalışmasında bunun Türkiye’nin TV-sinema alanındaki yansımalarını keşfetmek 
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istemiştir. Yeşilçam Sineması’nın belirgin melodram kalıplarının özel televizyonların ortaya 

çıkışı ile değişikliğe uğradığı, bu dönemde erkekliğin suç ile flörtünün teatralleştiği, dramaların 

popülerlik kazandığı belirtilmektedir. Kahramanın geçirdiği yolculuk medyanın senaryolarının 

mihenk taşını oluşturmaktadır. Kahraman büyük bir imtihandan geçip toplumsal kabul 

kazanmaya çalışmaktadır. İster lider, savaşçı, âşık, aziz, ister çocuk olsun; muhakkak erkek 

birilerinden soracağı bir hesabı taşımaktadır. Kötülüklerin “raconla” yargılandığı bir mercinin 

öncüsüdür (Yücel, 2014: 104).  

Queer kuram- LGBT hareketi ile erkeklik arasındaki bağa ilişkin dergi sayılarına, 

kitaplara ve kitap bölümlerine rastlanmaktadır. Cogito’nun “Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram” 

isimli erkekliğin eşcinsellik kanadından tartışıldığı sayısında giriş yazısında tuhaf, acayip vb. 

karşılıkları olan “queer” ifadesinin 1980’li yılların sonunda eşcinsel erkekleri aşağılamak için 

kullanıldığı, 1990’ların başından itibaren biseksüel, gay, lezbiyen, travesti vb. cinsiyet normları 

dışındaki grupların çatı kavramı haline getirilerek sahiplenildiği ve bir sivil haklar 

mücadelesinin bayrağı haline getirildiği belirtilmektedir (Öztürk, 2011: 5). Sayıda Michel 

Foucault, Judith Butler gibi düşünürlerim yazılarının çevirilerine yer verildiği gibi,  Türkiye’den 

araştırmacıların kuram hakkındaki izah çalışmalarına da bölüm ayrılmıştır. 

Queer teori üzerine Türkiye’de yayımlanmış kitaplardan biri olan “Başkaldıran 

Bedenler”de queer düşünce ve pratiğin bir araya getirilmesinin planlandığı belirtilmektedir. Bu 

tartışmaların hem Türkiye’de trans bireylerin bedenlerine ve toplumsal varoluşlarına yöneltilen 

şiddete karşı söz söyleme hakkını açığa vurduğu hem de LGBT hareketinin içindeki trasfobinin 

de tartışıldığı belirtilmektedir (Şeker ve Yalur, 2013: 11). Queer’in tuhaflığının 

müstehcenliğinden olduğu “hücnet” kelimesinden türeyen müstehcenin “ayıp, iğrenç, açık saçık, 

edepsiz” anlamlarının yanında karışık, yani tanımlanamayan, tekinsiz, hem bize ait olan, hem de 

delicesine korktuğumuz anlamına geldiği belirtilmektedir (Baş, 2013: 15). Kitapta Osmanlı’da 

köçeklik, seks işçiliği üzerine değerlendirme, trans cinayetleri, heteronormativitenin 

paradoksları, LGBT bireyin ailesi olmak, Türk sinemasında queer gibi konular yer almaktadır.  

“Rent Boy'ların Queer Öznelliği” adlı çalışmasında öncelikle “rent boy’un anlamını 

açıklayan Cenk Özbay, bu kavramın İstanbul’da kendini heteroseksüel olarak tanımlayan, ama 

“mükâfat” karşılığı başka erkeklerle ilişkiye giren genç erkeklerin kendilerini tanımlama biçimi 

olduğunu belirtmektedir. Cenk Özbay yazısında iki açıdan rent boy’ların queer özneler olarak 

konumlandırılabileceklerini aktarmaktadır. Rent boy’lar eşcinsel ilişkiye girmelerine karşın gey 

olmadıkları konusunda ısrar etmekte, erkekliklerini vurgulamaktadırlar. Böylece hiçbir queer 

kimliğe atıf yapmayarak heteronormativiteyi esnetmekte ve sarsmaktadırlar. Bununla bağlantılı 

olarak rent boylar heteronormativitenin mekânsal ve zamansal istikrarını oynatarak, parçacık 

olarak “queer”mekân ve zaman üretmektedirler (Özbay, 2012: 281-282).  
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Erkekliğin kadınlar ile bağı üzerine yapılan çalışmalardan biri “Kadınlık Dolayımıyla 

Erkeklik Öznelliği”dir. Çağdaş Demren’e göre, Türkiye’de erkek olmak, erkeklerin yaygın 

kanaatine göre mert ve yiğit olmaktır. Kavramsal ve pratik açıdan kadınlığın tezadı olarak 

konumlandırılmaktadır (Demren, 2008: 73-74). Bir erkeğin evlenmesi ve çocuk sahibi olup 

soyunu sürdürmesi, erkek olmanın en kaçınılmaz ölçütüdür aksi durumda erkekte psikolojik 

rahatsızlıklar baş gösterebilmektedir (Demren, 2008: 82). Erkeğin gücünün kaynaklarından biri 

olan aile, erkeğin iktidarını sergilediği elzem sahadır. Erkekler ailedeki kadınların hayatlarının 

söz sahibidir (Demren, 2008: 83). Erkekler dayak atma haklarının ellerinden alınmasını 

toplumun dengesinin bozulması, ananelerini yitirilmesi olarak görebilmektedir (Demren, 2008: 

84).  

 “Eşine Şiddet Uygulayan Erkeklerin Evlilik Yaşantıları Ve Şiddet” adlı yazıda evliliğin 

ataerkil toplumlarda, erkeğin egemenliğinin kadın üzerinde mutlak hâkimiyetinin aracısı olduğu 

belirtilmektedir. Çalışmada evlilik ve şiddet arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi amacıyla eşine 

şiddet uyguladıkları gerekçesiyle hüküm giymiş veya tutuklu olarak yargılanan erkekler ile 

alkolik terapileri amacıyla grup çalışmalarında yer alan katılımcılar arasında eşlerine şiddet 

uygulamış veya uygulamakta olan erkeklerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Kadının ev 

işi emeği üzerinde mutlak hâkimiyeti olan, kadınların görünmeyen emeğini sömüren, tüm sosyal 

ilişkilerini tayin eden, dış görünüşünün tüm hatlarını çizen, sözü dinlenmediğinde saldırganlığı 

bir hak olarak gören “kocalığın” izdüşümleri tasvir edilmiştir (Öztürk, 2014).  

“Ataerkil Egemen Erkeklik Değerlerinin Üretiminde Kadınların Rolü” isimli erkeklik 

üzerine anlayışın kadınlar cephesindeki yerine dikkat çeken çalışma, erkekliğin inşasındaki 

kadın aktörlerin (anne, kız kardeş, eş, iş yeri arkadaşı vd.) rolüne önem atfetmektedir. 

Erkekliğin sadece erkeklerin ürettiği bir paradigma olmadığı belirtilmektedir (Yavuz, 2015: 

117-118). Yapılan görüşmelerde ücretli bir işte çalışsın ya da çalışmasın cinsiyet rolleri 

konusunda geleneksel anlayışla hemfikir oldukları kadının ev işlerindeki rolü doğal karşılanmış, 

ideal erkeğin rolünün ise evi geçindirmek olduğu belirtilmiştir. Kadınlar çalışıyor olsalar bile 

erkeğin kazancı temel gelir olarak ele alınmaktadır (Yavuz, 2015: 120). Yirmi yıldır çalışan bir 

kadın, eşinden habersiz mendil bile almadığını belirtmektedir (Yavuz, 2015: 121). Erkek çocuk 

sahibi olmak kadınların topluluk içindeki statüsünün temel taşıdır. Kadınların bu anlayışın 

mağduru olduğu açıktır. Ama yaşlı katılımcıların, dertleşmek için oğullarını tercih etmeleri; 

daha çok yardımcı olmalarına rağmen hastayken dahi oğullarına hizmet etmeleri dikkat 

çekicidir (Yavuz, 2015: 123). Ayrıca erkek çocukları, kız çocuklarından üstün olduklarını 

annelerinden defalarca duymakta ve böyle bir tavır ile yetiştirilmektedirler (Yavuz, 2015: 124).  

Erkeklerin erkeklikle sınanması üzerine çalışmalardan biri olan “Fay Hattında 

Erkeklikler” isimli makalenin amacının ataerkil sistemin işsiz erkeklerde nasıl zedeleyeceği etki 

yarattığını ortaya koymak olduğu ifade edilmiştir. Yapılan mülakatlarda erkeklerin erkekliği 
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nasıl tanımladıkları, iş sahibi olmanın ve çalışmanın kendi kimliklerindeki yeri ve işsizliğin 

algılanma biçimleri irdelenmiştir (Türkoğlu, 2013: 35). Yapılan görüşmeler neticesinde 

katılımcıların sorumluluk sahibi olmayı, aile reisliğini ve eve ekmek getiren baba rolünü 

erkekliğin “namı” olarak konumlandırdıkları görülmüştür. İş sahibi olmak orta sınıf erkekler 

için bir kendini ifade biçimi olarak, alt sınıf erkekler için ise para kazanmak olarak görülmüştür. 

Ancak tüm katılımcılar iş sahibi olmayı aileye liderlik etmenin vazgeçilmez koşulu olduğu 

konusunda mutabakat içersindedir; böylece işsizliğin yaratacağı utanç ve kaygıdan söz 

edilebilmektedir (Türkoğlu, 2013: 57-58). 

“İktidar Olma Sürecinde Erkeklerin Erkeklikle İmtihanı” adlı çalışmada yapılan 

derinlemesine mülakat ile katılımcılara sünnet ve erkeklik, askerliğin “adam olma” süreci 

boyunca önemi, iş bulma ile işsizliğin anlamı, evlilikle ve “aile reisi” olmaya yönelik görüşleri 

derlenmiştir (Yavuz, 2014: 112). Katılımcılar sünneti yer yer tıbbi gerekçelere dayandırsalar da 

dinin emrine ve erkek olma imtihanına dikkat çektikleri görülmektedir (Yavuz, 2014: 114). 

“Çürük” çıkma ihtimalleri olsa dahi erkeklerin gururla askere gidip gelmeleri gerektiği ifade 

edilmiştir. Tüm zorluklarıyla atlatılan askerlik erkeğin olgunlaşması ve aile reisliği için münasip 

hale gelmesi demektir (Yavuz, 2014: 119-120). Cebinde parası olan, eve boş gelemeyen, 

torbayla bir şeyler getiren erkek meydan savaşını kazanan erkektir. İş sahipliği söz sahipliği 

anlamına gelmektedir (Yavuz, 2014: 123-124). Evlilik erkekliğin tüm noksanlıklarının 

tamamlandığı çocuk sahibi olarak eksiksiz bir erkeğe dönüşülen sınavdır (Yavuz, 2014: 125).  

Serpil Sancar, Türkiye’deki erkekliklerin halini “anlamak” için 200 erkek katılımcıdan 

elde edilen verilerle oluşturulan “Erkeklik: İmkânsız İktidar”ın amacının modern iktidar 

ilişkilerinden biri olan eril tahakkümün işleyişinin, habitus, imge, eylem bakımından 

incelenmesinin amaçlandığı belirtmektedir. Homososyal gruplarda, iş görüşmelerinde, eğlence 

dünyasında, spor salonlarında ve birçok mekândaki erkekliğin arandığı görülmektedir. Bu 

bağlamda çalışmada aile ve sınıf bakımından, erkeklik, baba-oğul ilişkisi, askerliğin-militarizmin 

erkeklik olan ilişkisi, erkek egemenliğine karşı olan erkekler gibi başlıklar yer almaktadır. 

Erkeklik inşa stratejilerinden erkekliğin bir söylem nesnesi olduğu, erkekliğin birtakım 

dikotomiler aracılığıyla kendini ürettiği belirtilmektedir (Sancar, 2009: 18). Görüşülen kişilerin 

dünyalarının böylece neyin uygun olup, neyin olmadığı konusunda sert hudutlara göre 

belirlendiği ortaya çıkmaktadır maddiyat iyiyse, evlilik de iyidir. Erkek çalışacak, kadın ise ev 

işlerini yürütecektir. Baba evde esas söze sahiptir.  

“’Erkekler (de) Ağlar!’: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik İnşası Ve Şiddet 

Döngüsü” adlı çalışma erkek olmanın temel bileşenlerinden biri olan kaya gibi sert olmaya atıfta 

bulunmaktadır. Erkekçe tutum göstermek, duyguların asla dışarı yansıtılmaması, eğer bir duygu 

yansıtılacaksa bunun saldırganlık olmasıdır (Çelik, 2016: 3). Erkek olma yolunda akılcı kararlar 

almak, buna göre hareket etmek, toplumsal rol ve sorumlulukları sorgulamaksızın harfiyen 
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vurgulamak erkekliğin kuralıdır (Çelik, 2016: 6). Şiddet erkek egemenliğinin yatırımı ve 

sermayesidir; gözdağı vermek ve şiddet uygulamak erkekliğin iktidarının pusulalarıdır (Çelik, 

2016: 7). Bu duruma ilişkin alternatif fikirler üreten yazar, ne yapmalıyız sorusunu sormaktadır. 

Ona göre, erkek sosyalizasyonunun şiddet eğilimine sürdürülmesi esas kritik önemdeki 

konudur. Ayrıca ataerkilliğin baskınlığından dem vurulmaktadır (Çelik, 2016: 8).  

Nurdan Gürbilek’in Türkiye’de erkeklik görünümlerinin farklı uzantılarını, özellikle 

mazlumluk-maduniyet ve erkeklik arasındaki bağa ilişkin deneme tarzında yazılarının yer aldığı 

“Kötü Çocuk Türk” adlı kitabı, erkeklik çalışmaları bakımından değerlendirmek mümkündür. 

Popüler kültür imgelerinin bolca yararlanıldığı çalışmada Türkiye’nin kendine dönüş çağrısını, 

kimi zaman bir mest olma, bazen kendini kaybetme korkusundan; çoğu zaman aynı ruhta 

barınan bir yabancı hayranlığı ve yabancı düşmanlığından, yetersizlik hissi ve gösterişçi 

sevinme histerilerinden bahsetmektedir (Gürbilek, 2012: 7-8). “Ben de İsterem” adlı yazısı 

arabesk kültürdeki erkek arzusunun dönemsel değişimi üzerinde durmaktadır. Kadın karşısında 

garip ama onurlu kalan erkek, zamanla tensel iştahı anons eden, artık arzusunu temin etmek 

için hücuma geçen erkeklikler türemiştir (Gürbilek, 2012: 11-18). “Acıların Çocuğu”nda 

“Ağlayan Çocuk” diye adlandırılan “kitsch” resmin popüler olmasındaki toplumsal bilinçaltı 

irdelenmektedir. Çocuk yaşta örselenen, derinden yaralanan, öksüzlük duygusuyla daima 

sınanan, bir toplumsal yoksunluğun remi popüler kıldığı belirtilmektedir (Gürbilek, 2012: 39). 

Hep kötü muamele görmüş, yine de gururunu dik tutan, mahzun ama iyi kalpli çocukluk bir 

stereotip olarak ortaya çıkmaktadır (Gürbilek, 2012: 40). “Azgelişmiş Babalar”da ise 

tutunamayan, babasız, bir kayboluş içinde olan erkeklik, Türk edebiyatından örnekler ile 

aktarılmaktadır (Gürbilek, 2012: 54). 

Erkeklik ve edebiyat arasındaki bağlantıya ilişkin çalışmalardan biri olan “Dede Korkut 

Kitabı’nda Bir Cinsiyet Rejimi Olarak ‘Erkeklik’”te odaklanılan konu Türk kültür tarihinin eski ve 

kuvvetli anlatılarından biri olan Dede Korkut kitabında erkekliğin yerinin analizidir (Akbalık, 

2014: 107). Anlatılarda birtakım erkeklik kalıpları olduğu tespit edilmektedir. Erkek evlat sahibi 

olmak, erkeğin toplum içindeki güven, itibar ve güç nesnesidir. Ataerkil düzendeki baba-oğul 

arasındaki ilişki başka bir ilişki biçimiyle ikame edilemez görülmektedir; söz konusu durum 

Dede Korkut anlatılarında da geçerlidir (Akbalık, 2004: 111). Savaşmak erkeğin erginleşmesinin 

mutlak ritüellerinden biridir. İsim edinmek, cesaret sergilemek ile gerçekleşmektedir. Kaya gibi 

sağlam olmak bir erkek evlada söylenen en ısrarcı öğüttür (Akbalık, 2004: 113).  

“Erken Cumhuriyet Dönemi Oyunlarında Değişen Erkeklik Paradigması ve Unutuşun 

Yeni Paradigmadaki Konumu”, Cumhuriyetin Türkiye’deki erkeklik paradigmasında yarattığı 

değişimler dönemin tiyatro oyunları bakımından ele alınmaktadır. Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir 

Adam Yaratmak” (1937) isimli oyunu geçmişe sıkışıp kalmanın yarattığı bir ruhsal sıkıntıyı 

taşımaktadır. Yeni düzene uyum sağlayamayan Hüsrev, şimdiki zaman ile ihtilaf halindedir 
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(Akgül, 2012: 81-82). Yine Ahmet Muhip Dıranas’ın “Gölgeler” (1947) adlı oyununda zamandaki 

değişimler babanın şizofrenik bir hale bürünmesine neden olmuştur. Yeni düzen babanın 

belleğinde ihtilaflara yol açmıştır (Akgül, 2012: 85) 

Ayşe Saraçgil, “Bukalemun Erkek” adlı kitabında Türkiye’nin batılılaşması sürecinde 

doğan yeni Türk edebiyatının üç kategori altında incelendiğinin (edebi-estetik, Batılılaşmanın 

toplumsal tehlikelerini irdeleyen çalışmalar ve kadın özgürlüğü üzerine çalışmalar), fakat erkek 

egemenliğinin Türk edebiyatındaki karşılığına pek değinilmediğini belirtmektedir (Saraçgil, 

2005: 9-10). Modernleşme, batılılaşma, laiklik, ilerleme, İslamcılık, milliyetçilik gibi birçok 

temayı içinde barındıran çağdaş edebiyat, erkek-kadın rollerinin tarifinde bu dalgalanmaları 

yaşamıştır. Gelenek ile değişim arasındaki gerginlik toplumsal yapıyı, dolayısıyla edebiyatın 

dinamiklerini etkilemiştir (Saraçgil, 2005: 11). Çalışmada, Gülhane Fermanı (1839) milat olarak 

alınmış, yakın dönem edebiyat eserlerine uzanacak şekilde Türk edebiyatındaki erkeklikler ele 

alınmıştır.  

Askerlik ve erkeklik arasındaki ilişkiye dair en çok dikkat çeken çalışmalardan biri olan 

“Sürüne Sürüne Erkek Olmak” adlı kitabında Pınar Selek, kadınların değişik mekanizmalarla 

hizaya sokulması gibi, erkeklerin toplumsal yapılarda ortaya çıkan özgün araçlarla ve çeşitli 

ritüeller aracılığıyla adam edildiğini belirtmektedir. Selek bu adam edilme sürecinin 

Türkiye’deki görünümlerine odaklandığını dile getirerek, erkek kimliğinin inşa aşamalarına 

odaklanmaktadır. Kitabın merkezinde ise zorunlu askerlik hizmeti yer almaktadır. Askerliğin, 

erkekliğin kuruluşundaki rolü, erkekler dünyasındaki yeri, toplumun askerliğe biçtiği anlamlar, 

askerlik hizmetinin genç erkeklerde yer ettiği etki araştırılmaktadır. Ayrıca sınıfsal, kültürel, 

eğitim durumu, coğrafi, cinsel farklılıklar ile askerliğin icra edildiği yerler arasındaki 

farklılıkların irdelenmesi hedefler arasında sıralanmıştır (Selek, 2008: 9-11). Kitapta erkekliğin 

durakları olarak, sünnet, askerlik, iş bulma ve evlilik belirtilmiş; katılımcılardan elde edilen 

veriler ile bu duraklar açıklanmaya çalışılmıştır.  

Nurseli Yeşim Sünbüloğlu’nun derlemesini yaptığı “Erkek Millet Asker Millet” erkeklik-

askerlik-militarizm bağı üzerine Türkiye’deki görünümleri esas alan bir çalışmadır. Silahlı-

millet anlayışının sadece bir askeri strateji olmadığı, bütün nüfusun toplumsal hareketliliğini 

derinden etkilediği aktarılmaktadır. 19. yüzyılın ortasından itibaren devletin temel 

prensiplerinden biri haline gelen asker-millet fikri, zaman içerisinde Türk kültürünün bir 

uzantısı olarak görülmeye başlanmıştır (Sünbüloğlu, 2013: 11-12). Derlemedeki makaleler 

Türkiye’nin asker-millet anlayışının farklı köşelerdeki karşılıklarını irdelemektedir. Bu 

makalelerde, militarizm, milliyetçilik ve erkeklik arasında ilişkiler tarih, sinema, toplumsal 

cinsiyet, beden, futbol bağlamında değerlendirilmektedir. Bu makaleler, şehitlik, gazilik, 

vatanseverlik, fanatizm, ülkü, “adam olmak”, ayrımcılık vb. birçok kavramın erkeklik ile ilgili 

bağını kurmaktadır.  
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Asker-millet anlayışının Türkiye’de yansımaları ile ilgili en fazla çalışma üretmiş 

akademisyenlerinden biri olan Ayşegül Altınay, “the Myth of Military Nation”da ve sonraki 

çalışmalarında bu konuyu genişletmiştir. Altı bölümlü kitabının ilk bölümünde cumhuriyet 

sonrası gelişen yeni toplum düzeni, askerliğin kültürel pratik olarak tarifinin tanımlanması 

aktarılmaktadır. İkinci bölümde Sabiha Gökçen’in savaş pilotluğu ve kadınların askerlikle 

ilişkisi, üçüncü bölümde vatandaş-asker anlayışının Avrupa’daki gelişimi, askerliğin erkekler 

üzerindeki yansımaları dördüncü bölümde aktarılmaktadır. Beşinci ve altıncı bölümde okulların 

askerliğin bir ön hazırlığı olarak model haline getirilmesi belirtilmektedir (Altınay, 2004: 6-10). 

Türkiye’de erkeklik çalışmaları ile ilgili dergi faaliyetleri de dikkat çekmektedir. Toplum 

Bilim’in “Erkeklik” temalı sayısının giriş yazısında erkekliğin nasıl inşa edildiği, yeni kuşaklarca 

nasıl benimsenip içselleştirildiğinin, bu inşada kadınların rolünün neler olduğu, rol modellerinin 

erkek öznelliğinde kuruluşundaki yeri, değişen erkeklik, farklı alanlardaki farklı erkeklik 

görünümlerinin tartışıldığı aktarılmaktadır (Sökmen, 2004: 6). “Erkeklik En Çok Erkeği Ezer” 

isimli yazsısında Tayfun Atay, erkekliğin zorluklarına değinmektedir. Türkiye’deki hâkim 

erkeklik anlayışı, öfke, sertlik, şiddet, saldırganlık ve uzlaşmazlık üzerine kurulmaktadır. 

Uzlaşma ve anlaşma çağrısı her zaman “dişilik” ile yaftalanmaktadır (Atay, 2004: 11-12). Söz 

konusu durum Atay’a göre, erkek olmak uğruna ne kadar kişi olmaktan sakındıklarını ortaya 

koymaktadır. Bu durum, ne kadar erkeğin “erkeklikten muzdarip olduğu” ve kendini 

“erkeklikten sakınma” yoluna soktuğu problemini doğurmaktadır (Atay, 2004: 13). Dergide yer 

alan bir diğer makalede Yücel Kayıran Türk şiirinde erkek imgesinin izlerini takip etmektedir. 

Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Emin Yurdakul, Nazım Hikmet gibi şairlerin 

kurtarıcı/devrimci/cumhuriyetçi bir karakter taşıyan bir öznenin şiirini yazdıkları 

görülmektedir. Ortak hedef, toplumun içinde bulduğu, karanlık ve yoksulluktan kurtarılması, 

Batı emperyalizminin saldırısını ve yazlaşmalarını da savuşturmaktır (Kayıran, 2004: 116). 

Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dıranas, Behçet Necatigil şiirlerinde konuşan erkek özne çoğu kez 

yeraltındadır, kasvet ve solgunluk içerisindedir. Tutkusunun dile getirilemeyişinin karmaşasını 

yaşamaktadır (Kayıran, 2004: 119). Erkek söylemiyle konuşan erkek imgesi kadını edilgenlikle 

ıralamaktadır (Kayıran, 2004: 122). Kadın şairlerin şiirlerinde ise erkekler kadın-erkek 

ilişkilerinin tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır (Kayıran, 2004: 123).  

“Masculinities: a Journal of Identity and Culture”, Türkiye’de erkeklikler çalışmaları 

açısından müstesna bir yer edinmiştir; zira 2014’ten beri yılda iki kez yayımlanan, Türkçe ve 

İngilizce makaleler kabul eden derginin içeriğini erkeklik çalışmaları oluşturmaktadır. Derginin 

ilk sayısında Mehmet Bozok’un aktardığı üzere, dergi erkekliğin ve erkekliklerin, eleştirel 

okumasının geliştirilmesi hedefini taşımaktadır. 2013’te eleştirel okumasının geliştirilmesi 

hedefini taşımaktadır. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi 2013’te bu hedef doğrultusunda 

yayınları, çalışmaları, araştırmaları toplamak, kuruluşlar, akademisyenler, aktivistler, sivil 
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toplum kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak aracılığıyla kurulmuştur. Masculinites 

Journal’ın oluşumu dışında, workshop’lar oluşturmak ve konferanslar tertiplemek 

hedeflenmiştir. Dergi, erkeklik üzerine çağdaş tartışmaların takip edildiği temel kaynaklardan 

biri olmayı hedeflediğini belirtmektedir (Bozok, 2014: 3-4). Derginin yayımlanan makaleleri 

arasında edebiyat, medya, tarih, sinema, psikoloji vd. birçok disiplinin erkeklik incelemeleri yer 

almaktadır. 

 
2.3.Zorunlu Askerlik 
 
2.3.1.Genel Bakış 
 

Zorunlu askerlik anlayışının ve kitlesel ordunun görece yeni bir tarihsel olgu olduğu 

görülebilmektedir. İlk olarak modernleşmenin merkezileşme anlayışı uyarınca Avrupa’da ortaya 

çıkan ve ulus-devlet yaratmanın yegâne aracı olarak görülen bu olgu, zaman içerisinde tüm 

ulusları ve ülkeleri kapsamıştır. Zorunlu askerlik güvenlik stratejilerinin ve devlet ideolojisinin 

temel kaynağı haline gelmiştir. Hem ulus devletin bekasının güvence altına alınması hem de 

halk kitlesine milli bilincin yerleştirilmesi için mükemmel bir imkân sağlayacaktır (Aydın, 2008: 

25).  “Vatan tehlikede” ve halkın bütünü vatan savunmasından sorumludur şeklinde gelişen 

semiyoloji özgün bir ordu biçimini beraberinde getirmiştir. Millet gerektiğinde “ordu” olarak 

görev yapmaktadır. Vatandaşlar eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu hak ve yükümlülüklerin 

benimsenmesi için farklı araçlar bulunmaktadır. Zorunlu eğitim kurumu, yani okullar bu 

aşılamanın başlıca mekânlarıdır. “Milletin okulu” olan kışla ise medenileştirme misyonuna 

haizdir. Okuma yazma, resmi dil öğrenme, vatandaşların temel bilgilerini edinme özellikle kırsal 

nüfus için askerlikle gerçekleşmektedir (Hacısalihoğlu, 2007: 59-60).  

Ulusu-devletleşme, yönetimin meşruiyetini yurttaş iradesi olarak tanımlaması, 

askerliğin yurttaşlığın hakkı ve ödevi olarak görülmesi özellikle Fransız İhtilali ile tepe 

noktasına erişen yeni bir siyasetin görüngüleridir. Halk ordusunun kuruluşu, silahın sadece 

seçkinlere ait bir imtiyaz olarak görülmesinin geride bırakıldığı bir döneme denk gelmektedir. 

Napoleon‘un ordusunun başarısı böyle bir “özgür halk” motivasyonunu taşımaktadır. Bu ordu 

kendisini yeni siyaseti yapan idealist misyonerler olarak görmüştür (Aydın, 2008: 25-26).  

Fransa’da köylülerin “Fransız”a dönüşmesinde ima edilen askerliğin milliyeti terbiye eden 

tarafıdır. Aynı üniformayı giyen, aynı dili konuşan, aynı marşları söyleyen itaatkâr ve üretken 

bedenler oluşturmak hedeflenmiştir. Askerlik sadece bir dönemsel pratik olmaktan ötedir. Diğer 

kurumları da şekillendiren askerlik özellikle eğitim kurumunu kendisine benzer hale getirmiştir 

(Altınay ve Bora, 2002: 140-141).  

Meşrulaştırıcı mitler, sosyal gruplar içerisindeki ayrımcılıkları ve eşitsizlikleri 

normalleştiren ve sıradanlaştıran inançlar, ideolojiler, atıflar ve normlardır. Bu mitler sosyal 

grup üyelerinin sorgulamadan, kabulünü öne almaktadır (Göregenli, 2008: 52).  Zorunlu 
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askerlik, onun doğurduğu hak ve yükümlülükler, ortaçağdakilerin aksine kişiye bireysel bir 

kazanç vaadinde bulunmadığı için ideolojiye gereksinim duymaktadır. Bu ideoloji, askerlere, 

askerlerin yakınlarına, ailelerine ve tüm yurttaşlara aşılanacak vatan için ölme ve öldürme 

bilincidir. Bu doktrin yurttaşların fedakârlığını, metanetini ve her türlü dünyevi değerden vatan 

uğruna feragat etmelerini ileri sürmektedir. Vatanın ve milletin selameti uğruna can vermenin 

itibar, ayrıcalık onur olduğu öğretilerin merkezinde yer almaktadır (Aydın, 2008: 26-27).  

Başta Clausewitz olmak üzere 19. yy. savaş teorisyenlerinin belirttiği üzere savaş artık 

bu dönemde finansal becerilere, kasadaki altınlara ve farklı ülkelerden devşirilen serserilerle 

yürütülmeyecek kadar özel bir kurumlaşmayı gerektirmektedir. Bütün kaynakların 

seferberliğini gerektirecek ciddiyetle yaklaşımlardır. Savaş ve onun yarattığı olağanüstü hal 

diğer tüm unsurları askıya alan tek yaşamsal kaynaktır. Anavatanın çağrısına kulak asmamak, 

rest çekmek, asilik etmek asla affedilemeyecek bir sabotajdır (Bröckling, 2008a:71).  Zorunlu 

askerlik dönemine simetrik olarak bir meslek olarak “subaylık “ile karşılaşmaktayız. Subay 

kuvvetinin örgütlenmesi, teçhizatlandırılması ve eğitilmesi, faaliyetlerinin planlanması, 

çarpışmaya giriş ve çıkış harekâtının yönlendirilmesi gibi vazifelerle mükelleftir. Şiddetin 

yönetimi subayların elindedir. Subayın temel mahareti şiddetin idaresi; mesuliyeti ise toplumun 

askeri olarak emniyetinin sağlanmasıdır. Sorumlulukları, becerisi onu diğer mesleklerden daha 

özel bir konuma yerleştirmektedir. Subaylık amatör bir aristokrat hobisinden çıkmış, macera 

arayışından ziyade daha profesyonel amaçlara hizmet etmeye başlamıştır (Huntington, 

1957/2004: 15, 19, 27). Savaşı sürdürebilmeyi isteyen her kim ise bunun için gerekli silahları, 

lojistiği, sevkiyat bağlantılarını, iletişim sistemlerini, silah üretimini ve güvenilecek sadık 

askerleri temin etmek zorundadır (Bröckling, 2008a: 169). Subayların işlevleri siyasetçilerin ve 

polislerin görevlerinden farklılaşmıştır. Başarı ve zafer disiplin, örgütlenme ve işbirliği ile 

gerçekleşecektir. Başarı ancak grup iradesinin birey iradesine öncül olduğu bir “alturizm” 

(özgecilik) ile gerçekleşebilecektir. Kişisel arzular, bencillik, çıkar, terk edilip beraberlik ruhuna 

yönelmeden hedefler gerçekleşmeyecektir (Huntington, 1957/2004: 44, 90). 

Bir subay kadrosu, sadece askerlik idealine itaatkar olduğu ölçüde profesyoneldir. Diğer 
bağlılıkları fani ve bölücüdür. Bugün siyasi açıdan cazip görünen bir şey, yarın unutulacaktır. 
Birine siyasi açıdan cazip görünen bir şey, diğerinin nefretini uyandıracaktır. Silahlı 
kuvvetler içinde değişmez ve birleştirici olan tek şey mesleki yetkinlik idealidir: bireyin İyi 
Askerlik idealine sadakati, birliğin En İyi Alayın ruh ve geleneklerine sadakati. En etkili 
askeri kuvvet ve subaylar, siyasi ve ideolojik hedeflerden ziyade, bu ideallerle motive 
olanlardır. Silahlı kuvvetlerin devletin sadık bir hizmetkarı olması ve sivil denetimin teminat 
altına alınması, ancak askerlerin bu ideallere bağlılıklarıyla mümkündür. Modern ordularda, 
subayların mesleki motivasyonu, siyasi veya ekonomik gerekçelerle, gönüllü veya zorunlu 
olarak askere alman yurttaş-askerlerin motivasyonlarıyla tezat arzetmektedir. Profesyonel 
subay kadrosu, devletin, askere alınmış yurttaş-askerlerin itaatlerini sağlamakla yükümlü 

organıdır (Huntington, 1957/2004: 103-104). 

Sivillerin silahsızlandırılması silahların ruhsat ile alınması, silah üretiminin denetim 

altına alınması silah teşhirinin bile sınırlandırılması aristokratik iktidarın tarumar edilmesinde 
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oldukça etkili olmuştur (Tilly, 1990/2001: 127). Askeri yeni sistemin içerisinde görülen en 

belirgin unsurlardan biri silahlanmanın silahsızlanma ile simetrik ilerlemesidir. Askerin 

silahlanması, sivillerin silahsızlandırılması anlamına gelmektedir. Bu silah tekeli devlete karşıt 

olan güçlerin bastırılması amacını taşısa da özellikle silaha bir kutsallık zerk etmeyi başarmıştır 

(Esmer, 2011: 32).  Avrupa sivil halkı şiddetin araçlarından yalıtılmayı hedeflemiştir. Fakat 

devletin şiddet yetkisi muazzam boyutlara varmıştır. Geleneksel olarak soyluların silah sahibi 

olması, sıradan insanların yerel ve bölgesel iktidar sahiplerinin birlikler oluşturarak savaş ilan 

etmesi, devletin kuvvetleriyle boy ölçüşmesi alışıldık bir durumdu. Fakat özellikle 17. yüzyıldan 

itibaren silah taşımak suç olarak tanımlanmaya başlanmış, özel ordular hukuki bağdan 

uzaklaştırılmış ve devletin silahlı kuvvetlerinin silahsız sivillere müdahale etmesi 

normalleşmiştir (Tilly, 1990/2001: 126). Ordudaki iletişim sistemleri, ulaşım ve silahlar ne 

kadar gelişmiş olursa bağlı olduğu bürokrasinin de o kadar teferruatlı olması, silahlı kuvvetlerin 

üyelerini de o kadar uzmanlaşması ve profesyonelleşmesi gerekmektedir. Sonuç olarak ordu 

organizasyonu tamamen büyük sivil şirketlerin örgütlenişine benzemektedir (Yuval-Davis: 

1997/2003: 86). 

18. yüzyılın ortalarından itibaren pekişen yeni devlet anlayışı doğrudan yönetimin 

dolaylı yönetimin yerine geçmesi, askeri kuvvetin ulusallaşmasına neden olduğu görülmektedir. 

Paralı asker kiralamaktan ulusal askerileşmeye geçtikçe askeri kuvvetler ve savaş 

politikalarının maliyetini karşılamak için vergi artırımına gidilmiştir (Tilly, 1990/2001: 181-

182). Yeniçağ devlet sistemi ile muvazzaf (daimi) ordu ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. 

Yalnızca bir komutanın bulunduğu savaşın devlet bürokrasisinde olduğu müddetçe feodal ve 

mezhep savaşları nihayete erecektir. Emre hazır ve nazır olarak bekleyen ordu ile hükümdar 

kaynaşmaktadır. “Jus ad bellum” olağanüstü durumun oluşup oluşmadığına hükmedecektir. 

Savaşa karar verme hakkı ile birlikte devletini insanın yaşamını tasarrufu altına aldığı 

görülmektedir (Bröckling, 1997/2008b: 25).  

Yeni ordu düzeni devlet organizasyonunda ve toplum yapısında, yurttaş ilişkilerinde 

muazzam değişiklikler meydana gelmiştir. Devletin idaresi ve idamesi için silahlı güç istihdamı 

zorunlu hale gelmiştir. Bu istihdamın sağlanması ve asker temini için uygun vergi ve ideoloji 

politikalarının uygulanması gerekmiştir (Esmer, 2011: 3). Ordular, siyasi egemenliğin etkili 

aygıtları olarak yürürlükte kalabilmek için, devletin menfaatlerinindiğer tümmenfaatlerden 

önce geldiği anlayışını, bireyin şahsi menfaatlerinden üstün değerlerin olduğunu ve bedenleri 

askeri hedefler uğruna feda etmeyi aşılamalıdır. Terbiyevatandaşlara bu fedakârlıkları öğretip 

benimsetmek üzerine kurulmalıdır. Kral, vatan, halk, güvenlik veya özgürlük için ölmeye ve 

öldürmeye hazır olmak, insanın “devlet vatandaşı”na dönüşmesinin başta gelen 

koşullarındandır. Siyasi sistemlerin, askeri personeli oluşturmak amacıyla, insanları askerlik 

hizmetine uygun ve elverişli hale getirmeye çalışırken izledikleri birbirinden tamamen farklı 
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stratejilere bakarak, birey ile devlet arasındaki ilişki ve bağların nasıl kurulduğunu gösteren 

örnek bir model elde edebiliriz (Bröckling, 1997/2008b: 24).  Barış zamanlarında bile orduların 

tüm ayaklanmaları bastırabileceği bir yasal her koşulda sahip olması fikri zorunlu askerliğin 

parolası haline gelmiştir. Zorunlu askerlik orduların modernleşmesinin araçlarından biridir, 

fakat toplumun tüm gruplarının bir arada tutulması açısından bu ideolojilerin yeterli olup 

olmayacağı birtakım paradoksları beraberinde getirmiştir. Zorunlu askerliğin öğretisi 

milliyetçiliğe dayanmaktadır. Fakat bu milliyetçilik dalgası imparatorlukların bütün tebaalarına 

bilinç aşılamıştır. Bu etnik ve dinsel gruplar için askerlik despot yönetimin bir zulmü olarak 

görülmüş ve isyanlar patlak vermiştir (Aydın, 2008: 27-28) 

Hafıza mekânları hafızanın kendiliğinden gelişmediğini, yönlendirilebileceğini ileri 

sürmektedir. Arşivler, müzeler, koleksiyonlar, mezarlıklar, kutsal yerler, başka çağa tanıklı 

yaparak sonsuzluk hayalleri oluşturmaktadır. Anmalar gerçekleşmese tarih bunları silecektir. 

Tarih anları bozmak, hamur gibi yoğurup taşlaştırmak, değiştirmek amacında olmasaydı hafıza 

mekânlarıolmayacaktır (Nora, 1984/2006: 23). Sokaklar, mekânlar, binalar, hatırlama figürleri 

ve idolleri ile donatılmaktadır. Bellek yeniden kurma işlevine dayanmaktadır. Bu bellek sadece 

geçmişe kurgular eklemekle kalmaz, aynı zamanda şimdinin ve geleceğin deneyimlerini 

organize etmektedir (Assmann, 1997/1999: 50).  Hafıza her zaman güncellik oluşturmaktadır. 

Sürekli şimdiyelehimlenecektir, tarih ile ilgili bağ oluşturacaktır. Hafıza ayrıntıları daim kılacak, 

duyguların sinir uçlarını uyaracak, kabataslak, karışık, buğulu, iç içe geçmiş ve simgesel 

hatıralardan beslenecektir. Bilimsel bir hakikat olmaktan uzaklaşabilmektedir; kolektif, sınırsız, 

değişik, çoğul ve bireyselleşmiştir. Uzama, harekete, imgeye, nesneye kök salmıştır (Nora, 

1984/2006: 19).  

Toplumsal bellek gruba iç bakış yöneltip geçmişin görüntüsünü tüm kademelerinde 

hatırlanabilecek biçimde izdüşümünü hedeflemektedir  (Assmann, 1997/1999: 51). Kışla bu 

bakımdan belleğin tahsisi açısından en etkin kurumsallaşmalardan birine sahiptir. Askerlik 

sadece askerlik süresince gerçekleştirilen bir beden terbiyesi değildir. Manevi ve bedensel 

yapılandırması askerlikten çok önce başlamakta ve bunun askerlikten sonra ömür boyunca 

sürmesi planlanmaktadır. Askerliğin bir eziyet olmaktan ziyade kahramanca bir erkeklik ispatı 

olarak benimsenmesi inşa edilmektedir. Böylece ideolojik olarak homojen bir düzlem kuran 

“biz”in üretilmesi teminat altına alınmalıdır. Kışla bu biz düşüncesinin kalıcı hale getirildiği bir 

hafıza mekânıdır.  Silahların haşmeti ve parıltısı altında bundan daha heybetli bir şey olmadığını 

hissetmek gerekmektedir. Düşmanlar vardır, bu yüzden tehdit edilme duygusu kin ve nefrete 

bulanır; ama daha önemlisi düşmanın itlafının enerjisini barındırması gerekmektedir 

(Bröckling, 1997/2008b: 10-11). 

Zorunlu askerliğin meşrulaştırıcı mitlerinin militarizm ile tek bir potada eridiği 

görülebilmektedir. Militarizm savaşı, devlet ve toplum nezdinde silahlı kuvvetlere belirgin bir 
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üstünlük tanıyan öğretilere ve uygulamalara verilen addır. Militarizme göre şiddet hem 

vazgeçilmezdir hem de yararlıdır. Güç temin eder, bütünlüğü sağlamlaştırır, süreğen kılar 

(Esmer, 2011: 31). Bu sistem vasıtasıyla askeri mevcudiyetin, terimlerin, normların, metodun 

savaşma ve hudut bekleme faaliyetleri dışında diğer ekonomik alanlarda kabulü ve uygulanması 

gerçekleşmektedir (Parla, 2008: 97). Düzenininşası ve sürdürülmesi hedefiylemeydana getirilen 

askeri yapı ve eylemlerin günlük yaşamı şekillendirdiği görülmektedir. Yurttaşlarla devlet 

arasındaki zora dayalı antlaşma gereğince, devletin vatandaşların yaşam ve ölüm süreçlerinden 

tam yetkili olduklarını ortaya koymaktadır (Göregenli, 2008: 49). Militarizm savaşın sadece 

savaş olarak görülmeyip yüceltilmesi anlamını taşımaktadır. Bu yüceltme dini ya da laik 

desenlerle olabilmektedir. Şehitlik kavramı bile dini vasıflardan arınmış olabilir. Ölmenin, 

öldürmenin, şehitliğin, üniformanın kutsanması, komünist devrimcilikten İslamcı milliyetçiliğe 

kadar birçok hareket ve akımda rastlanmaktadır (Megoran, 2008: 476). Askeri pratikler sivil 

alana taşınır, iş dünyası askerleşir, kıyafetler üniformaya benzemeye başlamaktadır, oyuncaklar 

kurşun askere döner, savaş ve barış, asker ve sivil arasındaki fark bulanıklaşmaktadır (Sjoberg 

&  Via, 2010: 5). 

Enloe’ye göre militarizm bir tür fikirler paketidir. Değerler inançlar ve varsayımlar 

toplamıdır. Militarizm dünyaya ilişkin genel geçer addettiği birtakım kabullere sahiptir. 

Militarizmin temel kabulleri arasında şunlar bulunmaktadır. Silahlı kuvvetler gerilimlerin en üst 

çözüme kavuşturma organıdır. İnsan yaradılışı itibariyle çatışmaya yatkındır. Düşmanların 

olması doğal bir durumdur. Hiyerarşik ilişkiler etkili eylemler üretmektedir. Ordusuz bir devlet 

anlayışı böncedir, meşruiyet tehdidi altındadır. Kriz zamanlarında silâhaltına alınmayı ve şiddeti 

reddeden kişiler kendi statülerini ve erkekliklerini tehlikeye atmaktadır (Enloe, 2014: 7). 

Militarizm – silahlı kuvvetler işbirliği her zaman sosyal kaynakları (ekonomik,  siyasi, kültürel) 

ve sosyal kurumları (uluslar, sınıflar, etnik ve dini gruplar) mobilize etmektedir. 19 yüzyıl 

boyunca ve yirminci yüzyılın başlarında batılı devletler yüksek ölçekli savaşları tahsis 

edebilmek amacıyla hızlıca köylüleri ve işçi sınıfını askere alabilmek için bürokrasiyi, silah 

üretimi için sanayi düzenini, kitleleri etkilemek için ulusalcılığı, partileri ve kitle medyasını 

kullanmıştır (Shaw, 2013: 21). Militarizasyon kaynakların hem nitelik hem de oran olarak askeri 

faaliyetler adına seferber edilmesidir. “Kültürel davranış” kişisel, grup ve kurumsal davranışa 

işaret etmektedir.  Ulusal politika hükümetin ve iktidarın askeri çözümlerle olan irtibatına 

eğilmektedir (Van Tuyll, 1994: 519). Askeri harcamaların ve savaşçı olanın ekonomik ve 

bilimsel faydalarının olduğunu savunanlar bulunmaktadır. Savaş endüstrisinde imal edilen 

ürünler yeniden-üretim sürecine girmemekte ve piyasaları etkilememektedir. Askeri 

harcamalar ve savaş endüstrisi, aşırı üretimin, iktisadi artığın emilmesinde faydalıdır. Bu 

alandaki teknolojik gelişmeler üretkenliği artırmaktadır. Özek sektörle yapılan anlaşmalar talebi 

artırarak kapitalist sistemde belirgin talep eksikliklerini gidermektedir ve durgunluktan 
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çıkmada olumlu etkiye sahiptirler. Askeri anlaşmalar diğer ülkelerin ekonomik canlanmasına 

katkı sağlamaktadır (Uymaz, 2014: 87-88). 

Militarizmin haklı savaş teorisinden de bir haylice beslendiği görülmektedir. Bu teoriye 

göre, savaş etik olarak yanlış kabul edilebilir; ancak etik gerekçelerle meşruiyeti teyit olacaktır. 

Militarizm vatanın savunması adına sıkıyönetimi devreye soktuğu her an “haklı savaş” teorisini 

de uygulamaya sokmaktadır. Bu savaşın kin ve hiddet ile dolu olmadığı, vatanın başarısı ve 

huzuru için gerçekleştirildiği, militarizm bağlamında ise ordunun huzurun tesisinin “maestro”su 

olduğu fikri bulunmaktadır (Megoran, 2008: 478). Haklı savaş anlayışına göre eğer mücadeleler 

“haksız” ve “yanlış” olana karşı veriliyorsa savaş haklıdır. Böyle bir terminolojinin değer yüklü 

ve tarafgir olma potansiyelini barındırdığı aşikârdır. Haklı savaş muhakkak savunma savaşı 

anlamına gelmeyebilir. Savaşa hükmeden kişi yanlışlıktan kastedilen birçok şeyi 

anlayabilmektedir. Bu bazen yaralanma, hakaret, onur, bazen de savunulacak toprak 

olabilmektedir (Dawson, 1997: 2-3). Savaşın haklı olup olmadığına olağanüstü hale karar veren 

vermektedir. Olağanüstü hale karar veren egemendir. Schmitt’e göre, egemenlik ile böylece 

devlet tartışmayı karara bağlar, kamu düzeninin ve güvenliğin ne olduğuna karar verir, ne 

zaman bozulduğunu ilan eder. Bu belirlenimlerin kendisinde içkin olduğu görülmektedir. 

Olağanüstü halden dem vurabilmek, sınırsız yetkinin söz konusu olmasına, mevcut düzenin 

bütünüyle askıya alınmasına bağlıdır. Böyle bir durum içerisinde hukuk geriye çekilmekte, 

devlet baki kalmaktadır. Olağanüstü hal kargaşadan farklı olarak, düzeni hala tesis etmektedir; 

fakat hukuki normun askıya alındığı, devlet düzeninin sürdüğü görülmektedir. Kararın kendisi 

tüm normatif ağlardan sıyrılarak mutlak haline gelmektedir. Devlet, olağanüstü halde kendini 

koruma hakkına dayanarak hukuku askıya almaktadır (Schmitt, 1922/2010:  17-19). 

Zorunlu askerlik yasasının geliştirilmesi, ani seferberlik çağrılarının başlaması ve 

olağanüstü hal tarihçesi arasında bir bağlam görülebilmektedir. Savaş ve askerlik, yeni devlet 

anlayışının güç kaynakları olarak görülmüştür. Bu bakımdan, olağanüstü halin tarihçesini 

incelediğimizde zorunlu askerliğin kurumsallaşması ile aynı senaryoya sahip olduğu 

görülmektedir. Devrim sonrası kurucu meclisin 8 Temmuz 1791 tarihli kararıyla yürürlüğe 

girdikten sonra, 27 ağustos 1797 tarihli “Direktuvar Yasası”yla, son olarak da 24 Aralık 1811 

tarihli Napolyon kararıyla siyasal sıkıyönetim nihai çehresini edinmiştir. Anayasa yönetiminin 

egemenliğinin yasaların uygulanması ve devletin güvenliği adına askıya alınabileceği maddesi 

hukukun içine girmiştir. III. Napolyon çeşitli kereler bu maddeye başvurmuş ve bir kez iktidara 

geldikten sonra Ocak 1852 anayasasında, sıkıyönetim ilanının yetkisini tamamıyla devlet 

başkanına devretmiştir (Agamben, 2005/2008: 19-21). Olağanüstü halde karar hukuki 

normdan ayrılmakta ve paradoksal olarak yetke, tüze üretmek için haklı olmanın gerekmediğini 

kanıtlamaktadır (Schmitt, 1922/2010: 21). 
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Her ne kadar modern silâhaltına alma on sekizinci yüzyıldan itibaren başlamış olsa da 

benzeri formlar antik dünyada da rastlanmıştır. Antik uygarlıklardan sonra ortaçağ’da 

yerelleşmiş ve kişiselleşmiş orduların doğuşuna rastlanmıştır (Mjoset & Holde, 2002: 4). Antik 

Yunan, Roma İmparatorluğu ve Mezopotamya’da da çeşitli asker alma biçimleri uygulanmıştır 

(Esmer, 2011: 36). Fransız İhtilalı öncesi Avrupa’da askere almanın birtakım koşulları ve farklı 

uygulama kategorileri bulunmaktadır. Yaşam koşullarının kötüleşmesi (yoksulluk, işsizlik, 

vergiler, askerlerin baskıları); maceracılık, dini nedenler ve klan, aile, hanedan üyelerinin 

orduyu meslek olarak seçmesi “gönüllülerin motivasyonları”nı oluşturmaktadır. Kimisi suçlu, 

dilenci, avare olup idam yerine askerliği tercih eden suçlular ve savaş esiri olup karşı tarafta 

askerliği kabul edenler “yabancı kuvvetler”i kurmaktadır. Yerel otoritelerin seçtiği kimseler, 

işsizler, suçlular; yerel milislerin seçkin üyeleri ve farklı zorunlu askerlik uygulamaları ise askeri 

kayıt altına alma uygulamalarıdır (Mjoset & Holde, 2002: 16)  

Avrupa’da on beşinci yüzyıldan on yedinci yüzyıla kadar orduların genellikle 

derebeylerin ve askeri girişimcilerin topladığı paralı askerlerden ibaret olduğu görülmektedir. 

Donanmanın da kıtadan toplanan kiralık denizcilerle sağlandığı görülmektedir. On sekizinci 

yüzyıla gelindiğinde ise büyük ölçekli paralı askerlerin finansal maliyeti ve doğurduğu riskler 

devlet yöneticileri arasında kendi yurttaşlarını askere alma ve olanak el verdiğince bunları 

paralı askerlerle ikamet etme fikri gelişmiştir (Tilly, 1990/2001: 145, 150). Charles I (1599- 

1611 arası) ve Gustavus Adolphus (1611-1632 arası) dönemlerinde İsveç’te ön askere alma 

sisteminin uygulandığı görülmektedir. Bu sistem aracılığıyla 1,5 milyon nüfusluk ülkede on bin 

kişi toplanabilmiştir. Sisteme göre köylüler her on sağlıklı adamdan birini orduya göndermekle 

yükümlüdürler. Soylular, ruhban sınıfı, madenciler, silah malzemesi işçilerinin hariç tutulduğu 

sistemin özellikle köylülere çağrı yaptığı açıktır. Kimi araştırmacılara göre Norveç “silahlı 

millet” idealine çok önceden erişmiştir. Norveç’in 1705 tarihli sistemine göre her çiftlik bir 

asker ile orduya katkı sağlayacaktır. Askerlik ise on yıl olarak tayin edilmiştir (Mjoset ve Holde, 

2002: 27-28). 

Tarihin çeşitli dönemlerinde kitlesel askere almalar gerçekleşmiş olsa da modern 

dünyada zorunlu askerliğin şekillenmesi Fransız İhtilalı’nın etkisi sonucu gelişmiştir. Fransız 

İhtilalı feodal sistemin çözülüşünün toplumsal sonuçları oldukça belirgin olmuştur. Öte dünya 

korkusu yaşamın, ameller bütünü olduğu fikri ve dinin kraliyet ile ilişkisi içerisinde tebaaların 

hükümdarlara itaat ve ibadet ettikleri tasavvuru feodal düzenin biat kültürünü 

biçimlendirmiştir. Aydınlanma, ulus devlet ve modernleşme hareketleri iktidarın 

dünyevileşmesine yol açmış; fakat yeni tabular doğmuştur. Vatandaşların doğdukları ve 

doydukları vatana bir borçları bulunmaktadır.  Birtakım haklardan istifade etmek için bu borç 

ve yükümlülükleri yerine getirmeleri şart koşulmuştur. Vatan, kralın mülkiyeti değil ulusun 

mabedidir artık. Onun korunmasında herkes üstüne düşen vazifeyi yerine getirmelidir (Esmer, 
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2011: 36-37). Fransa’nın bu seferberliği onu hem ilk ulus devlet hem de tam teşekküllü ordu- 

millet haline dönüştürmüştür. Diğer ülkelere de ilham kaynağı olacak Fransa paralı askerlikten 

milli vatandaş ordularına geçişin ilk kapsamlı yürütüldüğü ülkedir (Altınay ve Bora, 2002: 140). 

23 ağustos 1793’te ilan edilen “lavee en masse” uygulaması Fransa’da vatan savunması için eli 

silah tutan her erkeğin silâhaltına alınması çağrısı yapılmıştır. Bu ilan tam olarak yürürlüğe 

girmemiş, gönüllüler askere alınmıştır. Eylül 1798 tarihli Jourdan Kanunu ile esas zorunlu 

askerlik tanımlanmıştır (Esmer, 2011: 37). 

Almanların Fransızların ordu yapısına ilişkin hayranlıkları, Fransızların güçlenmesi ve 

Fransız kültürüne duydukları hiddet ile birleşince, zorunlu askerliğin Prusya’yı etkilemesi 

kaçınılmazlaşmıştır. 21 Nisan 1813 tarihli “Landstrum Kararnamesi” 15 ile 60 yaşları arasındaki 

her erkek vatandaşın çağrılması durumunda her türlü savaş aletiyle donanmak, düşmanla 

mücadele etmek, onların mühimmatlarını ve istihkaklarını yok etmekle yükümlü hale gelmiştir. 

Bu yeni askeri yasa ile Prusya’da altı ay için 280 bin erkek yani erkek nüfusun yüzde on biri 

silâhaltına alınmıştır. Fakat bu uygulamanın kesintisiz sürmesi için uzun bir engeller listesi 

mevcuttu. Belli meslek gruplarının, öğrencilerin ya da aile bakmakla yükümlü olan tek erkek 

çocuklarının askerlik hizmetinden muaf tutulmaları sayının çoğalmasına mani olmuştur 

(Bröckling, 1997/2008b: 157- 158). 

Napoleon’a karşı savaşlarda ardı ardına yenilgiler alan Prusya köklü bir reforma 

gitmiştir (Akad, 2013: 92).  II. Friedrich ile özdeşleştirilen devlet ihtişamının ve korunmasının 

temeli olan Prusya disiplini, orduyu öteki devletlerden daha katı ve disiplinli bir hale getirmiştir. 

Disiplin geniş kitlelerin isteksizliğini sindirmiştir. Yer yer şiddet gören, kandırılan, askerliğe 

sürüklenen kişiler bile ait oldukları kıtanın ruhunu ve hırsını içselleştirmişlerdir. Ordu birleşmiş 

Alman ulusunun kitlesel sembolü olarak içselleştirilmiştir. Ordu vatanseverlik erdemini 

aşılayan biricik kuvvettir (Bröckling, 1997/2008b: 95, 217).  Subay kadrosunun ilk kez 

profesyonelleştiği Prusya sürekli genel hizmeti de ilk kez yürürlüğe getiren ülke olmuştur. 3 

Eylül 1814 tarihli yasa sonucunda tüm Prusya tebaalarına düzenli orduda (üçü faal görevde, 

ikisi yedek olmak şartıyla) beş, milis gücünde veya Landwehr’de ondört yıl hizmet verme 

zorunluluğu olarak tanımlanmıştır. Prusya’da askerliğe girişteki sınıf sıralamaları 6 ağustos 

1808 tarihli kararname ile kaldırılmıştır.  Subay olmak için aristokrat olmayı gerektiren 

önşartlar kaldırılmıştır. Temel düzeyde bir mesleki eğitim ve yeterlilik şartı getirilmiştir 

(Huntington, 1957/2004: 51- 55).  

Endüstri devriminin yarattığı olanaklar özellikle demiryolu ağı askeri gücü katlamıştır.  

Silahlar artık kitlesel üretimin bir parçası olmuş, daha yıkıcı ve dayanıklı hale gelmiştir. Kitlesel 

orduların savaşçı kabiliyetlerini artıracak bütün olanaklar temin edilmiştir. Devasa ölçekli 

ordular 1870’den sonra gelişmiştir. Avrupa devletlerinin çoğu ve ABD, Prusya’nın sisteminden 

ilham almışlardır. 1874’te Alman ordusu 1,3 milyon, Fransız ordusu ise 1,75 milyon asker 
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bulunmaktadır. 1897’de bu sayı Almanya için 3,4 milyona, Fransa için 3,5 milyona çıkmıştır 

(Mjoset & Holde, 2002: 47-48). On dokuzuncu ve yirminci yüzyılın yüksek ölçekli savaşları 

dolayısıyla ülkelerin çoğunluğu zorunlu askerliği uygulamıştır. Fakat son 40 yıldır ve özellikle 

soğuk savaşın sonlanmasıyla birlikte birçok devlet bu uygulamayı kaldırmış ve profesyonel 

orduya geçiş yapmıştır. Fakat buna karşın Rusya, Çin gibi büyük ülkeler, Ortadoğu ve Arap 

dünyası, Sovyetler Birliği sonrası kurulan devletler ve Latin Amerika’da zorunlu askerlik gücünü 

korumaktadır (Poutvaara & Wagener, 2007: 6). Askeri örgütlenmenin ve üretimin birçok 

direniş ve işlememe biçimleri ile karşılaştığı da görülebilmektedir. Askerler isyan edebilmekte, 

emre itaatsizlik etmekte, düşmana sığınmakta, firar etmekte, hastalanmakta, hastaymış gibi 

yapmakta,  kendini yaralamakta ve intihar etmektedir. Vicdani ret Avrupa ülkelerindeki yeni 

askeri yapılanmanın “bozgunculara” ihtiyacının olmaması ile ilgili görülebilmektedir. Devletin 

bu kişileri kışlalara almaması, onları sadık ve etkin askerler yapmaya çaba harcamasından daha 

makul gözükmüştür. Silah, sevkiyat ve iletişim düzeni, gönülsüz ve dolayısıyla güven vermeyen 

personele bırakılmayacak kadar hassas ve pahalıdır. Vicdani ret temel bir hak olarak ortaya 

çıksa da ordunun içinde “çarklardaki kum” olabilecek herkesi uzak tutan bir filtre işlevi 

görmektedir  (Bröckling, 2008a: 69, 74).  

Temel askerlik modeli bakımından, günümüzde dünyada tam profesyonel ordular ve 

zorunlu askerlik modelini uygulayan ordular olmak üzere iki türile karşılaşılmaktadır. Karma 

ordu modelinde ise zorunlu askerliğini tamamlayan kişilere sözleşmeli er olma olanağı 

tanınabilmektedir.  Zorunlu askerlik uygulaması içerisinde zorunlu askerlerin aktif ordunun % 

60-70’ini oluşturduğu kitle orduları bulunmaktadır. İran, Azerbaycan, Cezayir, Rusya, İsrail ve 

Türkiye bu ordulara sahiptir (Akyürek, 2010: 6). Zorunlu askerliğe katılımda ise üç farklı metot 

bulunmaktadır: 

A- Seçim süreci olmadan sağlıklı tüm erkek vatandaşların askere alındığı Türkiye, İran, 

Mısır gibi ordular 

B- yükümlüler arasında eleme yapılan Çin ve İsrail gibi ordular (Seçilemeyen kişiler 

belirli bir süre boyunca kamu hizmeti yapmaktadır.) 

C- Pek çok Avrupa ülkesindeki gibi askerlik veya alternatif kamu hizmeti arasında seçim 

yapılabilen ordu sistemi 

Ayrıca mesai durumlarına göre ayrım yapmak mümkündür. Kitlesel ordularda askerler 

yıllık izin günleri hariç tüm günlerini kışlada geçirmektedirler. Geceleri koğuşta yattıkları 

görülmektedir. Diğer ordularda daha esnek bir uygulama bulunmaktadır (Akyürek, 2010: 10). 

Aktif ordu mevcudu en yüksek 15 ülkenin listesi ve askerlik uygulamalarına ilişkin 

bilgiler şu şekildedir: 
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Tablo 2.1:  Ordu Mevcudu En Yüksek Ülkeler* 

Ülke  Aktif Ordu Mevcudu Askerlik Bilgisi 

Çin 2.260.000 18 yaşını geçen yükümlüler arasından seçim yapılmaktadır. 

ABD 1.373.650 Zorunlu askerlik bulunmamaktadır. Ancak askerlik kaydının 

birtakım vatandaşlık hakları sağladığı görülmektedir. 

Hindistan 1.362.500 Zorunlu askerlik bulunmamaktadır. 

 

Kuzey Kore 

 

945.000 

17 yaşına gelen tüm erkekler için Zorunlu askerlik 

bulunmaktadır. Hizmet süresi 10 yıldır. Kadınlar arasından da 

seçim yapılmaya başlanmıştır.  

Rusya 798.527 18-27 arası zorunlu askerlik yaşıdır. Hizmet süresi 12 aydır.  

Pakistan 637.000 Zorunlu askerlik bulunmamaktadır. 

Güney Kore 627.500 
18-30 yaş arası yükümlüler sınıflarına göre 21-25 ay arası 

zorunlu askerliğe tabidirler.  

İran 534.000 
19 yaşındaki erkek vatandaşlar 18 ay süren zorunlu askerlik 

ile yükümlüdürler. 

Cezayir 520.000 19-30 yaş arası yükümlülerin hizmet süreleri 18 aydır. 

Mısır 454.250 
18-30 yaş arası yükümlülerin 12-26 ay arası hizmet süreleri 

eğitim durumlarına göre belirlenmektedir.  

Vietnam 448.500 
18 yaşını aşan yükümlüler hizmet süresi iki yıl olan zorunlu 

askerliğe tabidirler. 

Endonezya 435.750 18 yaşını geçen gönüllüler arasından seçim yapılmaktadır.  

Myanmar 406.000 Zorunlu askerlik yoktur, hizmet yükümlülüğü bulunmaktadır.   

Türkiye 382.850 
20 yaşını geçen erkek yükümlüler, eğitim durumlarına göre 6 

ya da 12 ay zorunlu askerliğe tabidirler.  

Kolombiya 369.100 
18-24 yaşları arasında 18 ay süren zorunlu askerlik hizmeti 

bulunmaktadır.  

 
2.3.2.Osmanlı’da Askeri Reformlardan Zorunlu Askerliğe Doğru Uzanan Gelişmeler 
 

Osmanlılar kendi mükemmeliyetlerine ilişkin uzun süre sarsılmaz bir inanca sahip 

olmuşlardır ve kazanmış oldukları evvelki başarılarının da etkisiyle uzunca bir süre mağrur bir 

tavır sergileyerek gelişmelere karşı oldukça kayıtsız kalmışlardır. Bu bakış açısında İslam dışı 

dünyadaki yenilikler şüpheyle karşılanmıştır. Problemlerin genişliği ve teferruatları üzerinde 

durulmamış, sadece askeri bir sorun olarak görülmüştür (Akyıldız, 2004: 15-16).  Peşi sıra gelen 

savaşlar devletin borçların artırmasına neden olmuş ve seferberlik ile lojistik işlerinin finanse 

edilebilmesi için kırsal bölgelere daha fazla yüklenilmesine yol açmıştır. İnsangücünü temin 

etmek için yeni yollar deneyen Osmanlı, bir taraftan Avrupa ordularını ilham kaynağı alırken, 

bir taraftan da eski Osmanlı uygulamalarını sürdürmüştür (Aksan, 2003: 24). 

                                                           
*Bilgiler şu kaynaklardan alınmıştır: (“Total Available”, t.y.), (“Millitary Conscription”, t.y.), (Ryall, 2014). 
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Nitekim coğrafi keşifler neticesinde, Osmanlı ülkelerinden gecen Doğu-Batı ticaret 
güzergahının değişmesinin meydana getirdiği iktisadı kayıplar; Amerika’dan Avrupa’ya, 
oradan da Osmanlı ülkesine akın eden değerli madenlerin piyasalarda ve maliyede meydana 
getirdiği enflasyonist ve olumsuz etkiler; 1683’ten itibaren üst üste gelen mağlubiyetler; 
tımar sisteminin bozularak koylunun topraktan ayrılmaya başlaması sonucu mali ve askeri 
düzenin aksaması; bütün bunların neticesinde taşrada bazı muhalif güçlerin teşkilatlanacak 
ve merkeze kafa tutacak bir zemin bulmaları ve âyan adı verilen bu mahalli güçlerin söz 
konusu ortamdan yararlanarak asker kaçakları, çift bozan, sekban vs. gayri memnun kitleleri 
kapılarına kabul ederek sisteme karşı güçlü bir muhalefet grubu haline gelmeleri, sistemi 
zaafa uğratan gelişmelerin ilk anda sayılabilecek olanlarıydı. Ya da, tersinden bir ifade ile 
zahirde sistemi tıkayan bu olumsuz atmosfer, sistemde meydana gelen bazı zaaflar sonucu 
oluşmuştur (Akyıldız, 2004: 19). 

Osmanlı’da manzara bu haldeyken Avrupa’da bilgi, ihtisas ve kolonileşmeye dayalı bir 

sistem kurulmuştur ve sahip olduğu bu coğrafyada Osmanlıyı etkili bir şekilde rahatsız etmeye 

başlamıştır. Gözlem, deney ve keşif Avrupa’nın tüm zihinsel metodolojisinde kökten bir değişim 

yaratmıştır. Bilginin kudret olmasının yarattığı teknik ile açık denizlere dayanıklı gemiler 

üretilmiş, yeni pazarlar ve bilgiler tercih edilmiştir (Akyıldız, 2004: 19-20). Osmanlı devletinin 

ve toplumsal yapısının kökten bir çözülmeye uğrayışının ilk belirtileri 16. yüzyıldan itibaren 

gün yüzüne çıkan birçok gerekçenin rolü olmasıyla birlikte ekonomik, siyasal, toplumsal ve 

askeri fiillerin başlıca nedenlerin oluşturduğu görünmektedir. Fakat yöneticileri en çok 

kaygılandıran da en bariz etkisi olduğu düşünülen askeri yenileme olmuştur (Akyaz, 2009: 16). 

16. yüzyıl sonundan itibaren Osmanlı ordusu yeni gelişmeler karşısında edilgen kalmıştır. Başta 

Habsburglar olmak üzere Batı orduları tüfek ile silahlanmış, kalabalık ve iyi talimli ordular 

kurmuştur. Osmanlının belkemiği olan sipahiler bu ordular karşısında nakavt olmuştur. Bu krizi 

aşmak için Osmanlı yönetimi birtakım çözüm yolları aramıştır. Bunlardan başlıcası yeniçerilerin 

sayısını artırmak ve reaya arasından tüfekli askeri birlikler devşirmektir. Yeniçerilere ilişkin 

çözümler uzun vadeli yan etkilere neden olmuştur (Nicole, 1994/2014: 41). 

Roma’nın ve daha sonra Doğu ve Batı Roma’nın karşılaştığı stratejik sorunların 

Osmanlıların karşılaştığı sorunlar ile aynı olduğu dikkat çekmektedir. Osmanlıların 

imparatorluk kurmalarını sağlayan esas kuvvet ordudur. Bu iki imparatorluk da genişleyen 

topraklarını korumak için geniş savunma sistemleri kurmak zorunda kalmışlardır. Uzak 

bölgelerin sınırlarını koruyacak güçlü kalelerin inşası zorunlu olmuştur. Fakat sınır eyaletlerinin 

gelirleri sınırlarını koruma masraflarını karşılayamamakta, disiplinli askeri mekanizmalar da 

zamanla tahrip olmaktadır (Akad: 2013: 41).  18. yüzyıl boyunca arka arkaya kaybedilmiş 

savaşlar önemli toprakların elden çıkmasına neden olmuş ve Batının Osmanlı karşısında 

gösterdiği bu üstünlüğe karşı bir denge oluşturabilmek amacıyla devlet idaresinde ve özellikle 

orduda bir reform hareketine girişilmiştir. Reform ihtiyacı ordu örgütlemesinin Batı ordularına 

meydan okuyamamasından ibaret değildir. Ayrıca 15. ve 16. yüzyılda Avrupa standartlarıyla 

boy ölçüşebilen Osmanlı ordu ve donanmasının eğitimi ve donanımı 18. yüzyılın sonlarına 

doğru gelindiğinde oldukça gerilere düşmüştür (Akyaz, 2009: 17). Bu dönemde Osmanlının en 
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büyük coğrafi rakibi olan Rusya’nın barış zamanında elinde olan para Osmanlı’nın sahip olduğu 

paranın yedi katıydı. Borcun nedeni, sarayın savurganlığı değil askeri harcamalardı (Zürcher, 

2009: 69). Batı’nın ancak Batı’nın silahları ile yenilebileceği görüşü, askeri yeterliliğin 

kaynaklarını okumak anlamına gelmektedir. Bu yeterliliğe ulaşabilmek sadece askeri teknikler 

değil, bu ordunun dayattığı idari, mali ve sağlık altyapısıyla desteklenmektedir (Toynbee, 1999:  

49). 

Osmanlıdaki askere alma çeşitleri şöyle sıralanabilir:  

Feodal Askeri Seferberlik: Osmanlının feodal olup olmadığı tartışmalıdır. Fakat tımar 

sistemi bu özelliklere haizdir. Özellikle 17. ve 18. yüzyıldaki leventler kısmen şehir kökenli olsa 

da çoğu hizmet karşılığında vergi muafiyeti tanınan köylerden gelmiştir (Lacussen&Zürcher, 

2003: 5). 

Adam Kaçırma Ekipleri: Savaş durumlarındaki acil durumlardan istifade ederek Osmanlı 

donanmasının adalardan adam kaçırma yolu tercih ettiği görülmektedir (Lacussen&Zürcher, 

2003: 6). 

Askeri Kölelik: Osmanlılar tarafından 14. yüzyıldan itibaren başlatılan uygulamaya göre 

Hristiyan köylü ailelerinin oğulları yeniçeri birlikleri için köleleştirilmiş ve celp edilmiştir. Köle 

askerlerin zaman içerisinde seçkin kimseler haline geldikleri gerçeği de atlanamaz 

(Lacussen&Zürcher, 2003: 7) 

Donanmada köleler: 1571 tarihli İnebahtı Savaşı’nda tüm filolar Boşnak, Arnavut ve 

Balkan topraklarından gelen diğer kölelere dayanmıştır. Fakat Osmanlı donanmasının köle 

gücünün asla Avrupalı ülkelerinin boyutuna erişmediği görülmektedir (Lacussen&Zürcher, 

2003: 7-8). 

Toplu Askere Alma: Aracılar yoluyla topluca askere alma yaygın bir yoldur. Korsanların 

istihdamı için bu yol devam etmiştir. Osmanlı’da en bilinen örneği Cezayir, Tunus, Trablusgarp, 

Derne bölgeleri olan Kuzey Afrika kıyılarında üstlenip faaliyette bulunan korsanların özgür 

yerlileri (Türkler ve Araplar) ve köleleri (esir Hristiyanlar dâhil) istihdam etmeleridir 

(Lacussen&Zürcher, 2003: 10).  

Dolaylı Zorunlu Hizmet: Yeniçeri ordusunun 16. yüzyılın sonlarında başlangıcındaki 

itibarını, özgün karakterlerini yitirince şehirlerde milis örgütleri peyda olmuştur. 17. ve 18. 

yüzyılda zanaat loncalarıyla iyi ilişkiler kurarak onların yarı zamanlı silahlı korumaları haline 

gelen, fakat devletin savaşlarında yararlılık göstermeyen milisler ortaya çıkmıştır 

(Lacussen&Zürcher, 2003:  11-12). 

Doğrudan Zorunlu Hizmet: 19. yüzyılın ortalarından itibaren zorunlu askerliğin 

Osmanlıda uygulanması için çaba harcandığı, birtakım uygulamalara geçildiği görülmektedir 

(Lacussen&Zürcher, 2003: 15). 
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Osmanlıdaki reformları iki kategoride tasnif etmek mümkündür. İlki iç dinamiklerden 

kaynaklanan ve imparatorluğun sorunlarını çözmeye yönelik olarak yaptığı askeri, idari, yasal 

ve sosyal ıslahatlardır. İkincisinde ise dış dinamiklerin etkisiyle gerçekleşen, çeşitli antlaşmalar, 

savaşlar ve dış baskılar ile vuku bulan reformlardır (Tokay, 2010: 35). Osmanlı yönetimi 18. 

yüzyıl boyunca askeri yeniliğin olanaklarını aramıştır; savaşlar ve ittifaklar Batılı devletlerin 

“tavsiyelerini” beraberinde getirmiştir. 1730 yeniçeri ayaklanmasından önce bile seçilen 

askerlerin Avrupa usulü talimlere başladığı görülmektedir. Bu ayaklanmadan sonra 

yeniçerilerin yaratacağı başka tehlikelere karşı 1732’de tımarlı ordusunun yeniden 

düzenlendiği görülmektedir. 1733’te Humbaracı Ahmed Paşa (Alexandre Comte de Boneval)  

Bosna’dan beraberinde getirdiği humbaracılar ve bostancı ocağından aldığı askerlerle maaşlı bir 

humbaracı kıtası kurmuştur. Bu yıl içerisinde “hendesehane” açılmıştır. Burası ilk askeri fen ve 

tatbikat okuludur (Kayalı: 1985: 1252). Humbaracı Ahmet Paşa topçu sınıfını yeniden 

düzenlemişken Britanya deniz subayı Campbell (İngiliz Mustafa) de donanmanın 

yenileştirilmesine katkı sağlamıştır (Bozdemir, 1982: 67). Dış etkilere ilişkin bariz 

örneklerinden biri 1853-1856 Kırım Savaşı’nda Rusya karşısında Osmanlıyı savunan devletler 

Müslüman-gayrimüslim tartışmasının ortadan kaldırılması gerektiği tavsiyesinde 

bulunmalarıdır.  Bu eşitsizliği gidermek amacıyla 1855’te cizye vergisi kaldırılmıştır. Islahat 

Fermanı’nda askerliğin herkesin görevi olduğu tasdik edilmiştir (Hacısalihoğlu, 2007: 61). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk geniş ve ciddi askeri reform III. Selim zamanında Nizam-ı 

Cedid ordusunun kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Fransa’nın askeri ıslahatları ile yakından ilgili 

olan III. Selim 1794 yılında Avrupai talim yapacak yeni bir ordu kurmuştur (Kayalı: 1985: 

1252). Nizam-ı Cedid ordusunda kısa sürede mevcudu 12 bine ulaşan bu ordu için modern 

kışlalar yapılmıştır. Bu anlayışa uygun olarak ordu alay, tabur ve bölüklere ayrılmıştır (MSB, 

1999). III. Selim’in öldürülmesinin ardından isyanlar nedeniyle Nizam-ı Cedid ordusu 1807’de 

lağvedilmiştir. Ardından kurulmaya çalışılan Sekban-ı Cedid ve Eşkinci alayı da isyanlarla 

karşılaşmıştır (Özkan, 1985: 1260). 

Ordu alanındaki en yetkin yenilikler II. Mahmut döneminde yapılmıştır. Sürekli isyan 

etmeye hazır halde bekleyen Yeniçeri Ocağı 1826’da “Vaka-i Hayriye” denilen olay sonucu 

ortadan kaldırılmıştır. Ardından “Asakir-i Mensurei Muhammediye” adı altında Avrupai eğitim 

gören bir ordu kurulmuştur. Askeri tıp okul ve harbiye açılmıştır (Kayalı: 1985: 1253). 

Orduların mihenk taşları ve insan unsurunun en önemli kısmını oluşturan subayın, yeniçeriliğin 

kaldırılması sonrasında modern usul ve prensiplere göre yetiştirilmeye başlandığı 

görülmektedir. Bu durum ilk kez II. Mahmut döneminde bir mesele olarak ele alınmıştır. Fakat 

yine de kendisinden önce III. Selim’in tahta geçtiği sırada layihalarda Avrupa’dan subay 

getirilerek harp okulu açılması belirtilmiş olsa da bu gerçekleşmemiştir. Mısır’da Yeniçeri Ocağı 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   50 

kaldırılmadan evvel Mehmet Ali Paşa’nın Batı tipi bir askeri modernleşmeye gittiği 

görülebilmektedir (Akyaz, 2009: 20). 

“Kulluk” özelliğini kaybeden sürekli isyanlar çıkaran ocak muhalefet odağı 

oluşturmuştur. Nitekim her ne kadar yeni sistem eski ordu yapısını değiştirmese de birtakım 

ihtilaflara yol açmıştır. III. Selim’in tahttan indirilmesi ve öldürülmesi bu sürecin sonucudur 

(Kayalı: 1985: 1252). Yeniçeri ordusu I. Murat döneminde ortaya çıkmıştır. Kuruluşu 1363-

1365 arasında tarihlendirilmektedir (Arı, 2009:  151). Ordunun temel birliğini teşkil eden, harp 

ihtimali dolayısıyla her zaman kışlalarda hazır tutulan ve askerlik dışında başka işlerle 

uğraşmaları yasak olan yeniçerilerin bulunduğu yeniçeri ocağına dayanmaktadır. Devletin bir 

imparatorluğa dönüşmesinde büyük yararlılık gösteren bu ordu zamanla savaşlarda başarısız 

olmuş, çatışmalarla ve yolsuzluklarla boğulmuştur (Özkan, 1985: 1259).  

Büyük olasılıkla Edirne’nin zaptıyla ele geçirilen savaş esirlerinin arasından seçilenler, 

yeniçerilerin ilk kaynaklarını oluşturmuştur. Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçenlerden 

müteşekkillerdir. Bektaşi tarikatına doğdukları dinin inançları ile benzerlik buldukları için bu 

tarikat ile yakınlık hissetmişlerdir. Tarikatın kurucusu ve koruyucu piri Ortodoks azizleriyle 

özdeşleştirilmiştir. 16. yüzyılda devşirme sistemi en olgun haline büründüğünde bir eyaletten 

senede bin kadar çocuk seçiliyordu. Topkapı Sarayı’nda seçilen içoğlanları Enderun’da dil, din, 

bilim, askeri ve bedeni atılganlık, komutanlık, kişilik eğitimi görüyorlardı. Kapıkule süvarilerine, 

Kapıkulu zabitlerine ve en üstte askeri veya idari ricale katılabilmeleri için sırasıyla üç ayrı 

imtihandan geçmesi gerekmekteydi. Bu eğitimler bitene kadar evlenmeleri yasaktı (Nicole, 

1994/2014: 19-21). Kapıkulları sadece Yeniçerilerden oluşmamaktaydı. Sarayda bir süre 

hizmet görmüş bu kullar her bölgeye yayılarak, subaşı, tımarlı sipahi, beylerbeyi, sancakbeyi 

gibi görevlerle görevlendirilmekteydiler. Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren devlet 

idaresinde de yer bulmuşlardır(Arı, 2009:  153). 

Devşirmeler savaşçı ve yöneticiler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yönetici olacak olanlar 

en başta seçilmekte, Anadolu’ya gönderilecek olanlar ise Edirne, İstanbul ve çevredeki bazı 

şehirlerde birtakım yatılı okullarda on iki yıl süren eğitim almaktaydılar (Toynbee, 1999: 35). 

Askeri ve sivil idareyi sultanın kulları ile yönlendirmeyi baz alan kul sistemi ülkenin her yanında 

sultanın merkeziliğini ve mutlak otoritesini garanti altına almıştır. Yeniçeri ocağı il kuruluşunda 

bin kişiydi, Yıldırım Beyazıt döneminde 6 bin-7 bin, II Murat döneminde ise 4 bin-5 bin 

civarındaydı. Fatih Sultan Mehmet döneminde ise 8 bin- 10 bine çıkmıştır (Arı, 2009:  153). 

1560’larda 13 bin olan Yeniçeri sayısı 1650’lerde 50 bini geçmiştir. Kalabalıklaşan birliğin 

sadece devşirmelerle tamamlanamayacağı anlaşılınca 1648’den itibaren ocak hür doğan 

Müslümanlara da açılmıştır. Sayıları her geçen yıl artan yeniçerilere maaş yetmediği için başka 

işlerde çalışmalarına izin verilmiştir. Giderek sıradan halk ile bütünleşmişler, bu durum askerlik 
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melekelerini yitirmelerine ve muhalif harekete dönüşmelerine neden olmuştur (Nicole, 

1994/2014: 41-42). 

16. yy. ortasında meydana gelen iktisadi bozukluk ve taşra isyanları ile sadece İstanbul 

bölgesinde konuşlanmış yeniçerilerin imparatorluk sathına yayıldıkları görülmüştür. Önceleri 

dokuz aylık nöbetler halinde bulunan yeniçeriler, garnizon hizmetinde kaldıkları yere kök 

salmış ve yerli halkla içli dışlı olmuşlardır (Nicole, 1994/2014: 21). Yeniçerilerin bozulmaya 

başladığı dönem III. Selim’in yeniçerilerle yeniçerilere kendi çocuklarını ocağa alma ayrıcalığını 

verdiği 1568 olarak tarihlendirilmiştir (Hale, 1994/1996: 19). 17. yüzyılda sayıları 80 bine 

kadar ulaşmıştır. Saraydaki, hükümetteki ve eyaletlerin idaresini nüfuzlarıyla doldurdular. 

Ardından padişahları indirip tahta çıkarmaya, hatta katletmeye kadar ulaşmışlardır (Arı, 2009:  

155). Kanuni’nin ardıllarının onun siyasi ve askeri kabiliyetlerine sahip olmayışı yeniçerilerin 

yönetimini devralmalarını kolaylaştırmıştır. 1618- 1730 tarihleri arasında altı tane sultan kendi 

askerleri tarafından tahttan indirilmiştir (Hale, 1994/1996:  19-20). 

Abdurrahman Paşa’nın komutasında oluşturulan “Sekban-ı Cedid” Alemdar Mustafa 

Paşa’nın ölümü ile sonuçlanan ayaklanma sonrasında ortadan kaldırılmıştır (Çiyan, 2009: 243). 

II. Mahmut döneminde kurulan birliklerden bir diğeri de “Eşkinci”dir. Bu ocak kuruluş 

bakımından Nizam-ı Cedid ve Sekban-ı Cedid ile benzer olmakla birlikte yeniden asker yazma 

usulüne göre değil Yeniçeri Ocağı’ndan seçilen kişilerle modern bir eğitim ile inşa edilmiştir. 

Kısa süre talimlere başlamışlar, fakat yeniçeriler buna karşı da propagandaya girişmişlerdir 

(Çadırcı, 2008:  28-29). Bu tür faaliyetler II. Mahmut’un radikal bir karar almasını doğurmuştur. 

II. Mahmut humbaracı, lağımcı ve topçuların yardımıyla, ulema sınıfı ve İstanbul halkının desteği 

ile ocağı kaldırmıştır. 6 bin yeniçeri öldürülmüştür, geri kalanlar da ya tutuklanmış ya da 

sürgüne gönderilmiştir (Çiyan, 2009: 243). 16 Haziran 1826 tarihinde gerçekleşen bu olaya 

Vaka-i Hayriye (Hayırlı Olay) adı verilmiştir. II. Mahmut, Yeniçeri Ağası görevini lağvetmiş, onun 

yerine kuvvet komutanlığı ve savaş bakanlığı işlevlerini bir araya getiren seraskerlik görevi 

oluşturulmuştur. Yeni ordu Fransız ordusundan esinlenmiştir. Her biri sekiz bölükten oluşan 

taburlardan meydana gelmiştir. Avrupa tarzı üniformalar giymişler ve başlarına da 

imparatorluktaki Müslümanlar için neredeyse standartlaşmış olan fes geçirilmiştir (Hale, 

1994/1996: 28).  

Asakir-i Mensure-i Muhammediye adlı yeni ordu, her birinde 1500 üyeli ve komutanı 

baş binbaşı olarak tanımlanan, tertip (alay) diye adlandırılan 8 birlikten oluşmuştur. 15-30 yaş 

aralığındakilerin çoğunlukta olduğu, kimi zaman 40 yaşında sakıncası bulunmayanların ihtiyari 

olarak katılabildiği bu orduda 12 yıldan evvel ayrılmak yasaklanmıştır (Özkan, 1985: 1261). 

Ordunun 1831’de Avrupa yakasında bulunan birliklere hassa, Asya yakasında bulunan birliklere 

mensure adı verilmiştir (MSB, 1999). Mehteran Takımı da kaldırılarak Guiseppe Donizetti 

liderliğinde askeri bando ve marşlara geçilmiş, Mızıka-yı Hümayun kurulmuştur (Hale, 
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1994/1996: 28). Mensure ordusu çoğunlukla Bektaşi olan yeniçerilere kıyaslabu ordu adından 

da anlaşılacağı üzere Sünni İslamı baz alıyordu. Askerlerin eğitimi için ücretli imamlar 

atanmıştır (Hacısalihoğlu, 2010: 81). Mansure ordusu ilk sınavını 1828-29 Rus Savaşı’nda 

başarılı bir şekilde vermiştir. 120 bin dolaylarına yükselen ordunun adı daha sonra Asakir-i 

Nizamiye yapılmış ve redif teşkilatı kurulmuştur (Özkan, 1985: 1261). 

Redif taburlarının giderlerini karşılamak maksadıyla Redif-i Mansure hazinesi kurulmuş 

ve Anadolu’da ve Rumeli’deki birtakım kaynaklar bu hazine için ayrılmıştır. Bu askerlerin aylık, 

elbise ve diğer gereksinimleri için sancağın yer aldığı bölgenin halkından toplanacak yeni bir 

vergi kurulmuştur. İane-i Cihaddiye vergisi ordunun faydasının halk için olması dolayısıyla 

masrafların da umum tarafından karşılanması düşüncesinden doğmuştur (Çiyan, 2009: 245). 

Harp Okulu 1834 senesinde Mekteb-i Ulum-u Harbiye adıyla öğretime başlamış,  böylece subay 

yetiştirme Enderun’un ve köle dairelerinin sorumluluğundan çıkartılarak modern bir nitelik 

kazanmıştır. Bu okulun gerçek bir eğitim kurumu haline gelmesi Tanzimat döneminde mümkün 

hale gelecektir (Akyaz, 2009: 23). 1837 yılında askeri konsey (Dar-ı Şurayı Askeri) kurulmuş ve 

bir yılın ardından da beş yıllık asker hizmeti önerisisunulmuştur. Bu öneri Gülhane Hattı 

Hümayunu’nda da görülmektedir (Zürcher, 2009: 158).  

Zorunlu askerliğin imparatorluklar arasında kaçınılmaz bir uygulamaya dönüşmesinde 

başat iki gerekçe saymak mümkündür. Öncelikle gittikçe büyüyen askeri ihtiyacını karşılamak 

hedeflenmiştir. Ayrıca farklı dil ve kültürlerden oluşan halk gruplarının eğitilmesi ve ortak 

kimlik kazandırmak ve doğabilecek isyanları engellemek amacıyla askerliğin birleştirici güç 

olarak ele alındığı görülmektedir (Hacısalihoğlu, 2007: 61). Avrupa modelinde bir zorunlu 

askerlik II. Mahmud döneminde yoğunlukla tartışılmıştır. Tartışmada emsal alınan ordunun, 

Suriye’deki mensure ordusu karşısında üstünlükler gösteren Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın iyi 

eğitimli köylülerinden oluşan ordusu olduğu hususunda bir şüphe bulunmamaktadır (Zürcher, 

2009:  158). 

1839 öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesine dair 
niyetler, önkoşullar ve sorunlar şu şekilde sıralanabilir: iç ve dış tehditlere karşı koyabilecek 
güçte modern ve etkin bir ordu ihtiyacı, istatistiki kayıtlar aracılığıyla İmparatorluk 
nüfusunun sistemli değerlendirmesi, o güne dek askerlik hizmetinden muaf tutulmuş 
Balkanlar ve Anadolu’dan gayrimüslimlerin geleneksel aşiret yapıları nedeniyle o güne dek 
geniş bir özerklikten yararlanmış Kürt ve Arap bölgelerindeki Müslümanların askere 
alınması (Hacısalihoğlu, 2010: 82). 

 Muvazzaf asker statüsündeki ilk önemli adım 1835’te gerçekleşmiştir; Babıâli o zamana 

değin Müslümanlardan karşılanan donanma askerinin gayrimüslimlerden de karşılanacağını 

bildirmiştir. Böylece Hristiyan bahriye askerinin alınması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır 

(Gülsoy, 2000: 30). 

Devletin askere alma işlerinin karar varıldığı darı sura-ı askeriyede askerlik hizmetinin 

zorunluluğu ve süresi hakkında görüşmeler yapılmış, daha sonra bu konu Gülhane Hattı 
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Hümayun’da yer almıştır (Çiyan, 2009: 245). Gülhane ile askerlik vatandaşın “fariza-i zimmeti” 

yani boynunun borcu olmuştur. Avrupa’da bu anlayış uzun zamandır benimsenmiş, askerlik 

vatandaşlık mükellefiyeti olmuştur (Köksal, 2009: 262). Tanzimat Fermanı’nda şu şekilde 

belirtilmektedir:  

Askerlik meselesi dahi mühim meselelerdendir. Memleketin muhafazası için asker vermek 
ahalinin boynunun borcudur. Fakat şimdiye kadar bölgelerin nüfus miktarı göz önünde 
tutulmayarak, kiminden fazla, kiminden noksan asker istenmekte, bu da düzensizliğe, hem 
de ticaret ve ziraatın zarar görmesine sebep olmaktaydı. Asker olanların ömürlerinin sonuna 
kadar sonuna kadar bu hizmette bırakılmaları kendilerini ümitsizliğe düşürmekte, soy sop 
sahibi olmalarını önlemekteydi. Bundan dolayı şimdiden her bölgeden gerektiği zaman 
istenecek askerin daha iyi bir usulle alınması ve dört beş yıl müddetle hizmet etmelerini 
sağlayacak bir usul bulunması gereklidir (akt. Köksal, 2009: 262). 

Tanzimat Fermanı’nın askerlikle ilgili önemli değerlendirmeleri bulunmaktadır. Asker 

alma işlerinin belirli bir kanuni altyapı elde etmesi ve keyfiliklerin, düzensizliklerin 

engellenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca o zamana değin “ila nihayetü’l ömür”, yani ömür boyu olan 

askerliğin belirli yıllarla sınırlanması istenmiştir. Hangi meslek grubundan olduğuna 

bakılmaksızın topraklarından alınan insanların ölünceye değin askerde kalması, üretken 

Müslüman sayısını da oldukça azaltmıştır. İstihdam süresinin belirsizliği ve sık sık yinelenen 

asker yazımları askerliğe karşı bir korku ve isteksizliği beraberinde getirmiştir. Askerlik celbi 

daha evvel imtiyaz sahibi devlet görevlilerinin elindeydi ve mutlak bir formüle göre hareket 

etmeden asker alıyorlardı (Gülsoy, 2000: 35-36).  

8 Eylül 1843’te Tenkisat-ı Celile-i Askeriye Kanunu ile padişah onayından sonra askerlik 

süresi beş yıl olarak tayin edilmiştir. Bu sürenin sonunda bırakılanlar yedi yıl boyunca redif 

sınıfında bulunacaklardır (Çiyan, 2009: 246). Tanzimat fermanında yer alan “muhafaza-i vatan” 

kavramının askerlerin tüm tebaanın sorumluluğuna dönüştürüldüğü görülmektedir. 1843’teki 

kura sistemi ile özel statülü eyaletler dışında her bölge askerlikten sorumlu hale getirilmiştir. 

1846’daki askerlik kanunu ile Müslümanların askerliğe alınması hükme bağlanmıştır. 1847’de 

gayrimüslimlerin askere alınması tartışmaları yoğun biçimde yapılmıştır  (Hacısalihoğlu, 2007: 

61). Kura çekimi de belirli kurallara bağlanmıştır. Nedensiz bir şekilde kura çekimine 

katılmayanlar yakalandıklarında askerliğe sevk edileceklerdir. Yolsuzluğun önüne geçmek için 

kura çekimi bir kurul önünde yapılacaktır. Kura isabet edenlere 20 gün izin verilecek, kıtasına 

katılmayanlara kanuni işlem yapılacaktır. Gönüllü askerlik, özel durumları olanların nasıl bedel 

ödeyecekleri yine bu kanunda belirtilmiştir (Çiyan, 2009: 247).  

Gayrimüslimlerin Osmanlı’daki konumlarının askerlik bağlamında önemli bir tartışma 

konusu olduğu görülmektedir. Seferlere katılan Hristiyanlardan vergi alınmadığına ilişkin 

kayıtlar bulunmaktadır. Gayrimüslim Osmanlı tebaası donanmaya ait olan gemilerde ve 

Tersane-i Amire’de yaygın olarak istihdam edilmiştir. İlk dönemlerinden bu yana Osmanlılar 

ustalık gerektiren donanma ve tersanede, ayrıca kol kuvvetine dayanan kürekçilik gibi işlerde 

gayrimüslimlerden istifade etmiştir. Söz gelimi 1790 baharında denize açılacak donanma 
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gemileri için Rum ve Ermeni reayadan sahil ve sahile yakın mahallerde ikamet etmekte olan 

2.200 kişi istenmiştir. 1837 tarihinde bahriye neferi olarak beş yıl boyunca gemilerde görev 

yapacak yaklaşık 1500 gayrimüslim muvazzaf asker statüsüne alınmıştır. Bunlara da diğer 

askerler gibi maaş, tayinat, mahiye ve elbise verilecektir ve terhis olana değin cizye 

alınmayacaktır (Gülsoy, 2000: 25, 30). Gülhane Hattı Hümayunu Müslümanlarla 

Gayrimüslimleri eşit tutmaktadır. Tanzimatçılar halkın kaynaşması ve eşit muamele 

gördüklerini ispatlamak amacıyla 1847’de Rumları deniz kuvvetlerinde hizmete çağırmışlardır. 

Bunlardan cizye alınmayacağı belirtilse deuygulamaya geçmemiş, bedel verme usulü 

uygulanmıştır (Çadırcı, 2008: 106). 142 Hristiyan bahriye askeri ilk kez 1845’te askere 

alınmıştır (Gülsoy, 2000: 39). 

1856’da Islahat Fermanı ile Hristiyanların da askere alınabileceği fakat bedel vermek 

suretiyle görevlerinden muaf tutulabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu ferman Müslümanlar ile 

Hristiyanlar arasında eşitlik kurmayı hedeflemektedir (Kayalı: 1985: 1254).  1863’te askeri 

okulların kapıları gayrimüslimlere de açılmıştır. Rum, Ermeni ve Bulgar milletlerinden 32 çocuk 

askeri ve mülki mekteplere kayıt yaptırabilecekti. Bu durum Hristiyan cemaatler ve batılı 

devletler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır (Gülsoy, 2000: 107). 

Gayrimüslimlerin pratikte orduda nasıl yer alacakları birçok tartışmayı beraberinde 

getirmiştir. Ayrı birimler oluşturmanın ya da çok dinli birimler içinde hizmet vermenin faydaları 

ve zararları defalarca tartışılmıştır (Hacısalihoğlu, 2010: 88). Yeni askerlik uygulamasının 

Hristiyanlar arasında da birtakım çatışmalar doğurabileceği tartışılmıştır. Zira Müslümanlar ile 

Hristiyanlar arasındaki yakınlık ve uzlaşma derecesinin Hristiyan mezhepler arasında çok daha 

az olduğu görülmektedir. Ayrıca bir diğer sorun Müslüman askerlerin Hristiyan subaylardan 

emir almak istemeyeceği için gayrimüslimlerin ayrı taburlarda olması gerektiği görüşüydü 

(Gülsoy, 2000: 65). Cevdet Paşa Hristiyanlar yerine Dersim ya da Kozan dağları gibi devletin 

kontrolü altına alamadığı aşiret kontrolündeki Müslüman bölgelerindeki grupları “ıslah” ederek 

asker temininin sağlanması gerektiğini belirtmiştir (Hacısalihoğlu, 2007: 62). Cevdet Paşa 

orduda gayrimüslimlerle ilgili motivasyon oluşturmanın zorluğuna dikkat çekmiştir. Müslüman 

askerleri gayrete getirecek olan gaza, şahadet, cihat gibi kutsal kelimeler işe yarayacaktır. Ancak 

Hristiyan ve Yahudi neferin harekete geçirilmesinin güç olabileceği belirtilmiştir. Zaten vatan 

denilince köylerindeki meydanları hatırlayacak askerlere, bir de silahı hiç eline almamış, farklı 

dinden askerler de eklenmiş olacaktır. Gayrimüslimlere subaylık verilmesi durumunda batılılar 

Türk ordusuna daha yoğun bir şekilde müdahil olabilecektir (Gülsoy, 2000: 101). 

Genç Osmanlılar eşit yurttaşlık kavramına dem vurmuşlar, eşit hak ve 

yükümlülüklerden oluşan millet fikri ve zorunlu askerlik için de görüşlerde bulunmuşlardır. 

Gayrimüslimlerin askerlik yapmalarını tehlike olarak gören Müslümanları da eleştirmişlerdir. 

(Hacısalihoğlu, 2010: 91). Hristiyanların asker olmaya özendirilmesi amacıyla cizye 
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muafiyetinin ömür boyunca sürdürülmesi bile düşünülmüştür. Devlet, bozulan sosyal ve 

ekonomik dengeleri düzene sokmak amacıyla, askerlik hizmetini tüm tebaaya yaymaya ve en 

önemli mali kaynaklarından birinden feragat etmeye yönelmiştir (Gülsoy, 2000: 57).  

Askerlikleri konusunda hem gayrimüslimlerin hem de devlet adamlarının büyük 

çekincelerinin olduğu görülmektedir. Gayrimüslimlerin cizye bedeline yakın bir bedel-i askerlik 

ödeyerek askerlikten muafiyeti 1909 yılına kadar sürmüştür (Hacısalihoğlu, 2007: 61). 1909’a 

kadar orduda gayrimüslimler subay olarak sıhhiye sınıfında, teğmen ve yüzbaşı, doktor olarak 

görev almışlardır (Zürcher, 2009: 169). 7 ağustos 1909’da Müslüman olmayanlardan bedel-i 

askeri alma usulüne son verilmiş, ayrıca bilad-ı selase (Üsküdar, Eyüp, Galata) halkı da askerlik 

ile yükümlü tutulmuştur (Köksal, 2009: 266). 

Gayrimüslimlerin askerlik yükümlülüğünde olması gayrimüslim elitler tarafından 

genelde destek ile karşılanmıştır. Her ne kadar patrikhane ve kiliseler her cemaat ve mezhep 

için ayrı birlikler talep etmiş olsalar da bu yükümlülük ile beraber birlik, dostluk, eşitlik 

bağlamında çok temel bir sorunun çözüleceği düşünülmüştür (Hacısalihoğlu, 2007: 63, 65). 

Fakat bu uygulamaların gayrimüslim toplulukların mensupları tarafından aynı coşkuyu 

görmemiştir. Ordu içerisinde gayrimüslimlerin varlığı bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Yük 

olacaklarından ve moral bozacaklarından korkulmuştur. Savaşta dinin temel itici güç olduğu 

vurgulanıyor, dini açıdan karışık bir ordu tahayyül edilemiyordu. Kırsal kesimdeki çoğu 

Müslüman, Hristiyanların silah taşıması fikrinden hiç hoşlanmamıştır (Zürcher, 2009: 168).  

Kura ile bahriye neferatı alınacağını öğrenen Hristiyanlar arasında askerlikten 

kurtulabilmek için Rusya veya Yunanistan himayesine girmeye çalışanların sayısı azımsanacak 

düzeyde değildi (Gülsoy, 2000:  52). 1909’dan sonra çoğu genç Hristiyan erkek, eğer parası ve 

yurtdışı bağlantısı varsa kaçmayı tercih etmiştir. Askere alınanlara karşı bile güven pek yoktu. 

Çoğu amele taburlarında silahsız görev yapmıştır. Demiryollarında tamirat yapıp, darphaneye 

para taşımışlardır (Zürcher, 2009: 170). 

1843-46 yılları arasında ocak usulünden vazgeçirilip kura usulü konulmuştur. Süvari, 

istihkâm ve piyade birlikleri için Fransız talimnameleri benimsenmiş, topçular için ise Prusya 

tarzında eğitilmeye ve yetiştirilmeye başlanmıştır (Çadırcı, 2008: 107).Tanzimat sonrasında 

1843’te alınan bir kararla neredeyse ömür boyu olan askerlik 5 yıla düşürülmüştür (Kayalı: 

1985: 1253). 8 Haziran 1844’te iş güvenliği korumakla görevli jandarma ve polise benzeyen 

zaptiye teşkilatı kurulmuştur. (Çadırcı, 2008: 107) Zorunlu askerlik, betimlemesinin ayrıntılı 

hali 1848 tarihli Kur’a nizamnamesinde yapılmıştır. Yaş, sağlık, cinsiyet bakımından seçilmeye 

elverişli adaylar arasından kura çekilmeye başlanmıştır (Zürcher, 2009: 160). Fransa’dan ve 

Prusya’dan getirilen uzman subaylar harbiye mektebinde öğretmen olarak görevlendirilmiş 

topçu, süvari ve piyade için uygulanan talimnameleri çevrilmiştir ve kullanılmaya başlanmıştır 

(Çöker, 1985: 1261). 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   56 

23 Ekim 1886’da yayımlanıp 1887’de hükme konulmuş yeni asker alma kanunu ile beş 

yıl üst üste kurada çıkmayanların redife geçirilmeleri usulü bırakılmış, bütün yükümlülerin 

silâhaltına alınmaları sağlanmıştır (Çadırcı, 2008:  113). 1869 tarihinde yürürlüğe konan Kuvve-

i Umumiyei Askeriyeye Dair Nizamname ile Osmanlı’nın kara kuvvetleri nizamiye, redif ve 

mustahfız olarak üç kısma ayrılmıştır. Nizamiye’de askerler dört yıl süreyle silâhaltında 

tutulduktan sonra iki yıl süreli “ihtiyat” sınıfına geçirilerek memleketine gönderilmiştir. 

Nizamiye 150 bin silâhaltında 60 bin ihtiyatta askeri bulunmuştur. Redif kısmı, nizamiyede 

muvazzaflıklarını tamamlayanlar arasında oluşturulan orduda 192 bin kişilik emre hazır asker 

temin edilmiştir. Mustahfızda ise redifte altı yılını tamamlayarak sekiz yıl olarak bu kısımda 

kayıtlı bulunmuşlardır. 32 ila 40 yaşına kadar yükümlülerin bulunduğu bu kısımda 300 bin kişi 

bulunmaktadır. Böylece 210 bin nizamiye, 190 bin redif, 300 bin mustahfız olmak üzere toplam 

700 bin kişilik bir Osmanlı ordusu oluşturulmuştur (Çoker, 1985: 1263-1264). 18 ağustos 1869 

Kuvve-i Umumiye-i Askeriye Nizamnamesi 1908’e kadar yürürlükte kalmıştır. Nizamiye, redif 

ve müstahfız olmak üzere üç kısma ayrılan orduda nizamiyede askerlik 4 yıl silâhaltı, 2 yıl 

ihtiyatlılık olarak belirlenmiştir. Redif’te altı sene içinde ilk üç senesi mukaddem, son üç senesi 

ise tali olarak ikiye ayrılacaktır. Redif’teki hizmet süresini tamamlayanlar 8 sene mustahfız 

olarak kalacaklardır (Çiyan, 2009: 248). 

8 Mart 1870 tarihli Kur’a Kanunname-i Humayunu ile asker alma ile ilgili düzenlemeler 

yapılmıştır. Genel hüküm uyarınca Osmanlı Devleti’nin Müslüman tebaası askerlik yapmaya 

yükümlüdür. Ordu meclisleri her yılın mart ayında bulundukları bölgelerdeki şehir ve 

kasabalarda 20-25 yaş arası yükümlüleri nüfus kayıtlarından tespit ederek koşullara göre 

bunların kaçta kaçının silâhaltına alınacağını saptamaktadır. Oldukça geniş bir kesim bu 

yükümlülükten muaf tutulmuştur (Çoker, 1985: 1264). 7 Mart 1870 tarihinde “Tensikat-ı 

Cedide-i Askeriyeye Tavfikan Tanzim Olunan Kur’a Kanunname-i Hümayunu” adlı 

kanunnamenin 36’ıncı ve 39’uncu maddelerini kapsayan bölümü firarilerin ve hile yolu ile 

askerlikten muaf olmaya çalışanların müeyyideleri ile ilgilidir. Bu maddeler askere alma 

işlemlerinin külfetli durumuna ilişkin bir izah yapabilmektedir (Köksal, 2009: 264).  

II. Abdülhamit döneminde ümmet içinde yer alan fakat devlet bütünlüğü ile çatışma 

yaşayan gruplar ile uzlaşmaya gidilmeye çalışıldığı görülmektedir. Kürt ve Arap aşiretlerini 

farklı formüllerle, söz gelimi Hamidiye Alayları yoluyla devlete bağlamak ordu millet anlayışına 

hizmet eden bir uygulamadır. Müslüman bölgelerde bütünleşme çalışmaları yürütmek uzun 

vadeli bir yönetim anlayışının uzantısıdır. Ümmetin birlikteliğine dayalı politikalar yürüttüğü 

için İslamcı padişah olarak değerlendirilmiştir; fakat amaç İslamcılık değil, Müslüman grupları 

tek çatı altında toplayabilmektir. Hicaz demiryolu böyle bir bütünleşme arzusunun nihai 

karşılığıdır (Hacısalihoğlu, 2007: 62). Doğu bölgelerindeki aşiretlerden askerlik bakımından 

yararlanabilmek amacıyla 20 Ekim 1890’da Hamidiye Süvari Alayları oluşturulmuştur. Aşiretler 
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askerleri kendileri temin etmek durumundadır. Askerlik yaşı 17’den 40’a kadar sürmektedir. 

Başlarına geçecek kişilerin belirli bir eğitim görmeleri amacıyla İstanbul’da “Hamidiye Aşiret 

Okulu” açılmıştır (Çiyan, 2009: 254-255). 

Reformlar sayesinde II. Abdülhamit döneminde askeri eğitim rasyonelleşmiş, askeri 

okullarda ihtisas dersleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Yeni açılan idadiler ve rüştiyeler 

sayesinde önceleri nüfuz edilemeyen halk tabakalarına da nüfuz edilmeye başlanmıştır. 

1870’lerin sonundan itibaren askeri rüştiyelerin kurulması ile beraber askeri eğitim ilkokulun 

sonundan itibaren başlamıştır. Askeri rüştiyeye göre bir öğrenci bu koşullarda bu okul 

düzeninde devam ettiği sürece bulunduğu ihtisas dalına göre 8 ila 12 yıl arasında askeri 

okullarda kalmaktadır. Bu kopuş bir kişinin tüm aile ortamından kapanıp yalıtılmış bir çevrenin 

içine girdiği anlamına gelmektedir. Özellikle halktan gelen öğrencilerin ailelerine ulaşmanın zor 

ve pahalı olduğu düşünülürse daha izole bir hayat sürdürdükleri görülmektedir (Akyaz, 2009: 

25-26). Yeni eğitim kurumlarının beraberinde “alaylı” ve “mektepli” subay ayrımlarını 

doğurduğu görülmektedir.  Alaylı mektepli subay çatışması, bir bakıma sultana biat eden ile 

reformcu düşünceler besleyenler arasındaki çatışmadır. Çekemezlik ve kıskançlık, esasında bir 

güç savaşının ve yeni tip subay eliti ile eskisinin mücadelesiydi (Tokay, 2010: 40). Saray torpili 

önemli bir sorunu oluşturmuştur. Mektepli olmayan eratlar arasından yükselen alaylı subaylar 

arasında oldukça yüksek bir okuma yazma bilmeyen grubu vardı. Alaylılar genel subay 

nüfusunun %85’ini oluşturmaktaydı (Hale, 1994/1996: 37). Yeni askeri eğitimin dikkat çeken 

özelliklerinden bazıları fedakârlık, kahramanlık, vatanseverlik gibi duygular aracılığıyla 

öğrenciler arasında bir “askerlik ruhu” inşa etmektir (Akyaz, 2009: 28). Mektepli subaylar 

arasında bu değerlerin daha kuvvetli olduğu, eski tip subaylara karşı bir tepeden bakma 

geliştirdikleri görülmektedir.  

Osmanlının askeri sistemini düzenlemek üzere Batılı subayların Türkiye’ye geldiği 

görülmektedir. Özellikle Prusya neredeyse Osmanlının rehberi haline dönüşmüştür.1835’te 

sonradan Feldmareşal olacak Prusyalı subay, Moltke özel bir ziyaretle Türkiye’ye gelmiştir ve 

Türk ordusu ile Almanya ordusu arasındaki güçlü bağ inşa edilmiştir (Hale, 1994/1996: 29). 

Türkiye’ye gelmiş Prusyalı subaylara göre, harp becerilerinin yüksekliğine karşın, komuta 

etmeyi bilmeyen subaylardan yoksun olan ordunun herhangi bir değeri bulunmayacaktır. 

Askerler arasında genel bir bilgisizlik bulunmaktadır. Askerlik vazifesi sadece Müslüman halkın 

sırtına yüklenmektedir. On beş yıl gibi uzun bir süreye tekabül ettiği için askerlikten firar etme 

olayları çok fazladır. Okuma yazma bilmeyen, komuta birliği ve hareket planlaması bulunmayan 

komutanlarca yönetilmektedir. Ödevlerinin ne olduğunu bilmeyen bilgisiz ehliyetsiz ve güven 

yoksunu kişilerden müteşekkildi (Akyaz, 2009: 20-21).  

1883 yılında “Silahlı Ulus” isimli kitabıyla Osmanlı orduları olduğu kadar Alman-Prusya 

ordularının da yeniden yapılandırılmasında mühimpay sahibi olan Albay Freiherr von der Goltz, 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   58 

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekili, Alman subaylarından oluşan danışman misyonunun başkanı 

ve ordu müfettişi olarak İstanbul’a davet edilmiştir. 1895’e kadar Türkiye’de kalmıştır. Bu süre 

zarfında askeri eğitim sistemi büyük oranda değiştirilmiş, genişletilmiş ve topçu sınıfı 

Almanya’dan getirilen yeni toplarla daha da modernleştirilmiştir (Hale, 1994/1996: 37). 

Eğitimde yenilikler, ordunun iyileştirilmesi, ideolojik gelişmeler, mektepli subay grubunun 

doğuşu, Prusya etkisi ve birçok başka etmenin “komitacı” örgütlenmeleri doğurduğu 

görülmektedir. Birtakım darbe hareketleri bu örgütlenmelerin eseridir. Kurtuluş Kayalı’ya göre, 

ordunun kuvvetlenmesi birtakım yan etkiler doğurmuştur. 1859’da Kuleli Olayı ile başlayan 

ordunun siyasete müdahalesi anlamına gelen bir olgu baş göstermiştir (Kayalı: 1985: 1255). 

Gelecekteki ordu müdahalelerinin miladı olan Kuleli Olayı, kendilerine Fedailer Cemiyeti diye 

adlandıran orta ve alt rütbeli 40-50 kişilik grubun Sultan Abdülmecit’i devirmek, gerekirse 

öldürmek üzerine kurdukları komploya dayanmaktadır. Bu kişilerin liberal mi gerici mi 

oldukları tartışmalıdır. Fakat askeri kuvvetlerin devlet yönetimi üzerindeki etkisinin çağlar 

boyunca devam ettiğine ilişkin önemli bir örnektir (Hale, 1994/1996: 33). 

Zorunlu askerlik uygulamasının kesin hali 12 Mart 1914 tarihli ve 296 sayılı 

“Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı” ile başlamaktadır. Bu kanun ve uygulaması önceki 

girişimlere nazaran oldukça başarılı olmuştur (Akyürek, 2010). 12 Mayıs 1914 tarihli 

Mükellefiyet-i Askeriye Kanunu ile kısaltılmış askerlik de tanımlanmıştır. “Hizmet-i maksure” 

yani kısa dönem hizmet ile askerlik süresi bir yıldır muallimliğini maarif nezaretince onaylı tüm 

muallimler; Medresetü’l vaizin, Darülfünun, kadastro ve maliye mektepleri gibi resmi okulların 

mezunları, Harbiye ve Bahriye mekteplerinden ihraç olanlar ile ruhban ve haham okulu 

mezunları bu imkânlardan yararlanabilmektedir. Uzak bölgelere asker olarak gönderilmemeleri 

de kuraldır (Köksal, 2009: 268) Tüm kanuni düzenlemelere karşın Birinci Dünya Savaşı’nda 

Osmanlının en büyük sorununun firar olduğu görülmektedir. Ordunun birinci dünya 

savaşındaki gücünün esas olarak iki neden, hastalık ve firar düşürmüştür. Dizanteri, tifo, tifüs, 

frengi, kolera, sıtma her yerde yayılmıştır. Hastalık bulaşanların yüzde ellisi ölmüştür. Aralık 

1917’de 300 bin askerin firarda olduğu bu sayının savaş sonunda yarım milyona ulaştığı 

görülmektedir. Çoğu cephaneye giderken, hareket halinde orduyu yakın şehir, kasaba ve 

kazalarda terk etmektedirler. Halk asker kaçaklarına karşı düşmanca davranmamıştır. 

Yakalanan firarilerin ise asker azlığı dolayısıyla, hafif bir cezadan sonra cepheye gönderildiği 

düşünülmektedir. Bu durum sonraki firarları da teşvik etmiştir (Zürcher, 2009: 184-186). 
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2.3.3.Cumhuriyet Sonrası Zorunlu Askerlik Uygulamaları 
 

Türkiye’de askerlik hizmetinin anayasada sağlanan temeli 1982 Anayasası’nın “vatan 

hizmeti” başlıklı 72. maddesinde yer bulmuştur. Bu maddeye göre, “vatan hizmeti her Türk’ün 

hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine 

getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenmektedir” denilmektedir.  1961 

Anayasası’nın 60. maddesinde “milli savunma, hak ve ödevini” başlığını taşıyan ilk biçimine göre 

yurt savunmasına katılma her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu ödev ve askerlik yükümlülüğü 

kanunla düzenlenir denilmektedir. 1961 Anayasası’nın 60. maddesi 20. 09. 1971 gün ve 1498 

sayılı yasayla değiştirilmiş ve 1982’de belirtilen karar ile benzer bir biçime dönüştürülmüştür. 

Aralarındaki bariz fark, 1982’de “kamu kesimi” yerine kamu hizmeti tercih edilmesidir (Sevinç, 

2006: 304). 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü web sitesinde (“Askerlik Hizmet 

Süreleri”, t.y.) düzenli ordu sistemine geçilmesinden bu yana Türkiye’deki askerlik hizmet 

süreleri şu şekilde aktarılmaktadır:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   60 

Tablo 2.2.Tarihsel Olarak Türkiye’de Askerlik Hizmet Süreleri 

TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 
  

 
Belirli bir askerlik süresi yok 

İlk düzenli ordu (Asakir-İ 
Mansure-i Muhammediye) 
yeniçeri ocağının kaldırılması ile 
birlikte 1826 yılından itibaren 
kurulmuştur. Ancak askeralma 
sistemi hakkında yazılı bir metin 
(kanun) oluşturulmamıştır. 

  
Belirli bir askerlik süresi yok 

1834 yılında Redif-i Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye 
kurulmuş, kuruluş ve teşkilatını 
düzenleyen redif nizamnamesi 
hazırlanmıştır. 

  
 
Muvazzaflık: 5 yıl 
Rediflik:  7 yıl 

 
8 Eylül 1843 yılında Tenkisat-ı 
Celile-i Askeriye Fermanı 
yayımlanmıştır. 1846 tarihinde 
kur’a kanunu yayımlanmış, fakat 
tüm ülkede uygulaması ancak 
1862 yılında gerçekleşmiştir. 
1847 yılında bir kısım Rumlar 
bahriyeli olarak silahaltına 
alındılar. Böylelikle 
gayrimüslimler ilk defa silâhaltına 
alınmışlardır. 

 NİZAMİYE 
Silahaltı : 4 yıl 
İhtiyat : 2 yıl 
(Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi 
silâhaltında geçecek) 
REDİF 
Mukaddem: 3 yıl           
 Tali: 3 yıl 
Her yıl bir ay eğitim 
MÜSTAHFAZ: 8 yıl 
İhtiyatlık süresini nizamiyede geçirmek isteyenler 
ile bedel karşılığında askerlik yapanlar 6 yıl 
nizamiyede kalmışlardır. 

 
10 Cemaziyüevvel 1287 (18 
Ağustos 1869) tarihinde Kuvve-i 
Umumiye-i Askeriye Nizamnamesi 
yayımlanmıştır. 
 
Bu düzenleme doğrultusunda 5 
Zilhicce 1286 (08 Mart 1870) 
tarihinde kur’a kanunu 
yayımlanmıştır. 
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Tablo 2.2 (Devamı). Tarihsel Olarak Türkiye’de Askerlik Hizmet Süreleri 

TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 

  
 
 
 
 
 
 
 

Nizamiye: 6 yıl  
Redif: 6 yıl  
Müstahfaz: 8 yıl 
Toplam 20 yıl 

 
Donanma gemilerinde armacılık, topçuluk ateşçilik ve 
güverte gibi görevlerde bulunanlar ile bahriye sanayi 
alanlarındaki askerlerde 

 
Nizamiye : 8 yıl  
Rediflik : 4 yıl 
Müstahfaz  : 8 yıl 

 
26 Muharrem 1304, 13 Teşrin-i 
Evvel 1302 (25 Ekim 1886) 
tarihinde Asakir-i Şahanenin 
Tertibat-ı Müteyemmene-
İcedideye Tevfikan Suret-i Ahzini 
Mübeyyin Kanunname-i 
Hümayün isimli askeralma 
kanunu çıkarılmıştır (sadece 
Müslümanlar için).  
Ayrıca 7 Rebiülevvel 1308 (20 
Ekim 1890)’ de Hamidiye 
Alayları kurulmuştur. 
17 yaşında başlayıp 40 yaşında 
sona ermektedir.  
İptidaiye : 3 yıl 
Efradı-ı nizamiye: 3 yıl  
Redif efradı : 17 yıl 
07 Ağustos 1909 tarihinde çıkan 
bir kanunla İstanbul ve Bilad-ı 
Selase (Galata, Eyüp, Üsküdar) 
halkı ile Gayri Müslimler 
silâhaltına alınmışlardır. 

  
 

3 yıl 

Muvazzaflık hizmet süresi 21 
Mart 1327 (1911) tarihinde 3 
yıla düşürülmüştür. 

 
Piyade ve nakliye : 2 yıl 
Diğer kara sınıfları (Sınıf-ı saire) 
Berriye, Mızıka ve Jandarma: 3 yıl 
Deniz sınıfı (Sınıf-ı bahriye): 5 yıl 

16 Cemaziyelahir 1332, 29 Nisan 
1330 (12 Mayıs 1914) gün ve 
296 sayılı Mükellefiyet-i 
Askeriye Kanun-u Muvakkatı 
(askeri yükümlülükler geçici 
kanunu) 
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Tablo 2.2. (Devamı). Tarihsel Olarak Türkiye’de Askerlik Hizmet Süreleri 

TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 

  
 
 
 
 
 

Piyade ve Nakliye : 1,5 yıl 
Topçu, Süvari Havaiye, Sanayi, Otomobil, 
Kıtaat-ı Fenniye ve Mızıka: 2 yıl 
Jandarma: 3 yıl 
Deniz: 5 yıl 

 
Mükellefiyet-i askeriye kanun-u 
muvakkatı’nın 5, 118 ve 121’inci 
maddeleri 7 Cemaziyelahir 1342, 
14 Kanun-i Sani 1340 (15 Ocak 
1924) gün ve 398 sayılı kanunla 
değiştirilmiştir. Hizmet süreleri 
duhul tarihinden itibaren 
başlamaktadır. Ancak milli 
savunma bakanlığının 11 Mart 
1924 tarihinde yayımladığı bir 
genelge ile süreler 1317 
doğumlulara farklı 
uygulanmıştır. 

 Piyade sınıfında (ve hizmet süresi 1,5 yıldan fazla 
olan sınıflar haricindekilere): 1,5 yıl 
Mızıka: 2 yıl 
Jandarma: 2,5 yıl 
Bahriye: 3 yıl 

 
21 Haziran 1927 gün ve 1111 
sayılı Askerlik Kanunu kabul 
edilmiştir. 

 Piyade: 18 ay 
 Jandarma ve Gümrük: 30 ay 

30 Kasım 1935 tarihinden 
itibaren 

  Halen silâhaltında bulunan 1335 ve daha yaşlı 
doğumluların hizmeti 1 yıl uzatılmıştır. 

06 Ocak 1941 tarihinden itibaren 

  1941 ve 1942 yılından itibaren 
sınıf ve doğumlara göre hizmet 
sürelerinde 1945 yılına kadar 
değişiklik yapılmıştır. 

 Deniz: 3 yıl 
Jandarma ve Gümrük: 30 ay 
Diğerleri: 2 yıl 

 

14 Temmuz 1950 tarihinden 
itibaren 

  
 

24 ay 

24 Ocak 1963 gün ve 164 sayılı 
karar ile 01 Şubat 1963 
tarihinden itibaren askerlik 
hizmet süresi 24 aya 
düşürülmüştür. 

  
20 ay 

1315 sayılı kanunla 27 Temmuz 
1970 tarihinden itibaren askerlik 
hizmet süresi 20 aya 
düşürülmüştür. 
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Tablo 2.2. (Devamı). Tarihsel Olarak Türkiye’de Askerlik Hizmet Süreleri 

 

TERTİP SÜRE AÇIKLAMA 

1965/1  

 

18 ay 

09 Temmuz 1984 gün ve 18453 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
3031 sayılı yasa ile askerlik hizmet süresi 01 Mart 1985 tarihinden 
itibaren 18 aya indirilmiştir. 
21 Ekim 1985 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Genelkurmay 
Başkanlığınca belirlenen birliklerde (Güneş Harekat Bölgesi) 14 ay 
görev yapanlara 30 gün izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 
27 Eylül 1987 gün ve 87/12142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
Olağanüstü Hal Bölgesinde görevli erbaş ve erlere 30 gün ilave izin 
süresi verilmiştir. 

 15 ay 11 Temmuz 1992 gün ve 92/3272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 
Eylül 1992 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 15 
aya indirilmiştir. 

1972/4 
1973/1 
1973/2 

15 ay (19 ay) 20 Aralık 1993 gün ve 93/5098 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile 
durdurulmuştur. 

1973/3 15 ay (18 ay) 10 Ekim 1994 gün ve 94/6102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
1973/3 tertip yükümlülerin terhisleri 3 ay süre ile durdurulmuştur. 

   

1973/4 

18 ay 26 Aralık 1994 gün ve 94/6340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 06 
Ocak 1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere askerlik hizmet 
süresi 15 aydan 18 aya çıkarılmıştır. 

 15 ay 23 Haziran 2003 gün ve 5795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 15 
Temmuz 2003 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 
18 aydan 15 aya indirilmiştir. 

 12 ay 25 Ekim 2013 gün ve 2013/5501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01 
Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere askerlik hizmet süresi 15 
aydan 12 aya indirilmiştir. 

 

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun (“Askerlik Kanunu”, t.y.) birinci maddesine göre, 

“Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa 

mecburdur.” İkinci maddesine göre askerlik çağı nüfus kayıtları temel alınarak erkek 

vatandaşların yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlamakta ve başlayarak 

kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl 

sürmektedir. Söz konusu süre, Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma 

Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıla kadar uzatılabilmekte veya 

kısaltılabilmektedir. Üçüncü maddede belirtildiğine göre askerlik çağı, yoklama devri,  

muvazzaflık ve yedek olmak üzere üç devreye ayrılmaktadır. Dördüncü maddede yoklama 

devrinin açıklaması yapılmaktadır. Yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık 

hizmetinin başlangıcına kadar geçen süredir.  

Beşinci maddeye göre, “Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmeti süresi; Kara, Deniz, Hava 

Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında on sekiz aydır. Bu sürenin, barışta, önce on beş 

aya ve bilahare on iki aya kadar indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin de ihtiyacı dikkate alınarak, 

Bakanlar Kurulunca karar verilebilir.”  denilmektedir. Nitekim 21.10.2013 tarihli ve 2013/5501 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu fıkrada yer alan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi 
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yükümlülerin muvazzaf askerlik hizmet süresinin, 1.1.2014 tarihinden geçerli olmak üzere, 

silâhaltındaki yükümlüleri de kapsayacak şekilde, erbaş ve erler için 15 aydan 12 aya 

indirilmesi kararlaştırılmıştır. Sekizinci maddeye göre, yoklamaları ardından askerliğe 

elverişlioldukları tespit edilenler, 21 yaşına girdikleri sene askere çağrılmaktadırlar. 1076 sayılı 

kanun hükmüne tabi yükümlülerden; bu yükümlülüklerini istekleriyle veya seçim sonucu yedek 

subay adayı olmadıkları için erbaş veya er olarak yerine getireceklerin hizmet süresi aynı celbe 

tabi olup, yedek subay adayı olarak ayrılanların hizmet süresinin yarısı kadardır.  

Yedinci maddeye göre, muvazzaflık döneminin bitiminden askerlik çağının 

tamamlanmasına kadar süren kısım yedeklik dönemidir. 58. maddeye göre, yedek erbaş ve 

erler; olağanüstü haller ile sıkıyönetim veya savaş, seferberlik, asayiş ve eğitim ve manevra için 

sınıf ihtiyacına göre tamamen veya kısmen çağırılabilmektedirler. Eğitim ve manevra için 

çağrılmış olanların süreleri bir buçuk ayı geçmemektedir; ancak olağanüstü hallerde bu süre 

Bakanlar Kurulu Kararı ile lüzumu kadar uzatılabilmektedir. Askerliğe elverişli olarak kabul 

edilebilmek için “Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” uyarınca bir 

değerlendirme yapılmaktadır. 10. Maddeye göre bedeni kabiliyeti bu yönetmelikte belirtilen 

usule uygun olmadığı tespit edilenler askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadırlar.  

35. maddede ise askerlik çağının ardından uygulanabilecek tecil hükümleri hakkında 

bilgi verilmektedir.  Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin 

askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar 

ertelenmektedir. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, 

ihtisas veya doktora yapanların,  bağlı oldukları bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili 

bakanlığı bulunmayan kurum personeli ile staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanların 

ilgili kurum amirinin teklifi üzerine, 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar, askere celp ve 

sevkleri tehir edilebilmektedir. 

Askerlik hizmeti süresince uygulanacak izin kuralları Madde 77’de açıklanmaktadır. 

Erbaş ve erlerin izin süreleri askerlik sürelerinin her ayının iki gününe tekabül etmektedir. Bir 

yıl içerisinde hak elde edilen izin süresi toplam otuz günü geçmemektedir. Askerlik süresi 

boyunca kendisine verilen sorumlulukları ve vazifeleri noksansız yerine getirme hususunda 

azami gayret gösteren, diğer askerlere emsal olan, herhangi bir ceza almamış erbaş ve erlerin 

asgari Tugay Komutanlarının (Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma 

Genel Komutanlığında eşiti), Sahil Güvenlik Komutanlığında Alay Komutanı veya eşitinin onayı 

ile birinci fıkradan belirtilenlerden ayrı olarak 10 gün kadar ek izin daha verilebilmektedir.  

Ayrıca muvazzaflık yükümlülüğü esnasında eşi doğum yapan, ikinci derece dâhil kan ve sıhrî 

hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erlere de 10 gün izin verilebilmektedir. 2011 tarihli Ek 

Madde 7’ye göre Emniyet Teşkilatı bünyesindeki Emniyet Hizmeti sınıfına mensup personeller 
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ve polis eğitim-öğretimi devam edenlerin askerlikleri tecil edilmektedir. Memuriyetlerinin 

onuncu yılı tamamlayan personeller askerlikten muaf sayılmaktadırlar.  

Askerlik yoklama işlemleri askerlik çağına girenler ile bu dönemden daha yaşlı doğumlu 

olanlar, okudukları programdan eğitimini tamamlayanlar ile mezun olanların yoklamaları tabi 

olduğu doğumun ilk celp dönemi bitimine kadar yapılmaktadır. Yoklaması yapılan yükümlülerin 

sınıf, branş ve eğitim merkezleri ve celp grupları bilgisayar ortamında rastgele erişim sistemiyle 

belirlenmektedir. Her yılda Şubat, Mayıs Ağustos ve Kasım olmak üzere dört celp dönemi, her 

celp döneminde ise iki grup bulunmaktadır. Bu durumda yükümlülerin 8 grup olarak silahaltına 

alındığı görülmektedir (“Muvazzaflık  Dönemi”, t.y.) 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu uyarınca Türkiye’deki belli başlı Askerlik Hizmeti usulleri 

şu şekildedir: 

a) 12 Ay Er/Erbaş (Temel Askerlik/Uzun Dönem) Usulü  

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda dört celp döneminde sekiz farklı grup içinde 

silâhaltına alınmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığınca bilgisayar ortamında şifreli kayıtlar 

üzerinden rasgele erişim sistemiyle, sınıfları, branşları ve eğitim merkezleri ile celp grupları ise 

ayrılmış bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik 

Komutanlığınca bilgisayar ortamında rastgeleolarak belirlenmektedir. Dört yıldan daha az süreli 

bir eğitim programından mezun olan yükümlülerin askerlik hizmet sorumlulukları 12 aydır (“12 

Ay Er”, t.y.).   

b) Yedek Subay Usulü  

Yedek subay aday adayı olabilmeni şartları şu şekilde tanımlanmaktadır; 

1. Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitü mezunları ile 

bunların dengi olduğu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca kabul edilen yurtdışı 

yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak, 

2. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmenliğine göre yapılan sağlık 

muayeneleri sonucu askerliğe elverişli olmak, 

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek suçlardan ceza 

almamış olmaktır (“Yedek Subay Genel”, t.y.). 

Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim 

kurumu olup da Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askerliğe elverişli 

olanlar arasından TSK’nın ihtiyacı kadar yedek subay adayı 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek 

Askeri Memurlar Kanunu 3’üncü maddesi (c) ve (d) bentleri esaslarına göre ayrılmaktadır.  

Yedek subayların hizmet süresi 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu 

3’üncü maddesi f fıkrasına göre düzenlenir. 23 Haziran 2003 tarihli ve 2003/5795 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı gereği yedek subayların hizmet süresi 12 aydır (“12 Ay Yedek ”, t.y.). 
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c) 6 Ay (Kısa Dönem) Er/Erbaş Usulü 

Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitü mezunları ile 

bunların dengi olduğu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca kabul edilen yurtdışı yüksek 

öğrenim kurumlarından mezun olup, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre 

yapılan sağlık muayeneleri sonucu askerliğe elverişli olanlardan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve 

Yedek Askeri Memurlar Kanunu 3'üncü maddesi (c) fıkrası gereği ihtiyaç fazlası olanlar kısa 

dönem er statüsüne ayrılmaktadır. Kısa dönem yükümlülerin hizmet süresi 23 Haziran 2003 

tarihli, 2003/5795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yedek subayların hizmet süresi olan 12 

ayın yarısı kadar, altı aydır (“6 Ay Kısa”, t.y.). 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 77'nci maddesi 

gereği kısa dönem erlerin altı aylık hizmet süresine karşılık her aya iki gün olmak üzere toplam 

12 gün kanuni izin hakları bulunmaktadır (“Askerlik Kanunu”, t.y.)  . 

d) Dövizle Askerlik Usulü 

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da 

sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile 

fiilen yabancı ülkelerde bulunan bu Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri 

Memurlar Kanununa tâbi yükümlüler, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar durumlarını 

ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığı ile askerlik 

şubelerine başvurmaları ve 1.000 Avro veya karşılığı kadar yönetmelikte belirtilecek yabancı 

ülke parasını, başvuru tarihinde defaten ödemeleri halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine 

getirmiş sayılırlar. .    Dövizle askerlik hizmeti uygulama esasları; 27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Yapılan 

düzenleme ile Dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı, 

6,000/5112 Avro’dan 1,000 Avro’ya indirilmiş, Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 

yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık 

tarihi ile sınırlandırılmıştır (“Dövizle Askerlik”, t.y.). 

e) Bedelli Askerlik Usulü 

Bedelli askerlik çeşitli dönemlerde, koşullara göre karara varılan bir askerlik muafiyet 

usulüdür. Her seferinde farklı usul ve biçimlere göre uygulanmaktadır. Cumhuriyetten bu yana 

Türkiye’de toplam kaç kez bedelli askerlik uygulamasının yürürlüğe konulduğu ile ilgili farklı 

yorumlar bulunmaktadır. Genel olarak 1987, 1992 ve 1999 sonrasında 2011 ve 2014 

tarihlerinde yasalaşan uygulamalara dem vurulmaktadır (Kalemci, vd. : 163-164). 17 Ağustos 

1999 Gölcük depreminin mali zararlarını telafi etmek amacıyla uygulamaya sokulan bedelli 

askerlik yapılan ödeme sonrası 21 günlük temel askeri eğitimi zorunlu kılmıştır. 2011 tarihinde 

ilan edilen uygulamaya göre 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün alanlar 30 bin Türk 

Lirası karşılığında temel eğitim dâhil askerlik hizmetinden muaf olma hakkı kazanmıştır 

(“Bedelli Askerlik Tasarısı”, t.y.).  Bedelli askerlik hizmeti uygulaması son olarak; 1111 Sayılı 
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Askerlik Kanunu’na;        10 Aralık 2014 tarihli, 6582 Sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş 

ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Geçici 52’nci maddenin 13 

Aralık 2014 tarihli 29204 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe konmuştur. 1 Ocak 

1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan yükümlüler 18 Bin TL karşılığında askerlik 

hizmetinden muaf tutulmuşlardır (“Bedelli Askerlik”. t.y.) .  

 
2.3.4.Türkiye’de Zorunlu Askerlik ve İdeoloji 
 

Osmanlı İmparatorluğu’nda değişim arzusunun merkezinin sultan olduğu 

görülmektedir. Değişimlerin takipçisi olan seçkinler her ne kadar devlet yönetiminde söz sahibi 

olmaya çalışan sivil gruplarla mütalaalar içine girmiş olsa da devlet kontrolü merkezin elinin 

altında olmuştur. Karpat’a göre, klasik Osmanlı’da devletin yönetimi asker kökenli bir 

bürokrasinin elinde bulunmuştur. Alt kademelerde sancak beyi, beylerbeyi vs. asker kökenli 

olmayan sivil bürokratlarla karşılaşmak mümkündür. Militarist öğeler tepede her daim 

gözlemlense, askerler (bilhassa yeniçeriler) sultan devirip, katledip, bir diğerini tahta geçirmiş 

olsa da klasik Osmanlı’da fiilen idareye sahip çıkamamışlardır. Askerler 1876’dan 1960’a 

kadarki dönem içerisinde modernleşme dinamosuna katılmada hükümet ve rejim değiştirmede 

birincil rol almışlardır. Fakat doğrudan doğruya ele almaları 1960’tan sonra gerçekleşmiştir 

(Karpat, 2015: 8-9). Türkiye’de modernleşmenin dinamiğinin ve toplumsal değişim 

hareketlerinin uzun bir süre boyunca ordunun hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü 

görülmektedir. Askerin sürekli toplumu şekillendirme ve tasarlama arzusunun olduğu tespit 

edilebilmektedir (Akyürek vd., 2014: 36).  Kuyaş’a göre, ordunun siyasette etkin bir rol alması 

Tanzimat’tan önce başlamıştır. Yeniçeri ordusu Osmanlı’nın imparatorluğa dönüşme sürecinde 

Anadolu’da Müslüman beyliklere, Balkanlardaki Hristiyan derebeyliklerine karşı zaferlerindeki 

ehemmiyetini erken anlamıştır. Bu idrak sonucunda arzu ettiği şehzadeyi sultan yapmak, 

seferlere çıkıp çıkmama konusunda keyfi davranmak, mali düzenlemelere müdahil olmak gibi 

fiillerde bulunmuşlardır. Ayrıca 17. yüzyıl ve sonraki yüzyıllarda birçok isyanın elebaşları 

olmuşlardır (Kuyaş, 2013: 262). 

Bilimsel rehberliği orijine yerleştiren modernleşme azmi, modern okullar kurup 

kalabalık bir memur zümresini oluşturmuştur. Bilimi ideoloji haline getiren bu süreç sivil ve 

askeri bürokrasiyi de askeri okulların güçlendirilmesinin sonucunda ayırarak ihtisaslaştırmıştır. 

Askeri okullar sivil okullara kıyasla daha titizlikle yaklaşıldığı, bu okulların kalitesinin yüksek ve 

derslerinin çeşitli olduğu Avrupalı subayların da katkılarıyla ayrıcalıklı bir mertebede olduğu 

görülmektedir. Kendine mahsus bir muhteviyat geliştiren rüştiye ve harbiye öğrencilerinin 

yetkin konumları ve ideolojik yelpazeleri, modernleşmeye engel olarak gördükleri saltanat 

idaresi ve eski bürokratlarla ihtilaf içine düşmelerine yol açmıştır. Birinci meşruiyet ve 

devamında 1876 Anayasası, Genç Osmanlıların imalatı olsa da uygulamaya geçişi Sultan 
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Abdülaziz’i tahttan indiren bir askeri darbeyle gerçekleşmiştir (Karpat, 2015: 9-10). 

İmparatorluğun ulus-devlet egemenliğine doğru yönelen gelişmeler Osmanlının reform 

döneminde oldukça sancı dolu olmuştur. Osmanlının seçkin tabakalarında ulusçuluğun 

kavramsallaştırılması ve en dar bürokratik anlamda bürokrasiye nasıl oturtulacağı ile ilgili 

pürüzler ve karasızlıklar mevcuttur. Ulusçuluk üzerine eğilmek etnik ve ırk kavramını hesaba 

katmadan gerçekleşmekteydi. Fakat Osmanlıda üst kültürün tanımlanmasında zorluklarla 

karşılaşılıyordu, zira Osmanlı kültürü yekpare bir “ulusal kültür” için homojen bir malzeme 

oluşturmamaktaydı (Ersanlı, 2003: 57). Yeni bir düzen kurma mücadelesi, zorlukları ve 

karmaşası esnasında bu yeni subay kuşağı kendisini reformun avangardı ve aydınlanmanın 

ulakları olarak görmüştür. Geleneksel eğitim sisteminden farklılaşan terbiyeleri, tüzel kimlik ve 

siyasi misyon hislerini sivriltmiştir. Ordu içindeki siyasal eylemcilik, imparatorluğun 

gerilemesinin nedeni olarak teknik yetersizliği görmek kadar gelenekçi muhafazakârlıktan 

kaynaklandığını varsaymaktan da doğmuştur (Hale, 1994/1996: 59).  

Jön Türk hareketine liderlik eden memurların ve askerlerin ideolog statülerinden ziyade 

eylem adamı tarafının daha belirgin olduğu görülmektedir. Eylemlerinin ve kelamlarının altında 

başlıca neden devleti kurtarmanın ve güçlendirmenin yolunu bulmaktır. Bu sorunun cevapları 

çeşitlilik arz etmiştir. Bu gurubun üyelerinin genelde batılılaşmaya ve modernleşmeye aynı 

yakınlığı duyduğu görülmektedir. Lakin merkeziyetçilik ile âdemi merkeziyetçilik arasında 

tartışmalar ortaya çıkmıştır; ayrıca makbul ve sadık vatandaşlığın çok uluslu Osmanlı 

yurtseverliğine Türk milliyetçiliğine mi yoksa İslamcı dayanışmaya mı dayanacağı konusunda 

görüş ayrılıkları olmuştur (Zürcher, 2009: 52). Ahmed Rıza gibi Jön Türkler arasında kültüre 

dair var olan her şeyin geçmişle ilintisini yıpratmadan, ulusal sürekliliği bozmadan iyileştirmek 

isteyen reformcu anlayış mevcuttur. Bu yenilikçi ve ilerici görevi layıkıyla yerine getirmek 

aydınlanmış vatanseverlere düşmektedir. Zira kitle düşünmekten çok hisleriyle hareket 

etmektedir. Bu düşünce asker ve sivil aktörlerin toplumu fethetmesi üzerine kurulu bir eylem 

teorisini kapsamaktadır. Ahmed Rıza’nın düşünce dünyasında askerler münhasır bir yer işgal 

etmektedirler. Çağdaş eğitimleriyle profesyonel bir zümredirler ve aydınların büyük kısmını 

kapsamaktadırlar. Eski ordu saltanata koşulsuz biat ederken yeni ordu başarı ölçütüne göre 

seçilen halk mensubudurlar. Subaylar halkı ilerleme sürecine katmalı, onları seferberlik içinde 

tutmalıdırlar (Göle, 2004a: 74-75).  

Tıbbiye başta olmak üzere birçok modern mesleki okul askeriyeyi güçlendirmek için 

kurulmuştur. Sivil okulların kurulması devlet hizmetlerinin genişlemesi ile ortaya çıkan 

personel açığının bir sonucudur. Subaylarla sivil aydınlar arasındaki husumet okulların 

müfredatı ile bir bağa sahiptir. Askeri okullarda eğitim daha teknik ve kapsamlıydı. Askerler 

örgütlü ve disiplinli bir yaşama sahiptiler. Bu dayanışmanın silah arkadaşlığı gibi ulvi bir 

hüviyete sahip olduğu görülmektedir (Karpat, 2015: 61).  Bu okulların öğrencilerinin seçkinci 
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bir yönelime girmelerinde, ülkenin kaderinde etkin rol oynamalarına ilişkin inancın 

gelişmesinde ve orduyu toplumun nirengi noktasına yerleştiren ideolojilerinin son şeklini 

almasında Prusyalı subayların etkisi büyük olmuştur. Osmanlı ordusunun reformu için 

görevlendirilen yabancı subaylar arasında bu orduyu en iyi tanımayı başaran ve Osmanlı 

komutanlarına önemli tesir bırakabilen tek kişinin Goltz Paşa olduğu görülmektedir. Genç 

subayların eğitiminde büyük rol oynamışı; bu kişiler arasında etkisi uzun yıllar boyu devam 

eden bir Alman hayranlığı yaratmıştır. Türkiye’de Alman askeri uzman ve komutanlar 

1880’lerden itibaren görevlere başlamıştır. Bu II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar süren Alman 

nüfuzunu doğurmuştur. Bu sırada Almanya’da askerlik, Goltz ve Moltke’nin başı çektiği 

subayların propagandasını yaptığı milletin silâhaltında olduğu veya buna hazırlığın yapıldığı 

militarist bir görüşe sahiptir (Ortaylı, 1981: 64, 70).  

Von der Goltz’un asli mesuliyetleri arasında askeri okulları modernize etmek, 

yetiştirilmelerine etkin katkı sağladığı yeni subay kuşağının bir Türk olarak özgüvenlerini 

ayakta tutmalarını temin etmek ve kendi milletlerinin yazgısına olan intibaklarını 

kuvvetlendirmek bulunmaktadır. Erkan-ı Harbiye’nin kurulmasını sağlayan Goltz Paşa, eğitimin 

modernleştirilmesinin ve yeni bir subay kuşağının filizlenmesinin; yeni elitin yükselişi ile 

beraber orduyu güçten yana takviye edeceğini düşünmektedir. Goltz’un nesli 1908 Jön Türk 

devrimiyle etkin konuma yükselmişler ve Osmanlı-Alman ittifakını farklı bir aşamaya 

taşımışlardır (Karpat, 2015: 99). Goltz Paşa 12 yıla yakın görev süresi boyunca dört bine yakın 

Türkçe ders kitabının yayımlanmasına önayak olmuş askeri okulların müfredatında radikal 

değişiklikler yapmış, dersleri uygulamalı hale getirmiştir. “Milleti Müsellaha” çevrilmiş ve harp 

okulu öğrencileri için başucu kitabı haline gelmiştir (Özcan, 2010: 187). Goltz’un reçetesine 

göre,  Türkiye’nin kurtuluşu, eski öz Türklerin temel niteliklerini ve “ethos”unu barındıran 

köylülerle modern ilim ile yoğrulmuş askeri seçkinler arasında kurulacak birliğe bağlıdır 

(Karpat, 2015: 139).  Osmanlı ordusunun son zamanlardaki yenilgilerinin en büyük nedeni 

olarak ortak ideal noksanlığı olduğu düşünülmektedir. Eğitimden yoksun kişilerin vatan 

denilince köylerini anlamalarına engel olarak görmektedirler. Millet sadece savaşta değil barışta 

da alarm halinde olmalı ve her cephede mevzilenmelidir. Barış dönemi savaşın olmaması 

anlamına gelmemelidir, talim ve hazırlık evresidir (Aydın, 2008:  35-36). 

Alman bürokrasisine, kültürüne ve askeri disiplinine hayranlık besleyen zümreye göre 

ülkenin kurtulması için üç ilkeden hareket ettiğini söylemek mümkündür. İlkine göre tarih bir 

“milletler mücadelesi” olarak algılanmaktadır. İkincisine göre bu mücadeleden zaferle 

ayrılmanın yolu güçlü ve askeri disipline sahip bir devlettir. Üçüncü olarak, bu disiplinin inşası 

için ülke hızlıca vatandaşlaştırılmalı ve millete dönüştürülmelidir. Üç ilkenin buluştuğu ortak 

cenah ise toplumun topyekûn militarizasyonudur (Aydın, 2008: 33). Goltz’un düşünceleri 

sadece askerlik mesleğinin uygulanma kısmını etkilememiş askerlerin toplumla kurdukları 
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ilişkiye yeni bir yön katmıştır. Her ne kadar askerin siyasete karışmasına muhalif olsa da 

ordunun toplumsal yaşamda lokomotif olması gerektiği fikri ondan ilham alınmıştır. Savaşlar 

ancak özde ve fiilen üstün olan asker zümresi vasıtasıyla zaferler sağlayabilecektir. Halk da 

sürekli teyakkuz halinde ve zinde kalmak zorundadır. Geç Osmanlı dönemindeki paramiliter 

gençlik örgütlenme çabalarının da Goltz paşa esinli olduğu düşünülmektedir. Askerlik çağına 

henüz gelmemiş gençlerin “ihtiyat ordusu” diye tanımlanabilecek örgütlenmeler Goltz Paşa’nın 

önerileri sonrasında 1913’ten sonra kurumsallaşmıştır (Özcan, 2010: 189, 191). 1914’te Enver 

Paşa bir kararname çıkartarak subayların sultanın huzurunda bile önce kendi alay sancaklarını 

ve sembollerini selamlamakla yükümlü kılmıştır; böylece sultanın esas sadakat sembolü 

olmaktan çıktığı görülmektedir. Yeni düzende hükümet ve onun ordusu arasında bir çatışma 

ortadan kalkmış; sınıfsal farkları da kaybolmuştur  (Ahmad, 1993/1995: 15). 

Cumhuriyetin ilk döneminde ordunun siyasetin dışına çekildiği görüşü genel bir 

kabuldür. Oysa ordunun siyasal yapı içindeki işlevi açısından değerlendirildiğinde geçerliliğini 

yitirmektedir. Cumhuriyetin silahlı gücü en güçlü dayanağı olan ordunun siyasetten kaçınmadığı 

aşikârdır. Ordunun cumhuriyetin bekçiliği görevi azımsanacak bir sorumluluk değildir. 

Rejimdeki yeni rolüyle birlikte 1920’li yılların sonuna doğru ordunun modernleşmesi ile ilgili 

yeni bir atılım gerçekleşmiştir. Lojistik, stratejik, eğitim, teşkilat ve idari kulvarda düzenlemeler 

yapılmıştır. Hedefin başlıcası devrimlerin benimsetilmesi olsa da jeopolitik koşullara, barış 

döneminin ihtiyaçlarına ve iç güvenlik sorunlarına yöneliktir (Akyaz, 2009: 34). Cumhuriyet 

yayılmacı milliyetçilik türlerine kesin olarak karşı çıkmıştır. Lakin Jön Türklerin benimsediği 

homojenleştirici eğilimler devam etmiştir. Cumhuriyet kurulduğunda doktrinler köylülerin 

Türk’e dönüştürülmesine adanmıştır. Cumhuriyetin ulus inşası, tarihsel mitleri ve dilsel saflığı 

kendi haznesine katmıştır (Zürcher, 2005: 16). Cumhuriyet rejiminin benimsetilmesi için ihtiyaç 

duyulan vatandaşın yetiştirilmesinde ordu okul işlevi yüklenmiştir. Erlere bu doğrultuda okuma 

yazma, yurttaşlık bilgisi matematik, sağlık, tarım ve hayvancılık bilgisi verilmesi için özel kurslar 

açılmıştır (Akyaz, 2009: 35).  Siyasal sadakat, kolektif muhayyile, tarihin yeniden kurgulanması 

ve yorumlanması, ulus devletin meşruiyetini için takip edilen gelenek mucitliğidir. Ortak kimlik 

duygusu grupların homojenleşmesi, siyasi dayanışmanın pekiştirilmesi için bu politikaların 

izlenmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülmüştür (Atabaki, 2005: 28). 

Benedict Anderson’un ulus hakkında yaptığı tanıma göre ulus hayal edilmiş bir siyasi 

topluluktur. Bu tanımını zihinsel birliktelik bakımından ele almaktadır. Ulusun üyeleri diğer tüm 

üyeleri tanımayacak, haklarında malumat edinemeyecek ancak imgesel dünyaları içerisinde bir 

konsensüs geliştirecektir. Milliyetçilik özde hazır olan, tarih içinde unutulmuş elementlere 

tekrar kavuşmak değil, o elementlerin icat edilmesidir. Fakat Anderson diğer yandan bu 

değerlendirmeden bir milliyet sahtekârlığını ve uydurmasını anlamamaktadır. Hakikilik ve 

sahtelik tartışması yersizdir; zira yüz yüze temasın mevcut olduğu ilkel köyler dışında tüm 
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cemaat paradigmaları kurgusaldır. Bu köylerde hiç görmedikleri kişilerle kurulan bağ akrabalık 

ve himaye ağları olarak oluşturulabiliyordu. Fakat modern çağda bu ağa vakıf olmanın imkânsız 

olduğu bir yoğunluk içine girilmiştir. Ayrıca aydınlanma ve devrimler çağı gibi hanedanlıkları ve 

kutsal mülkiyet meşruiyetini aşındıran bir dönemin mahsulü olan ulus egemenlik zırhını 

taşımaktadır. Ulus rüştünü ispatlamak, hâkim olmaktır (Anderson, 1983/1995: 20-22). 

Hobsbawm ise benzeri doğrultuda kamusal törenler, debdebeli merasimler geride kalmış 

maziyle bağlantıya geçilmesi sağlanmaktadır, demektedir. Eski gibi görünen geleneklerin 

kökleri sıklıkla yakın geçmişe dayanabilir, bazen ise icat edilmiştir. Formel düzlemde 

kurumsallaşırlar; icat ve imal edilmişlerdir Gelenek (tradition), geleneksel toplumların 

göreneklerinden (custom) ayrıdır. Bütün geleneklerin tipolojisinde değişmezlik isteği 

bulunmaktadır (Hobsbawm, 2006: 1-3):  

“İcat edilmiş gelenek” alenen ya da zımnen kabul görmüş kurallarca yönlendirilen ve bir 
ritüel ya da sembolik bir özellik sergileyen, geçmişle doğal bir süreklilik anıştırır şekilde 
tekrarlara dayanarak belli değerler ve davranış normlarını aşılamaya çalışan pratikler 
kümesi anlamında düşünülmelidir. Aslında, mümkün olan her yerde bu pratikler, hemen 
kendilerine uygun düşen bir tarihsel geçmişle süreklilik oluşturmaya girişirler (Hobsbawm, 
2006: 2). 

Modern çağ ile birlikte ulusun yekpare hale gelmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Milli 

türdeşleştirme her milletin bir devleti olması gerektiğini, aynı şekilde her milletin devletin 

mevcudiyeti olmaksızın ayakta kalamayacağının bir tercümesidir. Modern-öncesi toplumların 

çoğunda yöneticilerin hükmettikleri topluluklarla aynı değerleri paylaşmadıkları görülmektedir. 

Ayrıca aynı hükümranlık içinde bilumum etnik grup olması dolayısıyla farklı norm kümeleri ile 

karşılaşılmaktaydı. Türdeşleştirme toplumsal farklılık, asgari düzeyde getirilmesi, ardından 

silinmesi, ortak terminoloji üzerinden tarifenin kurulması anlamına gelmektedir (Hall, 2008: 

16-17). Teknik gelişmeler bu projenin gerçekleşmesine yardımcı olmuştur. Medyanın 

yaygınlaşması ile ulusunu eşzamanlılık duygusu da pekişmiştir. Bir Amerikalı 240 küsur milyon 

yurttaşından sadeceküçük bir kısmını tanımak ve ortak bir dünya kurmak bir yana bu grubun 

sadece adını öğrenebilecektir.  Gün boyunca neler yaptıklarını, neler düşündüklerini ve 

hissettiklerini bilmesine imkân bulunmamaktadır. Ama bu grupla eşzamanlı ve ortak 

faaliyetlerin sürekliliğine ilişkin itimadı eksiksizdir (Anderson, 1983/1995: 41). Bu güven 

duygusunun geleneklerin icadına yönelik mühendislikleri artıracak olması manidardır. Yeni 

amaçlar, birlik ve beraberlik kurma çabası bu icatları doğurabilmektedir. Siyasal ve ideolojik 

meydan okumalar, toplumsal hareketler, muhalefet biçimleri, reform talepleri yüzlerce yıldır 

aynı ada sahip kurumlarda bile yeni semboller ve motifler nakşedebilmektedir. Kadınların 

toplumda görünür roller elde etmesi sonucunda Katolik kilisesi, asker toplama ile yüz yüze 

gelen ordular, rasyonelleşen mahkemeler buna örnek olarak verilebilmektedir (Hobsbawm, 

2006: 7).  Gelenekler kataloğu aracılığıyla ulusun ezeli bir geçmişten kaynaklandığı ve ebedi bir 

geleceğe doğru sınırsızca ilerlediği öne sürülmektedir. Bu büyü rastlantıya elvermez, 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   72 

nedenselliğin diliyle konuşmaktadır. Büyük klasik cemaatlerin hemen hepsi kutsal bir dil 

vasıtasıyla dünya ötesindeki güçle kurdukları bağlantı dolayısıyla kozmosun merkezinde 

olduklarını düşünmektedirler (Anderson, 1983/1995:  26-27).  

Otuzlarda geliştirilen Türk Tarih Tezi askerliğe günümüze değin ulaşan nihai karakterini 

verecektir. Ordu sadece bir “gereklilik”, askerlik ise herhangi bir görev olmaktan çok daha aşkın 

bir konuma taşınacaktır. Askerlik Türk milletinin ırki ve kültürel bir kodudur. Milliyetçiliğin 

vatandaşlık bağından ziyade etnisist arşive yaslandığı ve ordu milleti içselleştirdiği 

görülmektedir. Askerlik, devlet örgütlenmesinin; savunma ihtiyacının ya da ordu teşkilatının 

ötesinde kültürün bir görüngüsüdür. Türkler savaşçı olmanın gururunu duymalıdır. Nitekim her 

Türk asker doğmaktadır (Altınay ve Bora, 2002: 142-143). Nilüfer Göle’nin Batı-Dışı Modernlik 

kavramı Türkiye’deki ordu-millet temelli gelenek paradigmasının dinamiklerini ortaya koyma 

imkânı sağlamaktadır. Batılı olmayan ülkelerin ortak özelliklerinden biri Batı modernliğini 

kendi deneyimlerini yorumlamak için bir pusula olarak almalarıdır. Tarihlerini, hikâyelerini, 

geleceklerini Batı modernliğine göre nasıl konumlandığını görmek istemektedirler. Modern 

olmaya yakınlaşma ve uzaklaşma, yani bir mesafe algısına sahiptirler. Geriden gelenler yani 

periferide kalanlar kronolojik olarak bir hiyerarşi tespit etmektedirler. “Çağdaş” sözcüğünün 

içeriğinde modernliğe ilişkin hasret ve aralık dile getirilmektedir. Batının çevresinde kalanlar 

modernlikte de kenarda ve zayıf kalmışlardır. Zayıf tarihsellik toplumların batı modernleşmesi 

karşısındaki aksak ve telaş dolu hikâyesini anlatmaktadır. Kendi kültür ve tarih taşlarından 

evirilmeyi değil onu geride bırakmayı ülkü olarak edinmektedir. Yeniyi yakalama istenci bugün 

ile husumet dolu bir ilişki kurmasına neden olmaktadır. Ekstra modernlik ise batı dışındaki 

toplumların modernleşmeyi aşırı olarak deneyimlemesi anlamına gelmektedir. Modernleşme 

aidiyetlerini kanıtlamak adına giriştikleri hırs ve dizginlenemeyen bir iştah bulunmaktadır. Tüm 

bu deneyimler sonucunda ise gelenekler yeniden yorumlanıp modernleşmede üstlerine düşen 

göreve uygun olarak folklorikleştirilmiş veya müzeleştirilmiştir (Göle, 2004b: 60-64).  

Modern Batıya özgü olan “milliyetçilik”, “zorunlu askerlik”, “ulus-devlet” çevik bir 

manevrayla tüm kültürün özü olarak değerlendirilmiştir. Geride kaldığı ritme karşı “ekstra” bir 

atiklik gerçekleştirmektedir. Ulusuna hayatta kalması için bu türdeşleştirme seferberliğine 

girildiği ifade edilmektedir.  Huzur, hürriyet, nizam ancak orduyla mümkündür. Türk milleti de 

bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünün muhafazası için hizmet aşkıyla donatılmış Türk 

ordusuna, belki her milletten daha fazla güven duymakta, onunla her milletten daha fazla 

şekilde gurur ve kıvanç duymaktadır. Türk ordusunun müstesna azmi vatan savunmasındaki 

ender nitelikleri, fedakârlıkları, deha dolu stratejiler geliştirmesi, kahramanlıkları sadece 

Türklere mahsustur. Bu özellikleri Türk’ün yeryüzünde efendi ve hâkim millet olarak 

sürekliliğini teminat altına almıştır (MSB, 1999: 6-7). Türk milliyetçiliği ordu-millet fikri temeli 

üzerinden kurulmaktadır. Türklerin nevi şahsına münhasır tarafı asker doğmaları ve her zaman 
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güçlü bir ordu ile devlet oluşturmalarıdır.  Mustafa Kemal Atatürk de Türk’ün en iyi asker, Türk 

milletinin askerlik ruhu en olgunlaşmış millet olduğunu belirtmiştir. Ona göre, askerlik ruhu 

yüksek millet derin ve engin irfan ve medeniyet tarihi yaşamış millettir (Altınay ve Bora, 2002: 

142).  Sıkça telaffuz edilen “milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri” parolası ordunun 

“milli varlığın” tabii vekili olmasına atıfta bulunmaktadır. Diğer yandan silahlı kuvvetlerin 

muzaffer olması birtakım sosyal Darwinist ideoloji üzerinden bir anlayış geliştirerek toplum ve 

dünya bir hayatta kalma mücadelesi olarak görülmektedir ve orduya bu mücadelede mühim 

görevler düşmektedir. Milli savunma konseptine göre tüm milletin her koşulda muharebeye 

hazır olarak örgütlenmesi anlamına gelmektedir. Bu örgütlenmenin mihenk taşı ve ilham 

kaynağı ordudur (Bora, 2004: 170).  

Bu ikonografinin dört adet köşesi bulunmaktadır. Askerlik ve savaş arasındaki ilişki 

kırılarak zaman üstü bir çehre çizilmiştir. Askerden kaçma oranının yüksek olduğu ve 

merkezileşmenin henüz sağlanamadığı bir dönemde bu genişlemenin olması anlamlıdır. İkinci 

olarak askerlik tarih dışı bir piste sokulmuştur. Böylece zorunlu askerlik tarihsel bir ulus devlet 

pratiği olarak anılmamıştır. Üçüncüsü askerlik tartışılamaz, sorgulanamaz ve eleştirilemez hale 

getirilmiş; askerliği tartışmak Türk kültürüne şüpheyle bakmak ile denk hale getirilmiştir. Son 

olarak, askeri olanın denetiminin dışında bir sivil alanın imkânı silikleşmiştir. Askerlik özde 

vardır, herkesin mevcudiyetine sinmiştir (Altınay ve Bora, 2002: 143). Askeri seremoni ve 

kahramanlık dilinde Türklük doğruluk, asalet, şeref normu ile simetrik ele alınarak bir sıfata 

dönüşmektedir. Özbeöz Türklük nişanesi askeri cesaret ile eşgüdümlü değerlendirilmektedir. 

Muhalif perspektifler polemik terminolojisinde milletini Ata’sını, bayrağını inkar eden kişilerin 

insanlık ve Türklükten yoksun kalmış olmasına dem vurmaktadır. Ontolojikleştirici söylem 

doktrini de gereksinmektedir. Askerlik bir “dünya görüşü” olarak kamuoyu oluşturmayı gaye 

edinmektedir. Aşkın meşruiyet kaynağı milli strateji milli güç, milli hedef oluşturmaktadır. 

Toplumsal faaliyetler, milletin varoluş nedeni, milli menfaatler ve strateji çerçevesinde bir yer 

bulmaktadır (Bora, 2004: 167-168). 

Türk’ün dostunun sadece Türkler olduğu, belirli bir çatışma tarihi bulunmamasına 

karşın diğer tüm ülkelerin potansiyel tehdit olarak görülmesi, şedit bir biz ve onlar ayrımı 

güvenlik mitolojisini doğurmaktadır. Silahlı kuvvetler bu mitolojide titan olarak sahneye çıkıp 

kaosu al etmeyi başaracak ve toplumu krizin üzerinden çekip alacaktır. (Akyürek vd., 2014: 42). 

2013 yılında “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk 

vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve 

güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen 

görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır” (“TSK İç Hizmet 

Kanunu”, t.y.) şeklinde değiştirilmeden önce Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35. 

Maddesi “silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye 
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Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumaktır” biçimindedir. Bu madde kollama ve koruma görevi 

iktidara rağmen yerine getirilmeli zihniyetinin bir yansımasıdır  (Şen, 2011: 17-19). Darbeler 

hep sivil yöneticilerin kişisel çıkarlara bulanması, vatanın kazanımlarını bir köşeye atması, 

idareyi çıkmaza dönüştürmesi gerekçelerine dayanmıştır. Bu jargona göre, askerler uzun 

süreler boyunca feragat ve sabır içerisinde sivil yöneticilerin çözüm bulmalarını beklemişler, 

ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine müdahalelerde bulunmaya mecbur kalmışlardır. Askeri 

darbeler “demokrasinin” tekrar diriltilmesi ve idarenin rayına oturtulması için yapılmaktadır. 

Ordu tarafsızdır, kendisini sol ya da sağ cenahtan hiçbiriyle özdeşleştirmemiştir (Altınay, 2009: 

1249-1250). Ordu eğitimde, üretimde, ticarette, gündelik yaşamın tüm atomlarında kendisinin 

hâkim olduğu gibi bir düzenliliği barındırdığını kabul etmemektedir. Gevşek, düzensiz, kuralsız 

işleyen “sivil toplum”un zıt kutbunda konuşlandığını ve bu yüzden güveni ve huzuru tesis 

ettiğini belirtmektedir (Laçiner, 2004: 24). Ordunun bazen geri planda bazen doğrudan 

yönetimde varlığını hissettirmesinin nedenlerinden biri toplumdaki belirsizlikten kaçma 

duygusudur. Sivil toplumun yerleşik olmadığı toplumların genel özelliklerinden biri çatışmanın 

“yasal şiddet” ile sonlandırılacağına ilişkin katı bir kanaattir. Ordu bu misyonu yerine getiren 

kurum olduğu iddiasıyla ön plana çıkmıştır (Akyürek ve vd., 2014: 40).  

1929-1930 yıllarında yeni yurttaşın özelliklerine dair çeşitli notlar, çeviri, Atatürk’ün, 

Tevfik Bıyıklıoğlu’nun ve Afet İnan’ın el yazılarıyla tutulmuş notlar, daktilo edildikten sonraki 

notlardan oluşan ve cumhuriyetin vatandaşları için bir “mürşit” olarak işaret ettiği “Vatandaş 

için Medeni Bilgiler” (Gürses, 2010: 234), askerliğin karakteri üzerine bölümler içermektedir. 

Bu kitaba göre, ahlak, tikel ve kişisel olamaz sadece milli olabilir. İnsanlar, nefislerini seve seve 

milli ülküler adına feda etmeli, ilgisini ve gayretini bu ülkü uğruna yoğunlaştırmalıdır. Ahlakilik 

adeta muhakeme edilmeksizin vicdani bir saikla yerine getirilmelidir. Savaşlar milliyet bağını 

kuvvetlendirmektedir; nitekim antik halklar da bu durumdan hariç tutulamayacaktır. Eski 

Yunan site devletlerinin İran’a karşı gösterdiği mukavemet Yunan milliyetçiliğini başlatmıştır 

(Aydın, 2008:  38). Kitapta askerlik ocağı ile eğitim misyonu örtüşmektedir. Yararlı bir vatandaş 

olmak “milli ülkü”nün ne kadar benimsendiği ile ölçülebilmektedir.  

Milleti okutmak ve eğitmek için Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğuna ait olan görevi büyük 
gayret, dikkat ve çalışkanlıkla yerine getirmektedir. Ülkenin her tarafında nur ocakları, vatan 
evladının bilinçlerini aydınlatmaya çalışmaktadır. Bütün bu ocakların yanında asker ocağı 
da, aynı görevi görmektedir. Asker ocağı, örgütüyle, millet ve hükümetin güvenine sahip, 
ilim ve ahlakça yüksek, özveri düşünceler özellikleri ile seçkin, görev aşkıyla asker-subay 
heyetlerinden kurul eğitim topluluğu, milletin yetişmiş gençlerini yalnız askerlik açısında 
değil bilim açısından da eğiten ve öğreten bir okul, bir eğitim ocağıdır. Bu ocakta 
vatandaşlar, eşitliği öğrenirler; cesaret ve girişim düşüncelerin geliştirirler. Bu ocakta bütün 
vatandaşlar hep aynı toprağın evlad olduklarını en iyi duyarlar. Bütün vatandaşların millet 
ve ülkede yararlı ve hizmet eden olması gereği orada en iyi anlaşılır. Vatandaşlar milleti 
değerini, kudretli ve yüksek medeniyetli olabilmek için tek koruyucunun muhafızın ordu 
olduğunu ve keza milleti dünya karşısında saygıya yaraşır bir yerde tutan tek aracın ordu 
olduğunu en iyi ordu içinde öğrenir. Japonya ancak çarlıkta Ruslara karşı kazandığı zaferle 
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medeniyetin Avrupalılara onaylattırabilmişti. Bağımsızlık zaferimiz olmasaydı milletimizin 
maddi ve özellikle manevi varlığı bugün tarihe karışmış olacaktı (İnan, 2010: 241). 

Atatürk’ün en çok telaffuz edilen iki unvanının “Başöğretmen” ve “Başkomutan” olması 

tesadüf değildir. Öğretmen ordusu ve eğitim ocağı olan askerlik bütünleşmektedir. Ayrıca 

önünde “milli” sıfatı bulunan bakanlıkların eğitim ve savunma olması yine iki cephenin imtiyazlı 

bağına ışık tutmaktadır (Altınay ve Bora, 2002: 146). Askerlik görevini yerine getirmek ölüme 

ve öldürmeye hazır bulunmaktır. Savaş sanatı düşmanı yok etmeyi hedeflemektedir; dolayısıyla 

yok edilmek de bu görevin tabiatında yer almaktadır. Bu sebeple bu durum askere kutsallık, 

ciddilik ve özel olma niteliklerini sunmaktadır. Emretmek ve itaat etmek ordunun temel 

sütunlarıdır. Fakat makul bilgi ve itimatla dolu emirler aynı özelliklere haiz doğuracaktır. 

Kendini teslim etmek kökleştiği müddetçe ordu tehlike zamanında görevini yerine 

getirebilecektir (İnan, 2010: 233-234).  Borçluluk ideolojik mesajlar ve sosyal ilişkiler 

aracılığıyla istikrarlı bir duygunun oluşturulmasını amaçlamaktadır. Türdeşleştirme gereğince 

ayrıksı unsurları filtreleyerek tüm gruplar aralarında bir tutkal görevi görmektedir (Yükseker, 

2010: 15). Milletin birlik ve beraberliğinin garantörünün ordu olduğu ve bu iradeye riayet 

edilmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Milli ordu millet birliğinin ve devlet varlığının en göze çarpan simgesidir. Ordu, dışarıya 
karşı devletin varlığını sağlayan ve gerektiğinde de içeride büyük düzensizliği ortadan 
kaldırır. Her bireyin, devlet içinde görevini özenle yerine getirmek ve her bireyin devlet için 
sorumluluğu, ordu hayatında çok açık bir şekilde görülür. Ordu, Cumhuriyet aleyhine 
girişimlere karşı devlet ve hükümetin irade ve kuvvetini gösterir. Bu şekilde herkesi devlet 
düzeninden, devlet güvenliğinden pay sahibi kılmak görevini yerine getirir. Devlet ve 
hükümet gibi ordu da kendisi için bir varlık değil, belki, milletin yaşamak ve var olmak 
iradesinin bir şeklidir. Ordunun devlete karşı en birinci görevi en yüksek kudret ve yeteneğe 
sahip olmaya çalışmaktır. Devletin ululuk ve onuru bununla yükselir (İnan, 2010: 234 ). 

Zorunlu askerliğin benimsenmesini, milli türdeşleştirmenin tamamlanması için tüm 

kurumlar üstüne düşen vazifeyi yerine getirmektedir. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın 

1925 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan“Ordunun maneviyat dersleri içinde en önemlisi 

dinle ilgili olan öğretimdir. Askere din bilgisi vermek üzere yazılmış pek çok kitap varsa da, 

bunlar ya çok geniş olarak, ya da fertlerin anlayamayacağı bir üslup ile yazılmışlardır. Bu 

sebeple sade ve öz olarak yazılmış bir din bilgisi kitabına ihtiyaç vardır.” (Akseki, 1976: 15) 

şeklindeki talebi üzerine daha sonra bu kurumun başkanlığını da yürütecek olan Ahmet Hamdi 

Akseki tarafından hazırlanan “Askere Din Kitabı”, askerliğin ve ordunun dini alandaki 

meşruluğunu daha sistematik olarak kurmayı hedeflemektedir.   

Akseki’ye göre, devlet tüm kuruluşlarıyla birlikte, bir arada yaşayan insanların canlarını, 

mallarını, namuslarını ve en rahat yaşam koşullarını temin etmekle görevlidir. Haksızlıklara 

karşı adaleti sağlamak, hırsızlık ve adam öldürmek gibi kötülüklere mani olmak, yurdu imar 

etmek, bilgisizliğin önüne geçmek sorumlulukları arasındadır. Hırsızlık ve soygun olaylarını 

engellemek için jandarmalar ve polisler yetiştirir; haklıyı ve haksızı ayırt etmek için 
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mahkemeler kurar, ülkeyi düşmanlara karşı korumak için ordusunu güçlendirmektedir,  

vatandaşların bilumum ihtiyacı için hastaneler yaptırmakta, fabrikalar açıp yollar yapmaktadır.  

Devletin böyle yükümlülükleri varken bizim de ona itaat etmek ve kurallarına karşı gelmemek 

gibi bir görevimiz bulunmaktadır. Ayrıca devlete vergi ödemek ile mükellefiz. Bu verginin iki 

çeşidi bulunmaktadır. İlki mal vergisidir. Devletin bu sorumlulukları yerine getirmesi iyi bir 

hazineye bağlıdır. Diğeri ise can vergisidir. Askerlik ile yurdumuzun bekasını göğsümüzü 

düşmana siper ederek sağlamak zorundayız (Akseki, 1976: 204). 

Vatan savunması Allah’ın emridir. Hür ve bağımsız olarak şerefimizle yaşamak için 

kuvvetli olmak zorundayız. Enfal Suresi 60. ayette düşmanları caydırmak için gücün yettiği 

kadar kuvvet toplamak emredilmiştir (Akseki, 1976: 206). Peygamberimiz de askere çağrılınca 

hemen git diye bir buyrukta bulunmuştur. Çağrılmasına karşın bu mukaddes göreve kulak 

asmayanlar Allah’a ve peygambere karşı gelmiş olacaklardır. Bu kişilerden Allah razı olmayacak 

peygamber de hoşnut olmayacaktır (Akseki, 1976: 209). Askerin görevi amirine itaattir. İslam 

tarihi bu emirlere itaat etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren örneklerle doludur (Akseki, 

1976: 212-14).  

Askere Din Kitabı’ndan da anlaşılacağı üzere yetişkin erkeklerin askerlik yükümlülüğü 

bir vecibedir ve “vatan borcu” kodlamasına sahiptir (Yükseker, 2010: 14). Dinini ve ülkesini 

seven bir asker, talimlerden asla kaçmayacak, talime çıkmamak için asla bahaneler 

uydurmayacaktır. Damarlarında Türk kanı taşıyan hiçbir Müslüman bu çirkin şeyleri 

yapmayacaktır. Peygamberimiz Allah korkusundan ağlayan göz ile Allah yolunda gece vakti 

karakol bekleyen ve düşman gözleyen göze ateş dokunmayacaktır demiştir. Uykuyu feda ederek 

gece vakti vatanı beklemek büyük bir ibadettir. Seve seve, candan ve gönülden bir gece nöbet 

beklemek sevap niyetiyle ve bin gün nafile oruç tutmaktan ve bin gece nafile namaz kılmaktan 

daha hayırlıdır (Akseki, 1976: 216).  

Devletin ve milletin vatan uğruna bedenini siper edip şehit ve gazi olanlara minnettar 

olduğu, şükran duyduğunu vurgulamak, resmi ideolojinin muhteviyatını oluşturmaktadır. Bu 

minnettarlığın tezahürü ise milli birliği ve beraberliğin pekiştirilmesine yardımcı olmakta 

yatmaktadır (Yükseker, 2010: 14). Askerlik dinin bir şartı olarak tanımlanınca nöbet bekleme, 

talim yapma gibi askeri pratikler de ordunun bir icraatı olmayı aşarak dini vecibe ve amel haline 

getirilmektedir. Hem dinin hem de yurttaşlığın zorunlu görevi olarak sunulan askerlik sonuçta 

çift taraflı bir kutsiyet “aura”sının içinde yer bulmaktadır. Akseki’nin formüllerinde diğer ilginç 

nokta Müslümanlıkta üst makamda olma ayrıcalığının askerlik yükümlülüğü olan erkeklerde 

bulunmasıdır (Aykaç, 2013: 157).  Fakat her ne kadar ilk bakışta bu vatan borcunun erkeklerin 

omzuna yüklendiği görülse de kadınların da asker evlat dünyaya getirme ve yetiştirme vazifesi 

taşıdıkları gün yüzüne çıkmaktadır (Yükseker, 2010: 14).  
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Yeni insanın yaratılmasına katkı sağlamak ordunun temel amacı haline gelmiştir. 

Değişikler yapılmadan önce İç Hizmet Kanunun 102. ve 103. Maddelerinin askerlere istinaden 

milletini, memleketini ve dünyasını tanımak; yurttaşlık hak ve vazifelerini bilmek, memleketine 

daha yükselmiş bir yurttaş olarak dönmek denmektedir. Bu maddeler Osmanlının son 

döneminden beri gelen yukarıdan modernleşme öğretileriyle ters düşmemektedir (“TSK İç 

Hizmet Resmi Gazete 1961”, t.y.; Şen, 2011: 19). Ordunun paternalist bir ilişkiler ağı içinde 

olduğu görülebilmektedir. Üst kademedeki amirlerin kendi yasal güçleri dışında bir hami ve 

baba rolü üstlendiği, astları haksız durumdayken bile müşfik olabilen, fakat yeri geldiğinde ince 

bir haşmet ile doğru yolu gösteren baba figürünü taşımaktadır. Bu durum bir kurumsal 

dayanışmayı duygusallık çerçevesinde kurmaktadır. Paternalizm içerisinde emir sadece 

bürokratik- rasyonel bir hiyerarşinin resmi kaydı değildir. Ona özel yaşam ile ilgili de 

danışılmaktadır; amirler astlarının kişisel sorunları ve özel hayatlarına ilişkin meselelerinin 

çözmelerine de yardımcı olmaktadır (Akyürek vd., 2014: 38-39). Subayların ve astsubayların 

sıkça kullandıkları “oğlum, evladım” gibi seslenme biçimleri köklü bir geleneğin devamıdır. 

Kurumsal resmi otoriteye, birincil ilişkiye dayalı kişiselleştirilmiş bir otorite de eklenmektedir.  

Komutanlar “iyi yürekli babalar” olarak sadece askerlerin kişisel sorunlarıyla alakadar olmaz, 

ülkenin sorunlarını da sivil politikacılardan daha iyi tespit edebilir. Subayların tarihsel olarak 

kazandıkları onur brövesine bir de askerlerle kurduğu samimiyet dolayısıyla halkın nabzını 

yoklama mahareti de eklenmektedir. Yoksulluk, işsizlik, cehalet gibi halk sorunlarına vakıf 

olduğunu öne sürmektedir. Subay hem gençlerden hem de ülkenin geleneğinden sorumludur. 

Tayinleri dolayısıyla karşılaştığı yeni şehirler ve birliğinde sürekli tazelenen er nüfusu ona 

ülkenin sosyo-politik yapısını, iç düzeyini ve sorunlarını tanıma imkânı vermektedir. Zira bu 

perspektifte kışlalar ülkenin bir modelini temsil etmektedirler (Ünsaldı, 2008: 163-164).  

Zorunlu askerlik siyasal, hukuki ve felsefi açılardan tartışılmaktadır. Vicdani retçiler bu 

tartışmada öne çıkmış aktörlerden bir tanesidir. Türkiye’de vicdani ret hareketi dünyadaki 

emsallerine kıyasla geç ortaya çıkmıştır. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi ve Varşova Paktı 

ülkelerinin çözülmeye başlaması, Türkiye’de yeni sosyal hareketlerin doğuşunu hızlandırmıştır. 

1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında sınıf savaşımı fikrine ve işçi-işveren düalizmine 

dayalı, topyekûn-yapısal değişimi hedefleyen hareketlerini yerini kimlik ve özgünlük temelli 

hareketler almaya başlamıştır (Şimşek, 2004). Türkiye’de vicdani ret tartışmaları ve ilanları da 

bu dönemde ortaya çıkmıştır. Savaş ve modern devlet yapısı arasında dolaysız bir bağlantı 

bulunmaktadır. Ulus devletler tayin edilmiş sınırlar içindeki merkezi iktidarlarını meşru şiddet 

kullanma tekeli ile güvence altına aldıklarından dolayı savaş temel devlet fonksiyonlarından bir 

tanesi haline gelmektedir. Savaş resmi olarak yürütüldükçe modern devletin mahiyeti de 

billurlaşmıştır. Devletin savaşma kapasitesi kuruluşu ve devamlılığı için hayati bir önem arz 

eder hale gelmiştir (Aykaç, 2013, 143-144).  Vicdani retçilere göre, askerlik “kutsal” değildir; en 
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temel ve doğal insan hakkı olan yaşama hakkını ihlale dayanmaktadır. Barış, kaçınılmaz olarak 

gerçekleşeceği varsayılan iki savaşın arası ve savaşların hazırlık safhası değildir; vicdani 

retçilere göre barışı savaş ile anmak orduların, devletlerin, hâkim sınıfların, savaş 

sanayicilerinin ve tacirlerinin yanılsaması ve yanıltmasıdır (Esmer, 2011: 145). Türkiye’deki 

vicdani retçiler, dünyadaki diğer vicdani retçiler gibi, savaşın bu otoritesine ve “gayrişahsî” 

baskınlığına yönelik bir muhalefette bulunmaktadır. Örneğin vicdani retçilerden Tayfun Gönül, 

askerliğe karşı çıkmasının nedeninin askerliğin zor ve uzun olmasından kaynaklanmadığını, 

esas nedenin ahlaki olduğunu belirtmektedir. Gönül’e göre, üniforma her yerde aynı işlevi 

görmektedir; bu işlev, insanı tek tipleştirmek, kişiliksizleştirmek, salt görevini yerine getiren 

robotlar haline getirmektir. Üniformanın rengi önemli değildir; haki, beyaz ya da kızıl olabilir 

(Öğünç, 2013).  

Kadınlar 1990’ların başından beri vicdani ret hareketi içinde olmalarına karşın, bu 

içinde olma durumu erkek vicdani retçilerin “destekçileri” olmaları ile sınırlıydı. 2000’li yıllarda 

antimilitarist hareket içinde olan kadınlar tanımlarını genişleterek kendilerini “vicdani retçi” 

olarak ilan etmeye başlamışlardır. Feminizmin “erillik” üzerine giriştiği yoğun tartışma sol 

tandanslı vicdani ret hareketinin genel seyriyle uyuşmuş ve hareketin literatürüne katkı 

sağlamıştır (Kwon, 2012: 218).  Kadın vicdani retçiler, militarizmin sadece zorunlu askerlik ile 

mükellef olan erkekleri ilgilendirmediğini, ordunun kadınları potansiyel olarak gereksindiği 

askerlerin annesi, eşi, savaşların cephe gerisi gücü, hemşiresi olarak konumlandırdığını ifade 

etmektedir. Böylece vicdani ret ile ilgili bir yorum genişlemesi de meydana gelmiştir. Kadın 

vicdani retçiler, militarist yapılanmada kadınların fail veya mağdur, özne veya nesne olarak çok 

çeşitli roller oynadıklarını ve vicdani reddin bu rollerin hepsinin reddi anlamına geldiğini 

belirtmektedir (Altınay, 2008: 126). 

 
2.3.5.Türkiye’de Zorunlu Askerlik ve Erkeklik 
 

Modern ataerkilliğin en sistematik icraatlarından biri olan askeri kurumlar hegemonik 

erkeklik normlarıyla kaynaşmış modern eril tahakküm biçimidir. Eril düzen kendi haklılığını 

peşin kabul eder ve yansız addettiği görüşünü ispatlamak için bir çabaya girmemektedir. 

Toplumsal düzen de erkek merkezli bir görüşü tasdiklemek için bir makine gibi çalışmaktadır. 

Cinsiyetçi iş bölümünde emek faaliyetleri, mekân yapısında eril ve dişil yerler, zamanın 

yapısında ise tüm yaşam döngüsü tayin edilmiştir (Bourdieu,1998/2014: 22). Toplumun 

güvenliğinden ve müdafaasından kadınların ayırt edildiği yaş sınırının konulduğu genç 

erkeklerinzorunlu olarak katıldığı savaş eğitimi eşliğinde ölme ve öldürme sanatının öğretildiği 

kışla bu üretimin önemli merkezlerinden biridir  (Sancar, 2009: 154-155). Türkiye’de erkeklik 

hüviyetine kavuşup, şerefli bir adam olmanın dört aşamayı geçmeye bağlı olduğu 

görülmektedir. Bunlar sünnet olmak, askerlik vazifesini tamamlamak, iş sahibi olmak ve 
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evliliktir. Babalık prestiji, sünnet olan, askerliğini tamamlayan, iş güç sahibi bir erkek tarafından 

hak edilir; bu uğurda atılan her adım “şenlik” konusudur (Selek, 2008: 20). 

Askerlik erkekler için sosyo-kültürel düzlemde sünnet ile beraber askerlik en önemli 

basamağı oluşturmaktadır. Sembol, ritüel, merasim dağarcığının oldukça zengindir ve bu iki 

geçiş arasında köprüler de oluşturulmuştur. Sünnet olacak çocuğun “paşa” kıyafeti ile çocuklara 

sık giydirilen minyatür subay üniforması bu bağa ışık tutmaktadır. Sünnet ile erkekliğe ilk 

adımını atan erkek çocuk, askerlik ile toyluk dönemini de geride bırakabilecektir. Askerlikte, 

sivil hayatın “laubali” dünyasından çıkarak “hakiki ve gerçek hayatı” öğrenecek, bir “ehliyet” 

sahibi olacak ve erkeklerin ortalama itibarını kazanacaktır. Askerliğin bohçaya eklenmesi 

gereken itibarını elde etmeden “düzen kurma iktidarına” yani düzenli bir iş ve evlilik aşamasına 

geçilemeyecektir (Öztan, 2013: 88).  Askerliği bir geçiş ritüeli olarak tanımlamak mümkündür. 

Bu ritüeller dizisi ardından erkekler çocukluktan ve ergenlikten ayırt edilmektedirler. Bu 

koridordan geçmemiş erkekler “eksik” olarak görülmektedir. Geleceğini inşa etmek isteyen bir 

erkek için askerlik her zaman aşılması gereken engelli parkurdur. Askere gitmemek, onu sürekli 

geciktirmek birçok vatandaş ve birey hakkından yararlanamamak manasına gelmektedir.  

Toplumun askerliği evlenmek için olmazsa olmaz koşul olarak görmesi, onun ritüel özelliğini 

sağlamlaştırmaktadır. Çocuk sahibi olup, soyu devam ettirmenin; böylece “sonsuzluk” kudretine 

erişmenin yolu askerliği tamamlamaktan geçmektedir (Turan, 2013: 322). 

Millet-i müsellaha, vatan için fedakârlığın, millete hizmeti, askerliğin içselleştirilmesini, 

savaşçı-kahraman ikonografisinin, vatanperver ve yiğit erillik modelinin topluma nüfuz etmesi 

anlamına gelmektedir. İdeal erkek vatandaşın bu inşa içerisinde savaşçı bir hegemonik erilliğe 

tabi olduğu görülebilmektedir Yiğitlik, güçlü ve yürekli olmak gibi ahlaki ilkeler dışında bir 

“amel”i de ifade etmektedir. İdeal erkek vatandaşı, ailesini, vatanını, namusunu koruyacak 

seciyeye ve becerilere sahip olmalıdır. Bedeninin sağlamlaştırmayan milletler her sahada 

mağlubiyete mahkûmdurlar. Bu anlayış özellikle geç Osmanlı ve erken cumhuriyet döneminde 

resmi makamlar ve “öncü aydınlar” tarafından sıklıkla zikredilmiştir. Balkan Savaşları sırasında 

gençlerin beden terbiyesi, memleketi kurtaracak amillerin başında yer aldığı belirtilmiştir. Zayıf 

ırk azimsizdir ve muhakeme gücü zayıftır; bunu aşmanın ilk şartı eğlenceden, içki ve sigaradan 

kaçınmak, bedenin talimine gerekli özeni göstermektir (Cora, 2013: 53- 55). Beden terbiyesi ile 

bir ulusun savaşma gücü arasındaki koordinasyon Osmanlının son döneminde dile getirilmeye 

başlamıştır. Çocuklara beden terbiyesi ve okul sporları yoluyla ilk askerlik eğitiminin verilmesi; 

tembelliğin ve üşengeçliğin giderilmesi için müfredatta okul gezileri, bisiklet yarışları, kamp 

yapma, avlanma gibi aktivitelere daha fazla yer verilmesi önerilmiştir. İlkokul çocukları tahta 

tüfeklerle ilk askerlik talimlerini yapmalı, ortaokuldan sonra gerçek silahlarla atış derslerine 

geçmeli, silah bakımını öğrenmeliydi (Akın, 2014: 133). Seciyesizlik yani karakter çöküşü genç 
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erkeklerin genelinde görünmeye başlamıştır. Terbiyenin öncelikli amacı bu çöküşü sonlandırıp, 

ahlaki ve fiziksel yeterliliği zerk edebilmektir (Cora, 2013:  57). 

Resmi yöneticilerin hem raporlarda hem de kendi yazılarında belirttiği üzere spor bir 

ırk meselesi olarak ele alınmaktadır ve amacı gençliği askere hazırlamaktır. Türk sporunun milli 

vazifesi Türk ordusunu dayanıklı, kahraman, çevik, itaatkâr askerlerle doldurmaktır. Spor ile 

askerlik birbirinin tamamlayan parçalardır (Akın, 2014: 152-153). 1913 yılında kurulan 

“gençlerin fiziksel durumunu güçlendirmek, kamu sağlığını ve düzenini sağlamak” şiarını edinen 

Güç Dernekleri, millet-i müsellahanın erkeklik şablonunu izlemektedir. 1914’te Güç 

Dernekleri’nin kuruluşunu müjdeleyen Harbiye Nezareti bildirisinde dikkate değer açıklamalar 

bulunmaktadır. Bu bildiride tüm fertleri asker olmayan milletlerin, ırzının, namusunun, 

bekasının, artık güvende olmadığı; istikbalini kurmasının yolunun “millet-i müsellaha” haline 

dönüşmek olduğu aktarılmaktadır. Artık herkes askerdir, vatan tehlikede olduğunda “erkek 

namı taşıyanlar” elini kolunu sallayarak avare şekilde sokaklarda gezemeyecek, silahını kapıp 

Cenabıhakkın emaneti vatanı ve Osmanlı namusunu müdafaa edecektir (Cora, 2013: 60-62).  

Askerliğin kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamak için cumhuriyet sonrası yapılan 

yayınlarda askere gidecek erkeğin bunun maneviyatına hazırlanması amaçlanmıştır. Askerliğin 

sermayesinin sivil yaşama dönüldüğünde katacakları bilhassa telaffuz edilmiştir. Asker evine 

döndükten sonra askerlik ocağına edindiklerini unutmamalı ve komutanlarının 

rehberliklerinden öğrendiklerini özel hayatlarına nakletmelidirler. Terhis olan askerler, 

köylerine döndüklerinde, ailelerinden başlamak üzere gördükleri hataları ve yanlışlıkları milli 

menfaat ve amaçlara uyacak şekilde müdahale etmelidirler. Müdahil olduğu konularda ilham 

alacakları kişiler komutanlarıdır. Müşkül bir vazifeyi layıkıyla yerine getiren komutan 

sorunların çözümünde referans noktası olarak alınmalıdır. Olgunlaşan ve milli bilince ulaşan 

erkek böylece evinde kendi komutanlığını ilan etme hakkına sahiptir. Yeri geldiğinde ceza 

verme ehliyeti bile bulunan erkek, iktidar sahibi olarak kadın-erkek hiyerarşisinde mağrur 

konumunu elde etmiştir (Öztan, 2013: 94). Cumhuriyet döneminin popüler dergilerinden olan 

“Ülkü”de yayımlanan bir hikâye ile askerliğin erkeklere lütfettiği ayrıcalığın ve kadınların eşitsiz 

konumlarının pekişmesi ortaya koyulmaktadır. Askerliğinin son gününde koğuşta hülyalara 

dalan Bergamalı genç bir köylü olan Hüsmen, askerde öğrendiklerini düğünden sonra karısı 

olacak Kezban’a da belletecek, gördükleri karşısında hayretini gizleyemeyen Kezban kocasına 

ayrı bir hayranlık besleyecek, onunla gurur duyacaktır. Kezban’a künyesi öğretilecek, Hüsmen 

ne zaman onu çağırsa çeviklikle kocasının karşısına geçip resmi selamın ardından tekmil 

verecek, “Emret, efendim!” diyecek ve emir bekleyecektir. Orduda emir alan asker, evde tek 

hâkimiyete sahip olmuştur. Hüsmen askerlik hizmetinin bir mükâfatı olarak evinde mutlak 

otoriteye sahip olmuş, kadın ise “er-karı” statüsüne geçmiştir (Altınay, 2013: 238-239). Serdar 

Şen, ordunun erkek merkezli bir örgütlenme olduğu ve erkek egemen bir düşünce setine sahip 
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olduğu değerlendirmesinin kurumun kendisi tarafından da yapıldığını ifade etmektedir. 1939 ve 

1941 yıllarında “Ordu Sosyolojisi Yolunda Bir Deneme” ve “Askerlik Psikolojisi” gibi 

Genelkurmay Başkanlığı onayıyla basılan çalışmalar bu seti ince ayrıntısıyla çizmektedir. Bu 

kitaplarda ordu ile aile aynı bileşenler olarak değerlendirilmektedir; alay komutanı ailenin 

başıdır. Baba ailenin hâkimidir. Komutan ve baba vazifeleri dilediği gibi dağıtıp, 

emredebilmektedir. Ailede rol dağılımı belirgindir. Kocasına karşı munis duyguları, evlatlarına 

karşı sevgisiyle ayırt edilen anne, fertlerin yorgunluklarını teskin eden şefkat sığınağıdır (Şen, 

2011: 90-92).  

Okullar ve kışlalar askerin ve asker olarak “doğan” bireyin terbiyesinde bir ittifak 

halindedir. Bir millet mektebi, milletin en büyük okulu, ulusun şerefinin simgesi olan ordu, 

bizzat formel eğitim kurumları tarafından “aşina” kılınmaktadır. Ailedeki büyük-küçük, okuldaki 

öğretmen-öğrenci, kışlalardaki komutan-er düalizmi benzeri kolektif kültürü; öğreten, emir 

veren, terbiye eden ile buna sorgusuz itaat etme ödevi bulunan arasındaki süreğenliği 

sağlamaktadır. Kutbun sağ tarafında kalanlar iyi bir yurttaş olmak ve cehaletten kurtulmak için 

hazır ve nazır olarak direktifleri beklemelidir (Öztan, 2013:  90-91). Milli Güvenlik dersleri 

askerliğe alıştırmanın ve aşina kılmanın önemli basamaklarından biridir. Askerlik bu derslerde 

en yüce, asil ve değerli yurt ve millet hizmetidir; genç erkekler askerlik ile yaşamın zorlu 

şartlarına intibak sağlayacak deneyimi elde edebilmektedir. Böyle bir görevi tamamlayamayan 

erkek vatanına, milletine ve ailesine yararlı bir fert olamayacaktır (Altınay, 2013: 223).  Erkek 

olmak ile asker olmak eşitlenince; devletin resmi ideolojisinde ordu-millet mutena bir yere 

sahip olunca, bu denklemin sonunda erkek olmamak yenilgi, tabiiyet, kâbus,  melun olmak 

anlamlarına gelmektedir.  Cinsiyet ayrımcılığını ve eşitsizliği baz alan bir yapı olduğu açıkça 

görülmektedir. Cinsiyet eşitsizliği üzerine lisan her köşeye sinmiştir. Feminen her nüve 

aşağılanmanın ve hakir görmenin ateş hattı altındadır (Çoban, 2013: 198-199). 

Askeri başarılar, yeniden senaryolaştırılan askerlik anıları, askerlik ile ilgili folklor, 

resmi yazın, kurum ve kuruluşların seremonileri bireyleri çocukluktan bu yana devasa bir 

semiyoloji ile çevrelemektedir (Öztan, 2013:  82). Asker uğurlama töreninde silah kullanımı, 

trafik kurallarının ihlali, gürültü gibi durumlarda yasal sınırlar aşılmakta fakat hukuki veya 

toplumsal müeyyidelerin asgari seviyede olduğu görülmektedir. Bu askerliğin dayandığı 

meşruiyetin oldukça dayanıklı olduğunu göstermektedir (Şen, 2011: 36). Kışlanın “medeniyeti” 

ve homososyal erilleştirilmiş yaşamı erkeği çetin hayat koşullarıyla yüzleştirecek ve onu “adam” 

yapacaktır. Kutsal bir hedef adına çelik gibi göğsünü, bilenen süngüsünü, ulusun şanıyla, medeni 

hayatla ve sarsılmaz imanı ilke bütünleştirerek başka bir aşamaya geçiş yapacaktır (Öztan, 

2013:  89). Üniforma tek tip, “eşitlenen”, koordinasyon kurabilen güçlü, yenilmez, anıtsal, kutsal 

erkek bedeninin mabedi olmaktadır; disiplinin timsalidir. Erkek muktedir beden mizanseninde 

üniforma ile “kamuflajına” kavuşmuş olacaktır (Çoban, 2013: 194-195). 
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Cinsiyetlendirilmiş kurumsal yapılar olarak modem ordular, hegemonik erkeklik değerleri 
ile militarizm arasındaki ilişkinin inşa edildiği en önemli yerdir. Genç erkekleri savaşçı bir 
erkek haline dönüştürmek için işleyen bir "talim ve terbiye" süreci olarak askerlik, incelikli 
teknikler, kurumsal organizasyonlar ve erkekleri ikna olmaya yöneltecek kültürel pratikler 
içermek durumundadır. Militarist pratiklerin içselleştirilmesi ile erkeklerin ölme ve 
öldürmeye razı savaşçılar haline gelebilmeleri, askerliğin bir tür "erkeklik sınavı" olarak var 
olmasına bağlıdır ve bu sınavı başarı ile geçenlerin "sağlam erkek" olarak topluma katılmaya 
hak kazanacağına dair bir "ritüelistik sözleşme" söz konusudur.  
Daha yakından baktığımızda militarist değerlere dayalı savaşçılığın baştan sona 
cinsiyetlendirilmiş pratikler olarak yaşandığını görürüz. Erkekler kahraman koruyucular 
olarak hegemonik erkeklik değerleri ile uyum gösterecekleri "kışla" eğitimi süreçlerinden 
geçirilerek savaşa hazırlanırlar. Bu süreçte kadınsı olan her şeyin dışlanıp aşağılanması, 
farklı cinsel eğilimi olan erkeklerin askeri birliklerden atılması genellikle gerekir. Savaş bir 
zorunlu savunma durumu olmaktan çıkar ve "asker eğitimi" bir tür "hegemonik erkeklik 
öğrenme okulu"na dönüşür (Sancar, 2009: 155). 

Kadınların farklı mekanizmalarla hizaya sokulması gibi erkekler de karşılaştıkları 

imtihanlar, törenler ve ödevler ile adam edilmektedir. Zorunlu askerlik dolayısıyla hayatlarının 

belirli bir kısmını yaşam ortamlarından uzakta, soyutlanan erkekler topluluğu içerisinde erkek 

erkeğe geçiren yükümlüler, buradaki deneyimlerinde kimliklerine farklı desenler eklenmektedir 

(Selek, 2008: 10-11). Sivil düzenden askerliğe geçiş bir eşik olarak tanımlanmaktadır. Uğurlama, 

yemin törenleri ve bilumum başka pratikler ordu hiyerarşisine katılımın katmanları olarak 

belirmektedir. Yemin törenlerinde ailelerin de katılımıyla moral atmosfer daha bir rafine hale 

gelerek perçinlenmektedir (Şen, 2011: 61). Kışla askerin sosyalizasyonu için etkili bir dekor 

görevini üstlenmektedir. Tel örgüler, duvarlar ile dış dünyadan yalıtılıp nizamiye kapısından 

içeri girildikten sonra kışla bayrak, poster, anıt, büst ve emir kipinde yazılmış komutlarla 

erkekleri karşılamaktadır. Görsel malzemeler milli duyguları aşılar; talimatlar ise ellerin nasıl 

yıkanacağından silahlıkta uyulması gereken kurallara kadar bir medeni insan görgüsü terbiye 

etmeye ilişkindir (Turan, 2013: 314-315). Askerlik erkeklerin deneyim dünyalarına farklı 

panoramalar katmaktadır. Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, ideolojik,  kültürel, coğrafi 

farklılıklar daha önce ve sonra böyle bir “paket” halinde karşılarına çıkmayacaktır (Selek, 2008: 

11).  Ayrıca erkeklik bu süreçte erkeklik normlarına uygun davranabilmek ve açık vermemek 

için geneleve gitmek, küfretmek, maço beden duruşu sergilemek gibi yollar seçebilmektedir 

(Enloe, 1989/2003: 30). 

Militarist eğilimler ideal erkeklik ve kadınlık kurgularının yanında çocuğun 

yetiştirilmesinin talimatını da vermektedir. Makbul vatandaşın ödevleri milli menfaatlerle 

çatışmayan kendini kanıtlama merhalelerini kapsamaktadır; bu merhaleler kahramanlığı, itaati 

ve intikam duygusunu aynı anda taşıyabilmektedir. Çocukluktan çıkıp olgunluğa adım atan 

erkek aydınlanmış kışla modelinin kazanımlarıyla evine dönecektir (Öztan, 2013: 82).  Bu kurgu 

içinde kadınlar vatan borcu ile yükümlü olmadıkları için onlara düşen hayranlık duymak, emir 

beklemek, milletin ve ardından kocasının şanını yürütecek askerler yetiştirmektir (Altınay, 

2013: 241). Erkeğin evinde dönmesi ve gerekli donanımları edinmesi ile onun yolunu gözleyen 
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kadının gündelik hayatı tamamlanacaktır. Diğer deyişle, erkek “evin direği” olunca aile hakiki 

kıvamına ulaşmış olacaktır (Öztan, 2013: 98). Kadınlar savaşlarda yardımcı ve destekçi gibi 

roller edinmişlerdir. Erkekler savaş eğitimi ile içlerindeki dişilikleri son zerresine kadar 

dezenfekte etmektedirler. Kadınlık yumuşak doğası itibariyle bu sürece elverişli kabul 

edilmemektedir (Sancar, 2009: 154).  

Erkek kadınlar ve çocukları koruyacak, kurtaracak; bu minvalde vatanın namusunu ve 

zürriyetini de kollayacaktır. Erkek toyluktan olgunluğa geçerek çocuklar, ardından erkekliğini 

ispatlayarak kadınların üstüne naklolmuştur. Sonuçta onların güvenliğinin ve canının 

tasarrufunu elinde tutmaktadır (Altınay, 2013: 242). Ataerkil militer dünya içerisinde erkeksi 

erkekler ve kadınsı kadınlar karşıt fakat birbirini bütünleyen bir simetri yaratmaktadırlar. 

Gerçek bir erkek koruyucudur. Kendi korkularını ve kaygılarını törpüleyip, kuvvetlenecek, 

zayıfları, yani kadınları ve çocukları korumaya adanacaktır.  İçine doğulan tehlikeli dünyada, 

zayıf bir yaradılışa sahip kadınlar çevresindeki erkeklere, kocalarına ve babalarına minnettarlık 

ve beklenti içinde bakacaktır (Enloe, 1989/2003: 42). Zorunlu askerlik seferberliğinin 

Türkiye’de zirve noktasını gördüğü 1930’lu yıllarda ülkenin çoğunluğunu oluşturan eğitimsiz 

nüfus içinden erkekler askerlik hizmetleri süresince okuma-yazma öğrenerek kadınlarla 

mukayese edildiğinde ayrı bir avantaj elde etmişlerdir. Bu beceri aracılığıyla ataerkilliğin 

doğuştan verdiği avantajlara bir de modern toplumların “bürokratik” ayrıcalıkları da 

eklenmiştir (Altınay, 2013: 241). 

Geleneksel kültürün diri olduğu bölgelerde askere gitmeyenlerin veya çeşitli yollarla 

askerliğini erteleyenlerin erkeklikleriyle ilgili bir sorun olduğu kabul edilmektedir. Çeşitli 

hastalıklar ve anomaliler dolayısıyla askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilenler için  “çürüğe 

ayrılma” ifadesinin kullanılması bu bakımdan anlam taşımaktadır. Askere giden erkek çevresine 

aksi olsa dahi eşcinsel olmadığının, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olduğunun delilini 

sunmaktadır (Yavuz, 2014:  116).  Erkeksi davranışlara yönelik normlar bu yapı içerisinde ivme 

kazanmakta, yeniden üretilmekte ve son biçimine ulaşabilmektedir. Militarizm baskın olduğu 

toplumlarda askerlik yapmayan erkek yarım kalmıştır. Ordu erkeklere cinsiyetini 

kazandırmaktadır (Arman ve Şerbetçi, 2012: 67). Askerlik öncesi muayene “sağlam ve normal” 

erkeklerin tespiti işlevine maliktir. Bu aşamayı erkeklik istasyonu, sırat köprüsü olarak 

tanımlanabilmek mümkündür (Selek, 2008: 36).  

Eşcinsel erkeklerin askerlikle münakaşasını anlatan Alp Biricik, erkeklerin erkek, 

kadınların kadın gibi olması gerektiğini savunan toplumsal cinsiyet sistemlerinin tekinsiz,  

belirsiz, arada kalan cinsiyet kimlik ve yönelimleriyle husumet içerisinde olduğunu 

belirtmektedir (Biricik, 2013: 369). Eşcinsellerin askerlikten muafiyetini sağlayacak raporu 

almak için güçlüklerle karşılaştıklarını ifade eden Biricik, fiziksel ve psikolojik testlerin 

eşcinselliğin belgelenmesinin aşılması güç bir bayır olduğunu dile getirmektedir. Eşcinselliğin 
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delillerini toplamanın yanında beyanına rağmen eşcinsellerin “düzelmesini” beklemek üzere 

sürecin gelecekte de tekrarlanması eklenebilmektedir (Biricik, 2008: 145-146) Türk Silahlı 

Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde “cinsel tutum ve davranış bozukluğu” ibaresi 

“Hastalık ve Arızalar Listesi”nin 17. Maddesinde yer almaktadır. Yapılan açıklamaya göre, 

“Cinsel tutum ve davranışlarının askerlik ortamında uyum ve işlevsellik sorunu yaratan ya da 

yaratacağı değerlendirilen olgular” olarak tanımlanmaktadır (“Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”, 

2015). Biricik’e göre eşcinsellere bu madde üzerinden bir işlem yapılmaktadır (Biricik, 2013: 

387). 

Eşcinsellik dolayısıyla askerlikten muaf tutulma muayenesine, psikolojik testlere giren 

kişiler, doktorların zihinlerindeki eşcinsel karakterine kendilerini uyarlamaları gerekmektedir. 

Frapan giyen, “efemine” davranan bir yükümlü çürük raporu almaya uygun görülebilecektir 

(Biricik, 2008: 146-147). Erkekliklerinden feragat etmeleri, ötekilerin, yani kadınların safına ne 

kadar geçtikleri sergilenmeli, ordu için tehdit olup olmadıkları ispatlanmalıdır (Biricik, 2013: 

379). Bu ataerkil pazarlıkta bir kişi erkeklikten yoksun olduğunu ispatladığı durumda 

askerlikten muaf tutulabilmektedir. Erkekliği iğdiş edebilmek bu testi geçmek için ilk koşuldur 

(Biricik, 2008: 147). 

Sağlık sorunları nedeniyle alınan çürük raporu iş kariyeri ve toplumsal kabul açısından 

önemli engeller oluşturabilmektedir. Müracaat edilen patron ya da “müstakbel kayınbaba”  

çürük raporu karşısında gönülsüz olabilmektedir (Altınay, 2013: 247). Rapor muaf tutulanlara 

bir muştu sunmamaktadır. Devlet kurumlarında, özel firmalarda iş ararken, askerlikle ilgili 

böyle bir “pürüzün” rapor sahibini buhran dolu bir belirsizliğe sürüklediği görülmektedir. 

Çalışma koşulları haki renklere bürünmüştür (Biricik, 2013: 387). 
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 
 
3.1.Araştırmanın Problem Tanımı 
 

Zorunlu askerlik modernleşme sonrasında ulus-devletlerin en çok ve sık başvurdukları 

uygulamalardan bir tanesidir. Vatandaşların askerlik ile yükümlü olması ve “harp sanatı”nın 

becerilerini kazanması bir devlet politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir süre 

boyunca kışlaya ya da herhangi bir askeri eğitim merkezine teslim olma;  silah kullanımı ve 

fiziksel gelişim eğitimi alma, emre itaati içselleştirme, gerektiğinde askeri operasyonlarda fiili 

görevde bulunma zorunlu askerliğin hedefleri arasında yer almaktadır. Modernleşmenin birlik, 

bütünleşme, türdeşleşme şiarıyla da simetri arz eden bu uygulama, vatandaşlarıyla ilgili 

tasarladığı birçok hedefin bir kurumsallaşma ile açığa çıkması olarak nitelendirilebilir. 18.  

yüzyılın sonundan itibaren savaş meydanlarında başarılı olmanın yolunun sistematik ve 

profesyonel düzeyde eğitilen, her zaman hazır ve nazır, vatandaşı olduğu devlete vatanperver 

duygularla bağlı yurttaşlar ile sağlanacağı yönünde bir kanaat gelişmiştir. Savaş artık devletin 

“bakanlık” düzeyinde hassasiyet göstermesi gereken bir olgudur. Savaş bir meslek grubunun, 

subayların bilimsel yöntemlerde elde ettikleri uzmanlaşmanın güdümü altındadır. Eski 

dönemlerde olduğu gibi, soyluluk komutanlık için yeterli ölçüt olmaktan çıkmıştır ve askeri 

okullardan mezun olmak, yani liyakat subay olmanın koşulu haline gelmiştir. Rütbe edinmek 

askeri başarılara bağlıdır; keyfi madalya dağıtımı sona ermiştir.  

Bu rasyonelleşme asker alma sisteminde de gözlemlenmektedir. Fransız Devrimi’nin yol 

açtığı sosyal değişim çeşitli kurallar çerçevesinde oluşturulan kitlesel bir vatandaş ordusunu 

doğurmuştur.  Yaş, cinsiyet, fiziksel durum gibi değişkenler çerçevesinde askerlik zorunlu hale 

getirilmiştir. Askeri eğitim subayların gözetiminde bilimsel bilginin rehberliğinde yürütülmeye 

başlamıştır. Askerliğin bu yeni çehresi siyasetteki ideolojik değişimi de göz önüne sermektedir. 

Askerlik bir kralın, derebeyinin veya soylunun emrinde olmak değil, vatana ve devlete hizmet 

etmektir. Bu bağlamda askerlik zihinsel dönüşümü de hedeflemektedir. Eski rejime ait 

itikatların tarumar edilmesi ve yeni insanın inşası gerekmektedir. Askeri eğitim, yeni rejime 

sadık, onun uğruna ölmeyi ve öldürmeyi içselleştirmiş, fiziksel kuvvetini azami düzeye 

ulaştırmış erkeklerin meydana getirilmesini hedeflemektedir. Bireysel heveslerinden 

kurtulacaklar, böylece kendilerini daha üst ideallere adamanın terbiyesinden geçeceklerdir. 

Gözünü budaktan sakınmayan, çevik, cesur ve erdemli askerler yetiştirmek güçlü bir devletin 

nirengi noktasıdır. Bu anlayış 19. yüzyılda savaşın yüceltilmesini ve vatandaş ordularını temele 

alan bir “ordu-millet” anlayışını ortaya çıkartmıştır. Bir ulusun sürekliliği her bireyin teyakkuz 

halinde bulunduğu topyekûn savaş durumunun temin edilmesine bağlıdır. Askeri anlayışın tüm 

toplumsal yapıya sindiği bu anlayış militarizmin yaygın bir akım haline dönüşmesine yol 

açmıştır. 
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Türkiye’de askerlik etkili bir “kurumlaşma” olarak görülmektedir. Osmanlı 

İmparatorluğu 19. yüzyıl boyunca imparatorluğun gücünü düşüren “milletler mücadelesine” 

mukavemette bulunmanın yolunun “silahlı millet” anlayışı olduğu kararına varmış ve bu konuyu 

önemli reformlar ile esas devlet politikası haline getirmiştir. “Her Türk asker doğar!” fikri, 

askerliğin toplumsal yaşamın biricik kaynağı ve varlık sebebi olarak görülmesinin bir özetidir. 

Askerlik bir medeniyet merkezi, yaşama üslubu ve askeri değerlerin ve normların sosyalize 

edildiği ideolojidir. Milli bilinç, askerliğin doğrudan yükümlüsü olan erkeklere kışlalar 

aracılığıyla aktarılacaktır. Vatanın namusunun korunması, savaşçı ve kendini adamış erkek 

vatandaşların mevcudiyeti ile mümkündür.  

Ataerkillik cinsiyetler arasında katı bir ayrımcılığı erkekler lehine bina etmektedir. 

Erkekler üstündür, toplumun idaresi erkeklerin elindedir ve erkek olmak kadın olmanın zıttıdır. 

Erkeklerin ayrıcalıklı bir güce sahip olduğu ortadadır, kutsallaştırılmıştır; ancak bu durum 

birçok müşkül “sorumluluğu” beraberinde getirmektedir. Sorumluluklar ve kurallar, bu 

sorumluluklara ve kurallara karşı alınan pozisyona göre farklı “erkeklikler”i ve çatışmalar 

meydana geliyorsa erkeklik krizini ortaya çıkartmaktadır. Türkiye’de erkeklerin 

sorumluluklarından bir tanesi kendilerine yapılan askerlik çağrısını kabul etmektir. 

Bu araştırma, Türkiye’deki iki tip askerlik biçiminin erkeklik tartışmaları bakımından 

karşılaştırılması üzerine kurulmaktadır. Uzun dönem askerlik ile kısa dönem askerlik arasında 

belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Her ne kadar iki askerlik statüsünü eğitim durumu belirlese 

de sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar belirgindir. Bu farklılıklar hem askerliğin 

yapılma hem de askerliği algılama biçimini doğrudan etkilemektedir. Erkekliğin önemli bir 

aşaması olarak addedilen askerlik böylece farklı etkileşimler yaratmaktadır. Ritüeller, 

komutanlarla ilişkiler, diğer askerlerle etkileşimler, silâhaltına alınmayı tanımlama vb. birçok 

husus farklı perspektiflerden inşa edilmektedir. Emir komuta zinciri içerisinde “astta” yer alan 

bu askerler için toplumsal cinsiyet “menüsü” inşa edilmektedir.  

Zorunlu askerlik bir vatandaşlık yükümlülüğü olmaktan çok daha geniş bir sosyolojik 

tahayyülün kapsamı içerisindedir. Devletlerin merkezileşmesinin, ulus-devletin kuruluşunun, 

milliyetçiliğin temel toplumsal “motivasyonlarından” biri haline gelmesinin; bununla simbiyotik 

olarak vatandaşların çeşitli ilkelere göre sosyalize edilmesinin bir tecessümüdür. Bu minvalde 

zorunlu askerlik ve onun yürütüldüğü kışlalar, nöbet kulübeleri, sınır devriyeleri, silahlı 

çatışmalar ve savaş, 19. yüzyılın ortasından itibaren yaygınlaşan bir uygulamanın uzantılarıdır.  

Çalışmada farklı askerlik yükümlülerine odaklanmak suretiyle erkeklik-askerlik bağının sosyo-

ekonomik ve kültürel değişkenlerine yönelmek istenmektedir. Askerlik “erkekliğin” 

sağlamlaşmasında okul işlevi görmektedir. 

Bu araştırmada hizmet, statü (er) ve mekân müşterekliği bulunan kısa dönem (6 ay) ve 

tam (uzun) dönem (12 ay) askerliğini tamamlamış yükümlüler örneklemi oluşturmaktadır. Bu 
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iki kategori birçok açıdan farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel pratiklere sahiptir. Öğrenim 

düzeyleri arasındaki farklılık toplumda sınıfsal ve statüye ilişkin farklılıkları da doğurmaktadır. 

Söz konusu farklılıklar askerlikle ve simetrik olarak askerliğin “beklentileriyle” ilintili ayrımları 

da teşkil etmektedir. Aynı mekânda, yani koğuşta olmalarına binaen, yoğun bir karşılaşma ve 

etkileşim içinde olmaktadırlar. Bu kadar farklılaşmış iki grubun, yoğun etkileşim içerisinde 

olmalarını sağlayan ortaklığı askerlik, erkeklik ve sosyo-ekonomik/sosyo-kültürel sermaye gibi 

birçok değişkenin bir arada incelenmesini sağlamaktadır. Farklı statüler farklı askerlik deneyimi 

elde etmek, askerliğin erkeklik paketini değişik sıfatlarda kavramak ve içselleştirmek anlamına 

gelmektedir.  Bu iki tip askerlik askerliğin anlamı, komutanlar, kışla, asker arkadaşlığı, emir 

komuta bürokrasisi, görev aldığı mekanlar, gelenekler vb. birçok temada ayrışmaktadır. 

Erkekliğin tüm anlam dünyasını kapsadığı askerliğin, farklı statülerdeki askerlere farklı 

erkeklikler sunacağı açıktır. Araştırmada iki tip askerlik arasında karşılaştırma yapılacak ve 

erkekliğin askerlikteki farklı görüngüleri ortaya konacaktır.  

 
3.2.Araştırmanın Amacı ve Önemi 
 

Erkeklik ve zorunlu askerlik arasındaki temas 2000’li yılların başından itibaren Türkiye 

sosyal bilimler literatürüne girmeye başlamıştır. Her iki olgunun birbiriyle kurduğu münasebet 

bu kadar “açık ve seçikken” ele alınmalarının gecikmiş olması bu iki olgunun geç tartışılmaya 

başlaması ile bağlantılıdır. Birtakım dönemsel koşullar ile askerliğin ve erkekliğin 

tabulaştırılması söz konusu gecikmeye neden olmuştur. Zorunlu askerlik Türkiye’nin toplumsal 

yapısının mahiyetini anlamak açısından bir öneme sahiptir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren 

modernleşme telaşının “orijini” olarak ilan edilen ordu, modernleşme gösterisinin şablonunu 

oluşturmuştur. Ordu, büyük çoğunluğu kırsal bölgelerde yaşayan bir ülkenin uluslaşmasına, 

yani “milli bilinç” tanzim etmesine önderlik edecek bir kurum olarak görülmüştür. Doğu ile Batı, 

modern ile geleneksel, kültür ile medeniyet arasında bir arabulucu, lehim, senkronizasyon 

merkezi vasfına getirilen ordu, erkeklerin “edep” ve “milli ahlak” temin edecekleri yegane 

yerdir. Erkekler askerlik yükümlülükleri boyunca vadedilen “aile komutanlığı” payesini elde 

edebilmek için müşkül bir emir hiyerarşisinin altına girmektedir.  

Ataerkillik bir değerler kümesidir, ancak toplumun her bir zerresine de ulaşmaktadır. 

Algılayış türleri, kalıp düşünceler, ideolojiler erkekliğe atfedilen yargılar etrafında 

şekillenmektedir. Kuvvetli, muktedir, cesur, gözü pek, “ağlamayan”, evine ekmek getiren, 

namusu için çarpışan erkek tipolojisi Türkiye’de yaygın olarak kabul gören bir şablondur. 

Kutsallaştırılan ve sorgulanamaz kabul edilen bu şablon Türkiye’deki cinsiyet rejiminin 

dümenini elleri arasında kavramaktadır. Kadınlar bu rejim içerisinde sadece boyun eğen ve “söz 

dinleyen” bir konumdayken; bir erkeğin “makbul” olup olmadığı, erkeklikten aldığı payın 

derecesi muhtelif biçimlerde ispatlanmalıdır. Erkeklik her yeni koşulda ona bağlı olduğunuzu 
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ikna etmeniz gereken bir performanstır. Askerlik erkeklik katalogundaki önemli merhalelerden 

biridir. Uğurlama törenleri ile eğitim bölüğüne yollanan erkek vatandaş, önemli bir sınavı 

eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır.   

Askerlik “makbul” erkeklerin şekillenmesi ve ataerkil ilkelerin noksansız tatbiki 

konusunda eşsiz bir kurumlaşmadır. Bu çalışmada, söz konusu kurumlaşmanın Türkiye’deki 

tezahürlerine eğilmeye çalışılacaktır. Askerliğin muhteviyatında dokunulmaz bir yerde olan 

erkeklik, farklı tip askerlikler ile ayrı tabakalara bölünmektedir. Eğitim durumu ile belirlenen 

askerlik tipi, sosyo-kültürel, sınıfsal ve yaş başta olmak üzere sayısız değişkeni 

billurlaştırmaktadır. Bu bakımdan, toplumun geneline sirayet eden “toplumsal ayrışma”nın 

askerlikteki tezahürlerine mercek tutma suretiyle toplumun “önderleri” olan erkeklerin “eşitsiz” 

yükümlülüklerine değinilecektir. Bununla beraber, askerlik sadece “kadiri mutlak” iktidarın 

yürütülmesini ifade etmemektedir. Her “total kurum”da görüldüğü üzere, tahakkümden kaçış 

teknikleri “kışla”da yer almaktadır. Yükümlülerin askerliğin muzaffer, cesur, itaatkâr, disiplinli, 

atik erkek tipolojisine sadık kalmayıp, erkeklikten “arazi” olma ve kuralları ihlal etme yollarını 

irdelemek önemli sonuçlara ulaştıracaktır. Askerlikteki erkeklik yoğun bir “mukavemet” ile 

karşılaşmaktadır. Bu mukavemetin yansımaları erkeklikle ilgili farklı perspektifleri 

doğurmaktadır. Farklı askerlik yükümlüleri taşıdıkları sosyal kodlarla ilintili olarak askerliği ve 

onun cinsiyet normlarını farklı yorumlamaktadır. Söz konusu yorumları incelemek Türkiye’nin 

toplumsal cinsiyet rejimi hakkında ayrıntılı bilgi sunacaktır.  

Erkekliğin performanslar kulvarının en müşkül olanına askerlikte muhatap olan 

erkekler milli ahlak ve terbiyenin biyoiktidarından geçmektedir. Ataerkilliğin kusursuz bir 

biçimde pratiğe aktarıldığı askerlik, erkeklerin “erkeklik” istihdam etmelerinde müstesna bir 

kurumlaşmadır. Çalışmanın ilk amacı, Türkiye’de erkekliğin askerlikte ne şekilde biçimlendiğini 

tespit etmektir. Mülakatlardan elde edilen veriler, erkeklerin askerlik yükümlülüğünde 

edindikleri deneyimler birçok kategoriye ayrılabilir. Zaman, mekân, kişiler, askeri sınıf başta 

olmak üzere birçok kategori erkeklik deneyimlerini çoğaltmakta ve her bir erkek için münhasır 

kılmaktadır.  Söz konusu erkeklik menüsünün içselleştirilmesi, benimsenmesi, reddi; askerlik 

öncesi kimlik ile etkileşimi ve askerlik sonrası hayatlarında bir “rehberlik” sunup sunmadığı 

ortaya konulacaktır. Çalışmanın odaklanacağı amaç ise iki askerlik tipinin askerlik ve erkeklik 

arasındaki ilişki bağlamında karşılaştırılmasıdır. Kısa dönem ve uzun dönem askerlik sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel tabakalaşmanın askerliğe taşınmış biçimlerinden biridir. Dört yıllık 

lisans programı mezuniyeti askerlik süresini, rütbeyi, vazifeleri, komutanlarla ilişkileri, diğer 

askerler karşısındaki statüyü doğrudan belirlemektedir. Bu farklılıkların askerlikteki mahiyeti 

erkekliğin biçimlenmesindeki parametrelere de doğrudan etkide bulunmaktadır. Böylece birçok 

değişken erkekliği ” tutulma” altında bırakmaktadır. 
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Zorunlu askerlik deneyimleri ile ilgili yapılan mülakatlar erkeklik ve askerlik arasındaki 

yakınlaşmanın belirgin bir biçimde görülebilmesine ve analizine imkân sağlamaktadır. Kışlalar, 

kadın komutanların görevlendirilmesi, erlerin ziyaret günlerinde ziyaret edilmesi ve yemin 

törenlerinde sivillerin iştirakı haricinde erkek sosyalleşmesinin en özgün karargâhıdır. Askerlik, 

hazırlanmalardan tamamlanmasına değin sayısız kavşağı içermektedir; erkekler bu kavşaklarda 

kimliklerini ve bedenlerini yeni koşullara uyarlamaya çalışmakta, her bir parkuru değişim 

geçirerek sonlandırmaktadır. Türkiye’de askerliğin ordu-millet ideolojisinin bir sonucu olarak 

kutsallaştırılması, erkeklerin, askerlik ile geçtikleri teste ayrı bir mana kazandırmaktadır. 

2000’li yılların başından itibaren askerlik ve erkeklik bağını inceleyen çalışmaların 

arttığı görülmektedir. Kimi çalışmalarda tarihsel dayanaklara ve söylemsel kuruluşlara ilişkin 

bir yorumlama faaliyetine girişilirken, bazılarında askerlik deneyimine ışık tutulmuştur. Bu 

araştırma, erkeklik ve askerlik arasındaki bağı inceleyen çalışmalar ile aynı bibliyografyada yer 

kaplamaktadır. Ancak erkeklerin askerlik deneyimini farklı iki askerlik statüsünü (tipi) 

karşılaştırma yoluyla incelemesi araştırmanın özgün değeridir. Askerlik tipleri arasındaki 

karşılaştırma, askerlik erkeklik bağını tayin eden muhtelif değişkenleri de ortaya koyacaktır.  

 
3.3.Araştırmanın Soruları 
 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri askerlik öncesi ne gibi hazırlıklar 

yapmışlardır? Yükümlülerin duygusal durumlarında farklılıklar bulunmakta mıdır? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri birliklere uğurlama törenleri ile 

gönderilmiş midir? Bu törenler onlar için ne ifade etmektedir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlülerinin askerliğin çeşitli aşamalarındaki 

(askerlik görevinin ilk günü, acemi er eğitim dönem, ustalık dönemi, askerlikte son gün) 

deneyimleri nelerdir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüler yemin töreninde neler hissetmişler ve 

tören ilgili neler hatırlamaktadır? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri devreciliğe veya başka türlü 

zorbalıklara maruz kalmış mıdır? Bu durumlarla karşılaştıklarında nasıl bir tepki vermişlerdir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüler askerlik ritüellerini deneyimlemiş 

midir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlülerin arkadaşlarıyla ve komutanlarıyla 

ilişkilerini nasıl değerlendirmektedir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri askerlik boyunca sağlık sorunları 

yaşamış mıdır? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüler silah talimi sırasında neler düşünmüş 

ve hissetmişlerdir? 
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Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri askerlikteki cinsellik hakkında neler 

düşünmektedir? 

Kısa dönem ve uzun dönem askerlik yükümlüleri askerlik boyunca suç olaylarıyla 

karşılaşmış mıdır?  

 
3.4.Araştırmanın Varsayımları 
 

Uzun dönem askerlik yükümleri askerliğe “vatan borcu” mefhumu çerçevesinde 

bakarken, kısa dönem askerlik yükümlüleri zorunlu askerliğin yarattığı engellere dikkat 

çekmektedir. 

Uzun dönem askerlik yükümlüleri askerliğin geleneklerine ve ritüellerine uyarken, kısa 

dönem askerlik yükümlüleri askerliği “aradan çıkarılacak” bir dönem olarak görmektedir. 

Uzun dönem askerlik yükümlülerince askerlik asli bir erkeklik merhalesiyken kısa 

dönem askerlik yükümlüleri askerliğe ilişkin cinsiyet kodlarına daha eleştirel bir tutum 

geliştirmektedir.  

Uzun dönem askerlik yükümlüleri kısa dönem askerlik yükümlülerine kıyasla askerlik 

boyunca kuralları daha fazla ihlal etmektedirler. 

Uzun dönem askerlik yükümlüleri komutanlara “aile reisi” gözüyle bakarken, kısa 

dönem askerlik yükümlüleri komutanlara geleneksel bir anlam katmadan “üst” gözüyle 

bakmaktadır. 

Uzun dönem askerlik yükümlüleri devrecilik gibi zorbalıklarla karşılaşırken kısa dönem 

askerlik yükümlüleri diğer askerler ve komutanlar nezdinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.  

Uzun dönem askerlik yükümlüleri askerlik öncesinde ve boyunca genel ev ziyaretinde 

bulunurken, kısa dönem askerlik yükümlüleri bulunmamaktadır.  

 
3.5.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 

Araştırmanın evreni Türkiye’de 2003 sonrası uzun (15 ay) ve kısa (6 ay) dönem askerlik 

yükümlülüğünü tamamlamış kişilerden oluşmaktadır. 2003’te zorunlu askerlik yükümlülüğü 

yükseköğrenim mezunu olmayanlar için 18 aydan 15 aya düşürülmüştür; yükseköğrenim 

mezunları için uygulanan 8 ay kısa dönem askerlik ise 6 aya düşürülmüştür. Söz konusu süre 

değişimi askerlik ile ilgili tahayyülü değiştirmiştir. Askerlik ile ilgili gidiş-geliş planlaması, 

askerliğin algılanması ve askerliğin yerine getirilmesi sırasında yaşananlar değişiklik arz 

etmiştir. Ayrıca 2000’li yıllar, yükseköğrenimden mezun olan kişi sayısının artışına simetrik 

olarak kısa dönem askerlerin sayısının artmasına tekabül etmektedir. Bu durum uzun dönem-

kısa dönem askerlerin askerlikte karşılaşma şanslarını oldukça çoğaltmıştır. Bu değişkenler 

dolayısıyla araştırmada 2003 sonrasında askerliğe başlamak esas alınmıştır.  
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 Örneklem askerliğini kısa dönem olarak ve uzun dönem olarak yapmış, Mersin’de 

ikamet etmekte olan toplam 30 kişiden oluşmaktadır. Örneklem belirlenirken zaman ve maliyet 

faktörlerinin yanı sıra askerlik yükümlülerinin zorunlu hizmetlerini Türkiye’nin muhtelif 

yerlerinde gerçekleştirmeleri de dikkate alınmıştır. Bu bağlamda, 30 katılımcı (15 kısa dönem, 

15 uzun dönem askerliğini tamamlamış) aracılığıyla farklı illerdeki askerlik-erkeklik deneyimi 

üzerine tespitte bulunma imkânı doğacaktır. Örnekleme tekniği olarak “kartopu örnekleme” 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacı uzun dönem ve kısa dönem askerler ile görüşmek suretiyle 

bu iki askerliğin erkeklik deneyimlerine odaklanmak ve bu deneyimleri kıyaslamaktır. Bu 

minvalde, rızası alınan katılımcıların 2003’ten sonra belirtilen statülerde askerlik yapmaları ve 

Mersin’in merkezinde ikamet etmeleri temel değişkenler olmuş, başka bir değişken 

aranmamıştır. Mersin’de ikamet eden, askerliğini kısa ve uzun dönem olarak tamamlamış kaç 

kişinin yaşadığını tespit etme imkânı bulunmamaktadır.  

Görüşmelerin odaklanarak, titizlikle ve ayrıntılı olarak gerçekleşmesi, ayrıca zaman ve 

maliyet faktörleri uyarınca toplam katılımcı sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Kartopu örnekleme 

gereğince katılımcılardan, araştırmada yardımcı olabilecek diğer kişilere yönlendirmeleri rica 

edilmiş; yönlendirilen kişilere araştırmaya katılmaları hususundaki gönüllülük durumları 

sorulmuştur. Bu teknik, görüşmelerin veri bakımından niteliği dikkate alınarak, hedeflenen 

görüşme sayısına kadar devam ettirilmiştir. Katılımcıların tanıdıkları aracılığıyla ulaşılacak 

olunması münasebetiyle kartopu örnekleme tekniğinin katılımcılarda içtenlik algısı oluşturması, 

görüşmelerin böylece kaygısızca ilerlemesi beklenmiştir.  Literatür değerlendirmesinden ve 5 

kaynak kişi ile yapılacak pilot çalışmalardan elde edilecek veriler neticesinde daha önce 

hazırlanmış olan açık uçlu sorular sınanmış; bu sorular aracılığıyla görüşme yapılan kişilerin 

askerlik deneyimleri hakkında bilgi toplanmıştır.  

Görüşmeler tarafımdan, görüşme yapılan kişilerin özel koşulları uyarınca uygun 

gördükleri yerlerde (ev, park, kafe vb.) yapılmıştır. Katılımcıların rızası alınarak görüşmeler 

cihaz aracılığıyla kaydedilmiştir. Görüşme yapılan kişilerden metinde askerlik tipleri ve 

görüşme sıralarına (örn. KD-6) göre hitap edilmiş; künyeleri ise askerlik tipi, askerlik tarih 

aralığı, askerliğe başladığındaki yaşı, acemi ve usta birliğini tamamladıkları şehirler şeklinde 

düzenlenmiştir (örn. Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). Görüşme yapılan kişilerin 

bilgileri şu şekildedir: 
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Tablo 3.1. Katılımcıların Künyesi 

 
Statü (Tip) 

Askerlik 
Başlangıcında 
Yaşı 

 
Askerlik 
Tarihi 

 
Acemi Birliği 

 
Usta Birliği 

1 Uzun Dönem 20 2011-2012 Polatlı/Ankara Çanakkale 
2 Uzun Dönem 20 2011-2013 Bornova/İzmir Ezine/Çanakkale 
3 Uzun Dönem 31 2014-2015 Serinyol/Hatay Bingöl 
4 Uzun Dönem 23 2010-2011 Bilecik Giresun 
5 Uzun Dönem 20 2004-2006 Gölcük/İzmit Pamukkale/Denizli 
6 Kısa Dönem 31 2009 Sarıkamış/Kars Sarıkamış/Kars 
7 Uzun Dönem 27 2009-2010 Mamak/Ankara Tekirdağ 
8 Kısa Dönem 30 2006 Gemlik/Bursa Gemlik/Bursa 
9 Uzun Dönem 21 2011-2012 Gaziemir/İzmir Çanakkale 
10 Uzun Dönem 20 2006-2007 Samsun Lice/Diyarbakır 
11 Kısa Dönem 27 2007-2008 Oltu/Erzurum Göle/Ardahan 
12 Kısa Dönem 26 2007-2008 Girne/KKTC Lefkoşa/KKTC 
13 Kısa Dönem 24 2004 Kütahya Ankara 
14 Kısa Dönem 28 2014-2015 Kastamonu Lice/Diyarbakır 
15 Uzun dönem 20 2012-2013 Kırkağaç/Manisa Bingöl 
16 Uzun Dönem 20 2012-2013 Manisa Ankara 
17 Uzun Dönem 20 2006-2008 Foça/İzmir Bingöl 
18 Uzun Dönem 20 2005-2007 Eğirdir/Isparta Ankara 
19 Uzun Dönem 20 2011-2012 Devrek/Zonguldak Kabataş/Ordu 
20 Kısa Dönem 32 2009-2010 Ankara Ankara 
21 Kısa Dönem 25 2005-2006 Balıkesir Balıkesir 
22 Kısa Dönem 24 2010-2011 Samsun Amasya 
23 Kısa Dönem 28 2005-2006 Etimesgut/Ankara Etimesgut/Ankara 
24 Kısa Dönem 29 2010-2011 Mamak/Ankara Keçiören/Ankara 
25 Uzun Dönem 23 2004-2006 Burdur Erzincan 
26 Kısa Dönem 27 2014 Sakarya Sakarya 
27 Kısa Dönem 26 2011-2012 Aydın Aydın 
28 Kısa Dönem 31 2014-2015 Kastamonu Hakkâri 
29 Uzun Dönem 20 2008-2009 Samsun Lefkoşa/KKTC 
30 Kısa Dönem 30 2011 Kütahya Merzifon/Amasya 

 
3.6.Araştırmanın Veri Toplama Tekniği ve Veri Analizi 
 

Bu araştırmanın veri toplama tekniği nitel araştırma tekniği olan görüşmedir. Nitel 

araştırmalarda toplumsal olgular arasındaki farklılıklar ve benzerlikler irdelenmektedir. Nitel 

araştırmada ampirik verilerle soyut terimleri bir araya getirerek yeni bulgulara ulaşılmaktadır. 

Nicel analize karşıt olarak formel bilgiden ziyade bağlam oluşturmaya dayanmaktadır. 

(Neuman, 1991/2006: 660-661). Nitel araştırmada sosyal olgular, toplanan veriler aracılığıyla 

kuram oluşturmayı hedef almaktadır. Bu anlayışa göre sosyal olgular evrensel değildir, esnektir, 

zamanın koşullarına göre değişkenlik göstermektedir.  Sıklıkla kullanılan nitel araştırma 

tekniklerinden olan görüşme ve gözlem, sosyal olguların hareketliliğini ve varsayımsal 

karakterini bir süre için olsa durdurup yakalamaya ve onları anlamaya yöneliktir  (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 45- 46). 

Kartopu örnekleme yoluyla ulaşılan katılımcılarla görüşmeler Aralık 2015- Şubat 2016 

tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Görüşme bireylerin belirli bir problem hakkındaki algılarını, 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   93 

görüşlerini, duygularını ve deneyimlerini açığa çıkarmayı sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013: 46-47). Görüşme sözlü iletişim aracılığıyla veri toplama tekniğidir. Görüşme 

derinlemesine ve ifadelerin asıl anlamını ortaya koymayı sağlayan verilerin teminini 

sunmaktadır. Yüzeysel veya baştan savma cevapların ayıklanmasını sağlamaktadır. Görüşme 

yüz yüze gerçekleştiği ve katılımcıyı gözlemleme imkânını kurduğu için mimikleri, ses tonunu 

ve soruların cevaplanışı sırasında sergilenen tutumu kaydetmek gibi bir avantaja sahiptir 

(Karasar, 2004: 165-166). Görüşmede ağızdan çıkan sözler doğru ve yanlış olarak 

tanımlanmamakta,  ağızdan çıkan her bir söz aktörün toplumsal etkinliği olarak yorulmaktadır 

(Geray, 2004: 164). Bireyler ayrıcalıklı veri kaynaklarıdır ve yanıtları önceden sıralanmış 

sorularla daraltılmamaktadır. Esneklik gereğince karşılaşılan yeni durumlara ve verilere göre 

araştırmanın boyutlarında ve içeriğinde bir genişleme meydana gelmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 51-52). 

Görüşmeler tarafımdan, katılımcılarla yüz yüze, onların uygun gördükleri yerlerde 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların rızası alınarak görüşmeler ses kaydı altına alınmıştır. Bireysel 

görüşmede grupça görüşmenin aksine görüşmeci ve kaynak kişi haricinde herhangi bir kimse 

görüşmede bulunmamaktadır (Karasar, 2004: 167). Görüşmede görüşmeci yargılayıcı 

olmamaya,  katılımcının anonim kalacağının teminatının verilmesine, beden ve yüz 

hareketlerine, kullandığı kelimelere azami oranda dikkat etmelidir. Katılımcının kendini rahat 

hissetmesi öncelikli hedeftir (Geray, 2004: 170). Bu minvalde, katılımcılar için en elverişli 

koşullar oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Görüşmelerde izlenen yol görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular vasıtasıyla 

çizilmiştir. Bu sorular her görüşmede sorulsa da katılımcıların cevapları sonrasında farklı 

sorularla genişletilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Bu açıdan görüşmeler “yarı yapılandırılmış” olarak 

tanımlanabilmektedir. Yapılandırılmış görüşmede yapılan görüşmenin standartları keskindir; 

hangi soruların sorulup, hangi verilerin toplanmak istendiği önceden netleştirilmiştir. Verilerin 

sayısallaştırılması kolaydır, ama derinlemesine bilgi edinmek bakımından zayıftır. 

Yapılandırılmamış görüşmede görüşmeci esnek ve hareket serbestliği olan bir görüşme 

gerçekleştirerek konunun köklerine inmeyi başarabilmektedir. Sosyal bilimlerde görüşmeler 

genelde bu iki tip görüşmenin orta noktasında gerçekleştirilmektedir, yani yarı 

yapılandırılmıştır. Edinmek istenilen veriler için hazırlanan soruların genel ve her görüşmede 

tekrarlanan bir çerçevesi bulunmaktadır, ancak yan ve alt sorular ile cevapların genişletilmesi 

arzu edilmektedir (Karasar, 2004: 167-168).  

Görüşme tekniğinde görüşme formu araştırmacı için bir pusula görevi üstlenmektedir. 

Önceden hazırlanan sorular konunun bütünlüğünü kaçırmanın önüne geçmektedir. 

Görüşmecinin belirli bir sistem altında hareket etmesini güvenceye almaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 150). Bu araştırmada katılımcılaraşu açık uçlu sorular yöneltilmiştir: 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   94 

Askere gitmeden önceki hayat koşullarınız nelerdi? Çalışıyor muydunuz, okulu ne zaman 

bitirdiniz, evli miydiniz vd.? 

Askere giderken duygularınız nelerdi? 

 Askere gidişiniz öncesi uğurlama töreni gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse neler yaşandığını 

anlatır mısınız? 

 Askerde ilk gününüz nasıl geçti? Kamuflajları ilk giydiğinizde neler hissettiniz?  

Acemilik süresince yaşadığınız önemli olaylar nelerdir? Arkadaşlarınızla ve 

komutanlarla ilişkileriniz nasıldı? 

Yemin törenindeki duygularınızı tarif eder misiniz? 

Ustalık süresince devrecilik ile karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız neler yaşadınız? 

Ustalıkta ne gibi sorumluklar yüklendiniz? Size verilen düzenli bir göreviniz var mıydı? 

Askerliğe ilişkin ritüelleri (yüzden düşme, plakalara düşme, kamuflaj yırtma) 

uyguladınız mı?  

Askerde arkadaşlıklar kurmanızda belirleyici etmen (karakter, memleket, devre vd.) 

neydi? 

 Kısa/uzun dönem askerler ile ilişkiniz nasıldı? 

 Askerde sağlık problemi yaşadınız mı? 

Askerliğin son günü duygularınız nelerdi? Askerliği tamamlayacak olmak sizde ne tür 

duygular uyandırmıştı? 

 Askerlik dönüşü aileniz sizi gördüğünde ne tür karşılıklar verdi? 

Askerlik sonrası neler yaptınız? (işe geri dönme, iş arama, tatil vd.) 

Veri analizi, verilerde bağlantılar arama manasına gelmektedir. Tekrar eden fikirler, 

nesneler ve deneyimler bu analizin köşe taşlarıdır. Örüntüler oluşturulduktan sonraveriler 

kuram ve kavramlar yardımıyla yorumlanmaktadır (Neuman, 1991/2006: 673). Verilerin 

toplanması ve deşifre edilip yazıya aktarılması ardından takip edilen analiz tekniği betimsel 

analizdir. Araştırma verileri çözümlenmiş,  görüşmelerden elde edilen veriler kategorilerin 

oluşturulmasını sağlamıştır.  Görüşmelerden temin edilen alıntılar kodlanarak bu başlıklarda 

aktarılmıştır. Başlıklarda yer alan alıntılar seçilirken araştırmanın problemine ve amacına 

uygunluğu gözetilmiştir. Kategoriler ve alıntılar aracılığıyla birtakım bulgulara varılmaya 

çalışılmıştır.    

Verilerin kodlanması sayesinde kalabalık bilgi yığını anlamlı topluluklar haline 

dönüştürülmektedir. Veriler, kavramlara, temalara veya benzer içeriğe sahip özellikler 

temelinde kategoriler oluşturularak bir değerlendirmeye erişilmektedir. Kavramlar, 

karşılaştırma için karşıt gruplandırmalar veya benzer bağlantılar ile bir örgünün içine dâhil 

edilmektedir. Ham veriler kavramsal olarak tasnif edilmekte, temalar ve başlıklar 

oluşturulmaktadır. Kurama ve genellemeye götürecek olanlar da bu kategorik ayrımlardır 
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(Neuman, 1991/2006: 663-664). Betimsel analiz, daha önceden hazırlanan veriler ışığında 

tekrar gözden geçirilip yenilenen ve çeşitlendirilen temalar ile yorumlama ve özetleme 

usulüdür. Bu analiz biçiminde problemin amacına ulaşmak, problemin alt başlıklarını yansıtmak 

için doğrudan alıntılar sıklıkla yer bulmaktadır. Alıntılar ve yorumlar ile problem düzenlenmiş 

bir şekilde tartışılmaktadır. Neden-sonuç ilişkileri, karşılaştırmalar, görüşler ortaya konularak 

bulgulara erişilmeye çalışılmaktadır. Öncelikle kavramsal çerçeve ve görüşmelerden elde edilen 

veriler kaynak alınarak temalardan oluşturulan bir çerçeve çizilmektedir. Veriler bu temaların 

altında anlamlı ve bilimsel ölçütlere uyan şekilde seçilerek alıntılanmaktadır. Bu seçim 

problemin önemine ve amacına uygun yapılmaktadır. Ardından nedensellik bağlantısının ve 

ilişkilerinin gözetildiği bulgular eklenmektedir. Bu bulgular yorum yapmaya ve araştırmanın 

sonucuna ulaşmaya imkân sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013: 256). 

 
3.7.Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

2003 yılında askerlik süresinde yapılan değişiklik katılımcıların askerlik tarihi için 

başlangıç olarak kabul edilmiştir. Askerlik süresinin kısalmasının askerlik deneyiminde önemli 

bir değişiklik yaratacağı aşikârdır. Ancak bu tarihin milat olarak seçilmesinde başka faktörler 

bulunmaktadır. Katılımcıların bellekleri mülakat sırasında canlı tutulması gereken en önemli 

araç olmuştur. Bu bakımdan, askerliğini yakın tarihte tamamlamış olan katılımcılar verilerin 

niteliği için önem arz etmektedir. Yakın tarihli terhisler aynı zamanda içinde bulunduğumuz 

dönemle bir “senkronizasyon” anlamına gelecek ve farklı katılımcılar arasında karşılaştırma 

yapma imkanını daha güncel kılacaktır. Ayrıca lisans eğitimini tamamlamış kişi sayısının artışı, 

kısa dönem yükümlüsü sayısını da artırmıştır. Bu durum kısa dönem ve uzun dönem askerlerin 

karşılaşma olasılıklarını artırmıştır.  

Zaman, maliyet ve emek koşulları dikkate alındığında katılımcılara ulaşmanın en 

tasarruflu yolunun araştırmanın ikamet ettiğim ve eğitimimi sürdürdüğüm Mersin’de (Mezitli, 

Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde) gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece 

katılımcılara kısa sürede ulaşılmış ve görüşmeler kısa sürede, herhangi bir mali zorluk 

çekmeden, katılımcının ve araştırmacının müşkül bir duruma düşmelerine neden olmadan 

tamamlanmıştır. Bu durum görüşmelerin verimli geçmesini sağlamıştır. Diğer yandan, 

katılımcılar Mersin’de ikamet etmelerine karşın memleketleri muhteliftir ve askerliklerini farklı 

illerde tamamlamışlardır. Memleket ve askerlik ili çeşitliliği verilerin tek tip olmasının da önüne 

geçmiştir.  

Araştırmada veri toplama tekniği olarak derinlemesine mülakat kullanılmasından dolayı 

katılımcı sayısı 15 kısa dönem, 15 uzun dönem olmak üzere toplam 30 olarak belirlenmiştir. 

Görüşmelerin uzunluğu, verilerin deşifre edilme süresi, kodlanması ve analiz edilmesi gibi 

koşullar dikkate alınarak bu sayı belirlenmiştir.  
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4. VERİLERİN İNCELENMESİ VE BULGULAR 
 
4.1.Askerlik Öncesi Dönem 
 

Zorunlu askerlik dönemi erkeklerin hayatlarında önemli bir geçiş dönemine tekabül 

etmektedir. Bu dönemin en ayırt edici niteliği iş bulmak, söz konusu süreçte önemli bir 

basamağı oluşturan sorumluluğu tamamlama, hem yasal hem de normatif olarak “kabul gören” 

biri haline gelebilmektir. Eğitim düzeyine uygun olarak belirtirsek, dört yıllık yükseköğrenim 

mezunları için lisans eğitimleri sonrası; lisans mezunu olmayanlar için askerlik yaşının 

başlangıcı olan yirmi yaşını milat olarak kabul etmek mümkündür. 20 yaşından çok önce 

askerliğin ufuk çizgisini seyreden erkek vatandaşlar aşina oldukları olguyla bu zaman 

dilimlerinde yakından karşılaşmaktadır. Lisans mezunları ise eğitimlerinin tamamlanmasına 

müteakip istihdam koşullarını tayin eden bir sorumluluk ile yüz yüze gelmektedir. 

Askerlik yükümlülerinin eğitim durumlarından kaynaklı farklılaşmalarına ilişkin çeşitli 

kategoriler bulunmaktadır. Uzun dönem askerlik yapanlar, askerlik öncesinde gururlu ve mutlu 

olduklarını dile getirmektedirler. Onlara göre, askerlik gelip geçici ve savuşturulması gereken 

bir yaptırım değildir; her erkeğin sevinçle kucaklaması gereken bir borçtur. 

Değerlendirmelerinde askerlik vazifesinin sembolik kudretinin etkisi görülebilmektedir.  

Mutlu bir şekilde gittim, görevimi yapacak olmanın gururuyla. Mutlu gittim ve döndüm 
(Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Sevinç olmadı ama ne olacak, bilmediğim bir yere gidiyorsun. Türk insanının vermiş olduğu 
bir vatan görevi de var. Bu duygu her zaman sıkıntılarımı azaltmıştır (Uzun Dönem, 21, 
2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Kısa Dönem askerlik yükümlülerinin ise zorunlu askerlik ile ilgili tenkitlerinin ve 

şüpheci değerlendirmelerinin olduğu görülebilmektedir. KD-14 lisans eğitiminden sonra iş ve 

evlilik durumunun da etkisiyle askerlik işlemlerini tamamlamadığı için kontrol noktalarında 

tedirgin olduğunu aktarmaktadır. Çocukluğundan beri askerlikle ilgili ihtilaflarının 

bulunduğunu belirtmektedir.  

Lisanstan sonra beş yıl bekledim. Nişanlıydım işsizdim, atamam olmadı. Kaçaktım, tecilden 
sonra kaçak konumuna düştüm. Askerdeyken dördüncü ayımda atandım, ardından dönünce 
evlendim. Hepsi zincirlemeydi, bağlıydı birbirine. Bitlis’te iki yıl ücretli öğretmenlik yaptım. 
Daha önce Ankara’da siyaset akademisinde çalıştım. Küçüklüğümden beri hiç gitmek 
istemedim, ama hayatımı altüst edecekti gitmemek. İşsizken evlenebilirsin, ama askerlik 
varken evlenemiyorsun, ciddi bir sorundu. Ben zaten askere gittikten sonra, görüşlerimden 
emin oldum. Küçükken asker görünce şeker ikram ederdik ama gidince böyle bir kurumsal 
yapının incelenmesi gerektiğini düşündüm  (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

KD-21 ise yapılan görüşmede askerliğin zihninde bazı zorlukları çağrıştırdığını 

aktarmaktadır. Askerliğin geleceğini planlarken oluşturmak istediği düzeni sarsacağını, bu 

duygunun askerlik konusunda aceleci davranmayışına sebep olduğunu zikretmektedir. Ayrıca 

üzerinde durduğu konulardan diğeri emir komuta zincirinin işleyişiyle bağlantılıdır. 

Komutanların yaşça küçük oluşunun deneyim yoksunluğuna işaret ettiği ön kabulüne sahiptir.  
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Askerlik bende bulantı yaratırdı. Yapmak istediğim bir şey var, iki şey sonra karşıma 
çıktığında daha olumsuz karşılayabilirdim. İşe başlayıp, evlenip, çocuk sahibi olsam benim 
için daha bir katlanılmaz olurdu. Tam anlamıyla teslimiyet varsa bunu uzatmanın bir anlamı 
yoktu. Gittiğimde 26 yaşındayım, neredeyse üsteğmen yaşı. 25 yaşındaki biri 20 yaşındaki 
astsubaydan emir alabilir, ama ben yaşımdan büyük bir karaktere sahiptim. Varlığı da 
yoksulluğu da gördüm, 10 çocuklu bir ailedenim. Küçük yaşlarda halk kütüphanesi 
kitaplarını okumaya başladım. Çok okurdum. Yarı zamanlı çalışırdım. Biraz da görmüş 
geçirmiş biriyim. Komutan benden yaşça küçük olmayacak, aynı zamanda bir şey görmemiş 
biri olacaktı  (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Askerliğe “psikolojik” olarak hazırlanmak kısa dönem askerlerin anılarında yer alan 

öğelerden bir tanesidir. KD-30 askere gitmeden önce karşılaşacakları ile ilgili “prova” yaptığını, 

bu prova aracılığıyla gidebilecek gücü ve cesareti kendinde gördüğünü belirtmektedir.  

Askerliğin zorlukları bende uzun zaman boyunca nahoş çağrışımlar yapmıştır. Benim için 
büyük bir problem olan bu durumu içimde alt edebilmek için neredeyse bir sene askerliğe 
hazırlandım (Kısa Dönem, 2011, 30, Kütahya- Merzifon). 

Uzun dönem yükümlüler arasında da askerliğe ilişkin çağrışımların kaygı yarattığını 

görebilmekteyiz. Ancak burada yaş faktörünün önemli bir değişken olduğu tespit 

edilebilmektedir. UD-3 için askerliğin her zaman saklanmaya iten bir itki yarattığı; aile kurması 

ve düzenli bir işte istihdam edilmesi ile bu isteksizliğin daha da tetiklendiği görülebilmektedir. 

Yaşının askerliğin güçlüklerine katlanacak eşiği aştığından emin olduğunu, özellikle devrecilik 

gibi bir zorbalığın kararlarını pekiştirdiğini aktarmaktadır. 

Şok oldu inzibata yakalanmam. Gideceğimin stresiyle uykuya dalmaya çalıştım, keyifsizdim. 
Evli olmamın da verdiği bir dezavantaj vardı, eşimin hamile olması beni ayrı bir zorladı. 
Askerlik şubesine iki adım geri atarak gidiyordum. Zaten askerliğe de negatif bakan 
biriydim. Hep alt devreye iş yapılma mevzusunu duyuyordum, Neye ve kime hizmet 
ediyoruz diye soruyordum. Askerlik amacımız bulaşık yıkamak mı, santrale bakmak mı, 
komutanın ayak işini yapmak mı? Vatan savunması ile ilgili hiçbir şey öğrenilmiyor. Bir 
düzensizlik var, sağlıkçıların sivilde sağlıkla ilgisi yok. Geri plan işini yapacak bir sürü 
memur ve işçi alınabilir. Zaten kamu kuruluşunda çalışıyorum, niye başka bir kamu 
kuruluşunda ücretsiz çalışıyorum? İnsanın kurulu düzenini bozması çok kötü. Sen hiç 
bilmediğin bir yere gidiyorsun, şuradan tatile giderken dahi zorlanıyorsun. Memurluk iradi, 
bu ise zorunlu. Beni soğutuyordu. Yıllarca kaçmam bu isteksizlikle ilgiliydi.  Lisansı bitirip 
kısa dönem yapardım ya da bedelli çıkar diyordum. Çünkü şiddetin, yaşa ve kişiliğe 
bakmadan hakaretin, aşağılanmanın olması yaşam tarzıma tersti  (Uzun Dönem, 2014-2015, 
31, Serinyol-Bingöl). 

Uzun ve kısa dönem askerlerin hemen hepsinde askerlik öncesi duygu durumuyla ilgili 

olarak en sık zikredilen konunun askerliğin “önüne bakmaya” mani olduğu üzerinedir. Askerlik 

çağını üç yıl geciktiren, ailesindeki sorumluluklar ve iş bulma sürecindeki güçlükler dolayısıyla 

askerliğini tamamlaması gerektiğine kani olduğunu dile getirmektedir.  

Ben 11 yaşından beri çalışıyorum, ailede elektrikçi var. Oradan dolayı okudum. İyi teklifler 
geliyordu, askerliği bitir başlarsın diye. Cam sanayide staj yaptım, çağırıyorlardı. Hayata 
başlayalım artık. 1987 doğumluyum. Belediyede çalışıyordum, eski çöp fabrikasındaydım, 
Akbelen’de, elektrikçiydim, Çamlıbel’den geçiyordum, şubeye girip asker olacağım dedim. 
Her şeyimi hazırladılar üç günde gittim. Ben gecikmiştim, 23 yaşında gittim. Gerginlik yoktu 
aslında. Abim hasta, bunalmıştım artık. Bir bıkkınlık gelmişti. Artık bir yerlere adım atmam 
lazım, taşerondaydım, askerlik aradan çıksın da düzgün bir işe başlayayım dedim (Uzun 
Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 
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Alanya’da diskoda barmenlik yapıyordum. İşlere girip çıkıyordum, oyalanıyordum doğrusu. 
Askerlik aradan çıkacak diye sevinmiştim (Uzun dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç-Bingöl). 

İşe gireceğim, engel teşkil ediyor. Bir an önce tamamlamak istedim (Uzun Dönem, 21, 2011-
2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Kısa dönem askerler için iş başvurusu yapabilmek, evlilik planlarını fiiliyata 

geçirebilmek, tasarladıkları düzeni oluşturabilmek için askerlik sorumluluğunun yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Lisans eğitiminin ardından askerlik öncelikli sorumluluklardan bir 

tanesidir.  

Üniversiteden sonra boşluk bırakmadım. Şubatta mezun oldum, martta askere gittim. İş 
hayatına atılmaktı amaç. Tabii iş kaygısı olduğu gibi evlilik de kaygıydı. Uzun mu kısa mı 
çıkacak? Kısa dönem çıkmasına sevindim. İş hayatına başlayacaktım, ilaç firması 
düşünüyordum. Geldim bir ay sonra hemen işe başladım. Hayatım boyunca hep çalıştım. 
Komilik garsonluk yaptım, bir ara dershanenin kantinini işletmiştim. Aradan çıkaracağım 
için sevinçliydim ( Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Aradan çıkarma, hayata tam anlamıyla başlamadan çıkarmak istedim (Kısa Dönem, 2004, 
24, Kütahya-Ankara). 

Şubeye giderken bir an önce çıksın bir an önce geleyim dedim. Yedek subaylığı da 
işaretlemedim hatta. Meraklı ve tedirgin bir haldeydim (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, 
Ankara- Ankara). 

Diğer yandan askerliğin uzun dönem yükümlüler için “zamanı gelince gidilen” doğal bir 

dönem olduğu da anlaşılabilmektedir. Askerlik çağının başlangıcında ya da gecikmeli bir şekilde 

yoklama zamanı kaçırılarak “devre kaybı” olarak askere gitmek yaygın bir durumdur. 

20 yaşındaydım, tam zamanında gittim. Sülüs kâğıdı geldi, bekliyordum, sülüsümü aldım ve 
gittim (Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

20 yaşında gittim. Ben devre kaybı olarak üç ay geç gittim, çalıştığım için. Normalde 1’e 1 
gidecektim, 1’e 3 gittim, sezonu bitirmem lazımdı. Şubeye geç gittim. 1’e 4’ler ile 10 günüm 
vardı, izin kullanmayan üst devrelerim taktı bile bana. Ceza yemedim. Alanya’da 
çalışıyordum, yazları orada, kışın burada (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Askerden geldikten sonra üniversiteye gittim. Biraz maceracı biraz fırlama biriydim. İş 
hayatına atıldım sürekli, askerlikten sonra okulu tamamladım. Zamanı geldi, kaçmanın 
anlamı yoktu. Günü geldi gittim (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Bir diğer uzun dönem askerlik yükümlüsü de zamanı geldiğinde gitmiştir. Ancak daha 

önce askerlik yapan arkadaşlarının, acemi er eğitiminin gerçekleşeceği kışla ile ilgili 

“referansları” onda kaygı doğurmuştur. 

Tam yaşımda gittim, 20 yaşında. Lise terkim. Alanya’da diskoda barmenlik yapıyordum. 
Aradan çıkacak diye seviniyorum, ta ki Manisa Kırkağaç jandarma komandoyu görene kadar. 
Orada acemi eğitimini görenler var, çok ağır eğitim olduğunu söylediler. Sıkıntı yaşadım 
kafamda. Kırkağaç’ı görür görmez şok oldum zaten. Onlar doksan gün yaptılar, ben 
askerliğin 12 aya düştüğü zaman yaptım, 70 güne düştü acemilik. Zaten 15 yaşından beri tek 
yaşıyorum, bu korkularımı azalttı tabii ki  (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Kısa dönem yükümlüler arasında en sık rastlanan olgunun askerliğin birçok farklı, fakat 

ilişkili etmenden dolayı geç gerçekleşmesidir. Lisans eğitiminin uzaması, lisansüstü eğitiminin 

sürdürülmesi, istihdam koşulları, çocuk sahibi olmak, kişisel endişeler gibi nedenler askere 
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gitme sürecini askıya almıştır. Bazı yükümlüler birtakım hukuki soruşturmalar ardından 

askerliğe hazırlık aşamasına geçmişlerdir.  

KD-6 üniversitede akademik personel olarak görev yapması ve doktora eğitimini 

sürdürmesi dolayısıyla 35 yaşına kadar tecil imkânına sahiptir. Fakat çalıştığı kurumun ihmali 

dolayısıyla “kaçak” durumuna düşmüştür. Ansızın karşısına çıkan askerlik kendisi ve ailesi için 

hazırlıksız yakalandıkları dar bir koridora girmeleri anlamına gelmiştir. 

Enstitü öğrenci olduğuma dair belge göndermemiş. Asker kaçağı durumuna düşmüşüm. 
Belki belge ulaştırmaya çalıştılar, ama adres değişikliği yaptım. Öğrenci belgesi gönderdim 
askeri savcılıktan kurtuldum ama askerlikten kurtulamadım. Bir celp sınırı var galiba, üç 
celbi geçeni alıyorlar. Bir sonraki dönemde askere gittim. İş konusunda bir sıkıntı 
yaşamadım. Ama altı ay maaş alamamak kaygılandırmıştı baya. Yeni evlenmiştim, iki yıl 
olmuştu. Birden bire o borçlarla yüz yüze kaldım. Üniversiteye kazandığım için mezun 
olduğum sene şubeye gitmiştim. Daha sonra gitmedim.  Böyle bir olay olunca psikolojik 
olarak etkilendim. Ansızın patlak vermişti, hazırlıksız yakalanmıştım. Planlarımız vardı 
onlar aksadı. Ailem normal hayatlarına devam etti sonuçta, fakat eşim tek kalacaktı. Bu da 
ayrı bir kaygı oluşturuyordu. Çocuk yoktu henüz (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Lisans eğitimi sonrasında askerlik işlemlerini aksatan KD-11 tebligat sonrası yaşadığı 

hukuki işlemlerin ardından askerlik başvurusunu tamamlamıştır. Başvuru yaptığı dönem ile 

ilgili bazı gelişmelerin ailesi için gerginliğe neden olduğunu ifade etmektedir. 

Muayene kaçağı durumuna düşmüştüm, tebligat geldi. Askeri mahkemeye gidip çıktım, 
İstanbul Maltepe’de, dilekçe verdim gitmek için, para cezası verdiler 1 TL, sembolik bir 
cezaydı. İfadeyi verdikten sonra hemen gündeme aldık, hâlihazırda aldığım bir plan değildi. 
O sırada çalışıyordum barda.  Dönem karışıktı aslında, Suriye’ye girme meselesi 
konuşuluyordu, 2007 Aralık, 319 KD oldum. Karışık bir süreçti, öyle bir dönemde gittiğim 
için ailemin canları sıkıldı. Gene de nispeten çatışmasız bir ortamdı (Kısa Dönem, 2007-
2008, 27, Oltu-Göle). 

Lisans eğitiminden sonra iş arayışı, evlilik planlamaları ve askerlikle ilgili bireysel 

tutumları dolayısıyla beş yıl boyunca askerlik işlemi yapmayan KD-14 yakalanma korkusuyla 

belirli yöntemleri geliştirmek durumunda kaldığını belirtmektedir. Beş yılın ardından herhangi 

bir cezai müeyyide uygulanmamıştır.  

Kontrol noktalarında, Bitlis-Diyarbakır, Bitlis-Muş kontrol saatlerini biliyordum, trafiğe 
çıkmadım. KPSS’den atanamayacaktım, askerliği aradan çıkarmam şarttı. Kaçak 
durumundayken ceza uygulanmadı, para cezası da kalkmış. Şubeye gittim, ağustos celp 
döneminde hemen gittim. Döndükten sonra KPSS’ye çalışırım mantığı vardı(Kısa Dönem, 
2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Eğitim-öğretim hayatında verilen kararlar veya yanlış rehberlik ve yönlendirmeler de 

askerlik döneminin başlangıcının gecikmesine neden olabilmektedir. 

Çok başarısızdım, öğretmenimiz ve çevrem ilgisizdi. Bazı şeyleri temelinden öğrenemedim. 
Lise diplomamda sosyal spor yazıyor. Genelde tembellerin olduğu bir alandır. Ben de o 
zaman onu tercih etmiştim. Kolay dersleri seçmiştim, seni nasıl etkileyeceğini bilemiyorsun. 
Başka alanda ek puan alamadım. Beden eğitiminden ek puan aldığım söylendi. 4 sene 
üniversiteyi kazanmakla uğraştım. 7 sene sürdü lisansı bitirmem, çünkü çalıştım bol bol. 
Irak’ta askeri üste güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Ardından KPSS’ye hazırlandım, 
kazanamayınca askerliği aradan çıkarmaya karar verdim (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, 
Ankara-Ankara). 
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Askere gittiğinde 28 yaşında olan KD-23 eğitim safhalarındaki farklı aşamalar, 

memurluğa başlaması ve çocuk sahibi olması dolayısıyla askerlik vazifesinin sarktığından söz 

etmektedir. Ayrıca eşinin ailesine ilişkin edindiği birtakım sorumluluklar, bu gecikmenin bir 

diğer nedenidir. Buna karşın prestiji dolayısıyla yedek subay/asteğmen olarak görev yapma 

hususunda olumlu görüşler taşıdığını dile getirmiştir.  

Aralık 2005’te gittim, Mayıs 2006 ’da döndüm. Gittiğimde 28 yaşındaydım. Lisans eğitimim 
kamu yönetimi açık öğretim. 2000 yılında adalet yüksekokulundan mezun oldum, 2001 
yılında göreve başladım. Evlilik falan derken. Çocuk oldu, bir yaşında falan, o yüzden sarktı. 
Eşim ve ailesi ile beraber iki aile oldu. Asteğmenlik konusunda kararsızdım, olsaydı 
üzülmezdim. İtibarı yüksek sonuçta (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Bazı kısa dönem yükümlüler ise iş edinme curcunasına simetrik olarak açık öğretim 

fakültelerindeki eğitimlerinin uzaması dolayısıyla askerliğe başlamayı geciktirmişlerdir.  

2010’un sonunda gittim. 29 yaşındaydım. Mesleğe girdik, dışarıdan üniversiteyi bitirdik 
derken 29’u buldu. İşe gireceğim diye uğraşıyordum. Tam son zamanda askere giderken işe 
girdim (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 

Bir diğer örnekte ise kısa dönem askerlik yağabilmek için memurluk görevleri sırasında 

açık öğretim programına başvurarak dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma çabasına 

girilebildiği anlaşılmaktadır. 

Öncelikle memur olmak için uğraştım, açık öğretim okudum tecilliydim. Lisans mezunu olup 
kısa dönem yapalım dedim  (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Uzun dönem askerlerin “zamanı geldiğinde gitmeleri” yanında askerlik öncesi 

kaygılarının kışlaya girdikten sonra çözüldüğü ve sakinleştiklerini telaffuz etmektedirler. 

Belirsizlik duygusu nizamiye kapısından girdikten sonra belirli bir ritme oturmuştur.  

Askere gitmeden önce bir sıkıntı yoktu. Ama aileden kopuş duygusu ağır basmaya başladı. 
Evliliğin olması da önemli bir nedendi. Üniversiteyi dondurup bıraktım. Kendi dükkânım 
vardı, devrettim. Farklı bir yolun içine girmiş oldum (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-
Çanakkale). 

Biraz heyecanlıydım, ne yapacağımı bilmiyordum, nasıl bir durum bekliyor bilemiyorsun. 
Akışına bırakmak lazım. İyi geçti. Geçici bir süreçmiş. Psikolojikmiş sadece. Zaman geçtikçe 
relaks oldum (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Keyfim çok yoktu. Maddi sıkıntılarım vardı. Bayadır dükkândaydım, çok da kazandırmıyor. 
Bir de askerlik olunca ayrı bir bunalıma girdim. Fakat yapıp kurtulmak en iyisiydi elbette. 
Kışladan içeri girince düzene girdim (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Askerlik öncesi dönem erkeklerin kaygı, kuşku, heyecan ve rahatlama gibi değişik 

nitelikteki duyguları aynı anda yaşadıkları bir kuşatma içerisindedir. Beklentiler, belirsizlikler 

ve hedefler tek bir duygu paketi halinde karşılarına çıkmaktadır. Uzun dönem askerliği 

tamamlamış erkekler ile kısa dönemler arasında bu duygu paketini telaffuzu bakımından 

birtakım farklılıklar ve benzerlikler bulunmaktadır. Uzun dönem yükümlüler kısa dönemlerle 

benzer biçimde askerliği aradan çıkaracakları için memnuniyet duyduklarını ifade etmişlerdir. 

Askerlik “önünü görmeye”, gelecek planlamaları yapmaya, iş bulmaya, aile kurmaya ve diğer 

aşamalara geçişte engel teşkil etmektedir. Düzensiz işlerde çalışmış, bir işten diğerine geçiş 
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yapan bir kişi için askerlik sosyal kabul edinme ve bürokratik bariyerlerden muaf tutulma 

anlamına gelecektir.  

Uzun dönem ve kısa dönem yükümlüleri ayıran unsur ise askerlik engeline biçtikleri 

manadır. Uzun dönemler genellikle askere zamanı geldiğinde gitmiştir, vatani görevlerini yerine 

getireceklerdir, günü gelmiştir ve borçlarını ödemek üzere kışlalarına teslim olmuşlardır. 

Görüşme yapılan kişiler kışlaya doğru tedirginlikle yürümüş olsalar bile zamanla alıştıklarını, 

heyecan ve gerginliklerinden sıyrıldıklarını belirtmektedir. Kısa dönem askerlik yükümlüleri, 

lisans eğitimlerinin ardından ya da lisansüstü eğitimlerinin sonrasında veya sırasında askere 

gitmişlerdir. Askerlik birçok kez kaçınmaya çalıştıkları bir zorunluluk olarak tasvir edilmiştir. 

Askere gitmemek hayatlarını “altüst” edecek bir karardır. Komutanlarla aralarındaki yaş farkı ve 

kültürel kopukluklar çatışma ihtimalini artırmaktadır. Aradan çıkması gereken askerlik, iş ve 

aile kurmanın yanında aşağılanma, hakir görülme, tabi kılınma, alaya maruz kalma gibi 

korkularlabütünleşmektedir. Kısa dönem yükümlüler sosyo-kültürel birikimi, yaşı ve eğitimi 

bakımından kendilerinden aşağıda, ama rütbe olarak üstte olan erkekler tarafından aşağılanma 

ihtimalinin gerginliğini duymuşlardır. Bu aşağılanma da aradan çıkarılmalı, geride bırakılmalı, 

unutulmalıdır. Uzun dönem askerlerin havsalasında pek yer almayan bir rekabet kısa 

dönemlerin askerlik öncesi gündemlerini meşgul etmiştir. 

Bu müşkül durum bazı kısa dönem yükümlülerini askerlikten mümkün olduğunca 

kaçmaya sevk etmiştir. “Zamanı gelince” gitmeyen, kaçak durumu dolayısıyla askeri mahkemeye 

çıkan kısa dönemler bulunmaktadır. Lisans eğitimi sonrası askerlik işlemlerine başlayan 

yükümlülerin temel öncelikleri ise iş bulabilmektir. Bir görüşmede kısa dönemler ile aynı 

muhteviyatı içerisinde yapılan değerlendirmeler ile karşılaşılmıştır. Askerliğe yönelik negatif bir 

perspektif, yaş faktörünün doğurduğu ezilme korkusu ve gurur, aile sorumlulukları ile 

birleşince askerlik işlemleri “yakalanana” değin ertelenmiştir.  

 
4.2. Askerlik İşlemleri 
 

Askerlik öncesi askerliğin bir tür “numune” olarak deneyimlendiği yegâne dönem, 

askerlik işlemlerinin yürütüldüğü ve böylece askerliğe resmiyette dâhil olunan safhadır. 

Askerlik şubesinde geçirilen saatler, muayene, askerlik yapılacak sınıfın belirlenmesi, tertip 

döneminin kesinleşmesi, yedek subay aday adaylarının girdiği yedek subay sınavı gibi birtakım 

gelişmeleri içinde barındırmaktadır. Uzun dönem askerlik yükümlüleri için muayene ve askerlik 

sınıfı özel bir önem arz etmektedir. Şubeye giden askerin muayene raporu ve seçileceği sınıf 

dikkate değer hususlardır. UD-19 şubeye coşkuyla gittiğini belirtmektedir.  

Askerlik şubesine sevinçle gittim. Bu bizim boyun borcumuz. Ben vatan için gittim. Bu 
Cenabıhakk’ın, Hz. Muhammed’in erkeklere sunduğu bir görevdir (Uzun Dönem, 2011-2012, 
20, Devrek- Ordu/Kabataş). 
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Askerlik uzun dönem askerler için doğup büyüdükleri toprakların ilk kez dışına çıkmak 

anlamına gelmektedir. Askerlik şubesi de bu sıra dışı durumun “bilet”inin alındığı veznedir.  

Askerlik şubesine giderken ilk defa gurbete çıkacağım için hüzünlüydüm. Muayene olsaydım 
2012 Aralık’ta gidecektim, olmadığım için direk sülüsümü verdiler gittim (Uzun Dönem, 
2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Askerlik şubesindeki işlemlerin ardından yapılan muayene, kimi zaman formaliteden 

ibaretken kimi zaman muayeneyi gerçekleştiren hekimin bireysel kararı ya da kurumsal 

düzenlemeler dolayısıyla çetrefilli bir hal alabilmektedir.  

Liman C kapısında muayene oldum. Sadece kilomuz tartıldı, boyumuz ölçüldü. Bir 
sorunumuzun olup olmadığı bize soruldu. Birkaç kişi çıkıp sorunlarını anlattılar. Benim de 
bazı sorunlarım vardı ama hastaneye falan uğraşmadım, kurcalamadım (Uzun Dönem, 2010-
2011, 23, Bilecik- Giresun). 

C kapısına gittim. Bir dakika bile sürmedi. Girdik, çıktık (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, 
Bornova-Ezine). 

İş çamaşırlarla kaldık. Öyle bir bakındı. Herkese tek tek sorular sordu. Bir yarım saat iç 
çamaşırlarımızla kaldık  (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Komando olarak askerlik yapmak uzun dönem yükümlülerin en çok “efsaneleştirdikleri” 

konulardan biridir. Gururlu ve cesur bir asker, çetin bir vatan savunması eğitimi alan  ”gerçek” 

askerliğin parçası olmanın şansını elde etmelidir. UD-18’e göre, komandoluk askerlik işlemleri 

sırasındaki en büyük umuduydu. 

Ailem milliyetçidir. Komando olarak askerlik yapmak hem onları ayrı bir gururlandıracak 
hem de ne kadar kuvvetli biri olduğumu gösterecekti. Büyük hayalimdi, tüm evraklarımı ona 
göre doldurdum (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

 
UD-29 ise komando olarak askerlik yapan akrabalarının da etkisiyle komandoluğa 

küçüklüğünden beri hayranlık duyduğunu, milliyetçi biri olarak komando olarak askerlik 

yapmanın büyük gurur vereceğini düşündüğünü; sonucun kendisini hüsrana uğrattığını 

belirtmiştir.  

Komutanlara özellikle söylemiştim. Mülakat oldu, orada da söyledim çok istiyorum diye. 
Olmadı, kısmet değilmiş. O zaman yıkılmıştım, fakat askerliğin yorgunluğundan sonra 
komandolara Allah sabır versin dedim  (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 
 

Askerlik şubesinde askerliğin teatral temsilinin ilk nüveleriyle kısa dönem askerler de 

karşılaşmaktadır. Askeri pratikler onların şube deneyimlerinde de iz bırakmıştır. 

Subaya evrak imzalatacaksın, kapıyı vurdum girdim. Ama komutanın bakışları bir şeyleri 
ters yaptığımı gösteriyordu. Kafa selamı görmeye alışmış. Sivil misin asker misin, tuhaf bir 
duygu içine girmiştim  (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Kısa dönem askerlerin askerlik işlemleri sırasında belleklerine en çok kazınan prosedür 

ise yedek subay aday sınavıdır. Ağustos 2013 celbinden itibaren kaldırılan bu sınav, yedek 

subay aday adaylarının askerliklerini yedek subay adayı (eğitim ardından yedek subay) olarak 

mı 6 ay er (kısa dönem) olarak mı yapacaklarını belirlemekteydi. Bu sınav askerlik şubesinde 

geçirilen zamanın ardından yorucu bir askerlik günü anlamına gelmektedir. Aday sayısının yol 
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açtığı izdihamla beraber yer yer kritik boyuta ulaşan düzensizlik yedek subay aday adaylarını 

zorlayabilmektedir. KD-24 yorgun geçen günden dem vururken düzenli bir işinin olması 

dolayısıyla bu sınavda yedek subay olmaya yönelik bir seçim yapmadığını belirtmektedir. KD-21 

ise sınav sırasında “tadımlık” bir askerlik deneyimi yaşadığını ifade etmektedir. Askerlik 

şubeleri Mersin, Adana, Hatay gibi illerden olan adaylar bu sınava Adana’daki 6. Kolordu 

Komutanlığı’nda girmişlerdir. 

Yedek subay sınavına girdim, çok sıkıntılıydı. Çok uzun sürdü. Sıraya giriyorsunuz, 
bekletildiğimiz yer araçların sürekli geçtiği bir yerdi. Neredeyse 12 saat kaldık. Kumanya 
falan verdiler, aç kalmadık. Kısa dönem istedim, çünkü çalışıyordum sonuçta (Kısa Dönem, 
2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 

Kısa dönemi tercih etmedim, zaten kısa seçen kısa gidiyordu. Yaş ve kültür olarak sorun 
etmeyecek durumdaydık zaten. Sınav için Adana’ya gittim. Orası kalabalık ve mekanik bir 
şeydi, gerecek bir şey de değildi. Bankada sıra bekler gibiydik. Belki bağış yardım dağıtılıyor 
bile diyebilirdin. Fakat tadımlık bir askerlik görüyorsun. Formun içerikten önemli olduğunu 
anlıyorsun. Söyleyecek tek kelimen yokken bile “Emredersin komutanım!” diyebilirsin, küfür 
yerken bile (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

KD-27 ise işsiz olması dolayısıyla asteğmenlik yönünde bir seçimde bulunduğunu dile 

getirmiştir.  Yedek subaylık sınavı ile askerliğin başladığını düşünmüştür.  

2011 Ağustos ayında gittim, ocakta döndüm. Yedek subay sınavına girdim. Ramazan ayına 
denk geldi, kolorduda. Askerlik başladı dedik, hemen sıraya dizdiler. Aslında asteğmenlik 
istiyordum, işim yoktu. En azından işim olur diyordum, ha 6 ay ha 1 yıl. Biraz daha 
yorulayım ama paramı alayım dedim (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

KD-22 herhangi bir sınava girmeden kısa dönem yapma yönünde girişimde 

bulunduğunu ifade etmektedir.  

Yedek subay sınavına girmedim, kısa dönem olmak istiyorum diye dilekçe yazdım (Kısa 
Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

KD-28 ise yedek subay sınavı kalktıktan sonra askerlik işlemlerini yürütmüştür. ASAL 

tarafından yapılan yedek subay sevklerinin mesleklere göre tayin edildiğini, dağıtımın buna 

göre gerçekleştirildiğini belirtmektedir.  

Yedek subay sınavı kalktı. Merkezi sitemle yapıyorlar şu anda. Bazılarının hayır demesi de 
işlemez, özellikle psikolog, hukuk ve tıp mezunlarının (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, 
Kastamonu- Hakkâri). 

KD-12’nin askerlik işlemleri ani ve tesadüfî gerçekleşmiştir. Herhangi bir sınava 

girmeden, seri bir şekilde işlemlerinin tamamlayıp birliğine teslim olmuştur. Böylece 

askeriyenin “sistematik” yüzüyle karşılaşmıştır.  

2006’da üniversiteyi bitirince, Malatya’da bir firma tarafından işe alındım. 7 ay kadar o 
firmada çalıştım. 7 ay sonrasında İstanbul’dan daha iyi firmadan daha iyi bir iş imkânı geldi. 
İstanbul’daki firma beni Diyarbakır’a göndermek zorunda kaldı. Oraya giderken Malatya’ya 
arkadaşları ziyaret etmek istedim, ziyaret sırasında askeriyenin önünden geçiyordum. Bir 
sorayım dedim benim şu askerlik ne durumda. İçeriye girdim, 50-55 yaşlarında bir 
hanımefendi. Tecil işlemi hiç yapmamıştım. Kocaman gözlükleri olan yaşlı bir teyze vardı. 
Sonrasında bana istersen hemen göndereyim dedi, gönder dedim. Sınav mınav hiçbir şeye 
girmeden. Anladım ki askeriyenin şakası yokmuş. Dedi hemen yarın Kıbrıs’a teslim olman 
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gerekiyor. Elime bir kâğıt tutuşturdu. Hemen İstanbul’a gittim iş yeriyle bağımı kestim, 
Kıbrıs’a geçtim(Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

Askerlik statülerinin farklılığı askerlik işlemlerini de çeşitli kılmakta, aynı zamanda bu 

işlemler sırasındaki etkileşimlere özgünlük katmaktadır. Uzun dönem askerlik görevlerini 

tamamlamak için askerlik şubesinde işlemlerini yürüten yükümlüler boyun borçlarını 

ödemekten, vatanlarının çağrısına duydukları sadakati göstermekten, dini vecibelerini yerine 

getirmekten dolayı mutluluk duymaktadır. Birçoğu evlerini ilk kez terk edip “gurbete” 

çıkacaktır; kışlalarına giderken hüzün duymaktadırlar. Askerlik vazifesinin en onur verici sınıfı 

olarak komandoyu kabul eden yükümlüler için askerlik işlemleri sonrası sevk edilecekleri 

sınıfın komando olması büyük ehemmiyet taşımaktadır. Komandolar zorlu bir eğitim 

sürecinden sonra muharebede doğrudan görev almaktadır. Diğer askeri sınıflarla 

karşılaştırıldığında operasyon hedefi belirgin olduğu için gurur sembolizmi güçlüdür. Erkekler 

için ön saflarda savaşacak bir asker olmak yiğitlik, mertlik, cesaret, vatanseverlik niteliklerinin 

kusursuz bir tecessümüdür. Komando olmaya layık görülen asker, diğer askerlerden ayrı bir 

yere yerleştirilmektedir. Erkekliğin askerlikteki ispat ölçütleri arasında en zorlusu ve takdire 

şayan olanı kabul edilmektedir. Milliyetçi duygulara sahip bir ailesi olan askerler için ise ayrıca 

aileleri nezdinde hak edecekleri mertebenin coşkusu ve sorumluluğu anlamına da gelmektedir. 

Bu bakımdan komando olmak aile ve millet/devlet için ulvi bir derecede olmaktır. 

Kısa dönemlerin askerlik şubesi serüvenleri rol çatışmasının anekdotlarını içermektedir. 

Askerlik şubesinde evrakların imzalanması sırasında yaşanan sivil-asker bocalaması, askerliğe 

geçişin ilk kapısında huzursuz bir anı olarak hafızada yer bulmuştur. Yedek subay aday adayı 

olan askerlerin sınav sırasındaki deneyimleri ise bu bocalamanın diğer bir boyutudur. 

Askerliğin provasının yapıldığı sınav günü askeri mantığın safhalarını tahlil etme olanağı da 

sunmuştur. Adaylar bu sınavda ast-üst ilişkisinin gerilimlerine şahit olmuştur. Yapılan 

görüşmelerde kısa dönem yükümlülerinin askerlik işlemleri boyunca askerliğin bu silsilesine 

yadırgamayla yaklaştıkları anlaşılmaktadır. Oyunun kurallarını peşinen kabul etmemişlerdir. 

Gözlem becerileri hep diri kaldığı için “sıraya dizilmeyi” yabancılaşarak seyretmişlerdir. 

Askerlik şubesi ve yedek subay aday adayı sınavı o zamana değin yetiştirildikleri rollerin 

tutulma yaşamasına sebep olmuştur. Uzun dönem yükümlülerde görülen sembolik dağarcığın 

bulunmayışı bu iştiraklerin çetrefilli hale gelmesine katkı sağlamıştır. 

 
4.3. Ailenin Tepkisi 
 

Askerlik erkeklerin dünyasında çeşitli aktörlerle birlikte sahnelemektedir. Teslim 

olacakları birliklere ulaşmak üzere yola çıkmadan önce askerliği en çok müzakere ettikleri ve 

duygusal paylaşımlarda bulundukları kişiler ebeveynleri ve eşleri/sevgilileridir. Süresi fark 

etmeksizin sayısız askerlik hikâyesi tarafından kuşatılmış olsalar bile belirsizliğini ve gizemini 
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koruyan bir kapıdan içeri girecek olan yükümlüler, karmaşık ruh hallerini yakınlarıyla 

paylaşmaktadır. Onların yaklaşımlarını vazifelerine tahammül derecelerini de etkilemektedir. 

Aileleriyle kopukluk yaşayan askerlik “gurbet” öncesi hisleri daha fazla yoğunlaşmaktadır. Uzun 

dönem askerliği tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde dikkat çeken aile tepkisi gururdur. 

Aileler evlatlarının vatan borcunu yerine getiriyor oluşundan dolayı gurur duymaktadır. Erkek 

çocuklarının askere gidişine endişelenmiş olsalar da memnuniyetlerini aktarmayı tercih 

etmişlerdir. Onların bu yaklaşımları çocuklarına da nüfuz etmiş ve şevk vermiştir. 

Vatan hizmetimi yerine getireceğim için ailem çok mutluydu. Gururla karşıladılar (Uzun 
Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Gideceğimi öğrenince ailem çok duygulandı. Hem endişelendiler hem gururlandılar (Uzun 
Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Evlatlarının askere gidecek olmasından dolayı gururluydular. Onların gururlanması bana 
ayrı bir cesaret vermişti  (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Ailemden olumlu görüş aldım. Tek erkek benim. Her şeyin ilkini yaşadım (Uzun Dönem, 
2011-2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Aile, çocuklarının daha önce çeşitli sebeplerle evden uzaklaşmasına alışkanlık geliştirse 

de askerlik her daim “gurur dolu bir keder” yaratmaktadır. 

Aile gurur duydu, tabii ki hüzün vardı. Daha önce 8 ay daha başka yere çalışmaya gittim. 
Ortaokul mezuniyeti, erken yaşta çalışmaya başladım. O yüzden evden ayrılacak olmama 
hazırlıklıydılar diyebilirim (Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

UD-17’nin erkek kardeşlerinin askerlik ile ilgili senaryolarından farklı bir hikâyeye 

gidecek olması aileyi karmaşık duyguların içine çekmiştir. Anne duygularını dizginlememiş, 

baba gururunu yansıtmıştır.  

Bizim ailede ilk komando olarak yapan benim, üç kardeşiz. Abim öğretmen yedek subay 
olarak yaptı, diğer abim raporluydu ayak probleminden. Komando olduğunu öğrenince 
heyecan vardı. Baba gururlandı, anne korktu (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

UD-3’ün yaş faktörü ailenin tutumunu da belirlemiştir. Yaşadığı “kaçış” ve “saklanma” 

sürecinin tamamlanacak oluşundan mutluluk duydukları anlaşılmaktadır; ancak uzun dönem 

askerliğin “metafor yükü”  UD-3’ün yaşı dolayısıyla herhangi bir gurur ve borç jargonu tatbik 

etmemiştir. Yakın çevresinde askerliği bir kesit çizmemiştir. 

Büyüklerimiz sen gitsen n’olur gitmesen n’olur, sen mi kurtaracaksın demişlerdi. Az da olsa 
git de kurtul diyen de vardı. Onlara kalsa hiç göndermeyecekler, ama iş yönünden önün 
açılsın derlerdi. Onlar askere gitmeyen adam olmaz diye bir tavırları yoktu. Aralarında 
benim gidip geldiğimi düşünen bile vardı. Bunu kafaya hiç takmamışlardı (Uzun Dönem, 
2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Uzun dönem askerlerin aileleri arasında çocuklarının hayatlarının kesintiye 

uğramasından dem vuranlar da mevcuttur. Fakat yine askere giden yükümlünün yaşı bir 

değişken oluşturmaktadır. Tecrübelerin katkı sağlayacağına istinaden bir paye verilse de aile 

için aksaklıklara neden olan bir prosedür olarak görülmüştür.  



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   106 

Hayatımdaki birçok planın aksayacağını düşünüyorlardı. Fakat bu tecrübenin benim için çok 
önemli olduğunu söylemişlerdir (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Diğer yandan “evin tek oğlu”nun askere gitmesinin özel bir duygu yarattığı 

anlaşılmaktadır.  

Evin tek oğluyum, herkeste ayrı bir heyecan ve duygulanma oluştu tabii ki. Onların güçlü 
olması için ben de güçlü olmaya çalıştım.  Tek oğul olduğumdan dolayı beni ürkütmemek 
için çok konuşmadılar herhalde. Bir de ülkede pek bir olay yoktu zaten. Şu anda evliyim, o 
zaman bekârdım(Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

UD-25 daha önce uzun dönem olarak “doğuda” askerlik yapmış bir ağabeyi olduğu için 

aile üyelerinin kendi askerliğini sükûnetle karşıladığını aktarmaktadır.  

Ailem çok rahattı. Abim daha önce, bir iki sene önce gitti, doğuda yaptı. Alışkındılar (Uzun 
Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Aile üyeleriyle bağı gevşemiş ya da kopmuş yükümlülerin askerlik öncesi duygusal 

sığınağın ve anlam dünyasının en önemli aktörlerinden mahrum oluşlarının yoksunluk duygusu 

yaratacağı açıktır.  

Ailemle bağım olmadığı için pek bir şey yapılmadı zaten. Babam Alanya’da, annem 
İstanbul’da. Bizimkiler ayrılınca annem buraya geldi, bir evlilik yaptı, tekrar ayrıldı. Askerlik 
ile ilgili bir hüzünle karşılaşmadım. Askerlikte ailemden hiçbir destek görmedim. Doğuya 
gönderdiler, devletimize çok şükür, maaşım da yetti. Ailemden bir yardım da almadım, 
psikolojik bir destek de almadım. Git gel bir an önce bitir diye düşündüler(Uzun Dönem, 
2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Anne ve babası ayrı olan UD-16 uzun zamandır ebeveynlerinde dönemsel olarak kaldığı 

için ebeveynlerinin askere gideceği zaman “yokluğunu” yadırgamadıklarını dile getirmiştir. 

Halasının evi ile kışla arasındaki mesafe yakınlığı ayrıca ailede bir sakinlik oluşturmuştur. 

Anne baba ayrı, babam Alanya’da yaşıyor. 6-7 ay orada kalıyorum, o yüzden annem alışkındı 
zaten. Bir an önce gittim geldim. Askerlik yaptığım yer ile halamın arası 10 dakikaydı. O 
yüzden rahattım, kamuflajı orada yıkatırdım, kahvaltıyı orada yapardım. Annem hiç 
yadırgamadı (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Kısa dönem yükümlülerin aileleri yükseköğrenim eğitimini tamamlamış ve rutin bir 

hayat kurmaya çalışan erkek evlatlarının askerliklerini farklı duygular etrafında 

karşılamışlardır. Askerliğin aşılması gereken bir deneyim olduğunu düşünmektedirler, fakat 

“kurulu düzen”lerinin sarsılacağından veya düzenin kurulma safhasını zevale uğratacağından 

tasalanmışlardır. Askere giden ilk erkek çocuk olmak da münhasır bir etki oluşturmamıştır. 

Kardeşim sağlık problemleri dolayısıyla askere gitmemişti. Ailenin askere giden ilk erkek 
çocuğu olacaktım. Fakat ailemde herhangi bir etki yaratmadı. Kurulu bir düzenim olduğu 
için bunun etkilenecek olmasından dolayı tasalandılar (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Bu engeli hayatımdan çıkaracağım için destek oldular (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- 
Gemlik). 

Tepki vermediler. Bitirip hemen işe gireyim diye teşvik ettiler (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, 
Mamak-Keçiören). 
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Öğrencilik dolayısıyla aileden uzakta geçirilen zaman, Ailede bir yıldan uzun süren 

askerlik yapanların mevcut olması; önceki kuşakların iki seneye ulaşan askerlik tecrübeleri kısa 

dönem askerliğe ilişkin “kolay askerlik” kanaatinin ailede de karşılık bulduğunu göstermektedir.  

Ağabeylerim uzun dönem yaptılar, onların yanında 150 gün, ailem çok etkilenmedi.  
Öğrencilik de dışarıdaydı yokluğuma alışmışlardı. O zaman yapılması gereken bir şey olarak 
bakıyordum. Gitmeme yollarını aramadım (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

Bu vatani görevimiz, stres sıkıntı yoktu. Akrabalarım arasında asker, uzman çavuş, polis olan 
çok. Yabancı bir yer değildi bize (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Ailem için olağandı, ağabeylerimin hepsi gitmişti (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-
Balıkesir). 

Ailesini hiç haberdar etmeyen KD-30 ve askere gittiğini ailesine yemin törenine bir gün 

kala bildiren KD-12, ailesiyle bağı gevşemiş uzun dönem askerlerle mukayese edildiğinde ilginç 

bir anekdot sunmaktadır. 

Ailemi gitmeden haberdar bile etmedim. Bir an önce kurtulmak ve en az hasarla atlatmaktı 
derdim çünkü (Kısa Dönem, 2011, 30, Kütahya-Merzifon). 

Anneme acemi birliğimin bitişine bir gün kala, yarın yemin törenim var diye telefon açtım. 
Haberdar değillerdi, biz zaten çok konuşan kişiler değildik. Hiçbir şey olmadı giderken, 
sadece arkadaşlarımla beraber bir yerde eğlence yaptık, başka aile tarafından uğurlanmaya 
falan zaman yok. Bir an evvel askerliğimi aradan çıkarmam lazımdı. Zira askerlik durumum 
olmasaydı İstanbul da daha iyi şeyler başarabilirdim. Benim yerime biri kesin alınacaktı. Sen 
imkânsız, vazgeçilmez kişi değilsin. Ben en verimli zamanımda devlete hizmet etmiş oldum  
(Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

Bir süreliğine geride bırakılacak sevgili veya eş, kısa dönem askerlerin duygusal 

belleklerinde ayrı katmanlar barındırmaktadır. Hasret duygusunun daha dramatize edildiği ve 

bu duygunun askerlik boyunca diri kaldığı anlaşılmaktadır.  

1997’den beri süren bir ilişkim vardı. Ben buna maruz kalınca, eşim de buna maruz kaldı 
(Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Biz sevgilimle, şimdiki eşimle ayrı yaşıyorduk. Ama üniversitede hep iç içesin. Derste,  
dışarıda, evde. Neredeyse 16 saat birlikteydik. Tabii ki bu durum onun için zordu. Benim için 
de zordu, ama Türkiye’de duygularını aktarmamak, hislerini saklamak, dik durmak 
gerekiyor malum. Biz istesek de duygularımızı tam yansıtamıyoruz, ona moral vermesi 
gerek kişi benim. Yetiştirme tarzımız (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Eşim ve çocuğum olması dolayısıyla bir an evvel bitirip dönmem herkesin arzu ettiği şeydi 
(Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Erkek çocuğun kişisel özellikleri, karakteri ve dünya görüşü ailenin tutumuna da yön 

vermektedir. KD-14’ün ailesi sosyal gruplar içerisinde “asi” tavırlar sergileyen oğullarına 

öğütler vermişlerdir. 

Askerliği ertelemede onunla yüzleşmelerim de neden oldu, stres vardı hep. Ailem, benim 
farkındalık ve sorumluluk durumumdan, dik kafalılığımdan tedirgin oldular. Sen aman 
hiçbir şeye karışma, bulaşma diye tembihlediler. Bitiremez, durmaz diye korktular (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu-Lice). 
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KD-28’in ailesi sürekli ileriye atılan bu sorumluluğun tamamlanması hususunda 

arzularını dillendirmişlerdir. Bu karmaşık dönemi askere gidiş ile nihayete erdirmiş, fakat 

bedelli askerlik kanunun çıkışı sonrasında yakınmıştır.  

Gergindim gideceğim diye, evlilik vardı, eşim de git dedi. Bir şey kesinleşiyor artık, kararı 
aldırdım, ürkütücüydü. Çünkü neyle yüzleşeceğimi anladım, şubeye girince cep telefonunu 
kapattırdılar. Anne baba da artık gitmemi istediler, ne zamana kadar erteleteceksin dediler. 
Ben yemin ettim bedelli çıktı, çok talihsizlikti (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- 
Hakkâri). 

KD-27’nin anılarında ise ilginç bir bölüm bulunmaktadır. Babanın belki de ilk ve son kez 

ağladığını gören erkeklerin babalarıyla müstesna bir kadrajın içine girmişlerdir.  

Annem duygularını gömer, babam daha çok yansıtır. Onu ağlarken görmek asla 
unutamayacağım bir anıdır (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Askere giden erkeklerin ailesiyle münasebeti hem içinde bulunduğu askerlik 

perspektifini ortaya koymakta hem de kışlaya yol almadan önce hâsıl olan duygusal yükünü 

yönlendirmekte veya istikrara kavuşturmaktadır. Askerliğe yönelik perspektif uzun dönem ve 

kısa dönem askerlerin aileleri açısından farklılık barındırmaktadır. Uzun dönem askerlerin 

aileleri gurur duymuş, vatani hizmetini yerine getirecek evlat yetiştirmekten dolayı şeref 

duymuşlardır; diğer yandan bu şan ve şeref duygusuna hüzün eklenmiştir. Evin tek oğlunun 

askere gönderilmesi, daha önce evden ayrılmamış olmak ailelerin hislerine yön vermiştir.  

Askeri kamuflajı giyecek erkek aynı anda ilk kez evin korunaklı duvarlarında da kopmuş 

olacaktır. Oğullarının karantinadan çıkışı ve ardından silâhaltına alınması bir yandan korku 

yaratmaktadır; diğer yandan ise “adam olma”nın zorunlu koşulu olarak görülmektedir. Evin 

“dişiliğinden” çıkacak olan erkek haşin bir kuruma girerek erkekliğini ispatlayacaktır. 

Yorgunluklarının, mahrum kaldığı şeylerin, emir altında olmanın ödülü makam atlamaktır.   

Ailelerin askere giden evlatlarının askerliklerini bir değerlendirmeye ve ölçüye tabi 

tuttukları uzun dönem askerliğin mukayesesi ile anlaşılmaktadır. Oğullarının askerliğini 

komando olarak yapacağını öğrenen aileler gururlanmıştır. Ancak ailede daha önce doğuda,  zor 

koşullarda ve daha uzun süreli askerlik yapan erkek çocuk bulunduğu için “batıda” askerlik 

yapacak evlat büyük bir kaygı teşkil etmemiştir. Aile askere giden erkekler arasında ölçütler 

oluşturmuştur. Bu ölçeği askerin “savaşkan” olmak ve tehlike ile mesafeleri belirlemektedir.  

Ailenin askere giden erkeklere vereceği psikolojik desteğin önemi görüşmelerde ortaya 

çıkmaktadır. Aileden herhangi bir destek görmeyen askerin zorluklara katlanma azmi de 

düşmektedir. Yaş aktörü aile üyeleri için de bir tesire sahiptir. Yaşı otuzu geçmiş yükümlünün 

askere gitmediği akrabaları tarafından fark edilmemiştir. O yaştan sonra gitmesinin bir 

yararının olmadığı düşünülmüştür. 

Kısa dönem olarak askere gidecek erkeklerin aileleri ise askerliği çocuklarının 

hayatlarındaki hedeflerine erişmeleri için aşmaları gereken bir engel olarak görmektedir. 

Kurulu düzenlerinin etkilenmesinden üzüntü duymuşlar, fakat iş bulma olanaklarının askerlik 
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sonrası artacağı düşüncesinden dolayı çocuklarını teşvik etmişlerdir.  Aileler için saygıdeğer, 

gurur duyulacak, statü sahibi erkek çocuk tipolojisine istikrarlı bir işe sahip birey uygun 

düşmektedir. Askerliği “bitirip kurtulmak”, güvenceli bir işe sahip olmak, mutlu bir aile kurmak 

erkek çocuklarından beklenendir. Aileler askerliğin doğuracağı sarsıntıyı ve bürokratik 

engelleri aşıp “yollarına” bakmalarını istemektedir.  

Askerlik öncesi girift olgulardan biri yükümlülerin “erkek olarak” dik duran, metanetle 

karşılaması ve sevdiklerine teselli vermesi gereken taraf olmasıdır. Duygularını saklama ve 

olgun davranma vazifesi askerlik öncesinde ve askerlik boyunca erkeğe yüklenmektedir. 

Ailelerin askerlikten kaynaklı ayrılık durumuna aşina oldukları belirtilmiştir. Çocuklarının 

üniversite öğrenimi dolayısıyla başka ile gitmeleri, eğitimleri sırasında yurtta “koğuşta” 

kalmaları aileler için teskin edicidir, zira çocukları daha evvel zorluklarla başa çıkmanın farklı 

tezahürleriyle karşılaştırmıştır. Aile üyeleri arasında kolluk kuvveti mensuplarının bulunması 

bir diğer rahatlatıcı etmendir. Onlardan silâhaltına alınmak ile ilgili malumatlar dinlemişlerdir. 

Aileleri çocuklarının “bilinçliliği” ve “olgunluğu” tedirgin edebilmektedir. Eğitim düzeyi “itiraz 

etme” gücü vermektedir. Aileler emir altına girecek ere komutanlarıyla çatışmamasını tembih 

etmiştir. Çocuklarının sorunsuz bir askerlik geçirmesi için hiçbir şeye karışmaması ikazında 

bulunulmuştur. Komutan ve yükseköğrenim görmüş er arasındaki karşılaşmanın her zaman 

komutan lehine neticeleneceğinin nasihati verilmiştir. Aileler çocuklarını “esas duruşa” 

hazırlamaya çalışmıştır.  

 

4.4. Uğurlama Törenleri ve Kışlaya Yolculuk 
 

Asker uğurlama törenleri askere gitmeden önceki ritüeller ve pratikler Türkiye’de 

zorunlu askerliğin sembolik dağarcığının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Coşku, şenlik, 

gurur, hüzün gibi birçok duygunun harmanlandığı bu etkinlikler, erkeğin adım attığı merhalenin 

zafer geçidi gibidir. Her törende olduğu üzere bir ilan ve çağrı niteliğinde geçmektedir. 

Kahramanlık çağrıları bu ritüellerin merkezini kaplamaktadır; diğer yandan her törende olduğu 

gibi “gövde gösterisi” yapılarak seyircilere meydan okunmaktadır.  

Otobüsle gittim. O günü hatırlıyorum. Zaten o dönemde askerler çoktu. Davullar çalındı, 
İstiklal Marşı okundu. Bir gün öncesi evde kına yaktık. Duygulu anlar oldu. Devrelerim 
otobüsteydi (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Evin önünde çalgı çengi, evde yemek vardı. Motorlu, arabalı arkadaşlarımız geldi. Sevenimiz 
çoktur, ağladılar tabii. Ben de duygulandım, uzaklaşıyorsun sonuçta (Uzun Dönem, 2010-
2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Konvoy oldu, kurbanlar kesildi otogarda davul zurna, en büyük asker bizim asker. Hatta ben 
Samsun’a 4 gün öncesinden gittim. Arkadaşım vardı orada, 4 gün gezdim. Bu durumda tek 
giden asker bendim, başkası yoktu (Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Arkadaşlar arasında eğlence gerçekleşti önce. Kına yapıldı, davul zurna yapıldı. Konvoy değil 
kafile diyebiliriz, çünkü otogara yakındı. Otogardaki davul zurnacıyı da aldık, iki davul 
zurnayla devam ettik (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 
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UD-5’in asker uğurlama töreninde ailesinin sahibi olduğu nakliyat firmalarının araçları 

konvoy oluşturmuştur. Babası tarafından eğitimi yarıda bırakılan, ortaokul terk olan UD-5 o 

zamandan itibaren firmada sorumluluk üstlenmiştir. Firmadaki sorumluluğu, konvoydaki 

araçlar ve emir alma hakkındaki “alınganlıkları” ilginç bir bağıntı oluşturmaktadır.  

Asker kınası yaptılar, otogara kadar konvoy oldu. Şoför camiası geldi. Babamın yanında 
yetişmeyim. İlkokulu bitirdim, ortaokuldan terkim. İlk dönem üç tane zayıfım geldiği için 
babam senden bir şey olmaz, şoför olur, başka bir şey olmaz dedi. Babamın yanında 
şofördüm, kendi kamyonlarımız vardı, araçlarımız vardı. 15 yaşında ailenin sorumluluğunu 
aldım, 5 kişi vardı yanımda çalışan. Babam pişeyim diye verdi. Bir izni olsa, işi olsa benden 
alıyorlardı. Emir verirken emir almak tuhaf geliyor. Ailemle en son vedalaştık, İstiklal Marşı 
okuduk. Bir oturdum Adana’ya kadar başımı kaldırmadım düşünmekten. 1,5 sene de olsa ne 
yapacağını bilemiyorsun, burukluk yoğundu (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-
Pamukkale). 

UD-9 askere gitmeden önce ihtiyacı olan askeri malzemeleri temin etmiştir. Evin tek 

çocuğu olması dolayısıyla annesinin duygulanmasından o da müteessir olmuştur.  

Vallahi pek korkutan olmadı, öyle aman aman da konuşmadım. Bir iki samimi arkadaş. 
Sigaranı götür, bulamazsın. Tıraş köpüğü, jilet al, sıraya girip bulamazsın dediler. Birçoğu 
çantada, valizde kaldı.  Uçakla gittim. Bir gece önce bir eğlence oldu. Kına olmadı da müzik 
eğlence oldu. Uçak sabah beşteydi. Sabah babam, abim, babamın arkadaşı geldi, iki üç araba 
konvoy yaptılar. Annem de geldi, bir tek ondan duygulandım. Evin tek çocuğum olduğu için 
annemle bağımız çok. Bir ayı geçmeyen süreler içerisinde iş için çok çıktım. İlk defa bu kadar 
uzun ayrıldım. Çok valizi doldurdum gitmeden. İçlik, atlet, külot, çorap. Askerlere, daha evvel 
gitmişlere soruyoruz, ne söyledilerse aldık (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-
Çanakkale). 

UD-18 yolculuğundan yarım saat öncesine kadar arkadaşlarıyla zaman geçirmiş, son ana 

kadar askere gideceğini söylememiştir. Herhangi bir uğurlama töreni olmadan babasıyla birlikte 

otogara gitmiştir. Korkuları askere teslim öncesi babasını şüpheye sokmuş, onu tetikte olmaya 

sürüklemiştir. Yolculuk öncesi ve sonrasındaki tören ve eğlence havasına hayıflanmıştır. 

Akşam saat dokuzda otobüs var, sekiz buçuğa kadar dışarıdaydım. Arkadaşlarla içtim, ama 
son ana kadar gideceğimi söylemedim. Askere babam götürdü, o teslim etti. Saçım sakalım 
uzundu, tıraş olduktan sonra utandığımı fark edince gitti bere aldı bana. Kahvehanede 
oturduk, gergin bir şekilde bulmaca çözmeye çalıştı. Sigara içemiyordum yanında, “Git sigara 
iç.” dedi. Kaçacağımdan korkuyordu, gözetledi beni. Bir nevi evin küçük kızı gibiydim, oğlum 
git kahve çay yap denilen kişiyim, yokluğum çabuk hissedilir. Ağladılar. 

Otobüste diğer askerleri sadece gözlemledim, diyaloglara girmedim, babam yanımdaydı. Ben 
başımı cama vurup ağlarken onların şakalaşıp ağlamasına anlam veremedim. Cahil cesareti 
mi var dedim. Arabayı kesip İstiklal Marşı okutuyorlar, benim gibi milliyetçi bir adam bile o 
sırada şaşırdı bu manzaradan, içinde bulunduğum durumdan dolayı. En büyük asker diye 
gönderiyorsun, adam tuvalet temizliyor (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-19 Van’dan uğurlamak amacıyla akrabaların gelmek istediklerini fakat onları 

konaklamaktan kaynaklı yaşanacak sorunların bunu engellediğini aktarmaktadır. Yolculuk 

boyunca içine kapanarak düşüncelere dalmayı tercih etmiştir. 

Anamı babamı görüp buradan gittim. Her şey yapıldı, uğurlama töreni… Kına, davul zurna, 
komşular geldi gitti. Turgut Reis’teydim. 13 yıl oradaydım. Vanlıyız, kalabalıktı. Daha mutlu 
oldum. Üstümde bir yük vardı. Hayat bana acaba dönünce neler sunacak? İş bulabilecek 
miyim, evlenecek miydim? 5. sınıf terkim. Hep ticaretle uğraştım. Aile okumada teşvik 
ediciydi. Ben ticareti tercih ettim. Sebebi şu, Türkiye’de okuyan insanlar da işsiz.  
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Otogarda biz bayağı kalabalıktık. Geliyor gidiyorlar. Nerede inecekleri, gelecekleri sorun. Bir 
beş ay önce düğünüm vardı. Doğudan buraya geldiler. Mutlaka onları getirmek için birinin 
oraya gitmesi lazımdı. Maddi olarak sorun yaşardım. Onların konaklaması dertti. Askerlerle 
hiç konuşmadım. Suskun bir insanım. Gece yarısı Ankara’ya doğru gittim. Buradan direkt 
otobüs yoktu. O yüzden çok sıkıntı çektim. Teslim tarihinden bir gün önce gittim. Öğle 
saatlerinde vardım. Teslim olmadan önce tıraş oldum. Bütün malzemeleri buradan aldım. 
Annem hazırladı, sağ olsun. Çantamı teslim ettim, arama yaptılar (Uzun Dönem, 2011-2012, 
20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

UD-25 ise uğurlama töreninin gerçekleşmesine mani olmuş, arkadaşlarıyla geçirilecek 

vakti yeğlemiştir. Bu arkadaş grubu kendisiyle aynı tertip, ama devre kaybı olarak askere 

gitmişlerdir.  

Biz çok şey yapmadık, ben istemedim, onlar uğurlama töreni yapmak istedi. Ama 
sevmiyorum öyle şaşaalı şeyleri. Arkadaşlar hazırlamıştı bir sürpriz, o vardı sadece. 
Karayoluyla gittim. Arkadaşlarımla beraber gittim. Onlar benden üç ay sonra gittiler. Onlar 
gitmeyeceklerdi, devre kaybı olarak gittiler. Sabah saatlerinde vardık. Burdur’u gezdik, 
tanıdık biri vardı, turladık, saat üç gibi de teslim oldum (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, 
Burdur- Erzincan). 

UD-29 köy meydanında yapılan kutlamaların, duaların ve yemeğin uğurlama 

törenlerinin parçası olduğundan bahsetmektedir. Otogarda okunan marşlar askerlik öncesi 

coşku yaratmıştır.  

Meydanda eğlence yapıldı. Ardından dualar okuldu, yemek verildi. Samsun’a gidecektim, 
oraya kadar konvoy oluşturuldu. Heyecanlıydım, aynı zamanda ilgiden dolayı sevinçliydim. 
Otogarda marş okununca çok duygulandım. Otobüste tertiplerim vardı. Samsun’a gidenlerle 
beraber bir dostluk kurmuş olduk  (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Teslim olmadan önce genel eve gitmenin askerlik öncesi pratiklerden biri olduğu 

yapılan görüşmelerden de anlaşılmaktadır. UD-15 askere gitmeden önce herhangi bir tören 

gerçekleştirilmemiştir. Manisa’da teslim olmadan önce arkadaşlarıyla birlikte “mektebe” 

gitmiştir. UD 16 ise kız arkadaşlarının olduğunu, bu sebeple genel eve gitmeye ihtiyaç 

duymadığını, fakat birkaç arkadaşının “ısrarıyla” genel eve gittiğini söylemektedir. UD-4 ise 

teyzesinin oğlu ile ziyaretlerini gerçekleştirdiğini aktarmıştır.  

Aldım çantamı, otogara doğru giderken üç dört arkadaşla denk geldim. Biz de gelelim falan 
dediler, gerek yok dedim. Otobüse kadar uğurladılar, o kadar. Üç beş kişi, hoplatsalar 
neylerine güveneceğim. Gittim geldim. Ne tören ne kutlama, ne hüzünlenme vardı. 
Arkadaşların son zamana kadar bir haberleri yoktu. Gece otobüse bindik, Konyalı bir 
arkadaş. Otobüste herkes asker, birçoğu aynı yere gidiyor, hemen arkadaş olduk. Manisa’da 
bir şeyler yiyip öyle teslim olalım dedik, öyle yaptık. Dedik bir mektebe gidelim. Üç dört 
tanesi olmaz dediler, Yörük arkadaşlar, utangaçlar, bilmiyorlar bir şey. Biz üç arkadaş işimizi 
gördük, onlar dışarıda beklediler. Mektebi bulana kadar yaşadığımız kısım çok komedi. 
Yürüyoruz, bir tane mesir macuncusu gördüm, selamünaleyküm dedik. Mesir macunu 
sattığına göre kesin bilir diye düşündük. Dedim böyle böyle, biz askeriz. Bize tarif eder 
misin, dedi ben İstanbul’dan yeni geldim, dükkânı yeni açtım. Dedi otogara git taksiciye söyle 
seni 15 milyona götürür. Herkes üçer beşer milyon vermişti, taksicimiz kapının önüne kadar 
bırakmıştı. Ondan sonra teslim olduk. Ben Alanya’dan bindim, arkadaşım Serik’ten binmişti. 
O altı kişiden sadece ikimiz aynı bölüğe düştük. Sonra o arkadaşla beraber yaptık ustalığı 
(Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Kız arkadaşlarım vardı, ihtiyacım yoktu. Bir hafta önceden saldırdım tabii. Fakat arkadaşlar 
teslim olmadan şarttır diye götürdü, ısrar ettiler. Tamam, madem öyle, gidelim dedim (Uzun 
Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 
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Teyzemin oğlu bir ziyaret edelim dedi. Beraber gittik, Eğriçam minibüsüne binip. Asker 
olduğumu da söyledim. Faydası da oldu bana (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- 
Giresun). 

Kısa dönem askerlerin, askerliğe dair “bitirip dönme” motivasyonlarının uğurlama 

törenlerine de yansıdığı tespit edilebilmektedir. Uğurlama törenlerinin yükümlüler tarafından 

istenmediği, ailelerin bu konuda bir ısrarlarının olmadığı, arkadaşlar ile bir veda/moral 

buluşması yapıldığı aktarılmaktadır. Görüşme yapılan kişilerden ikisinin bazı ritüelleri 

gerçekleştirdiği, bir tanesinde vefat nedeniyle iptal edildiği kayda alınmıştır. Kısa dönem 

askerlerin önemli bir çoğunluğu herhangi bir uğurlama töreni ya da özel bir pratik olmaksızın 

kendilerini birliklerinin bulunduğu illere ulaştıracak olan vasıtalara binmişlerdir. Otogarda 

uğurlayan yakınlarıyla hüzünlü anlar meydana gelmiştir.  

Bir adet yaşanmadı önceden. Bunu isteyen de çıkmadı. Ailemde böyle uğurlama törenleri hiç 
olmadı. Kardeşim zaten askerlik yapmadı. Bizim gibi ülkelerde, gerçekçi olup, hiçbir zaman 
kaldırabileceğini düşünmüyordum. Süresinin uzun olduğunu düşünüyordum. Vicdani ret 
falan düşünmedim. Militarizmin hiçbir yerinde yoğum. Askerliğe kadar elime hiç silah 
almadım da. Fakat ülke gerçeklerinden de kaçınamadım. Eşim ağladı. Ben de duygulandım. 
Bilinmezlik var işin ucunda. Bir altı ay hayatın kesintiye uğrayacak sonuçta. Otobüste diğer 
askerlerle tanışıklık oldu. Erzurum’a kadar. Sarıkamış’a giden benden başkası yoktu. 
Erzurum’da bir saat bekledim. KTM zorunluluğu vardı ama katılmadım (Kısa Dönem, 2009, 
31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Otobüsle gittim. Bir kırk kişi beni uğurladı. Sınıf arkadaşlarım geldiler. Uğurlama töreni falan 
olmadı. Otogarda el sıkıştık gittik. Bir eğlence tertiplenmedi. Bursa’ya sabah sekiz gibi 
vardım. 11 gibi teslim oldum. İndim, Gemlik’e geçtim. Teslim oldum hemen (Kısa Dönem, 
2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Askere giderken otogara bir tek babam uğurladı, öyle havaya atma falan olmadı. Annem ve 
kız kardeşim Ankara’da, direkt onların yanına gittim. Gitmeden önce özel bir şey yapmadım. 
Kahramanmaraş’tan bindim otobüse. Uzun dönemler çok coşkuluydu (Kısa Dönem, 2009-
2010, 32, Ankara- Ankara). 

Otogarda uğurlamaya eşim, ailem, eşimin ailesi geldi. Çok sıradan bir gündü, sadece 
uğurlayanlar vardı. Özel bir hazırlık yapmadım, tıraş takımını falan hep orada aldım. Eşim 
ağladı, o ağlayınca benim de gözlerim doldu. Normal zamanlardaki gibi bir coşku yoktu, yol 
kesme, İstiklal Marşı gibi. Kitap okuyordum yolda, kimseyle muhabbet etmedim. Yanımda 
birkaç kitap götürmüştüm, acemilikte okuyamadım (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-
Balıkesir). 

Karayolu ile gittim. Ben uğurlama töreni istemedim, birkaç arkadaş geldi, onlar uğurladı 
(Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Gitmeden konvoy gibi olmadı, aile dostları geldi, onlar beni otogara bıraktı. Bir de 
Hakkâri’ye gidiyorsunuz, bir de alkollüydüm, duygu durumu tavandı (Kısa Dönem, 2014-
2015, 31, Kastamonu- Hakkâri). 

KD-11 ailesinden otogara gelmemeleri için ricada bulunmuştur. Fakat aile bu ricaya 

riayet etmemiştir. Üniversite arkadaşları da uğurlamak için otogara gelmiştir. Yolculuk boyunca 

rahat olduğunu, aynı istikamete giden diğer yükümlülerle beraber mola yerinde bir kutlama 

havasında alkol aldığını nakletmesinden anlaşılmaktadır. 

Bana kalsa tek başıma çeker giderim, aile tabii daha dramatize ediyor, gelip uğurlayalım 
falan dediler. Aile ve üniversite arkadaşları vardı. Doğudaki o hattaki bütün askerler 
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Erzurum’a gidiyordu. Uzun dönem kadar coşkulu değildi uğurlama, atmalı tutmalı değildi.  
Birebir tanıdığım adamlar da vardı, mola yerinde de içtik. Bir şenliğe gidermiş gibi giden 
kimselerle doluydu.  Sabah otogara indik. Ne yenir içilir ona baktık. Tirit diye bir şey yedik 
(Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

KD-13 için de özel bir uğurlama töreni olmamıştır; fakat geleneksel adetlere uyularak 

yakın çevreyle birlikte yemek yenilmiştir. 

Bir uğurlama töreni ya da eğlence gibi hiçbir şey olmadı. Akrabalar toplanıp yemek 
yenilmişti.  Ankara’da havalimanında inzibat topladı bizi. Kütahya’ya götürdü. Toplanıp 
toplanıp gittik (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

Aile üyeleri arasında askerliğini doğuda ve uzun dönem yapan erkeklerin olması, ailenin 

kısa dönem askerlik yapan çocuklarının uğurlanmasına ilişkin algısını da tayin edebilmektedir.  

Bir abim Kığı’da, diğeri de Hakkâri’de 15 ay yaptı askerliğini. Sen çabuk gider gelirsin, çok 
karışanın da olmaz dediler zaten. Hiçbir şey yapmadık. Çok bir tantana kopmadı yani (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Bir kısa dönem asker için kutlama yapılması planlanmış olsa da bu planlar vefat 

sebebiyle iptal edilmiştir.  

Aslında bir kutlama yapılacaktı ama o gün komşumuz ölünce yapmadık. Sağ olsun 
arkadaşlar, otogara geldi uğurladılar (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 

Bazı “Türk ananeleri” ve konvoy KD-27’nin birliğine doğru yolculuğu öncesinde 

gerçekleşmiştir. Askerin ailedeki özel konumu uğurlamayı daha fazla duygusal hale 

büründürmüştür.  

Mevlit okutma, yemek verme oldu, bunlar Türk milletinin ananeleri. Konvoyla gideceğiz, 
önce bir oynattılar beni. Baktım babam ortada yok, ta ki gideceğimiz zamana kadar. O zaman 
bir yerden gözlerini silerek çıktı. En küçük halam sarıldı bana, dedemin adını koymuşlar 
bana, babam nereye gidiyorsun diye sarıldı, koptum ben, ağladım (Kısa Dönem, 2011-2012, 
26, Aydın-Aydın). 

Askerlik öncesi verilen yemeğin ardından Kuran’ın okunmasının saygı gereğince davul 

ve zurna çalmayı olanaksız hale getirdiği beyan edilmiştir. Fakat KD-26 konvoy ile otogara 

götürülmüştür.  

Karayoluyla gittim, dönüş uçakla. Yemek vardı gider gelirken, davul zurna olmadı. 7-8 
arabalık konvoy oldu. Kuran okununca yemek öncesi, ardından davul zurna hoş olmazdı 
(Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Tüm askerliğini başa çıkılması gereken bir kurgu olarak planlayan KD-30 kimseye fark 

ettirmeden yolculuğuna başlamıştır. 

Otogara kimse gelmedi tek başıma gittim. Bunu bir oyun gibi planladım, yani askerlikle 
arama mesafe koymak zorundaydım. Askerliği benim için hayalden ibaret bir şey haline 
dönüştürmek için kendimi koşulladım. Yaşanırken ve biterken kendimi zorlamayacak bir 
anıdan ibaret olmalıydı. Askerlik öncesi birkaç ayım telkin ile geçti (Kısa Dönem, 2011, 30, 
Kütahya- Merzifon). 

Askerlik öncesi şaşaalı bir koreografi olan uğurlama törenleri erkeklerin ailesi, yakınları 

ve genel olarak toplum ile yaptığı bir şeref mutabakatıdır. Uzun dönem askerlerin çoğunluğu bu 

törenlerin çeşitli biçimleriyle karşılaşmaktadır. Askerlikten bir hafta öncesinden başlayan, farklı 
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türleri günlere yayılan etkinlikler boyunca hüzün, coşku ve gövde gösterisi bir anda 

yaşanmaktadır. Aileler bu etkinliklere tanık olanlara erkek çocuklarının askerliğe elverişli 

olduğunun, dolayısıyla erkeklik ispatlarından önemli bir aşamayı yerine getirecek fiziksel ve 

ruhsal yeterlilikte olduğunu ilan etmektedir. Bununla birlikte etkinliklerdeki milliyetçi ruh, 

erkeğin vatan ve millet sevgisini, sadakatini, adanmışlığını duyurmaktadır. Uğurlama törenleri 

boyunca davul ve zurna çalmakta, İstiklal Marşı okunmakta, kına yakılmakta, yemek verilmekte, 

konvoy turu yapılmakta, otogarda da askeri havaya atıp tutma gibi farklı etkinlikler 

gerçekleştirilmektedir. Asker kınası ile erkeğin fedakârlığı işaretlenmektedir; “kınalı kuzular” 

bağlılıklarını bedenlerinde de taşımaktadır. Ordu, devlet, yurttaşlar ve asker arasında ahit 

imzalanmıştır. Davul-zurna eşliğindeki halay ile mevlit okutma birbirine yakın zamanlarda 

gerçekleşmektedir. Bu seremoni içinde silâhaltına alınacak genç erkek “ölmeye ve öldürmeye” 

hazırlanırken, sevenlerinin desteğini ve motivasyonunu almaktadır. Din, milliyetçilik, cemaat 

dayanışması, ataerkillik, modern ulus devlet, uğurlama törenleri sırasında kaynaşarak özgün 

gösterisini sergilemektedir.  

Kısa önem askerler için şaşaalı bir uğurlama töreni gerçekleşmemiştir. Yalnızca bir 

görüşmede uzun önem askerlerin deneyimleriyle benzer etkinliklerin yaşandığından 

bahsedilmiştir. Bu görüşme haricinde kısa dönem askerlerin askere gidişi daha çok kişisel 

nitelikte olmuştur; her bir uğurlama kişiye özgün ve farklı usullerle gerçekleşmiştir. Lisans 

eğitimi boyunca yakın dostluklar kurulan sınıf arkadaşları otogara uğurlamaya gelmiştir. Bir 

görüşmede sıradan bir gün olarak tanımlanmıştır; aile dramatize etmese otogara tek başına 

gitmeyi tercih edeceği dile getirilmiştir. Bir görüşmede otogara tek gitmenin, askerliğe 

yabancılaşarak külfeti hafifletmenin bir aracı olarak zikredilmiştir. Kısa dönem askerlerin 

kışlaya uğurlandıkları günde erkeklik ve militarizm arasındaki bütünleşmenin yansıması 

görülmemektedir. Askerliğe ilişkin gelenekler uygulanmamıştır. Milliyetçiliğin ve erkekliğin 

uğurlama törenlerinden kenetlenen biçimlerine riayet edilmemiştir. Askere gidiş ayrılık hüznü 

barındıran bir prosedür olarak ifade edilmiştir. Kahraman erkeğin “onur geçidi”, meydan 

okuması, şeref mukavelesi olan konvoy yerine sade bir vedalaşma uygun görülmüştür. Kısa 

dönem askerlerin dünyalarında bu geleneklerin herhangi bir tılsımı bulunmamaktadır.  

 
4.5. Askerde İlk Gün 
 

Askerler, askerlikle ilgili ailelerinden, akrabalarından ve arkadaşlarından farklı, bazen 

de birbiri ile uyuşmayan hikâyeler dinlemiştir. Askeri malzemelerini buna göre tedarik etmişler, 

ruhsal koşullarını bu uyarılar ve öneriler etrafında telkin etmişlerdir. Nizamiye kapısından 

girişlerinin ardından yaşadıkları ise unutamadıkları bir dizi “sağlama” görüntüsüyle doludur; 

daha evvel rivayet edilen tüm bilgilerin teyidini ya da tersini tecrübe edeceklerdir. Kapıdan 

girişin sonrasında resmi işlemler ve askerliğe dair diğer ayrıntılar askerlerde hayret, suskunluk;  
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kendilerini hazırlamaya çalıştıkları senaryodan daha olağan bir manzarayla karşılaştıkları 

durumdaysa rahatlama vuku bulmaktadır. Askerliğini kısa dönem ve uzun dönem olarak 

tamamlamış yükümlülerden birtakım ortak ilk gün deneyimi dikkat çekmektedir. Acemiliğin ilk 

günü şaşkınlık içinde bir sonraki adımı bekleme ve sivil ile askeri hayat arasındaki bu eşikte 

yalpalanma, benzer anılar olarak belirmektedir. Komutanların kim olduğunu ayırt etmek, onlara 

nasıl davranacakları konusunda sezgi geliştirmek ilk mücadele olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kalabalık bir acemi asker nüfusunun teslim olma gününün organize edilmesi birçok zorluğu 

beraberinde getirmektedir. Giyecek ve yiyecek istihkaklarının temini, koğuşların tahsis 

edilmesi, yatakların yeterliliği aşılması gereken adımlardır. Kamuflaj, bot ve kişisel temizlik 

malzemelerinin uygunluğu, yemekhanede yeni gelen askerlere verilecek yemek, yatak sayısının 

asker sayısına denkliği, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok organizasyon 

maddesi mevcuttur. 

Uzun dönem askerlerin askerlikle ilgili ilk gün izlenimleri arasında kıdemli askerlerin, 

diğer deyişle üst devre ya da tertiplerin yeni gelen askerleri karşılaması dikkat çekicidir. 

Herhangi bir olumsuz yaklaşımla karşılaşmayan askerler oldukça fazlayken, o günü “karabasan” 

olarak hatırlayan kişiler de bulunmaktadır. Bu karşılaşmalar içinde askerlerin tahammül 

sınırlarını zorlayan, insan haklarına aykırı güçlükte “hazing” örneklerine de rastlanmaktadır. 

UD-18’in yaşadıkları buna örnek olarak sunulabilir. Usta askerler yeni gelen askerlere eziyet 

etmiş, üstelik bu eziyeti kamerayla kaydetmişlerdir. Komutana yapılan şikâyet sonrasında 

eziyetin sonlandığı aktarılmaktadır. Esas caydırıcı gerekçe ise eziyet gören askerlerin misilleme 

yapma ihtimali olmuştur.  

Usta askerler hemen dalgaya başladı. Sigara içirttiler, emirle içiyoruz, çek bırak, çek bırak 
diye. Eline tıraş makinesi aldı, kafasına göre saç tıraşı yapıyor, kırkıyor. İtiraz eden 
dövülüyor. Ben sivrilmek istemedim, ama çok da ağrıma gidiyor. Açsın, gittik yemekhaneye, 
yemek yok denildi. Benim gibi olgun insanlar birbirini teselli etmeye çalıştı. Koğuştaki gece 
korkunçtu. Ellerinde palaskalarla dövüyorlar. Dışarıda anlatılanla gördüğünün bambaşka 
olduğunu görüyorsun. On kişiyi yere çöktürdüler kafamıza vurarak video çekiyorlar. 
Korkudan o gece birleştirilmiş ranzada bir erkeğe sarılarak uyudum. Yeni gelen gözünüe 
birini kestiriyor, zindan edeceğiz hayatı diyor. Sabah da yorganları üstümüzden çekerek 
uyandırdılar, daha dün annemin koynunda yatıyordum.  Bir mülakat oldu, komutana 
yaşadıklarımı anlattım. Benim anlattıklarımdan sonra bu çocuklara dokunmayın dedi, sizi 
çeker vururlar silah alırlarsa demiş, acemi komando ceza almaz demişler. Her şey durdu 
sonra (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-3 yolculuğu boyunca yaşadığı şanssızlıkların cesaretini kırdığını, nizamiyeden 

girdikten sonra yapılan karşılamanın takatini düşürdüğünü ifade etmektedir. Ayrıca kaldığı 

koğuştaki askerlerin tipolojilerine koğuşun fiziksel güçlüklerinin de eklendiğini dile getirmiştir.  

Gidene kadar o yol bitmedi, giderken lastiğimiz patladı, sanki işaret gibi gözüktü. İçeri 
girince cehenneme hoş geldin dediler, ustalar bir keklik geldi diye konuştular. “Maraz” diye 
façalı bir çocuk geldi, babası hapishaneden çıkınca askerliğe teslim etmiş.  İlk gün misafir 
kaldığım koğuş bir sürü yan kesici, gaspçı tipinde adamlarla doluydu. Kendi koğuşumuz ise 
eski kazan odası, rutubetten ölüyor, mahvolduk. Yanımdakilerden abi ben nasıl kaçarım diye 
soranlar çıktı (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 
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UD-7 ise 12 aydır asker olan bir kıdemli askerin yeni askerleri dolandırdığını 

nakletmektedir. Sigara, telefon kartı, yiyecek gibi siparişleri temin eden asker, yeni siparişlerin 

paralarını topladıktan sonra ortalıktan kaybolmuştur.  

Beni alıp herhangi bir bölüğe götürdüler. O sırada “benim ne işim var burada, bu süre nasıl 
geçecek, burası neresi” duygusuna kapıldım. 455 gün nasıl geçeceğini düşündüm. Bizi 
götürdüler, benim gibi devre kaybı çoktu. İlk gün heyecandan herkes uyudu, ama sabah da 
içtimaya çok hazır kalktık, uykum diken üstündeydi.  Bizi bir çavuş istihkakları almaya 
yönlendirdiler. Orada bir dolandırıcılık oldu. Telefonlar hep uzak ve askeri sistemde hiçbir 
şey hızlı işlemiyor. Sıradayız, normal bir asker geldi, insanların canı sigara istedi. Sigara 
isteyen varsa getireyim dedi, yüzü hala aklımda. 12 aylık asker. Başta güvenmedik ama 
sonra para verdik. 40 TL’ye yakın, telefon kartı sigara falan aldı. Sonra para verenler arttı, 
nereden baksan 400-500 TL para topladı. Ben vermedim. Kantin de kapalıydı. Herkes parayı 
verince çocuk kayboldu, toz oldu. Tesadüfen bir iki arkadaş yakaladı gazinoda, parasını aldı 
ama göremeyenler kaptırdı (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Askerde ilk gün bürokratik sürecin başlangıç evresi ve istihkakların parça parça teslim 

edilmesi anlamına gelmektedir. Sağlık muayenesinin ve uygulamalarının birkaç aşaması yine bu 

sırada yapılabilmektedir. Kıyafet değişimi esnasında askerler “toplu soyunma” ile 

karşılaşabilmektedir. UD-15 toplu soyunmanın yol açtığı şaşkınlığın, kamuflajların giyinmesiyle 

birlikte gurura evirildiğini belirtmektedir. Bun karşın yine de kamuflajlı görüntüsünü 

yadırgadığını ifade etmektedir.  

Binlerce asker teslim oldu. Bizi koyun gibi dizdiler, herkesi bölük bölük dizdiler, koğuşlarına 
götürdüler. Sonra bizi yataklara götürdüler. Sabah istihkaklarımızı dağıttılar. İşte pantolon 
çıkart, onu çıkartı. Bunu giyin, şunu giyin. Açık ormanlık bir yerde, Kırkağaç’ta. 500 kişi 
sırada, emir komuta altında soyunuyor ve giyinmeye başlıyor. Ben dedim aha askerlik 
başladı. Botların iplerini bile bağlatacak, onu bile tek tek geçir diyor geçiriyorsun. Ötekini 
geçir diyor ötekini geçiriyorsun. Lan dedim, nereye düştük biz. Yadırgayanlar, utananlar 
çoktu. Pantolonunu çıkar diyor, çıkaramam komutanım diyor. Nasıl çıkarmazsın diyor, gizli 
saklı olmaz burada, hepimiz erkeğiz burada. Arkadaşa kendini emanet edemezsen ileride 
doğuya gidersen hayatta emanet edemezsin diyor. Bir güveni vermeye çalışıyorlar, çoğu da 
iki günde alıştı. İlk giydiğinde bir gururlanıyorsunuz, fakat aynada yakıştıramıyorsun. Kol 
şurada bacak şurada. İçinde zaten kayboluyorsun, şapka şurada, yüzünün şu kadarını 
görüyorsun. Bir tek gözümüzle burnumuzu görüyorsun. Kırkağaç’ta 70 gün daraltma hayali 
kurdum. Yoksa geçmezdi o yetmiş gün (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Beden ölçüleri ile askeri kamuflajın uymaması askerlerin yakındığı bir ayrıntıdır. UD-17 

askerdeki ilk sabahta teslim edilen kamuflajların takas yoluyla uygun eşleştirildiğini dile 

getirmektedir. Komando berelerinin giyilmesi ile asker olmanın önemli bir koşulu yerine 

getirilmiştir.  

Farklı bir ortam, yaklaşık 200-300 kişiyle birlikte yatıyorsun. İlk gece uyuyamadım, sabah 
beş buçuk, koğuş kalk sesini duyunca kendimize geldik. 102 kilo falandım bana küçücük bir 
kamuflaj verdi. Birine de kocaman durmuş, onunla değiştik.  Bize bere de dağıtılıyor, özensiz 
komando bereleri. Nasıl takılacağını bilmiyoruz, taktık sağımızı solumuzu düzettik, dedik 
asker olduk (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Askere gitmeden önce bu yükümlülüğü tamamlamış kişiler tarafından en çok 

tembihlenen hususlardan biri giyecek ve postal istihkakının bir numara büyük ölçülerde talep 

edilmesidir. UD-10, 46 numara bot istediğini, o ölçüde tek botun yeşil olduğunu, iki kere 

çalındıktan sonra genelde botlar siyah olduğu için botunu kolaylıkla bulduğunu söylemektedir.  
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Arkadaşım bıraktı, hatta ilk giren 18. kişi filandım. Üç dört civarı teslim oldum. Temkinli 
gittim, saçlarımı üç numara falan vurdurmuştum, ama saçları kazıdılar. Kamuflajlarımız 
dağıtıldı, yemek yenildi, koğuşlar bölgesine geçildi. Aynaya baktığımda, aklımızda şu vardı, 
her şeyin bir numara büyüğünü söyleyin dediler. 46 numara bot verdiler büyük geldi, XXL 
istedim. Palyaço gibi olmuştum. 46 istediğim için tek yeşil bot benimdi, branda bot. İki kez 
çalındı, ikisinde de buldum, çalınsa da saklanamazdı (Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- 
Lice). 

Toplu soyunma dâhil birçok müşkül aşamanın komando adaylarının komandoluğa 

elverişliliğinin muayenelerinden ve sınavlarından biri olduğu görülmektedir. UD-18 psikolojik 

ve fiziksel teftişin babası tarafından teslim edildikten sonra yaşamaya başlamıştır.  

Babam nizamiyeden teslim etti, o gidince baktım yüzbaşı “yürü lan” diye itti beni. Bir yere 
girdik, herkes çırılçıplak soyunsun denildi. Daha içeriye gireli beş dakika oldu, u şeklinde, 
içeride bayan da vardı, komutan üsteğmen. Beyaz önlüklü de değiller, bilemiyorsun ki. 
Herkesin direkt karşıya bakmasını istiyorlar. Orada komando refüzesi gerçekleşecek, 
yüzüne karşı sen komando olabilirsin, sen olamazsın defol demeye başladılar. Sıra bana 
geldiklerine olabilirsin dediler. Önüme arkama baktığımda kaç yaşındaki adamlar 3 yaşında 
gibi davrandılar. Üzerinizi çıkarırken bakınca tek yumurtalı olanı, hiç olmayanı, sünnet 
olmayanı görünce şaşırıyorsun. İçinde beş-on tane ayıklanan çıktı. Komando olmak 
istemeyen vardı, ama aralarında izin verin sünnet olup geleyim komando olayım diyen de 
vardı (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

İstihkakları takas ederek kıyafet ve bot sorununu çözen UD-19 ilk günde ve devamında 

sistemin yerine oturmasını beklemiştir. Kamuflajları giyince asker olduğu duygusuna eriştiğini 

belirtmektedir. 

İlk günde sadece içeri girer girmez yatak falan verdiler. Kimse kimseyi tanımıyor. Şurada 
kalacaksınız dediler. Hemen yerlerimizi gösterdiler. Şimdilik burada kalın denildi. 
İstihkakları iki gün sonra verdiler. Askerler daha gelmemişler. Onlar geç gelmişti. Bayağı 
karışık bir ortam vardı. İlk gece rahattı, rahat uyudum. Kamuflajları giydiğimde asker 
olduğumu hissettim. Bölüğün spor alanında kıyafetlerimi verdiler. Uymadı botlar, iki 
numara büyük geldi. Büyük al denilir, ama iki numara büyük. Arkadaşla değiştim. Her şeyi 
değiştirerek bir şekilde düzelttik  (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Devrek- Kabataş). 

UD- 25 askerliğini yaptığı kışlanın bedelli askerler için tahsis bina edildiğinden dolayı 

nizami bir mekân ile karşılaştığını aktarmaktadır. 

Keşmekeş yoktu da tertipler kalabalık gelince karmaşa olmuştu. Herkesin yeri belliydi, 
düzen sağlandı. İlk gece uyku problemim yoktu. Orası bedellilerin yaptığı yerdi, derli 
topluydu. Ertesi gün yerler belirlendi, sağlık kontrolleri yapıldı. Her şey çok temizdi, 
yemekler özel geliyordu. Pansiyon gibiydi. Herkes yeşil, orman gibi. Yadırgamadım ama 
ölçüler tutmaz. Küçük gelir büyük gelir. Birebir kimsede tutmaz. Parka türü şeyler geniş 
olduğu için (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Askerde tanıdık, akraba, hemşeri /”toprağım” ile karşılaşmak sorunların kolay ve kısa 

yoldan çözülmesi için büyük bir avantaj sağlamaktadır. UD-16 da tanıdıkları vasıtasıyla 

bedenine uymayan kıyafetleri uygun hale getirmiştir. Tanıdıklar “nöbetten yırtmasını” da 

sağlamıştır. 

Biz girdiğimiz ilk günde aldık kamuflajlarımızı botlarımızı. Bende kamuflaj çok sırıtmadı 
bende, boyum dolayısıyla. Ustada bir arkadaşım vardı, terzi tanıdığıydı. Hallettim işlerimi. 
İki üç gün sonra hallettim. Çavuş da tanıdığımdı, beni manga başı yapınca nöbetten de 
yırttım (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 
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UD-29 ise kendisini düzensiz bir koşulda bulmuştur. İlk günü birçok yorucu durum 

içinde geçmiştir. 

İlk gün tam bir karmaşaydı. Kimin yeri yatağı belli değil. Hemen istihkaklarımıza verdiler. 
Bir de onunla iki-üç kilometre yol yürümek durumunda kaldık. İstihkakları almadan önce 
yemeğe gittik. Bardak çanak kir pas içindeydi. Allah’ım ben nereye düştüm diye düşündüm. 
Kamuflajlara uzun süre alışamadım yadırgadım. En sonunda koğuşa vardığımızda beni 
direkt koğuş nöbetçisi yaptılar. Şaşkınlık ve yorgunluk içindeydim tüm gün (Uzun Dönem, 
2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Kısa dönem askerlik yapmış askerlerin deneyimlerinden farklı anekdotlar dikkat 

çekicidir. Kabul toplama merkezindeki çetin koşullar, uzun dönem askerlerin yeni gelen kısa 

dönem askerlerle askerlik süreleri bakımından girdikleri diyaloglar, toplu soyunma emrine 

verilen itiraz ve diğer ilk gün deneyimlerinin canlı anıları; kısa dönemlerin bu olgulara dair daha 

“zinde”  bir bakış açısı ile temas kurduklarını göstermektedir. 

KD-6 nizamiye kapısından girdikten sonra askerler arasında dağıtılacakları birlik ve 

bölük ile ilgili konuşmaların geçtiğini hatırlamaktadır. Kamuflaj alımı sırasında yaşadığı toplu 

soyunma olayının askerlerin yakınmasıyla karşılaştığını ifade etmektedir.  

Nizamiye kapısına beşten sonra gittim. İçeri girdiğimde, kapının önündeki barakada 
bekletildik. Herkes bir bilinmezlik içindeydi. Tankçı birliği kötüymüş, topçu daha zormuş. 
Böyle 120 kişiyi 60’a böldü. İlk 60 topçu, diğeri tankçı. Tankçıda acemi eğitim aldım, sonra 
hizmet bölüğüne geçtim. Yazlık kamuflaj verdiler üşüdük. Hepimizi anadan üryan soydular. 
Kimisinde don kaldı kimisinde kalmadı. Ben uymadım buna. Bu askeriye bilmem ne 
yasasında varmış bu eğitimlerde. İnsanların çıplak vücuduna baktılar. Soyunmayan olmadı. 
Bayağı bir kişi buna tepki gösterince artık seslerini çıkarmadılar. Bu konu topçu taburunun 
komutanına da ilettik. Bunun insan haklarına aykırı olduğunu, insanları askerlikten 
soğuttuğunu, birçok insanın aklında sadece bu zulmün kalacağını ilettik. Yarbaya söyledik. 
Bir yanıt vermedi. Eğitim yaparken birden dizildik, o esnada parkanı çıkar, gömleğini çıkar 
pantolonunu çıkar aşama aşama emir verildi. Mırıldanmalarla birlikte iç çamaşırlarını 
çıkarmayı reddettiler (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Kabul Toplama Merkezleri (KTM) özellikleDoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

asker sevkiyatının güvenliğini amaçlamaktadır. Ancak bu merkezlerin hijyen koşulları ile 

barınma ve istihkak kapasitelerindeki noksanlıkları askerleri zorlu bir mücadelenin içine 

sokmaktadır. KD-11 de Oltu’ya geçmeden önceki durağı olan Erzurum KTM’nin yiyecek, 

barınma, kişisel temizlik konusunda ağır koşullar içinde olduğunu dile getirmektedir. KTM’ye 

ulaştıran otobüste bulunan uzun dönem asker karşılaştığı üçüncü tertip kısa dönem askerlere 

askerlik sürelerinin etkisi bakımından bir iğnelemede bulunmaktadır. 

Askeri minibüse bindik, uzun dönem bir çocuk dedi ki bu sefer takamayacaksınız. Üç 
dönemdir takıyorsunuz, bu sefer ben takacağım dedi. 8 gibi KTM’ye girdik, otogarda askeri 
araçlar bekliyordu. KTM korkunçtu, askeriyenin bir kapasitesi var. Beklenenden fazla kısa 
dönem gitmiş, üç bin beş yüz tane, hava soğuk, yatacak yer yok. Bir atıl bir hangar açtılar, 
üstü açık, ıslak, orada yattık. Yemek tost kantin, o kadar kişiye yemek de çıkmıyor. İnsanlar 
orada hemen kaynaşıyor. Oltu’ya gidecekler hemen kaynaştı, iki gün sonra Oltu’ya geçtik. 
KTM’de tuvaletimizi tuttuk, tuvalet bulamadık. KTM’den sonra kışla cennet gibi gözüktü. Bir 
gün sonra kamuflajlar falan dağıtıldı. Diğer arkadaşlara bakınca bana çok yakıştığını 
düşünüyordum. 1.60 boyunda asker vardı, ceket etek gibi duruyordu. Onlara bakınca fena 
durmadı. Zaten terziye gidiyorsun, o düzenleme yapıyor. Etek denilen yerde kısaltmaya 
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gidiyorsun. Çuval gibi şeyin içinde geziyordun. Direk üstüme oturdu, çok problem 
yaşamadım  (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

KD-13 kısa dönem celbinin kalabalık olması dolayısıyla malzemelerin alımı sürecinde 

karmaşa olduğunu belirtmektedir.  

500-600 kısa dönem bekledik. Kargaşa, kıyafet alma. Toplanıyorsun kendi malzemelerini 
teslim ediyorsun. Olur, olmaz durumu yoktu. Bir kere söylüyorsun numaranı, sonra 
değiştiremezsin. İçeride takas edeceksin. İlk gün iğne olduk iki tane. Yatacağımız yerler 
belirlendi. Yemekleri iyiydi, getirenler firmaydı. Orada herkes kısa dönemdi, kısa dönem 
acemi birliğiydi. Bir ay sonra herkesi farklı yerlere dağıttılar (Kısa Dönem, 2004, 24, 
Kütahya-Ankara). 

Tanıdıkların ve hemşerilerin bulunması kısa dönemler için de askerlik süresince 

koşulları kolaylaştıran etmenlerden bir tanesidir. KD-14 kıdemli uzun dönemler arasında 

kardeşinin arkadaşı ile karşılaşmıştır. Üç numara saç tıraşı, kısa dönem bir askerin şakası ve 

ranzalara atılan şafak, yani askerlik bitimine kalan gün sayısı askerliğin ilk gününe ilişkin 

unutamadığı sekanslardır.  

Ankara’daki arkadaşım 3 numara görünce şoke oldu. Filmlerde izlersin ya ıslahevi, 
istemeyerek tıraş olmuşsun, nasıl 6 ay geçecek dedim. Otobüsteki askerler belliydi, hepimiz 
aynı tarzdık. İçeri girdim, bir asker geldi bana dik dur diye emir verdi. Sonra öğrendim ki o 
da benden birkaç saat önce gelen kısa dönemmiş. Üstelik hemşeri çıktık. Sonra bozuldum, bu 
adama mı komutanım dedim diye. Giyindik, bölüğe gittik, üstümüzü falan değiştirdik, 
yemeğe gittik. “Tanrımıza hamdolsun”u beş kere okuttular, birçoğu söylemiyordu, hatta 
söyleyen bile titrek titrek t’yi söylediler.  İlk gece koğuşta uzanıyorum, bir grup tespihli 
adam geldi, adımı sordu. Ağabey hoş geldin filan falan, ağabey dedi ben senin kardeşinin 
arkadaşıyım. Sen aşiret çocuğu musun dediler. Çocuklar bizim bölgeden. İlla ağabey gelip 
çay içeceksin deyince herkes çok şaşırdı, 20-25 kişi olduk. İlk gece çok kötüydüm, ranzadaki 
yazıları okudum, şafakları görünce nasıl bitecek dedim. Sabah o botu bağlayınca değişiyor. 
Demir bardak, kimisinin eşofmanı yerde, kamuflaj çuval gibi duruyor. Her şey tuhaf. O grup 
içinde terzi de varmış, kamuflajımı onlar düzeltti(Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- 
Lice). 

KD-22 ilk günün geçe gelen askerlerin durumu hariç tutulursa düzenli bir program 

çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etmektedir.  

İlk gün hep dışarıda dolandık. Bizi soydular, iç çamaşırıyla kaldık, bizi baştan savma 
muayene ettiler. Olan varsa sıkıntısını bildiriyor, gözüm başım ağrıyor falan. Usta askerler 
yardımcı oldular. Geç gelenlere dışarıda yatak atıldı, yer bulamamışlar. Askerlik 
başvurusunda kilomu boyumu söylemiştim. İstihkaklar isme göreydi, ismim çağrıldı, hazırdı. 
Çağırdılar giyip çıktık. Asker olduğunu anlıyorsun. Yadırgadım. Şekilli kıyafetle gezen 
adamlarken birden resmi bir kıyafete giyiyorsun. Farklı düşündürtüyor. Koğuşlar biz 
gittiğimizde temizdi. Dediler biz burada usta asker yetiştiriyoruz, siz misafirsiniz (Kısa 
Dönem,2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Askerlerin ilk güne ilişkin belleklerinde kalan izlerden en yaygın olanı kalabalık asker 

sayısının yol açtığı düzensizlik duygusudur. Sevk edilen birlik, sorunu çözmek için azimle çaba 

harcasa da curcuna sadece hafifletilebilmektedir. KD-23 askere geç katılmasının bu curcunadan 

az etkilenme konusunda faydalı olduğunu söylemiştir. Memur olarak çalışmasını da bir avantaj 

olarak aktarmıştır. 

Akşam beşe doğru geç gittim, onun faydasını da zararını da gördüm. Aç bırakmadılar. Aşırı 
kalabalıktı, ayakta bile olsa yemek yedirdiler. İlk gün banyo yaptıktan sonra kıyafetleri 
giydirdiler, toz toprak içindeydi. Ayakkabım ayağıma göreydi. Her şey düzenliydi. Ayakkabı 
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için kalıba koyup öyle numarayı söylüyordu. Giyip ondan bir iki saat sonra yattık. Vallahi zor 
dedim, bitmez dedim, kalabalıktı. Kalabalık olunca insan aptallaşıyor, nereye git deseler 
oraya gidiyorsun, tam bir curcuna, düzen yok, sağlamaya çalışıyorlar. Ben geç gitmenin 
avantajını gördüm, akıl bir yere oturmuştu, ortamı gözleyeceğim, sistemi öğrenmeye çalışıp 
içine dâhil oldum. Memuriyetim dolayısıyla farklı kişilerle de organizasyon yapmak 
durumundaydım (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Kalabalık koğuşlar geçirilen ilk geceye başka bir meydan okuma eklemektedir. 

İlk gün kapıdan girdik. Bölüklerimizi belirlediler. Varınca şaşırdık, 60 kişilik koğuş. Üç tane 
koğuştan geçiş girebiliyorsunuz. Her girdiğinizde ayrı bir koku var. Gece rahat uyuyamadım. 
Kışın soğuktu. Koku, sesler… Camı açamıyorsunuz. Kokudan burun içimiz yara oldu. Ayak 
kokusu, ter kokusu… Tuvalete gitmemek için zor tutuyordum kendimi (Kısa Dönem, 2010-
2011, 29, Mamak-Keçiören). 

KD-26 kamuflajların yeşilinin zaman içerisinde bıkkınlık yarattığını, ama ilk giydiğinde 

kendisine yakıştırdığını; kamuflajların en azından “sabah ne giyileceği” derdini ortadan 

kaldırdığını dile getirmektedir.  

Farklı bir ortam, anlatılmaz yaşanır. İlk gün her şey disiplinliydi, istihkaklar hazırdı. 
Kamuflajları giydiğimde, yeşilsin, her taraf yeşil. Duvarlar bile yeşil. Asker dönüşü baya bir 
yeşil giymemiştim. Ben kendime yakıştırdım. En güzel yanı sabah kalktığında ne giyeceksin 
problemi olmuyor (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Askerlik şubesinde yapılan işlemler sonrasında yükümlüye birliğe teslim etmesi üzerine 

emanet edilen sarı dosya, KD-27’nin askerlik telaşını artırmıştır. Malzemelerin temininde baştan 

savmalık ile karşılaştığını belirtmektedir. Çekinceleri ve yadırgadığı kalabalık nedeniyle 

askerdeki ilk gece uykusunu alamamıştır. 

Giderken çok gururluydum, sonuçta vatan hizmeti. Anlatanların çoğu şurayı temizledim diye 
anlatmaz, herkes kahramanlık hikâyesi anlatır. İşin içine girene kadar gururluyduk. İşin 
içine girince gereği yok dedim. Uzun dönemlere bakınca diyorsun ki bunlar iyi ki gelmiş, 
biraz adam olurlar belki. Aydın’da ilk günüm… Telefonumu nasıl sokacağım diye düşündüm. 
Ayrıca en büyük derdim sarı dosyaydı, onu yatağın üstünde unuttum. Dönsem de 
yetişemem, içinde ne var bilmiyorum. Hemen askerlik şubesini aradım, oradan Aydın’daki 
askerlik şubesine gittim. Orada işimi yapan memur, Aydın taburdaki üsteğmenin eşiymiş. 
Kargoyla gönderilmesi sağlandı, iki üç gün sonra geldi Mersin’den. İçinde de hiçbir şey 
yokmuş, bir görev verdiler, o yazıyor sanırsın. Oysa künye bilgileri vardı sadece.  Yürüyen 
sırtı çantalı adamlarla buluştuk. İki buçuk gibi teslim olduk.  Boynumuza bir çanta taktılar, 
önüne bir şey atıyorlar, çorap, atlet atıyorlar sırayla. Kamuflaj uymuyor diyorsun, uyar 
diyorlar. Dayımdan bildiğim için taban götürdüm yanıma. Don atlet de almıştım. Botumuzu 
da aldık. Dolap badisi verdiler, iki kişi bir dolabı kullandı. İlk gece kimse uyuyamadı, herkes 
yerini yadırgadı. 150 tane adamla aynı yerde yatıyorsun. Çok yorulunca horlarım, millet ne 
düşünür diye tedirgin oldum. Toplu deneyimim, yurt deneyimim var ama bu kadar kalabalık 
yerde kalmadım. Her yerden bir ses geliyor, nereden geliyor bilmiyorsun (Kısa Dönem, 
2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

KD-28 de benzer bir nedenden dolayı uyku sorunu çekmiştir. Kamuflaj ise yabancılaşma 

hissine neden olmuştur.  

İlk gece yatamadım, aranızda 30 cm olan bir ranza, çok yadırgadım. İçtima aldılar, üzerimde 
ince bir süveter vardı, dondum. Koğuşta 23 kişi vardı hepsi de güzel insanlardı Benim 
kamuflajım çok boldu, 54 numara. Çok tuhaf hissettim, kendim değilmişim hissettim  (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- Hakkari). 

Askerliğin ilk gününe ilişkin toplanan verilerde uzun dönem askerlerin nizamiye 

kapısına girdikten sonra birtakım eziyet verici olaylarla karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu 
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eziyet verici olayları sorumlularına göre ikiye ayırmak mümkündür. İlk kategoride kıdemli 

askerlerin yeni gelen askerlere uyguladığı sözlü/fiziksel şiddeti ve dolandırıcılıkları telaffuz 

edebiliriz. Askerlikte ilk gece ve ilk gün “Cehenneme hoş geldin!” sözüne uygun olarak alay 

edilen, dayak yiyen, saçları rastgele olarak makineyle alınan askerlerden bazıları başka bir 

askere sarılarak geceyi tamamlamaya çalışmıştır. Korku nedeniyle birbirlerine askerden firar 

etme konusunda akıl danışanlar olmuştur. Yeni gelen askerlerin acemiliğinden istifade eden 

kıdemli asker topladığı paralardan sonra kaybolmuştur; askerlerden bir kısmı parasını geri 

alabilmiştir. Yeni gelen askerler kıdemli askerler için kışlaya düşen “keklik”lerdir. İlk günün 

izdiham içerisinde yeni askerler kıdemli askerlerin saldırısına maruz kalabilmektedir. Kıdemli 

askerler devreciliği bir sabır testine dönüştürerek, “annelerinin koynundan” yeni ayrılan 

erkeklerin dayanıklılığını da tahlil etmektedirler. Bu şiddet merasiminde kimlerin boyun 

eğmeye hazır olduğu, kimlerin karşı çıkacağı da listelenmektedir. Tahakkümün benimsenmesi, 

benimsemeyecek olanların sindirilmesi amacı güdülmektedir.  

Askerliğin ilk günü toplu soyunma ile komutan emrinin ilk mahcubiyeti ile 

yüzleşilmiştir. Herkesin erkek olması dolayısıyla “gizli saklının” bulunmayacağı söylenerek 

erkekliğe ilişkin bir stereotipi üzerinden talimat verilmiştir. Askerlerin birbirine güvenmesinin 

yolu mahremiyet duvarının kalkmasıyla gerçekleşmektedir. Erkeklerin kaynaşmaları 

kendilerini ifşa etmekte beis görmediklerinde nihayete erecektir. Beden ortadadır, emir-

komutanın tasarrufu altındadır. Bedenin çıplak hale getirilmesi ya da ekipmanlarla donatılması 

emir ile düzenlenmektedir. Bu tasarruf ile hem bedenin arazları tespit edilir, böylece savaşkan 

askerliğe kimin kabul edileceği tespit edilmektedir; hem de bedenin mülkiyeti hakkında bir 

izahta bulunulmaktadır. Erkeklerin mahcubiyeti ise dayanışma ideolojisi ve utanmanın 

erkekliğe yakıştırmama ile baştan savuşturulmaktadır.  

Kamuflaj askerliğin nirengi noktalarından biridir. Kamuflaj çoğu zaman bedene uymaz; 

küçük gelir ya da geniştir. Başka askerlerle takas ederek uygun kamuflaj aranmaktadır. 

Kamuflajı giyenler terziye gidip bedenlerine uygun haline getirme hayali kurmaktadır. Bedene 

tam oturmayan kamuflaj giyildiğinde sivil hayat ertelenmiştir, askerlik kendisiyle özdeşleşen 

kostümünü de giydirmiştir. Sonuç olarak bir biçimde değiştirerek, tamir ederek, kaybedip 

yeniden bularak kamuflaj düzeltilmiştir.  

Kısa dönem askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde de kamuflaj bir 

eşiğin aşılması, yeni bir döneme geçiş olarak belirmektedir. Kamuflaj giyildiğinde “çok tuhaf 

hissettim, kendim değilmişim gibi hissettim” denilmiştir. Kısa dönem askerler de toplu soyunma 

emriyle karşılaşmıştır. Fakat uzun dönem askerlerden farklı olarak bir direnç gerçekleşmiştir. 

Toplu soyunma emri “insan haklarına” aykırılık gerekçesiyle üst makamlara şikâyet edilmiştir 

ve bunun askerlikten soğuttuğu, bu zulmün insanların hafızasından silinmeyeceği zikredilmiştir. 

Kısa dönem askerlerin emri sorgulamasının komutanlarca cezalandırılmamış olması dikkat 
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çekicidir. Sosyo-kültürel olarak uzun dönem askerlerden farklı olan bu askerler karşı ısrarcı 

davranmamışlardır. Diğer yandan “erkeğin ayıbı yoktur” denilmemiş veya dayanışma eksenli bir 

nutuk atılmamıştır. Erkeklik ideolojilerinin kısa dönemleri “kandırmayacağı” bilinmektedir. Kısa 

dönem askerlerin kıdemli askerlerin şiddeti ile karşılaşmamıştır. İlk günleri karmaşa ve izdiham 

olarak tarif etmektedirler. Curcuna içerisinde insanın aptallaştığını vurgulamışlardır. Ayrıca 

fiziksel koşulların zorluğuyla da mücadele etmek durumunda kalmışlardır. Yedek subay aday 

aday sınavından sonra birliğe teslim edilmek üzere verilen sarı dosyanın unutulması bir kısa 

dönem askerin kışlaya teslim öncesi büyük bir panik yaşamasına neden olmuştur. Kişisel 

bilgilerin yer aldığı bu dosya askerde korkuya yol açan ilk “zimmetli” nesnedir.  

 
4.6. Acemi Er Eğitimi Dönemi 
 

Askerlikte geçirilen acemilik dönemi, genelde teslim olunan andan yemin törenine 

kadarki süreyi kapsamaktadır. Ancak kışlalara (tugay, alay, birlik, vb. ), askeri sınıflara ve 

istisnai durumlara göre uygulama ve süre farklılıkları görülebilmektedir. Yemin töreninden 

sonra da acemilik eğitimine devam edilebilmektedir. Ayrıca askerlerin acemi er eğitim 

bölüğünde usta birliğinde üstlenecekleri görevleri ve sorumlulukları üstlendikleri de 

görülebilmektedir. Acemi er eğitim dönemi askerlerin yükümlülüklerinin kurallarını defalarca 

prova ettiği, fiziksel dayanıklılıklarının terbiye edildiği, komutanlarıyla ve arkadaşlarıyla 

bağlarını oluşturdukları; kısacası “sivilden” askerliğe evirilmelerini sağlayan üniformayı 

bedenlerine uydurdukları dönemdir. Ast-üst hiyerarşinin panoramasını bu dönemde 

edinmektedirler. Tekil vermeyi, yani kişisel künyelerini üstlerine tanıttıkları ve emre hazır 

olduklarını bildirdikleri selamlama biçimini öğrenmek askerliğin ilk ve önemli bir eğitimidir. 

Böylece askerler askerlikteki “yerlerini” benimsediklerini, “emir ve görüşleri” uygulamaya hazır 

olduklarını teyit etmektedirler. Acemilik eğitimine simetrik anda askerlerin kayıt, evrak 

işlemleri ve sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Eğitimlerin farklı aşamaları bulunmaktadır. Koşu, 

tüfekli ve tüfeksiz jimnastik hareketleri; coğrafya, muharebe, yön tayini gibi askeri bilgiler, atış 

talimi gibi çeşitli aşamaları kapsamaktadır. Yemin töreninde sergilenecek olan tören yürüyüşü 

ise acemilik eğitiminin önemli öğelerinden biridir. Kentin askeri ve mülki erkânının, askerlerin 

ailelerinin katıldığı bu törenlere farklı bir titizlik gösterilmektedir. Askeri eğitimin başarısının 

sınandığı bir sahnedir. 

Uzun dönem askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde acemi er eğitim 

dönemini muhtelif temalar etrafında aktarılmıştır. Bağlı oldukları askeri sınıfa uygun olarak 

aldıkları eğitim, üst tertip askerlerin devrecilikte bulunması, komutanlarla yer yer parodik 

biçimlere bürünebilen karşılaşmalar, beslenme ve tuvalet sorunları, silah talimlerinde 

yaşananlar bunlardan bazılarını oluşturmaktadır.  
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UD-1 acemilikte tertipçilikle ağır bir biçimde karşılaştığını belirtmektedir. Düzenin 

sağlanması ve bu sorunun alt edilebilmesi için harcadığı çabalardan sonuç almıştır.  

Ast üst davası vardı. Tertipçilik de devrecilik de vardı. Bir hafta sonrası sıkıntı yaptılar. 
Kimini banyoda fırçayla yıkadılar. Diş fırçasıyla jiletle su çıkarttılar. Kendi nöbetleri için 
tekmeleyerek uyandırdılar. Bulaşık, ayak işleri... Bir buçuk hafta sonra düzen sağladık (Uzun 
Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Devrecilik askerlerin askerlik hayatlarını kâbusa dönüştüren bir olgudur. Askerler 

eziyet ve istismar dolu bu olgu ile acemilikte de karşılaşmaktadırlar. UD-5 acemiliğin ilk 15 

günü boyunca yaşadığı hırpalanmalar nedeniyle bunalıma girmiştir. Kışladaki bir intihar vakası 

ile eziyetler sonlanmıştır. Ayrıca komutanlara yapılan şikâyetlerden de sonuç alınmıştır. 

15 gün gibi bu askerlik bitmeyecek, firar etmeyi düşündüm. Ayrıca intihar etmeyi 
düşündüm. Gittiğimizde çok sıkıydı. Kaymakamın yeğeni kışlada kendini asınca sıkılaşmış. 
Kaymakamlık soruşturma açınca askerler değil uzmanlar yönetmeye başladı. Bir nevi oraya 
girdikten sonra kendini koyun gibi görüyorsun. Belki bu taraftan gitsen daha mantıklı, ama 
seni burada çeviriyor. Benim dediğim olacak diyor. Seni yakalıyor, git patates soy, 
karavanaya çık. İster istemez ilk 15 gün insanı illallah ettirdi. Adam soruyor, nerelisin diyor, 
ben Ankaralıyım diyorsan ellemiyor, toprağım demiyorsa saldırıyordu. Ta ki uzmanlar 
devreye girince, soruşturma başlayınca rahatladık. Onbaşı kıdemli askerler eğitim 
veriyordu. Şikâyet edemiyorsun, yeni bir topluma girdiğin için gözünü korkutuyorlar. 
Askerliğin yanar, diskoya gidersin diyorlar. Bir günün bile yansa gözünde çok büyüyor. Bir 
hafta işe gitmeye itiraz edince çok dayak yedik. Karşı da geldim, yirmi kişi birlik olduk 
dayağımızı da yedik. Alay komutanına çıktık. Sivil hayatımda da görüştüğüm komutan, 
teğmen. Öğlene kadar bizi kullandılar, dedik dudağımız falan da patladı. Komutan gereken 
cezayı verdi, istikamet cezası verdi. Sahiplendi bizi. Uzman çavuş devreye girince biz çok 
rahat ettik. 50 günümüz rahat geçti (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

UD-2 acemilik boyunca bulunduğu birlikte eğitimlerine ağırlık verildiğini ifade 

etmektedir. Diğer askerlerle kardeşlik bağı kurduğunu söylemektedir. 

İlk günler zorluk çekmedim. Akşam teslim olduktan sonra kontrol muayenesi yaptılar. Ya bu 
deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Acemilik üç ay sürdü. Kasım, aralık, ocak… Sürekli 
atış spor yaptık. 2500 metre koşu, 3 dakika içerisinde atışı tamamlıyorduk. Arkadaşlarla 
iyiydik. Çünkü hepimiz orada kardeştik. Ayrım yapmıyorduk.  Komutanlarla aram iyiydi. 
Askerlik tanımları, kuralları, disiplin... Cuma gecesi arazide gece eğitimi intikali olurdu (Uzun 
Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Birtakım münhasır özellikler acemilikte süreğen sorumlulukların elde edilmesini 

sağlayabilmektedir. UD-3 yaşı ve iş tecrübesi dolayısıyla yazıcı, yani yazışmalardan sorumlu 

asker yapılmıştır. Kendisinden yaşça küçük komutan ile yaşadığı olayı yakınarak anlatmıştır. 

Girer girmez hemen yazıcı oldum. Ne iş yapıyorsun sorusuna verdiğim cevap ile hemen 
yazıcı yapıldım.  Acemilikte bir astsubay silah çıkarıp takmayı bilen var mı diye sordu, 
1984’lüydü. Saf gibi ben dedim. Sana mı sorduk y… dedi. Emredersiniz komutanım deyip 
yerime geçtim. Baştan savma yaptım o işi. Bu hakareti duymasam daha iyi yapardım (Uzun 
Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Askerlerin hangi vazifelerle görevlendirileceği belirli ölçütlere göre yapılabilmektedir. 

Fakat birçok kez herhangi bir ölçüt göz önüne alınmaksızın görevlendirmeler yapılabilmektedir. 

UD-4 müzik eğitimi almamış olmasına rağmen bando takımında enstrüman çalmak üzere 

seçilmiştir.  Eleme sonrasında üç ay boyunca enstrümanın eğitimini almıştır. Elemeler 

konusunda üst devre hemşerisinin tüyoları çerçevesinde hareket etmiştir.  
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Acemilik Bilecik, üç ay, yemin törenine kadar eğitim aldık. Bilecik tabur 5000-6000 kişilikti,   
sırf Doğu’ya gidiyordu. Ben de kaçtım. Şoförlük seçimlerine gittim, ardından kaydımı 
yaptırmadan çıktım, korkuttular mayınla patlarsın diye. Bando takımından komutanlar 
geldi. Bizi soydular, ağzımıza falan baktılar. Yürüyüş yaptırdılar, iyiydik. Bandoya geçtim 
rahatladım. Üç ayda enstrüman öğrettiler. Notaları falan öğrettiler. Düdüksüz boru 
çalıyordum ben, iki ay orada öğrettiler. Dört nota vardı; do, re, mi, fa. Aralarında kısa dönem 
de uzun dönem de vardı. 40 kişiydik. Gazinoda oturduk ilk günler. Sistemlerde yerleştirme 
yapılıyordu. Eşofmanlarla takıldık, koğuşumuz belli oldu. İlk bir hafta eğitim, silahlı eğitim, 
düz koşu, üç bin metre koşu. Her hafta yarışlar vardı. Kazanan bir gün eğitim yapmıyordu. 
Bizim takım atışlarda, koşuda birinci oldu. Biz bir saate yakın teneffüs yapıyorduk. Bir ay 
sonra bando takımı geldi.  Üst devrem bir Mersinli vardı. Bana taktik verdi. Bir süre 
yemekhanede çalışıp ayakaltında durmadım. Çünkü zor görevler için elemeler vardı. 
Tankçısı, piyadesi. Her türlü pis işi yaptım. Sofrayı düzenleme, yemek dağıtma, bulaşık... 
Sonra bandocuları bekledim. İyi bir yer olacağını tahmin ettim. Yataklarımız takımlarımız, 
TVizleme odamız ayrıldı. Kendi özel 40 kişilik yemekhanemiz vardı (Uzun Dönem, 2010-
2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Tekmil vermek ve bunu kurallara uygun bir şekilde icra etmek acemilik döneminin başat 

sorumluluklarından biridir. Bu icranın nasıl gerçekleştiği komutanlar ve erler arasında ilginç 

durumlara yol açabilmektedir. UD-7 bu sorumluluğu eksiksiz yerine getirince kendi becerilerine 

uygun bir görevde görevlendirilmiştir. Fakat bu görev acemilik boyunca biteviye çalışmasına da 

neden olmuştur. 

Her sabah beşte kalkıp mıntıka temizliği. Eğitim başladı. 14-15 gün boyunca eğitim. 
Banyodan çıktık, komutan kızgındı, sonra süründürdü bizi. İki tane salağın disiplinsizliği 
yüzünden tüm bölüğü dikenli yerde süründürdü. Onu yaşayınca çektirecekler diye tedirgin 
oldum. Askeriyede mükafat da ceza da müşterektir.  

Bir komutan geldi, aranızda şunu bunu yapan var mı diye sordu. Korktuk bela alacağız diye. 
Biri sıvacıyım dedi, tokadı bir koydu. Dedi hayvan herif, mesleğini tekrar sordu, sıvacıyım 
deyince gene dayak yedi. Önce tekmil vermesi lazımdı. Bunları nasıl öğretmezsiniz diye 
yüzbaşı, üsteğmene, o çavuşa, çavuş da hepimize fırçayı kaydı. Askerde ne önde ne arkada 
gideceksin, ortada olacaksın. İşine gelince Hüseyin, işine gelince Mahmut olacaksın. Tekmil 
verdim bağırarak, dekorasyon yapıyorum, her işten anlıyorum ama branşım boya dedim. 
Sonra aferin deyip yanağımı okşadı, tokat atacak diye korktum. Ben ustabaşı oldum, elimin 
altına üç beş kişi seçtim. İçtimaya girmedim, sadece boya yaptım, rahata erdim. 
Olgunluğuma da bakıp saygılı davrandı diğer askerler. Sürekli tadilat çıkardı, askerler 
sürekli zarar veriyorlardı, durmadan boya-tamir işleri yapılabiliyor (Uzun Dönem, 2009-
2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Beslenme acemilik süresi boyunca askerlerin şikâyetçi olduğu hususlardan biridir. 

Yemin töreni provaları fiziksel olarak yıpratıcı olabilmektedir. Acemilikte askerlerin disiplini 

açısından saç-sakal kurallarının sıkı teftişe tutulduğuna rastlanabilmektedir.  

Üç ay boyunca dışarıdan yemek yedim. Yemekhanede şirket yemeği çıkıyordu. Neredeyse 
10-15 bin asker vardı. Şirket yemeği yiyemedim. Gazinodan fastfood tarzı yedim. Kapalı 
olduğu için kahvaltı yapabildim. Üç ayda 10 kilo verdim. 95 kiloydum, eve 76 kilo döndüm. 
Usta birliğinde 80 kilo falandım. Bir hafta tuvalete çıkamadım. Bisküvi atıştırırken 
tuğgeneral geçmiş, hiç fark etmedik, anlamadık. Komutan anlayışlı çıktı. Yemeği sordu. Yalan 
söyledik, yemek yetmedi doymadık dedik. İkinciyi istedin mi diye sordu. Hayır dedim. Biri 
de istedik ama vermediler dedi. Afyonlu, hemşehri çıktı. 

Genel olarak şoför eğitimi aldık. Acemilikte ehliyet aldık ayrı muayeneler giriyorsun, araçları 
kullanıyorsun. Komando olacakları ayırıyorlar, basurum olduğu için ayırdılar beni. 
Komandolar çatışma sırasında araçtan nasıl inilir, nasıl korunur eğitimi aldılar.  Kötü 
arabalarla aram iyi olduğum için pek sıkıntı olmadı. Provalar çok zordu, defalarca 
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tekrarladık. İnsan sağını solunu bilmez mi diyorsun, şaşırıyor ama. Ekim ayıydı sıcaktı. 
Yemin töreninde fark edilemiyor, askerler simsiyah oluyor. Çok zorlanmadım.  Sakalım 
çıkmaz, 15 günde bir temizlerim. Zaten bende tüy var. Sıra bana geldi, ne bu tüyler dedi. 
Anlamam dedi, hafiften de vurdu. Yine de ağrıma gitti kalabalıkta. Biraz daha tedbirli olmaya 
başladım(Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Uygun görülen erler acemilik sırasında komuta etmeye ısındırılabilmektedir. Komuta 

etme kabiliyetine haiz erler takım çavuşluğu yapabilmektedir. UD-10 bu becerisiyle öne 

çıkmıştır. Komutanlar tarafından itibar gördüğünü, ancak erlerin “cehalet”inin vazifesini yer yer 

sekteye uğrattığını dile getirmektedir.  

Yemek sıkıntısı yoktu. Samsun’da ilk kez orada başlatıldı, sivil aşçılar dağıtıyordu. Askerde 
soğan doğradım, patates soydum işi yoktu. Eğitim yaklaşık üç gün sonra başladı. İlk üç günde 
evrak işi vardı. Aşıyı ben yaptım devrelerime. Bir bölükte beş takım vardı.  Önce kendileri 
takım çavuşları belirledi. Aranızda üniversite mezunu var mı diye sordular. Onlara bu görevi 
yapıp yapamayacakları soruldu. Yapamayacaklarını söylediler. Sıra liselilere geldi, içlerinde 
bir ikisi yapabileceğini söyledi. Bir arkadaş beceremedi, otorite kuramadı. Bölük çavuşu 
kendisi beni seçti. Hatta tek sıkıntı yaşamayan çavuşlardan biriydim. Taviz vermem, 
disiplinliydim, yapılması gerekeni yaparım. Kendi harçlığımı dağıttığım oldu. Bazen ben 
harçlıksız kaldım,  ama yine de harçlık dağıttım. Küçüklükten beri esnafım, esnaflarla 
ilişkiliyim. İnsan sarrafı olmuşum. Çok çabuk analiz edebilen bir yapım var. O yüzden bu 
görevi başarıyla sürdürdüm. Komutanlarla iletişimim çok iyiydi, genelde uzman çavuşlardı. 
Beni çok severlerdi. Hatta harçsız kalınca onlar bankamatik kartımdan çekip getirirlerdi. 
Gerçekten beni çok severlerdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım.  Öyle askerler vardı ki köyünden 
hiç çıkmamış, adını soyadını söyleyemez, sorumluluk sahibi değildi. Onlar biraz problem 
çıkarırlardı. Verdiğin bir şeyi yerine getirmezlerdi. Adamı kantinde topluyorsun içtima 
zamanı. 

Spor, silahlı eğitim, sıhhiye ile ilgili tıbbi eğitimlerimiz güzel sürdü. İlk müdahale nedir, asker 
nasıl taşınır, serum takma, iğne yapma… Hatta ben anlatıcı olarak görev aldım, eğitmenlik 
yaptım. Marangoz da manav da vardı. Takımımda sadece 8 tane sağlıkçı vardı(Uzun Dönem, 
2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Askerlerin acemilikle sıkıntılarını başkasıyla “paylaşamaması” onları bazı kuraldışı 

davranışlara ve disiplinsiz tavırlara sürükleyebilmektedir. UD-15’in anlattığı olaydaki 

davranışlarının böyle bir yalnızlık duygusunun yansıması olduğu görülebilmektedir. Doğuda 

askerlik yapmasının aylık maaşını artırması dolayısıyla aile yardımı almayan birinin askerde 

hayatını idame ettirmesini sağladığını vurgulamaktadır.  

Bir hafta boyunca tuvalet sorunu çektim, çıkamadım.  Bizde silah konusunda rekabet vardı, 
kim daha iyi sıkacak diye. Silah kullanmakla ile ilgili sıkıntı yaşamadım, ama kendi 
sıkıntılarımı açıklayacak kimsenin olmaması, eğitimin yarattığı baskı stres yaşattı bana.  
Büyük hatalara rağmen böyle sıkıntı yaşamadım. Hakaret var. Uyarı dayağı yedik, ama hak 
ettik. İntikale gittiki her tarafımızdan sucuk gibi terledik. Ardından soğuk havada 
terlemeyelim diye ateş yaktık, sözde kimseyi yanımıza almayacağız. O iki taraftan geliyor, 
öbürü iki taraftan geliyor. 15 kişi olduk. Osman Komutan, aşağıda tek tek geziyor nöbet 
yerlerini. Ateşi fark etmiyor, daha duman çıkmıyor. Ben o panikle döktüm suyu, cos diye 
çıktı duman. Koştu geldi, kim yaktı ateşi, kimsede ses yok. Kadir yaktı dediler, ben ise hepsi 
yardım etti dedim. Odunu getirdiler, taşı dizdiler dedim. Başladı dizdi hepimizi, başladı 
dövmeye. O dövdükçe ben gülüyorum, gülme krizi tuttu. Sopayla vurdu kafama, ben hala 
gülüyorum. Komando dansı yaptırdı, dizlerimin mecali kalmadı. Yorgunluktan gülemiyorum 
artık. En başta yumuşak davranacaktık, gülünce sertleşti. Ben onları ele verdim ya, benim 
yüzümden dayak yedikleri için tutamadım kendimi, sinirlerim bozuldu. 20-25 metre 
süründürdü, sonra görüşeceğiz dedi, ama bir şey olmadı. 
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Refüze olanlar batıya gitti, benim doğuya gitmem iyi oldu. 275 TL maaş aldım, malum aile 
yardımı yok işe yaradı baya. Çarşı izni de yok. Bir tek telefon aldım, 500 TL verdim (Uzun 
Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Askerlikte “işini bilenlerin” eğitim ve nöbet gibi çetin koşullardan sıyrıldığı UD-16’nın 

anlattıklarıyla bağlantı içinde değerlendirmek mümkündür. Askerde rahat olmayı kurnazlık 

yaparak sağlayabildiğini dile getirmektedir.  

Manisa Batıkışla çıktı. Bizde pek eğitim yoktu, hep mıntıka temizliği yaptık. Geri hizmet 
yaptık, yemekhaneden sorumluyduk, rahattık o yüzden. İlk zaman çok sıkıntı olmadı, sadece 
iki üç gün sıkıntı çekiyorsun. İşimi bilirsen, kurnaz olursan, askerde rahat oluyorsun.  Asker 
maaşı yetmezdi, 22 lira filan, annem de babam da gönderdi, halam vardı, o da gönderdi 
(Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Temel gereksinimlerin karşılanmaması askerleri acemilik dönemi süresince ağır bir 

sınavın içine sokabilmektedir. İçme suyunun noksanlığının beslenmesini etkilediğini belirten 

UD-17 buna banyo ihtiyacının karşılanmaması da eklenince güç duruma girdiğini 

aktarmaktadır. Dayanıklı ve sert malzemeden yapılan askeri botlar ayak sorununa yol açmıştır. 

Pratik bilgilere sahip olması ve girişken karakteri komutanlarla ilişkisini olumlu tutmuştur. 

Benim en büyük problemim su ve tuvaletti, su orada sürekli kesikti. Eğitimlerin bir saatinde 
istirahat vardı. Artık nerede su bulursak oraya koşuyoruz. Su içemezsem yemek yiyemem. 
Neredeyse on üç gün tuvalete çıkamadım. Erkek olarak banyocu gidebiliyordun, ama 
banyoya gidince orayı sana da temizletiyorlar. Acemilik boyunca çok zor yıkandım. Hava çok 
sıcaktı, eğitim alanında komando okulunun itfaiye tatbikatı vardı, tazyikli suyun altına 
girmiştik. 23 kilo vermiştim orada. Sanırım susuz kalınca yemek yiyemedim. Kantin sırasına 
girip su almaya çalışır, bisküvi ile geçiştirirdim.  Spor olarak zorlanmadım, nasır vardı 
ayağımda, bot çok fena yapmıştı. Gece intikallerinde çok zorluk çıktım, aksayarak yürüyünce 
başka krampların oluyor. Ben refüze edilmek ile ilgili bir gayret göstermedim, kaçmadım, 
elimden gelenini yaptım.  Acemilikte sürekli atışlar yapıyorduk, biz desteksiz 100 metre 
üzerinde atış yaptık.  Komutanlarla aram iyiydi; yediği bir şeyden zehirlenmişti gece 
intikalinde. Balık konservesi yiyoruz, bu yüzden yanıma limon sarımsak alıyordum. 
Ağaçların altında mevziler yapmışız. Adam masaj yaparak, limon sarımsak yedirerek adamı 
kusturduk. Hava sıcak ve balık veriliyor. Tahmin ettim. Bana fazladan izin vermişti (Uzun 
Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Komandoların eğitimi için birtakım psikolojik testlerin yapıldığı UD-18 ile 

gerçekleştirilen mülakatta telaffuz edilmiştir. Kamuflajın askerler arasında kuvvetli bir teşvik 

yarattığını belirtmektedir. Tuvalet ihtiyacını yerine getiremediği için hastanede tedavi 

görmüştür. Silah atışlarında elde ettikleri “ödül” ile ilgili bir ceza aldıkları ilginç bir olay 

başından geçmiştir.  

Psikolojik testler yapıldı. Eldiven ve kalem fırlatıyor, tepkini test ediyor. Cinsellik sorusu var, 
aile sorusu var. En son ne zaman milli oldun gibi sorular soruyorlar. Anüs kontrolü olmadı,  
ama ilk muayenede yere çöktürüyorlardı.  İlk kamuflajı giyince gurur duydum, önemli 
şeyleri aştım diye. Kendini seçilmiş hissediyorsun, kıyafet ve bereden sonra duruşlar 
değişiyor. Herkes doğuştan askermiş gibi. Müthiş değişim oluyor, 0- 3 yaş arası görünen 
gençler birden büyüyor. 

10 gün kadar tuvalete çıkamadım, hastaneye gittim. Eğitim boyunca tutuyordum. Ufağı 
halledebiliyorsun, ama diğerini tuttum. Tuvalette hijyen problemi vardı. İlk üç gün psikolojik 
gergiliktendi. Kasık ağrıları çektim, derdimi de anlatamadım. Sonra Süleyman Demirel Tıp 
Fakültesi’ne gittim, apandisitten şüphelendiler. Beş tane doktor geldi, eldiveni taktılar 
yokladılar, ultrasona götürdüler. İçeriye bir kadınla stajyer bir doktor girdi. Ne yiyorsunuz 
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dedi, 80 yılı damgalı et yiyoruz dedim. Bana fitil verdiler, çocukluk yapıp kabul etmedim. 
Şurup verdi, gece üçte kalkıp yaptım. Sonra alışkanlık oldu, sorun çözüldü.  

Bölük komutanı 200 metre atışında 9 mermi veriyorlar, üç tutturursan ödül var dedi. 9 
mermiden 4 isabet var benim. Biri dedi burada genel ev var mı komutanım, 8 kişi de katıldı. 
Sivil eşyaları giyindik. Ben dedim oraya giderim ama içeri girmem. Karların eridiği zaman, su 
çukuru doldurmuş. İstikamet sağınız dağılın marş marş dedi, bizi çukurun içine sokturdu. 
Siviller berbat üzerimiz çamur oldu. Nizamiye karşısında bir bankta oturduk. Saat 12’den 
saat beşe kadar bizi bekletti. Yoldan köyler geçiyor onlardan sigara istiyoruz (Uzun Dönem, 
2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-19 da tören yürüyüşü provaları sırasında uyumsuz davranan askerlerin hatalarının 

faturasının herkese kesilmesinden dem vurarak, komutanların emirlerine itaat etmeyen 

askerlerden şikâyet etmektedir. 

Tören yürüyüşü öncesi baskı yapıldı. Rütbeli de üst rütbelinin emriyle yapıyordu. Ben çocuk 
olarak gitmedim oraya, 20 yaşında bir delikanlıydım. Benden en fazla 11-12 yaş büyük 
komutan vardı, benden ne istendiğini anlıyordum ama anlayamayan gençler vardı. Rütbeli 
istediği kadar söylesin anlayamıyordu. Çoban şunu yapın diyor, içinden 5-6 tane sürüyle 
rahatsızlık veren koyunlar vardır.  Onların hatalarından ben de cezalandırıldım. Üç asker 
yüzünden sırt üstü süründüm. Bir asker rütbelinin sözünü dinlemek zorundadır. O 
askerlerin içinde fırlaması, yaramazı oluyor. 32 kişiydik takımda. Atışlarda vuramıyordu 
(Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Kısa dönem askerler acemilik boyunca uzun dönemlere kıyasla daha hafif bir ağırlıkta 

başlangıç yapabilmektedir. Eğitim bölüğünün sadece kısa dönem askerlerden müteşekkil olması 

sosyo-kültürel açıdan benzer tipolojilere sahip insanların daha çabuk kaynaşmasını 

sağlayabilmektedir. Eğitimli insanlara karşı rütbeliler daha imtiyazlı yaklaşabilmektedir. Ancak 

bu imtiyazlı yaklaşım uzun dönemler ile kısa dönemleri acemilikten itibaren ihtilafa 

sürükleyebilmektedir. Genelde uzun dönem askerler ile katı bir mesafe içerisinde bağ kuran 

komutanlar, kısa dönem askerler karşısında performans ve rol karmaşası yaşayabilmektedir. 

Görüşme yapılan kısa dönem askerliğini yapmış kişilerin, uzun dönem askerlere kıyasla daha iyi 

koşullara sahip kışlalarda acemilik dönemlerini tamamladıkları görülmektedir.  

Teslim olduğu birlikteki tatbikat hali nedeniyle kamuflajları geç teslim edilen KD-6 

kamuflajları ilk kez giyip aynaya baktığında kendini tanıyamadığını söylemiştir. İlk hafta 

boyunca uyku ve tuvalet sorunu çekmiş; tüm sorunları zamanla aynı anda çözülmüştür. Diğer 

kısa dönem askerlerin içinde bulundukları duruma katlanamadığını gözlemlemiştir.  

İlk üç gün bize kamuflaj bulamadılar. Tatbikat varmış. Sivildik. Daha olayın içine giremedik. 
Komutanlar da yoktu. Kantinde çay sigarayla geçirdik. Yemekler kötüydü yiyemedik. Hijyen 
hak getire. Elbiseleri çıkarıp kamuflajları giyince kendimi çıplak istedim. Aynaya baktığımda 
kendimi tanıyamadım, vahimdi. ilk bir hafta hiç uyuyamadım. Tuvalete çıkamadım. Birlikte 
başladılar ve birlikte çözüldüler. Tutumlar komutan komutana değişti. Asteğmenler ve 
teğmenler sıkıntılıydı, uzmanlar da öyle.  Savcı da vardı hakim de vardı. Üniversite mezunu 
olup işsiz olan da vardı. Psikolojik problemi olan da vardı. Daha öncesinde hap kullanan 
vardı. Oraya gelip sorun yaşayıp depresyona girenler vardı. Onlar bu durumu 
kabullenmediler. Çıkmak istediklerini ve kendilerini insan dahi görmediklerini, savunmasız 
oldukları, korktuklarını söylediler. 5-6 tane vardı. Onlara tolerans gösterdiler (Kısa Dönem, 
2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 
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Kamuflajları askerliğin ilk haftasında alan KD-8 kamuflajların uyduğunu ama kepi 

kendisine yakıştıramadığını belirtmektedir. Kışlanın genelde “torpilli” askerleri barındırdığını, 

bu yüzden eğitimlerin hafif tempoda sürdürüldüğünü söylemektedir. 

İstihkaklar birkaç gün içinde teslim edildi ama giyme zorunluluğu yoktu. Kamuflajlı iyiydi de 
şapkayı yakıştıramadım. Kışlık kamuflaj verdiler, marttı. Tamamen onunla tamamladılar. 
Şoförlük yapmadım muhafızlık yaptım. Beden eğitimi mezunu olduğum için eğitimlerde çok 
zorlu gelmedi. Ayrıca orada genelde torpilliler bulunuyordu. Sabah içtimasına çıkardık, öğle 
yemeği olurdu. Bizi uzman çavuşa teslim etmişlerdir. Biz bina dışında, antrenman alanın 
dışına giderdik. Sadece sözlü sohbet vardı, not alırdık, o kadar (Kısa Dönem, 2006, 30, 
Gemlik- Gemlik). 

Ağır bir eğitim süreci geçiren KD-11 soğuk havanın etkisi ve bölük komutanlığını 

yürüten üsteğmenin ödün vermez katılığının hastalıklara sebep olduğunu belirtmektedir. Fakat 

tüm bu eziyetlere karşın arkadaşlarıyla eğlenceli vakitler de geçirdiklerini eklemektedir.  

Acemilik eziyetliydi ama keyifliydi. İnsanlar çabuk kaynaşıyordu, kavga dövüşlük bir durum 
yoktu. Eğitimler çok zor değildi, ama o sırada hava çok soğuktu. Bir tane üsteğmen vardı, 
yüzbaşılıktan üsteğmene düşürmüşler. Bir ay boyunca sabahtan akşama kadar karın içinde 
süründürdü, hiç acıması yoktu. Buna uyum sağlayamayan, donan kişiler çoktu. Adam sabah 
saat 6 buçukta içtimaya çıkarıyordu, dağın soğuğu vuruyordu, gölgesi. Eldiven bere çıkar, 
gocuk çıkar diyor, silah eline yapışıyor. Ben Mersin’den gitmişim. Antalya’dan gelen bir 
çocuk vardı, ODTÜ mezunu, donmuş düştü. Aynı şey başına gelen bir 10-15 kişi oldu. Ben 
keyif alıyordum, o yorgunluğun üstüne, 7-8 kişi kola çekirdek muhabbeti yapardık.  Uzun 
dönemlerle karşılaşıyorduk, bir sürü giden gelen kısa dönem oldu, seninki kadar eziyet 
görmediler denildi. Üsteğmen herkesi mum etti, herkes ip gibi, göğüs ileride. Öksürdün, 
hemen askerliğin canına okudunuz deyip istikamet veriyordu. Kar da yeni yağmış dümdüz. 
Biraz ısınmaya vaktin oluyor olmuyor, bir güleni görüyor, ardından başlıyordu gene sürün 
demeye. Hastalanan çoktu. Bende de boğaz enfeksiyonu oldu. 4-5 kişi ağır hastalandı (Kısa 
Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Askerliğin başlangıcında kendisini denetlemelerin ortasında bulan KD-12 acemiliğin ilk 

günlerini bağlı olduğu takımın bulunduğu binanın temizliği ile geçirmiştir. Eğitim programı 

aksatılmadan ve noksansız uygulanmıştır. Komutanlara beslediği büyük saygı dolayısıyla 

emirlere hevesle harfiyen uyduğunu aktarmaktadır. Tuvalet ihtiyacı ve beslenme önemli bir 

sorun olarak belirmiştir.  

Tam denetlemenin üstüne düştüm, hijyen denetlemesi, gittiğim batarya kalmış. Daha 
üstümü değiştirmeden acemi birliğinde sabaha kadar temizlikle uğraştık. Sabah koğuş kalk 
beş, saat dörde kadar masaların altları, sandalyelerin altları temizlenecek. Beni tanıyan yok, 
ama ben elimde fırçayla temizlik yapıyorum. Çok detaylı bir temizlik yaptık, bir astsubay 
bana kim olduğumu sorma zahmetinde bulundu. Temizlik için emir veren yok, temizliğin 
ortasında buldum kendimi.  

Acemilikle anlatacağım şey, sabah kalk, sürün, yemeğe git, yemekten geri gel, akşam beşe 
kadar yanaşık düzen. İlk gün çok fazla bir şey olmadı, yoğunluğumuz yoktu, ya 48 kişiydik ya 
50 kişiydik. Bize verilen kamuflajlar rastgeleydi, arkadaşlarının arasında değiştirebiliyorsun, 
terzi bulabilirsen düzeltiyorsan. Ölçü, ayakkabı numarası sormadılar. Sağlık kabininde bir 
sürü iğne vurdular. Sülüs belgesi sırasında muayene görmedim. Kamuflajları giyince bir 
fotoğrafçı geçiyordu zaten ilk fotoğrafımı orada çektirdim. İçinde memnun değildim, pek 
yakıştırmadım. Gittiğim zaman 107 kiloydum. Usta birliğine 93 kilo olarak girdim. Eğil, otur, 
kalk, sürün. Bir 12 kilo verdirdiler.  O adamlar buna emek vermiş, bunu yaptırmak 
zorundalar, ülke menfaati için. Evine ekmek götüren insanlar, biz de saygıda kusur etmeden 
ne isteniyorsa yaptık. Ot topladık, süründük, araç kullanılacaksa kullandık.  
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Haftanın iki gün çıkan yemekleri yiyemiyorduk. Suya batırılıp çıkarılan lahana, o zaman 
kantinci zengin oluyordu. Diğer günler balık tavuk çok iyiydi. Eğitim alanında olsun 
tuvaletimiz vardı, revir yanında, taburda tuvalet yoktu. Eğitim süresince tuvalet ihtiyacın 
varsa dişini sık, nasıl adamsın lafını duyabiliyorsun. 15. gün atışlarımıza gittik. Direk batarya 
çavuşu olarak görevlendirildim. Sıracılık sistemimiz vardı, temizlik, bulaşık için. 15. gün 
sonra bunları yaptırma sorumluluğun var. 10 dakika gecikse senin meselen, sen 
yaptıracaksın (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

Yorucu geçen talimlerin koğuşta gece saatlerinde hayatını kaybeden askerden sonra 

yumuşadığını dile getiren KD-13, askerliği aşılması gereken bir engel olarak gördüğü için 

bulunduğu durumla baş edebildiğini; acemilik süresince yaşadığı en büyük sorunun yemin 

töreni talimleri sırasında ayağının su toplaması olduğunu aktarmaktadır. Akşam saatlerinde 

arkadaşlarıyla sohbet ederek yakınlık kurmuştur. Eğitimlerinden sorumlu takım çavuşlarının 

kendilerine uzun dönem askerlerden farklı davrandığından söz etmektedir.  

Tuvalet sıkıntısı vardı, o faaliyeti yürütemedim. İğnelerin etkisi herhalde derdik. O dönemki 
hissiyatı hatırlamıyorum ama sonra bakınca bu ne lan dedim. Şaşkınlık var, ama etrafta 
herkes benim gibiydi sonuçta. Biri bir şeyi yapınca herkes onu yapıyor, sürü psikolojisi var. 
Ertesi gün eğitimlere başladık, anlatılmaya başlandı. Bir görev olarak gördüğüm için lanet 
olsun ne işim var burada dememiştim. Bot su toplamasına neden oldu, ayak ağrısı. Terlik 
izni aldım. Terlikle tören yürüyüşüne bile devam ettirdiler. Terlikle olmuyormuş bu iş, lap 
lap, kendi isteğimle botu geri giydim. Duş ev rahatlığında değildi tabi, izdiham vardı. Rahat 
duş için 2-3’ü bekliyordun. Kuru temizleme vardı.  

Gece bir asker öldü. Beyin damarında balon oluşmuş, gece ölmüş. Bizim koğuşta değildi. 
Şehit olduktan sonra bizi rahat bıraktılar. Standart askeri eğitim. O olaydan sonra 
yumuşadılar. Hepimiz etki altında kaldılar. Uzun dönem çavuş vardı başımızda, asla 
hakaretamiz şeyle karşılaşmadık. Uzun dönem askerlere haşin davranıyorlardı tabii. 
Akşamları gazinoda oturup televizyon izledik, yedik içtik. Tabii günün yorgunluğundan 
erken yatıyorduk elbette. Aileyle ankesörlü telefonla konuşuyorduk. Hiç cep telefonuyla 
konuşmadım. Bir ara her gün aradım, Annam niye her gün arıyorsun diye sormuştu  (Kısa 
Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

KD-14 askerliğinin ilk günlerini yük taşıyarak geçirmiştir. Uzman çavuşların sert tavırlar 

sergilediğini; ancak asteğmenlerin kısa dönem askerler empati kurdukları için merhametli 

davrandıklarını ifade etmiştir. Erkekler için önemli olan futbol maçlarını tanıdığı vasıtasıyla 

izleme şansı elde etmiştir. Uzun dönem askerler diğer kısa dönem askerlere bu imkânı 

vermemiştir.  

İki üç gün makarna yükle, kömür taşı… Su bidonları vardı, onları kantine taşı. Nerede bir iş 
varsa o işleri yaptık.  Yorgunluktan hemen uyuyordum. Uzun dönemler para toplayıp Lig TV 
almış, maçı izleyebilmek için kısa dönemlerden bir tek beni içeri alırlardı, diğer kalan 
camdan izlerdi. Kocaman kantinde 10 kişi var, dışarıda 500 kişi var. Koruyup kollayan uzun 
dönemler bile kısa dönemleri sevmediklerini söylüyorlardı. Kardeşimin arkadaşı, siz 
kendinizi savunuyorsunuz, biz ise yönetmelik falan bilmiyoruz eziliyoruz diyorlardı. Bu bile 
ağrımıza gidiyor demişti.  Uzman çavuşlar ayak ağrıma rağmen beni tören provalarına zorla 
sokuyorlardı. Asteğmenler ise fark etmişti ayak ağrımı, yana çekil diyorlardı (Kısa Dönem, 
2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Askerliğin acemilik dönemi doğru zamanda doğru yerde olmanın inceliklerinin de 

tartıldığı bir dönemdir. KD-20 de askerde ilk günlerini bu gözlemlerini yaparak geçirmiştir. 

Eğitimin zorluklarını görünce koğuş nöbetçiliği yaparak eğitimden “yırtmanın” yollarını 
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aramıştır. Kısa dönemlerin yorucu görevler ile mesul olduğunu belirtmektedir. Kışlanın “göz 

önünde” oluşu dolayısıyla koşullarının iyi olduğu anlaşılmaktadır  

Kimle konuşulur, kiminle konuşulmaz onları tarttım. Bana en uygun bilgileri edinmeye 
çalıştım. Laubalilerden uzak durdum.  Ben bomba sığınaklarında yattım, hiç yadırgamadım 
yerimi. Kısa dönemleri toplayıp mesleklerini sordular, mesleğe göre yerleştirme olacaktı. 
Mühendisleri kazanda çalıştırdılar, makineden anlıyorlar diye. Kömür taşıdılar askerlik 
boyunca. Görevlendirmeyle beraber revire başladım. 28 gün kadar eğitim oldu. Bir iki gün 
gittim eğitime, baktım olacak gibi değil. 22 günü koğuş nöbetçisi olarak kaldım. Milleti 
balkondan seyrediyordum. Telefon da vardı yanımda, telefonla konuşuyordum.  Kısa dönem 
askerler, kütükler vardı, 300 metre götürüp getiriyorlardı. Uzun dönemler tepeye çıkartıp 
indiriyorlardı. O Ankara ayazında hem de. Temizlik sıkıntısı yoktu, kimsenin gitmediği 
zaman duşa gidip sıcak duş alırdım. Sürekli generallerin, albayların olduğu bir yerdi. O 
yüzden sürekli temiz tutuluyordu. Uzun dönemler de düzgün kullanıyorlardı.  Belki doğuda 
falan olsa neyse, tümgeneral sürekli geziyordu (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- 
Ankara). 

İlk kez kısa dönemlerle karşılaştıkları için komutanların farklı profildeki askerlere 

tutumlarını tayin etmede zorlanmaları, hiyerarşinin inşası bakımından dikkat çekicidir 

Er eğitim alayıydı. Yüzbaşı bu bizim ilk kez kısa dönemle karşılaşmamız demişti. Hem onlar 
bizim gibi kimselerle karşılaşmadıkları, sorunlu kişilerle uğraştıkları için tuhaflardı. Bize 
hocam diyen komutanlar vardı. Asker diye çağıramadı. Ezmesi lazım ama o pratikten 
yoksundu, saygı duyduğundan değil. Tuvaletini yapamayan bir sürü uzun dönem asker var, 
gösterdiler neyle uğraştıklarını. Kaba konuşacağı birileri de değiliz (Kısa Dönem, 2005-2006, 
25, Balıkesir-Balıkesir). 

Kimi zamanlarda kısa dönem er statüsünün kaldırılacağı ve askerliğin uzun dönem 

süresi ile sabitleneceği söylentileri yayılabilmektedir. Bu söylenti nedeniyle KD-22’nin askerlik 

döneminde izdiham meydana gelmiş; kışlalar bu nüfusa yeterli koşulları temin edememişlerdir. 

Denetlemeler sırasınca üst rütbeli subayların dikkatini çekebilecekleri için “göz önünden” 

uzaklaştırılmışlardır. 

Acemilik Samsun, aslında Amasya’ymış. O dönem askerlik uzayacak diye büyük bir izdiham 
oldu, 100 binden fazla kısa dönem olunca nakiller olmuş. Ama bizi yatıracak ranza 
bulamadıkları için, Samsun’un özel kuvvetlerinin yatakhaneleri varmış. Ustayı Amasya’ya 
çektiler. Bizi 12 günde usta ettiler. Bir tekmil, bir de atış. Başka bir şey yaşamadık. En 
sonunda kara kuvvetleri komutanı denetlemeye geliyormuş, dediler boş araziye gidin. Dağın 
yamacında gittik, ortadan kaybolduk. Alıyorlar yemeği yiyoruz, geri götürüyorlar. Ateş 
mateş yaktık, takılacaksınız dediler. Herkes kendi derdinde. Zorla getirilmiş askerler de 
vardı  (Kısa Dönem,2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

KD-23 askerdeki koşulların çok farklı olduğunu ve o süre zarfındaki görüntüsünün 

tanıdıkları tarafından görülmediğinden memnun olduğunu ifade etmektedir. Koşulları kişisel 

gereksinimleri karşılamaya elverişli bir yerde acemiliğini tamamlamıştır. Uzun dönemlerin bir 

süre kasıtlı olarak yemek vermediklerini düşünmektedir.  

Çavuş talimgâhtı orası, tümen komutanı sürekli girdiği için her şey nizamiydi.  İlk günden 
tören yürüyüşü eğitimi başladı, çok yoğundu çok önem verdiler. Hiç hemşerim yoktu, 
Erdemliliyim. Ama iyi ki yoktu. Tanınmadığıma şükür. Şimdi beni o halde kimse görsün 
istemem. Yorucu, ne kadar okusan da insan aptallaştırıyor. Hele şu çalıştığım yerde. Başka 
bir ortam, ön yargılar var. Para işe yaramıyor, itibar işe yaramıyor. Her yerini görmek 
istedim, gönüllü bulaşığa gittiğim oldu. 10 günden fazla banyo yapamadık, hamama gittik 
çarşıda. Su sıkıntısı olunca başka yere götürdüler. Kabızlık problemim oldu bir hafta kadar. 
Uzun dönemler kötü davrandılar. Hizmet takımıydılar, bizi aç bıraktılar. Yemek var ama 
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vermiyorlar, yetmiyor diyorlar. Rütbelilere söyledik (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, 
Etimesgut-Etimesgut). 

Kısa dönem uzun dönem arası hizipleşme örneklerine acemilikte de rastlanmaktadır. 

KD-27 bu hizipleşmenin bir örneği ile karşılaşmıştır. Müdahaleleri sonrasında sorunun 

çözüldüğü görülmektedir. Kısa dönem askerler arasında da temizlik kurallarına riayet 

etmeyenlerin bulunmasına şaşırdığını ve kızdığını belirtmektedir. 

Kısa dönemin eğitimi bayram dolayısıyla 35 güne uzadı.  Kısa dönemleri sevmiyorlardı, 
çavuşlar, usta askerler normalde ense yapacaklarmış, biz geldik bozuldular. Sıcak su 
açmıyorlardı. Gözlemliyorsun tacizi. Gittiğimiz gün vanalar vardı duşta, sıcak su vanası. 
Sonra onların çıkarıldığını gördük. Mühendis arkadaşlar vardı, eski malzemeler vardı, 
onlarla vana yaptık. Komutanlara içtima alanında söyledik. Askerler biz yapmadık 
diyorlardı. Hiç öfkeli davranmadılar, ama askerliği uzun yaptıkları için subay falan 
sanıyorlar. Bize poşet diyecekseniz hiç sohbet etmeyelim dedik. Acemilikte bayramda çarşı 
izni verdiler, o zaman bazılarıyla arkadaş olduk. Askerlikte okumak işe yaradı işte. Bizi 
görünce pişman oldular, yarıda bırakanlar özellikle. Bundan dolayı kıskançlık içindeydiler. 
Sabotaj gerçekleştirdiler bize.  

Biz zaten tuvalet mıntıkasındaydık. Bunlar okumuş adam diyorsun, şaşırıyorsun. Orada bir 
delik var nasıl tutturamıyor, ya da niye su dökmüyorsun, yere sabun dökmeler falan. Herkes 
mıntıkasını sahiplendiği için sert çıkılmaya başlandı. Sigara yere atılmıyordu artık, ben niye 
senin sigaralarını çöpünü topluyorum. Artık daha fazla uğraşmamaya başladık, nizam oluştu. 
En erken biten mıntıka bizimkisi oldu, alıştı insanlar. Ta ki uzun dönemler gelene kadar, biz 
gitmeden 10-15 gün önce geldiler. Geldikleri gibi tuvalet tıkandı, yemekhanede yemek yiyor 
o kaşığı bıçağı alıp tuvalet deliğine düşürüyor. Cebe atmış onları. Taşla tıkayan var, 
temizliğini taşla yapmış.  150 askerin 20’si dağıtılan diş fırçasını kullanıyor, 
gerisiniçöpeatmış. Nasıl kullanılacağını, ne olduğunu bilmiyor. Ama bu bölgeyle ilgili değil, 
kullananlar arasında doğulular da var, batılılar da var, bu terbiyeyle ilgili. Anlam 
veremiyorsun. Televizyondan her şeyin öğrenildiğini sanıyorsun. Sapıyla çatal, bıçak 
kullanmaya çalışan vardı. Bir hafta sonra her şey düzene girdi, çünkü komutanlara söyledik 
(Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Koğuş ve eğitim alanları arasındaki uzaklık acemilikte askerlerin başa çıkmaları gereken 

zorluklardan biridir.  

Acemilikte 10 kişilik koğuşta kaldım. Eğitimler zorlayıcıydı, çünkü koğuşlar ile diğer yerler 
arasında mesafe çok fazlaydı, kilometrelerce yürüyorduk. Komutanlarla problemim yoktu. 
Benden yaşça küçüktüler. Hocam diye hitap eden asteğmen vardı. Fakat onu zayıf düşürecek 
samimiyeti kurmamaya çabaladım (Kısa Dönem, 2011, 30, Kütahya- Merzifon). 

Genellikle askerliğin ilk günü ile yemin töreni ve ardından usta birliğine dağıtıma kadar 

devam eden süreyi kapsayan acemi er eğitim dönemi, sivilden askerliğe geçişin tüm 

basamaklarının nüfuz ettirildiği bir dönemdir. Uzun dönem askerler için bu dönem kapsamında 

dikkat çeken bazı ortaklıklar bulunmaktadır. Bu dönemde askerlikte sürdürecekleri görevin 

tespiti ve eğitimi gerçekleşmiştir. Daha önce herhangi bir müzik eğitimi olmayan askerin bando 

takımına seçilmesi öncesinde uygun askerleri bulmak için askerler soyunmuştur ve askerlerin 

ağızlarına bakılmıştır. Acemilikte devreciliğin eziyetlerine direnmeye çalışılmıştır. Kıdemli 

askerler acemi askerler keyfi olarak iş yüklemekte, itiraz edenleri darp etmektedir. Askerler bu 

dönemde asker olmanın zorunluluklarını bazen dayak yiyerek öğrenmektedir. Tekmil vermek, 

sakal tıraşını sabah içtiması öncesi yapmamak, verilerin emirlerine dışına çıkmak komutanların 
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öfkesiyle karşılaşılan olaylar olarak dile getirilmiştir. Askerler bu dönemde taktikler 

geliştirmektedir. Hangi askerlerle dostluk kurup kimlerden sakınacaklarını tespit etmektedirler. 

İşe yarayacak, fayda sağlayacak, kaytarmaya, arazi olmaya imkân tanıyacak arkadaşlıklar 

askerliğin günlük hayatını kolaylaştıracaktır. Kurnaz olmak, askerde rahat etmenin formülü 

olarak ifade edilmiştir. Askerlerin çeşitli nedenlerden dolayı temel ihtiyaçlarını karşılamakta 

zorluk çektikleri aktarılmıştır. Şirketler tarafından hazırlanan yemekleri yiyemeyen ya da su 

gereksinimini karşılayamadığı için bu sorunun çözmeye çalışan askerler ihtiyaçlarını kantinden 

gidermeye çalışmıştır. Askerliğin ilk günlerinin yarattığı stres nedeniyle tuvalet ihtiyacı 

hususunda sorun yaşamışlar, tıbbi yardım almak durumunda kalmışlardır. Acemilik yemin 

töreni hazırlıklarının sürdüğü bir dönemdir. Bir askerin başarısızlığından dolayı bütün bölük 

ceza almaktadır; askerler toplu ceza olgusuyla tanışmaktadır.  

Kısa dönem askerlerin ilk günleri uzun dönem askerlerin sorunlarıyla örtüşen güçlükler 

içermektedir. Hijyen ve yemek bir zorluk olarak belirmiştir. Uykuya dalmak bir süre ritmini 

bulmamıştır.  Askerler tuvalet ihtiyaçlarını strese bağlı olarak kabızlık nedeniyle yerine 

getirememişlerdir. Bazı askerler içinde bulundukları koşullara alışamamış, depresif bir ruh 

halinin içine girmiştir. Hava koşulları eğitimin baskısıyla birleşince hastalanan askerler 

olmuştur. Denetlemeler nedeniyle eğitimi hızı artırılabilmiş; eğitim süresince temel ihtiyaçların 

giderilmesine izin verilmediği dönemler olmuştur. Ağır bir şekilde sürdürülen talimlerin bir 

askerin ölümünden sonra ılımlı hale getirildiği aktarılmıştır. Muayenelerin üstünkörü yapıldığı 

bilgisini eklendiğimizde, askerlerin birçok kategoride sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalıştıkları 

sonucuna varmak mümkündür.  

Uzun dönem askerlerin bir kısmı eğitimli, bilinçli, yaşça büyük, komutanlar nezdinde 

uzun dönemler kıyasla kayırılan kısa dönemlere öfke duydukları aktarılmıştır. Nitekim uzun 

dönem askerler kısa dönemleri televizyondaki maç yayınından mahrum bırakmakla kalmamış, 

sıcak suya erişmemeleri için “sabotajda” bulunmuşlardır. Kısa dönemler uzun dönemlerle 

yaşadıkları bu karmaşanın benzerini komutanlarla da yaşamışlardır kısa dönemleri hiyerarşide 

uygun yere yerleştiremeyen komutanlar acemi askerlere “hocam” diye hitap edebilmiştir. Süre 

ve tutum bakımından avantajlı olan kısa dönem askerliğin kaldırılması söylentisi çeşitli 

dönemlerde kısa dönem izdihamlarına yol açabilmiş; bu durum keşmekeşi doğurabilmiştir. 

Daha çok geri hizmette görevlendirilen, bu sebeple genelde düşük ölçüde bir acemilik eğitimi 

alan kısa dönem er eğitim bölüğü için yemin törenine farklı bir önem atfedilebilmektedir. 

Acemilik bu sebepten dolayı sadece tören yürüyüşüne hazırlık ile geçebilmektedir.  

 
4.7. Yemin Töreni 
 

Yemin töreni askerliğin gövde gösterisi şeklinde coşku verici bir mizansenle sunulduğu 

bir merasimdir. Tören asker ailelerine ve mülki erkâna açık olması dolayısıyla özel bir içeriğe 
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sahiptir. Bir dizi aşamadan ibaret olan merasim her şeyden önce askerlerin askerliklerinin 

duygusal olarak teyidinin sağlanmasını hedeflemektedir. Silahlara ve silah arkadaşlarına temas 

ederek gerçekleştirilen yemin, askerlerin sadakat duygularını pekiştirmek için kuvvetli 

bileşenlere sahiptir. Bayraklar, flamalar, anonslar, tribünleri dolduran siviller, tören 

yürüyüşleri, çalınan marşlar, heybetli ve coşkunluk verici bir sahne kurmaktadır. Askerliğini 

“formalite” ve aradan çıkarma olarak gören kişiler bile tören boyunca heyecanlandıklarını 

saklamamışlardır. Yemin töreni askerlerin genellikle teslim sonrası aileleriyle ilk buluşması 

olması bakımında faklı bir öneme haizdir. Aileleri törene katılmayan askerlerin buluşma 

sırasında kendi ailelerinin olmayışından hayıflandıkları tespit edilmektedir. 

Uzun dönem askerliğini yapmış katılımcıların tamamı yemin törenini ihtişam dolu ve 

onur verici bulduklarını zikretmişlerdir. Gurur duymuşlar, ağlamışlar ve yaşadıkları atmosfer 

karşısında boğazları düğümlenmiştir. Bazı gerekçelerle aileleri törene katılamamış askerler 

ailelerinin bu ana tanıklık etmemelerinden ve tören sonrası aileleriyle buluşamamış 

olmalarından elem duymuşlardır.  

Yemin töreninde ablam geldi. Ablam duygulandı. Çok kalabalıktı. Ailemi o kalabalıkta 
göremedim başka bir yerde buluştuk. Alayda on bölük vardı.  Yemin törenleri duygulandırıcı 
oluyor. Beşten fazla yaptık. İki dönem kısa dönemler. Bazen yer olmadı, çok kalabalıktı 
(Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Yemin törenine ailem geldi. Anne baba geldi, kardeşlerim yoktu. İster istemez duygulandım, 
ağladım. Dışarıya bile çıkmamışsın, bir ay süre zarfında görmemişsin. Ben ilk kez gurbete 
gittim. Uzun süre duramadılar, akşama gittiler (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-
Pamukkale). 

Yemin törenine ailem geldi. Güzel bir duyguydu, sonuçta bir amaç uğruna yemin ediyorsun. 
Belki askerliğin en güzel yanı o 10-15 dakikalık zaman. İki gün evci iznim vardı, sivili giyip 
dışarıda buluştuk. Afyon’a geçtik (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Annem babam ve kardeşim geldi. Uçakla geldiler, sağ olsunlar. Coşku büyüktü. Gözlerim 
nemlendi. Öyle marşlar, tören yürüyüşü ile savaşa gitmek geliyor içinden (Uzun Dönem, 
2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Yemin töreni üst düzey yöneticiler ve aileler karşısında “mahcup” olunmayacak bir 

şekilde tertiplenmektedir. Bu nedenle yemin töreni öncesi askerlerin dinç kalmaları için gerekli 

önlemler alınmaktadır; ayrıca “rezalet” çıkarma ihtimali olan askerler ayıklanmaktadır. 

Yemin törenine aile geldi. Çok gururlandılar, çocukları görünce çok duygulandım. Büyük 
oğlum ile göz göze geldik. Birbirimize göz kırptık, ağlayacaktım. Erkenden kalkıp yemeğimizi 
yiyip dinç olmak lazımdı, maksat ailelere bezgin, yorgun gözükmeyelim. Düşüp 
bayılmayalım, rezil olmasın askeriye. Uygun adım yürümeyenleri ayıkladılar, yemekhanede 
yaptılar yemini. Onur kırıcıydı elbette, biz ise bir an önce bitsin de evciye çıkalım 
derdindeyiz (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

UD-17 yemin töreninde yaşadığı duygu selinin benzersiz olduğunu, komutanların 

övgüsüne mazhar olmanın gururunu taşıdığını belirtmektedir. Acemilik boyunca su sorunu 

çektiği için ailesinden gelirken su getirmelerini istemiştir.  

Yemin törenine gelirken aileme su getirin dedim. Babam, dalga geçiyordur kerata demiş. 
Yemin töreninde bizimkilere denk gelemedim. Birbirimize benziyoruz, onlar da fark 
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etmediler. Sonra seslendim, sarıldık ettik. Babam dedi yandım oğlum, çeşme meşme yok 
mu? Su getirmediniz mi dedim, getirmemişler, bul şimdi bulabilirsen çeşmeyi. Yemin töreni 
aklıma geldikçe hala boğazım düğümlenir. Tören alanına girerken müthiş bir duygu seli 
vardı. Evlatlarım çok güzel yürüdünüz, aileniz ve biz gurur duyduk dedi komutanlar. Şimdi 
anlatırken de duygulandım (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Yemin töreni boyunca askerlerin ve ailelerin kalabalık içinde birbirlerini tespit etmeye 

çaba harcamaktadırlar. Yanlış kişilerin seçildiği ve tören boyunca o kişiler üzerinden duygu 

aktarımı yapıldığına rastlanabilmektedir. UD-18’de de benzer bir durum yaşanmıştır. Ailesi 

tören boyunca kendisi yerine başkasını izlemiştir. Yağmur başlayınca montunu annesine 

vermiş, fakat komutanın kendisinin onur verici bulduğu ikazıyla karşılaşmıştır. 

21. günde tören yürüyüşü oluyor. Ambiyansla ailenin gözü boyanıyor. Törende sis bombası 
atılıyor. Acemilik beresi açık mavi, oradan yeşil bere geçiliyor. Yemin töreninde ben diye 
başka birini izlemişler. O zamana kadar annemi babamı çok özlememiştim. Ailelerin hepsi 
telin ardındaydı, oğullarını görünce tele yapıştılar, herifin biri başladı geri çekilin diye, sanki 
cüzzamlıyız. Yağmur başladı, montumu annemin üstüne verdi. Başçavuş al onu geri dedi. Sen 
bize lazımsın dedi, annen hastalanırsa baban bakar dedi. Bence güzel bir jestti (Uzun Dönem, 
2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

Çeşitli sebeplerle askerlerin ailelerinin törene katılmadığı ya da ebeveynlerin 

katılmadığı dile getirilmiştir. Ayrıca askerlerin de herhangi bir tören olmaksızın yemin ettikleri 

durumlar da söz konusudur. Sağlık sorunları ve harcamalara ilişkin duyduğu sorumluluk 

dolayısıyla UD-4 ailesini törene çağırmamıştır.  

Yemin törenine bir günlüğüne kimseyi çağırmadım.  Abim şizofren hastası askere gitmedi, 
kardeşimin de gözünde katarakt var, sağ gözü görmüyor. Bir tek askere giden benim. 
Gelelim dediler ama boşuna masraf yapmayın dedim. Gelince daha kötü olacaksın hiç gerek 
yok (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Yemin törenine ailesinin katılmamasından dolayı daha sonra pişmanlık duyduğunu 

söyleyen UD-7, diğer askerler tören sonrası ailelerine kavuşunca “öksüz gibi” hissetmiştir. 

Yemin törenine gelmediler, keşke gelselerdi. Büyük pişmanlık duydum. Herkesin ailesi 
gelince öksüz hissettim kendimi. Yemin töreni çok farklı bir şeydi. Harbiye Marşı, İstiklal 
Marşı çaldı. O psikolojiyle savaşa gidersin. Biraz da bu coşkudan dolayı keşke tanık olsalardı 
dedim. Başçavuş evcilerimizi ceza olarak yırtınca iki gün dışarı da çıkamadım, ardından 
ailem kışlaya geldi (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Annesinin ve babasının yorgunluk çekmelerini istemediği için törene çağırmayan UD-10, 

ailelerin askerlerle kavuşma anında hüzünlenmiştir. Ailelerin getirdiği yemeklerden kendisine 

de ikram edilmiştir.  

Yemin töreni askerliğim boyunca hafızamda hiç unutamayacağım şeylerden biriydi. Uzun 
boylu olduğum için flamacıydım. Ama en unutamadığım rahat denilip askerlerin ailelerine 
koştukları o andı. Biz beş kişi kalmış koşan askerlere bakıyorduk. Benim kimsem gelmedi. 
Ben istemedim gelmesini. Pişman olmaktan ziyade o ambiyansa çok duygulandım. Benim 
annem babam gelsin değil de o kavuşma anına çok duygulandım. Tribündekiler meydana 
koştu, ailelere koşuldu, asla unutamadım. Ondan sonra çok güzeldi, herkes pasta börek, 
memleketinden bir şeyler getirmişlerdi, onları yedik, ikram ettiler. Aileleriyle sohbet ettik, 
çok samimi olduğumuz arkadaşlar vardı. Hala görüşürüz aileleriyle mesela. Onlarla 
konuştuk,  tanıştık.. Anne baba gelmeyi çok istedi ama bir yıl önce abim de aynı askerliği 
yapmıştı, fakat bir haftada geri dönmüştü. Çok yorulmuştu. Ben bu zahmeti tekrar çeksinler 
istemedim. Ama bugün olsa gelsinler, görsünler isterdim diye düşünüyorum (Uzun Dönem, 
2006-2007, 20, Samsun- Lice). 
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Askerlik dönemlerinin ve asker sevkiyatlarının dışında askerlik işlemlerini yürütüp 

birliklerine teslim olan devre kaybı askerler, yemin törenlerini kaçırdıkları için yeminlerini 

farklı mekânlarda yapabilmektedir. Yemin sırasında silahlar yerine kullanılan nesneler ilgi 

çekicidir. 

Sıraya diziliyorsun, bayrak taşıyorsun, çok sıkıntısı yok. Devre kaybıydı hep, yemin töreni 
olmadı, tören yürüyüşü de yapmadım. İçeride mutfakta, çatalla bıçakla kaşıkla yaptık. Tören 
dönemini kaçırdık  (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Komutanın kişisel kararı dolayısıyla yemin töreni alanının dışında devre kaybı 

askerlerle yemin ettirildiğini ileri süren UD-15, ailesi törene katılmadığı için bu durumun çok 

ağrına gitmediğini, ancak ailelerin şefkatinin kendisini büyülediğini belirtmektedir. Silah 

arkadaşlarının aileleriyle karşılıklı hasret ve sevgi içinde zaman geçirdiğinin altını çizmiştir.  

Diş ağrım vardı, komutan üç günlük rapor verdi. Sırf o hazzı yaşamayayım diye beni devre 
kayıplarıyla yemin ettirdi. Komutan bizi ayak yapıyoruz sandı, ondan kazık atmaya çalıştı 
galiba. Ailemiz gelecek ve bizi göremeyecekler sandı. Benim de ailem gelmeyeceği için çok 
da umursamadım doğrusu. Nispet değil, o anki duygularını coşkularını görsen çok farklı bir 
şey, 70 gün sonra aileleri gelmiş. Kimi evli barklı, çocuğu var. Serikli arkadaşım mesela, 
aldığı çocuğunu kucağına. Nutkun tutuluyor, o mutlulukları muazzamdı. Herkes ailesiyle 
buluşmuş, sarılmış koklaşmış. Tek tek aileleriyle tanışıyorsun, annelerinin babalarının 
ellerini öpüyorsun. Sanki çocukları gibiymişsin onlar da seni bir şefkatle karşılıyor, yani çok 
değişik bir duygu (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Van depremi dolayısıyla mağdur olan yakınlarına zahmet vermemek için davette 

bulunmayan UD-19 tören sırasında burukluk yaşamıştır. 

Yemin törenine kimse gelmedi. O zaman depremden çok etkilenmişti yakınlarım, zararımız 
vardı. Köyümüzde çok yakın 9-10 kişiyi kaybettik. İstemedim. Her şeyin önündeydim 
törende. Üst düzeydeki komutanlarıma selamımı verip, yemin masasına gidip yeminimi 
yaptım. Benim için çok özeldi. Jandarma marşlarımız vardır. Burukluk vardı. Ağladım 
açıkçası o zaman. Çünkü kimse yoktu. Herkes ailesiyle bütünleşti. Bir günsonra valiz 
verdiler, çıktık. 7 gün burada kaldım, ardından Ordu’ya geçtim (Uzun Dönem, 2011-2012, 
20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

UD-25 ise anne ve babasının yorulmalarını ve hastalanmalarını istemediği için davet 

etmemiştir; fakat erkek kardeşi ve arkadaşları törene katılmıştır. 

Annemgili istemedim, birader geldi, arkadaşlar geldi. Hastalanmasınlar, yorulmasın. Çok 
coşkulu bir andı. Normal yürüyüşü sevmeyen biri bile o ortamı sever, coşar (Uzun Dönem, 
23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Kısa dönem askerlerin yemin törenine bakış açısı uzun dönem askerlerin 

yaklaşımlarından farklılık göstermektedir. Törenin heybetinden etkilenmiş olsalar da askerliğe 

yönelik “rasyonel” yaklaşım bu merasim için de işleme sokulmaktadır. Görüşme yapılan kişilerin 

çoğunluğu törene özel bir anlam biçmediklerini ifade etmişlerdir. Ailelerin törene katılmalarına 

yönelik bir çabaya girmediklerini ifade etmişlerdir.  

Hiçbir duygu hissetmedim. Yapılması gereken bir iş gözüyle baktım. Herhangi bir duygusal 
bağ kurmadım (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Kimse yemin törenine gelmedi. Sadece üniversiteden bir kadın arkadaşım vardı. İstanbul’a 
geçmek üzereydi. Bir tek o geldi. Ailem gelmek istedi, ama engel oldum. Sonuçta masraf, 
babam emekli ( Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 
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Terör bölgesinde askerlik yaptığı gerekçesiyle ailesini çağırmadığını ifade eden KD-11, 

içinde bir hissin yeşermediğini, her şeye bir gösteri gözüyle baktığını dile getirmiştir 

Kimse söylemedim yemin törenini. Toplamda gelen aile sayısı 10-15’ti, uzak terör bölgesi, 
şartlar zor. Bende bir his yoktu, ama ciddiye alıp ağzından tükürükler saçarak, coşkuyla 
okuyarak yaptı okumasını askerler. Sonra askeriyenin oyunu başladı, karavana kalkmış, 
tabaklar konulmuştu, direkt reklam. Yemeğe özen gösterilmiş. Bunlar hep böyle yemek yiyor 
sanki  (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Ailesini askerde olduğundan haberdar etmeyen KD-12, ailesini törenden sonra 

bilgilendirmiştir. 

Askerde olduğumu bilmiyorlardı. Kendilerini arıyordum, ankesörlüden. Bulunduğum ortam 
şantiye ortamı gibi söylüyordum. Komutanlar yemin törenine gelecek ailelerin giriş 
çıkışlarda sorun yaşamayacaklarını sadece giriş ücreti vereceklerini söyledi. Böyle deyince 
herkes ailesini aradı. Ben arayayım mı aramayayım mı diye düşündüm, ailem bilmiyor. 
Aileye haber vermedim. Yemin törenimiz öğle birdi. Gece saatlerinde aradım, gelmeleri uzun 
süreceği için arayıp sadece durumumu söyledim. Vatanımı ve ülkemi seve seve 
koruyacağımı söyledim (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

Törenin ardından ailelerle askerlerin buluşmasından dolayı duygulanan ve bu 

durumdan yakınmış kısa dönem askerler bulunmaktadır.  

Aile gelmedi. Evet, törende duygulandım, gaz verildi yani. Sen istemesen bile sana işliyor. 
Herkes coşkuyla bağırıyor. Herkes ailesine kavuştu, ben orada kaldım. Biri olsaydı ben de 
yanına gitseydim diye düşündüm (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

Aileden gelen olmadı törene. Arkadaşların eşi dostu akrabası geldi, Malatyalı arkadaşla 
buruk buruk izliyoruz. Hem uzaktı, hem de bir iki saat izleyip gidecekti. Bitlis’ten Ankara’ya 
gelip Kastamonu’ya geçecekler, çok yorucu. Aileme bile söylemedim yemin törenini, 
nişanlım geleyim dedi. Ekonomik boyutu düşündüm. Jandarma Marşı’nı anlam yüklemeden 
okudum,  ama yemin töreninde güç olgusu başka oluyor. Yarın bir savaş olur, bu yeminin 
aklına gelir (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Yemin törenini söylemedim bile, önemsemediğim için. Diğer askerler tören sonrası ailesiyle 
buluştuklarında burukluk yaşadım. Aileden kimse törenin mevzusunu açmadı. Harbiye 
Marşı’ydı bizimkisi, bizim tümen genelde Harbiyeliydi. Ben ezberledim, farklı türkü 
versiyonlarında da söyledim, coşturucu olduğunu kabul ediyorum. Yemin sırasında 
duygulandım, ama beklediğim bir şey değildi. Beni ajite etti, yarbayın o hali, o fazla 
inanmışlığı çok etkiledi beni. İnanmış insanlar etkiler beni. Atmosfer nüfuz etti. Genelde 
antipatik bir olay yaşamadım, benden tamamen başka bir şeydi oysa (Kısa Dönem, 2005-
2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

12 günün sonunda yemin töreni oldu, son iki gün onu yaptık, az asker olduğu için. Aradan 
girdik yürüdük, ondan sonra bitti. Normal bir yemin töreni, komutanlar aileler vardı. Ben 
istemedim, askerliğim boyunca gelmedi kimse. İlkokul arkadaşım Amasya’da öğretmendi, 
haberleştik, ustada ziyarete geldi bana. Yakın görseydim geri dönemezdim, mentalitesi bana 
ters.  Ailelerle buluşma sırasında hüzün hâsıl oluyor. Yürüyüş sırasında on bin askerin 
çıkardığı bir ses efekti geliyor, iki yüz askeriz topu topu. Bir yürüdük çıktık, yarım saatte iş 
bitti. Efektlerle etkileniyorsun. Marş söylemedik. Kara Kuvvetleri Komutanının bildirisi 
okundu (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

KD-27 ailesi törene katılmayan askerlere tören alanının temizliğinden sorumlu 

tutulmasının hüznünü ikiye katladığını anımsamaktadır.  

Yemin töreninde her yer doluydu, Aydın’da kalacak yer yok. O zaman gelmesine gerek yoktu, 
gelmeyin dedim. Çağırmayan 30 kişi vardı. Onuncu Yıl Marşı’yla yaptık. Alanı bir gördük, 
izdiham. Alana girince ensendeki tüy bile diken diken oldu. Yemin töreni sanki bir yeri 
fethetmeye gidiyoruz. Kuran var masada, silah var. Dediler ki ailesi gelenler bir adım dışarı 
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çıksın, biz kaldık 30 kişi, tabur bomboş kaldı. Dediler ki ailesi gelmeyenler tören alanını 
temizlesin. Bölük sandalyelerini dağıt, masaları topla. İki darbe birden yedim. Gece bire 
kadar sürdü. Mükafatı, 3 gün boyunca kamuflaj giymemek, rahat rahat gezinmekti (Kısa 
Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Törende duygulanan, hata yapmamak için dikkatli davranan KD-23 eşinin gelmesine 

imkan olmadığı ve dağıtım izni kullanacağı dolayısıyla törene kimseyi çağırmamıştır  

22. gününde tören oldu. Aileyi istemedim, çünkü dağıtıma geldim. İzne geldim evli olduğum 
için. Diğerlerine göre bir hafta geç geldim. İzne geleceğim için istemedim. Çocuğum var, 
eşimin yalnız gelmesi imkânsız. Köylü olduğum için eşimin tek gelmesi hoş karşılanmazdı, 
ailemle gelecekti, onu da istemedim. Törende baya duygulandım. Konya’da daha önce 
katılmıştım, o zaman daha çok duygulanmıştım. Kendimizi sıktık, çünkü hata yapmayalım 
diye. Eve geleceğim için törende olmamalarına üzülmedim (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, 
Etimesgut-Etimesgut). 

Bazı askerler ailelerinin zahmete girmemeleri için törene katılmalarını istememiştir. 

Fakat aileler buna rağmen törene ulaşmaya çalışmışlardır. 

Ailem geldiler. Çağırmayı istememiştim, kıştı. Ama sağ olsunlar geldiler. Çok duygulandım,  
hem de onurlandım. Babam görmüş, ama annem görememiş. Herkes birbirine benziyor 
dediler. 10 bine yakın uzun dönem kısa dönem asker yemin etti. Süresi uzayacak denildiği 
için yığılma olmuştu (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 

Yemin törenine aile geldi, ama töreni kaçırdılar, otobüs 11 de geldi çünkü. Cidden milliyetçi 
değilim, ama insan bandonun sesiyle falan bir coşku geliyor. Gurur duygusu hasıl oluyor. 
Yolun kenarında durdum ailem beni tanımadı, şaşırdılar (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, 
Kastamonu- Hakkari). 

Askerliğin onur, gurur, şeref tiyatrosunun köşe taşlarından biri olan yemin töreni 

askerlerin askerlik coşkusundan müteessir oldukları bir gösteridir. Ailesi yemin törenine katılan 

askerler töreni eksiksiz bir gurur ve mutluluk duygusuyla anımsamaktadırlar. Askerliğin en 

güzel yanı olarak yemin töreninin coşkusu ile aileye kavuşacak olmanın heyecanının buluştuğu 

sekans olarak tanımlanmıştır. Marşlar, haykırılan yemin metni, kalabalık ve çocuklarını 

bekleyen aileler askerliğe dair en güzel anıları olmuştur. Ailenin gururlandığı, komutanları özel 

ilgisiyle karşılaştıkları, organizasyonun kusursuz olması için özenli bir çaba harcandığı dile 

getirilmiştir. Ailelerin tören boyunca çocukları veya yakınları yerine başka askeri izlemeleri sık 

telaffuz edilmiş bir vakadır. Üniforma, benzeri hareketler içerisindeki tören bölüğü, heyecan, 

coşku ve telaş ailelerde böyle bir “serap” görmeye yol açmıştır.  

Yemin törenine ailesi katılmayan askerler güçlü bir burukluk yaşamışlardır. Ailesini bu 

ihtişamlı gösteriye çağırmayan ve kavuşma anını yaşamayan askerler pişmanlık duymuşlardır. 

Çeşitli nedenlerle ailesi yemin törenine katılmayan askerleri de ikiye ayırmak mümkündür. İlk 

grupta törene herhangi bir mana biçmeyen askerler bulunmaktadır. Bu gruptakiler yapılması 

gereken bir görevi yerine getirdiklerini, herhangi bir özel duygusal bağ hissetmediklerini, yemin 

törenini gerçeklikle uyuşmayan bir reklam olarak niteledikleri görülmektedir. Ailesi yemin 

törenine katılmayan askerlerin bir kısmı yemin töreninin ardından gerçekleşen aile 

buluşmasında ise hüzünlenmişlerdir. Ailesine töreni önemsemediği için tören bilgisi vermeyen 
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askerler bile atmosferden, adanmışlıktan, komutanların idealistliğinden, marşlardan 

etkileniştir; aileler ve askerler buluşma sonrasında burukluk duymuşlardır. Kısa dönem 

askerlerin yemin töreninin anlam sembolizmine katılmadıkları; bu gösteriyle bir bağ 

kurmadıkları, fakat törenin bir parçası olan aileyle kavuşma sekansının etkisi altında kaldıkları 

anlaşılmaktadır. Yemin töreni kısa dönem askerler için hasret ve hüzün ile birlikte 

özdeşleşmiştir. Erkekliğe de militarizmin kavramsallaşmasının yegane örneklerinden biri olan 

yemin töreni kısa dönem askerlerin bir kısmı için sadece prosedür olarak kalmışken, bir kısmı 

için elemi çağrıştırmıştır.  

 

4.8. Usta Birliği 
 

Askerler askerlikleri boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’ne çeşitli şekillerde hizmet 

vermektedir. Ordu karmaşık kurumsallaşması ve yüz binlerce personeliyle her uzmanlık alanına 

ait bir görevi bünyesinde barındırmaktadır. Askerler ustalık dönemlerinde farklı görevlerin 

talimatları altına girmektedir. Eğer her askerin mesul olduğu nöbet tutmak hariç tutulursa 

askerlerin sivil hayatlarından taşıdıkları yeteneklere, mesleklerine, askerlik boyunca edindikleri 

becerilere dayanabilmektedir; bazen de herhangi bir ölçüte dayanmayan görevler ile yükümlü 

olabilmektedirler. Sorumlulukların yelpazesi geniştir; askerler tabi oldukları askeri sınıfın ve 

birliğin muhteviyatına dayanmaksızın vazifelere tayin edilmektedir. Görevlerin ölçütlerinin 

makul parametreler taşıdığı durumda beceri, eğitim ve tecrübe etkin olmaktadır. Söz gelimi 

eğitim, “masa başı” ya da iç mekân görevleri edinme şansını yükseltmektedir.  

Hem kısa dönem hem de uzun dönem askerlerden bürokratik görevlere dağıtılan 

askerler bulunmaktadır. Askerlik öncesi, sivil hayattaki meslekler kışlada bir uzmanlık alanıyla 

karşılık bulabilmektedir. Teknik alanlar, mühendislik, öğretmenlik,  tamir, bakım ve şoförlük 

gibi alanlardaki ihtiyaçlar bu ölçütler uyarınca karşılanabilmektedir. Acemilik boyunca verilecek 

eğitim ile münasip görülen vazifelere yönelik asker temini sağlanabilmektedir. Askerliğin başat 

görevleri olan nöbet, devriye, muhafızlık, operasyon faaliyetleri vb. yaygın ustalık dönemi 

sorumluluğu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Görüşme yapılan askerlerin ustalık boyunca 

yüklendikleri sorumlulukları incelediğimizde bu tasnifin farklı usulleriyle karşılaşabilmekteyiz. 

Ayrıca bazı askerler görevleri sabit kalmaksızın başka görevlere geçmişlerdir. Birtakım arz 

etme, kayırılma, ihtiyaç, elverişli olmama gibi haller görev değişikliğine neden olabilmektedir.  

Ustalık döneminde bağlı olduğu birliğin su deposunda görevlendirilen UD-1, deponun 

yazıhanesinde kayıt defterlerinin tutulmasını üstlenmiştir. Deponun kaydının ehemmiyeti 

dolayısıyla komutanların aksaklık ihtimaline yönelik tedbirli davrandıklarını belirtmektedir. 

Bir buçuk ay sonra çavuş rütbesi olunca su deposuna gönderdiler. Üniversite mezunu olunca 
onbaşılık sonrası sınava girip çavuş oldum. Önce çavuş olunca yazıhaneye koydular 
Yazıhanedeyken 6’dan sonra önüme dosya açıp ay sonuna kadar yetiştirilecek diyordu, 11’e 
kadar takılıyordum. Ardından nöbetim varsa gidiyordum. 6 tane asker 7 komutan, 1-2 tane 
hacı hoca vardı, onları nöbete gönderiyorduk. Dağın öte tarafında çarşı vardı. Sol tarafımız 
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köydü, alt tarafımız çarşıydı. Çarşıda tekel vardı, köyden nevale alıyorduk. Şikayet olmaz. 
Tugay komutanının bilgisi dâhilinde su deposuna gidiyorduk. Play Station vardı, telefonla 
konuşuyorduk.  Sabah kontrol olurdu, deftere işlenirdi, bir gram mazot bile hibe edilmezdi. 
Bu yüzden komutan izne göndermek istemezdi (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-
Çanakkale). 

Jandarma olan UD-2 ustalığının başlangıcında bir nevi kâhyalık anlamına gelen komutan 

postası olarak görev almıştır. Daha sonra birliğe yeni katılan acemi askerlerin rehberlik, 

eğitmenlik ve danışmanlık görevlerini üstlenmiştir.  

Acemiler geliyordu usta birliğine. Dört dönem asker yönettim. Bölük komutanı postalığı 
yaptım. Jandarma olarak gittim. İlk günler, acemilikten alışıktım. Bölükteki kadro askerler 
gidiyordu. Şans olarak bana da bölüğe görev çıktı. Atış yapmadan nöbet tutturmuyorlar. Atış 
sonrası bölüklere verdiler. Acemiler geliyordu. Kayıt işlerini revir yapıyordu. Askerlere 
eğitimi tanıtıyoruz. Kadro askerler olarak bölüklere geçtik. 1 yıl kadar sürdü. Askerleri 
içtimaya, banyoya, yemekhaneye götürürken. Ama eğitim safhasında yoktum, rütbeliler 
vardı. Yeri geldiğinde her şeyi yaptık. Çavuşluk da yaptık, revire degötürdüm. İş 
yapamayanlara yardımcı olduk. Çantalarını yerleştirdik. Getiriyoruz koğuşa, dolaplarını 
düzenlemelerine yardım ediyoruz. Notlarını bağlamalarına da yardım ettik. Bir kere gördü 
mü hep yapıyor. Görüşmüyorum şimdi onlarla, geride kaldı. Gelip gidiyorlar, 
hatırlamıyorsun ( Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Acemilikte edinilen eğitim ustalıkta icra edilebilmektedir. UD-4 acemilikteki elemede 

bando takımına seçilmiştir. Daha önce müziğe ilişkin bir deneyimi olmamasına karşın bando 

takımında enstrüman çalmıştır.  

Sınav oldu, ben takım çavuşu oldum, bölük çavuşluğu da yaptım.  Çoğu giden kimse 
enstrüman falan bilmiyor. Boruyla nefesini açman lazım, sipsiyle ses çıkarmaya çalışıyorsun, 
dudağını oynatarak farklı notalar çıkarmayı öğrettiler. Dönünce bıraktım, ama elime alsam 
yine çalarım  (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Pamukkale’de turizm jandarması olarak askerliğini tamamlayan UD-5 ustalık boyunca 

jandarma karakolunun çeşitli görevleri ile sorumlu tutulmuştur. Nöbetçilik, yaya/ araçlı devriye, 

telsiz ve SEMAC (Süratli Emniyetli Mesaj Aktarma Cihazı) operatörlüğü yapmış; karakolun 

temizliği ve tertibiyle de yükümlü olmuştur. Bu süre zarfında asayiş kuvvetlerini ilgilendiren ve 

sivillerle teması doğuran olaylarla karşılaşmıştır.  

Biz Pamukkale Akköy’e bağlı olan karakoldaydık, çok rahattık. Bizim yaya devriyemiz vardı, 
insanlarla iç içeydik. Bizim karakolda sabahları turistler korkuyor diye silahlı nöbet 
tutulmazdı, müzeye geçmeleri için karakolun oradan geçerlerdi. Ayrıca karşımızda yurt 
vardı. İnsanlarla hep diyalog içindeydik, bazıları gelirdi askerlerle muhabbet ederdi. Pazar 
kurulurdu, pazar devriyesi atardık. Oradaki insanlar askeri çok seviyordu, bir şeyler ikram 
ederlerdi. Ama komutanlarımız kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz diye dikkat etmemizi 
emretmişlerdi. Bir baba kızına tecavüz etmişti, iki kızını da hamile bırakmış. Ateş ederek 
kaçmaya çalıştı, komutan ayağından vurdu. Biz alırız, teslim ederiz, bizim işimiz biter, ona 
savcılık karar verir. Biz gerisine karışmayız, olayları cezaevi jandarma görür. Biz destek 
amaçla gitmiştik.  Akköy’ün bir tarafında kumarhane var, adamın biri kumarda kaybetmiş. 
En son karısını döve döve getiriyor, bize sığındı kadın. O senin hayat arkadaşın. Turistler 
bilsin ki asayiş orada sağlanıyor. Kapkaç olmuştu, gerekeni yaptık. Grup halindeydik, iki kişi 
iki kişi geziyorduk. Bir kargaşa oldu, almış koşuyor. Bize yakalanmadı karşı grubumuza 
yakalandı. Kalabalık içinde plansız projesiz iş yaptı bence, çünkü kalabalıktan vuran döven 
oldu.   

Herkesin bir görevi vardı. Banyo, tuvalet sorumlusu vardı, çamaşır makinesi sorumlusu 
vardı. Koğuş sorulumuz vardı, yatağına, temizliğine bakan, dolaplara. Benim ilk önce 
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görevim onlar gibiydi, sonra SEMAC ve telsiz vardı.  Son 6 ay kala santraldeydim, gündüz 
yatıyordum. Zaman geçmiyordu, gönüllü olarak yaya devriye atıyordum (Uzun Dönem, 
2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Askerlerin görevlerinin tespiti için gerçekleştirilen elemeler vazifenin kulvarını farklı bir 

kutba çekebilmektedir. UD-9 araç şoförlüğü ve araç bakımı gibi görevler üstlenirken elemeler 

sonrasında tören bölüğüne seçilmiştir. Alıştığı görevinden ve birlikten uzaklaşmanın 

mutsuzluğa sevk ettiğini, elemelerde farklı bir yol denemediği için daha sonra pişman olduğunu, 

fakat görevi boyunca çok duygulandığını belirtmiştir.  

Beni garaja verdiler, orada asker az olduğu için komutanlar birebir ilgileniyordu. 25-26 
civarında komutan vardı. Bölük komutanımız üsteğmendi. Derdimizi daha iyi anlatabildik, 
seviyeliydi her şey. MAN yoktu, Unimog vardı, araç kullanmadım. Araçların bakımı, motoru, 
lastiği… Daha sonra seçmeler oldu, Kadro askerlerinden bir ikisi dedi ki seçmelerde 
seçilirsen tesislerde, turistik yerlerinde çalışırsın, rahat olursun, kamuflaj giymezsin dediler. 
Sivil giyiyorsun dediler iştahım kabardı, aslında açgözlülük yaptım. Beni boyum için 
seçmişler. Emniyet muhafız bölüğüne seçilmişim. Tören bölüğüne gittim, bütün 
Çanakkale’deki törenlere çıktık. ANZAK törenleri, 18 Mart törenleri. Sırf onun için gitmişim. 
Kışlada normal kamuflajla yapıyorsun. Budala durumuna düşüyorsun. Millet çay içiyor, 
aylaklık yapıyor. Sen yardırıyorsun, millet dalga geçiyor, ancak gidersiniz, yürürsünüz diye.  

Şehitlik abidesinin içine giriyorsun tüylerin diken diken oluyor. Komutanlar gaz veriyor, 
bunlar atalarınız, dedeleriniz burada, ona göre hareket edin, bizim için bu fedakarlığı 
gösterdiler. Çift çarşılar, bundan sonra gündüzleri yatacaksınız falan. O günler yemekler 
farklı, güçten düşmemek için. Bal, ceviz, fındık. Üç bayrak tutucu, üç komutanımız var, 
onlarda kılıç var. Abidenin olduğu yerde yerimiz çizili. 9 ülkenin ulusal marşları okunuyor. 
Her ülkenin marşında tüfek omza esas duruşta bekliyoruz. Anzaklar geliyor, şehitleri olan 
ülkeler. O bitince politikacıların önünde yürüyüş yapıyoruz (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, 
Gaziemir-Çanakkale). 

KTM’ye katılmadan, teslim olacağı birlik bilgilerine göre hareket eden UD-10 yanlış 

birliğe teslim olmuş, orada bir ay boyunca inşaat işçiliği yapmıştır. Lice’deki kendi birliğinde ise 

sivildeki işini zikretmesi üzerine yazıcı yapılmıştır. Maaşlar, yemek, izin, nöbet, revir ziyareti 

gibi sayısız konuda sorumluluğu bulunduğunu, yazıcılığı adilce yaptığını, erlerin ve 

komutanların takdirini kazandığını belirtmektedir.  

Kulp’taki topçu taburuydu, hatta Lice’de de bir KTM varmış. Kimse askersin sen deyip 
indirmedi. Kimlik kontrolü yaptığında da indirmediler. Ben de misafir gibi ben geldim deyip 
taburun kapısını çaldım, çalmaz olaydım. Çünkü oranın askeri olmadığın için çok eziyorlardı. 
Benim dağıtım kâğıdından öyle yazıyor ama direkt öyle gitmemen lazımmış. Diyarbakır 
KTM’de Lice askerleri ikinci iç güvenlik tugayına gelecekmiş, oradan istenilen yere 
dağıtılacakmış. Dağıtım yerinde Kulp yazıyor diye Kulp’a gitmemen lazımmış. Kulp’ta bir ay 
inşaat işinde çalıştım, işçi de lazımmış. Öyle olunca çimento taşı, harç kar. Askerlik 
yapmadım. Kahvaltı inşaat, yemek inşaat. Tüfek elime almadım, nöbet yok. Bu arada benim 
gibi ipsiz sapsız gelen 8 kişi olduk. Toplandık bir askeri araçla Lice’ye tugaya getirdiler. Orası 
da toplanma merkeziymiş. Hayvan pazarı gibi komutanlar işine yarayacak askerleri 
götürüyordu, sen sen gel, sen sen kal diye. Bende kırmızı nefte vardı, bir sıhhiyeciye ihtiyacı 
varmış. Topçu taburu var, oraya götürdüler beni. Orada da bir seçim yapılıyor, bataryalara 
yönlendiriliyor. Ne iş yaptın diye sordular, eczanede görev aldım dedim. Bilgisayar biliyor 
musun, biliyorum dedim, yazıcı oldum. Geri kalan sürede yazıcıydım. Ambulanstan 
sorumluydum, revir odası vardı, ilacı olan askerler vardı, zamanı gelince ilaçlarını verirdim. 
Bir de bölük yazıhanesi vardı. Yazıcıydım, terhis dönemi geldiğinde nöbetçi çavuşa bana 
yazıcıyı çağır demiş. Bir buçuk ikiye kadar çalışırım, ertesi günkü evraklar, işler vardır. 
Maaşlar, yemeklerini, izinlerini, nöbetlerini, revirlerini her şey benden geçiyordu. Ben 
geldikten sonra askerler teşekkür etti. Biz her gün aynı nöbeti tutmaktan bıkmıştık, sen 
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geldin nöbet sistemi düzeldi dediler. Ben yaklaşık üç saatimi ayırırdım, askerin psikolojisine, 
davranışına, arkadaşına göre hazırlardım (Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Terör faaliyetleriyle karşılaşılan bölgede nöbet ve gözcülük hayati öneme sahiptir. 

Askerliğinin usta dönemini Bingöl’de yapan UD-15 gözcü kulesinde nöbetçilik yapmıştır.  

8-9 ay boyunca gece görüşünde nöbet tuttum. Kuledeydim, eski yapılı, çimento, tuğla, demir ile 
yapılmış. Teskeresi gelenin yerine 6 saat boyunca geceye geçtim. Dağları falan sırayla baykuş 
kamerayla gezerek izlemem lazım, ama bir kere yapmadım. Kendini zor ısıtan elektrikli sobam 
var, bir ben tekim. Diğerlerinde nöbet kulübesi yok. 4-6 nöbeti. Yatmışım, dedim daha komutan 
gelmez. Kurtlar geliyor bir yerden. Ekranda izliyorum. Dalmışım, güm güm güm. Kapıyı açtım, git 
al tutanağını dedi. 15 gün fazladan iki saat nöbet tuttum, ekstra nöbet cezası, 8 saate çıkardı. Geri 
kalan sürede bir şey yok, mıntıka temizliği, içtimadan sonra. Gazinoda Play Station vardı, masa 
tenisi, başka sosyal aktivite yok. Her şeyin saati var. Sabah altında nöbet bitiyor. 7 gibi yatıyorum, 
saat üçe kadar yatıyordum. Uyku çok rahatsızdı, her yerden ses geliyordu, komutan da bunun 
önüne geçemedi (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç-Bingöl). 

 
Askeri kantinin işletilmesini üstlenen UD-16, devir öncesi bir senet imzaladığını, bundan 

tedirginlik duymadığını söylemektedir. Kamuflaj giymediğini, paraya dayalı bir vazifesi olduğu 

için önemli ayrıcalıklar edindiğini aktarmaktadır. Usta askerlerden ve komutanlardan kaynaklı 

“açığı” acemi askerlerden kapatmış, hatta kar elde etmiştir. Bu karı “pavyonda” harcadığını 

belirtmektedir.  

Beni kantinci yaptılar, hiç nöbet yazmadılar. Komutan sordu yapabilir misin diye, bunlar 
bizim görev yerlerimiz. Zaten bana senet imzala, herhangi bir şeyde bunu tanzim ederiz, 
kabul ediyor musun dedi. Ben de kabul ettim. Sıkıntı yok, yapabilirim dedim. 1,5-2 ay 
gündüz nöbeti tuttum 2 saat, rahattık.  Ara kantindeyim, kamuflaj bile giymiyordum. 
Komutan bile borçlu olurdu. Gece telden atlayıp sabaha kadar pavyona gidiyordum. 
Nöbetçiler hep borca yazdırıyor, parası olmasa da sigara verirdim. Karşılıksız da verdim. 
Daha dört beş alacağım var, istemiyorum. Hesabı ben kapatıyordum. Biz de yolumuzu 
buluyorduk Acemiler geliyor, fiyatları da bilmiyorlar, öğrenene kadar fazla fazla 
söylüyorduk, çıkarıyorduk yani. Ayakkabı boyası 1,5 TL’ydi, 3’e veriyordum. Şikâyet 
edemezler. Açık olmadı, hatta fazla çıkıyordu  (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- 
Ankara). 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde komando olarak askerlik yapan askerlerin 

operasyonlara fiilen katılmaları söz konusudur. Ustalık dönemini operasyon timinde görev 

alarak tamamlayan UD-17 ‘nin operasyonlardan biri sırasında tim arkadaşı şehit olmuştur.  

İki büyük çatışmaya girdik, birinde şehit verdik. Bir yerden ateş sesi geldi, neye 
uğradığımıza şaşırdık. Bir yol çalışması vardı, onun yapılmasını istemiyorlardı, çalışan hep 
tehdit altındaydı. Karakola dönüyorduk teftiş ertesi, pusuya düştük. Battaniyeye koyup 
götürdük arkadaşı, kafa bölgesinden yemişti. O koku fenaydı, sendeledim, bunun üzerine 
tokat yedim astsubaydan, öyle kendime geldim. Onlar da nereden geldiğini bilmediği için 
mevzilerdekiler tüm şarjörlerini dağa tepeye boşalttılar. Herkesin yüzü donuktu, 
arkadaşımıza bakamadılar. Yağmur olmasına rağmen herkes birliğin kapısında bekliyordu.  
Santralciler bizim koğuşta telsiz ile yatarlardı. Normalde kulağının dibinde davul çalsa 
uyanmaz, ama anons sesine tak diye uyanırdı. Eşofmanlı da olsak hücum yeleği takar 
giderdik (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

UD-19 askerliği sırasında farklı görevlerde hizmet vermiştir. Devriye görevi esnasında 

tanık oldukları intihar vakasının belleğinde canlı bir yeri bulunmaktadır.  

Görevler vardı, devriye vardı, yürüyen devriye olduk. Trafik görevi. Asayişte de beni 
çalıştırdılar. Adam kendini asmıştı, intihar çıktı. Eşi tarafından aldatılmış. Bir kadın, bir iki 
defa aldatmış. Adam kendine yedirememiş. Beni etkilemedi, ağaca asmış, ama arkadaşlarımı 
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etkiledi. Rütbeli indirdi. Bir uzman çavuş, bir astsubay görevlendirildi. Komutanlar indirdi, 
sağlıkçılardı. İpi kestiler, biri alttan tuttu. Branda gibi bir şeyle kapattılar. Biz gittiğimizde 
zaman geçmişti. Cinayet var dediler, öyle gittik.  Muharebeci olarak da çalıştım. Şu an zaten 
SEMAC’ın yüzünden çıkamıyorum. Belirli bir yükümlülüğün var, pasaport aldığında 
görünüyor. 16 karakolun bütün bilgileri SEMAC’tan gelirdi (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, 
Devrek- Ordu/ Kabataş). 

Kısa dönem askerlerin önemli bir kısmının “masa başı” diye tabir edilen bürokratik 

görevler üstlendiği, nöbet dâhil edilmezse askerliklerinin usta dönemini iç mekânda geçirdikleri 

anlaşılmaktadır. Ancak görüşme yapılan kişiler arasında “muharabe”ye doğrudan yönelik bir 

alan olan eğitim çavuşluğu yapmış olanlar da bulunmaktadır.  

Kışladaki hayatın tertip içinde sürdürülmesine yönelik olarak faaliyet yürüten altyapı 

birimleri bulunmaktadır. KD-6 usta döneminde çamaşırhane ve banyonun idaresinden sorumlu 

olmuştur. Komutanlarına mesleği ve uzmanlığı ile ilgili bir öneri sunsa da herhangi bir olumlu 

yanıt almamıştır.  

Çamaşırhane ve banyo çavuşuydum. Sarıkamış’taki kışlaların ihtiyaçları bizim tarafımızdan 
karşılanıyordu. Ustaya çıkınca askerlikle ilgim kalmadı, gece gündüz nöbet başladı. Binlerce 
kilo deterjan, bir sürü çamaşır, 100 kilogramlık çamaşır makineleri, tiner, bunların hepsiyle 
ve denetimle uğraşma yaşadım. Arazi olunamayacak bir yer. Orada farklı bir şeyler yapmak 
istedim. Sarıkamış tarih için önemli ama müzeniz yok dedim tabur komutanına. 
Arkeologum, müzecilik eğitimi aldım, böyle yararlı olmak isterim dedim. Niye 
çamaşırhaneye tıkıyorsunuz dedim. Fakat olmadı  (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Askerler kendi beceri ve uzmanlıklarını, yeniliklere ve gelişmeye açık komutanlara ibraz 

ettiklerinde bazen onay alabilmektedir. KD-11, beden öğretmenliği eğitimini temel alarak spor 

salonunu ve sosyal tesisleri lojmanda ikamet eden komutan yakınlarına ve askerlerin 

kullanımına elverişli hale getirmeyi teklif ettiğinde destek görmüştür. Sakin ve durağan lojman 

hayatını canlandırmak isteyen komutan aradığı kişiyi yakınında bulmuştur. Bu revizyon 

sonrasında UD-11 istisnai bir imtiyaz elde etmiştir. 

Yarbay ılımlıydı, harp okuludöneminde tarih de okumuş. Burada kalacağım dedim, burada 
faaliyetler yapmak istiyorum. Spor salonu esrarkeşlerin mekânı olmuştu, orası sonuçta 
subayların mekânı. 50-60 metre ilerisinde lojmanlar var. Gittiğimde salon çok atıl haldeydi. 
Üniversiteden hocama ulaştım, badminton filesi ve raketi gönderdi. O yarbay da tam destek 
oldu. Bisiklet ve koşu bandını oluşturdum, ayarladım.  Bizim orada sinema salonu var. 
Askerlerin bir bölümü Hakkâri’ye gidip geliyor, çatışma birliğine katılıyor. Askerlere moral 
olacak bir şey yapalım, salonu aktif hale getirelim dedim. Projektörün bakımın yaptık, CD 
satan bir iki yer var. Recep İvedik falan onları aldık. Gösterim yapılıyor, bir lira. Piyadedeki 
çavuşlarla da tanıştım. Haftada iki üç gösterim yapıyorlardı. Gelince uyuyorlardı, yattığı 
yerler soğuktu. Yukarısı donuyor, tesisat donmuş. Dinleniyorlardı. Resim kursu veriyordu 
garnizon komutanın eşi. Bir süre sonra badminton oynamaya komutan geliyor. Subay 
eşlerine spor yaptırıyorum. Askerliğin bitişine 55 gün kalana kadar devam ettim. Eşofman 
var üzerimde, kamuflaj olmayınca selam da vermiyorum. Yarbayın hoşuna gidiyor, 450 TL 
para biriktiriliyor haftalık. Bir sosyal aktivite oluşmuş, 2200 rakımlı, en yüksek yerleşim 
yerinin olduğu yer. Nöbet falan yok benim için. Belirli saatte kapıyı kapatıyorum, sabaha 
kadar benim.  Nimetlerden ben de yararlanıyorum, muhasebedeki, postadaki kim varsa 
çağırıyorum. Alkol de satılıyor. İstediğimiz içki çeşitleri geliyor. Normalde askere satış 
yapılamaz, biz parasını verip alıyoruz tabii. Aşağı yukarı piyasayla aynı, parayla harcayacak 
bir şey yok, dört kişi beş kişi topluyoruz parayı. İstediğim zaman garnizondan çıkıp para 
çekiyorum.  Parti yapıyoruz, bir tek ortalıkta kadın yok. Saunayı açıyoruz, ortalığı 
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ısındırıyoruz. Sinema salonunun müzik tesisatı harika, “Tiesto” albümlerini arkadaşlar 
gönderiyordu (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Eğitim çavuşluğunu büyük bir özveriyle yerine getirdiğini söyleyen KD-12, “emrindeki” 

beş askeri nişancı olarak yetiştirdiğini, harp koşullarına uygun bir talim gerçekleştirdiğini ifade 

etmektedir. Eğitimin ve denetlemenin Kıbrıs’taki başat konumundan dem vurmuş, nöbetçi 

çavuşluğu sırasında disiplinden taviz vermez bir hizmet gerçekleştirdiğini söylemiştir.  

Askeriz topçuyuz, çok iyi bir nişancıydım ve çok iyi nişancı yetiştirdim. Benden sonrakini 
yetiştirip yetiştiremediğini bilmiyorum. Emrimde beş askerim vardı. Başta gittiğimde 
uçaksavarcıydım. 5 askerle eğitim yapıyorduk. Bizleri üstün gördükleri için bizi nişancı 
yapmak istediler, verdiklerini aldık, her şeyi dört dörtlük yaptık, atışlarımız çok iyiydi. 
Savaşta bizi en öne sürecek hale getirildik. Nişan nasıl alınır, “adestim” (ateş destek timi) ile 
nasıl ilişki kurulur, arkamızda bize yine hesap veren ateş idare var. Bu üçünün 
organizasyonunu nişancı sağlıyor, nişancı aldığı bu bilgileri biriktirip silaha hükmetmesi 
gerekiyor. Aslında bize ağır iş yaptırılmadı, iki tane askeri eğitmemiz istendi. Başka bir şey 
yapmadık. Bildiğimiz her şeyi bunlara açıklamaktı görevimiz. Akşam beşe kadar komutanın 
verdiği görevi yerine getirirsin, beşten sonra oranın kralı, padişahı, beyi sensin. Çavuş 
başkomutandır, beşten sonra neyle adlandırmak isterseniz odur, hükümrandır. İsterseniz 
askerleri yatırmayıp dışarıda eğitim verebilirsiniz. Kimse sana bu askerlere niye 
zulmediyorsun diyemez, çünkü Kıbrıs ta eğitim ve denetleme her şeyden önemlidir, Kıbrıs’ın 
hayatı budur. Bulunduğu konum gereği sürekli denetlemeler vardır; hijyen (toplu), temizlik 
(kişisel), spor, atış denetlemeleri… Ben çavuştum ama herkesten sorumluydum. Adam 
akşamdan tıraş olmuş, sabah uzamış, bundan da sorumlusun. Bana ceza verince bütün 
bataryaya ceza veriliyor. Bir kişi yüzünden herkes yanar (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, 
Girne-Lefkoşa). 

Revir çavuşluğu, kısa dönemlerin “çavuşluk” yelpazesinde yer alan bir diğer vazifedir. 

KD-20 askerlerin muayenelerinin kaydı, revire ulaştırma ve ilaç dağıtımı işlerini yürütmüştür. 

Gün içinde kısıtlı bir süreyi kaplayan bu görevin ardından vakit öldürmüştür.  

Revire getirip götürüyordum, kayıt işleri yapıyordum, doktor görüyordu, ardından ilaçlarını 
topluyordum. Sabah bir buçuk saatlik işim vardı, sonra boşa çıkıyordum. Yatıyordum, 
gezmeye gidiyordum kışla içinde, diğer bölüklere çay içmeye gidiyordum, çay içiyordum 
gazinoda. Nöbet de yoktu. Bana kimse çok iş vermedi. Kısa dönemlerin geneline hiçbir şey 
demiyorlardı. Bize çok karışmıyorlardı  (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- Ankara). 

Kapalı mekânda sürdürülen sorumluluklarından biri olan “nizamiye çavuşluğu/ 

nöbetçiliği” nizamiye kapısından giren asker ve sivil herkesin kaydının tutulması anlamına 

gelmektedir. KD-21 de ustalığı boyunca gece mesaisinde araçların ve şahısların bilgilerini 

kaydetmiştir. Nizamiye çavuşluğunu askerlikten değil “memurluktan” saydığını söylemektedir. 

Bu göreve ek olarak sabah kalkış ve akşam yatış müziklerini hoparlöre vermekten sorumlu 

olmuştur.  

Bulunduğum yer iki kulübenin ortasındaydı, tek göz bir yerdi. Kemerli bir kapı vardı, onun 
ortasındayıdm. Önümde iki bilgisayar var, birinde kayıtları kontrol ediyorum, diğerinde 
kameralar var. “Karanet” diye bir program yüklü, normal internet bağı değil. Araçların, 
şahısların, kimlik bilgilerinin, ruhsat bilgilerinin kaydı yapılıyor. Araç veya kişi kartı 
veriliyor. Bunlar ayrıca deftere yazılıyor. İki günde öğrendim. Yakında bir kulübe vardı, 
orada müziği çalardım. Çevre incelemesi yaptıktan sonra türkü söyleyip orada getirdiğim 
şeyleri yerdim ya da sağa sola bakıp otururdum sadece. 10-15 dakika kalıyordum. Arada 
inzibatın ve yemekçilerin de gelip gittiği oluyordu. İnsan olarak bir tek onları görüyordum,  
ama isimlerini değil numaralarını biliyordum. Sabah uyanış müziği, gece de yat müziği 
çalardım. Çok enteresan bir kahvaltı vardı, mısır gevreği gibi bir şey çıkmıştı, yanında kayısı 
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kurusu, yeşil zeytin vardı. Böyle bir kahvaltıydı. Ben de bu kahvaltıya göre bir müzik 
hazırladım. Türk Sanat Müziği ardından Mirkelam, Gülşen, Neşet Ertaş çaldım. Hepsi bir 
aradaydı. Tepkiyi sonradan aldım. Demişler bu nasıl bir repertuvar böyle. O kahvaltıya uyan 
tek müzik budur  (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Hemşericilik, kayrılma, torpil gibi unsurlar askerlikte rahat bir görev edinmek için kritik 

bir işlev görebilmektedir. KD-22 acemilikte teslim olduğu birliğin eğitimine tabi tutulurken 

Mersinli bir doktordan aldığı raporla bundan muaf tutulmuştur. Yine muharebeye dayalı 

görevden raporu vasıtasıyla yazıcılığa geçiş yapabilmiştir. Bölüğün gündelik işleyişi ve 

askerlerin sicil kayıtları temel sorumluluk alanı olmuştur.  

Dediler ki şunları ayırın, jandarma özel harekâtta eğitelim, gitmesinler. Ben bunun üzerine 
dedim ki aldık başımıza belayı. Ertesi gün bacağım ağrıyor diye revire gittim, oradan beni 
askeri hastaneye sevk ettiler. Hastanede Mersinli bir doktora denk geldim. Ben istemiyorum 
bir rapor yaz kurtulayım, dedim. Bu raporu göster, kimse sana dokunamaz dedi. Amasya’ya 
gittim, kurtardım, ama kalanlar vardı. Artık ne yazdıysa o rapor beni her yerde kurtardı. 
Hiçbir eğitime, hiçbir spora girmedim. Başımızdaki komutan tuğgeneraldi, herkes 
yardırıyor, ben dikeliyorum. “Niye?” diye soruyor, çıkarıyorum cebimden gösteriyorum, 
“Tamam.” diyor.  Amasya’ya gittiğimde de tipine göre özel birliğe seçtiler, gene seçildim. 
Bakım ikmalim ama tipten “AMM”ye ayırdı. Sabaha karşı üç gibi uyandırdılar, dağ tarafına 
çıkarttılar. Teröristlerin Karadeniz’e geçebildiği tek yer Amasya. İki üç saat yürüdük, ben 
daha üç haftalık askerim, bir kere silah sıktım. Birkaç kere gittik, raporu gösterdim, revirde 
seni niye buraya aldılar dedi. Başta ayıkamamıştım. En sonunda asıl yere geri döndüm, 
ikmale. Tanıdığım bir binbaşı vardı, onu aradık. Askeriye içinde sözü dinlenen biri, 
Afganistan’da görev almış, kardeşi de şehit olmuş. Aradık, abi dedim böyle böyle, şimdi beni 
kantine aldılar, oradan havan bölüğüne arkadaşının yanına gittim. Yazıcı olarak göreve 
başladım. Evet, işler kolaylaştı da biz bilgisayar hesap kitapla iç içeyiz. Nöbet, yemek düzeni 
senden sorumlu. Ben özel bir çizelge hazırladım, eşit şekilde iki saat geriye alacak şekilde 
hakkaniyetli çizelge düzenledim. Bir ay sonra nöbetçi getirdim götürdüm. İki kilometre 
ileride. Bitene kadar böyle devam etti Orada şu sistem vardı, koğuş nöbetçisi vardı. Hem 
çavuşu hem de askeri uyandırıyor. Şoför var, arabayla iki kilometre uzaktaki sınıra asker 
bırakıyorum. Nöbetini bitirenleri geri getiriyorum. Benim yazdığım nöbetlerde herkes eşit 
gitti (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Memurluk görevi sırasında ücretsiz izne ayrılıp askerlik yükümlülüğünü tamamlayan 

KD-23, komutanlarına bu konuda ısrarcı bir bilgilendirme yapmamış, eğitim çavuşu olarak 

hizmet vermiştir. Acemilikten sonra da bir ay boyunca eğitim çavuşluğu talimi yapmıştır. 

Görevinin zor olduğunu, hava koşulları fark etmeksizin çalışmaya devam ettiklerini 

vurgulamaktadır.  

5 gün Mersin’de kaldım. Döndüğümde bölüğümüz belli oldu, aynı tümende 1.alaydan 2.alaya 
geçtim, eğitim çavuşuydum. Kimyager vardı, öğretmen vardı. Yazıcı olurum sandım, hiç 
bilmeyen birisi yazıcıydı, aslında söylemek aklımdan geçti. Bölük komutanı çok sertti. İlk 
gün acemileri dövdüğünü gördüm. 15 günde alıştım, adamı anladım. İşini yapana 
bulaşmıyor. Avantajını da gördük.  Müfredat var, okul gibi. Askerlerin sevki oldu, 500’ün 
üstünde asker vardı, 10 kişiydik. Kahvaltıdan sonra eğitime götürüyorduk. O gün hangi ders 
işlenecek, o anlatılıyordu önce. Uzman çavuşlara yardımcı oluyor. Ama ondan önce bir ay 
eğitimden geçtik. Kendiniz bilmiyorsunuz, nasıl öğreteceksiniz dediler. Neredeyse iki kere 
acemilik yaptık. Acemiliklerin başında yoktuk, zor söz geçirdik. Daha sonra gelenlere tam 
görevimizi yapamadık. Bazı şeyler çok koyardı. Acemiler kar zamanı yemekhaneye 
alınıyordu, eğitim CD’si izletiyorlardı. Ama tüm çavuşlar silahı alıp eğitime geçiyordu (Kısa 
Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 
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KD-24 de ustalık boyunca santral görevlisi olarak hizmette bulunmuştur. Bağlı olduğu 

birliğin kodunun “kadın ismi” oluşunun diğer askerlerin eğlence malzemesi haline geldiğini ve 

bu sataşmaların bazı hatalara yol açtığını ifade etmektedir.  

Santralciydim. Telefonları açıp telefonları bağlamaktı görevim. Karargâhtaydım. Malzeme 
sağlayan bir birlikti. Komutanlara askere kime geliyorsa bağlıyordum. Dinlemek isterseniz 
konuşmaları dinleyebilirsiniz. Enteresan olay, kodla hitap ediyorsunuz. Fırında olduğumuz 
için bizimkisi “Başak”tı, kadın ismi diye sürekli dalga geçiyorlardı. Komutan aramış, akşam 
saatinde, bana araç gönder demiş. Askerler arayıp dalga geçtiği için anlamak zor oluyor 
(Kısa Dönem, 2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 

KD-26 “Ani Müdahale Mangası” diye adlandırılan, acil durumlarda görev almak üzere 

nöbet bekleyen mangada hizmette bulunmuştur. Tatbikat dönemleri haricinde ilginç bir olayla 

karşılaşmamıştır.  

Ustada ani müdahale mangasıydık. Gececiydik. Akşam 7’de başlar, sabah 7’de bitirirdik. Üç 
numaralı kapıda sıkıntı var deyip zile basılıyordu. Bizde operasyona gider gibi etrafı sarıp 
olay yerine yaklaşıyorduk. Zevkliydi aslında. Araba gözetliyorsa biz de onu gözetliyoruz. 
Silahlı saldırı varsa biz de onlara saldırıyoruz. Hepimizin bir görev tanımı vardı.  Mangayı 
tamamen komutan ayarlıyor. Ben çavuş olup sorumluluk almak istemedim (Kısa Dönem, 
2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Karakol devriyesi olarak sorumluluk yüklenen KD-27 astsubayların hakaretamiz 

ifadelerine ve ağır cezalandırmalarına tanık olduğunu, bunlara karşı direndiğini belirmektedir. 

Devriyesi ve nöbetleri süresince sivillerle karşılaştığı için farklı olayları tecrübe edinmiştir.  

Gece karakolda devriyedeydim, 30-40 kilometre mıntıkamız vardı, köyleri geziyorduk 
arabayla. Arabayı ben kullanıyordum. Uyuyan arkadaşları arabanın önüne koyardı komutan, 
derdi komutan sür. Astsubayın emrine itaat etmedim. Onlarda poşet muhabbetini daha çok 
yaşadım. Bir köyden arandı, köy kahvesinden. Dedi ki bu adamı daha önce hiç görmedim, 
saatlerdir orada oturuyor. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye sorduk. Nazilli’ye 
gideceğim, otobüs bulamadım sabahı bekliyorum dedi. Biraz muhabbet etti komutan sonra 
gene sordu, nereye gidiyorsun diye. Bu sefer başka bir yerin adını söyledi. Sen gel dedi bin 
arabaya, seni gideceğin yere götürelim. Sonra çektik arabayı. Bana dedi silahını al in 
arabadan. Adamı indirdi karanlık bir yere götürdü. İner inmez küt diye bir ses duyduk, 
adamın kafasını arabaya vurdu. Komutan hırsızlıktan şüphelendi. Kurma kolunu çek dedi, 
çektim bıraktım, nişan aldım. Adam ondan sonra döküldü. Bir kız varmış sevdiği. 
Kaçırmayacak, görmeye gelmiş. Orası biraz farklı, 13 yaşında kocaya kaçan var. Cebine para 
koydu, adam akıllı söylesene dedi. Deve görüşünde nöbet tuttum. Develer boyundan boyuna 
kilitleniyor, onu seyrediyorlar. Muğla’da boğa güreşi izledim, kaçacak yer ararsın. Tek 
hörgüçlü İran devesi, büyük develer. Bir numarası da yok. Arena gibi yer yapmışlar, tribün 
yapmışlar. Her yeri anason kokusu aldı, sırf manzara için deve güreşi yaptırılıyor. Muğla’da 
ödüllü oluyordu, burada o da yok. Deve inat hayvan, ayrılma da yok (Kısa Dönem, 2011-
2012, 26, Aydın-Aydın). 

Gazino çavuşluğu yapan KD-28, babasının aşçı olmasının verdiği deneyimin de katkısıyla 

gazinoya nizam getirdiğini belirtmektedir. Disiplinsiz askerler birçok kendini de zor durumda 

bırakmıştır. Nöbet sırasında uyumak kışlada kurulan işbirliği sayesinde sıradan hale gelmiş, 

kendisi de zamanla buna intibak sağlamıştır.  

İlk başta muhafızdım, sonra astsubay ve uzman gazinosuna bakıyordum. Servis, bulaşık, 
sabah, öğle akşam yemeği. Onların organizasyonuydu işim. Bu görevde saat birden sonra 
eşofmanlıydım, 7-9 nöbeti olunca kamuflajlıydım. Babam da aşçıydı, oraya nizam 
getirmiştim, temizliği ve düzeni harika oldu. Ama işimi iyi yapmama rağmen, bir problem 
çıkaran için benim de ceza almam çok saçmaydı çok kızdım. Ama sonra anladım, bu adamları 
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zapt etmek için böyle cezalar vermek gerekir. Başka türlüsü mümkün değil. Yatağını 
toplamaz, nöbete kalkmaz, nöbette uyur. Gazino takımındaki herkes bu kişinin cezasını 
çekiyor; eğitim cezası veriyordu uzman, helikopter pistine götürüyor, emir veriyor yat, kalk,  
sürün. Ben şikayet etmedim, zor durumda kimseden medet ummam. Ha bir kez takım 
komutanına işimi iyi yaptığıma dair itirazımı dile getirdim, hiçbir şey olmadı. Denetlemede 
de takdir aldım oysa.  Konuşmaları iyi olduğumu beyan etme yönündeydi. Bir noktaya 
gelince korkmuyorsun, öyle yoruluyorsun ki nöbette uyuyorsun. Şimdi Hakkari’de nöbette 
uyulur mu desen korkarsın. Nöbet kulübemizde masa sandalye vardı, orada oturuyorduk. 
Devriye geldiğinde telsizle haber verirdi diğer kuledekiler. Kurtarıyorduk durumu (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- Hakkari). 

Usta birliğindeki elemeler sonrasında tören kıtasında görevlendirilen KD-13 bu 

vazifesinin güçlüğüne ve gerginliğine katlanamamış, komutanıyla yaptığı konuşma sonrasında 

araç muhafızı olarak vazifelendirilmiştir. Muhafızlık rahat geçmiştir.  

Komutan mülakat gibi bir şey yaptı, ona göre dağıtım yaptılar. Hangisi ne işe yarar diye 
soruşturdu. Tören kıtasının bir tanesine katıldım, İstiklal Marşı okundu. Çok gergindi, bütün 
komutanlar orada. Bir de havacıların tuhaf bir yürüyüşü var. Pençe atacaksın yere. Ertesi 
gün komutana ben bunu yapamam dedim. Belim ağrıyor dedim, öyle dik yürüyemezdim. Her 
şeyi biliyoruz sandılar, hiçbir şey öğretmediler. İşime gelmedi. Dört ay boyunca 
sürdüremezdim. Çok baskı altındasın. Kaldığımız yerdeki sorumluya söyledim. Oradan 
çıktım, araç muhafızı olarak kaldım. Göz önünde olmak çok rahatsız eder, geride olmak 
isterim.  

Üsten hangi araç çıkıyorsa, bazen büyük otobüs, sivil ya da komutan servisi, bazen askeri 
araç. Ona muhafızlık ediyorum. Üstten çıkıyordum, Ankara merkezde bir yere park et, akşam 
beşe kadar orada takıl, geri topla, geri dön. Kantin gibi bir yerde takılırdık, kimse 
bulaşmazdı. İşim o kısmı çok rahattı. Aracı kullanan kişi sürekli değişirdi. Sıradan, havadan, 
sudan muhabbet ederlerdi. Hitap kişiye göre değişirdi; çavuşum da der, hocam da der (Kısa 
Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

KD-13 nöbetçi çavuşluk görevi üstlendiği sırada bir ihmal nedeniyle tutanak 

tutulmuştur ve disiplin koğuşu ile cezalandırılmıştır. Görevi sırasında sancak nöbetçisinin kılık 

kıyafet denetimiyle ilgili prosedürü uygulamamış olması bu cezanın gerekçesidir. Görüşme 

yapılan kişiler arasında disiplin koğuşu cezası ile karşılaşan tek kişidir.  

15 günde bir 24 saat nöbetçi çavuştum. Nöbetçileri getirip götürürdüm. Gece sabaha kadar 
uyanıktım. Biz nöbet yerine götürüp, oradakini alıyorduk. Sancak nöbetçisi vardı, onun 
nöbetini sırasında fuları dışarı çıkmış. Komutan fark etmiş, hakkımda tutanak tutuldu. Bir 
hafta disko cezası, odalar vardı. Binbaşıydı, direkt bunun ifadesini alın dedi. Olayın benden 
bağımsız olduğu gerçek, ama mevzuata göre suçluyum. İlk önce nöbetçiyi komutana gösterip 
vukuat yok demem lazımmış. Seçili kişiler sancağa gidiyordu, dış görünüş olarak da uygun 
olmalı. Orası komutanın olduğu yer. İfademe rağmen gece üçünde adam geldi götürdü. 
Hızlıca dava görüldü, disko aynı üssün içindeydi. Suçlu tavrında değildi, çok normaldi, 
herkesin güldüğü tuhaf bir deneyimdi. Uzun dönemler severdi beni. O fuları çıkan askere de 
ceza olarak disko yazılmıştı.  Bildiğimiz koğuşun aynısı, kıyafetlerini uyuyana kadar 
çıkarttırmıyorlar. Kitap, müzik, televizyon yok. Oradakilerle sohbet ediyorsun. Akşam yat 
emri ile saat sekizde yatıyorsun. Işıklar sönüyor, sen yatağa giriyorsun. Belirli açılardan 
rahat olduğu söylenebilir. Zihinsel yönden sıkıntılı bir çocuk vardı, altına falan ediyordu. 
Uzman çavuşlar bu sana emanet, dikkat et dediler. Sadece oturuyordum. Ortam iyiydi, 
kalayım ben burada dedim. Askerliğimi uzatmadı. 7 günden fazla olsa teğmen olarak 
mahkemeye çıkacaktım sonuçta, daha fazla vermediler  (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-
Ankara). 

Usta döneminde askerler çeşitli vazifelerle sorumlu tutulmaktadır. Bu görevlerin 

belirlenmesinde komutanlar bazen keyfi davranmakta, bazen görevleri askerlerin kanaatlerine, 
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kabiliyetlerine, askerlik öncesi yaptıkları işlere göre dağıtmaktadır. Bu ihtimaller her iki 

statüdeki askerlik için ortaktır. Fakat kısa dönem askerlerin memuriyet tipolojisindeki işlerde 

ve çeşitli lojistik noktaların çavuşluğunda ve eğitim çavuşluğunda görevlendirilmelerinin genel 

bir eğilim olduğu anlaşılmaktadır. Komutanlar kısa dönem askerlere sorumluluk yüklerken 

sorumluluğun biçimi konusunda pek tereddüt yaşamamışlardır. Ancak uzun dönem askerlere, 

askerlik süresinin uzunluğu, yaşları ve eğitim durumları dolayısıyla birbirinden bağımsız farklı 

biçimlerdeki ve çeşitteki görevler yüklenmiştir. Bu durumda ustalık döneminde uzun dönem 

askerlerin her türlü sorumluluk ile karşılaşabildiklerini, kısa dönem askerlere ise daha çok büro 

görevi verildiği belirtilebilir.  

Uzun dönem askerlerin görev yelpazesi ustalık dönemi boyunca değişik istikametlere 

yol alabilmektedir. Seçimler ve görevlendirmeler bazen tesadüfi olmaktadır. Herhangi bir 

müzikal eğitimi olmayan bir asker bando-mızıka takımında enstrüman çalmaya başlamıştır. 

Kimi zaman ise seçimler görevin maliyeti ve askerin özellikleri arasındaki bağ ile 

gerçekleşmektedir. Uzun boylu ve sakin görünümlü bir asker tören onur kıtasına seçilmiştir. 

Muharebeyi ve asayişi doğrudan ilgilendiren görevler askerin sınıfıyla bağlantılıdır. Turizm 

jandarması olarak ya da operasyon bölgesinde bir timde yer almak acemilik eğitiminin ardından 

vuku bulmaktadır. Görevler bazen askerin iradesi veya talebi ile gerçekleşebilmektedir. 

Kantincilik birtakım senetlere imza atarak üstlenilen bir görevdir. Askerde “yolunu bulmanın” 

imkanı olarak kantinciliği gören asker senet imzalamaktan çekinmemiştir. Askeri sembolizmin 

yoğun olduğu görevler askerlerin askerliğe biçtikleri değer, şeref ve gurur temalarını 

taşımaktadır.  

Kısa dönem askerlerin ustalık dönemi görevleri daha çok masa başı niteliktedir. Eğitim 

çavuşluğu da ikinci sırada gelmektedir. Lisans eğitimi alınan uzmanlığın askerlikte de 

sürdürülmesine ilişkin tek bir örnek bulunmaktadır. Beden eğitimi öğretmenliğini tamamlamış 

olan asker ustalık döneminde kışlanın spor salonunu revize ederek salonu kullanışlı hale 

getirmiştir. Sivilde kamu kurumunda memur olarak çalışan biri askerlikte santral operatörlüğü 

yapmıştır, fakat diğer yandan arkeolojide doktora yapan bir araştırma görevlisi çamaşırhane 

çavuşluğu gibi bir göreve tayin edilmiştir. Birliğinde özel harekât eğitimi alması planlanan kısa 

dönem asker sağlık raporu alarak geri hizmette görev alabilmiştir. Kuzey Kıbrıs’ta eğitim 

çavuşluğu yapan KD-12’nin askerlik sanatını öğrenmekten ve öğretmekten, askerlere 

komutanlık yapmaktan kıvanç duygusuyla söz ettiği görülmektedir. Bunun dışında, 

görüşmelerde kısa dönemler görevlerini vukuatsız bir şekilde tamamlamak dışında bir gaye 

taşımadıklarını dile getirmişlerdir. KD-13’ün ustalık döneminde görevi sırasında bir ihmal 

nedeniyle cezalandırılması ilginç bir detaydır. Uzun dönem askerler kısa dönemlerin her fırsatta 

kayırıldığından şikâyet etmişlerdir. Ancak görüşmelerde askeri cezaevi mahkûmiyeti ile 

cezalandırılan tek askerin kısa dönem olması dikkat çekmektedir.  
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4.9. Askerlikte Son Gün 
 

Askerlik yükümlülüğünün sonlanması her bakımdan kale değer duraklardan bir 

tanesidir. Zorlu bir basamağı geride bırakacak olan yükümlüler muhtelif düşünceler içine 

girmektedir. Geçmişin hep hatırlanacak anısı olarak kalacak askerlik özlem ve endişe ile geri 

dönülecek sivil hayatın eşiği olan son askerlik günü bu melez ruh halini muhafaza etmektedir. 

Askerlik, tüm zorluklarına rağmen geride kalacaktır; zira “şafak doğangüneş”tir. O anda sivil 

hayatın tüm bileşenleri hasretle beklenmektedir. Fakat önlerinde “geçim derdi” olmak üzere 

birçok güçlük de hazır beklemektedir. Askerliğin son gününde sevinci, rahatlamayı ve hüznü 

aynı anda yaşayabilmektedirler. Bu gün içerisinde bir gelenek olarak teskere sigarası dağıtmak, 

çerez ve meşrubat ikram etmek, teskere eğlencesinin düzenlenmesi göze çarpmaktadır.  

Uzun dönem olarak askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde 

askerliklerinin son gününe ilişkin veriler toplanmıştır. Bu veriler arasında duygu durumları, 

arkadaşları ve komutanlarıyla etkileşimleri, son gün etkinlikleri ve ilginç hatıraları ile ilgili 

bilgilere ulaşılmıştır. 

UD-1 askerliğin son gününü yaşattığı rahatlama duygusunun askerlik sonrası kaygılar 

ile harmanlandığını belirtmektedir. Ancak “ayaklarını uzatıp” dilediği yemeğe kavuşmanın ağır 

bastığı görülmektedir.  

Sevinç ve rahatlama diyebilirim. Huzur hissediyorsun, ama askerlik sonrası ile ilgili kaygılar 
da bastırıyor. Bir an evvel otobüse binmek istiyorsun. Gidip ayaklarını uzatıp istediğini 
yemek (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Nizamiye kapısından çıkmadan önce son bir kez “sürünmek” askerliğin ritüelleri 

arasındadır. UD-5 kapıdan çıkmadan önce çantası rehin tutulup süründürülmüş; ardından 

arkadaşlarıyla ve komutanlarıyla vedalaşmıştır. Otobüste geçen dakikalar tükenmek 

bilmemiştir. 

Tam kapıdan çıkacağım, çantamı aldılar, karşıdan karşıya bir süründürdüler. 
Arkadaşlarımızla komutanlarımızla vedalaştık. Otogara bıraktılar. Arabanın kalkmasına 
kalan 20 dakika geçmedi. Her şey geçti, o geçmedi (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-
Pamukkale). 

Askerliğin yapıldığı birlikte “şarkıcının” olması terhis eğlencesine farklı bir hatıra 

katabilmektedir. UD-7’nin veda gecesine “Alişan” katılmıştır. 

Alişan geldi veda gecesine, 90/1 tertip çömezdi. Çok neşeli bir geceydi, hiç unutamam (Uzun 
Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Komutanların askerlik süresince “sert” yüzünü gören UD-9 sivil kıyafetlerle katıldığı son 

içtimasında onların yumuşak yüzünü de görmüştür. Askerliğin son gününe kadar nöbet görevi 

devam etmiştir; sondan bir önceki gün nöbetten düşmüştür. 

Bir önceki gün nöbete gitmedim. Sabah sivil gidiyorsun içtimaya, komutan ne ara geldin ne 
ara gidiyorsun dedi. Komutanın yumuşak yüzünü sadece gideceğim gün gördüm, yoksa çok 
serttiler. Tabii askerlerle de ilgili, sürgün bölgesi olduğu için yumuşak olmaları zor (Uzun 
Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   149 

Terhisinin şaşkınlıkla karşılayan UD-10 son gün ikramda bulunduğunu, hatıra defterine 

yazılar yazıldığını belirtmektedir. KTM’de günü tamamlayıp dönüş yolculuğuna başlamıştır. 

Giden ikram ediyordu, kantinde ne varsa, fıstık çerez kola. Hatıra defteri var, masaya 
bırakıyorsun, her gelen yazıyor çiziyor. İnanamadım terhis olduğuma (Uzun Dönem, 2006-
2007, 20, Samsun- Lice). 

Teskere gecesi ikramları arasında özgün örnekler de bulunmaktadır. UD-15 tantuni 

malzemesi temin edip tantuni yapmış ve arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Terhisi 4 gün süren KTM 

ziyareti sonrası gerçekleşmiştir. Burada aradığı “maddelere” rahatlıkla ulaşmıştır. 

Para topladık, dışarıdan pasta aldık, tantuni malzemesi getirdik. Torunlar da istifade etti. 5 
gün kala merkezi aradık, son torunları öğrendik, heyecanlıydık biletlerimiz geliyor diye. 
Teskeremiz aynı dönem olduğu için kantinden ne var ne yok gece yaptık, komutanlarımız da 
geldi. Takdir belgesi vardı. Gurur duyuyorum, sağ salim bitirmişsin. Helikopterle il 
jandarmaya bıraktılar. 4 gün KTM’de kaldım, mükemmeldi, “cigara” da bulabiliyorsun. 
Sadece içtima için toplanıyoruz, yoksa gerisi keyif. Fişek de buldum. Bir çocuk askerliğini 
bitirememiş, atlayıp alıp geliyordu. Sakal tıraşı da olmadım. Uçaktan inip İstanbul’a gidince 
askerliği unuttum, hiç gelmedi aklıma (Uzun dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

UD-18 ise teskere eğlencesinin planlandığını, ancak eğlencenin şehit haberleri 

dolayısıyla iptal edildiğini aktarmaktadır.  

Teskere eğlencesi yapacaktık ama şehitler vardı, iptal oldu (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, 
Eğirdir-Ankara). 

Beyaz fanilaya asker arkadaşlarının imzalarını toplamak son gün askerlik 

geleneklerinden biridir. UD-25 bitirmeye yaklaştığında görevini hakkıyla yerine getirdiği için 

rahatladığını ve iç huzuruyla askerliğini tamamladığını söylemektedir. İçtimada arkadaşlarına 

ve komutanlarına teşekkür etmiş, ardından anı defteri doldurtmuştur.  

Bitmeye yakın şükür diyorsun. Belli bir şey yaptığına inanıyorsan, Artık ben görevimi 
yaptım, benden geçti, gitmeye hazırlanıyorsun. Son gün geçmedi. Kamuflajları teslim ettim, 
raporlu olduğum için rahattım. TV izliyordum, internete giriyordum. Bana hiç iş 
yapmıyorsun diyecek hakları yok. Devrelere şunu yap, bunu yap işine girmedim. Askerlik 
çok korkulacak bir şey değil, kendim için söylüyorum. Son iki gün deftere yazma vardır, 
arkadaşların yazıyor, üç seneye kadar o deftere bakıyordum, köyde şu anda. Beyaz fanilaya 
imza attırıyorsun. İçtimada konuşturma olayı vardı, içinden geçenleri söylüyorsun. Çok 
abartmadım, herkese teşekkür ettim. Uzun konuşanlar da oluyordu. Sitem hiç duymadım. 
Onun heyecanıyla kimse bir şey de demiyor. Sekizde içtimaya geçtik, sekiz buçukta bıraktık. 
O sıralar risk olmadığı için KTM’ye geçmedim.  Aydıncık’a geçtim (Uzun Dönem, 23, 2004-
2006, Burdur- Erzincan). 

Son günde kavgalı olanlar barışmakta, eğlenceli anlar yaşanmaktadır. UD-29 teskere 

öncesi bir tören olarak palaska ile vurulmasını nakletmektedir.  

Mutluydum. Sigara dağıttım. Kavgalı olanlarımızla da barıştık. Koğuşun ortasında şınav 
pozisyonu alıyorsun. Her bir ay için palaskayla vuruyorlar, ardından şınav çekiyorsun. 
Bazıları çok sert vurdu ama eğlenceliydi yine de. Gece uyku tutmadı (Uzun Dönem, 2008-
2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Kısa dönem askerlerin son gün deneyimlerinde uzun dönem askerlerin karmaşık 

duygularına kıyasla askerliği bitirmeye ilişkin daha sabit bir duygu ve bu yükümlülüğü 
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tamamlamaktan ileri gelen bir sevinç tezahür etmektedir. Son gün ikramından bulunmak kısa 

dönemlerde yaygın değildir. 

KD-8 teskereden bir gün önce uyuyamamıştır. Sabah evrak işlerini tamamlayıp imza için 

komutanı beklemiştir.  

Çıkmadan önceki gün uyuyamadım. O günde görevdeydim. Gece 11.30’da görevim bitti. Ben 
de zaman geçirmek istedim. Bir de son gün, sabah olmadı. Sabah evrak işlerini tamamladım. 
Çıkış izni için bölük komutanını bekledim. Öğlen gibi falan çıktım. Teskere belgelerini 
imzalattım. Öğleden sonra uçağım vardı. Feribotla İstanbul’a, oradan da Mersin’e geçtim 
(Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik) 

Ailesine ve kız arkadaşına kavuşma özlemi çeken KD-12 askerliğin bitişinden dolayı 

sevinç duymuştur. Önünde askerliğe dair bir engelin kalmaması diğer sevinç kaynağıdır. 

Çok fazla sevinçliydim. O süre sarfında sevdiğin kimseyi görmemişsin. Şu anki eşimden, kaç 
yıllık kız arkadaşımdan ayrı kalmışım. Anne baba hasretliği ve oranın verdiği bir an önce 
kurtulayım rehaveti. Daha önemlisi önünün açılması, askerlik engeli olmaması (Kısa Dönem, 
2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

Aldığı izinler dolayısıyla diğer kısa dönem arkadaşlarından daha sonra askerliği 

sonlanan KD-14, “geri çağırırlar” diye hızlıca yürüdüğünü aktarmıştır. Askerliği boyunca 

dışarıdan gelen “ayartıcı” seslere doğru yürürken arkadaşlarından el sallamamalarını istemiştir.  

Ben zaten 9 arkadaşı gönderdim, benden sonra bir arkadaş vardı sadece. Ben dedim ki 
arkama dönüp bakmak istemiyorum, bana el sallamayın dedim. Uzaktaki evlerin sesleri çok 
ayartırdı, araç kontrolü sırasında insan çekip gitmek istiyor. Ben her Diyarbakır’a gidişimde 
özgürdüm, ciğer yemeye gelirdim. Ama o zaman değildim. Geri çağırırlar diye hızlı hızlı 
yürüdüm (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Askerliğin son günü kullanılabilir kıyafet ve eşyalarını diğer askerlere dağıtılmaktadır. 

KD-21 ayrıca sigara ve meyve ikramında da bulunmuştur. Çarşı izinlerinde askerlere yemek ve 

tatlı ısmarlayan KD-22, teskere öncesi akşam özel bir ikramda bulunmadığını söylemektedir. 

Son bir haftada sigara tane tane dağıtıyorlardı. Meyve suyu filan. Eşyalarını verenler vardı, 
ben de gitmeden kullanılmamış olanları dağıttım (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-
Balıkesir). 

Dışarıdayken uzun dönemlere çok ikramım oldu, baklavası yemeği. Özel bir ikram 
yapmadım son gece (Kısa Dönem,2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Arkadaşlarına ayrılmadan önce ne gibi ikramlar verildiğini soran KD-27 kendisini 

duygulandıran bir yanıt almıştır. İşsiz olması dolayısıyla arkadaşları parasını harcamamasını 

istemişlerdir. KD-24 de arkadaşlarından ayrılacağı için hüzün duymuştur; onlara çikolata ikram 

etmiştir.  

İstemediler, ama para lazım olur diye, işsiz olduğumu biliyorlar. Bu haliyle işimizi 
beğenmiyoruz, ama adam üniversite mezunu, işsiz. Bununla yengeyle gezersin diyorlar. 
Buruk ayrıldım, ama uçağa binince tamam gidiyorum dedim (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, 
Aydın-Aydın). 

Son gün çok üzüldüm, sevdiğimiz arkadaşlardan telefonumuzu aldık. Halen görüştüğümüz 
arkadaşlarımız vardı. Çikolata almıştım. En rahat sokabileceğim şeydi, onları ikram ettik. 
Güzel yanları da vardı, yok değildi. Acısıyla tatlısıyla geride bıraktık (Kısa Dönem, 2010-
2011, 29, Mamak-Keçiören) 
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KTM terhisten sonra da çileli bir bekleyişin istasyonu olmaktadır. KD-28, KTM’de 

geçirdiği beş günü soğuk havada bulaşık yıkayarak geçirmiştir. KTM öncesi arkadaşlarına 

ikramda bulunmuştur.  

Uçak biletimizi de onlar aldı, gene dört beş gün KTM’de çile çektiğim için terhisime bile 
sevinemedim. KTM’de bulaşık yıkattılar, gelirken yıkamamıştım oysa. Kar kış olduğu için 
uçuşlar kapandı, birkaç gün kışlada bekledim. KTM’ye ulaşmadan önce arkadaşlara terhis 
sigarası ikram ettik, imkânlara göre cips kola ikram ettim (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, 
Kastamonu- Hakkâri). 

Uzun ve kısa dönem askerler askerliğin son gününü farklı anılarla tamamlamıştır. Uzun 

dönem askerlerin askerlikteki son günleri bazı adetlerin eşliğinde sürmüştür. İçtimaya sivil 

kıyafetle katılmışlar, arkadaşlarıyla vedalaşmışlardır. Deftere görüşler, duygular yazılmış, adres 

ve telefon bilgileri verilmiştir. Beyaz fanilaya imza atılmıştır. Teskere eğlencesi planlanmıştır. 

Terhis öncesi yiyecek ve içecek ikramında bulunulmuş, sigara dağıtılmıştır. Uzun dönem 

askerler askerliğin günlerinde bir dizi geleneği takip etmiştir. Gelenekler askerliğin boyutunu 

genişletmektedir; askerlik sonra da hatırlanacak ve canlı tutulacak bir koleksiyonlar paketi 

haline gelmektedir. Armağan vermek askerler arası cömertlik temelli birliğe katkı sunmakta; 

hatıralar vasıtasıyla bu birlik sivil hayata yayılmaktadır. Erkekler askerliği askerlik sonrasında 

da muhafaza etmektedir.  

Kısa dönem askerler için ise son gün nizamiye kapısından çıkacak olmanın sevincini 

barındırmaktadır. İki görüşmede asker arkadaşlarından ayrılmanın hüznünden bahsedilmiştir. 

Sigara ve yiyecek-içerecek ikram eden kısa dönem askerler bulunmaktadır. Fakat uzun dönem 

askerlerin son gün pratiklerinin girift yapısı ile karşılaşılmamaktadır.  

 
4.10. Askerlik Sonrası İş Durumu 
 

Askerlik dönüşünde askerlerin aileleriyle hasret giderir gidermez temel kaygıları işe 

başlamak veya iş bulmak olmuştur. Kısa dönem ve uzun dönem askerler, askerliklerinin 

ardından temel sorumluluklarıyla yüzleşmişlerdir. Uzun dönem askerliğini tamamlayan 

erkekler vatan borçlarını ödedikten sonra bir diğer erkeklik ispatı olan düzenli iş edinme 

aşamasına geçmişlerdir.  

UD-1 askerlik sonrasında fabrikada işe başlamıştır. Fabrika işçileri işten çıkarmıştır. 

Ardından taşeron firma aracılığıyla temizlik görevlisi olarak işe başlamıştır. UD-2 de askerden 

döndükten bir ay sonra temizlik görevlisi olarak iş bulmuştur. 

Temizlik şirketi, taşeron, yeni başladım. Fabrikada çalıştım, bizi çıkardılar. Ücreti 
ödemedikleri için bizi çıkardılar. Belli bir iş sonra buraya girdim. 12-15-20 saat çalışırdım, 
burada 8 saat çalışıyorum. Kendime ve aileme zaman ayıramıyordum. Telefon geldiğinde 
her yere gitmeliydim, duşumu alıp yatardım. Birinin arayıp eve git demesini beklerdim. 1 
Eylülde başladım. Bu işimden çok memnunum (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-
Çanakkale). 

Döndükten bir ay sonra başladım. Martta başladım. Temizlikte çalışıyorum (Uzun Dönem, 
2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 
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Devlete borcunu tamamlayınca önünü görmeye başladığını söyleyen UD-4 bir nakliyat 

firmasında işe başlamıştır; böylece askerden sonra da “baba eline” bakmadığından memnun 

olmuştur. UD-5 de askerden döndükten iki gün sonra işe başlamıştır. Babasının firması birtakım 

sorunlar yaşamıştır. Bunun ardından başka işlere yönelmek zorunda kalmıştır.  

Askerden dönünce devlete borcumu tamamlamış oldum, önünü görüyorsun. Hemen işe 
başladım, bir hafta sonra. Allah’a şükür baba eline hiç bakmadım (Uzun Dönem, 2010-2011, 
23, Bilecik- Giresun). 

Cuma geldim, pazartesi işe başladım. Küçük esnaf boğuldu. Şartları zorlaştırdı, taşımacılık 
yapamaz hale geldik. Büyük lojistik firma ile biz aynı vergiyi ödüyorduk. Onu da 
kaldıramıyorsun. Kazancın 10 lira, 20 lira vergi istiyor. İlla ki büyük krize yol açtı. Askerden 
dönüşten iki yıl sonra oldu bunlar. Bizi borçlu çıkarttılar, arabaları hurdaya verdik, öyle 
borcumuz silindi (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Askerlik hizmetinde gösterdiği azim dolayısıyla bir ay erken terhis mükâfatı alan UD-10 

eve gittiğinde ailesi çok şaşırmıştır. Dinlendikten sonra askerlik öncesi mesleğine geri 

dönmüştür. UD-17 de bir aylık dinlenme safhasının ardından mağaza müdürü olarak işe 

başlamıştır.  

Mükafat olarak askerliği bir ay önce bitirdin. Onlar şaşırdılar zaten. İzne gelseydim 
dönmezdim, ondan cesaret edemedim.  Çat kapı geldim, çok şaşırdılar, beklemiyorlardı. 20 
gün sonra işe başladım, önce evde dinledim. Etkisi üzerimdeydi, kapıyı çalarak girip 
çıkıyordum, baş selamı veriyordum. Eczaneye, askerden önceki işime devam ettim (Uzun 
Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Bir ay gezdim dinledim, sonra çalışmaya başladım. Mağaza müdürlüğüne başladım (Uzun 
Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Askerlik bitiminde iş bulma sürecini engeller ve kesintiler izlemektedir. UD-15 askerlik 

gibi iş bulmada şart olarak konulan bir basamağı aşmış olsa da düzenli bir iş bulamamıştır.  

Döner dönmez iş bulma arayışına girmiştim. 20 gün sonra hemen Alanya’da diskoda işe 
başladım. O işi yapmaktan zevk alıyorum. Divan Otel açıldı, orada devamlı iş arıyorum, 
günübirlik işlerden sıkıldım. Pozcuda tek yaşıyorum. Allah izin verirse aile kurmayı 
istiyorum (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Kısa dönem askerlerin de askerlikleri sonrası iş rutinine geri döndükleri görülmektedir. 

Ücretsiz izin ile ara verdikleri memuriyetlerine dönenlerin sayısı fazladır.  

Araştırma görevlisiyim. Askerlikte izin kullanmayınca 10-12 gün erken terhis alıyorsun, öyle 
bir boşluk oluyor. Dinlendim, geri döndüm göreve (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Adliyede çalışıyordum. Biraz dinlendim, hasret giderdim ailemle, ardından görevimin 
başındaydım (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Zaten memurum. Geldik, biraz gezdim. Bitince masa başına geri döndük(Kısa Dönem, 2014, 
27, Sakarya-Sakarya). 

KD-20 askerliği sırasında mümessil olarak iş teklifi almış ve bunun için en yakın 

zamanda başvuruda bulunması istenmiştir. Hastaneye giderek erken terhis almasını sağlayacak 

bir rahatsızlığını iletmiştir.  
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Beni Mersin’den arkadaşım aradı, bir yolunu bul ilaç firmasında iş var diye. Hemen bir 
yolunu bulup gitmem lazımdı. Testisimde yağ bezesi vardı, onu aldırdım. Normalde 20 gün 
izin verilir, ama ben bir daha dönmemek için 30 gün almalıydım. Sağ olsun verdiler, valizimi 
hazırladım, gittim (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- Ankara). 

İş arayışı askerlik sonrası kısa dönem askerlik yükümlülerin de kaygısı olarak 

belirmiştir. KD-11 beden eğitimi öğretmenliği mezunu olarak KPSS sonrası atama elde 

edememiş, özel sektörde iş bulmaya çalışmıştır. KD-27 de işletme mezunu olarak bankalarda iş 

başvurusunda bulunmuştur. 

KPSS’ye girdim, olmadı. İlaç firmasında iş buldum, orada devam ettim. Önce Antep’te, şimdi 
de burada, Mersin’de. Güvencesiz bir iş olduğu için kaygı veriyor elbette (Kısa Dönem, 2007-
2008, 27, Oltu-Göle) 

Muğla Kamu Yönetimi’ni bitirdim. Banka mülakatlarına girdim, iş arayışları devam ediyordu. 
Şimdi yakın bir şehirde, Vakıfbank’ta çalışıyorum (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-
Aydın). 

Askerliği sırasında sosyolog kadrosu için devlet kurumlarının mülakatlarına katılan KD-

14 bu esnada atama elde etmiştir. Askerlik sonrasında görevine başlamıştır.  

Lisanstan sonra beş yıl bekledim. Nişanlıydım işsizdim, atamam olmadı. Kaçaktım, tecilden 
sonra kaçak konumuna düştüm. Askerdeyken atandım, dördüncü ayımdı, ardından askerden 
dönünce evlendim(Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

KD-12 askerlik öncesi iş tekliflerinin yoğun olduğunu, fakat askerlik sonrası bu konuda 

bir durgunluk ile karşılaşınca kendi işini kurmak durumunda kaldığını dile getirmiştir.  

Çok fazla sevinçliydim. O süre zarfında sevdiğin kimseyi görmemişsin. Şu anki eşim, 15 yıllık 
kız arkadaşımdan ayrı kalmışım. Anne baba hasretliği ve oranın verdiği bir an önce 
kurtulayım rehaveti. Daha önemlisi önünün açılması, askerlik engeli olmaması söz 
konusuydu. Ama iş bulamadım, kendi işimi kurmak zorunda kaldım. Fırsatın birini kaçırdık. 
Elimize tekrar bir fırsat geçmedi (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-Lefkoşa). 

İş bulmak, iş kurmak, hâlihazırda sürdürülen işin aksamaması için askerlik aşılması 

gereken bir parkurdur. Askerlik ve iş arasındaki ilişki kısa dönem ve uzun dönem askerler için 

farklı tecessüm etmektedir. Uzun dönem askerler açısından, iş edinmek ile erkek olmanın 

askerlik sonrası mühim bir basamağına geçilmiştir. Devlete olan borç tamamlanıp “baba eline” 

bakmamak için iş arayışına girilmiştir. Erkeğin evden kopuşunu ve aile reisliğine elverişli 

olduğunu kanıtlamak amacıyla aşmak zorunda olduğu evrelerden biri ile karşılaşmaktadır. 

Erkekler askerlik sonrası başlayacakları iş ile “adam olmanın” finansal kısmını ve eve ekmek 

getirmekten kazanılan ehliyeti temin etmiş olacaklardır. Geriye aile kurmak kalmıştır.  

Kısa dönem askerlerin mesleki serüvenlerini ise iki kategoriye ayırabiliriz. Devlet 

memurları askeri yükümlülüğünü tamamlamak üzere ücretsiz izne ayrılmış, askerlik sonrasında 

dinlenmeye ve gezmeye ayırdıkları dönem ertesinde görevlerine dönmüşlerdir. Askerlik öncesi 

işsiz veya düzenli iş imkânı edinememiş olanlar askerliklerinin ardından iş arayışlarını 

hızlandırmışlardır. İş arayışlarını askerlikleri sırasında da sürdürdükleri, mülakatlara 

katıldıkları, iş teklifini kaçırmamak için erken terhisin yollarını aradıkları görülmektedir.  
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4.11. Askerlik ile Genel Değerlendirmeler 
 

Askerlik yükümlülüğünü tamamlayan erkekler zorlu bir parkuru aşmanın mutluluğunu 

duymaktadır. Askerlik geride bırakılmıştır; fakat etkisi ve hafızası hiçbir zaman 

buharlaşmayacaktır; canlılığını hep korumaktadır. Yapılan görüşmelerde aradan geçen on yıla 

rağmen olayların ve isimlerin tazeliğini koruyabildiği işitilmiştir. Bu bakımdan, askerlikle ilgili 

bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Değerlendirmede askerliğin anlamı ve önemi, 

gerekliliği, askerlik sonrası hayata etkisi, bedelli askerlik, orduda profesyonelleşme vd. 

hakkında çeşitli yanıtlar verilmiştir. Yanıtlardan anlaşıldığı üzere askerlik bir biçimde sürekli 

gündem olan konu olarak canlılığını korumaktadır. Zira görüşmelerde askerlikle ilgili net ve 

keskin analizler yapılmıştır. Kişiliklerindeki dönüşümlerin niteliği ve kalıcılığı, silâhaltına 

alınmanın muhteviyatı, askerlik hizmetinin iyileştirilmesine yönelik öneriler, askerlikte 

uzmanlaşmanın artırılması hakkında belirgin ifadeleri tercih etmişlerdir. 

Uzun dönem askerlerin, askerliklerinin kendilerini sabır ve olgunluk kazandırdığını 

sıklıkla telaffuz etmişlerdir. Askerlik zorluklarla başa çıkma, metanet, tahammül, alttan alma 

gibi becerileri geliştirerek askerlik sonrası hayata hazırlamıştır. Ayrıca zor koşullarda 

karşılaşmaları sahip olduklarının kıymetini bilme fikrini geliştirmiş; ailelerine yönelik bağlarını 

kuvvetlendirmiştir. Askerliğin erkekler için mecburi olmasına dair bir itirazları yoktur. Ancak 

süresi ve işlenişi hakkında eleştirilerini sunmuşlardır.  

Görüşmelerde askerliğin işleyişi, bürokrasisi, aksaklıkları hakkında kişisel görüşler ileri 

sürülmüş ve çözüm önerileri paylaşılmıştır. UD-1 yeterli ve gerekli eğitim görmeyen askerlerin 

çatışma riski bulunan yerlerde görevlendirilmesi eleştirmiştir. Teknik donanım açısından 

yetersizliklerin bulunduğunu düşünmektedir. Komutanlar arasında bu göreve uygun kişilerin 

yer aldığını ifade etmektedir. Askerliğin kendisine olumlu katkılarda bulunduğunu belirterek 

ağırbaşlı ve sorumluluk sahibi birine dönüştüğünü söylemektedir. Davranışların sonuçlarını 

gözeterek hareket etmeye başlamıştır. 

Aynı yere gitseydim giderdim. Aksi yönde bedelli için denerdim. Silah tutmamış, eğitimsiz 
bir şekilde doğuya gönderilecek olsam kesinlikle gitmezdim. Ömrü hayatında silah almamış 
adamı Şırnak’a gönderdiler. Çok efendi bir çocuktu, Sivaslı. Polatlı’dan Şırnak’a. Çocukla 
görüşemedim, ne oldu ne bitti, o kadar çatışma geçti. Uzman Çavuş’u daha güçlendirip 
gönderilecek. Doğu’ya gönderme ihmallerle dolu. 50 fırtına ordusu tankından beşi 
çalışıyordu tugayda. Bozulmuş, kırılmış, sökülmüş. Sokaktan biri düşünün. Kimseye emir 
veremiyor, bir şey diyemiyor, bir şey yaptıramıyor. Sınavla rütbeli olup, eline 20 asker 
verince şımarıyor. Öyle düşünün. TSK gerçekten güçlü ama mantıken gitmiyorlar. Pusuya 
otomatik olarak düştüğün durumlar oluyor, hatalı emirler veriyorlar. 

Askere gitmeden önce har vurup harman savururdum, paramı israf ederdim. Motosiklete 
bağımlıydım. Aileye sert davranıyordum. Askere gidip gelince çok değiştim. Ailem 
muhteşem derecede fark etti. Yanlış bir hareket yapmayacağımı şu an bilirler. Sokak 
arasında motorun egzozunu çıkarır gezerdim, otobanda yarışırdım. Ama askere gidip 
gelince, işe başlayınca, sorumluluk üstüme binince değiştim. Motorda sürat yapmıyorum. 
Arkamda birileri var sonuçta. Gün bulup gün yemem, ertesi günü düşünürüm. Çoluk çocuk 
da olunca... Daha ağırbaşlı oldum. Biz eğittik, onlar bizi eğitti. Onların yanlış hareketi oldu, 
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bizim oldu. Aileye zararlarımı düşünmeye başladım. Eve ben para vermezdim. Her yere 
gidip gelirdik. Nereye gitsem, bakkala gitsem bilgi vermeye başladım. Askere gidip gelince 
beynin alışıyor. Memurlara emredersiniz komutanım kullanmaya başladım. Gitmeden önce 
devlet hastanesiydim. Sonra dükkân açtım. Evlilik, okul, iş. Birinden birini bırakmam 
lazımdı. İşi bırakıp okulu dondurdum, gittim (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-
Çanakkale). 

Askerliğin kendisini olgunlaştırdığını söyleyen UD-2 kamuflajı giymeyen bir erkeğin 

ileride oğluna karşı mahcup duruma gireceğini düşünmektedir. Askerlik anıları ve fotoğrafları 

olmayan kişi bu eksikliği hayat boyu kapatamayacaktır. 

Yeri gelince herkes askerliğini yapsın. Bu bir vatan borcudur. Askerliğin beni değiştirdiğini 
düşünüyorum. Beni olgunlaştırdı. Tabii kendi kişiliğine bağlı. O kamuflajı giymeli, o anı 
yaşamalı. Babası, arkadaşları soracak baba askerliğini nerede yaptın diye. O da çekinerek 
utanıp, bedelli yaptım diyecek. Dese niye bedelli yaptın baba, ne diyecek. Askerlik anıları 
olacak, fotoğrafı olacak. Yaşamak lazım. İş yerinde askerlik muhabbeti açarım. İp çözülünce 
öyle gider ya, öyle konuşuruz. Gün içerisinde de olur. Abin ablan sorar, fotoğrafın olur 
arkadaşların sorar (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Uzun dönem askerliklerini yapmış kişilerle yapıla görüşmeler arasında askerlikle ilgili 

olumsuz eleştirilerin ağırlıkta olduğu tek görüşme UD-3 ile yapılmıştır. Zorunlu askerliğin 

askerlikten soğuttuğunu, temel eğitim sonrası terhis verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ona 

göre, kıdemli askerlerin işlediği suçlara kayıtsız kalınmaktadır. Kalabalık asker nüfusu israfa ve 

devletin kaynaklarının heba edilmesine yol açmaktadır. Geç yaşta askere gitmesi nedeniyle 

askerliğin kişiliğinde olumlu bir etki yaratmadığını; askerlik sonrasında asabi bir mizaç 

geliştirdiğini belirtmektedir. Sadece askerde “sivil sorumlulukları”nın olmamasını özlemiştir. 

Ayrıca diğer askerlerin kişiliğinde de olumlu bir katkı yapmadığını, suçluluğun yaygın olduğunu 

dile dökmüştür. Bedelli askerlik imkânını kaçırdığı için hayıflanmıştır. 

Ben yaşım gereği geç gittim, bana bir şey kazandırmadı, benden götürdü. Artık her şeye 
parlıyorum, konuşarak çözmek yerine kavgaya daha yatkınım. 20’li yaşlarındakiler 
ailelerine yeteri kadar değer vermediklerini fark ediyorlar. Ama ben bunu başta hissettim, 
fakat dönünce kalmadı. Bazen askerliğin konforlu olduğunu düşündüm, sorumluluğun çok 
azdı. Tek özlenen bu olabilir. Fatura yok, borç yok. Fakat etrafta hiçbir askerde bir değişiklik 
görmedim. Uyuşturucu kullanan kullandı, hırsızlık yapan yaptı. Bazı cezalar belki derecesini 
azaltmıştır. Askerde kalifiye eleman yok. Adama tebliğ tebellüğ belgesinde prize 
dokunmayacağım yazdırıp imzalatıyorsun, ama onu çaycı yapıp elektrik işiyle 
uğraştırıyorsun. Böylece asker hatası diyeceksin. Bir askere masa işi veriliyor, kullandığı 
aletle bacağı kesiliyor, hemen kaza tespit tutanağına tebliğ tebellüğ belgesi gösteriliyor. 
Asker de kendi hatamla yaptım diyor, sırf ileride eziyet olmasınlar diye. Korkutuyorlar. 
Dayak yok ama nöbet cezası, tuvalet cezası, eğitim cezası veriliyor.  

Askerlikten soğutan şey zorunlu olmasıdır. Ben askerdeyken bedelli çıktı, büyük bir 
talihsizlikti. Temel eğitim alınıp, kısa sürede terhis verilmeli. Acemi birliği dışında ustada 
sadece bir hafta eğitimden, ardından mıntıka yaptan, göze gözükmeden, kalabalık 
yaratmadan ibaret. Acemide ise ben yazıcıydım. Üstelik usta askerler, kıdemliler daha rahat 
suç işleyebiliyorlar askerde. Askerin aylık masrafı neredeyse bin lira, ayrıca yatacak yer, 
kömür, sağlık giderleri, istihkak sayılırsa dünyanın masrafı. Nöbeti olan nöbete gidiyor, 
gerisi oturuyor. Her asker ortalama 9 atış yaptı. Önemli bir kısım şoför, terzi, kantinci gibi 
geri hizmette çalıştı. Ehliyetini alalı 6 ay olan kişiyi şoför yapmak gibi düzensizlik var. Kendi 
içlerinde de var. 20 yıldır trafikçi olan karakolculuk yapmaya başlamış (Uzun Dönem, 2014-
2015, 31, Serinyol-Bingöl). 
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Çocukça düşüncelerin askerlikle beraber yok olduğunu ifade eden UD-4 ciddi planlar 

yapmak, boş konuşmaları geride bırakmak için askerliğin milat olduğunu düşünmektedir. 

Askerlik mesleğine de model oluşturmuştur. Bir görevdir, fakat profesyonelleşmeli, hayatta 

amacı olmayan insanları toplamamalıdır. Maddi imkânsızlıkların belli askerlik yapmasına her 

halükarda imkântanımayacağını belirtmektedir.  

Beni olgunlaştırdı, düşüncelerin değişiyor. Çocukça düşüncelerin kalmıyor, hayatın 
gerçekleriyle yüzleşiyorsun. Askerden önce herkes geçici işte çalışıyor, bundan sonra ciddi 
planlar yapabiliyorsun, milat gibi. Boş konuşmuyorsun artık, düşünerek konuşuyorsun. Şu 
anda garajda bir nevi organizasyon yapıyorum, kriz yönetimi, insan kaynakları işi 
yapıyorum. Askerliğin katkısı var elbette. Askerlik bir görev sonuçta, bu devletin verdiği bir 
görev. Kendine bakmak, ailene çocuğuna bakmak nasıl bir görevse, bu da öyle bir görev. 
Savaş olsa nasıl kazanacaksın, bunun altyapısını alacaksın. Yüksek bir maaş almak istiyorsan 
diploma alacaksın, bu da aynı. Bence de profesyonel olmalı. Her yerde maaşlı askerlik var, 
yurtdışında hep öyle. Arabistan’da bile öyle. Herkes istekle yapar, işsizlik azalır. Bir sürü 
gereksiz insanın orada olması anlamsız. Hayatta bir amacı olmayan bir sürü adam orada 
(Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Askerlikte geçirilen sürenin maddi kayıplarına karşın kişiliğinin asabi taraflarını 

durgunlaştırdığı için bu görevin gerekli olduğunu düşünen UD-5 askerliğin dostluk, bilgi ve 

deneyim kattığını dile getirmiştir. Evliliğinin ve iş hayatının askerlik gibi bir dönem geçirmese 

asla şu anki istikrara sahip olmayacağını belirtmektedir. “emir altında olmak” sebat etmeyi 

sağlamıştır.  

O bir buçuk yılda çalışsam güzel para kazanırdım. Toplam 8 araba vardı, amcam ben babam 
hariç çalışan vardı. Bana askerde iyi bakıldı, para geldi. Önceden kızgındım, kavgaya 
yakındım. Beni durgunlaştırdı, durdurdu, beni insanlarla paylaşmaya yönlendirdi. Usta 
birliğinde arkadaş çevresini, paylaşımı öğrendim, belki insanların para verip yaşamayacağı 
bir şey öğrendim. Orada dert paylaşıyorsun, kimse normalde öyle paylaşmaz. Bir bilgi 
deneyim kazanıyorsun. Kalkıyor sana bir macerasını anlatıyor. Sevdiği kızı başkaları istemiş, 
izne gönderdik, kızın ailesiyle görüştük, intihar edecek dedik. Normal hayatta milyonda bir 
yapılır. Ben usta birliğinde askerliği sevdim. İyi bakış açısı kazanmak lazım, onu sağlıyor. 6 
ay bile fazla, temel eğitim almalı, düşürülmeli. 3 ay askerlik yapmalı. Herkes için geçerli.  

Askerlik öncesi insan olsaydım evlilik yürümezdi, alttan almak lazım. Yoksa sürdüremezsin. 
Eşim şoför, arkadaşımın kız kardeşi. O Urfa Suruçlu. Aile ortamında tartışma olmuyor diyen 
yalan söyler. Kendimi haklı görürdüm hep. Teraziye koyup tartmayı öğrendim. Kavgaya en 
son planlarda bakmayı öğrendim. Bana yemeğimi hazırlasın, çocuğuma baksın yeter. Memur 
olsa neyse, ama fabrika köşesinde sürünmesi yanlış. Bir malı alıp teslim alana kadar en az 10 
kişiyle görüşmen gerekiyor. Ağız dalaşları oldu tabii, her şey istediğin gibi uymuyor. Şu 
duruma askerden önce el işçiliği yapamazdım. Elimin altında 5 kişi çalışıyordu. Ağrıma 
giderdi, emir altındayım. Piştim, hayat dersi öğrendim. Askerlik öncesi her gün kavgaya 
hazırdım. Kavga eden çalışamaz sürekli (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

UD-7 askerliğin süresinin uzunluğundan bahisle belirli bir müddet sonra askerlerin 

kaytardığını vurgulamaktadır. Kamusal hizmeti onaylamakta ve askerlerin çoğunluğunun 

muharebe için çok yetersiz olduğunu düşünmektedir. Askerlik disiplin katmıştır, ancak askerlik 

sonrası hayata bir etkisi olmamıştır. Askerlikteki israfa değinmiş, askerliğin profesyonel olması 

gerektiğini söylemiş; bedelli askerlik meblağsının yüksek olması dolayısıyla ayrımcılığa sebep 

olduğunu dile getirmiştir.  
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Gerçekten disiplinli oluyorsun, sabır olayını iyi pişiriyor. Rütbeliler hakaret ediyor, 
emredersin diyorsun, o konuda sabrı yükledi. Ama bir askere 8 aydan fazla bir şey 
yükleyemezsin. O zamandan sonra asker yol yordamı öğreniyor, kaytarmakla arazi olmakla 
uğraşıyor. Kamusal görevi de onaylıyorum. Askerlik bence boş, çok mantıksız. Beş bin askeri 
terör olayına göndersen üç bini birbirini vurur. Onun yerine profesyonel olmalı. Keşke 
kaldırsalar. Şimdi evli barklı adamı gönderiyorsun. Bu adam yapmayı istemiyor, ölse ailesine 
kim bakacak. Bedellide çok fahiş fiyat aldılar, yoksullar yararlanamadı. Abim de bedelli 
yaptı. O güne kadar kaçtı, yaşı gelmiş 35’e, ne yapsın, ev bark var.  Askerliğin bir faydasının 
olduğunu düşünmüyorum. İş hayatımla hiçbir ilgisi yok.  Askeriyeye bizim gitmemiz 
tamamen kayıp. Ordunun boşuna harcadığı bir masraf. Beş bin her türden adam var, 150 
adam çıkabilir. Köylüyü getirmiş, o hiçbir şey bilmiyor. Bence paralı asker olmalı. Yüzlerce 
yemek çöpe atılıyor, israf var, üzülüyorum sonuçta. Aradan çıkarmam gereken bir engeldi. 
Bir an önce bitirip geleyim dedim (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

UD-10 “parayla pulla satın alınamayacak” bu deneyimi tüm erkeklerin tecrübe etmesini 

ve kazandığı ilmin değerli olduğunu belirtmiştir. Askerlik sabırlı olmayı ve sakin düşünmeyi 

zerk etmiştir. 

Karakterim beni sorumluluklara yöneltti. Askerliğin bana elle tutulur gözle görülür kattığı 
şey sadece sabırdır. Sabırlı, sakin düşünme becerisi kattı. Boşuna gidildiğini hiç 
düşünmedim. İyi ki de gitmişim. Askerlik insana manevi açıdan çok şey öğretiyor. İki üç kat 
maddiyat da verseniz o ilmi öğrenemiyorsunuz. Yani hayatta parayla pulla satın 
alamayacağınız şeyleri öğrendim. Bence herkes silahaltına alınmalı. Bence herkes orayı 
görmeli. Bir dünya insan geliyor, uyuşturucu müptelası, sapığı, herkes bir şeyler öğreniyor. 
Oradan herkes bir şey almalı. Profesyonellik olsun ama yine de gidip görülmeli (Uzun 
Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Sabırsız mizaç askerlikte yumuşamakta, askerler “katlanmayı” öğrenmektedir. UD-15 bir 

erkeğin yaşaması gereken ve kendi sınırlarını ölçtüğü bir sınav olarak gördüğü askerliğin 

ayaklarının üzerinde durmak için kaçınılmaz olduğunu düşünmektedir. Ona göre askerlik öncesi 

eleme yapılmalı, akıllı insanlar askere alınmalı; sadece onlar eğitime tabi olmalıdır. Askerliği 

süresince kendisiyle ilgilenmeyen ailesine kırgındır. 

Biraz sabretmeyi öğrendim, ama normalde sabırsızım. İstediğim her şeyin her an olmasını 
istiyorum. Komutan da üstüme gelse dayanamıyordum, ama mecburiyetten dolayı alttan 
aldım. Haklı olursam asla alttan alamam. Ailenin boş olduğunu öğrendim. Sadece babam 
para gönderdi. Bilet param yok onu gönderdi. Bir tane 17 yaşındaki kız kardeşim harçlığını 
gönderdi, babam sorumsuzdur. Aile kurdu bıraktı bizi. İleride çoluk çocuk sahibi olursam 
asla böyle davranmam, maneviyat her şeyden önemli. Yeni ailesiyle birlikte yaşadım, çoğu 
dönem sıkıntılıydı. İstesem tecelli ettirebilirdim, onu yaşamam gerektiğini düşündüm. Bir 
erkeğin yaşaması gereken bir dönem, zorluklarını görüyorsun, sınırlarını zorluyorsun. 
Ailene her şeyi diyorsun, komutana eyvallah diyorsun. Babam daha önce su istediğinde 
bahane bulurdum. Elin tanımadığın komutanına hizmet ettin. Babana yapmaman çok saçma. 
Devletin en azından ön görüşmeyi yapıp akıllı insanları alması lazım, salak adamlar geliyor. 
İyi atış yapabilir, iyi spor yapabilir, ama karakteri boş, hiçbir şey öğrenmiyor. En azından 
onlar başka eğitim görmeli, toplu bir eğitim olmamalı (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, 
Kırkağaç- Bingöl). 

UD-16 askerlikte sorumluluk öğrenmiştir; ailesinin kıymetini anlamıştır. Bedelli 

yapmayacağını, yapanlarla alay edeceğini söylemektedir. Herkesin askere alınmasının ülkeye 

maddi külfet oluşturduğunu düşünmektedir.  

Yapılması gerekiyordu yaptık, bir şey kaybettirmedi. Sorumluluk kazandırdı; eşi arkadaşı, 
gerçek dostu öğrendim. Ailemden başkası boşmuş. Yapmazdım bedelliyi yine giderdim, 
bedelli yapan arkadaşlarım olsa alay ederdim. Aslında daha fazla para verdim, her Türk 
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vatandaşı gidecek. Babam eliyle bıraktı. Şu an Türkiye gelirinin yüzde kırkı askeriyeye 
gidiyor, don, yatak, ayakkabı… Askerlik kalksa önemli bir yük kalkar (Uzun Dönem, 2012-
2013, 20, Manisa- Ankara). 

Kız isteme merasimi sırasında sorulan “Askerlik yaptın mı?” sorusu canlılığını muhafaza 

etmektedir. UD-17’ye göre erkeğin evliliğe adım atmak için bu engeli aşması gerekmektedir. 

Çocuğunun da askere gitmesini istediğini fakat zengin yoksul ayrımının askerlikte belirgin 

oluşuna eleştirel baktığını aktarmaktadır. 

Askerlik bir olgunluk katıyor, o yüzden kız isteyene askerlik yaptın mı diye sorulur. Askerlik 
insanları çok olgunlaştırır, tim komutanımız astsubay çavuştu, bizden üç dört yaş büyüktü. 
Tayini çıkmıştı, ayrılıyordu, elini öptük. Bizden onlarca yaş büyüktü sanki. Benim de bir 
oğlum var. Annesine sorarsan gitmeyecek, ama bana göre gitmeli. Askerlik kalkmaz, ancak 
büyüklerimizin evlatları doğuya gitmiyorsa benim evladım da gitmesin. Şehitlerin hiçbirinin 
durumu iyi değil. Hepsi köylü işçi çocuğu. Hangi plazanın, tower’ın balkonuna asılıyor 
bayrak? Bedelli yapacak bile bir ay kışlayı görmeli, temel eğitim almalı (Uzun Dönem, 2006-
2008, 20, Foça- Bingöl). 

Askerlik “teyakkuzda” olmayı öğretmektedir. UD-18 insanlara karşı şüpheci olmayı ve 

ailesinin değerini askerlikten sonra fark etmiştir. Ona göre, kültürlü insanlar için askerlik vakit 

kaybıdır, fakat olgunlaşmamış erkekler askerlikte “adam” olmalıdır. Şımarıklığının törpülendiği; 

ama çocuğunun tüm kazanımlarına rağmen bu zorluğu çekmesini istemediğini vurgulamıştır.  

Geldikten sonra ailenin ne olduğunu anladım. O dünyada yalnızsın, kendi başına ayakta 
duruyorsun, önünü arkanı kollamak zorundasın. İnsanları tanımaya başlıyorsun. Gitmeden 
önce 10 kişi vardır etrafında, ne olduklarını biliyorsun. Orada her milletten insan var, dini 
dili, cinsiyeti, farklı. Yaşanan olumsuzluklardan ders alma olarak görüyorum, herkesin 
yaşında yapması gerekir. Askerlik bana temkinli ve disiplinli olmayı öğretti. 

Okumuş, kültürlü adamın hayatını öğrenme adına 20 yaşındaki sığır sürüsünden bir farkı 
var, onun için zaman kaybı. Ama olgunlaşmamış adamın gitmesini tavsiye ederim. Orada 
ZPT altında uyuyup ölüyor, buna askerliği bile fayda etmiyor. Fakat askerlere maaş 
verilmeli, karşılığını almalı. Benim bağlı olduğum birlikte Isparta’da eğitim harikaydı, onlar 
gider savaşa, ama her yerde eğitim böyle değil, Ankara sadece aylaklıktı. Kantinde nasıl para 
aklandığını, paranın nasıl hiç edildiğini biliyorum. Çok fazla güvenilir değil. Çocuğumun 
bedelli yapmasını isterdim. Eğer çocuğum benim gibi zor bir çocukluk geçirirse gitmelidir. 
Şımarıkça davranamıyorsun artık. Aileye değer vermemle beraber aile kurmaya karar 
vermiyorsun. Babamın bu tablodan gurur duyduğundan eminim, bu misyonumuzu 
tamamladığımızı gösteriyor (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-25 iki aylık askerlik eğitiminden sonra askerliğin boşa harcanan zamandan ibaret 

olduğunu ve devlete külfet teşkil ettiğini düşünmektedir. Oğlunun bedelli askerlik yapmamasını, 

o havayı solumasını istemektedir.  

12 ay aslında uzun, iki ayda silah, savaş eğitimi veriliyor. Hani iki aydan sonra her şey 
monoton. Yat kalk sürün. Arada bir atış yaptırıyorlar. Bence devlete külfet. 6 ay yaptır. Her 
türlü külfet. Şimdi bir savaş çıksa bizi götürse ne yapabiliriz, uzman değiliz, usta değiliz. 
Zaman kaybı. Alırım silahı verirler şarjörü, boşa atarım. Bu işin eğitimini alanlar, gardını 
alıyor, bekliyor. Bir bordo bereli ile normal asker bir mi? Profesyonel askerlik olmalı. Her 
türlü asker gitmemeli. Ayıklamaya çalışsan da sıkıntı çıkar, kolaycılar kurnazlık yapar ama. 
Ben her türlü askere giderdim. Yine de haksız bir durum olduğunu düşünüyorum. 12 ay 
değil de altı aya indirseler bir anlamı ortaya çıkar. 3 aylık olur, ücret verirsin olur. Emir 
altına girmenin gerektiğini düşünüyorum. Herkes o kamuflajı giysin. Mantık nereye asılırsa 
oraya gider, bu haliyle çok elastik. Bedelli sulandırdı durumu. Herkes o ortamı yaşamalı. 
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Oğlumun 15 dakikada bitirmesini istemem. Orayı gitsin solusun, sıkıntıya girsin, emir 
altında yaşamak nedir öğrenirsin (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Kısa dönem askerliğini yapmış kişilerle gerçekleştirilen görüşmelerde ise sabır ve 

kıymet bilme askerlik öncesi ve sonrası mukayesesi üzerinden izah edilmiştir. Askerlik sivil 

hayatın değerinin bilinmesini kazandırmıştır. Görüşmelerin çoğunda askerlik zaman kaybı 

olarak tanımlanmıştır; bir faydasını ve kazanımını görmediklerini söylemişlerdir.  

Askerlik sonrası rutin hayata intibak zaman gerektirmektedir. KD-6 da bir süre kendi 

kendisiyle baş başa kalma ihtiyacı duymuştur. Askerliğin rütbelilere hizmet eden askerlerden 

ibaret olduğunu düşünmektedir. Ona göre, askerliğin hayatına hiçbir katkısı olmamıştır. Bedelli 

askerliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, herkes için koşulları hakkaniyet çerçevesinde 

iyileştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Geldiğimde üzülmedim mutluydum. Emir komuta zinciri içinde geçen süre sonrası bir ay 
toparlanamadım. Herhangi birinin benim yanımda ani bir tepki vermesi bende de 
huzursuzluk yarattı. Askerlikte bağırış normal bir an değil, tetiktesin.  Birden sosyal hayatta 
uyumsuzluk oldu tabii. Toplumsal alanda bazı şeylere hemen adapte olamadım. Kendimle 
baş başa kalmak istedim. Şunu düşünüyordum. Hayatıma hiçbir katkısı olmadı. Sadece 
çamaşır makinesini daha dikkatli kullanmaya başladım. 

Belirli bir hayat ve kurallar var. Bu kurallarla atışma yaşadım. Anlamsız ve yüklü olduğunu 
düşündüm. Söz gelimi, sırada itaatsizlik edenle arkadaşını yaralayanın aynı yere 
gönderilmesi hakkaniyet dışı. Verilen cezalarının abartılı ve hukuk dışı olduğunu 
düşünüyorum, çünkü hükme rütbeli askerler varıyor. Oradaki yaşantı gereğince komutanla 
konuşmanın anlamsız olduğunu düşündüm. Askerlik sadece rütbelilerin faydası için var. 
Restoranları, müzikholleri, otelleri… Hizmet eden askerler var. Yorgunluktan düşüp bayılan 
askerlerin değil de kırılan bardağın dert edildiği bir yerde her şey anlamsız. Askerlik kamu 
hizmeti olarak yapılabilir. Görevlendirme yapılmalı. Tabak yıkamakla vatani hizmet ifadesi 
uyuşmuyor. Bedelli üçüncü dünya ülkelerine ilişkin bir şey. Eşitlik ilkesine aykırı. Ya herkes 
içinde olmalı ya da olmamalı. Herkes için olabildiğince az sürede olmalı. Hayıflanmadım 
bedelli çıkınca. Koşullarım o şeklide gerçekleşti, senin elinde olmayan bir durumdu. Olumlu 
da karşıladım. Ben gidince ne oldu. Birilerinin askere gitmemesi canımı sıkmadı(Kısa 
Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Askerlik koşullarının konforu dolayısıyla askerliğini tatil yapmak olarak nitelendiren 

KD-8 gönüllü olmayan askerliğin verimlilik temin etmediğini, savsaklamalara yol açtığını dile 

getirmektedir. Bedelli askerliği adil bulmamaktadır. Askerlik hayatında bir etki bırakmamıştır.  

Bu koşullarda olsa bir kez daha giderdim. Tatil yaptım. Para verdiler. Çarşıya çıkınca balık 
restoranında içiyordum. Her hafta sonra öyle bir lüksüm nerede. Savaş durumunda en 
azından silah eğitimi alınmalı. Ama askerlik zorunlu olmamalı, profesyonel askerlik olmalı. 
İnsana zorla bir şey yaptırılıyor, kimse gönüllü değil. Kimse isteyerek sınırda tutayım 
demiyor. Meslek olarak görülse daha farklı olur bence. Zorunlu olduğu için adam 
savsaklıyor, kendi vererek yapmıyor, titizlik göstermiyor. Seçilen maaşlı kişiler yapmalı. 
Bedellinin adaletli olmadığını düşünüyorum. Yemen türküsü gibi. Belli bir gelirin altında 
olanları da askerlikten muaf tutun. Kendi koşullarımı düşündükçe bir şeyleri kaçırdıklarını 
da düşünüyorum. Zorunluluk olduğu için kimse eğlence olarak görmez yine de. Kısıtlıyor 
sonuçta. Bedelli kamuda çalışanlara yeni yasa olmaksızın tanınabilir. Doktordur, Tunceli’de,  
Hakkâri’de yapıyordur. Yerine gelecek kimse yok sonuçta. Asker öğretmenlik geliştirilebilir 
mesela. Çok fazla askerliğin hayatıma etkisi olmadı, düşünmüyorum. Askerlikle ilgili 
durumumu kısa sürede terk ettim ( Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 
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KD-11 askerliğe karşı milliyetçi ve yoğun sadakat duyguları besleyen kişilerin bile düş 

kırıklığı duyduğunu aktarmaktadır. Görüşlerinin sabit kaldığını, zorunlu askerliğe karşı 

olduğunu fakat yerine getirilmesinin de güç olmadığını belirtmektedir. Ona göre askerliğin 

“görmüş geçirmiş” bir adama katkısı olamaz. KD-13 de askerliğin uzun dönemlerde kişilik 

şekillenmesini sağladığını dile getirmiştir. Kendisine faydası ise sadece “bir şey olmayan 

adamları” alttan almayı öğrenmektir.  

Askeriyeye karşı çok milliyetçi bir adam vardı, şişman falan da bir tip, çakı gibi selam 
veriyor, gazla hopluyor zıplıyor, çok ciddiye alıyor. Askerlik dönüşü aynı otobüse denk 
geldik, kilo vermiş çok fena. Askeriyeye öfkeliydi. Benim bakış açım gelirken de giderken de 
aynıydı. Bedelli imkânım olsa da kullanmazdım, çok zor bir şey de değil. Spor gibi 
düşünüyordum onu. Zorunlu askere tabii ki karşıyım, vicdani retçiyim. İnsanlar istemiyorsa 
yapmamalı, bir iki ay faydalı, kamu hizmeti yapmalı. Askerlikle ilgili hiçbir şey yapılmıyor, 
fuzuli işler. Askerliğin bir katkısı yok, bazıları için olgunluk yaratabilir. Görmüş geçirmiş 
insana hiçbir şey katmaz. Normal hayata adapte edilebilir bir şey yok. Çöpe yuvarlak 
ekmekler atılıyordu, dağ gibi oluyordu. En azından yapma onu. Mutfakta seramik ustası var, 
iğrenç yemekler yapıyor, köpekler bile yemiyor (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Belki disiplini, sabırlı olmayı, alttan almayı askerde öğreniyorsun. Bir şey olmayan adamlar 
askerde komutan, onlara boyun eğiyorsun. Bir yanıyla özgüven kazandırıyor, bir yanıyla 
onun ağzına tükürüyor. Tabii uzun dönemlere yapılan muamele ile karşılaştırılamaz. Bir 
taraftan askerlik çok gereksiz ve çağ dışı geliyor. Kim bilir kaç kişi eğitim zayiatından ölüyor. 
Onun yerine bu işi yapmak isteyene yaptır. Adam köyünden getirilmiş, hiçbir şey olamaz, 
ama askerde kendisi için gerekli olanı öğrenmiştir. Birçok uzun dönem oradan olgunlaşarak 
çıkmıştır, daha iyi bir hayat tecrübesi edinmişlerdir. Sorumluluk sahibi olabilir, bir şeyden 
sorumlu olma bilinci kazandırabilir. Ama çok uzun yahu (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-
Ankara). 

Askerlik kurumunun paradokslar ürettiğini savunan KD-14, askerliğin zihnin ve bedenin 

teslim edilmesi olduğunu, tek bir askerlik fotoğrafının bulunmadığını eklemektedir. Ona göre, 

askerlik kişiliği rehabilite etmemekte, aksine suçlular için antrenman sağlamaktadır. Askerlik 

zamanını boşa harcadığı konusunda bir mukayese oluşturmasını sağlamıştır. Bedelli askerliğe 

ilkesel olarak karşı olduğunu söylemektedir.  

Benim hiç fotoğrafım bile yoktur, hiç hatırlamak istemedim. Ama sosyal araştırmacı olarak 
araştırılması gerektiğini düşünürdüm. Kimisi canına kıyıyor. Ben telefonla yakalandığım gün 
intihar edebilirdim, sonuçta kriz yaşıyorum ve elimde dolu tüfek var. Eşim bu olayların 
hiçbir ayrıntısını bilmiyor. Kesinlikle ket vurmak istedim. Zihnini ve bedenini teslim 
ediyorsun. Bir kurum bu kadar paradoks üretebilir mi? Kimisi geçimini sağlamak istiyor, 
kimisi gelmemek istiyor, bir hata vardır demektir. Askerini gitmek istemeyen kişi dayak 
yiyor. Uzman çavuşlar sadece parası için çalıştıklarını söylüyordu. Benim parasız bu işi 
benimsemem mümkün değil. Zaten savaşı istemem, ama savaş eğitimi de almadım. Bedelli 
olsaydı 18 bin vermek istemedim. Zaten zor kazanmışsın, ya da kazanmadığın krediyi 
çekiyorsun. Onu faiziyle öderken bile çok zoruma gidecekti. Bazı değişiklere sebep olabilir. 
Hırsız olmayan biri hırsız olabilir, yalancı olmayan biri yalancı olabilir. Tek olumlu olan 
zamanın ne kadar değerli olduğunu, zamanı boşa harcadığımızıanlamamdır. Abim gidince 
daha olgun olmadı, daha da asileşti, uzman çavuşu darp etti. Ben askerde sigara uyuşturucu 
bırakanı görmedim. Ama askerde sigaraya uyuşturucuya başlayanı, psikolojik problemler 
yaşayanları haddinden fazla gördüm (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Mesleğinin askerlik icrasına katkıda bulunduğunu ifade eden KD-21 taktiksel 

davranmanın avukatlıkta da bulunduğu düşünmektedir. Bu durumda ona göre askerlik 

kurnazlık manevraları ile doludur. Rütbeli askerlerin erleri külfet olarak gördüğünü, askerde 
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yapılan işlerin savaş durumuyla ilgili olmadığını söylemiştir. Bedelli askerlik imkânı olsaydı 

kullanabileceğini dile getirmiştir. Kısa dönemlerin askerliğini gereksiz görmektedir.  

Yaptığım işin askerliğe katkısı büyüktü, hangi karta oynayacağını kestirmek hukukta da var. 
Savunmasını yapamayacağım işi yapmam. Bu durum insanı zihinsel antrenmana sürüklüyor,  
ama bu stratejik değil. Askerliği öğrenememek, taktiksel, kurnaz, sinsi davranamamaktır. 
Ordu personeli askeri uğraşılacak insan olarak görüyor. İşi gözü kapalı yaparken ayrıldım, 
benden sonrakinde de aynı olacak. Performansımın en yüksek anında ayrıldım. Bunların 
üstelik savaş durumu hazırlığıyla hiçbir ilgisi yoktu. Zorunlu askerliğin iddiasıyla ilgisi yok. 
Buna sadece angarya denir. Herkesi bir tornadan geçirmektir amaç. Beklenti herkesin 
kahraman erkek olması da değil. Aslında bunu kimse uygulamaya da çalışmıyor. Amaç 
sadece sömürmek. Matematikçinin gidip ders vermesi, elektrik mühendisinin ampul 
değiştirmesi. İki mimar restore edilecek yerlerle ilgili analiz, rapor işi yapıyor.  

Seferberlikte o otomasyon programını mı kullanacağım, nizamiye çavuşluğu mu yapacağım?  
Zorunlu askerlik amacına uygun değil. Elzemse profesyonel askerlik gerçekleşmeli. Bedelli 
vursaydı düşünebilirdim, ama askerlik kabul etmediğim, baş edebileceğim bir şeydi. 
Askerlik uzun dönemin yaptığıdır. Bizim gibilerin askerlik yapması çok anlamsız. Biz zaten 
askeriz, zaten adam olmuşuz. Ama uzun dönem daha tuvalet ihtiyacını gidermeyi bilmiyor, 
onun adam olması lazım. Biz kışla hayatına zaten aşinayız. Bizim için masraf yapmasına da 
gerek yok. Zaten öğretmen avukat askerlik görmedi mi? (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, 
Balıkesir-Balıkesir) 

KD-22 askerliğin “mantığına” ayak uyduramadığını vurgulamaktadır; kitabi bilgilerle 

verilen askeri eğitimin bir içselleştirme sağlamayacağını düşünmektedir. Tertipli insana 

askerliğin bir değiştirme işlevinin bulunmadığını, zaman kaybı yarattığını ifade etmektedir. 

Komutanlar arasında yer alan bazı kötü niyetli kimseleri hafızasından silmediğini, ancak bazı 

komutanlar için her türlü fedakârlığın gösterilebileceğini söylemiştir. 

Bana bir faydası olmadı zaten, düzenli tertipli biriyim. Beni değiştirmedi, olumlu etkisi 
olduğunu düşünmüyorum, zamanımızı çaldı. Benim eşyalarım öncesinde de düzenliydi, 
bütün ayakkabılarım düzenliydi. Temizdim. Öncesinden de öyleydi. Başka adamlara 
katıyordur. Zamanımı çaldı, okuldan mezun olunca yazın bir ayda tamamlanmalı. 
Öncesinden aylar, sonrasından aylar kaybettirdi. Neredeyse 1,5 yılım boşuna geçti. Bedelli 
bana denk gelseydi gene gitmezdim. Askerlik için para vermem, kazıklanmazdım. Yurt 
dışında askerliğini yapmamak için Türk vatandaşlığını bırakan var. Elazığlı bir adam düşün, 
çıkmış başçavuş olmuş, seni sebepsiz yere süründürüyor. Para verip onların egolarını tatmin 
ettirmem. Komutan acemi askere sinirlendi, tüm bölük yağmurda çamurda süründürdü. 
Benim suçum ne? Adamın ismini unutmuyorum, şimdi gelse kredi istese vermem, intikamsa 
intikam. Bana onu yaşatsa bedelini başka yerlerde ödemeli, adam egosunu tatmin ediyor. 
Ben 4-5 tane böyle askerliğe yakışmayan şahıs tanımlayabilirim. Başçavuşum gibi muazzam 
insanlar da vardı. Şimdi çağırsa giderim. Ama denk gelse dövmek istediğim adam da var. 

En güzeli profesyonellik olur. Biz bu çağı 80 model silahla düşünmeye çalışan bir eğitim 
görüyoruz. Kâğıt üzerinde, modelini bile görmeden havan atmayı öğretiyor. Öğrense ne 
olacak, savaşta mı kullanacak? Silah çıkartıp takmayı öğret. Yararlı, kullanabileceği, asla 
unutmayacağı şeyler. Savaşta, 10-20 yıl sonra nasıl bilecek? Devlet kaynakları boşuna 
tüketiliyor, iyi menüler yemekler yeniliyor, firma getiriyor, çoğunluğu çöpe atılıyor. Birçok 
asker komutanlara hizmet ediyor, gereksiz bir sürü asker var, sırf komutanın eşi, çocuğu 
rahat etsin diye. Hâlihazırdaki askerlerin büyük çoğunluğu savaşamaz. Düşer kayarlar diye 
yasaklanan duşlar vardı. Çok saçma.  Başçavuş 1980 model silahı anlatıyor, şarjör üzerinde 
üç çizgi var, karşıdaki uçağa sıkacaksın, uçak kaç bin fitte, sıkacaksın nereye gidecek sanki? 
Bunun gibi aptal bir iş. Tank çalışmamış denetimler sırasında, asker nöbet tutuyordu 
önünde. İster istemez strese yol açtı, emir altındasın. Diyor ki şuradan düşman geliyor, nasıl 
saldırırsın diye soru soruyor. Askerin el kitabının üzerinden gitmeye çalışıyor (Kısa Dönem, 
2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 
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Askeri bürokraside emrin açıkça anlaşılması ve harfiyen yerine getirilmesi büyük öneme 

sahiptir. KD-23 askerlikteki bu emir komuta zincirinin kişisel gelişimine faydalı olduğuna 

inanmaktadır. Ancak bir aylık eğitim dışındaki sürenin sadece angarya olduğunu 

düşünmektedir. Ailesini geçindiren insanların ücretsiz çalıştırma ile hayatlarının 

zorlaştırıldığını, diğer yandan devletin masrafa sokulduğunu beyan etmiştir.  

Herkes bir aylık askerlik yapmalı, silahı basit savaş teknikleri öğrenmeli. Kimsenin işine 
engel olmadan yapılmalı. Bedelliyi uygun görmüyorum. Amaç askerliği öğretmekse öğret, 
ama kullanmak var bana göre. Ben kullanma hissettim. Adamı çalıştırıyorsan parasını 
vereceksin. Ev aile geçindiren adamlar var sonuçta. Ben diğer lafları siyasi buluyorum. Yaşlı 
annesi babası var, çocuğu var, esir ediyorsunuz. Devlet için masraf da aynı zamanda, 
yemekler çöpe gidiyor. Denetim az mı oluyor, bilmeyerek mi yapıyorlar? Sıkı denetim olsa 
çöpe atamazlar herhalde. Değerlendirilebilir sonuçta. 

Bilgi verme, yapılan işle bilgi verme. O sistem çok iyidir, gereksiz gibi görülse de yapılmalı. 
Tekmil verip amire işin tamamlandığına ilişkin bilgi vermek. Onun tamamlandığını bilmem 
lazım, aklım orada kalmayacak, kafam rahat olacak. Askerliğin katkısı bu. Ben her şeyden 
öğrenmeye çalışırım, orada bir şeyler öğrendim. Bölük komutanı yüzbaşı idolüm hatta. Beş 
ayda 15 aylık askerlik yaptınız dedim, adam görevimi yaptım dedi. Keşke herkes onun gibi 
olsa. Bir hafta rapor almıştı da işler yürümemişti. Sona yaklaştıkça dönmek istemedim 
aslında, burada bir sürü şey vardı, ertelenmişti. Ekmek elden, su gölden. Benim burada 
maddi sıkıntılarım vardı, ama aileye de yansıtmadım, arkadaştan alıyordum. Dönünce hepsi 
karşıma çıkacaktı. Ev kiraydı, sağ olsun babam 6 aylık kirayı ödemişti. Onları düşününce 
belki bekâr olsam hiç bitmesin isteyebilirdim (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-
Etimesgut) 

Askerlikle ilgili olmayan ve becerilerine aykırı işlerde askerlerin görevlendirilmesi en 

çok şikâyet edilen konulardan biridir. KD-24 de işlerin uzmanlıktan uzak olarak 

paylaştırıldığından yakınmıştır. Sistemli gözüken ordunun aksayan çok yanının bulunduğunu 

düşünmektedir. Askerliğin bir şey katmadığını, bir şeyleri kaybettirdiğini belirtmektedir.  

Tamam, askerlik yapılacak bir şey değil, ama koşullar çok kötüydü. Bazı işler var, hiç 
askerlikle ilgili değil, ama öyleymiş gibi gazlıyorlar. Bazı işler kalifiye eleman işi, dışarıda bir 
sürü işsiz var. İnşaat işi, terzilik mesela. İnsanlar bu işe muhtaç. Berber yok. Asker 
yapabiliyorsa yapıyor. Örneğin çuval gibi kamuflajlar, berber yok. Kaynakçısı öyle, 
elektrikçisi öyle. Allah muhafaza, yaparken başınıza bir iş gelse ne olacak? Vebali kimin 
boynuna. Örneğin oraya santralci alıyorsunuz. Bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz, telefonları 
dinleyebilir. Oradan bilgi alıp aktarıp çalabilirsiniz. Orada bir saldırı olsa, kimin size sıkıp 
sıkmayacağını bilmiyorsunuz.  Dışarıdan sistemli gözüküyor, ama sistemsiz. Karambole iş 
yapılıyor. Orada hiç destek birimi yok. Siz kendi kendinize idame ettiriyorsunuz. Askerin 
canına değer veriliyor, ancak boş işler askere yaptırılıyor. Sivil memur zaten ifa ediyor o işi. 
Siz orada o rahatlasın diye varsınız, o diğer işlerini yapsın diye çalışıyorsunuz. 

Maaşın, maddi karşılığının olmamasına hiç takılmadım. Ben kendim için bunu vatani görev 
olarak gördüm. Ben askerliğin bize bir şey katmasını istedim. Yani vatani, ruh, bayrak olarak. 
Ama bunları bizden alıp götürdü. Belirli bir program içerisinde. Askerliğin bize daha çok şey 
katmasını isterdim. Cephede yer almayı isterdim. Biz batıda yaptık. Güvenlik korkumuz 
yoktu. Ben istedim ki doğudakiler de aynı koşullarda olsunlar. Biz o zamanki komutanlar 
bunu söyledik. Askerliğin bana öğrettiği şey sabretmek. İyi düşünmek iyi tasarlamak, 
geleceğe yön vermek. İnsanların neden yaklaştıklarını, hangi amaçla yaklaştıklarını daha iyi 
anlıyorsunuz. İnsanın kendisiyle hesaplaşmasını sağlıyor (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, 
Mamak-Keçiören). 

KD-26 tahammül etmenin ve dayanmanın askerlik taliminin köşe taşı olduğunu 

aktarmaktadır. Askerlik yaptığı ve vatanı beklediği için gururlu olduğunu söylemekledir. 
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Herkes gidip görmeli, bazı insanlar sabırsızdır, orada sabrı öğreniyorsun. Acemilikte bir 
içtima alınırdı, bir saat ayakta beklerdin. Alttan alıyorsun, komutan yaşça küçük. Rütbeye 
saygımız vardı. Gidecek herkes, böylece adam olacaklar. Bedelli ailesi olanlar için iyi bir 
şans, ama ben o parayı verecek durumda değilim. Espri düzeyinde alay ediyorum onlarla. Bir 
süre komutanım kaldı ağzımda ya da dışarıdayken kışlaya geç kalacağım diye düşündüm. Bir 
süre sürdü, sonra bitti. Kapalı bir ortamdasın, istediğini istediğim zaman yapamıyorsun. 
Merdivenlerden inmek istiyorsun, inemiyorsun. Gururluyuz tabii, sonuç olarak vatanı 
bekledik (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

KD-27 de temel askerlik eğitiminden ibaret bir zorunlu askerliği savunmakta, üç ay 

askerlik yapmış birinin, operasyon bölgelerine gitmesinin yanlış olduğunu beyan etmektedir. 

Evden çıkıp toplu yaşama alanlarında idame etmek kısa dönem askerlerin daha önce tecrübe 

ettiği bir aşamadır; bu bakımdan onlar için bir gereklilik taşımamaktadır.  

Zorunlu olmalı askerlik ama temel eğitimden ibaret olmalı. Gelmiş üç ay eğitim görmüş 
adamı cepheye sürmemeli, terör bölgesinde profesyonel asker olmalı. Askerlik bazı 
sorumlulukları yüklüyor, medeniyetle tanışıyorsun. Kısa dönemler için gereği yok, askerlik 
yapmasına hiç gerek yok. Kısa dönemlerde sadece aileye olan bağlılığı artırıyor, Ailenin 
değerini öğretiyor. Eşitsiz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yüzde doksanımız ev 
dışında eğitim gördü sonuçta; zorluğu, dayanışmayı gördü. Başının çaresine baktı, uzun 
dönem görmüyor. Ona şart, lazım. Bedelliye karşıydım, yapmazdım. Bence gidilmeli. Gidip o 
hava solunmalı, bir şeylerin kıymetini anlamak lazım. Dışarıda kıymetini bilmediğin şeyleri 
öğreniyorsun. Mahkûm gibisin, istediğini yapamıyorsun. Askerliğin hayata disiplin kattığını 
düşünüyorum, hiçbir şey katmasa bile (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Kışlaya girdiği koridoru hayatının en uzun koridoru olarak tasvir eden KD-28 askerliğin 

özgürlüğün teslimi olduğunu düşünmektedir. Sabretmenin o da altını çizmiş, özgürlüğün 

kıymetini öğrendiğini ifade etmiştir. Askerlik için 2 ayın yeterli olduğunu savunmaktadır.   

Kışlaya girdiğim koridor hayatımın en uzun koridoruydu. Kimsin dediler, özgürlüğümüzü 
teslim ettik. Gidip öğrendiğim şeyler oldu, iyi ki gittim dedim. Sabretmeyi öğrendim, çoğu 
şeyin kıymetini öğrendim, örneğin banyo yapmanın. Yaş farkının çok önemli olduğunu 
öğrendim, yaştan farklı olarak olgunluğun kesin olduğuna emin oldum. Ben usta birliğine 
gitmek hiç istemedim, cahil insanlarla karşılaşacağımı biliyordum. En başta kişisel 
temizliğinin kendisine faydası var. Ordu bunları öğretmek için uğraşıyor ve kazandırmaya 
çalışıyor. Tuvalet ve yemekle ilgili çok telkin oldu ama eğitilmeyen çok kişi oldu. Ceza 
yöntemiyle bile başaramadı.  

Bazı insanlar askerliği görmeli, ben de görmeliymişim ama. 6 ay çok, 2 ay yeterli. Emir ve 
zorluk altında yaşamak nedir, özgürlüğün kıymeti nedir, suç işleyince başına neler gelecek, 
kıymet vermediğin şeylerin kıymetini görmek için gitmesi gerekir. Hapishane daha zordur, 
üstelik temiz hava bile alamıyorsun. Askerlik hayata daha özlemle girmemi sağladı, bazı 
şeylerin muhakemesini yapmak için zamanım oldu, burada böyle bir imkânım yoktu. 
Adaletsiz ama bedelliden faydalananlar adına sevindim, kendime üzüldüm ama bencilce 
yaklaşmadım. Oradayken gerçekten çok koymuştu, 2017’ye kadar tecilim vardı çünkü (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- Hakkâri). 

Kısa ve uzun dönem askerliklerini tamamlamış askerlikle ilgili oldukça benzer konulara 

temas ettikleri görülmektedir. Öncelikle ayrıldıkları konulara dem vuracak olursak askerliğin 

anlamına ve askerliğin kimin için “yararlı” olduğuna değinmemiz gerekmektedir. Uzun dönem 

askerler için askerlik kutsal bir “vatani görev”dir. Görüşmelerde vatandaşlık görevini yerine 

getirmekten ve kattığı manevi becerilerden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Kısa dönem 

askerlerde askerliğin ideolojik mahiyetinin aynı derecede benimsenmediği anlaşılmaktadır; 
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zorunlu askerlik ileride doğurabileceği hukuki sorunlar nedeniyle tamamlanmıştır. Askerliğe 

gitmeye en uygun kişilerin kim olduğu diğer ayrıştıkları konudur. Uzun dönem askerler 

askerliğin yararıyla ilgili iki görüş ortaya atmışlardır. İlk yoruma göre, “olgunlaşmamış” erkekler 

askerliğin eğitimleri aracılığıyla terbiye edilip yararlı bireylere dönüşebilirler. Geri kalan 

erkekler için sağlayacağı fazladan bir yarar yoktur. Diğer yoruma göre, karakteri gelişmiş, zeki 

ve aklıselim erkekler askere alınmalıdır. Bu görüş ordunun zaman ve mali kaybının asgariye 

inmesi için önerilmiştir. Kısa dönemlere göre askere alınacak ve alınmasına gerek olmayan 

kişiler arasındaki ayrım nettir. Uzun dönem askerlik statüsünde olan, 20’li yaşların başında olan 

kimseler hayat tecrübesi edinmeleri için askere alınabilir. Kısa dönem askerliği tamamlamış 

kişiler, yükseköğrenimleri ve meslek edinmeleri sırasında askerliğin hedeflediği kişilik 

değişimini kazandıklarını, zaten çoktan asker olduklarını ifade etmişlerdir. Yurtta kalmışlar, 

kurallara itaat etmişler, iş sahibi olmak için zorlu aşamalardan geçmişlerdir.  

Uzun ve kısa dönem askerliğini tamamlamış erkekler askerliğe dönüp baktıklarında 

ortak bazı değerlendirmeler yapmışlardır. Askerlik süresinin uzun olduğu, çeşitli süre önerileri 

sunularak askerliğin temel eğitimle sınırlandırılması gerektiği dile getirilmiştir. Uzun dönem 

askerler askerliğin askere gidip gelmenin karaktere önemli katkılarının bulunduğunu, “kız 

isterken” askerliğin sorulmasının boşa olmadığını, ancak profesyonel askerliğe geçilmesi 

gerektiğini, sürenin olabildiğince kısaltılmasını belirtmişlerdir. Kısa dönemler kendilerine yeni 

bir şey öğretmediğini düşündükleri askerliğin 6 aylık sürecinden yakınmışlardır. Süreye paralel 

olarak vurgulanan diğer husus israftır. Devletin kaynaklarını zorunlu askerlik ile çarçur ettiği 

görüşü hâkimdir. Kalifiye olmayan, zamanının çoğunluğunu “arazi” olma yollarını arayarak 

geçiren, “suça eğilimli” askerlerin aylık masrafının yüksek olduğunu; görevini layıkıyla yerine 

getirmeye başlayan askerin ise teskere dönemine yaklaştığını, çöpe atılan yemeklere 

hayıflandıklarını dile getirmişlerdir. Diğer yandan askerlikte öğrenilen görevlerin harp 

eğitiminden ilgisiz olduğu, bu işi uzman insanların ücretli olarak yerine getirmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Nitekim maddi zarar bir diğer şikâyettir. Askere gitmek için işten ayrılmak, iş 

başvurusunda bulunamamak, geride bırakılan ailenin temel gereksinimlerinin giderilmesi için 

akrabaların yardıma çağrılması ortak zorluklar arasındadır. Öte yandan askerliğe hazırlık, 

askerliğin tamamlanması ve iş bulma süreci maddi kayıp bakımından müşkül durumlara yol 

açmaktadır.  

Görüşmelerde askerlik boyunca sabretmenin öğrenildiği, ailelerin kıymetinin anlaşıldığı; 

zira sevgiyle ve merhametle yaklaşan ailelerine hasret duyulduğu ifade edilmiştir. Fakat kişilik 

değişimlerini askerlerin genelinde gözlemlemediklerini, birçok askerin sivilden getirdiği 

alışkanlıklarını askerde artırdığını ifade etmişlerdir. Ayrıca kişilik gelişimi hususunda şüphe 

duyanlar fazladır. Birçok görüşmede askerliğin yıpratıcı etkisinden söz edilmiştir.  
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4.12.  Devrecilik 
 

Farklı adlarla adlandırılsa da usta birliğine teslim olan askerlerin devrecilik ile 

karşılaşmaları asla unutmadıkları bir deneyim olarak hafızalarında yer edinmiştir. Sıracılık, 

tertipçilik, devrecilik gibi çeşitli adlarla tanımlanan bu olgu genellikle usta birliğine katılan 

askerlerin kışladaki ağır işleri dinlenmeden yapmaya zorunlu tutulması anlamına gelmektedir. 

Alt devre askerlerin gelişi ile beraber üst devre askerler kademeli olarak “işten düşmek”tedir. 

Dâhil olunan takımda dört farklı tertip olduğu farz edilecek olursa, bu formüle göre, üç tertip 

sınırlı sorumluluğa sahipken; son katılan askerler nöbet, yemekhane işleri, koğuş, koridor, 

tuvalet temizliği, bulaşık yıkama gibi birçok işten aylarca uykusuz kalarak sorumlu 

tutulmaktadır. Bu gayrı resmi angarya mekanizması terhisine birkaç ay kalan askerlerin işlerde 

tamamen muaf olmasını, üst tertip askerlerin ise sınırlı sayıda iş yapmalarını sağlamaktadır. Bu 

olgu, her an tetiklenmeye hazır olarak bekleyen bir şiddeti içermektedir. Yeni askerler şiddet 

seremonisi ile karşılanmakta, askerliklerinin bir dönemimi “eziyet” altında geçirmektedirler.  

Yapılan görüşmelerde uzun dönem askerlerin bir tanesi hariç hepsinin devrecilik 

şiddetiyle karşılaştığı görülmektedir. Yaşadıkları tacizin büyük bunalımlara yol açtığı, bu buhran 

karşısında çaresizlik içine düştükleri görülmektedir. Bazı kısa dönem askerlerin de böyle bir 

zorbalıkla yüzleştiği, fakat onların direnç gösterecek “mühimmatlarının” bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Eğitim, deneyim, dayanışma, statü ve rütbe (onbaşılık/ çavuşluk) bu taarruzu 

püskürtmelerini sağlamıştır. Askerliğini kısa dönem olarak tamamlamış kişiler devrecilik ile 

ilgili soru karşısında uzun dönemlerin genelde saygılı davrandıkları aktarılmıştır. 

UD-1 su deposunda görevlendirilmesi üzerine üst devre askerler saldırganca 

davranmışlardır. Bir askerin angaryadan uzaklaşacak olması öfkeye neden olmuştur.  

Mülayim birisi olduğum için komutanlar su deposuna gönderdi. Bunu askerler öğreniyor, 
boğazımı, elimi tuttular. İkisini de hendekten aşağı düşürdüler. Kıdemli askerler. Onların 
düşüncesi rahat etmek için onların gitmesidir, benim gidecek olmam işten düşme için de 
kötü. Acemilikte kendi devrelerindeki arkadaşı çöpe gönderiyorlardı, cezalandırıyorlardı. 
Geri destek olduğu ve tugay da büyük olduğu için sessiz çocuğa saldırıyorlardı. Ben engel 
olmak istedim, ters tepti, bana çatmaya başladılar. Su deposuna gitmeseydim ya onlar beni 
öldürürdü ya da ben onları öldürürdüm. Çete kurmuşlar. Ast-üst davası vardı. Tertiplerin 
sözcüsü olur, kurumdaki müdür gibi düşün. Senin bir üstün geldiğinde temizle dediğinde sen 
temizlik yapıyorsun (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Yaş, görev ve olgun karakter devreciliği savuşturmayı sağlayabilmektedir. UD-3 

devreciliğe karşı mukavemet göstermiştir.  

Yaştan dolayı devrecilik olmadı. Devre kayıpları bizi ezmeye çalıştı. Ama komutan 
müdahalesi sorunu çizdi. Yazıcılık bir tek yat içtimasına giriyordu. Devrecilik yapanlara 
çıkışınca sorun çözüldü (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Devrecilik askerleri kıstırılmışlık hissinin içine gömmektedir. Buna maruz kalan 

askerlerin sorunu ancak dayanışma ve ortak hareket etme yoluyla çözebildikleri tespit 

edilmektedir. Ancak tehditler hareket etmeye yönelik cesareti kırmaktadır. UD-4 üç ay süren 
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eziyetin tanıdık aracılığıyla bölük komutanına ulaşması ile çözüldüğünü belirtmektedir. Ona 

göre komutanlar da işler korku içinde noksansız yapılabildiği için kayıtsız kalmaktadırlar. 

Eziyetlerin cinnetin eşiğine getirdiğini aktarmaktadır.  

Üst devreler ustada eziyordu, o zaman babamı çağırdım, evciye çıktım. Sıkıntılarım var 
dedim. Usta birliğinde üç ay ezdiler. Ezilmeler sürünce Foça’daki yüzbaşı tanıdığımı aradım, 
o da bölük komutanına ulaştı. Adam beni çağırdı, niye yanıma gelmedin dedi. Üst devreler 
korkutuyordu, takım çavuşuydu, asla komutana gidemezsin. Üç katlı yere itfaiye hortumuyla 
gece su basıyorlardı. Uyuyamıyorsun, engelleyemiyorsun. Aslında herkes seçilmiş o bölükte, 
ama bizim üst devrelerin üst devresi onlara çok eziyet etmiş. Onlar da bunu bize taşıyorlar. 
Ama öyle sıkıntı edecek bir şey yok oysa. O da insan, siz de insansınız. Bize bir de elle yıkatıp 
temizletiyorlardı. Hiçbir komutan da uğramazdı. Gören de görmezden gelirdi. Komutanlar 
da alışmış, bu şekilde yapılacak diye. Onlar da uygun, normal görürlerdi bunu. Onlar da 
alasını görmüşler. Gecenin bir yarısı koğuşta saz çaldırıyorlardı, uyutmazlardı. Diğer 
koğuştan gelen milletle papaz oluyorduk, başka koğuşta da yatamıyorsun. Üst devrelerle çok 
kavga ettik, devrelerimle çok konuşuyorduk. Şikâyet ettikten sonra düzeldi, alay komutanı 
düzeltti. Pazar günü herkes dinlenecek, biz temizlik yapıyorduk. Başta korkuttular. Bizi 
dövmeye falan çalıştılar. Eğitim veriliyordu, canım çıkıyordu, fakat eğitim olduğu için itiraz 
etmiyordum. Sadece şu vardı. Çavuş eğitimi yapıyor, sürekli ceza veriyordu. Saçma sapan 
istikamet cezalarıydı. Komutan odasında otururdu, hiç görmezdi bile.  Bir boyacı vardı, 
sürekli nöbet kilitliyor, seri silah sesi geldi, boyacı yapmış, havaya silah sıkmış. Mahkeme 
yedigünlük bir ceza verdi, ardından nöbetten düşürdüler (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, 
Bilecik- Giresun). 

Devrecilik ile acemilikte karşılaşan UD-5, kışladaki intihar vakasından sonra zorbalığın 

durdurulduğunu dile getirmiştir. Soruşturmanın başlamammış olsaydı birçok askerin daha 

intihar edeceğini, sürekli dayağa maruz kaldıklarını nakletmektedir. Komutanların 

ilgisizliğinden o da bahsetmiştir.  

O kendini asmadan önce orada çok eziyet edilmiş, soruşturma başlayınca rahat ettik. Eğer 
soruşturma açılmasaydı birçok asker intihar ederdi. Biz insanoğluyuz, biz sıkıya gelemeyiz. 
Palaskayla dayak yedik, ilk günün sabahıydı. Akşam 4 gibi teslim oldum, gidip göreyim 
dedim. Alayda devrecilik var diye gözümü korkuttular. Dede torun muhabbeti vardır, 
biletimi getirdin mi dediler. Kapıda otobüs biletimizi aldılar. Torunum geldi, biletimi getirdi 
diyor. Kulağına şaplak atıyor. Alayda 4-5 gün kaldık. Orada 4 gün boyunca Adana’dan gelen 
arkadaşla beraber birbirimize destek olduk. En üst devre hiçbir şey yapmaz, yatardı. Sabah 
içtimada görünür, o kadar. Rütbeliler de karışmazdı. Nöbet falan yok. Kameriye vardı, en 
önde onlar otururdu, ardından daha alt devre, sadece onlar sigara içebilirler (Uzun Dönem, 
2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Devrecilikte ilk hafta “misafir” olarak kabul edilip, bir haftanın ardından emirlerle 

karşılaşılması olağan bir durumdur. UD-7 hijyen sorunu olan ve ağlayacak duruma ittiğini 

söylediği usta birliğinde devreciliğe maruz kalmıştır. Disiplinin sürdürülmesi gerekçesiyle 

komutanların buna müsaade ettiğini söylemektedir. Uykusuzluk nedeniyle çarşı izninde 

sinemaya giden askerlerin sinema salonunda yorgunluktan sızdığını belirtmektedir.  

Usta birliğine gidince ağlayacak duruma geldim. Ustada her taraf pislik içindeydi. Güzel lüks 
daireden gecekonduya düşüyorsun. Ranzalar korkunç, her yer çamur, pislik. Hatta o akşam 
annem ses tonumdan bile anladı. 15 gün sonra alışmış oldum. Benim bölüğüm belliydi, 
takımım belli değildi. Mersinli kalıpçı bir arkadaş vardı, çok yardımcı oldu. İlk bir hafta 
misafir davranışı oldu, ardından devrecilik başlıyor. Birileri geliyor bunu bunu yapıyorsun 
demiyor, üstü kapalı konuşuyor, böyle yaptık biz, siz de yapacaksınız diyor. Rütbeliler de 
disiplin için devrecilik istiyor. Devrecilik sırasında çok yüklendiler, bir de denetleme 
gelmişti. Çarşıda sinemaya gidiyoruz, Recep İvedik’e gitmiştik. Ben gülüyorum, kahkaha 
atıyorum, yanımdan çıt çıkmıyor. O gürültüde tüm arkadaşlar sızmış. Bir arkadaş hata 
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yapınca çavuş kaldırıp koğuş yıkatıyordu. Gece eğitimleri de var. Gece 12’de koğuşa 
geliyorsun, ardından nöbete gidiyorsun. Nöbette ayakta uyuyordum. Bize de fazla 
yazıyorlardı. İlk üç ay hiç istirahat edemedim. Üstlerimiz gidince rahatladık(Uzun Dönem, 
2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Tekirdağ’daki usta birliğinden elemeler neticesinde Çanakkale’deki tören kıtasına 

katılan UD-9 Tekirdağ’daki “sisteme oturmuş” sıracılığından Çanakkale’deki işkenceci 

devreciliğe geçmiştir. Bu devrecilik askerliğin son altı ayında nispeten azalmış, tedirginlikten 

uzak bir dönem geçirebilmiştir. 

Tekirdağ’da sistem güzeldi, bölük komutanları iyi oturtmuş. Devrecilik değil sıracılık vardı. 
16 kişi; üç kişi sabah beşte kalkıyor, karavanaya gidiyor, yemekhaneyi hazırlıyor. Geri kalan 
yatıyor, onlar 6.30 gibi kalkıyor. Yemeği hazırlayan ekip istirahat ediyor, başka bir grup üç 
kişi mıntıkayla, temizlikle uğraşıyor. Oranın sıracılığı güzeldi. Orada 2,5 ay kaldım, oradan 
Çanakkale’ye gönderdiler. Orada su basma serbest, inadına gece yarısı kaldırıyorlardı. 
Benim alt devrem gelecek seçme gittiğim için hala çalışıyorum. Akşam kaldırıyor, tel boyuna 
(kışlanın sınırı) git içki al gel diyor. Adamda para çok, 100 TL’lik rakıyı 130 TL’ye alıyor. 
Yakalansan onu da söyleyemezsin, karşı çıkamazsın, suç üstüne kalacak. Kimse kimseye 
karşı çıkamıyor. Mecburen gidip alıp gelip geri yatıyorsun. Bu alt devreler geldikten bir ay 
sonra işi bıraktık. Üst devrenin koğuşu boşalınca biz rahatladık. Son altı ayım rahat geçmedi, 
ama korkusuz geçti (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Devrecilik boyunca iş sorumluluklarını artıracak hareketlerde bulunmak üst devrenin 

şiddet oyununun bir parçasıdır. UD-10 iki ay boyunca maruz kaldığı devrecilik sırasında bu tarz 

davranışlarda bulunan askerden yazıcı olduktan sonra intikamını aldığını söylemektedir. 

Yaklaşık iki ay devrecilik ile karşılaştım. Sıracılık, daha doğrusu. İnsafsızdı. Biz üst devre 
olunca o devreciliği bitirdik. Yedikten sonra masalarını biz temizlerdik, yataklarını biz 
düzeltirdik, tuvaleti banyoyu biz yıkardık. Onlar bu işi yapmazlardı. Su basma gibi şeyler 
yaşamadık. Ama Kilisli biri vardı, cama tükürüp bize sildirirdi. Ceza aldı tabii, intikamımı 
aldım. Herkes gitti bu tek kaldı, ben de bölük yazıcısıydım. Nöbette uyuduğu için 3 ay ceza 
aldı. Bütün ağır nöbetleri onlara kitlerdim. İlk geldiğimde ben yazmıyordum, onların devresi 
yazardı, ben çıraktım. Onlar gidene kadar. Devreleri gitti, son üç ay nöbet tutturdum. 
Tükürürdü, silin lan burayı derdi. Gece yatardım, ikide kaldırırdı “dan dan dan” diye, kar 
temizleyin derdi. Onlar AMM’deydi, kar temizleme onlarındı. Bizleri sıcak yatağımızdan 
kaldırırdı. Bize temizletirdi, yağan kar altında. Bir buçuk metreyi gördüm orada. Aramızda 
konuşuyorduk ama korkuyorduk, itiraz edemiyorduk. Bilemiyorsun, asker “reset”lenmiş. Şu 
an düşünüyorum da gidince “reset”leniyorduk ve bildiğimiz her şeyi unutuyorduk (Uzun 
Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

UD-16 devrecilik ile karşılaşmamıştır; ancak üst devre askerin attığı yumruk nedeniyle 

ameliyat olmuş ve rapor almıştır. Bu olay üst devre askerlerin alt devre askerlere karşı 

saldırganlığa eğilimli ve hazır olmalarını sağlayan bir yapı içinde olduklarını göstermektedir. 

Devrecilikle karşılaşmadım. Ustada üst devre birisiyle omuz çarpma kavgası yaşadım, 
birbirimize girdik. Çeneme yumruk yedim. GATA’dan üç ay hava değişimi aldım. Ameliyat 
oldum, çenemde kırık vardı. Nöbetçi komutanın yanında durumu anlatırken dahi çenem 
kırıktı. Bunlar üst tertip. Sen kimsin falan dedim. Onlar AMM’ye falan bakıyor. GATA’da bir 
hafta kaldım, platin taktılar. Şikâyetçi oldum, bunu yapan bir ay askeri cezaevinde yattı. 
Davamız kamuda, mahkemede devam ediyor. Babası aradı, geri al diye, almam dedim. Bir ay 
Mamak’ta yattı. Şu an iyiyim, sıkıntı yok. Askerliğin 15-20. günündeydi bu olay. GATA’da iyi 
baktılar, hemen girdikten sonra ameliyata aldılar (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- 
Ankara). 
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Operasyon ve devriye timinde askerlik yapan UD-17 üst devrelerin devrecilik 

uygulamaya çalıştığını, ancak komutanların buna mani olduğunu belirtmektedir. Komutan, 

sorumlu oldukları bölgenin güvenliğini sağlayan takının askerlerinin ayak işleriyle ilgilenmesini 

istememiştir. 

Devrecilik vardı, gerçek öz dedelerimize denk gelmedik, plastik dedeler vardı, çünkü erken 
terhis çoktu. Komutan bize hiçbir ayak işine karışmayacaksınız dedi. Çünkü olaya ilk 
müdahale edecek grup biziz, bir görüntü alınır ses duyulur, her an hazır olmamız lazım. 
Tabii biz bunun gücünü aldık. Televizyon izliyoruz, bölük çavuşu temizlenecek burası dedi. 
Orada bir münakaşa olurken, timden dedelerden biri geldi, hayır bunlar dokunmayacak 
dediler. Biz de bizden sonrakilere yaptırmadık (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Devreciliğin “rüşvet” ile yumuşatılması görüşmelerden elde edilen ilginç verilerden 

biridir. UD-19 yaptığı ikram sonrasında davranış değişikliğinin görüldüğünü aktarmaktadır 

Devrecilik ile karşılaştım. Mıntıka, bulaşık çok ağırdı. Belki bir şeyler verirsek rahat 
bırakırlar diye düşündük. Belki daha iyi davranırlar. Cips, kola tarzı şeyler aldım. Tehdit 
derken, mesela odamıza çıkıp bazılarını kibar kaldırırlar, bazılarını tekmeyle kaldırırlardı. 
İkram davranış değişikliğine neden oldu. Darp ya da sözlü sataşma olmadı (Uzun Dönem, 
2011-2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Kısadönem askerler usta birliğinde herhangi bir “üst devre” kısa dönem ile 

karşılaşmamaktadır. Zira iki celp dönemi arasındaki askerlik süresi farkı, kısa dönem asker 

sayısı vesosyo-kültürel gelişmişliklerini düşündüğümüzde böyle bir tipolojinin oluşmadığı 

ortaya çıkmaktadır.  

Daha çok saygı çerçevesindeydi. 10 yaş benden küçüklerdi. Bizim bölükte hiçbir problem 
yaşamadık. Zira askerlik yapmıyorduk. Normal iş gibi gidiyorduk. İçtima falan da 
olmuyordu. Herkes kendi iş gününü geçiriyordu (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Diyalogum erlerle çok iyiydi. Mangal yapıp yerdik  (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Sağ olsunlar, genelde çok saygılılardı (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

Saygılı çocuklardı, yaşımızdan da dolayı huzursuzluk yaşamadım uzun dönemde (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- Hakkâri). 

Devrecilik olgusuyla karşılaşan ve buna direnen kişiler de mevcuttur. Usta birliğinde 

üstünlük kurmaya çalışan uzun dönem askerlere direnen kısa dönemler, birlik duygusunun da 

etkisiyle sonuç almıştır. 

Üst devre askerler geldiğimizde hâkimiyet kurmak bize çökmek istediler. Biz zaten 10-12 
kısa dönem gittik, onlar 20 kişiydiler. Bizde böyle olmaz artık dedik. Bir kısmı arasında 
bitirecek olan var, ortada olan var, gelecek olan da var. Bir bölükte 50-60 asker olabilir, ama 
bizde azdı. O zaman posta koyduk onlara, çatışma da yaşadık. Onlar bizi kemiremeyince 
vazgeçtiler, hala görüştüğümüz efendi adam da vardı, bize karşı birlik kurmak isteyenler de 
oldu. Bizim yatağımız şu, kurallar şu. Buna karşı koyamadılar. Poşet diyen oldu ama 
kalabalık gittiğimiz için diş çıkartamadılar (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Taburdan alaya il jandarmaya indik. Orada bize hiç poşet diyen çıkmadı. Sıracılık yaşatmaya 
çalışan oldu. Fakat baş ettik ( Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Devrecilik uzun dönem askerlerin eziyet gördüğü ve tahammül etmekte zorlandıkları bir 

şiddet serisinin adıdır. Kıdemli askerler askerlik süresince kendilerine emredilen yorucu işleri 
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yeni gelen askerlere yüklemektedir. Bu görevlerden “düşmek” ve askerliğin önemli bir kısmını 

“rahat ederek” geçirmek istemektedirler. Nöbet tutmak, koğuş temizlemek, araç bakımı, 

karavanaya gitmek gibi birçok görev yeni gelen askerlerin omzuna bindirilmektedir. Bu kadar 

görevi itiraz etmeden ve sakince kabul etmeleri güç olacağından dolayı bazen acemi/usta 

birliğine katılır katılmaz, bazen ise bir haftalık “misafir”likten sonra şiddet gösterisi 

başlamaktadır. Darp etme, koğuşa su basma, iki saatten uzun süren nöbetçilik, kıdemli 

askerlerin özel işlerini yerine getirme, camları kasıtlı olarak kirletme gibi zorbalıklar 

devreciliğin üst tertiplerin görevlerden azade olmasından ziyade sembolik bir muhteviyat 

barındırmaktadır. Böylece devrecilik yeni gelen askerlerin dayanıklılığını ve rızasını test etme 

prosedürü haline dönüşmektedir. Boyun eğmek ve muktedirin sözlerine harfiyen uymak 

nispeten sakin bir askerlik geçirmenin koşulu olarak duyurulur. Eğer razı olurlarsa ileride 

kendilerinin de aynı ayrıcalıklardan yararlanacakları vaadi sunulmuştur; zira zorbalık yapan 

askerler de aynı eziyetlerle baş etmişlerdir, bu miras sürdürülmelidir. Miras ilişkisi bağlamında, 

komutanlar ile zorbalık eden askerler arasında yer yer gizli bir mutabakat olduğu 

anlaşılmaktadır. Kışlada işlerin daha sürekli ve sorunsuz yerine getirilmesi için erler arasında 

da bir tahakküm paylaştırılmıştır. Askeri okullarda da benzeri bir “racon”un mevcut olması, 

komutanları da bu olguya bağlı kılabilmektedir. Devrecilik sorununun çözümü kolay olmamıştır. 

Kışlanın tüm mekânlarını saran şiddet dalgasından sıyrılıp komutanlara şikâyette bulunmak 

uzun dönem askerlerin çekindiği bir durumdur. Tehditler ve fiziksel saldırılar buna mani 

olmuştur. Birçok asker bu dönemde intihar etmeyi düşünmüştür; nitekim bir görüşmede, 

kışladaki devreciliğin bir intihar vakasıyla söndüğü belirtilmiştir. Görüşmelerde devreciliğin 

sonlanması veya ılımlı hale getirilmesi ile ilgili farklı nedenler anlatılmıştır. Askeri 

operasyonlarda fiilen yer alan askerlerin ayak işlerini yapmaması emredilmiştir. Kıdemli 

askerlere çeşitli “ikram”larda bulunarak tutumlarının dönüştürülmesi sağlanmıştır. Yaşça 

büyük olmak devrecilikten azat edebilmiştir. Kışla değiştirmek devreciliğin yeniden 

hortlamasına neden olabilmiştir; devrecilik her kışlada yeniden aşılması gereken bir korku 

tüneli olarak tezahür etmektedir.  

Devreciliküst devre askerlerin askerlikteki işlerden kurtulmalarını sağlayan bir usul gibi 

görünse de bunu aşan törensel bir yapıya sahiptir. Yeni gelen askerler talimatlara uyup, 

tabiiyetlerini ispatladıklarında “makul” torun (çaylak) olduklarını gösterecektir. Böylece 

korunma elde edecek, ileride yeni askerler geldiğinde işten düşmek ile mükâfatlandırılacaktır. 

Kısa dönem askerler bu veraset zincirinin hiçbir noktasında olmadıkları için devrecilik ile 

karşılaşmamaktadır. Devrecilik biçiminde bir zorbalık ile karşılaşan kısa dönemler direnç 

göstermiş, şikâyetlerini komutanlara arz etmiş, eğer bölükte sayıları fazlaysa dayanışma içine 

girmişlerdir. Kısa dönemler rest çekebilme maharetini, birey olma bilincine sahip oldukları ve 

askerlikte imtiyaz görmeleri dolayısıyla inşa edebilmiştir. Devrecilik tornasından geçmeyen kısa 
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dönemler, askeri statü farklılığının yanı sıra böyle bir törensel yara almadıkları için uzun dönem 

askerler tarafından “sahih asker” olarak görülmemektedir. Miras zincirinde bir konum işgal 

etmemektedirler.  

 
4.13. Ritüeller 
 

Askerlik uğurlama törenlerinden terhis sonrası eve dönüşte verilen yemeğe, 

yıkanmamak üzerine muhafaza edilen gömleğin yıkanmasına değin birçok ritüelle bezelidir. 

Ritüeller askerlik süresince anlam kazanan çeşitli günlerde tekrarlanarak, grup aidiyetini 

güçlendirmekte, ayrıca terhisin yaklaştığına ilişkin bir kutlama havası oluşturmaktadır. 

Ritüellerin uygulanma günleri, durumları ve şekli kuşaktan kuşağa aktarılarak bir süreklilik 

oluşturmaktadır. Askerler böylece ortak bir anlamın etrafında bütünleşerek askerliğe dair 

kimliklerini de kuvvetlendirmektedir. Ritüeller genellikle terhis gününe göre belirlenmekte, 

kalan askerlik günü yani şafak sayısı üzerinden kurulmaktadır. Ancak bu ritüeller tertipler 

arasındaki gövde gösterisinin bir parçası olarak her gün açığa çıkabilmektedir. Söz gelimi üst 

devre askerler, yani “dede”ler, alt devre askerlerden, yani torunlardan kendi şafaklarını koğuşta 

bir mani ile anons etmelerini isteyebilmektedir. Yine meydan okuyucu birtakım imalarla şafak 

kartı doldurmak örnek olarak verilebilir.  Diğer deyişle, bu ritüeller askerliğin her anına sirayet 

etmiştir. Ancak en önemlileri terhise yüz gün kalması, yani yüzden düşülmesi, askerin 

memleketinin plaka numarasına ulaşılması ve askerde geçirilen son gün, yani “şafak doğan 

güneş”tir. Uzun dönem askerler bu günlerde rutinleşmiş bazı eylemlerde bulunmaktadır. 

Yüzden düşen askerin havanın derecesi kale alınmaksızın su ile ıslatılması, memleketinin 

plakasına gelen askerin sırtına binilmesi, terhis olmadan önce diğer askerlere ikramda 

bulunulması gibi gelenekler sayılabilir. Uzun dönem askerler bu ritüellerle farklı şekillerde 

karşılaşmıştır.  

Ritüeller askerler arasında kader arkadaşlığı duygusuna ivme kazandırsa da bazı 

nedenler gerçekleşmesine mani olabilmektedir. UD-1 sınırlı sayıda askerin bulunduğu bir yerde 

askerliğini sürdürmesi ve askerliğindeki önemli günleri diğer askerlere “unutturması” nedeniyle 

ritüellerin kendisinde uygulanmadığını dile getirmiştir. Fakat diğer arkadaşlarına, bazen abartılı 

olacak şekilde uygulanmıştır. 

Ben tugayda kalmadığım için o bende olmadı. 460’tan 300’e düşünce künye patlatılıyor, 200’ 
de kıyafetin yırtılıyor, 100’den düşünce en berbatı. Lağım, pis su, çamur, lavabo hiç fark 
etmez, kapınızdan aşağı dökülüyor. Benim bir üst devremde oldu. Ben unutturdum. 
Yapmaya çalıştılar yapamadılar. 99’da batıyor dedim, 99 çünkü, yapamazlar. Bir üst 
devreme küreklerle kanalizasyon suyundan çamurlu aldılar. Jeneratörden mazot, gres yağı 
çektim. Bataklık vardı, oradan aldım. Kış günüydü, çocuk mahvoldu. Bir buçuk paket 
şampuan bitirdi. Sıcak su da bitti, soğuk suyla bitirdi. Çocuk zor kurtuldu yani (Uzun Dönem, 
2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Benzer biçimde UD-2 de yüzden düşme sırasında “kaçarak” ritüellerden kurtulmuştur. 

UD-10 yazıcı ve yetkili olması dolayısıyla kendisine cesaret edilemediğini söylemektedir.  
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Su döküp üstümü yırtmaya çalıştılar. Pencereden pencereye kaçtım yakalayamadılar (Uzun 
Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Bana cesaret edemediler, ıslama işini. Maaş, yemek bende. Aralarında yorgana elbisesini 
dikmeler, yüzünü ayakkabı boyasıyla boyamaları var. Birbirleri arasında vardı böyle 
şakalaşmalar. Kalp kırmadan, incitmeden, dozunda(Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- 
Lice). 

Yaşça diğer askerlerden büyük olan UD-3 ritüellerin hepsini yaşamıştır. Fakat “şafak 

alma”nın diğer askerlerce saygısızlık olarak telakki edilmesi dolayısıyla gerçekleşmediğini 

belirtmektedir. Şafak alma özellikle üst devrelerin, diğer askerlerin kulağına parmaklarıyla fiske 

atması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Malatyalı olduğu için terhisine 44 gün kala diğer 

askerler sırtına binmiştir.  

Ritüellerin hepsini yaşadım. Şafak almayı yaştan dolayı yapamadılar bana, üst devrelerden 
ben aldım. Benden çıkacak olanlara gırgır olarak yaptım. Haddinize mi dedim. Bir tanesine 
yap bakalım dedim, estağfurullah sana elim kalkmaz dedi. Bu ıslatma yırtma işi yüzünden 
birbirine vuran oldu, çok sağlamdır, tertip tertip taşınır. Üstümü yırtmaya çalıştılar, ben 
karşı koyunca, eğer yırtamazsak üstüne bir şeyler atarız dediler. 100’den düşerken kantin 
açtırmışlar, tam duş alırken kola döktüler başımdan aşağı. Bir kez daha yıkandım. Adet 
olmasaydı hepiniz yanmıştınız dedim. 44, Malatya’nın plakası gelince sırtına biner. Onu 
taşıyıp kantine götürür, kantinde ne isterse alır. Ben Malatya’ya gelince cips kola aldım. 
TV’de dizi vardı, yiyip içtiler o sırada (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Hava koşullarının zorluğuna aldırış etmeksizin yüzden düşen askerin suyla ıslatılması 

yaygın bir gelenektir. Askerlerin bu geleneğe kızmadığı, direnç gösterseler de kaderlerine razı 

oldukları görülmektedir. UD-7 ıslatılma sonrası nöbete gittiği için hastalanmıştır. UD-16 

kamuflaj, kıyafet yırtma gibi ritüellerin gerçekleşmediğini, ama ıslanmadan kaçınamadığını 

belirtmiştir. UD-19’a da koğuş temizliği sırasında başından aşağı deterjanlı su dökmüşlerdir. 

Kışın ortası bir döktüler, her yerimiz dondu. Fırçayla arkadaşı yıkadık. Altta kalanın canı 
çıksın bile yaptık (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Islatılmam ekime denk geldi, buz gibi hava. Yazıcıya bana nöbet yazın dedim, alt devreler 
biraz uyusun diye. 11-1’de benim yüzüncü günümmüş. Nöbete gitmeden bir ıslattılar, o 
sırada su gelmeye başlamıştı. Botumun içine kadar ıslattılar. Su buz gibi, parkayı da ıslattılar. 
O halde nöbete gittim. Ben bir hastalandım. Hücum yeleğinin şarjör yerlerinde 
hastalanmamak için limon stoklardım oysa (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Islatma oldu da çok bir şey olmadı. Yazıcı yüzden düşecekleri listelemiş, ıslatmayı çok 
seviyorlardı, çok eğleniyorlardı. Ben de direnmedim (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- 
Ankara). 

Şafak kâğıdı doldururdum. Çok düzenli doldururdum. 555 yazardı. Anamı bellediler yüzden 
düşerken. Kafamdan aşağı deterjanlı su döktüler. Koğuşu temizlerken 99 diye bağırıp 
döktüler. Kızmadım ama. Ben de yapıyordum katılıyorum. Çünkü biz ne yapsak alttaki devre 
onu görecek. Mutlu bir şekilde bıraktık (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Devrek-Ordu/ 
Kabataş). 

Şafak kağıdı/kartı doldurmak kalan günlerin hesaplanmasını sağlamanın dışında askere 

moral veren kişisel bir ritüel biçimine bürünebilmektedir. Şafak kartında askerlik günü kadar 

kare bulunmaktadır. Özellikle askerliğin bitimine aylar kaldığında aralıklı olarak doldurulan bu 

kareler rahatlama yaratmaktadır.  
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Gün gün şafak kartı doldurmadım ama özellikle hafta sonları elime aldım. Televizyon 
izliyorsun, spordan sonra. İnternet ortamı var, giden gidiyor.  Koğuşa geçiyorsun, 
muhabbetini yapıyorsun, ara ara dolduruyordum, kartı karalıyordum. Yüzde 90’ı yapar 
şafak doldurmayı. Zaman geçirmek için. Aynı zamanda stresi de azaltıyordu. Günler sanki 
hızlıca geçip gidecek gibi hissediyorsun (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Hatırladıkça 20-30-40 dolduruyordum şafak defterini. Bahar operasyonunda 26 gün görev 
almıştık, sürekli elimin altında değildi (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Eğer kışla nizamını tehdit etmiyorsa komutanlar da bu geleneklere itiraz etmemekte, 

hatta bir parçası olmaktadırlar. Fakat bazı durumlarda ise komutanlar diğer askerlerin elinden 

kurtulmak için kalkan olarak kullanılabilmektedir.  

Çayın dibini dökme, yumurta kırma, yüzden düşme, plaka gelindiğinde sırtına alma oldu.  
Duşa kabin gibi banyomuz vardı. Komutanlar da gülerdi, alkışlardı, bu bir gelenektir. Biz de 
arkadaşlarımıza yaptık, onlar da bize yaptı. Asla kızmadım (Uzun dönem, 2004-2006, 20, 
Gölcük-Pamukkale). 

Bir tek atletimi yırtmaya çalıştılar yüzden düşünce, yırttırmadım, doldur boşalt sırasında 
komutanı bekliyoruz. Şans eseri o sırada komutan geldi, yırttırmadım. 200’den düşünce 
ıslatmışlardı (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Ritüeller askerlerin zihninde ömür boyu canlılığını korumaktadır. UD-18 asker 

arkadaşlarının düşüncelerini paylaştığı defterin sahip olduğu kıymetli eşyalardan biri olduğunu 

dile getirmiştir. UD-29 ise memleketinin plaka numarası geldiğinde yaşananları neşeyle 

anımsamaktadır. 

Askeri ritüeller bana çok sıcak ve içten gelmiştir, hepsini gerçekleştirdik. Hala arkadaşların 
doldurduğu defteri korurum, ara sıra açar okurum. Sahip olduğum değerli mülkiyetlerden 
biridir (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

Her şey yapıldı. Üste çıkma, kolayla ıslatma. Yüzden düşünce ve plaka 33’e gelince yaşadığın 
keyfi şafak doğan güneş dediğinde yaşamıyorsun. Çıkarken aklında bir sürü soru var ama o 
günlerde sadece teskereye az kaldı diye seviniyorsun, onunla meşgulsün. O günleri hiç 
unutamıyorum (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Kısa dönem askerler askerlikte bir gelenek mirasını devralmamaktadır. Bundan 

mütevellit, kısa dönem askerlerin herhangi bir ritüelin parçası olmadığı, ancak uzun dönem 

askerlerin ısrarı ile bazılarına dâhil oldukları görülmektedir. Bunlardan en yaygın olanı terhis 

öncesi koğuşa yapılan ikramdır. Fakat diğer adetlerin askerlik süreleri de dikkate alındığında 

askerlik hayatlarında bir yer işgal etmediği tespit edilmektedir. Görüşme yapılan kişilerin on 

birinden herhangi bir bilgi alınmamıştır. Askerlik süresince ritüellerle ilgili herhangi bir 

deneyim yaşamamışlardır. Sadece biri kısa dönemlerin de bu geleneğe dâhil edildiğine tanık 

olmuştur. Diğer kişiler ise geleneklerle ilgili soruya şafak kartı doldurdukları yanıtını 

vermişlerdir. 

KD-8 kısa dönemlere de bu ritüelleri çekinerek de olsa dâhil ettiklerini gözlemlemiştir. 

Askerlik süresinin kısa olduğunu, bu sebeple özellikle şafak saymadığını ifade etmektedir.  

Kısa dönemlere de ritüel uygulamak istediler, çekindiler ama aralarında yaptılar, gördüm. 
Islatma, palaskayla vurma. Şafak da saymadım. Zaten tarihim belliydi. Sadece son 20 gün 
kaldığında şoförle konuştuğumu hatırlıyorum (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 
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Şafak kartı ve kâğıdı üzerindeki şekilleri karalamak suretiyle şafak saymak kısa dönem 

askerler arasında da karşılığını bulmaktadır. 

Şafak saydım, Türkiye haritası vardı karalardım (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-
Etimesgut). 

Şafak kâğıdı vardı, çarpı konulurdu, canımız sıkılırdı, saati dakikayı da sayardık. Şaka,  
muhabbet amacıyla, akşam başka ne yapacaksın? (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya) 

Saniye saniye şafak saydık, telefonumda şafak sayar diye bir program vardı. Şafak sayar 
saatim de vardı askeriyenin verdiği. Ritüellerle bir ilgimiz yoktu, zaten kaç gün askerlik 
yapıyorsun ki sana bunları yapalım dediler (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- 
Hakkari). 

Uzun dönem askerliğin olağan işleyişinden, silah ve emir altında olmanın güçlüklerinden 

bir süreliğine sıyrıldıkları, askeri bürokrasinin askıya alındığı bazı dönemler bulunmaktadır. 

Ritüeller bu dönemlerin başlıcasıdır ve bir tür “karnaval” havası yaratmaktadır. Ritüellerin 

kurgusu askerliğin bitişine yani teskereye göre düzenlenmektedir. Bu anın pusula olarak 

alındığı birtakım günler, yani kalan şafak sayısı ritüellerin meydana gelmesi için gerekçelerdir. 

Etkinlikler çeşitlilik gösterse de kalan askerlik günü üç yüz, iki yüz, yüz olduğunda, teskereye bir 

gün kaldığında, askerin kalan askerlik günü ile memleketinin plaka kodu denkleştiğinde 

ritüeller gerçekleşmektedir. Askerliğinin bitimine yüz gün kalan asker, bölüğündeki ya da 

takımındaki diğer askerler tarafından “tebrik” edilmektedir. Bu kutlama sırasında askerin 

kamuflajının yırtılması, bazen lağım suyuna kadar varan sıvıların askerin üstüne boca edilmesi, 

palaska ile vurmak yaygındır. Yüzden düşmek olarak adlandırılan günde bazı askerler 

terhislerine yüz gün kaldığını unutturmayı başarmışlardır. Bazıları bu bilgiyi saklamıştır, kimisi 

ise “yazıcı” olmanın verdiği gücü kullanarak ıslanmaktan kurtulabilmiştir. Askerin 

memleketinin plaka kodu ile şafak sayısı eşleşince diğer askerlerin bu askerin sırtına binmesi, 

sırtındayken belirttikleri yere taşımasını istemesi yaygın ritüellerden bir diğeridir.  

Ritüeller askerler arasında gelenek bağı oluşturarak bir dayanışma ve birlik duygusu 

inşa etmektedir. Önceki tertiplerden miras kalan bu gelen silah arkadaşlığına mahsus bir bağ 

yaratmaktadır. Askerler aynı festival içerisinde resmiyeti, askerler arasında yer yer şiddetli hale 

gelen çatışmayı, zorlukları bir süreliğine paranteze almaktadırlar. Güç gösterilerinin yerini şaka 

ve eğlence almaktadır. Komutanlar da bu ritüellere hoşgörü ile yaklaşmaktadır. Görüşmelerde 

uzun dönem askerlerin hepsinin bu ritüellere saygı duydukları, tertipler arasında dostluğu 

temin ettiği, terhisine az kalan askerleri neşelendirdiği, yeni askerlere ise moral verdiği 

belirtilmiştir. İçtenlik ve samimiyet ritüellerde merkezdedir; böylece askerler zorlukların 

gerilimini küçük şiddet gösterileriyle hafifletmektedirler. Erkeklerin kaba kuvveti diğerlerini 

denetlemek için tek yöntem olarak benimsedikleri mekanda, bu şiddetin makbul bir taşkınlık ile 

ikame edildiği, hizipleşmenin sonlandığı bir geçici eşitlik meydana gelmiştir. Erkekler ritüeller 

sırasında kaba güldürü müsameresi ile kaba kuvvete set çekmektedirler. 
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Eğer şafak kartının doldurulması hariç tutulursa kısa dönemler bu karnavala dahil 

değillerdir. Bazı kısa dönem askerler ritüellere misafir ve seyirci olmuştur, ancak geleneklerin 

bir parçası yapılmamışlardır. Uzun dönem askerler için ritüeller “hak edilecek” ve miras 

bırakılacak bir olgudur, kısa dönemler askerlik süreleri ve ayrı statüleri dolayısıyla buna layık 

görülmemiştir. Kısa dönemlerin geleneklere ilişkin bir beklentileri gelişmemiştir.  

 

4.14. Sağlık 
 

Askerlik birçok boyutta fiziksel çabanın ağır safhada gerçekleştiği bir dönemdir. Birçok 

şekilde ve yerde beden teste tabi olmakta, bedenin direnç kapasitesi sınanmaktadır. Bedenin 

teste tabi olması bazen askeri eğitimin bir parçasıyken bazen de askerlik boyunca karşılaşılan 

farklı deneyimlerin eseridir. Bu deneyimler askerlik hizmetinin öngörmediği ama ondan da pek 

yalıtılmayacak olgulardır. İklim koşulları, hastalıklar, tedavi süreci, yemek, tuvalet ihtiyacı, 

askeri giyim kuşamdan kaynaklı sorunlar gibi farklı kategorilerden söz etmek mümkündür. 

 Askerlerin bir kısmı,  bu olgular ile verdikleri mücadele sırasında çözüme yönelik bir 

yaklaşım ile karşılaşmaktadır. Lakin bunun tam zıttı olan, askerlikten sonra da peşlerini 

bırakmayan süreğen hastalıklarla cebelleşmelerine neden olan ihmal ve ilgisizlikle de 

karşılaşmış askerler bulunmaktadır. Sağlık konusunda bütün askeri birimlerde ortak bir tavrın, 

bürokrasinin ve uygulamanın işlemediği anlaşılmaktadır. Öyle ki görüşmelerden bazı askerlerin 

sağlık problemleriyle hastanelerde ihtimam ile ilgi gösterilmişken, bazıları da askerlerin 

hastalığına inanılmadığından yakınmıştır. 

Askerliğini uzun dönem olarak tamamlamış askerlerle yapılan görüşmelerden sağlık 

sorunları muhtelif deneyimler ile izah edilmiştir. Sağlık sorununun giderilmesinde yetkili 

kişilerin titizlik gösterdiğini belirten UD-4 diş tedavisinden çok memnun olduğunu söylemiştir.  

Askeriyede dişimi yaptırdılar, şimdi ceviz kır, o kadar iyi. Sıkıntıma çok titiz davrandılar 
(Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

UD-9 da basur tedavisi olmak için yattığı askeri hastaneden duyduğu memnuniyeti dile 

getirmektedir. Hastanede bakımın iyi olduğunu, temizlik yönünden hiçbir eksiklikle 

karşılaşmadığını, komutanların bulunmadığı saatlerde diğer askerlerle sohbet ettiğini 

belirtmektedir.  

Bir süre basur için hastanede yattım. Yanımda kimse yok. Önce kışla içerisindeki doktor 
müdahale etti, İzmir GATA’ya gittim, muayene etti binbaşı. İki hafta cildiyede yattım, sonra 
kışlaya sevk ettiler. Askeri hastanede bakım iyiydi. Televizyon, yataklar gayet rahat, hijyenik,  
temiz. Hastaya özel yemek çıkartıyorlar. Gayet düzenli ve güzeldi. Genelde televizyon 
izledim, komutanlar aşağıdaydı hep. Geceleri gezebiliyorsun. Sağdan soldan gelen askerlerle 
muhabbet ediyorsun (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Görüşme verileri arasında askerlerin hastalıkları sonrası karşılaştıkları ihmallerin 

sorunlarına ivme kattığı durumlara da rastlanmaktadır. UD-3 yemin töreni sonrası çektiği 

böbrek ağrısının devlet hastanesindeki umursamaz tavır nedeniyle dayanılmaz seviyeye 
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ulaştığını belirtmektedir. Hastaneye bırakılan asker ile ilgili komutanlar da bir ilgi 

göstermemiştir. 

Yemin töreninden sonra böbrek taşı düşürdüm. 3000 metre koşusu sonrası bol bol kola 
içtik. Kola makinesi bozulunca bir sürü kola düştü, hepsini içtik. Büyük bir ağrı geldi gece. 
Kıvrandım. Hala koşturmaya devam ediyoruz, ağrım devam etti, dayanamadım. Saat dört 
gibi idrarım kırmızı geldi. Hastanede altıncı, yedinci ranzadaydım, askeri kıyafet olunca 
doktor geçti gitti yanımdan. Askerler genelde numara yapar, ama bir sorması lazımdı. O 
zaman askeriyeden daha çok soğumaya başladım. Sözde sağlık önemliydi onlar için. Sabaha 
kadar su içtim, o gece düşürdüm taşı. Ardından daha felaket bir ağrı oldu, hiç tanımadığım 
biri yanımdan ayrılmadı. Rütbeliler hastanenin içine gönderip ne haliniz varsa görün dediler 
tam olarak. İki büklüm haldeyim, tıp fakültesinde kimse oralı değil. Tanımadığım bir çocuk 
elini uzattı, bu aşamalarda bir tane rütbeli yoktu. Ağladım ağrıdan. Doktor, hemşire gamsız, 
kaygısız halde. Seni emanet ettikleri bir rütbeli yok (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-
Bingöl). 

Askerdeki yediği yemeğin ülsere neden olduğunu dile getiren UD- 19 usta birliğinin 

altıncı ayından itibaren şikâyetinin başladığını, komutanların doktor raporuna rağmen ilgisiz 

kaldığından yakınmaktadır. Ülserin hala devam ettiğini, ilaç ile ağrılarını yatıştırdığını 

belirtmektedir. Ayrıca kanuni hakkı olmasına karşın hastaneye ulaşımında herhangi bir 

harcırah almamış olmasını sitem içerisinde anlatmıştır.  

Ülser ağrılarım usta birliğimin dördüncü ayında başladı. Günlerce koğuştan çıkmadım. 
Şikâyetçiyim, başçavuşlar ilgisizdi, ihmal çoktu. Doktor kâğıdı var elimde endoskopi için. 
Ama ilgilenmediler. Sırt üstü yatıyordum. Kalıcı bir problem oldu. Şu an ilaç kullanıyorum 
sürekli, mide hapı. 4-5 yıl olmuş, askerlik bitmiş, hala çekiyorum. Bir ay ihmal ettiler. 
Kalkıyordum, yerime başkasının nöbet tutmasına izin vermiyordu. Kendi yemeğimi kendim 
yapıyordum. Allah var, komutan listeyi yazardı, kendi yemeğimi kendim yapardım. Kim aşçı 
çıkarsa o yapardı yemeği. Karakol dağlık ormanlık bir yerdeydi, ilçe hemen aşağıdaydı. 
Maddiyat problemim olduğu için dışarıdan yemek yiyemiyordum. Devlet yemek veriyordu 
ama asker beceremiyordu. Hastane çilesi çektim. Çarşamba ilçesine gittim. Endoskopi 
yaptılar. Yanımda üst devre bir arkadaşım var. Allah razı olsun, ilgilendi benimle. Hiç 
bırakmadı. Toplu olarak sevk yazardı, gündüz toplu olarak hastaneye giderdim. Artık bıktım. 
Buradan kaç kilometre ileriye kadar gidip geliyordum. Bize bir milyon vermediler, hiç para 
vermediler, hep cebimden. Normalde kanunen öyle değildir. Ben bunu biliyordum da 
söyleyemiyordum. Benim askeri hastaneye bile sivil gitmem çok saçma. Elimde sevk var, 
gidişim gelişim askeriyeyle olmalı. Hatta bir ara taksi tutup para ödedik. Gelirken karakol 
yukarıda olduğu için askeri araçla geliyorlardı sadece. Sağlık yönünden çok şikâyetçiyim.  

Manevi olarak hiçbir zaman yıkılmam. Ama bir ülkenin bir askerine bu kadar sahip 
çıkmaması çok garip. Dışarının askerlerini görüyoruz, insanlara zevkle bakıldığını 
görüyoruz. Kısa ve öz olarak askere değer verilmiyor. Hastalıkla ile ilgili TSK’ye büyük bir 
kırgınlığım var. Buna da başçavuş neden oldu. Neden kendi araçları ve imkânlarıyla beni 
hastaneye götürmediler.   Bana ülser marka kaldı. Bunun geçme gibi bir lüksü yok. Sırt ağrısı 
yapıyor. Batma hissi doğuyor. Orta iliğe kadar ağrısının vurduğunu söyleyebilirim. 
Yemeklere dikkat edeceksin deniliyor (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Devrek- 
Ordu/Kabataş). 

Kışlaların sağlık birimleri olan revirler, askerlerin muayenelerinden; eğer hastaneye 

sevk edilmelerini gerektirmiyorsa ilaçla tedaviden ve hastaneye sevklerinden sorumludur. UD-7 

revirde karşılaştığı baştan savma muayeneyi nakletmiştir. 

Kulağım ağrıyor, askeri revire gittim. Bir sürü adam var, sırayla sordu neyiniz var diye. Biri 
dedi, komutanım ayağım, tamam anladım dedi, biri dedi komutanım başım, biri dedi 
komutanım kulağım. Tamam, anladım dedi. Hepsine kas gevşetici yazmış. Adam yüzümüze 
bile bakmadı (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 
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Askeri bot; sert malzemesi, gün boyunca ayakta kalması ve zorlu talim nedeniyle aşırı 

terlemeye ve birtakım ayak problemlerine yol açmaktadır. UD-29 ve UD-3 botlarının sebep 

olduğu sıkıntılardan mustarip olmuşlardır. 

Nöbetler bazen öğle güneşinin altında oluyordu. Başımıza kaç kez güneş geçti, bayılır 
olurduk. Ama vatanı bekledik, dert etmedik. Botlar ayağımı süngere çevirmişti. Yapacak bir 
şey yok. Vatan görevi tabii ki. Sağ olsunlar revirde komutanımız ilgilenmişti baya (Uzun 
Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa) 

Yazıhaneden ayrılamadığım için ayak ağrısından dolayı yatak istirahatı alamadım, 
karargâhta olduğumdan dolayı terlik izni de alamadım. Ayak ağrım kalıcı artık, geçmiyor. 
(Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Askeri eğitim sırasında yaşanan bazı acı olaylar görüşmelerden elde edilen veriler 

arasında bulunmaktadır. UD-17 tam teşekküllü bir sağlık muayenesinden geçmeden askerliğe 

başlamanın “eğitim zayiatına” neden olduğu fikrini tanık olduğu acı verici bir olay ile beraber 

ele almaktadır. UD-7 de 4 bin metre teçhizatlı koşu esnasında kalp damarları sıkışan bir askerin 

hastanelik olduğunu dile getirmektedir.  

Acemi birliğinde o sıcakta eğitim zayiatı olarak ölen var, kalbi durdu. Hiç sağlık kontrolü 
yapılmıyor. Ayak problemi olan abime rapor almak için çok uğraştık. Askerine sahip 
çıkmıyor, eğitim zayiatı bile bunu anlatır. Askere alınacak herkes tam teşekküllü fiziksel ve 
psikolojik muayeneye tabi tutulmalı (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

4000 metre koşusunu şu kadar dakikadan önce geçersek çarşı mükâfatı vardı. Hadi 
aslanlarım, hadi koçlarım diye gazladılar. Bir de mühimmatlı koşuyoruz, bir arkadaş geride 
kaldı. Onun da mühimmatlarını aldık ama adam hastanelik oldu. Kalp damarları sıkışmış 
(Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Her ne kadar askerlerin sağlık problemleriyle doğrudan ilgili olmasa da UD-25’in ödül 

olarak erken terhis almak için sağlık raporu temin edebilmesi askerlikteki sağlık işleyişi 

bakımından mühim bir ayrıntıya sahiptir. Sağlık, yemek ve nöbet düzeninin iyileştirildiğini 

söyleyen UD-25, herhangi bir sağlık sorunu olmamasına karşın gayret dolu hizmetleri nedeniyle 

erken terhisini sağlayan bir sağlık raporu almıştır.  

Sağlık problemim olmadı, nezle falan. Onun için bir şeye gitmedim. Karnem tertemiz. Son bir 
haftada komutanlara dedim görevimi fazlasıyla yaptım, biraz da arkadaşlık ilişkisi içerisinde 
olduğum için. Son bir hafta on gün rapor aldım, çok sorun etmediler. Gittim askeri 
hastaneye, yüzbaşı neyin var dedi. Hiçbir şeyim yok, sevk kâğıdım bomboş. Artık dinlenmek 
istiyorum. Kalan süreme rapor istedim, onlar da verdi. Bu görevimi layıkıyla yapmam ile 
ilgili. Bu kurum gerekli mükâfatı da veriyor, buna inanıyorum. İşini yapan da var yapmayan 
da, onlar da inandı buna. Ben iznimin hepsini kullanamadım, yarısını falan kullandım. Bir 
hafta erken çıktım. 14 ay 10 gün sürdü toplamda askerlik. Sağlık, yemek, nöbet durumları 
hep iyileştirildi  (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Kısa dönem askerler arasında da ihmalden şikâyet edenler bulunmaktadır. KD-12 

askerliğin ikinci haftasında baş gösteren diş ağrısına istihkak olarak dağıtılan diş macununun 

neden olduğunu düşünmektedir. Diş hekiminin sağlıklı dişi çektiğini fark edince öfkelenmiştir. 

Komutanı da bu durum karşısında kayıtsız bir yanıt vermiştir. 

Askerliğin ikinci haftası, verdikleri diş macunu etkiledi beni. Diş macunu yüzünden diş ağrısı 
çektim. O da istihkak olarak verdikleri diş macunundan. Dişimin birini kaybettim, sağlıklı bir 
bakım olmadı. Revire gittim, oradan diş hekimine. Beni orada dişimi çekme durumunda 
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olduklarını söylediler. Yalnız iğne etkisi çekilince yanlış dişimin çekildiğini fark ettim, sonra 
çürük dişim çekildi. O gün askerlikten nefret ettim. Bunu da kimseye aksettiremiyorsun. 
Komutana söyleyince, altı üstü bir diş diyor. Sivile gidince yaptırırsın tavrı içerisinde. Yemin 
töreninde bunun kızgınlığıyla hiçbir şey hissedemedim (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-
Lefkoşa). 

KD-14 ayak ağrısı çektiğinde, revirdeki komutanın buna umursamaz bir yanıt verdiğini 

zikretmektedir. 

Botlardan dolayı tırnak attı, revire gittiğimde komutan koş yavrum, bir şey olmaz deyince 
tepem attı (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu-Lice). 

Devriye nöbetçiliği görevi sırasında koğuş nöbetçiliği de yapan KD-23 ter içinde yatan 

askerin durumunu sıhhiyeci askere söylediğinde kayıtsız bir tutumla karşılaşmıştır. Acemi 

askerlerin kaytardığı yönünde bir peşin hükmün bu ve benzeri haksızlıklara yol açtığını 

söylemektedir.  

Hastalığa inanmama olayı çok üzerdi beni. Acemilere hiç inanmazlardı. Devriye 
nöbetçisiyim, koğuş nöbetçisi dedi ki biri tuvalete girdi çıkamadı. O zamana kadar tuvalet 
nöbetinin anlamsız olduğun düşünürdüm, o zaman anladım manasını. Kapıyı açtım, korktum 
çocuğun durumundan. Çocuk bayılacak halde ter boşaltıyor. Hemoroit sorunu var. Gittim 
sorumlu, sıhhiyeci uzun dönemi uyandırmaya çalıştım. Boş ver inanma dedi. Dedim çocuk 
ölüyor, kan kaybediyor. Aldım üst ranzadan aşağı attım bunu. Ambulans geldi götürdü 
çocuğu. O gün soğudum ya  (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Yemin töreni sonrası çıktığı evci izninden dönüşünde hastalığı nükseden kısa dönem 

asker, rahatsızlığını dile getirmesine rağmen ilgi görmemiş, koğuşta hayatını kaybetmiştir. KD-

20 askere müdahale edildiğini fakat yeterince önemli bulunmadığını söylemiştir.   

Menenjit hastası bir çocuk vardı, askeriyenin de haberi vardı. Acemilik sonrası evci izninden 
hasta dönmüştü. Ateşten öldü. Geldiğinde rahatsızım demiş. Biraz ateşi var diye pek oralı 
olmamışlar. Çocukta ağır semptom görülmemiş. Üssün içersinde hastane de vardı üstelik. 
Çocuk kısa dönemdi.  Çocuğa müdahale edilmiş, pek önemli bulunmamış. Sabah öldüğünü 
fark etmişler, yatağında ölmüş, fenalaşma falan olmamış (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, 
Ankara- Ankara). 

Yemin töreninin provalarından muaf kalmak için diz ağrısı şikâyetiyle devlet 

hastanesine sevk edilen KD-21 burada gereken muayeneyi olmuştur. Askeriyenin sağlığa titizlik 

gösterdiğini, revirden hastaneye sevkinde pürüz çıkmadığını ifade etmektedir.  

Yemin tören yürüyüşlerinde fazla kalmak istemedik, en azından bakarak da yapabileceğimi 
anladım. Şehirdeki hastaneye gittim bol bol, dizim ağrıyor dedim. Sevkimi verdiler her 
zaman. Sağlığa çok dikkat ediyorlardı. Yemeği de özel firma yapıyordu, elemanları geliyordu. 
Soğuk algınlığı dışında bir şey yaşamadım (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir) 

Ağır yük taşıma görevinden sonra hastalanan KD-27 üç gün hastanede geçirmiştir. 

Ambulans ayağı kırılan bir askeri taşımak için kullanılınca asteğmen, astsubayla çatışma 

pahasına araçlardan birini KD-27’nin hastaneye ulaştırılması için kullanmıştır. Uyandığında 

komutanını yanı başında bulmuştur. Bu görüntünün kendisini çok duygulandırdığını 

vurgulamaktadır. Ayrıca astım olduğunu hastalandıktan sonra öğrenmiştir.  

Yemin töreninden sonraki gün uzman çavuş yemekten sonra sizden bir ricam var dedi. Biz 
dedik iş geliyor. Öğrendik ki parayla çalışan makinelerin malları gelmiş, onlar yerleştirilecek. 
Bir rehber öğretmen vardı. Dedi ki firmanın yüklemesi, depoya kaldırması lazım. Arkadaşın 
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haklı olduğunu biliyor, baktı ki biz de çalışmayacağız. Hakkında tutanak tutarım dedi 
arkadaşa. Öyle deyince biz çekindik, sıkıntı çıkmasın, ileride başımıza iş çıkar diye. 
İstemiyorum diyen arkadaş iş yapmadı. Rahat 2,5 ton meyve suyu var, gece 2 gibi bitti 
işimiz. Ben hastalandım, ateşlendim, nefes alamadım. Üç gün hastanede geçirdim. 
Asteğmenler sağ olsun yardımcı oldu, sonuçta bizimle aynı, yaşımız eğitimimiz aynı. 
Asteğmen nöbetçiydi. Usta askerlerden birinin ayağı kırılmış, ambulans onu götürmüş. Bir 
tane transit kamyonu, astsubay onunla nöbet yerlerini geziyor. Aslında yasak. Yürüyerek 
çıkmalı. Hayal meyal hatırlıyorum. Küfür ederek asteğmen, her şeyi göze aldı, aracı getirtti. 
Oradan hastaneye getirdiler, serumu verdiklerini hatırlıyorum, 8 saat sonra uyandım. 
Uyandığımda doktorla asteğmen başımdaydı. Astım olduğumu o zaman öğrendim, giderken 
hiçbir şeyim yoktu. Dedi ki bu adamda alerjik astım var, neden bu zamana kadar beklettiniz. 
Ateşim 41 dereceydi. Bir daha böyle olursa ölür dediler. Hastane süreci başladı, sürekli 
ilaçlarımın sayısı yükseliyor. Askerden geldikten sonra üç ay üst üste kontrole gittim, ama 
bir şeyim kalmadı. Toza pisliğe girdiğin sürece yaşanıyor. Hastanede normal bir vatandaş 
gibi davranmadılar, yanımda refakatçi asker var, biraz daha titiz davrandılar. Sıra 
beklemeden geçmeyi hiç istemedim, ama geçirdiler. Askerine sahip çıkması gurur vericiydi 
(Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Revir ziyaretlerinin askerliğin yorgunluğunu bir süreliğine askıya alma olanağı 

sağladığını söyleyen KD-28, reflü olduktan sonra hastaneye giderken kendisini bir film 

sahnesinde gibi hissetmiştir.  

Acemilikte ne bahane bulsak da revire gitsek diyorduk, hiç olmazsa 4-5 saat kaçıyorsun. 6-7 
gün oldu, reflü başladı. Beni devlet hastanesine bıraktılar, saat 3’te geri alacağız dediler. İlk 
çıktığımda esaretin bedelindeki bira sahnesi gibi hissettim, müzik geliyordu. Bel problemi 
için de çıktım. Her gün revir tıklım tıkıştı (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- 
Hakkâri). 

Uzun dönem ve kısa dönem askerler, zorunlu vazifeleri boyunca profesyonellikten, 

ilgiden ve destekten çoğu kez uzak kalan revir ve hastane deneyimleri yaşamışlardır. İki 

görüşmede askerliği sırasında gördüğü tedavinin titizlikle ve ilgiyle yürütüldüğü aktarılmıştır. 

Fakat görüşmelerin genelinde silahlı kuvvetlerin askerlerin sağlığı konusunda yeteri özeni 

göstermediği belirtilmiştir. Görüşmelerde anlatılan tedavi süreçleri ve muayeneler baştan 

savma ve ihmallerle dolu bir sağlık yönetimi olduğu gerçeğini belirgin kılmaktadır.  Askerliğin 

bitmesine rağmen askerlikten kalan hastalıkların izleri taşınmaktadır; beden askerlikten kalan 

hastalıklarla mücadeleye devam etmektedir. Hastalanan askerin hastaneye gidiş geliş sürecinde 

ve hastanedeki tedavisinde tek başlarına oldukları ve sorunlarıyla yetkililerden herhangi bir 

yardım almadan başa çıkmaya çalıştıkları anlatılmıştır. Farklı şikâyetlerle başvuran askerlere 

revirde aynı ilaç yazılmıştır. Yemekler nedeniyle ülser sorunu çeken asker sivilde de hastalığıyla 

mücadele etmektedir.  Askeri botların yarattığı deri hastalıkları ve ağrılar, bot olmadan günlük 

rutini sürdürmenin imkânsızlığından dolayı kalıcı hale gelebilmiştir. Sağlık kontrollerinin 

usulüne göre yapılmadığı, sıcak havada sürdürülen eğitim sırasında kalbi duran ve “eğitim 

zayiatı” olan askerin ölümünde bu tedbirsizliğin sorumlu olduğu vurgulanmıştır. İstihkak olarak 

dağıtılan diş macunu diş çürümesine yol açmış, diş hekimi yanlış dişi çekmiştir. Sivile gidince 

yaptırması söylenerek bu ihmal hafife alınmıştır. Ayağında tırnak atma sorunu yaşayan askere 

de umursamaz bir tutum ile yanıt verilmiştir. 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   179 

Şüpheler ve vurdumduymazlıklar bazen askerlerin ölümüne bile neden olabilmiştir. 

Yetkililerin şüphe barındıran yaklaşımlarının nedenlerini üçe ayırmak mümkündür.  Bazı 

görüşmelerde de altı çizildiği üzere komutanlar hastalık şikâyetinde bulunan askerlerin 

“kaytarmak” için mazeret uydurduklarına ilişkin bir peşin hükme sahiptir. Askerler arasında 

hastalık yalanı ile “arazi” olmaya çalışanlar vardır; ancak komutanların şüphesi askerlerin sağlık 

problemlerinde hızlı ve etkin müdahale edilmesine engel olabilmektedir. Tüm askerler mutlak 

bir stereotipin etrafına yargılanmaktadır. Bu maddeyle ilişkili diğer gerekçe askerlik-erkeklik 

ideolojisidir; “erkek adam” kuvvetlidir, çabuk sızlanmamalı, en ağır koşullarda bile görevinden 

kaçmamalıdır. Askerlerden beklenen her koşulda sebat eden ve metanet gösteren erkekler 

olmalarıdır. Askerlik bir tatil kampı değildir, ağrı ve acı da askeri eğitimin bir parçasıdır. 

Askerler dayanıklı bir beden sahibi olmak için zorluklara tahammül etmeye alışmalıdır. KD-

27’nin “askere sahip çıkan” komutan ile ilgili anılarında hastayı hastaneye yetiştirecek araç için 

astsubay ile çatışan komutanın asteğmen olması bu tablonun özeti gibidir. Nitekim asteğmenler 

zorunlu askerlik görevini yerine getiren “sivil” komutanlardır, asıl meslekleri askerlik değildir.  

Her ne kadar görüşmelerde sağlık açısından doğrudan telaffuz edilmese de maddi yetersizlikler 

üçüncü gerekçe olarak gösterilebilir. Hastane, personel ve sağlık malzemesi yetersizliği de 

askerleri süreğen hastalıklarla baş başa bırakabilmektedir.  

 
4.15. Komutanlarla İlişkiler 
 

Askerliğin başlangıcından sonlanmasına kadar geçen sürenin tarifi askerlerin 

komutanlarla ilişkilerine göre tayin edilmektedir. Verilen görev, yenilen yemek, sağlık 

sorunlarının çözümü, devrecilik gibi eziyetlerin başlaması ve sonlanması komutanların iradesi 

ile bağlantılı olduğu için askerliği komutanlardan ayrı olarak düşünmek mümkün değildir. 

Komutanlar kışlanın muktedirleri olduğu için askerlerle ilişkileri askerlik hizmetinin haritasını 

çizmektedir. Başarılı ya da başarısız bir askerlik dönemi onların beceri, kabiliyet, mizaç, eğitim 

durumu, kararlılık gibi nitelikleri ne kadar taşıdıklarına göre belirlenmektedir. Yapılan 

görüşmelerde komutanların askerliği askerler nezdinde değerli hale getirecek güce sahip 

olduğu, askerlerin zor bir askerlik geçirseler bile “birkaç komutanın hatırına” sabrettikleri 

anlaşılmaktadır.  

Uzun dönem olarak askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde en sık 

karşılaşılan ifadelerin “baba gibi” ve “babacan” olduğu görülmektedir. Ergenlik sonrası ilk 

gençlik dönemlerinde askere giden askerler komutanlarını baba figürü üzerinden 

tasarlamışlardır. Askerlikte verilen mesuliyetin layıkıyla yerine getirildiğinde komutanların 

şefkati ile karşılaşıldığı dile getirilmiştir. Otoriter görüntülerinin altında merhametin bulunduğu 

vurgulanmaktadır. Görüşmelerin bazılarında komutanlarla irtibatın askerlik sonrası da devam 

ettiği ifade edilmiştir.  
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Komutanlar babasını denk gördüğünü söyleyen UD-2 hiç dayak yemediğini, 

komutanlarıyla babası gibi dertleştiğini açıklamıştır. Postası olduğu komutanla askerlik 

sonrasında da bağlarını korumuşlardır. UD-4 de askerliği boyunca komutanlardan hiç ağır söz 

işitmediğini, babacan davrandıklarını belirtmektedir.  

Komutanlar babam nasıldı, öyle. Komutan postası olduğunda diğer komutanlar da iyi 
bakıyor. Azar yok, dayak yok. Tutanak bile yemedim. Kendi komutanımla babam gibi 
dertleşirdik. Yüzbaşı yanına geleceğim diyor, diğer postalara da gitmiş. Baba oğul gibiyiz. 
Konyalıydı, bir yıl önce tayini Şırnak’a çıktı. Disipline uyunca hiç sorun ile karşılaşmadım. 
Bizde dayak yoktu. Görevimi disiplinli yapıyordum (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-
Ezine). 

Komutanlardan hiç ağır bir şey duymadım, hepsi babacan ve vicdanlıydı (Uzun Dönem, 
2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Kışla hayhuyundan uzakta askerlik yapan UD-1 komutanlarıyla iletişiminin çok iyi 

olduğunu, eğlenmelerine izin verildiğini belirtmektedir.  

İletişimimiz çok iyiydi. Samimiydik. Görüşüyorum. Komutanımız Adanalıydı. Müzik açıyordu 
şarkı söylüyorduk. Taşkınlık yapmadan içiyorduk. Ayrıca havuz vardı, tulumba suyu, 
yüzüyorduk, kendimize geliyorduk (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Kıymet verdiği komutanlar nedeniyle kaytarmayı asla düşünmediğini, işini eksiksiz 

yaptığını aktaran UD-3, komutanların kurallara uyan ve hakkaniyetli kimseler olduğunu 

söylemektedir. UD-15 de komutanların askerlerin canına her şeyden çok öncelik tanıdığını 

belirtmektedir. UD-25 de komutanların işini düzgün yapana adil davrandığını; yaşadığı bir 

yanlış anlaşılma dışında hepsiyle ağabey kardeş ilişkisi kurduğundan bahsetmektedir. 

Çok değerli komutanlar yüzünden asla sıvışmayı denemedim, yapım da değildi. Eksiksiz,  
noksansız yapmak istedim. Arkamdan konuşulsun istemedim. Yüz üstü bırakıp gitmek 
istemedim.  Askerde terörist sempatizanı asker vardı. Ben uçak biletini girmeyeceğim 
dedim, komutan gene de gireceğiz, görevimiz demişti. Komutanlarımız hakkaniyetliydi 
(Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Bir acemi korkudan mermiyi yatağa almış, eğer bir olay olursa hemen sıkayım diye. MG3 ‘ün 
kırma kolunu çek de kim çekti demesin dedi arkadaş. Birden taramaya başladı. Rengim attı, 
komutan karakol tarandı zaten. Komutan canınıza bir şey olmamış iyi ki karşıda çöp 
dökenlere denk gelmemiş dedi. Neyse ki babacan çıktı (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, 
Kırkağaç- Bingöl). 

Çok iyilerdi. Fakat gerginlik yaşadığım komutanım da oldu. Tatbikattan dolayı bir astsubayla 
tartıştık. Tatbikata giderken, başka birinin aracıyla gittik. Benim aracım uygun değildi. 
Bakımı bana ait değil. Arabada bir mekanik sorun çıktı, moladan sonra, neredeyse bizi ölüme 
götürecek. Fren sistemiyle ilgiliydi, kademeciler de bilmiyor. Ben onu güç bela durdurdum. 
Arabanın fren takımlarından duman çıkıyordu. Adam geldi bana yüklendi. Arabanın 
bakımını niye yaptırmadın diye azarlıyor. İzah etmeye çalıştım. Orada küçük bir 
sürtüşmemiz oldu. Benim arabam zannetti, ben de cevabımda aracın benim olmadığını 
söyledim, emanet sürücüyüm. Çok da kinci değilim, çok üstünde durmadım. İşini düzgün 
yapana adil davranan komutan iyi komutandır. Denetimlerden alnımızın akıyla çıktık. 
Atıcılık, spor, şoför, belgelerim var. Yanlış bir hareketim olmadığı için abi kardeş gibiydik. 
Yan bölükte de öyle bir olay yok. Anlatılanlar geçmişte kalmış. 40 tane komutanla 
muhabbetim var, bir tanesiyle sürtüşmem hariç çok iyiydiler. Telefon numarası 
değiştirmeden önce görüşürdüm (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 
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UD-7 askerlikten “soğutan” komutanların olduğunu, ama sevgi ve merhamet dolu 

komutanlarla da karşılaştığını belirterek komutanlar arasında bir ayrım yapmaktadır.  

Devletten alınan maaşı gariban askerlere verdim, ağlayıp minnettar olurlardı. Çok gururlu 
çocuklar vardı. Birisi komutanım parayı ihtiyacı olana verin demişti, o da lan sen devletten 
daha mı zenginsin diye terslemişti. Bir haftam kala bana hakaret eden bir uzman çavuş 
vardı. Bana herkes içinde çok hakaret etti. Çok sevdiğim bir komutan vardı. Gitmeden sen 
benden dayak yedin mi diye sordu, yedim komutanım dedim. O da yok yok sen akıllı 
adamdın deyip enseme bir tane patlattı şakasına. Maksat askerde dayak yemedim deme. 
Askeri askerlikten soğutan komutanlardan değildi (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-
Tekirdağ). 

Dayak yemek uzun dönem askerlerin “sıradan” bulduğu askerlik anılarından biridir. UD-

29 dayak yemesine karşın komutanlarına gönül koymadığını, askerliklerin zorluklarını zaman 

geçtikten sonra daha iyi anladığını, askerlerine karşı çok müşfik olduğunu söylemektedir.  

Sürekli nöbetteydim. Komutanları nöbet teftişi sırasında görüyordum. Severlerdi kıymet 
gösterirlerdi. Hatta bazıları yanında meyve getirirdi. Kulübede yemek içmek yasak ama 
merhamet gösterirlerdi. Ha dayağımızı da yedik. Dayak kaçınılmaz. Kızgınlığına denk 
gelmiştim. Benim kabahatim değildi. Ama gönül koyacak halim yok. Asker olmanın 
zorlukları çok fazla, şimdi daha iyi anlıyorum (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-
Lefkoşa). 

Kısa dönem askerlerin komutanlarla ilişkili anıları ise çeşitlilik arz etmektedir. Kısa 

dönem askerlerin komutanlarla ilişkileri yekpare değildir. Eğitim durumları ve yaşları, 

komutanların kısa dönem askerlere yönelik tavırlarını yalpalatmaktadır. Kısa dönem askerler 

komutanlara karşıyer yer “rest çeken” bir davranış geliştirmektedir. Görüşmelerde genel 

yorumlardan ziyade özel olaylara yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Araç komutanlığı görevi sırasında albay ile tartışan KD-8 bu tür olaylar sonrası verdiği 

rapor ile yeni tartışmaların önüne geçmeye çalıştığını söylemektedir. KD-11 de usta birliğindeki 

ilk gününde içtima sırasında yarbayın uzun dönem askerlere attığı dayağı hiç unutmamıştır. 

Servis görevinde komutanlarla karşılaşıyordum. Giriş çıkışta imza atıyordum. Bir iki 
tartışmam oldu. Araçta her sorumluluk sende. Albay da olsa komutan sensin. Durak öncesi 
inmek isteyen albayla da tartıştık. Durağın neresiyse orası. Çok ısrar edip, emrediyorum 
dediğinde karşı koymadık. Ama hemen dönüşte rapor veriyordum, tutanak tutuluyordu. Bizi 
hiç bulaştırmıyorlardı (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

İçtima sırasına girdik, yarbaymış, sıranın en sonunda duruyorduk. Diğerleri siyah kazak, 
siyah pantolon, garson işi yapıyorlar. Kamuflajlı iki kişiyiz. Adamın elinde kalın bir sopa, 
sağdan başladı, vurduğu yıkılıyor. Başladı küfretmeye, bilmem neler, şöyleler. Bize geldi, biz 
daha dün geldik dedik, kendimizi tanıttık, içeri geçtik. Haylazlık ediyorlarmış, nöbete 
gitmiyorlar, gazinoda uyuşturucu içiyorlar. Her nöbetlerinde dışarıya sıkıyorlar, görüntü 
aldım diye ateş ediyorlarmış (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

KD-12 komutanların çok otoriter olduğunu, hataları asla affetmediklerini zikretmiştir. 

KD-23 ise rütbeliler arasında sınıflandırma yaparak subayın astı olan komutanların üstlerinden 

baskı gördükleri için erlere bunu aksettirdiklerini söylemektedir.   

Çok otoriterdi, bir gün geç kalsan diskoya gidebilirsin (Kısa Dönem, 2007- 2008, 26, Girne-
Lefkoşa). 
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Subayların aşağısı çok fena. Üsttekilerden sürekli baskı görüyorlar, bunun da yer yer 
yansımasını gördük (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Kısa dönem askerlerin uzun dönem askerlerden farklı olarak komutanlarla daha kişisel 

diyaloglara girdikleri tespit edilmektedir. KD-14 askerliğinin ilk gününde üsteğmen ile mesleği 

ve siyasi eğilimleri üzerine girdiği konuşmayı paylaşmıştır. Askerliği sırasında gittiği memurluk 

mülakatları nedeniyle komutan hoşnutsuz olmuştur. 

İlk gün üsteğmen beni baştan aşağı süzdü. “Sosyolog musun?”, dedi. Takımımı sordu, 
Beşiktaş dedim. Ben Beşiktaşlıları hiç sevmem, Galatasaraylıyım, dedi. Sonra komünist misin 
diye sordu. Yok dedim ben Müslümanım. Sosyologlar komünist olur dedi, ben de komünizm 
belki sosyolojidir dedim. Çok rahatsız oldum. Sonra bana “komünist olmayan arkadaş” diye 
seslendi. Ankara’ya mülakata, Adalet Bakanlığına gittim, ceza aldım, telefon yakalattım. 
Sürekli mülakata gidiyorsun diye komutan hiç sevmezdi. Ben 7 kere mülakata gitmiştim o 
dönem (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

İşini layıkıyla yapan askerlerin komutanların takdirini kazandığı değerlendirmesi kısa 

dönem askerlerde de bulunmaktadır. KD-22 emek veren askerlerin mükâfat gördüğünü, 

komutanların teveccühünü kazandığını belirtmektedir. KD-27 de terhisinde komutanının 

duygusallaştığı için kendisini uğurlamaya gelmediğini söylemiştir.  

Ben çok çift çarşıya çıktım, komutan emek verdiğimi görünce elbette, komutanımız iyiydi. 
Üstte tuğgeneral, tugay komutanı. Acemilerden iki kişi alır odaları temizletirdim. Yemekleri 
adam başı ayarladım. Rütbeliler hariç 12 bin asker vardı. İki buçuk aya acemiler usta oluyor. 
Karneleri basılıyor, bir sürü dosya işi. Bu işleri en iyi yapan bendim. Adamların bütün 
bilgilerini kaydediyorsun. Geceden sabah yediye kadar asker kaydı yaptım, bazı şeyleri 
düzene sıkınca çok mükâfat aldım. Her şey düzenliydi (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-
Amasya). 

Askerlik bitti çıkacağım, karakol komutanı gelmedi, aşçıyla haber yolluyor. Kusura bakmasın 
ben onu uğurlamaya gelmeyeceğim, gelirsem ağlarım, ağlarsam da asker karşısında 
otoritem zayıflar. Ben onu iki hafta sonra arayacağım dedi, aradı (Kısa Dönem, 2011-2012, 
26, Aydın-Aydın). 

Kısa dönem askerler arasında yaşı birçok komutanından daha büyük askerler 

bulunmaktadır. KD-30 da bu aralığının ağrına giden durumlara yol açtığını; fakat diğer yandan 

avantaj sağladığını dile getirmiştir.  

İnsanın ağrına giden durumlar da oldu. Yaş farkı çok sorun doğuruyor. 22 yaşındaki 
astsubay emir veriyor, emredersin komutanım diyorsun. Bazen azarlıyor. Ağırdı benim için. 
Fakat yaşımdan dolayı pek bulaşan da yoktu, nasıl davranacaklarını kestiremiyorlardı (Kısa 
Dönem, 2011, 30, Kütahya- Merzifon). 

Zorunlu askerliğin ve ordu millet anlayışının ideolojik alt yapısı oluşturulurken üzerinde 

hassasiyetle durulan konulardan bir tanesi komutanların erler karşısındaki temsilidir. 

Medeniyetin nakledildiği, ulusun kültürel reformunun merkezlerinden biri olarak addedilen 

ordu, aile modelini bu temsile tatbik etmekte beis görmemiştir. Kırsal rutinden çıkıp kışlanın 

kuşatıcı eğitimi ile karşılaşan askerler ordu-millet anlayışının “paternalist” idamesi gereğince 

baba figürünü komutanlarında görmektedirler. Ekmek getiren, önderlik yapan, öğüt veren, yeri 

geldiğinde cezalandırıp yeri geldiğinde ödüllendiren müşfik bir sertliği ima eden baba, ordu 

içerisinde komutan ile kaynaşmaktadır. Komutan, askerlerinin fiziksel ve ruhsal gelişiminden 
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sorumludur; bu sorumluluk profesyonel harp sanatının zerk edilmesinin ötesindedir. 

Komutanlık doğru ile yanlışın, haklı ile haksızın muhteviyatının, yararlı bir fert olmanın 

koşullarının erlere aktarılmasında öncü olma görevine sahiptir. Ayrıca komutan baba figürünün 

bir karşılığı olarak evlatlarının kuralları ne kadar içselleştirdiğini ölçer, buna göre yeri 

geldiğinde onların isteklerine de şefkat içerisinde karşılıklar vermektedir. 

Uzun dönem ve kısa dönem askerler kıyaslandığında, uzun dönem askerlerin komutan 

ile baba arasındaki kaynaşmayı benimsedikleri ve askerlikleri boyunca bu temsil üzerinden 

komutanlarıyla iletişim kurdukları anlaşılmaktadır. Komutan adildir, vicdanlıdır, öngörü 

sahibidir, örnek insandır. Bu özelliklerin tezahürü olan komutan için layık görülen sıfat 

“babacan”dır. Komutan babacanlığı askerlerin canını, sağlığını ve kışlaya uyumunu her şeyin 

önünde görmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bunun yanından “tatlı sert” diyebileceğimiz 

imgesi de bu figürün bileşenlerinden biridir. Kuralları harfiyen uygulayabilmesi için 

cezalandırma yöntemlerine başvurmaktadır; lakin bunu bütün askerlerin “iyiliği” adına 

yapmaktadır. Nizamın aksaması daha büyük bilançolar doğuracak ve bütün orduyu tesiri altında 

bırakacaktır. Komutan kurallara uyulduğu durumda askerin istirahatına ve eğlencesine 

müsaade edilecektir. Hakkaniyetli tutumu disiplin ile merhamet arasında kurduğu dengeye göre 

tanımlanmaktadır. Otoritesini kurarken, otoriteye tabi olanlara hakkını iadeyi ihmal 

etmeyecektir. 

Kısa dönem askerlerin komutanlarla ilişkilerini ise daha şahsi görüşler ve etkileşimler 

biçimlendirmiştir. Komutanlarıyla baba-oğul ilişkisinden daha çok patron-çalışan, üst-ast, amir-

memur ilişkisi içerisinde kurulmaktadır. Kısa dönem askerler, örgütsel hiyerarşinin katmanları 

içerisinde hareket etmişlerdir. Bu açıdan komutanlarıyla deneyimleri yönetim şemasındaki 

yerlerine göre tahsis olmuştur. Komutanın başarısı, işindeki özverisi, başarısı ve astlarıyla 

kurduğu profesyonel ilişki bakımından değerlendirilmiştir. Yaşları, eğitimleri ve dünya görüşleri 

bazı uyumsuzlukları doğurmuştur; nitekim üstlerinin önemli bir kısmından yaş olarak 

büyüktürler ve eğitim seviyeleri daha yüksektir. Ayrıca sivil kariyerlerinin tenkit edilme 

biçimleri de dikkatlerini çekmiştir. Mezun oldukları bölüm ve yaptıkları işlerin itibar görüp 

görmediği tutumlarını tayin edebilmektedir. Komutanları rütbelerine göre gözlemledikleri de 

söylenebilir. Astsubayların subaylara kıyasla, baskıyı erlere daha çok ikame ettiklerini 

düşünmektedirler.  

 
4.16.  Asker Arkadaşlığı 
 

Askerlik arkadaşlığı askerlik anıları arasında müstakil yere sahip olgulardan bir 

diğeridir. Erkekler askerlik arkadaşlarından ve onlarla yaşanan olaylardan söz etmekten büyük 

bir haz duymaktadırlar. Yapılan görüşmelerde askerlik arkadaşlığının önemine atıfta 

bulunulduğu görülmektedir. Neşeyle, gururla ya da öfkeyle hatırladıkları anılarda arkadaşlar 
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belirgin bir görev üstlenmektedirler. Sorulan tüm sorularda ve anlatılan bütün öykülerde 

askerlik arkadaşları hariç tutulamayacak aktörlerdir. Görüşmelerde askerlik arkadaşlarıyla 

etkileşimleri ve anıları hakkında bir değerlendirme yapmaları istenmiştir. Elde edilen verilere 

göre uzun dönem askerlerin arkadaşlarıyla daha yakın bağ kurdukları fakat şüpheci ve temkinli 

davranmaya titizlik gösterdikleri görülmektedir. Kısa dönem askerlerin ise daha itidalli ve 

rasyonel bir iletişim kurdukları anlaşılmaktadır. Uzun dönem askerler sıklıkla askerlere 

güvenilmeyeceğinin vurgusunu yaparken kısa dönemler ise uzlaşmacı bir yaklaşımı tercih 

etmişlerdir.  

Devrecilikten kaynaklı zorbalık ile karşılaşmış olan UD-1 üst devre olduğunda bu 

geleneği sürdürmüştür. Alt devre bir asker ile yaşadığı gerginlik dışında arkadaşlarıyla herhangi 

bir sorun yaşamadığını ifade etmektedir. Aynı “ekip” ve koşullar ile askerliğe tekrar 

gidebileceğini söylemektedir.  

Arkadaşlarımla sıkıntım olmadı. Sadece İstanbullu bir çocuğa üst devre olduğum için emir 
veriyordum, yaptırmak zorundaydım. Babası kalktı geldi bulunduğumuz yere, çocuğa 
güzellik yaptık. Her şeyi öğrettik. Babası yiyecek, tatlı, içecek getirdi. Baba gelip gittikten 
sonra nöbet tutmaya direndi. Elimize aldık, iki kişi dövdükten sonra nöbete gitmeye başladı. 
Gitmeden önce amcayı uyardım böyle böyle. Oğlun terslik yaptı. Gündüz olsa sıkıntı olmaz. 
Oğlu bir şey yapmasın istiyordu adam. Zaten yaptığımız bir şey yoktu. Alt devreler nöbet 
tutar. Sadece sağa sola bakacak kulübede. Adam parasıyla susturmak istedi. Adamın kişiliği 
iyiydi. Ben taviz vermedim. Arkadaşlar da arkamda durdu. Komutana söyledim gönderttik.  
Kafamız rahattı. Şu an olsa gene giderim. Aynı ekibim olsa (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, 
Polatlı-Çanakkale). 

Suçlu tiplerden uzak durduğunu dile getiren UD-2 tedirgin edici bir durumla 

karşılaşmamıştır; tüm askerlerin kardeş olduğunu düşünmektedir. Arkadaşlarıyla çarşı izninde 

yaptığı gezileri en güzel anıları olarak hatırlamaktadır. UD-4 de arkadaşlarıyla yolculuklara 

çıkmıştır. Lakin askerlik boyunca taviz vermemeyi ilke edinmiştir. Askere “tatlı sert” 

davranmayı bir formül olarak sunmaktadır. UD-18 sevilen biri olduğunu söylemektedir; ancak 

ona göre asker arkadaşlığı doğru bir arkadaşlık değildir.  

Suçlu tiplerle uzaktım, bulaşmadım. Benim gibi aynı karakterde Trabzonlu devrem vardı. Bir 
şeye bulaşmadık. Hiç tedirgin edici durumla karşılaşmadık. Biz orada hep kardeşiz. Yapan 
kendine yapar. Hiçbir kötü duruma tanıklık etmedim. Ben geldikten sonra bir askerin 
kendini vurduğunu öğrendim. Evli, çocuklu olanlar vardı, onlarla dertleşiyorduk. Bekârın 
hali farklı. Eşiyle konuşuyor, o yüzden yakaladığım tuvaleti bıraktım. Aramızda güzel bir 
denge vardı. En güzel anım. Fazla bir şeyim yoktu. En güzel anım çarşı izninde Bozcaada ya 
gittik geldik feribotla. Yasak ama kötü bir şey de yapmadık (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, 
Bornova-Ezine). 

Arkadaşın arabasıyla bütün komşu illeri gezdik. Çarşıda süper eğlendik. Trabzon’da araba 
yarışlarına gittik, Samsun’da antik mezarlara gittik. Ordu’da arkadaşlarla mangal yaptık. 
Bize saygısızlık yapanlara çarşı yazmazdım. Gidip itiraz da edemez, söylese niye çarşısının 
kilitlendiğini öğrenmesi lazım. Askere karşı taviz vermeyeceksin. Karına karşı da ipin ucunu 
kaçırsan her şeyi yapmak ister, her şeyi aldırmak ister. Orada da öyleydi, tatlı sert 
davranacaksın. Her şeyi dört dörtlük yaparsa da çift çarşı yazardım, kendi çarşımı kitler 
onlara yazardım. Beni severlerdi. Alayın hepsi geldi benim çıkışım için, alkışlar ıslıklarla 
doluydu  (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 
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Herkese adil davrandığım için çok sevilirdim. Asker arkadaşları hiç doğru arkadaşlık değil. 
Hiç beklemediğin insan paranı çalıyor. Hırsız bir arkadaşı darp ettim, o raddeye geldiğim 
için çok utanıyorum hala  (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

Askere taviz vermemek UD-3’ün askerlik süresince edindiği bir şiardır. Arkadaşlarına 

karşı çok yardımsever olduğunu çeşitli örneklerle anlatmıştır. UD-25 de asker arkadaşlarına 

mesafeli davrandığını belirtmektedir.  

Askere taviz verilmez, tepene çıkar. Birçok kimseye destek çıktım, para verdim, dert 
dinledim. Terapi yaptım, çocukların dertleriyle ilgilendim. Kız arkadaşından ayrılan çocuğu 
barıştırdım. Çok çaba harcadım arkadaşlar için. Beni hep sevdiler, iyi ki varsın dediler (Uzun 
Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Çok iyi olduğum da vardı, sınır koyduğum da vardı. Mesafeli davrandım (Uzun Dönem, 23, 
2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Asker arkadaşlarının eksikliklerini tamamlamak ve onlara yardımcı olmak övünç 

duyulan konulardan biridir. UD-10 okuma yazma bilmeyen bir arkadaşına yardımcı olmuş, diğer 

arkadaşlarına da dert ortaklığı yapmıştır. UD-29 da askerdeki paylaşımların yoğunluğunun 

dostluk kurmalarında etkili olduğunu ifade etmiştir. UD-17 tim arkadaşlarının hepsiyle 

askerlikten sonra da görüşmeye devam etmiştir.  

Okuma yazma bilmeyen Menemenli arkadaşa öğrettim. Birebir kendilerinin gelip derdini 
açan, akıl isteyen vardı. Kendi dilimiz döndüğünce yardımcı oluyorduk (Uzun Dönem, 2006-
2007, 20, Samsun- Lice). 

Devrecilikte yaşadığım sıkıntıları saymazsakarkadaşlarımla bir sorunum yoktu. Nöbet 
arkadaşlarımla iyi bir dostlu kurduk. Birbirimize canımızı ve güvenliğimizi emanet ettik. 
Yeri geldi borç aldık verdik. Yemeğimizi ekmeğimizi paylaştık. Kendi tertiplerimin çoğuyla 
hala görüşürüm (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Usta birliğinde herkes canını birbirine teslim ettiği için dostluk had safhadaydı. Tim 
komutanımız astsubay bizi asla ezdirmedi, paşam derdik ona. İsmi Talat’tı, Talat Paşa 
derdik. Timdeki arkadaşların hepsiyle görüşüyorum Asker arkadaşlarla geçirdiğim süre 
ailemle geçirdiğim süreden fazladır (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Askerlik arkadaşları bazı dramatik olaylar ile yâd edilebilmektedir. UD-5 nöbet sırasında 

“iddialaşma” neticesinde hayatını kaybeden asker arkadaşını unutamamaktadır. Hayatını 

kaybeden askerin acısı nedeniyle askerlik fotoğraflarına bakmakta zorlanmaktadır.  

İki asker şakalaştı. Nöbet sırasındalar, sıkabilirsin sıkamazsın diye. Birinin altı ayı, birinin 9 
ayı vardı. Alt devre öldü hemen oracıkta. Ararlında hiçbir husumet, tartışma yoktu oysa. 
Aklımıza bir şüphe düşmedi, hepimiz birbirinin sorumlusu. Komutanları aramak 
durumunda kaldık. O andan sonra askerlik beni zorladı, çok etkisinde kaldım. Askeri 
mahkemeye gönderildi. Eğitim kazası dendi. Cezaevinde yattı, 15 sene almış dediler. Aileye 
eğitim kazası denildi. Onu o şekilde gören bendim. Vuran kişi donmuştu, robot gibiydi. Bizde 
görünce şok kesildik. Silahını aldık.  Aileyle konuşamadım, onu öyle gören bendim. Beraber 
ekmek paylaştığım, çay içtiğim insan. Şuurumu kaybettim. Bazen o çocuk var diye askerlik 
fotoğraflarıma bakamıyorum, Konyalıydı. Bir aile gibiydik. Rütbeliler bize ne yaparsanız 
yapın bize laf getirmeyin yeter derlerdi, çok merhametliydiler. Çocuğu vuranın ailesi 
gelmedi. Asla sen Kürtsün sen Arapsın diye bir ayrım yoktu. Kardeştik, ayrımız, gayrımız 
yoktu. 15 yıl ceza aldı dediler, ama komutanlar bunu bizim gözümüzü korkutmak için 
söylemiş olabilirler  (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 



Burak Şahin, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

   186 

Kısa dönem askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde askerlik 

arkadaşlığının sınırlı bir düzeyde anı dünyalarını işgal ettiği tespit edilmektedir. KD-6 gününün 

çoğunluğunu çamaşırhanenin tertibi ile geçirmesinden dolayı bir arkadaşlık bağı 

geliştirememiştir; askerden sonra iki kişiyle görüşmeye devam etmiştir. KD-21 nizamiye 

nöbetçiliği dolayısıyla askerlik arkadaşlığının gelişmediğini belirtmektedir. KD-23 de 

yorgunluktan arkadaşlığa pek zaman ayırmadıklarını, ayrıca eğitimlilerin birbirlerine karşı 

şüpheci davrandığını dile getirmektedir.  

Tüm gün çamaşırhanedeydim, bir arkadaşlık kuracak pek zamanım yoktu. Görüştüğüm bir 
iki arkadaşım var. Biri mühendis, biri babasının işletmesini işliyor (Kısa Dönem, 2009, 31, 
Sarıkamış-Sarıkamış) 

Benim anım, asker arkadaşım yok zaten. Nöbetçi er zaten sürekli değişiyor, astsubaylar 
sürekli değişiyor. Aynı kişilerle beş kere bir aradaydım belki. Sabah koğuşa doğru gittiğimde 
tıraş olup yatıyordum (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Çok yorgunduk sohbet edemedik. Eğitimliler birbirine karşı şüpheci de olabiliyor. Öyle 
candan bir askerlik arkadaşım olmadı. Ne çok samimi olduk, ne düşman olduk. Görüştüğüm 
de çok fazla kişi yok (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Askerlikteki günlük rutinden sıkıldığını dile getiren KD-26 şakalaşmalar ile zaman 

geçirdiklerini anlatmıştır. Asker arkadaşları arasında görüştüğü kimse bulunmamaktadır. KD-13 

de arkadaşlarına terhisten sonra bir daha onlarla irtibat kurmayacağını söylemiştir. 

Sohbetlerimiz sıradan şeylerdi. Bir süre sonra sıkıyor. Konuş konuş nereye kadar? Nişanlısı 
çağırıyordu, izin al gel özledim diye. Biz de göndermiyorduk. Erkek olacaksın diyorduk. 
Uğraştığımız oluyordu, hayrola seninki mi çağırıyor diyorduk. Ama kavga patırtı asla olmadı, 
sadece eğlence için takılırdık birbirimize (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-Sakarya). 

Askerlik biterken arkadaşlara sizi çıkınca daha tanımam, haberiniz olsun dedim(Kısa 
Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara). 

KD-8 ve KD-11 ise askerlik arkadaşlarıyla terhis sonrasında da görüşmeye devam 

etmiştir.  

Kısa dönemler arasında görüştüğüm kimseler var. Genelde Facebook’tan yazışırız (Kısa 
Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Birçoğuyla görüşüyorum. Adanalı bir arkadaşla yüz yüze de konuşuyoruz (Kısa Dönem, 
2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Hemşericilik ve tanıdıklık bağları dolayısıyla uzun dönem askerler ile dostlu kuran KD-

14 kayırılan bir kısa dönem askerle tartışmasını, kendi tertipleriyle uyumsuzluğuna örnek 

olarak sunmaktadır.  

Uzun dönemlerle daha iyiydim. Kısa dönemler çok kibirliydi. Bir alay komutanının akrabası 
kebap askerlik yapıyordu, kısa dönem askerdi. Tüm gün otururdu. O yüzden yemin töreninin 
hiçbir anlamı yok bence. Üst ranzadaydı, çok hareket ediyordu, uyardım. Aşağıya fırlayıp 
seni öldürtürüm demişti bana. Çok zoruma gitti, ben de bağırdım. Nöbetçi subaya tutanak 
tutturdum. Birine seni öldürürüm demek başka şey öldürtürüm demek başka şey. Komutan 
yapacak bir şey yok evladım dedi. Tanığın var mı dedi, herkes geri çekildi, kimse tanık 
olmadı. Bayram sabahıydı üstelik. Çıkarken hakkını helal et dedi, etmiyorum dedim (Kısa 
Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 
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Arkadaşlık askerliğin nirengi noktalarından biridir; zorunlu askerlik hizmetini 

tamamlamak üzere kışlaya teslim olan erkekler diğer askerlerin varlığı ile her koşulda temasta 

bulunmaktadır. Askeri operasyonlar, devrecilik, tertip dayanışması, ödül-ceza, revire çıkmak, 

talim vb. birçok olay ve olgu asker arkadaşlarıyla birlikte vuku bulmaktadır. Bu bakımdan, asker 

arkadaşları homososyal bir mekânda erkekler için özgün bir deneyim anlamına gelmektedir. 

Kısa dönem ve uzun dönem olarak askerliğini tamamlamış kişiler arkadaşları ile ilgili öznel 

anılarını ve iletişim durumlarını aktarmışlardır. Uzun dönem askerler arasında dikkat çekici 

konulardan biri askerlere nasıl davranılması ile ilgili denklemlerinin bulunmasıdır. Askerlere 

taviz verilmemesi gerektiği, bir erkeğin karısına karşı uygulaması gereken tutum örneğiyle 

beraber anlatılmıştır. Tatlı sert davranmak tercih edilmelidir; aksi takdirde askere yüz veren 

kişinin tepesine çıkacaktır. Asker arkadaşlığının doğru bir arkadaşlık olmadığı, suç vakalarının 

sıklığının bu duyguya sevk ettiği aktarılmıştır. Diğer yandan, arkadaşları tarafından çok 

sevildiklerini, onlar için sayısız fedakârlık yaptıklarını, kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını 

ifade etmişlerdir. Askerliğin terbiye etme misyonunu üstlendiklerini ve bundan bir otorite ve 

itibar devşirdikleri görülmektedir. 

Kısa dönem askerlerin arkadaşlık ilişkileri bağlamında ilk dikkat çeken şey arkadaşlık 

bağı geliştirecek olanaklardan mahrum, yalıtılmış koşullarda görevlerini sürdürenlerin 

çokluğudur. Belirli mekânlarda “çavuşluk”, yani nöbetçilik/şeflik görevi olan ya birkaç askerle 

iletişim kurmuş ya da hiç kurmamıştır. Diğer dikkat çekici bilgi, kısa dönem askerleri kibirli 

bulduğu için onlara karşı mesafeli davranan askerlerdir. Görüşmelerin bir tanesinde eğitimli 

insanların birbirine karşı şüpheli baktığı belirtilirken, bir diğerinde kısa dönem askerlerin 

kayırılmalarının başkalarını tehdit etmeye kadar vardığı dile getirilmiştir. Kısa dönem askerliğe 

ilişkin genel değerlendirmelerin arkadaşlık ilişkilerine yansıdığı, onları da genelde “aradan 

çıkardıkları” ve samimiyet kurmamaya özen gösterdikleri görülmektedir.  

 
4.17. Kısa Dönem ve Uzun Dönem Askerler Arasındaki İlişkiler 
 

Zorunlu askerlik statüleri arasında kısa dönem ve uzun dönem askerliklerin münhasır 

bir tarafı bulunmaktadır. Askerlik boyunca her bakımdan aynı uzamsal öğeleri paylaşan ancak 

askerliği tecrübe etme bakımından farklı kutuplarda yer alan iki statüdür. Birbirleriyle 

karşılaşmalarında ise özgün tartışmalar ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar aralarında “saygı ve 

sevgiye” dayanan bir ilişki genel tablonun bir özeti olsa da kısa dönemlerin “ayrıcalıklı” 

konumunun uzun dönemlerde hoşnutsuzluk yarattığı, onların reaksiyonlarının kısa dönemleri 

savunmaya ve misillemeye zorladığı görülmektedir. Tüm bu çatışmaların zaman içerisinde 

dengeye oturduğu anlaşılmaktadır. 

Uzun dönem askerler, kısa dönem askerlerin 6 ayda askerliklerini tamamlamaları ve 

kendilerinden daha az “ezilmeleri” konusunda iki farklı yorum geliştirmişlerdir. İlk yoruma göre 
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kısa dönemlere hakları teslim edilmektedir. Kültürlü insanların bilgilerinden istifade ettiklerini, 

samimi bağ kurmaktan mutluluk duyduklarını dile getirmişlerdir. Diğer yoruma göre kısa 

dönemlerin kayırılması büyük haksızlıktır; uzun dönem askerlerin bazılarının bu manzaradan 

dolayı büyük hınç duydukları anlaşılmaktadır.  

Uzun dönemler 15 aylık askerlik süresi döneminde üç farklı kısa devresi ile 

karşılaşmaktadırlar. UD-3 kısa dönemlerin askerlik sürelerinin işlerini savsaklamalarına yol 

açtığını söylemektedir; onlara “poşet” diye seslenmekten çekinmemiştir. UD-1 de kısa 

dönemlerin çok böbürlendiğini beyan etmiştir. UD-7 de anlaşamadığı kısa dönemlere “eziyet” 

olduğunu ama anlaştığı askerlere de iltimas tanıdığını dile getirmiş; süre farkının ağrına gittiğini 

vurgulamıştır.  

Kısa dönemlerle husumet yaşadım. Sen gelmişsin, daha üç yüz gün sayarken adam senin 
yarını sayıyor. İlk giden grupta anlamıyorsun, ikinci grupta anlıyorsun ve kızıyorsun. 
Adamın zoruna gidiyor. İşimizi iyi yaptığımız için asla üzülmedik. Çıkmadan bir gün önce 
hala çalışıyordum, bizden sonrakileri eğittik. Kendimizi onlar okumuş adam diye teskin 
etmeye çalışıyorduk, hele kıl çıkarsa iyicene gıcıklanıyorsun. Kısa dönemlerin kendini işe 
adamadığı söylenirdi hep. Arkamızdan çok iyi çalıştı desinler istedik. Hatta komutanla hala 
görüşüyoruz, evine davet ediyor. Serdar Ortaç bu parçayı size yazmış derdim. Poşet lazım 
olsa onları gösterirdim. Sürekli havalı davranırlardı, tepeden bakarlardı (Uzun Dönem, 
2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Kısa dönemle bir iki gün çatıştık, general gibi sanıyor kendini (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, 
Polatlı-Çanakkale). 

Anlaşamadığım kısa dönemler vardı, çok sattılar bizi, daha sonra ezdik. Istırap olmak için 
lambanın altındaki ranzada yatırdık. Komiser vardı, çok kalenderdi. Hiç saygısızlığını 
görmedik, mesela onu çok güzel bir yere aldırdık. Nöbetçi getirip götürdü, yattı sadece. Ama 
üç devre göndermek çok ağrıma gidiyordu (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Komutanların kısa dönemlere uzun dönem askerlere kıyasla daha “nazik” bir tutum 

sergiledikleri verilerce de teyit edilmiştir. UD-19 da kısa dönemlerin “paşa” gibi olduğunu, 

askerde aynı kâseye konulmadıklarını söylemektedir. Yine de kendisine teselli ve tavsiye veren 

kısa dönem askerleri minnettarlıkla hatırladığını eklemektedir. Normal hayatta da sevmediği 

davranışın, kibirli karakterin kısa dönemlerce sahnelendiğini belirten UD-25 kısa dönemlerin 

mesleklerinden güç gösterisi yapmasından hoşnutsuz olmuştur. 

Kısa dönemler paşa gibiydiler. Yani insan ayrımcılığı diye bir kural var. Adam askerliği 
yapmadı ki. En hoşuma gitmeyen yöntemlerden biri oldu. Ben de insanım, o da insan. Neden 
hepimiz aynı kâseye konulmadık. Spor yoktu, eğitim yoktu, azar hiç yoktu. Adamın rütbeliyle 
bile konuşması farklıydı. Ben kısa dönemin “emredersiniz” lafını tek tük duydum. Rütbeli 
bana şunu bunu yapamaz derdi. Ben uzun dönemim, asla bunu diyemezdim. Tüm gün 
yattılar. Bizimle dalga geçenler bile oldu. Bizden büyük olan insana saygı duydum. Onlarla 
hala da görüşüyorum. Biz alt seviyedeymiş gibi hareket ediyorlardı. Usta birliğinde çok saygı 
duyduğum, aynı kâseye konulduğum kısa dönemler vardı. Ama balık baştan kokar. Göz göze 
bile gelemiyorduk, yüz göz olmamayı bırak. Fakat daha sonra kısa dönemlerle barıştım, 
ağabeylik yaptılar. Sizin daha uzun sürecek, daha sabırlı ol, dikkatli ol dediler. Yol 
gösterdiler. İki öğretmen vardı. Sınıf öğretmeni de vardı. Hasan Hocam ile görüşürüm. Çok 
fazla kısa dönem yolladık (Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Burdur’da kısa dönem vardı, ancak görmedim. Erzincan’da son gelen gruba kadar çok iyiydi. 
Normal hayatta da çok sevmem, sıfat kullanmaya çalıştılar. Ben öğretmenim, memurum, 
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yapmam falan. O üniformaya girdiysen yapacaksın. Dışarıdan da hiç sevmem, tepeden 
bakıyorlar. Sürtüştüm. 12-13 ay elimden gelen her şeyi yapmışım. 6 ay yapman beni 
bağlamaz, benim için okumadın. Ben son zamanlarıma gelmişim. Elimden gelen her şeyi 
yapmışım, ödül almışım, sertifika almışım. Sen vatanı korumaya geldin. Öyle şahıs olarak 
tartışmadım. 7-8 kişiydiler, içlerinden birkaç kişi vardı (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, 
Burdur- Erzincan). 

Kısa dönemlerin eğitimlilerinin böyle bir statü elde etmelerini sağlamasını doğal bulan 

uzun dönemler bunu hakkaniyet çerçevesinde değerlendirmektedir. UD-2 uzun dönemlerin 

hayıflanmalarına anlam vermemektedir. UD-4 de okuyan insanlar ile sohbet etmekten keyif 

aldığını, kısa dönemlerden kitap ödünç aldığını söyleyerek uzun dönem askerlerden ziyade 

onlarla daha fazla paylaşımının olduğunun altını çizmektedir. UD-5 okumuş insan askerliğini 

bitirip ilme faydalı olmalı demektedir.  

Kısa dönem yapmak hakları. Okumuşlar. Ben hiç dalga geçmem. Sen de okusaydın sen de 
kısa dönem yapsaydın diyorum (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine). 

Kısa dönemlerle aram iyiydi. Hâkim, savcı, fabrikatör vardı. Çarşı izninde fabrikatör 
lahmacun ısmarlamıştı. Bir uzun dönem askerin işi yoktu, ona iş vermişti. Ben koğuş koğuş 
gezip onlarla sohbet ederdim. Kitap okurlardı hep, kitap alırdım onlardan. Kültürlü insanlar, 
iyi sohbet ederdik. Aşağı kısım insanlarla ne konuşacaksın ki? (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, 
Bilecik- Giresun). 

Bizim orada kısa dönem asker yoktu. Gölköy’de acemi kısa dönemlerle karşılaştım. Bir 
tanesi vardı, mühendisti, İzmirliydi. Muhabbet ettik ve biraz bilgi aldık. İster istemez 
okumuş insan, çok hoşumuza gitti. Onlara cep telefonu kullanmak bir nevi serbestti, 
ankesörlü telefonda çok sıra doluydu. Bize yardımcı oldular. Bence kısa dönem haksızlık 
değil. Eşitsiz değil. O adam yıllarca okul okumuş, askerliğini bir an önce aradan çıkarıp ilme 
faydalı olmalı (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Uzun dönem askerler kısa dönem askerlerin görgüsünden, deneyimlerinden, 

cesaretinden ve bilgisinden yararlanmayı mutluluk verici bulmuşlardır. UD-16 “yol yordam” 

gördüğünü belirtmektedir. UD-29 cömert arkadaşlıklarının olduğunu belirtmektedir. UD-5 de 

okumuş insanlarla sohbet etmeyi sevdiğini, devrecilik sırasında kısa dönemlere danıştıklarını ve 

büyük desteklerini aldıklarını dile getirmiştir. 

Acemide başımızda kısa dönem onbaşı vardı. Ustada yazıcı revircilerdi. Yaşça büyüklerdi, 
iyilerdi, yol yordam gösterirlerdi (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Yazıcımız kısa dönemdi. Nöbet saatleriyle ilgili birkaç tartışmamız oldu, ama genelde cana 
yakın bir bağımız vardı. Uzun sohbetlerimiz olurdu, dert dinlerdi. Birkaç kez dışarıdan tavuk 
döner istetmişti, odasında yemiştik. Poşet deyip aşağılamaya çalışan vardı, ama ben okuluna 
saygı duydum (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

İlk zamanlarda gece bizi kaldırıp koğuş yıkatıyorlardı, onlara dokunamıyorlardı. Kısa dönem 
koğuşu yakındı, bize çok yardım ettiler. Aralarında komiser, polis vardı, oraya çok sığındık. 
Onların sayesinde komutana gittik, biz korkuyorduk. Okumadık, cahiliz, onlar kadar bilgili 
değildik. Kimse kimseye böyle eziyet edemez diyerek bize yol gösterdiler. Bize cesaret 
verdiler, gerekirse arkanızdayız dediler, yol yordam bilmiyorduk, onlar bize yol gösterdiler 
(Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Askerliği sırasında kısa dönem askerlerle karşılaşmayan UD-17, karşılaşsaydı 

memnuniyet duyacağını aktarmıştır. 
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Kışlada hiç karşılaşmadım. Keşke karşılaşsaydım, bambaşka bir yüz görmek faydalı olurdu  
(Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Kayırılma ve komutanlar nazarında ayrıcalıklı olma kısa dönem olarak askerliğini 

tamamlayan kişiler tarafından da onaylanmıştır. KD-6 kayırılmaya her gün tanık olduğunu 

söylemiştir. KD-8 komutanların içtimada bile davranışlarının farklı olduğunu uzum dönemlerle 

karşılaştırarak analiz etmiştir. Kırıcı sözlerle karşılaşmamışlardır. KD-20 acemilikte 

tümgeneralin askerlerin el kaldırıp soru sormalarına izin vermesi ile ayrıcalıklı olduklarını 

anlamıştır.  

Kısa dönemler kayırılır. Her gün her temasımızda bunun farkına varabiliyorduk. Bize verilen 
işler ve rütbelilerin tutumları bambaşkaydı (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Kısa dönemlere poşet diyorlardı. Uzun dönem askerler derdi. Bizi onlardan çok farklı 
tuttular. Onlar içtima sırasında gürültü yaptıklarında, otur kalk cezaları verilirdi. Biz onların 
dışında sıralanırdık. Bize hiç yapmazlardı. Bir imtiyaz mevcuttu. Düşünce olarak ayrımcılığa 
karşıyız, ama yaptırmazlardı. Kırıcı söz, kavga dövüş hiç olmadı. Bizim orada zeytin 
bahçeleri vardı, bizi en çok zorlayan ot biçmek oldu. Bazen elle, bazen orak, tırpan. Eğlenceli 
aslında, komutanlar hiçbir zaman küfürlü emir vermedi. Ama uzun dönemlere sert 
davranırlardı. Onların başında çavuş vardı. Kıdem olduğu için eziyet ederdi. Uzun 
dönemlerin bir saygısızlığı, kızgınlığı yoktu ama özeniyorlardı. Keşke biz de okusaydık 
derlerdi. İki yıllık mezunlar ya da liseyi bitirip mesleğe atılmış. Bir adam bizim gibi üç tane 
kısa dönem gönderiyorlardı. İkinci bir acemi geldiğinde bir buçuk aylık askerler vardı. Çavuş 
rütbesi var. Komutan diye kalkıp yer verdiler telefon sırasında. Çok gülmüştüm. Tabii benim 
etkileşimimle de ilgili olabilir. Ben uzun dönem askerle beraber arabayı da yıkardım. 
Beraber türkü söylerdik, o ut çalardık. Asla kendimden aşağı görmedim. Siz şöylesiniz 
böylesiniz diye aşağılamadım. Hatta motive edici oldum (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- 
Gemlik). 

Tümgeneral bizi toplamıştı, elimizi kaldırıp kışla ile ilgili sorular sorabilmiştik. Bu bile diğer 
askerlerden ayrıcalıklı olduğumuza delaletti (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- Ankara) 

Kısa dönem askerler uzun dönem askerler ile çatışmalar yaşamıştır. Buna karşın uzun 

dönemlerin saygı bariyerini aşındırmadıklarına dikkat çekilmektedir. KD-13 hizmet bölüğünde 

en “atıl” askerlerle karşılaştıklarını, fakat kendilerine karşı sınırı aşmadıklarını söylemektedir. 

KD-20 süre farkından dolayı uzun dönemlerin kısa dönemleri sevmediğini ama saygısızlık da 

yapmadıklarını belirtmektedir.  

Uzun dönemler kısa dönemleri çok sevmiyorlar. 550 gün karalıyordu, yemekhanede 
bizimkiler onun çoğunu otomatikman dolduruyor. Bu da ağırlarına gidiyordu. Sevmeseler de 
saygısızlık yapmadılar (Kısa Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- Ankara). 

Usta birliğinde baktım koğuşa, sonu gelmiyor, 200 kişi. O zaman hiç iyi değilmiş dedim. Kısa 
dönemin acemilik kısmında iyiymiş dedim, koğuşu görünce şoke oldum. Sadece 6-7 kişi 
üniversite mezunu. Bir sürü tip, kriminolojik vaka. Hizmet bölüğü de herhalde en bozukları 
geliyor. Ayak işi olunca en atıl adamlar geliyor. Birkaç gün orada kaldık, yatak pislik içinde, 
koku dayanılmaz. Belli bir süre sonra bizi başka yere aldılar.  Söylerlerdi ya, sizin gibi üç 
tanesi gidip geliyor biz hala buradayız. Saygı bariyerini aşmadılar. Uzun dönem kısa döneme 
terbiyesizlik yaptığı zaman oluyordu. Onlarla çok karşılaşmıyordum (Kısa Dönem, 2004, 24, 
Kütahya-Ankara). 

Hemşericiliğin uzun dönem askerler ile yakınlık kurmak için avantaj sağladığı 

görülmektedir; doğulu köklere sahip olmak “aynıdil”in konuşulmasına olanak tanımıştır. KD-14 
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memleketbağının aralarında diyalogları şekillendirdiğini söylemiştir. KD-21 de Şanlıurfalı 

olmasının uzun dönemlerle konuşmasını kolaylaştırdığını belirtmektedir.  

Genelde nizamiyedeydim. Uzun dönemlerle çok yakınlığım vardı. Memleket bağı da etkiliydi. 
Sürekli onları gözlemlerdim, bizden ayrı muameleye tutuldukları kesindi (Kısa Dönem, 
2014-2015, 28, Kastamonu- Lice) 

Uzun dönemlerle konuşmam diğerlerine göre daha kolaydı. Urfalı olmam etkiliydi. Çoğu 
doğuluydu zaten. Öyle biri İstanbulluyla kolay konuşmaz, soracaksa bana sorar. Bizden iki 
hafta sonra gelenler oldu. Berberin yerini soran, okuma yazma bilmeyip mektup yazdırmak 
isteyen, hukuki olarak danışanlar vardı. Biri boşanmak istiyordu, iki kızı vardı, 20 yaşında, 
tokatlıydı. Sonuçların ne olabileceğine dair sorular soruyordu. Nafaka, kefaret vb. (Kısa 
Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Uzun dönemlerin kısa dönemlere alaycı bir şekilde “poşet” olarak seslenmeleri yaygınlık 

göstermektedir. KD-26 bu şekilde hitap edenlere yanıt olarak “çuval” dediğini, fakat onlardan 

bir farkları bulunmadığı için bunun şakalaşma düzeyinde kaldığını belirtmektedir. KD-24 de 

espri amaçlı poşet dediklerini, kısa dönemlerin askerlikleri uzun olan askerlere ihtimamla 

davrandıklarını telaffuz etmiştir.  

Bir Bursalı arkadaş poşet derdi. Ben de çuvalsanız, uzun dönemsiniz derdim. Bizim onlardan 
bir farkımız yoktu, her şeyi birlikte eşit derecede yapardık (Kısa Dönem, 2014, 27, Sakarya-
Sakarya) 

Biz uzun dönemleri elimizden geldiğince kırmamaya çalışıyordu, çünkü askerlikleri uzundu. 
Onlar bizim gibi üç asker gönderiyorlardı, kalıcıydılar. Espri amaçlı poşet dediler, ciddi 
değildiler, saygısızlık yaptılar. Bu durumdan uzun dönem çavuşlar rahatsız oldu. Bazı 
görevleri alıp kısa dönem çavuşlara verdiler. Bu zorlarına gitti (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, 
Mamak-Keçiören). 

Uzun dönemler kısa dönemlerin “olgunluğundan” bahsederken, kısa dönemler uzun 

dönem askerlerin toyluğundan dem vurmaktadır. KD-28’e göre yeni doğmuş çocuktan farkı 

olmayan askerler birçok düşüncesizce harekete hazır haldeydiler. KD-30 ise yaşadığı ilginç anıyı 

paylaşmıştır. Sivil hayatında imam olarak çalışan askerden etkilenen askerler, imamın hocam 

diye hitap ettiği kişiyi “hocalar hocası” makamına yerleştirmiştir.  

Yeni doğmuş çocuktan farkları yok, ellerini prize sokacak, gözleri kara. Komutana 
dikleniyordu. Nöbet mevzilerindeki kasalarda acil durum için mermi olur, mermiyi 
boşaltmış, barutunu yakıyor.  Uzun dönem askerler hayat hikâyelerini anlatır, biz sadece 
dinleyiciyiz, fikir sorduklarında fikir veriyorduk (Kısa Dönem, 2014-2015, 31, Kastamonu- 
Hakkâri). 

Askerlere elimden geldiğince yardım ettim. Fakat bunu suiistimal etmeye kalkışanlar oldu, 
bunu engelledim. Kısa dönem asker bir imam vardı. Dindar olmayan askerler dahi onun 
hitabetiyle etkilenmiş ve peşlerinden ayrılmıyorlardı, büyük hürmet sergiliyorlardı. Benden 
10 yaş küçüktü, bana hocam diyordu. Bunu duyan askerler beni hocaların hocası olarak 
görmeye başladı. Elimi öpmeye çalışanlar dahi oluyordu (Kısa Dönem, 2011, 30, Kütahya- 
Merzifon). 

Uzun dönem askerlerin büyük bölümü kısa dönemlerin ayrıcalıklı oluşunu birçok 

bakımdan ele almışlardır. Aralarındaki askerlik süresi farkı kızgınlık yaratmaktadır. Askerliğin 

uzun dönemler için 15 ay olduğu dönemde üç farklı kısa dönem tertibi ile karşılaşan askerler bu 

durumun ağırlarına gittiğini ifade etmişlerdir. Kendi statüsündeki askerlerle kalıplaşmış bir 
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gelenek ve zaman dizgesine sahipken kısa dönemler kafa karışıklığı yaratmaktadır; aynı 

üniformayı giyen askerler arasındaki süre farkı adalet duygularını zedelemektedir. Kısa 

dönemlerin “tepeden bakan” ve lakayt tavırlarının bulunduğu belirtilmiştir. Kendilerini 

“general” gibi hisseden, sivil hayattaki mesleklerini diğer askerlere karşı bir kudret olarak 

kullanan kısa dönemlerin bulunduğu; bu kişilerin askerliğin yorucu sorumluluklarından 

kaçmaya çalıştıkları öne sürülmüştür. Kısa dönemlerin aşağılamak amacıyla kullanılan “poşet” 

sıfatı meşru görülmüştür. Askeriyenin yönetim kademesi tarafından kayırıldıkları ve uzun 

dönemlerle “aynı kaba” konulmadıkları ifade edilerek ayrışmanın bir başka boyutuna dikkat 

çekilmiştir. Kısa dönemlerin spor-jimnastik faaliyetleri başta olmak üzere birçok zorlu görevde 

gayrı resmi olarak muaf tutulduklarını düşünmektedirler.  

Bun karşın uzun dönemlerin önemli bir kısmı kısa dönem askerlere ilişkin olumlu 

duygular taşımaktadırlar. Kısa dönem askerler hakkında “yol yordam bilen insan” olarak söz 

etmişler; okumuş adamların askerlik sürelerinin kısa olmasını adil bulmaktadırlar. Kültürlü 

insanlarla sohbet etmenin yararını gördüklerini, sorunlarını çözmek için akıl danıştıklarını 

aktarmışlardır. Kısa dönemlerin “dokunulmaz” konumları, eğitimleri ve “siyasal bilinç”leri uzun 

dönemlerin devrecilikle mücadelesinde ve kişisel sorunlarının çözümünde rehberlik 

sağlamıştır. Kısa dönemlerin askerliklerini bir an önce tamamlayıp topluma ve ilme yarar 

sağlaması gerektiği, süre farkını haksız bulmadıklarını belirtmişlerdir.  

Kısa dönem askerler için ise “silah arkadaşı” olan uzun dönem askerler genellikle 

“saygılı çocuklar”dır. Kayırılmaları kabul etmekte, saygı bariyerini aşındırmadıkları müddetçe 

uzun dönemlerin kızgınlıklarını anlayışla karşıladıklarını söylemektedirler. 550 günlük şafak 

kartının üçte ikilik kısmını “otomatikman” dolduran kısa dönemler, arkadaşlarını ellerinden 

geldiğince kırmamaya çalışmışlardır; uzun dönemlerin çocuktan farkı yoktur, birçok “atıl adam” 

içermektedir, toyluklarının kendilerini de zor duruma soktuğu vurgulanmıştır. Memleket bağı 

aralarındaki farkı yumuşatabilmiştir.  

 
4. 18. Silah Kullanımı 
 

Askerliği silahın varlığından ayırt etmek imkânsızdır. Fakat silah askerlerin dünyasında 

yeknesak bir role sahip değildir; kimilerine göre gururlanacakları bir araçken kimilerine de 

endişe kaynağı olmaktadır. Bazı askerler çocukluklarından itibaren ateşli silahlara aşinadır; 

bazıları ise ilk kez askerdeyken silahla tanışmaktadır. Bir diğer önemli nokta, silahın 

acemilikteki talim dışında askerlerin askerlik yükümlülükleri boyunca geri planda kalışıdır. Geri 

hizmette görev alan askerler için silah sadece nöbete giderken yanlarında taşıdıkları bir 

aksesuardan ibarettir. 

Uzun dönem askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde birçoğunun silah 

kullanımına çocukluklarından beri aşina oldukları ortaya çıkmaktadır. Eğitim ve denetleme 
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sırasındaki atışlardan takdirname aldıklarını vurgulamışlardır. UD-7 denetlemeler sırasında 

gerçekleşen atışlardaki becerisi dolayısıyla takdirname almıştır. Sorumlusu olduğu iki komutan 

arasındaki restleşmenin sonunda haklı çıkmasından gururla bahsetmektedir. UD-10 atışlarda 

birinci olmuştur. Komandoyken refüze edilen UD-15 jandarma eğitimi alırken atışlar sonrasında 

takdir belgesi kazanmıştır.  

Denetlemeler dolayısıyla silahtan bir sürü takdirname aldım. Bir atışım kötüydü, yüzbaşı 
seni haşlamayacağım komutanını haşlayacağım dedi. Çadıra koştum, teğmen sobanın 
başında ısınıyor. Komutanım herhalde silahın sıfırlaması bozuk dedim. 25 metre sıfırlama 
yaptım, aralarında birer karış var. Gezin vidası düşmüş. En son üçüncü kurşunda topladım. 
Yüzbaşının yanına gittik. Yüzbaşı,  ‘”Bu salak askerin vuramadı”, dedi. Komutan “Benim 
askerim salak değildir”, diye yanıtladı. Yüzbaşı teğmene atamazsa önce seni sonra onu 
haşlayacağım dedi. Benim tansiyon düştü, büyük baskı altındayım. Bunu vur sana üç çarşı 
dedi, benim iyice psikolojim bozuldu. Komutanlar gitti geldi, hedefe baktılar, on numaralı 
peronda kim sıktıdedi. Bittim dedim içimden, Oğlum dedi, sen psikopat mısın? Hayvan oğlu 
hayvan, gövdeye sokacaksın, hepsini kafaya sıkmışsın, dedi. Teğmen geldi, sana üç çarşı fazla 
ikisi yeter, dedi. Joker adam olunca seni her şeye sokuyorlar. Manga savunma, manga 
taarruz, 400 metre atış. Eskiden beri silah tutkum apayrıydı. İster istemez atış falan 
yapıyorduk. Ama askerden sonra nefret etim. Bir hafta içerisinde 350 mermi filan sıkıp 
kulağım duymaz oldu, gına geldi (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-Tekirdağ). 

Daha önce av tüfeği almıştım. Birinci olmuştum atışlarda. 6 tane acemide, 6 tane ustada 
(Uzun Dönem, 2006-2007, 20, Samsun- Lice). 

Biz en kötü ihtimalle 100 mermi sıktık, gece atışları, gündüz atışları. Şarjör veriyorlar, 
pentatlon gibi, 200 metre koşuyorsun, dönüyorsun duruyorsun, bir atış yerine geliyorsun. O 
nefesle bir yatıyorsun, atış yapıyorsun. Atış serbest diyor, sonra pat pat pat vuruyorsun. 
Nişan esas mesele değil, mesele silaha alıştırmak, nefes kontrolü yapabiliyor musun önemli 
olan. Mükemmel eğitim aldık, on numara atış attım. Daha önce sadece saçma tüfekle 
balonlara ateş ettim. Takdir belgesi verildi, ama çok özel bir övgü gelmedi. Komutanların 
öğrettiklerini uygulayınca o atışı yapamayacak kimse yok. Yeter ki o emirleri uygula, nefes 
kontrolünü, nişan almayı öğrendik (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Askerlik öncesinde eline silah almamış olan UD-17 eğitimlerde başarılı atışlar yapmıştır. 

UD-19 da atışlar öncesinde silaha hiç temas etmemiştir. Buna rağmen sakin bir şekilde başarılı 

atışlar gerçekleştirmiştir. UD-19 da askerlik öncesinde silaha hiç temas etmemiştir. Buna karşın 

sakin bir şekilde başarılı atışlar gerçekleştirmiştir.  

Askerlik öncesi elime hiç silah almamıştım. Sahte kurusıkı, manevra mermisi; asıl atış 
yapmadan önce ses eğitimi yapıyorsun, kulak çınlamasını önlemek için. Güzel bir atış 
yaptım, silahı sıfırlamaya gerek kalmadı (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 

Daha evvel hiç silah almadım. Çok başarılı geçti atışlarım. Birinci seçildim. Çok sakindim. Her 
şeyin ortasında dururum. Çocuklardan itibaren huylarımla ile ilgili (Uzun Dönem, 2011-
2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Çocukluktan itibaren silah meraklısı olan UD-5 atışlarda birinci olmuştur, evine 

başarısını takdir eden bir belge gönderilmiştir. Tabanca tutkunu olan UD-9 atışlarda üçgen 

tutturmuştur. 

Sporu seven biriydim, zevk alırdım, hatta atışlarda birinciydim, evime kâğıt geldi, 500 metre 
atıştı. Dedemizden kalma avcılık var, bekârken hafta sonu giderdim. Göz bebeği oldum 
(Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 
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Daha önce de silahla haşır neşirdim, tabanca tutkunuyum, düğünlerde falan kullanılır 
Afyon’da. 25-50 metre üçgen teşkil atışı yaptım. Silah tanıtımı gibi oldu zaten. Silahın 
temizliği, parçalarının tanıtımı vardı (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Avcılık amacıyla silah kullanmış olan UD-25 formalite gereğince atışlarını 

tamamlamıştır. Yaylalara avcılık için defalarca gitmiş olan UD-29 sadece acemilikte ve 

denetlemelerde talim gereğince silah kullanmıştır.  

Avcılık için elime silah aldım, denk gelirse arada sırada. Av mevsimleri ruhsatını alıyorsun, 
parasını veriyorsun. Gülnar’da. Üç atış yaptım, formalite olarak. Başka bir şey de yoktu. Silah 
eğitimini verdiler. Öyle yatın, atın, zıplayın yapmadılar (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, 
Burdur- Erzincan). 

Elimde gün boyu dolu silah vardı. G3 piyade tüfeğiyle herkesten çok ilgiliydim ama kullanma 
durumum olmadı. Sadece acemilikte ve denetlemelerde atış yaptım. Yaylalarda saçmayla av 
tüfeğiyle çok atış yaptığım için yabancı değildim (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-
Lefkoşa). 

Daha önce hiç silah kullanmayan UD-16 silah ile ilgili tedirginlik yaşayan tek uzun 

dönem askerdir. Son üç ay kala nöbetten düşmeden evvel plastik silahla nöbete gitmiştir.  

Üç ay kala nöbetten düştüm. Plastik silahla gidiyordum, psikiyatriden rapor aldım. Bildiğin 
plastik, belli oluyordu.  Daha önce hiç silah kullanmadım. Sıktım geçtim. Beni geriyor, strese 
sokuyor (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

Kısa dönem askerlerin silah ile diplomasisi ise “münakaşalarla” doludur. Aralarında 

Silah tutkunu kişiler bulunmaktadır; fakat atışlar uzun dönemler gibi sükûnet ile 

tamamlanmamıştır, gerginlik doludur. Silah kullanmayı reddeden asker de bulunmaktadır. KD-6 

askerlik süresince silah kullanmaya direnmiştir.  

Ben silah kullanmayı reddettim. Komutan da aslında anlayış gösterdi. Benim silah 
kullanmamın orduya ne yararı var? Silaha antipatim var, gereksiz olduğunu söyledim. 
Teğmen, bu atışın yapılması gerektiğini söyledi. Harp okulundan yeni çıkmış. Sadece bir kez 
atış yaptım. Üçte bir vurdum. Bir daha gitmedim. Silahın soğukluğu beni ürkütmüştü (Kısa 
Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Askerlikten önce hiç silah kullanmayan KD-13 atışlar sırasında korku duymuştur. Daha 

önce silahı yakından bile görmediğini aktaran KD-21 acemilikteki atışlar sırasında yanlış hedefi 

vurmuş, ardından bu hatasının sonuçlarına ilişkin bir cezalandırma gerçekleşmiştir. 

Atışa gittim, daha önce hiç silah kullanmadım. Korku içindeydim, gerildim. Yandaki atış 
yaptı, gerildim, ardından pat pat başladım. Fena değildim (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-
Ankara). 

Askerlikten önce silahı yakından bile görmemiştim. Acemilikte üç attım. Ustalıkta 
yandakinin hedefini vurmuşum, silahta bir problem olabilir ya da uykusuzdum ondan 
olabilir. İki tane fazla mermi harcadığım için komutan git o hedefi öp dedi. Hedefler 
yukarıda, gittim sarıldım öptüm. Sonuçta devlet malına zarar verdim. Ters bir yanıt verip 
zoruma gider diye sonra sorayım dedim. Sonra sordum, o senin düşmanın, vuramıyorsan 
dostundur, git öp onu. Acemilikte vurdum, ama bu olaydan sonra onu vurduğumdan da emin 
değilim. Bize kalaşnikof (AK-47) verdiler. Asker söylentisine göre çatışmalardan ele geçen 
silahlar bunlar. Ustada G3 verdiler. Bize “keleşi” ilk verdikleri zaman silahı nasıl tutacağımızı 
bilmiyoruz. Çok tedirgindim, şeytan doldurur diye. Bir de suni rekabet yaratmaya çalıştılar. 
Ama yemedi, pek etkilemedi (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 
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Daha önce oyuncak silah bile kavramadığını söyleyen KD-14 atışlar sırasında teknik bir 

hata yapmış ve bütün şarjörü boşaltmıştır. Arkadaşları arasında hata yapanlardan dem 

vurmuştur. Saçma kullanmış olan KD-27 atışlar sırasında yaşadığı korkuyu bir süre sonra 

yendiğini belirtmektedir.  

Hayatımda oyuncak silah bile almamıştım. Tek tek atış yapacakken şarjörü boşalttım 
heyecandan. Tek seferde hepsini sıktım. Bir an önce kurtulayım gibi. Niçin seri attım 
bilmiyorum, yarı otomatik yapmış olabilirim. Binbaşı bağırdı tabii, kızdı ama bir ceza 
vermedi. Kimisi iki metre ileriye vurmuştu hedeften, kimisi gözünü kapatmış. Pek 
umursanmadı doğrusu (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Daha evvel köyde elime saçma almıştım, ama ateşli silah kullanmadım. Jandarma olduğumuz 
için tabanca mermisi atan silahımız vardı. Çok eski silahlar, MP5 verdiler. Masalar var, 
şarjörlerin olduğu, herkese sıra gelecek. Heyecanlısın, bir de Karadenizli olan, kullanan var. 
Biz zaten G3 sesinden korktuk. Aynı anda biz tentenin altında kafamızı kıstık, saklandık. 9’da 
6 atana çarşı izni vardı. Herkese de vermek istemediler, kimine vurdun dediler, kiminde 
vurmamışsın dediler. Ben 6’da 4 attım ama kabul etmiyor. Şuraya vurmalıydın diyor, silah 
da çok küçüktü. Tepip duruyordu (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Askerlik öncesi hiç silah kullanmayan KD-23, acemilikteki başarısız atış performansını 

ustada düzeltmiştir. Silahlardan çocukluğundan beri kaçınmış olan KD-30 atışlarda başarılı 

olmak için özel bir çaba harcamamıştır.  

Askerlikten önce hiç silah elime almadım. Acemide üç atış yaptım, o iyi değildi fazla. Usta 
birliğinde iyiydi toparladım (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Çocukluktan itibaren etrafım silah dolu olsa da elime hiç silah almamıştım. Atışlarda 
gerilmedim, ama başarılı olmak için de özel çaba harcamadım (Kısa Dönem, 2011, 30, 
Kütahya- Merzifon). 

Kısa dönem görüşmeleri arasında sadece iki görüşmede silah atışlarından  “başarı” fiili 

üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Askerlik öncesinde av tüfeği kullanan KD-8 tam isabet 

elde ettiği atışlar gerçekleştirmiştir. Atışları eğlenceli bulan KD-11, atışlarının başarılı olduğunu 

söylemektedir.  

Daha önce silah kullandım köyde. Av tüfeğiydi. Zaten araç muhafızı olduğum için atışlara pek 
gidemedim. Yemin töreninden önce görevim netleşti. Atışlardan önce görev almaya 
başladım. Askerler terhis oluyordu. Servis çalışmak zorundaydı. Üç el atış yaptım, tam 
isabetti. Doğru düzgün talim olmadan atmıştım (Kısa Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Ateş ettim, ama silah taşımadım. Köyde, memlekette, ama üçü beşi geçmez. Silah tutkum hiç 
olmadı. Atışlar eğlenceliydi, atışlardan önce hazırlık yapıldı, mevziler var, silahı nasıl tutman 
gerektiğini, tetik parmağını nasıl kullanman gerektiğini gösterdiler. G3’ün ölümcül bir silah 
olduğunu, sesini, etkisini biliyorduk. Askerliğin boyunca üç tane atış yaptık. Fena değildi, 
başarılıydım (Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Silah kullanımı askerlerin askerlikle ilgili tutumlarına ayna olmaktadır. Silâhaltına 

alınmak ifadesinde olduğu üzere silah ile askerlik denklik barındırmaktadır. Silah ve kamuflaj 

giymiş asker zihindeki askerlik görüntüsünün saf karşılığıdır. Harp sanatının edinilmesi ve 

içselleştirilmesi olarak askerlik silah ve tüm muharebe araçlarının varlığı hariç tutularak 

telaffuz edilememektedir. Askerler de silâhaltındayken, silahı her gördüklerinde ve 

kavradıklarında “harp sanatı”nın neresinde pozisyon aldıklarını ilan etmektedirler.  Uzun 
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dönem askerler için silah iki farklı anlama gelmektedir. Silah talimlerinin başarılı sonuçlanması 

nedeniyle alınan birincilikler ve takdirnameler övünç ile anlatılmıştır. Askerlik öncesi silah 

kullanımı fark etmeksizin atışların isabetli gerçekleşmesi askerliğe ilişkin gurur duyulan anlara 

tekabül etmektedir. Takdirnameler evlerine yani ailelerine de gönderilmiş, erken terhis 

almalarında bu belgeler yararlı olmuştur. Komutanlar tarafından methedilmek, takdirin resmi 

bir belgeyle aileye ulaştırılması, atış becerisiyle askerliğin kutsanması askerlerde bir erkeklik 

vecdi yaratmaktadır. Erkekler, bir erkeğin ulaşabileceği en üst makamlardan birine ulaşmıştır. 

Düşmanı itlaf edebileceklerini ispatlamışlar, silah arkadaşları buna tanık olmuş, komutanları 

teyit etmiş, aile de karargâh tarafından gururlanacakları biçimde bilgilendirilmiştir. Bu açıdan, 

başarının gerçekleştiği uzamın dekoru kusursuzdur.  

Uzun dönem askerler arasında diğer grup ise atışlardan formalite olarak söz etmiştir. 

Acemilikteki atış eğitimi dışında denetlemelerde de talimgâha ve poligona götürüldüklerini, 

kendilerine emredileni yerine getirdiklerini söylemişlerdir. Görüşmeleri bir tanesinde silah 

kullanmasında sakınca olduğuna ilişkin raporu olan uzun dönem ile karşılaşılmıştır.  

Kısa dönemler için silah birçok kişisel münakaşayı ve çatışmayı doğurmuştur. Silah 

kullanmak ile ilgili bazı “etik” sorgulamalarını atış talimleri sırasında sergilemişlerdir. Etik 

ilkelerin içeriği kadar bunların yansıtılmış olması da dikkat çekicidir, çünkü komutanların 

büyük bir tepkisiyle karşılaşmamışlardır. Komutanların bu “aksiliklere” aşina ve hazırlıklı 

oldukları anlaşılmaktadır. Görüşmelerin birinde silah kullanmanın reddedildiği, komutanın 

“talimatı” ile bir kez üç adet olmak üzere atış gerçekleştirilmiştir. Başka görüşmelerde silah 

ürkütücü, gerginlik ve panik kaynağı olarak anılmıştır. Stres nedeniyle piyade tüfeği yarı 

otomatik olarak ayarlanmış ve tek atışla tüm şarjör boşaltılmıştır. Bir diğer görüşmede de 

hedefin öpülmesi emrini içeren ilginç bir olay anlatılmıştır. Bu cezaya göre, hedef düşmandır, 

onu vuramamak ona acımak, onunla dost olmak demektir. Askerler sorgusuz sualsiz, ilk atış 

tecrübelerinde hedefleri kusursuz olarak imha etmekle mükelleftir; aksi takdirde bu zayıflığa ve 

güçsüzlüğe delalettir. Yine de kısa dönemlerin bu formül ile donatılmasına yönelik bir baskının 

olmadığı ileri sürülebilir; zira görüşmelerde tüm bunlar boşuna suni rekabet çabası olarak 

yorumlanmıştır.  

 
4.19. Cinsellik 
 

Cinsellik üzerine sorular farklı ve ilginç kategoriler etrafında izah edilmiştir. Askerliğin 

cinsellik ile “randevusu” birçok açıdan ele alınmıştır. En yaygın değinilen tema askerlik ve genel 

ev arasındaki bağlantıdır. Askerlikten önce veya askerlik sırasında gerçekleşen genelev ziyareti 

üzerine düşünceler nakledilmiştir; nitekim askerlik ve cinsellik arasındaki ilişkide genelev bir 

çağrışım olarak zikredilmiştir. Bununla simetrik olarakmastürbasyon, ihtilam olmak ve öz 

doyum aracı olan tüm unsurlar değerlendirme konusu olmuştur. Yemeklere şap atılması 
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suretiyle askerlerin libidolarının kontrol altına alındığı iddiası üstünde durulan hususlardan bir 

diğeridir.  

Uzun dönem askerler arasında genelev anıları ile karşılaşılmaktadır. Askerden önce bir 

tür “adet” olarak gidilmiştir. Askerlik sırasında da genel ev müşterisi olunmuştur. 

Arkadaşlarının geneleve gidişlerini anlatmalarına tanık olmuşlardır. Geneleve gitmeyi 

onaylamadığını söyleyenlerin sayıca az olduğu tespit edilmektedir. Geneleve karşı olduğunu 

belirtenler bulunmaktadır. Askerlik öncesi genel eve gitmeye “ihtiyaçlarının” olmaması neden 

olarak açıklanmıştır. Görüşmelerin ikisinde maddi karşılık ile cinsel ilişkiye girildiği 

anlatılmıştır. Mastürbasyon sıklığı hakkında bilgi verilmiştir.  

UD-29 askerlik öncesi arkadaşlarıyla genel eve gittiğini, çarşı izinlerinde ise önceliğinin 

yemek ve aileyle görüşmek olduğunu söylemektedir. UD-5 askerlik öncesi geneleve şoför 

arkadaşlarıyla beraber gitmiştir. Askerlik sırasında bazı “gereksinimleri” için arayan kadınlarla 

askerlerin ilişkiye girdiğini dile getirmiştir.  

Askerlik öncesi arkadaşlar mektebe götürmüştü. Biraz gelenek gibi bir şey. Ama askerlik 
boyunca hiç gitmedim. Çarşıda tek derdim güzel bir yemek yiyip ailemle internetten 
görüşmekti (Uzun Dönem, 2008-2009, 20, Samsun-Lefkoşa). 

Askerlik öncesi geneleve gittim, şoför arkadaşlar götürdüler. Beraber gittik, işimizi gördük. 
Farklı bir yere götürdüler. Askerde Pamukkale’de vardı. Bayanlar bizi gece arıyorlardı, yok 
bezimiz bitti, şuyumuz kayboldu. Muhabbet etme amaçlı. Azdım gelsene. Pansiyonlar, oteller 
vardı. Bayanlar ayarlıyordu  (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Arkadaşının cinsel deneyim “eksikliğini” gidermek için birlikte çıkılan yolu anlatan UD-

7, “çevresi” olduğu için askerden önce genel eve gitmediğini belirtmektedir. 

Askerliğime üç ay kala, Niğdeli saf bir çocuk vardı. Bir ayağı da sekiyor, gene de askere 
gelmiş. Ona söz vermiştik. Garnizon dışına çıktık, genel eve götüreceğiz. Petrole gittik 
sorduk, şu ileride dedi. Oraya gittik bir on kişi. İçeri girdik, bir tane iyi bir bayan vardı, çok 
güzel. Esmer kara kuru birini seçti. Kızın kafasına poşet geçirirsin. Bunu istiyorum dedi. 
Küçümsediğim için değil de yardımcı olmak istedim. Sonuçta cinsellik kolay değil, ilk kez 
deneyecek, kötü bir şey olmamalı. Gittim kadına sordum, kötü bir şey olacaksa girmesin 
dedim, merak etme dedi o esmer kadın. Bana ne yapacağım diye sordu. Dedim ne 
yapacaksın, soyun gir içeri. Kadın ne derse onu yap. Bizimkisi yarım saat oldu, daha çıkmadı. 
Kıza bir şey yapamadı diye düşündüm. Bizim gariban arkadaşın içine aslan kaçmış. 
Gerinerek abi çok güzeldi ya dedi, bayağı bir gülmüştük. Diğer arkadaşlardan sadece ikisi 
girdi. 35 yaşındaki arkadaşımız o tür şeylere karşıydı zaten. Askerlik öncesi gitmedim, 
ihtiyaç duymuyordum, çevrem vardı. Psikolojik olarak kışlada hissetmiyorduk, ama 
İstanbul’da çarşıya çıkınca istiyorduk. Kırklareli’nde köyde turistler, yabancılar varmış, 
sigara alma bahanesiyle girerdik, turlardık orada (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-
Tekirdağ). 

UD-17 yemin töreninden sonra evci izninin bitişinden önce gittiği otelde parayla cinsel 

ilişkiye girmiştir.  

İzmir’de birliğe gitmeden önce mahalle arası bir otelde kaldım. Resepsiyondaki abi teklifte 
bulundu. Ben istemedim, çekindim. Yemin töreninden sonra bizimkileri uğurladıktan sonra 
o otele gittim, saatler geçti, kapıyı çalan yok. Dedim ihtiyacım var, dedi yok böyle bir şey. İyi 
de dedim, sen sormuştun. Buldu getirdi bir şey. İzmir’den sonra hiçbir şey olmadı, ama 
Mersin’de izindeyken oldu. Foça da yazlık bir yer, çarşıda bikinililer etkiledi, ama kafa başka 
yerde o zaman (Uzun Dönem, 2006-2008, 20, Foça- Bingöl). 
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Askerden önce bir kez geneleve gittiğini aktaran UD-4 asker arkadaşlarının genelev 

hikâyelerini dinlediğini, genelevdeki yaşlı kadınları tercih etmediği için gitmediğini anlatmıştır. 

Yorgunluk ve yemeklere atılan şap nedeniyle cinsel hareketlilik duymadığını ifade etmiştir. UD-

3 aynı UD-4 gibi bir TV dizisinin ardından askerlerin mastürbasyon yaptığını belirtmiştir. Evli 

biri olarak genelevi tasvip etmediğini belirtmiştir. 

Orada hiç düşünmüyorsun, hiç geneleve gitmem, kız çevrem vardır. Anlatırlardı sürekli, 
şöyle böyle yaptım falan. Oradaki genelevdekiler yaşlıydı, 40, 45, 50 yaşlarında, genç olsa 
neyse. Askerden önce bir kez gittim, hayatımda bir kez. Arkadaşlar toplandılar, gittim, iyiydi. 
Gelenek sonuçta, onların hepsi gitmiş. Arkadaş ortamında oluyor öyle, zorluk çekersin diye 
götürüyorlar. Eğitimdesin, boşta durmuyorsun, aklına gelmiyor o yorgunlukta. Elbette 
mastürbasyon yapıyorsun. Zaten yemeklerde şap var, oradaki ortam, herkes yeşil, kız ortamı 
yok, düşünemiyorsun. Unutamadığım şey, Med Cezir dizisinden sonra hemen herkes çavuşu 
tokatlarlardı, yani mastürbasyon yaparlardı (Uzun Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

Şok gazetesi kapılırdı. Çarşamba ve cumartesi banyo günlerinde çocuklarını ihtiyacını 
giderir, gece rüyalanıp sabah yıkanan olurdu. Pantolonu giyerken bile ereksiyon olabilirsin, 
değişik değişik rüyalar görebiliyorsun. Cuma “Med Cezir” sonrası banyoyu bekliyorlardı. 
İzinde ihtiyacını giderip gelenler vardı. Evliyim, böyle genelev gibi şeyleri asla kabul 
etmiyorum (Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Yazıhanedeki bilgisayar olanağından da yararlanmak suretiyle porno film izlediğini 

anlatan UD-18 uyuşturucu kullanımı sonrası cinsel isteğinin arttığını söylemiştir. Koğuşunda 

mastürbasyon yapanların fazla oluşundan dem vurarak bunu askerin boş durmasına 

bağlamıştır. Askerlik öncesi kız arkadaşıyla “zaman geçirdiğini”, genel eve gitmediğini 

anlatmıştır.  

Kız arkadaşım vardı, herhangi bir genel ev durumu olmadı. Kız arkadaşımla Bolu Komando 
Tugayı’na gitmeden önce tugayla ilgili bilgi toplamaya çalıştık. Pek hoş haberler yoktu, bunu 
kendime çektim. Bak gidip de dönmemek var diye. Maksat kızla baş başa vakit geçirmekti.  
Ankara’dayken arkadaş geldi sardı, meraktan kullandım. Esrar sarıldı. Bunu sivil eşya 
deposunda içiyorduk. Bende porno izleme isteği uyandırdı. Yazıhaneye girdim, kapattım 
kapıyı. Net görmeye başladım ve farklı bir tat almaya başladım. Yatağın içine bile 
zulalıyorlar, içinde hap çıkıyor, ot çıkıyor. Ne zaman odalara girsem karyola gıcırtısı var, 
uyurken mastürbasyon yapıyorlar. Rüyalanıyorlar. Adam iki ranzayı birleştirmiş, onun 
arasında cima ediyor. Doğuda asker olsak bunlar olmaz, çok boş zamanın etkisi, asker boş 
durunca sapıtıyor. Şişme bebek bile vardı  (Uzun Dönem, 2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-9 askerlikte genel eve gitmeye karşı olduğunu söylemektedir. UD-25 genel eve 

ilkesel ve sağlık açısından karşıdır. Cinsel içerikli şakalaşmalardan ve genel ev hikâyelerinden 

hoşlanmamaktadır.  

Askerlikte genel evi tasvip etmiyorum, gitmedim (Uzun Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-
Çanakkale). 

Askerlik öncesi ya da sırasında genel eve gitmedim. Hiçbir zaman. Bana ters. Hijyen diyeyim, 
sağlık diyeyim. Ne kapacağın bellisiz. Ticaret o. Şap olayını anlamış değilim, bunu 
hissetmedim. Orada gidenler de vardı, gideceğini söylüyordu, o muhabbetleri sevmem, o tür 
yerlere gidenlerle muhabbetim de yok. Hayatta sevmem. İlla genelev gerekmez, başka şey de 
olur, cinsellik konuşmam. Cinsel hareketsizliğim yoktu. İsteyen bir şekilde işini hallediyor 
(Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 

Kısa dönem askerliğini tamamlamış kişilerle yapılan görüşmelerde askerlik süresince 

genel eve gitmedikleri görülmektedir. Cinsellik bu süre boyunca zihinlerini yoğun biçimde işgal 
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eden bir olgu olarak yer bulmamıştır. Uzun dönem askerlerin cinsellik ile ilgili konuşmalarına 

tanıklık etmeleri dışında askerlikte gündelik hayatlarına sirayet etmemiştir.  

KD-6 cinsellik muhabbetine hiç girmemiştir. KD-8 çarşı izninde randevu evlerine giden 

askerler olduğunu ancak kendisinin bu konularla meşgul olmadığını aktarmaktadır. KD-13 genel 

ev öykülerinin anlatıldığını duymuştur. 

Hiç cinsellikle genel evle ilgili bir muhabbete girmedim (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-
Sarıkamış). 

Askeriyede cinsellik hiç yaşamadım. Genel eve falan gitmedim, hiç gerek duymadım. Her 
hafta çarşı iznim vardı. Randevu evleri var mıydı bilmiyordum. Onun için Bursa’ya gitmek 
lazımdı. Zaman elvermezdi. 10’da çıkıp 4’te dönerdik. Gençler genel eve gitmişler, onu 
anlatırlardı (Kısa Dönem, 2004, 24, Kütahya-Ankara).  

KD-20 hayatında parayla ilişkiye girmediğini, ilkesel olarak onaylamadığını, sağlık 

konusunda risk barındırdığını vurgulamaktadır. KD-22 de uzun dönemlerin çok sık genel eve ve 

randevu evine gittiğini, kendisinin hayatı boyunca bunu düşünmediğini belirtmektedir. Uzun 

dönem askerler için gereksinim olarak tanımlanacağını ama kısa süreli askerlik için zaruri 

olmadığını düşünmektedir. Genel eve gitmemesinde sağlık faktörünü de ele almıştır.  

Hayatımda öyle bir şey yapmadım. Onların zor durumda oldukları için zor durumda kalan 
insandan istifade ediyorum düşünürüm. Hastalık da kapabilirim, başkalarına 
bulaştırabilirim diye düşündüm. Askerden önce de sonra da paralı birlikte olmadım (Kısa 
Dönem, 2009-2010, 32, Ankara- Ankara).  

Bende genel ev hiç olmadı, hiç düşünmedim. O tarz şeyler okumayla mantaliteyle bir. 
Yapılabilir ama niye genel ev? Paran varsa eskort siteleri var, oteller var, üniversitede 
geçimini bununla sağlayan kızlar var. Amasya’da askerlerin bildiği evler vardı. Ben karşıyım. 
Üniversitede günlük bir artı bir evler var, 100 lira verirsin, her şeyi yapıp çıkarsın. Uzun 
dönemler çok giderdi, genel ev anlamında değil, randevu evi. Parasını veriyorsun, kaç saatse. 
Gidenleri gördüm, toplu gidenler. Adamlar 15 ay askerlik yapıyor, biz 5 ay. Bir kısmı 
bilmiyor, görmek için gider, pisuarda elini yüzünü yıkayan adam, ona ilginç geliyor. Adamlar 
için gereksinim, ben gitmem. Ama ihtiyacım olduğunda öyle bir yere gitmem. Mikrop 
hastalık kapacağını bile bile yapmazsın  (Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

Cinsel hareketliliğin şap ile durdurulduğu fikri kısa dönemler tarafında da dile 

getirilmiştir. Cinselliğin şapla engellendiğini söyleyen KD-24 zihinsel melekelerin uyuştuğunu 

ifade etmektedir. KD-27 de şapın sinirleri yatıştırdığını söylemektedir.  

Bir şey düşünemiyorsunuz, cinselliği şapla engelliyorlar. Yemek yiyemiyorsunuz, uyku yok, 
üstüne şap atıyorlar, zombi gibisiniz. Ayakta bile boş yürüyorsunuz (Kısa Dönem, 2010-
2011, 29, Mamak-Keçiören). 

Şapın cinselliği öldürdüğünü sanmıyorum, sadece insanın sinirlerini yatıştırıyor. Arkadaşlar 
gidecekleri yere gidiyorlardı. Hiç öyle bir şeyim olmadı, zaten düşünemiyorsun. Bir dolmuş 
hattı muhabbetleri vardı. Orada farklı hissediyorsun, kendini yakıştıramıyorsun, ben buraya 
bunun için gelmedim  (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Askerlikte kadınların bulunmaması bazı görüşmelerde teskin edici olarak 

yorumlanmıştır. KD-11 askeriyede kadın olmadığı için tartışmaların alevlenmediğini, huzur 

bulunduğunu ifade etmiştir. KD-21 de bu durumun cinsel gerilimi azalttığını düşünmektedir.  

Askerlik boyunca cinsel tecrübe olmadı. Ardahan’da falan varmış Gürcüler, giden vardı. 
Dolmuşa binip Ardahan’a gidiyorlardı. Aslında askeriyede değişik bir huzur vardı, çok kişi 3-
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5 yıl kalırım burada diyordu. Asıl mesele sorumlulukların olmayışı mı bilmiyorum ama daha 
çok kadın olmamasına bağlıyorum. Maraz çıkmıyor. 100 erkek kavga etmiyordu, her şey 
yolundaydı(Kısa Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Kadının olmaması cinsel gerilimi azaltır, ama her halta atlayacak kösnül biri de değilim. 
Onun üstüne yalıtık olmayı ve gece işimi de hesaba katmak lazım. Uyarımım çok azdı. Işık da 
yok, insan da yok. İnsanlar siluet halde (Kısa Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Görüşmelerde askerlik ve cinsellik bağlantısına ilişkin sorulara verilen yanıtlar kısa 

dönem ve uzun dönem askerliğin erkeklik bağlamında karşılaştırılmasını şeffaflaştırmaktadır. 

Uzun dönem askerliğini yapmış kişilerle yapılan görüşmede, genel evin uzun dönem askerliğin 

yaygın bir istikameti olduğu anlaşılmaktadır. Askerlikte cinsellikten “mahrum” kalacak olan 

erkekler “ihtiyaçlarını” askerlik öncesi gidermektedir. Askere giderek adam olacak erkekler 

eğer cinsel tecrübe yaşamadılarsa “mektebe”, yani genel evine giderek ilk kez “milli” olurlar. 

Deneyimi olan erkekler asker arkadaşlarını cesaretlendirerek bu “eksikliklerini” gidermek için 

bir nevi liderlik yapmaktadırlar. Yıllık, evci ya da çarşı izinlerinde genel ev ziyaretlerinde 

bulunmuşlardır. Bazı görüşmelerde farklı maddi karşılıklar ile cinsel ilişkiye girildiği 

nakledilmiştir. Bazılarında ise teslim olmadan önce kız arkadaşla ya da kız “çevresiyle” 

birliktelik yaşayarak ihtiyaç giderildiği belirtilmiştir. Erkeğin yoksun kaldığı cinselliği çeşitli 

yollarla karşılaması biçimindeki pratik içselleştirilmiştir ve bu pratiğin tüm kurumsallaşması 

yerleşik hale gelmiştir. Genelevin dil ve eylem konsensüsü askerlikte kuşaklar boyunca 

taşınmaktadır. Kısa dönem askerler genel ev ile ilgili normatif ve sağlığa yönelik tedbire dayalı 

bir karşıtlık bulunmaktadır. Cinsellik “muhabbetine” girmemişlerdir; bazı görüşmelerde 

askerlik süresinin kısalığı, yemeklere atıldığı iddia edilen şap ve yorgunluk gerekçe olarak 

sunulmuştur. Kışlada kadınların bulunmayışının, askerlikte “maraz çıkmaması”nın nedeni 

olarak zikredilmesi, askerlerin rekabet ve çekişmeden azade olmalarının buna bağlanması 

önemlidir. Askerliği birçok kez az sorumluluk nedeniyle kafa dinleme olarak tanımlamışlardır. 

Orta sınıftan gelen erkekler yaşadıkları krizleri otoriteye razı olma, erkek dayanışması ve 

kadınların “ayakaltında” bulunmayışı ile hafifletmiştir.  

 
4.20. Suç 
 

Askerlikte askerlerin uyması zorunlu olan kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları ihlal 

etmek cezaları doğurmaktadır. Görüşmelerde elde edilen verilere göre askerliğin denetim ve 

disiplin ile özdeşleşen imajına uymayan bir kural dışılık göze çarpmaktadır. Kışla içerisinde ve 

kimi zaman çarşı izinlerinde, kimi zaman da “kısmi firar” ederek askerliğin yönetmeliklerle 

belirlenen kurallarına aksi yönde davranmanın yaygın olduğu görülmektedir. En sık ihlal edilen 

kuralın alkol ve madde kullanımı yasağı olduğu anlaşılmaktadır. Alkol ve madde kullanımı 

yaygındır; görüşmelerde kullanım ve tanıklık durumları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Ayrıca cep 
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telefonu kullanımı, hırsızlık, darp gibi diğer ihlal biçimleri de aktarılmıştır. Suçun kanıksanan ve 

çoğu kez görmezden gelinen bir rutin olduğu görülmektedir.  

Uzun dönem askerliğini yapmış kişilerin çoğunluğu askerde alkol kullandıklarını ya da 

kullanımına tanıklık ettiklerini aktarmışlardır. Alkol kışla içerisinde ve dışarısında sıklıkla 

tüketilmiştir. Uyuşturucu kullanımı aynı sıklıkta değildir, ancak tanıklığın sık olduğu 

anlaşılmaktadır. Alkole ve uyuşturucuya askerlikte kolaylıkla erişilebildiğini 

vurgulamaktadırlar.  

Acemilikte ve ustada uyuşturucu kullandığını belirten UD-15 yakalanmadığı için 

herhangi bir cezaya tabi olmamıştır. Cep telefonu kullanırken yakalanmış ve nöbet cezası 

almıştır. UD-18 de Ankara’daki askerlik döneminde uyuşturucu kullanmıştır. Ayrıca sivilde 

tüketmediği alkolü askerliğinde tükettiğini aktarmaktadır. Alkollü olarak gece kışlaya gelen 

komutanla ilgili bir anı anlatmıştır.  

Acemilikte de ustada da kullandım. Çok araştırdık, sonra acemilikte Jamaika bulduk.  Esrarın 
kimyasal halini düşünelim. Normalde dışarıda büyüğü 20 lira, içeride küçüğü 30 TL. Para 
topladık aldık, duman olduk, sadece rahat uyuduk. Ama çarşıda bol bol içtim. Ustaya 
giderken donumun içine soktum, ot getirdim. Fazla derin arama yapmadılar. Çok büyük 
telefon sıkıntısı yaşadım, yakalattım, gene ekstra nöbet cezası aldım. Kulede rahat 
konuşabilirdim (Uzun Dönem, 2012-2013, 20, Kırkağaç- Bingöl). 

Ankara’da bir tane uyuşturucu kullandım. Onun haricinde uyuşturucu kullanmam, çünkü 
alkol içip devrilsem derdi var derler, ama uyuşturucu için o gözle bakılmaz. İçmediğim içkiyi 
orada içtim. Bir gün karısıyla tartışıp gelen komutan var, ayakta duramıyor. Yanıma geldi 
yazıhanede, beni affetmezsen tankçılarla yok edeceğim lojmanları. Uyandırın tankçıları dedi, 
elinde şarap şişesiyle geldi. Sabah ayılınca o adam bambaşka oldu, pamuk gibi (Uzun Dönem, 
2005-2007, 20, Eğirdir-Ankara). 

UD-17 de alkol alıp askeri aracı kaçıran, ruhsal sorunları olan askerden bahsetmiştir.  

Birkaç defa alkol alıp, askeri aracı kaçırıp dikkat çekmeye çalıştı, ailevi sorunları varmış. 
Orijinal dedemizdi. Akli dengesi olmayan iki arkadaşımız vardı. Kazan dairesinde 
çalıştırıyorlardı. Asker adayları tam teşekküllü muayeneden geçirilmeli (Uzun Dönem, 2006-
2008, 20, Foça- Bingöl). 

UD-1 ot kullanan askerlerin bunu çarşıdan ya da diğer askerlerden temin ettiğini 

belirtmektedir. Köyde bulunan tekel büfesinden alkol alıp içki sofrası kurmuşlardır. Telefon 

kullanımı komutan denetimi olmadığı için rahatlıkla gerçekleşmiştir. UD-4 de meyve suyuna 

karıştırıp kolay bir şekilde kışlaya içki soktuklarını aktarmaktadır.  

Ot yoktu, iki Roman arkadaşımız vardı, onlar kullanıyordu. İçenler vardı. Çarşıya 
çıkıyorlardı. Arkadaşlarından istiyorlardı. Alıp geliyorlardı. İstihkaklarımız geliyordu. Köyün 
içinde olduğumuz için, köfte, sucuk ekmek, balık her şeyi söylüyorduk. Alkol vardı. Tekel 
büfesinden geliyordu. Nevalemizi hazırlıyorduk, soframızı kuruyorduk. Acemilikte telefon 
yasaktı. Görüşmekte büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ancak ustada her şey bizim elimizdeydi 
(Uzun Dönem, 2011-2012, 20, Polatlı-Çanakkale). 

Meyve suyu içine karıştırıp içki de içtik. Elimizde bile gezdiriyorduk. Öyle rahattı (Uzun 
Dönem, 2010-2011, 23, Bilecik- Giresun). 

UD-7’ye göre askerlik esrarın en çok tüketildiği yerdir. Arkadaşlarının nöbette bile içki 
içtiğini, kendisinin sadece çarşı izinlerinde tükettiğini belirtmektedir. UD-16 iki paket sigara 
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rüşvet vererek nöbetçi kapılarından çıkıp “eğlenmeye” gitmiştir. Dönüşte bazen nizamiye 
kapısından girmiştir. 

 
Esrarın en çok tüketildiği yer askeriye. Esrarın yirmi çeşitte nasıl içildiğini orada gördüm. 
Askeriyenin içinde alkol kullanmadım çarşıda içtim. Arkadaşlar nöbette rakı bile içiyorlardı, 
köy yakındı Kırklareli’nden sipariş veriyorlardı (Uzun Dönem, 2009-2010, 27, Mamak-
Tekirdağ). 

Kızılay’a taksiyle gidiyordum. Geceyi geçiriyorum sabah dönüyorum, bir alt devremle 
gidiyordum. İki paket sigaraya çıkıyorduk. Haftada 100 TL veriyordum. 300 annem, 300 
babam gönderiyordu. Karı kızı da severim, çıkardım dışarı. Çift çarşım vardı zaten. 
Mithatpaşa Caddesi’nde 22-23 yaşında güzel kızlar vardı. 50 TL ye ayarlardım, yemeğimi de 
orada yerdim. Nöbetçi komutana bağlı, yerinden kalkmayınca çıkamıyordum. Taksi 
nizamiye kapısında dururdu, uygunsa oradan girerdik. Rakımı içer, gelirdim. Bazen 
cumadan çıkar pazardan girerdim, yazıcıyı da kafalamıştım, evci gösterirdim (Uzun Dönem, 
2012-2013, 20, Manisa- Ankara). 

UD-9 usta birliğindeki kâbus dolu gecesini anlatmıştır. Yatması için gönderildiği koğuşta 

bir korku tünelinin içine girmiştir. Davranışlarına askerliği süresince dikkat eden ve genelde 

kardeşliğin askerlikte hüküm sürdüğü düşüncesini savunan UD-2 de “komutanların bile başa 

çıkamadığı” disiplinsizlikten dem vurmuştur.  

Çanakkale’deki bölüğe çoğu sürgünden gelmişler. 30 yaşında adamlar var. Yatacak yer yok, 
kimse yer vermiyor. Benim tertiplerim gideli üç ay olmuş, kimseyi tanımıyorum. Dediler 
gece nöbete gidenlerin yatağı var, orada yat. Bir çıktım, yerde bira şişeleri, esrarkeşler, 
uyuşturucu maddeler. Onları satıyorlarmış, ot var, hap var. Dört kişiydi satanlar. Biri 
Mersinli, biri Adanalı. Cepleri para doluydu. Hepsi psikopat, jiletli adamlar. Geldim mal mal 
bakıyorum, çekiniyorum. Dedim bunlar sabaha kadar keserler. Gel bakayım dedi. 
Mersinliyim deyince toprağım dedi. Soli’de oturuyormuş. Bir şey içer misin dedi. Yok, bir şey 
içmiyorum dedim, içmem. 2.5 litre pet şişeye karışım yapmışlar, pembemsi morumsu bir şey 
olmuş. Dedim bu ne. Ya dedi, bilmem ne tonik, içinde cin var viski var. Yatak sordum. Şuraya 
git yat dedi, dolap boşalt. Adımı söylersin, dokunmazlar. Tüm gece bağırış çağırış, 
uyuyamadım. Dört kişi var koğuşta. İkisi eroinman. Birisi 550 gündür asker. Sivilde 8 sene 
yatarı varmış, askerliğini bitirmiyor. Mersinli hiç yataktan kalkmıyor, içtimaya da çıkmıyor. 
Komutan hiç buradan çıkma diyormuş. Kimin yüzüne jilet atmış, kimini dövmüşler (Uzun 
Dönem, 21, 2011-2012, Gaziemir-Çanakkale). 

Telefonumu kullanmadım. Ankesörlü vardı. Yağmur demedim, çamur demedim. Küçük 
düşmek istemedim. Uyarıyorduk, eğitiyorduk, hatalarını söylüyordu. Psikoloji bozuk olanlar 
vardı, kendilerini kesenler vardı. Komutanlar dahi başa çıkamıyordu. İçeri uyuşturucu 
sokmaya da çalıştılar. Bazı dönemler sorunlar oldu. Ben bilmiyorum da içeri ot falan 
sokuyorlar. Köpeklerle gelip falan aradılar (Uzun Dönem, 2011-2013, 20, Bornova-Ezine,) 

Birkaç bira dışında ihlal gerçekleştirmediğini söyleyen UD-3 uyuşturucu ve içki 

kullanımının yaygın olduğunu aktarmaktadır. Alkol kullanmayan UD-25 ise başka bölüklerde 

içki içildiğine dair konuşmalar geçtiğini anımsamaktadır.  

İçki, kubar içen çoktu. Bana üçlü sarıp getirmiş, sanat eseriymiş gibi gösteriyor. 
Komutanlardan istemiştik, birkaç bira getirdiler benim için. Ama ben kendimi utandıracak 
bir şey yapmadım(Uzun Dönem, 2014-2015, 31, Serinyol-Bingöl). 

Askerde kullanmadım alkol. Tanık olsam da yalan, yoktu desem yalan. Bizim bölükte yoktu, 
alt devrelerde yoktu. Dışarıyla da pek ilgimiz yoktu. Duyumlarımızda vardı, yok desem yalan 
olur (Uzun Dönem, 23, 2004-2006, Burdur- Erzincan). 
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Uzun dönem askerliğini yapmış kişilerle yapılan görüşmelerin ikisinde alkol ve 

uyuşturucu kullanımıyla hiç karşılaşmadıkları telaffuz edilmiştir. UD-19 alkol veya uyuşturucu 

kullanan kimseyle karşılaşmamıştır. UD-5 de herkesin neşeli olduğunu, alkol temin etmeye 

çalışmadıklarını ifade etmiştir.  

Hiç uyuşturucuyla karşılaşmadım, alkol kullanana da. Kantine gelirdi, sigara satardık (Uzun 
Dönem, 2011-2012, 20, Devrek- Ordu/Kabataş). 

Askerde alkol kullanmadım. Kullanan kimse yoktuk, hepimiz çok neşeliydik. Öyle bir olanak 
olmadı, denk gelmedim (Uzun Dönem, 2004-2006, 20, Gölcük-Pamukkale). 

Kısa dönem askerler askerlik süresince uyuşturucu kullanmamıştır. Alkol kullanımı 

vardır, ama uzun dönem askerler kadar hoyratça değildir. Genelde kışla dışında, çarşı 

izinlerinde içmeyi tercih etmişlerdir.  

Usta birliğindeki görevi dolayısıyla cep telefonu kullanan KD-6 hafta sonları çarşı 

izninde içki içmiştir. Bölüğünde esrar kullananların çok olduğunu söylemiştir. KD-13 de kışla 

dışında izin günlerinde alkol almıştır. Uyuşturucu müptelalarının ve suçlu profiline sahip 

askerlerin kalabalık olduğunu belirtmektedir.  

Cep telefonum ustada vardı. Komutan izin verdi. Çünkü bütün kışlaların işini biz yaptığımız 
için, bir iletişim ağı kurmam lazım. Şu bölüğün çamaşırları gelecek yıkansın, şu bölüğün 
yataklarının çarşafları gelecek. Makine bakımcısı gelecek, deterjan gelecek. En büyük 
problem makinelerin bozulmasıydı, elektrik sisteminden kaynaklanıyor. Ütü var, kurutma 
odası var. Komutanlarla biz ilgilenmiyoruz. Şahsi işler kesinlikle yasaktı. Bir kaza 
yaşamadım. Bölükte esrar kullanan asker vardı. İçki hafta sonları çıkınca içiyordum. Aslında 
çok da müsaitti sokmak. Ama tercih etmedim. Askerliğimin uzaması ihtimali beni engelledi. 
Bir daha evci iznine çıktım. Başka arkadaşlarla büfe arkalarında içtim. Bira içiyordum. 
Dönüşte sıkıntıyla karşılaşmadım (Kısa Dönem, 2009, 31, Sarıkamış-Sarıkamış). 

Jiletçileri, birebir jilet atmaları gördüm. Esrarkeşleri gördüm, kafa dumanlı. Birini vurduğu 
için hapse giren vardı. Çarşıda kısa dönemlerle takılırdık. Bir iki üniversiteden arkadaşla 
buluşurduk, Kızılay’da. Akraba vardı birkaç tane. Askeriye içinde olmadı ama dışarıda alkol 
aldım. Deneme amaçlı uyuşturucu kullanmışımdır, ama asla abartılı değil. Askeriyede hiç 
kullanmadım. Belli bir süre sonra küfürlü konuşmaya başlıyorsun. Ortamın diliyle 
konuşmaya başlıyordun. Gayet de okkalı küfrediyordum, rahatlatıyordu (Kısa Dönem, 2004, 
24, Kütahya-Ankara). 

Kısa dönem olduğu için dikkatli davrandığını söyleyen KD-23 dışarıda bir bira içtiğini, o 

sırada bile tedirgin olduğunu aktarmıştır. Uzun dönemlerin yasakları delme konusundaki cesur 

tavrına dikkat çekmiştir. KD-24 de kışlanın içerisinde alkol kullanmamıştır. Kışlanın nizamına 

titizlik gösterdiğinin altını çizmiştir.  

Ama alkol bir defa dışarıda oldu, o da bir tane bira. Kısa dönem olduğum için tek derdim 
kazasız belasız bitireyim, onu bile içerken tedirgindim. Uzun dönemler yeni başlasa dahi çok 
cesurdu bize göre. Korkmuyorlar, bir ay ceza alsa belki pek etkilemeyecek. Acemiler 
içiyordu, onlar davet ettiler. Baktım zil zurnalar, kaçtım hemen. Kışlada içtiklerini duydum 
ama denk gelmedim (Kısa Dönem, 28, 2005-2006, Etimesgut-Etimesgut). 

Orada sigara kullanmadım. Alkolüm vardı o zaman, ama içeride hiç kullanmadım. Ama hafta 
sonu çıkınca aldım. İki haftada bir çıkıyorduk. Orada asla küfür yoktu. Komutanlar etmediği 
için kimse küfür etmiyor (Kısa Dönem, 2010-2011, 29, Mamak-Keçiören). 
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Görüşmelerden iki tanesinde kışla içerisinde içki içildiği anlatılmıştır. KD-8 

asteğmenlerle kurduğu arkadaşlık vesilesiyle gazinodan alkol alabilmiştir. Servis aracında ve 

gazinoda içki içmiştir. KD-11 de kantinde satılan içkilerden satın alıp grup halinde tükettiklerini 

anlatmıştır. 

Uyuşturucu hiç görmedim Kendi telefonumuz vardı ama onu kullanabiliyorduk. İhtiyacımız 
vardı. Sigara kullanıyordum, ikramlarla beraber günlük bir paket oluyordu. Dış birlik asker 
gazinosuydu. Alkol satışı da vardı. Normalde askere yasaktı. Ama oradaki komutanlar da 
asteğmendi. Beraber olunca takılıyorduk. Askere gittiğimde tarih 2006’ydı, 30 yaşındaydım. 
Asteğmenler benden küçüktü de. Gazinoda da araçta da içiyorduk. Bir tane bira alıyorduk. 
Servis saatleri bazen boş oluyordu, çakıyorduk. Bize git yat demezlerdi. Gece bire ikiye kadar 
oturup içerdik. Sürekli firar eden bir çocuk vardı. Üç yıldır askerdi. Tanıyordum ama hiç o 
sohbete girmedim, fırsatım olmadı. Hep ceza almış. Ben teskeremi alırken oradaydı (Kısa 
Dönem, 2006, 30, Gemlik- Gemlik). 

Nimetlerden ben de yararlanıyorum. Alkol de satılıyor. İstediğimiz içkiyi, viski, bira çeşitleri 
geliyor. Normalde asker satış yapamaz, parasını veriyorsun tabii. Aşağı yukarı piyasayla 
aynı, parayla harcayacak bir şey yok, dört kişi beş kişi topluyoruz parayı. İstediğim zaman 
garnizondan çıkıp para çekiyorum. Parti yapıyoruz, bir tek kadın yok. Saunayı açıyoruz, 
ortalığı ısındırıyoruz. Sinema salonunu müzik tesisatı harika, Tiesto albümleri arkadaşlarla 
geliyor. Gece sesten şikayet ettiler, son ses Tiesto çalıyor. Sabah güm güm, kimse 
uyanmamış, spor salonu kapalı. Garnizon komutanı geldi, bu selam vermeyi bile bilmiyor 
nasıl asker diye bağırdı. Yarbay beni savundu, buraya büyük emek harcıyor diye (Kısa 
Dönem, 2007-2008, 27, Oltu-Göle). 

Cep telefonu kullanmaktan sakındığını belirten KD-22 yakalanan kısa dönemlerin disko 

cezası aldıklarını aktarmıştır. Kışlada hırsızlık, alkol ve uyuşturucu kullanımı sık gözlenmiştir. 

Kimi askerlerin terhis olmamak için suç işlediğini belirtmektedir. Çarşıda bir kez arkadaşının 

doğum günü olması dolayısıyla içki içmiştir.  

Ben cep telefonu kullanmadım. Kullanabilecek de pozisyonundaydım. Kullanma, başını 
yakma dedi komutan, gel benden kullanırsın, dedi. Kullanan arkadaşlardan çok kullandım. 
Uzun uzadıya hiç konuşmadım. Kötü psikoloji gelir, moral bozukluğu aktarılır. Doğulu 
adamların çoğunda esrar var, birliğin içinde de kullanıyorlar. Çarşıda içki içen çoktu. Onu 
yapanlar daha çok büyük birliklerde yapıyorlar. Bizde komutanların olduğu binada 
yatakhane vardı. Disko işleri bendeydi. Tam çıkmamıza bir hafta kala telefon araması 
başladı. Bütün usta koğuşunu aradılar, koğuşta bir şey yok. Sivil eşya deposunun anahtarı 
çavuşlardan birindeydi. Orayı bir arıyorlar, herkesin çantasından telefon çıkıyor. 7-8 kısa 
dönem diskoda kalıyor, çıktıkları gün terhis günleri de oluyor. Askerde bir defa arkadaşın 
doğum gününde içtim. Komutan bizi sıkıntıya sokma dediği için hep temkinli davrandım, 
sıkıntılı işlere girmedim.  

Hırsızlık çoktu, telefon para, değerli eşya. Gümüş kolye. Darp çoktu. Acemiler birleşmiş 
eziyet eden ustayı dövüyorlar, ustalar arkadaşlarıyla gelip koğuşu basmış, hepsi bir haftalık 
diskoyla bitti. Adamın biri işlerden kaytarmak için ufak suçlar işleyip diskoya gidiyordu. 
Ekmek elden su gölden. Nöbet tutmuyor. Komutanlarla uğraşmıyor, keyfi yerinde. Adam 
kaçıp kaçıp yakalanıyormuş, evi yokmuş. 7-8 yıllık adam, askerliği bitirmemeye çalışıyor 
(Kısa Dönem, 2010-2011, 24, Samsun-Amasya). 

KD-28 “bu kadar erkeğin” olduğu yerde hırsızlığın ve darbın çok görülmesinin normal 

olduğunu düşünmektedir. Uyuşturucu kulanlar olduğunu ama saldırgan kimseler olmadığını 

belirtmektedir. Kışlasında telefon yakalatıp ceza alanlar çoktur.  

Bu kadar erkeğin olduğu yerde hırsızlık ve darp oluyordu. Uyuşturucu kullanan vardı, ama 
psikopat değildi. Keyifçi, kendi halinde bir çocuktu. Telefonla yakalansan bir hafta ceza 
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alıyorsun, 41 gün askerliği uzatan vardı, dakikanın saniyenin sayıldığı yerde. Ben gazinonun 
arkasında çok profesyonel kullandım, her sabah arama olurdu. Ben hiç yakalatmadım, ama 
çok stresliydi. Güvenilir olduğum için anahtarı bana verdiler. Çarşı pazar yoktu, transitle üç 
kez muayene için dışarı çıktık. Bazen uzmanlardan bir şey istetiyorduk, komutan getirdi 
bana akıllı telefonu. Herkese getiriyorlardı, parasını veriyorduk (Kısa Dönem, 2014-2015, 
31, Kastamonu- Hakkâri). 

KD-14cep telefonu ile konuşurken komutana yakalanmış ve ceza olarak 8 gün fazla 

askerlik yapmıştır. Askerlikte alkol tüketmemiştir. KD-27 alkol kullanmayı kendisine 

yakıştıramamıştır. 

Hiç içmedim alkol. Nişanlımla nizamiyede konuşurken telefon yakalattım, ceza aldım. 
Nişanlımla tartışma yaşamıştık. Gene nizamiyede görevimde kaldım, ama 8 gün fazla 
askerlik yaptım (Kısa Dönem, 2014-2015, 28, Kastamonu- Lice). 

Yakıştıramadım kendime, asla alkol içmedim askerde. Facebook’a içip koymuşlar, komutan 
görmüş. Tam kadro içtimadayız. Komutan iyi eğleniyorsunuz galiba dedi. Adam fotoğrafı 
baskı yaptırmış, bunlar size çok benziyor dedi. Burası da bizim kalorifer dairesine benziyor. 
Birinin askerliğini uzattırdılar (Kısa Dönem, 2011-2012, 26, Aydın-Aydın). 

Nizamiye nöbetçiliği görevi sırasında çarşıdan gelen askerlerin üst aramalarında 

bulunan KD-21 bir askerin “zulasını” tespit etmiştir. Nöbeti sırasında kışlaya sarhoş olarak 

girmeye çalışan yarbay ile yaşadığı anıyı paylaşmıştır. 

Saat 6 olmuş hala gelmemiş, çarşı izni kapanmış. Doğrudan bizim üstümüze gelmedi, eğildi 
ve bir şey bıraktı. Dedi ki tespih bıraktım. Hakkında ihbar var, aranacak. Donu kaldı geriye. 
Ülkü astsubay onu da indireceksin dedi. Elini apış arasına attı sağ sol yapıp indirdi. Komutan 
bir şey anlamadı. Dedim ki arkanı dön. Beline misina bağlamış, testislerinin olduğu tarafta 
bir torba var, kubar saklamış.  

Sarhoş bir yarbay geldi, direkt geçmek istedi. Üstümdekini görmüyor musun dedi. Ben de 
onu çarşıda da gördüm, nereden bileceğim dedim. Kızdı, birini arattı. Arattığı kişiyi 
bilmiyorum, sen kimsin diye bağırdı. Tutanakta açıkça yazarak gönderdim içeri. Bunun 
üzerine tümgeneralden tebrik geldi. Böylece general diğerlerine de tehditte bulunmuş oldu. 
Bu benden istenendi, benden isteneni yaptım, ilkelerimden ödün vermedim. Onun dili 
askerin dili, onu kendi ilkeleriylemat ettim. Askerlik mi istiyorsun, al sana askerlik işte (Kısa 
Dönem, 2005-2006, 25, Balıkesir-Balıkesir). 

Askerlik kuralların ve emirlerin gevşetilemediği, aksi durumda ağır tedbirlerin alındığı 

ve yaptırımların uygulandığı bir kurum olarak bilinmektedir. Nitekim ordu sözlü ve yazılı 

kuralların iç içe geçtiği bir örgütlenmedir. Bütün askeri personelin gündelik hayattaki 

davranışları talimatlarla emir altına alınmıştır. Bu açıdan, disiplin yönetmelikleri askerlikten 

ayrı düşünülmemektedir. Ancak yapılan görüşmelerde komutan veya er fark etmeksizin 

kuralların çiğnenmesinin olağan bir kışla tecrübesi olduğu, üstelik sivil hayatta temini ve 

gerçekleştirilmesi daha seyrek olacak birçok şeyle sıklıkla karşılaşıldığı ortaya çıkmaktadır. Kısa 

dönem askerler başlarına “bir iş” gelmemesi, üstlerine karşı mahcup olmamak, rezalet 

yaşamamak gibi nedenlerden dolayı temkinli davranmışlardır; ancak görüşmelerde kışlada 

alkol tüketen ve cep telefonu kullanan, bu sebeplerden disiplin koğuşu cezası alan kısa 

dönemlerin bulunduğu görülmektedir. Kısa dönem askerlik yükümlülerinin de altını çizdiği gibi 

uzun dönem askerler kuralların ihlali bakımından daha cesur davranmaktadırlar. Alkol ve 
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madde kullanım, kışla terki, darp, hırsızlık yaygındır. Görüşmelerde özellikle esrar kullanımının 

uzun dönem askerler arasında yaygın bir alışkanlık olduğu telaffuz edilmiştir. Uzun dönem 

askerler kuralları tahrip ettikleri, bundan ceza aldıklarında takdis edildikleri bir erkeklik 

gösterisinin içindedirler. Bu gösteride “koğuş ağalığına” layık olacak kişi yasa dışılığı 

benimseme derecesine göre ölçülmektedir. Kısa dönem askerler ise kuralları çiğnemeyi 

kendilerine yakıştıramamaktadır. Ancak yeterli oranda bir esneklik olduğunda ve 

cezalandırılma riski düşük kaldığında askerlerin ortak bir ihlal etme duygusuna büründükleri 

anlaşılmaktadır.  
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5. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
 

Türkiye’de askerlik erkeklerin dünyasında farklı bir aşamadır. Erkekler doğumlarından 

itibaren askerliğin soyut ve somut öğeleriyle çevrelenmektedir. Gelecekteki vatan 

savunmasındaki rolleri erkek çocuklarına her fırsatta hatırlatılmaktadır. Okullar hem müfredat 

hem de öğrencilerin disiplini bakımından ordu yapılanmalarından oldukça fazla ilham 

almaktadır. Oyuncak olarak tüfek, subay veya polis amiri kıyafeti ve sünnet töreni sırasında 

giyilen “paşa” kostümü erkek çocuklarını küçük yaşlardan itibaren askeri ikonografinin baş 

aktörü haline getirmektedir. Vatan uğruna can vermek, vatana karşı kan borcu, şehitlerimize 

layık bir fert olmak zorunlu askerliğin ideolojik tabanını oluşturmaktadır. Askerliğini 

yapmayana kız vermemek ise askerliği “zürriyetin” devamı için şart koşmaktadır.  

Erkeklerin zorunlu askerlik deneyimleri birçok açıdan ilgi çekicidir. Askerlik, 

yükümlülerin hayatında unutamadıkları, hatta askerlik sonrası da yaşamaya devam ettikleri bir 

dönemdir. Askerlik anıları gurur ve bitkinlik arasında gezinmektedir. Erkekler hem aşina 

oldukları hem de sıra dışı gelen bu deneyimi aşmaktan, müşkül bir görevi tamamlamaktan 

dolayı rahatlamışlardır. Ancak diğer yandan bu dönemin hazırlığına, tamamlanmasına ve 

etkisinin geride bırakılmasının yarattığı güçlüklere ve bedellere dikkat çekmişlerdir. Bu 

çalışmada, Türkiye’deki iki farklı askerlik statüsünün, kısa dönem ve uzun dönem askerliğin 

askerlik görevleri boyunca yaşadıkları erkeklik deneyimi araştırılmıştır. Mersin’de 15 uzun 

dönem ve 15 kısa dönem askerlik yükümlülüğünü tamamlamış katılımcı ile yapılan 

görüşmelerden elde edilen veriler belirli kategoriler altında karşılaştırılmıştır. Askerlik öncesi 

dönem, acemilik, yemin töreni, sağlık, komutanlarla ilişkiler gibi askerlerin-erkeklik 

deneyimlerini izah edecek bir tasnif gerçekleştirilmiştir. Kartopu örnekleme tekniği ile ulaşılan 

örneklem grubuyla yapılan görüşmeler betimsel analiz tekniği değerlendirilmiştir. Bu analiz 

aracılığıyla şöyle bir genel değerlendirme ve sonuca ulaşılmıştır. 

Uzun dönem askerler askerliği ataerkil erkeklik normlarıyla birleştiren dağarcığı 

benimsemişlerdir; kısa dönem askerlik yükümlüleri bu ideolojiye eleştirel bir bakışa sahiptir. 

Erkeklik, erkeğe uygun görülen, layık bulunan, erkeğe görevler biçen toplumsal değerleri ifade 

etmektedir (Hearn, 2007: 390). Erkeğe ilişkin olumlayıcı ve olumsuzlayıcı stereotipler erkeğin 

hangi pozisyonda kendisini sabitlemesi gerektiğini tasarlamaktadır. Güçlü olmak ve zayıflık 

emarelerinden kaçınmak zorunludur. Bu düsturlar, bireylerin iradesini aşmaktadır; onları 

değiştirmek kişisel çabanın ötesindedir. Stereotipilere aksi yönde davrananlar muhtelif 

biçimdeki şiddete maruz kalabilmektedir (Mosse, 1996: 5-6). Cinsiyet kalıpları gereğince 

duygusuz, yırtıcı, rekabetçi, mesafeli, saldırgan ve güçlü olmak erkeğin kuşanması gereken 

zırhtır (MacInnes, 1998: 14). Kaba davranmak, arkadaş grubuyla sokakta veya alkollü 

mekânlarda takılmak, kadın ayartmak, kavgaya hazır olmak, küfretmek erkek olmanın şanlı 

nişaneleridir (Hirschmann, 2016). Erkeklere biçilen bunca karakterin ve ayrıcalığın şiddet ile 
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kesişmesi kaçınılmazdır. Erkek gücünü kaba kuvvet ile sağlamaya çalışmaktadır. Diğerleri, 

kadınlar, erkeklik niteliklerine uymayan ve boyun eğmesi beklenen erkekler kendisine karşı 

koşulsuz itaatte bulunmalı ve tabiiyeti olmalıdır (Walby, 1991: 19-20). Erkeklik her yeni 

etkileşimde tekrar sorguya çekilmektedir. Homososyal buluşmalar bu sorguların merkezidir. 

Erkeğin güç gösterisinin sınavı bu merkezlerde verilmektedir (Hirschmann, 2016). 

Askerlik ve sivil hayat arasında yalpalanmaların yaşandığı acemilik döneminde, usta 

askerler tarafından darp edilme ve dolandırılma gibi olaylarla karşılaşılmıştır. Acemi askerlerin 

itaat ve rıza dereceleri ölçülmüştür. Kısa dönem askerler ise “insan haklarına aykırı” buldukları 

konularda üst makamlara şikâyette bulunmuşlardır. Uzun dönem askerlerin komutanların 

erkeklik ideolojisi ile motive edilmesine kısa dönem askerler kulak asmamıştır. Uzun dönemler 

geneleve giderek “ihtiyaç gidermekte”dir. Kısa dönemler maddi karşılık ile cinsel ilişkiye karşı 

olduklarını belirmişlerdir. Katılımcılar uzun dönemlerin suç eylemlerinde sıklıkla bulunduğunu 

belirtmişlerdir. Kışlada alkol ve madde kullanımı başta olmak üzere birçok kural ihlal 

edilmektedir. Kısa dönemler ise bu eylemleri kendilerine yakıştırmamaktadır ve utanacakları 

bir harekette bulunmama refleksine sahiptirler.  

Sivillerin silahsızlandırılması, yurttaşların silâhaltına alınma yükümlülüğü ile aynı 

zamana rastlamaktadır. Askerliğin silah tekeli silaha ayrı bir kutsallık ve kudret kazandırmıştır 

(Esmer, 2011: 32). Silah askerlikle zimmetlenerek, vatan borcu ödemenin aracılarından biri 

olmuştur. Silah vatanı düşmanlardan kurtaracak teçhizattır; büyük saygıyı hak etmektedir.  

Uzun dönemler silah atışlarından elde edilen sözlü ve yazılı övgüleri gururla taşımaktadır. 

Takdirnamelerin ailelere ulaştırılması tam bir erkeklik vecdi sağlamaktadır. Asker, komutan ve 

aile arasında törensel bir erkeklik teyidi inşa edilmiştir. Kısa dönemler ise silah atışlarında 

gerilmiş, atışlara itirazda bulunmuş veya sadece bir formaliteyi tamamlamışlardır.  

Ordu-millet fikrinin yarattığı erkeklik stereotipleri uzun dönem askerler tarafından 

benimsenmiştir;  kısa dönem askerler sosyo-kültürel farklılıkları dolayısıyla bu ideolojiyi 

içselleştirmemiştir. Ayrıca Türkiye’deki modernleşmenin kışlada medenileşen kırsal nüfus algısı 

uzun dönem askerlerde “işlemekte”dir, fakat kısa dönem askerler söz konusu planlamanın 

dışına çıkmışlardır. Zorunlu askerlik, daha önceki çağların meşrulaştırma yöntemlerinden farklı 

olarak bireysel kazanç vaadinin olmadığı bir ideoloji gerektirmiştir. Yurttaşlara aşılanan bu 

ideolojiye göre vatan ve milletin selameti uğruna can vermek bir onurdur (Aydın, 2008: 26-27). 

Aynı üniformayı giyen, aynı dili konuşan, aynı marşları söyleyen itaatkâr ve üretken bedenler 

oluşturmaktır. Askerlik diğer kurumlara da “ilham” kaynağı olup onların itaat-emir tarzlarını 

etkilemiştir (Altınay ve Bora, 2002: 140-141). Türk Silahlı Kuvvetleri milletin bağrından 

yeşermektedir, ordu milli varlığın her yerde zuhur eden elçisidir (Bora, 2004: 170). Millet 

gerektiğinde ordudur. Halk bütün vatan savunmasından sorumludur. Milletin okulu olan 

kışlaların okuma yazma, resmi dil öğrenme, vatandaşlık bilgilerine haiz olma açısından kırsal 
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kesimi “medenileştirme” misyonu bulmaktadır (Hacısalihoğlu, 2007: 59-60). Anavatanın 

askerlik çağrısına direnmek asla affedilemeyecek bir ihanettir (Bröckling, 2008a: 71). 

Askerlik Türk milletinin ırksal ve kültürel bir unsurudur. Ordu-millet fikrini 

içselleştirmektedir; vatanın savunması profesyonel bir hizmetten ziyade kültürün bir 

görüngüsüdür (Altınay ve Bora, 2002: 142-143). İnsanlar nefsini seve seve milli ülküler adına 

feda etmelidir. Savaşlar milliyet bağını kuvvetlendirmektedir. Savaş tek tek kişileri kalabalık bir 

yığının parçası olmaktan çıkararak ulus olmalarını sağlamıştır (Aydın, 2008: 38). Borçluluk 

öğretileri, didaktik mesajlar ve sosyal etkileşim aracılığıyla istikrarlı bir duygunun 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ayrıksı unsurlar türdeşleştirme süreci ile filtrelenmektedir ve 

gruplar arasında tutkal olmaktadır (Yükseker, 2010: 15). Ulus askerler tarafından 

kurulmaktadır. Savaşçılar yoğun bir saygınlığı hak eden önderlerdir. Yaşadığımız özgürlükler 

cesur atalarımızın kanları pahasına bizlere sundukları bir ayrıcalık ve nimettir. Bu açıdan 

vatandaşların şehitlere karşı bir kan borcu bulunmaktadır (Sancar, 2014: 24). 

Uzun dönem askerlik yükümlüleri zamanı geldiğinde askere gitmişlerdir. Askerlik 

kanunu gereğince vatani borçlarını ödemek ve erkeğin sorumluluğunu tamamlamak için 20 

yaşında sevk edildikleri birliklerin yolunu tutmuşlardır. Birçoğu ilk kez gurbete çıkmakta ve ana 

ocağını bırakarak peygamber ocağına gitmektedirler. Vatani görevlerini yerine getirecekleri için 

gururlu ve sevinçlidirler. Kısa dönem askerlik yükümlüleri gelecek planlamalarını aksatmamak, 

“önlerini görmek”, iş kurmak gibi gerekçelerle bu yasal zorunluluğu geride bırakmak 

istemişlerdir. Askerlik eğer sonuçlandırılmazsa hayatlarını kurmalarının güçleşeceğini, hatta 

altüst olacağını dile getirmişlerdir. Askerlikle ilgili en sık telaffuz ettikleri çekincelerden biri 

hükmedecek zümreyle, yani komutanlarla ilişkileridir. Sosyo-kültürel farklılıklar, yaş aralığı, 

eğitim durumu komutanlar ile uyuşmazlık yaşayacakları konusunda kanıksanmış bir görüş 

yaratmıştır. Nitekim yedek subay aday sınavlarına katılan yükümlüler hassas bir gözlem 

gerçekleştirmişler, bu numune askerliği yadırgayarak ve yabancılaşarak yaşamışlardır.  

Uzun dönem askerler kendilerini korunaklı dünyalarından çıkartacak yolculuklarına 

gururla başlamışlardır. Ailelerini utandırmamak ve hayırlı bir vatan evladı olarak dönmek en 

büyük temennileridir. Askerler evlatlarını şeref ve kıvanç duygusuyla askere göndermişlerdir. 

Gurbete giden oğullarıyla ilgili duygularını sevk edildikleri birlikler belirlemektedir. Batı 

illerinde ve teröre uzak bölgelerde askerlik rahatlama nedenidir. Komando sınıfında askerlik 

gerginlik yaratsa da bu asil görev onur ve itibar duygularını pekiştirmektedir. Kısa dönem 

askerlerin aileleri için askerliğini bitirip kurtulmaları ve iş hayatlarına engel bulunmaksızın 

girmelerini istemektedir. Aileler “hırçınlık” yapma ihtimali bulunan evlatlarını ikaz etmiş ve 

komutanlar karşısında uysal olmaların tembihlemiştir.  

Baba figürü askerlik ve erkeklik arasındaki temasta münhasır bir niteliğe sahiptir. Uzun 

dönem askerler arasında askerlik, baba olmak için aşılması gereken bir aşamadır. Komutan bir 
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baba modeli üzerinden değerlendirilmektedir. Kısa dönem askerler askerliğin bürokratik bir 

bariyer oluşturması dışında bir anlam biçmemektedir. Komutanlarıyla da klasik örgüt şeması 

üzerinden bir ilişki kurmuşlardır. Erkeklik ideolojisi tüm unsurları saran ve kendisini olağan 

gösteren bir sihre sahiptir. Erkeklik tartışılmaz ve karşı konulamaz betimlemelere 

girişmektedir. Yaratıcı, kurtarıcı, ekmek getiren, yetiştiren, büyüten bir baba figürü 

bulunmaktadır. Ailede baba figürü her şeyi temin eden, bahşeden ve idare edendir. Yönetim 

yapıları farklı olsa da tüm siyasi oluşumlarda lider, “halkın babası” olarak görülmüştür. Lidere 

görev ve sorumlulukları dışında bir rol biçen paternalist perspektif, onu uhrevi bir kata 

taşımaktadır (Badinter, 1986/1992: 83-87). Fallus birçok imgeyi çağrıştırmaktadır. Ekmek 

getirme vazifesine uygun olarak karasabandır; bu ekonomik gücün kimde olduğunu 

göstermektedir. Fallus bazen kılıç ile bütünleşerek erkeğin savaşkan ve koruyucu karakterini 

göz önüne sermektedir (Mac Innes, 1998: 72-73). Erkek çocuk sahibi olmak ve onu yetiştirmek 

gelecekteki aile babasına ebeveynlik yapmak demektir. Ailesinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve 

hane içindekilerin güvenliğinden mesul olacak erkek çocuk, onu yetiştiren ailenin de şeref 

haznesine yönelik bir yatırımdır (Guttmann, 1997: 389). Askerliğin hakiki ve gerçek hayat ile 

tanışmayan, o basamağı şerefle ve başarıyla tamamlamayan erkek aile kurmaya ve makul erkek 

olmaya uygun değildir (Öztan, 2013: 88). Anneye bağlılık, erkeği kırılgan, hassas, evcimen ve 

güçsüz kılacaktır. Bir erkeğin, erkekliğini sergilemesinin ilk yolu ana kucağından ayrılmasını 

bilmesidir (O’Reilly, 2001: 14).  

Uzun dönemlere göre askerlik sabretmeyi ve elde olanların kıymetini bilmeyi 

öğretmekte, olgunluk kazandırmaktadır. Askerlik kutsal bir görevdir. Bir erkek askerlik görevini 

yerine getirirse aile reisi olmaya layık olduğunu ispatlayacaktır. Eve ekmek getiren, koruyan ve 

kollayan bir baba olmak, sorgusuz sualsiz vatan borcu ödeyip vatan savunması becerisi 

kazandıktan sonra mümkündür. Kısa dönemler için askerlik ileride doğuracağı hukuki 

sorunların önünü almak amacıyla tamamlanmıştır. Kısa dönemlere göre askerliğin zaten birçok 

testten geçmiş ve olgunlaşmış kişilere kazandıracağı bir fayda bulunmamaktadır. Fakat kısa 

dönem askerlerde işe başlayıp, babanın maddi “hibesine” bağımlı olmamak öneme sahiptir. 

Askerlik iş sahibi olmak önünde bir engeldir. Erkekliğin daha çok “piyasa” dalıyla bağlantılıdır. 

Ailenin hükümranlığından sıyrılıp krallığını ve itibarını kurmak, iş bulup kendi ayakları 

üzerinde durmak, “baba eline” bakmamak bir erkeğin öncelikli planlamasıdır (Barker, 2005: 

19). Kısa dönemler iş dünyasına özel bir önem vermektedir. Esas itibar kaynağı “gelir durumu” 

ile tanımlanmalıdır. Piyasa erkeği örselemektedir, diğer bireyler karşısında güçlü bir statü ve 

gelir durumu elde edilmelidir (Kimmel, 2003: 95). İşsizlik erkeği kökten bir kaygıya terk 

etmektedir; yetersizlik ve utanç hissi yaratmaktadır (Haywood & Mac an Ghaill, 2003: 38). 

Müşkül bir vazifeyi yerine getiren komutan sorunların çözümünde referans noktası 

olarak alınmalıdır. Olgunlaşan ve milli bilince ulaşan erkek böylece evinde kendi komutanlığını 
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ilan etme hakkına sahiptir (Öztan, 2013: 94). Komutanlık “iyi yürekli baba” olmak, halkı 

aydınlatmak ve onlara önderlik yapmaktır (Ünsaldı, 2008: 163-164). Uzun dönemlere göre 

komutanlar yeri geldiğinde dövüp yeri geldiğinde sevmektedir. Dövse bile bunu askerin 

menfaati için yapmaktadır, onu iyi bir asker ve fert olmak için terbiye etmektedir. Babacandır, 

menfaatini esirgemez. Uzun dönemler askerliğini tamamlamış katılımcıların birçoğu 

komutanlarıyla görüşmeye devam etmektedir. Kısa dönem askerler ise komutanlarıyla patron-

çalışan, amir-memur ilişkisi içerisinde askerliklerini sürdürmüşlerdir.  Komutanlar kendilerine 

uzun dönemlere kıyasla oldukça ayrıcalıklı bir yaklaşım tercih etmektedir. Fakat diğer yandan 

kısa dönem askerlere nasıl davranacakları;  asker gibi mi yoksa kendisine denk bir misafir 

olarak mı yaklaşacakları konusunda performans karmaşası gerçekleşmektedir. 

Uzun dönem ve kısa dönem askerlerin erkekliği hegemonik erkeklik kıstasları üzerinden 

sınanmaktadır. Asker olmak mert, gözü pek, cesur,  atik olmak demektir. Askeri eğitim tüm bu 

niteliklerin kazandırılması anlamına gelmektedir. Komutanlar askerlerden belirli bir stereotipe 

uygun davranışları kazanmalarını ve fizyolojik değişimi geçirmelerini emretmektedir. 

Hegemonik erkeklik cinsiyet ilişkilerinin izahında sunulan bir kategoridir. Ataerkilliğin 

meşruiyetinde geliştirilen fikirlerin bir posteri olarak erkeğin tahakkümünün, kadının boyun 

eğmesinin bir sigortasıdır. Hegemonik erkeklik bir tür ikonografidir, çağrışımlarla süslüdür. 

Toplumun sınıfsal olarak en güçlü insanları bu çağrışımlara uygun bir görüntüye sahip 

olmayabilir. Fakat hegemonik erkeklik imgesinin eli tetikte olduğu için sınıfsal eşitsizliklerle 

uyumludur (Connell, 2005: 76-74). Hegemonik erkeklik tek tek erkeklerin ne olması gerektiğini 

dayatmamaktadır, ancak hakiki erkekliğin normları ile ilgili ideolojik bir determinasyon 

taşımaktadır. Maço, savaşkan, gizemli, gururlu, pes etmez erkeklik kültürel bir ideal olarak 

şablon oluşturmakta ve erkeklere nasıl olmaları ile ilgili ültimatom vermektedir (Connell, 

1987/1998: 247-248). Connell’e göre, erkeğin iktidarının ve otoritesinin yoğunlaştığı yerlerden 

biri olan askeri ve militer güçler kurumsallaşmış şiddetin tezahürleridir. Hegemonik erkekliğin 

kaba kuvvet gösterisine uygun olan askeri inançlar ve pratikler kitlesel bir taban sağlamaktadır. 

Şiddete açıktır ve tüm aksamı çarpışmayı ifade etmektedir (Connell, 1987/1998: 153- 154). 

Uzun dönem ve kısa dönem askerler hegemonik erkekliğin farklı tezahürleri ile 

sorgulanmaktadır. Uzun dönem askerler acemilik boyunca sivil alışkanlıklarından sıyrılmakta, 

kamuflajlarını bedenlerine uygun hale getirmekte ve “yerlerini” öğrenmekte, emir ve görüşlere 

hazır hale gelmektedirler. Kısa dönemler genelde memuriyet tipi, büro işi görevlere 

verilmektedir. Komutanların tahakkümü burada kısa dönemlere yönelik bürokratik bir 

hegemonik erkeklik davranışları ile sağlanmaktadır.  

Ritüeller ve törenler erkeklerin askerlik deneyimlerine geleneksel bir miras unsuru 

katmaktadır. Uzun dönem askerler için askerliğin dini ve folklorik öğeleri askerliğe adanmayı 

ulvi kılmaktadır. Kısa dönem askerler bu lehimden pay almamaktadır. Uzun dönemlerin 
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uğurlama törenleri coşkuyla ve şenlik biçiminde gerçekleştirilmektedir. Şaşaalı koreografisi ile 

erkeğin askere elverişliliği gövde gösterisi biçiminde sunulmaktadır. Fiziksel ve ruhsal 

bakımdan adam olmaya uygun olduğunu duyuran bu törenler, topluluğa yönelik bir meydan 

okuma içermektedir. Kısa dönem askerler arasında ise uğurlama töreni nadiren 

gerçekleşmektedir; karşılaşılan törenler uzun dönemlerin törenleri kadar gösterişli 

olmamaktadır. Aileleri ve arkadaşları tarafından uğurlanmışlar veya otogara tek başlarına 

gitmişlerdir.  

Bu bakımdan, uzun dönem askerlerde askerliğin meşruluğunun çeşitli araçlarla garanti 

altına alındığını söylemek mümkündür. Meşrulaştırma, olay ve olguları birinci dereceden makul 

düzeye taşımaktadır. Özellikle kurumsal dairenin içindeki katılımcıların eylemlerinin kesin bir 

anlamı olduğunu benimsemeleri gerekmektedir. Kurumsallaşma geride yatan bilincin ne 

olduğunu duyurmak durumundadır. Tek tek bireylerin hayatlarında mevcut olan dikey düzlem, 

anlamın ne olduğunu izah eden ve bir bütünlük duygusu ile kuşatan kurumsal düzenin “yatay” 

düzlemine eklenmiş olur (Berger ve Luckmann, 1966/2008: 135-136). Ritüeller dizisi ardından 

erkekler çocukluktan ve ergenlikten çıkmaktadır. Bu koridordan geçmemiş erkekler eksiktir. 

Ayrıca bu eksiklik birtakım kısıtlamalar da doğuracaktır. Sayısız vatandaşlık ve birey hakkından 

yaralanılamamaktadır (Turan, 2013: 322).  

Askerler “tamamlanmış” bir erkek olmak amacıyla askerlik geleneklerine riayet 

etmektedir. Ritüellerde üç farklı kategori işlenmektedir. İlki negatif duyguları pozitif duygulara 

dönüştüren katesistir. İkincisi baskıcı bir sosyalleştirme unsuru olan birey üzerinde terbiye 

edici etkiye sahip olan travmadır. Sonuncusu da savaşçılık sınavıdır. Şiddet hem bireyi 

katılaştırmak hem de gelecekteki şiddet ihtimallerine, yani çatışmaya hazırlamak için 

yapılmaktadır (Heald, 1989: 104). Göreneklerin benimsenmesi için teknik bilgi gerekmektedir. 

Kabul edilmeleri de nedensel yeterliliklere dayanmamaktadır, koşullara uygunluğu yeterli 

bulunmaktadır. Öyküleştirme yoluyla katlanması güç olan dış dünya sakinleşmektedir. 

Karmaşık elementler, nedenler ve sonuçlarla birleşmektedir. Yanılgılar, çevresel etkiler, 

istenmeyen sonuçlar, biyolojik veya toplumsal görüngüler şeytan ya da Tanrı işi haline 

getirilmektedir (Tilly, 2006/2012: 48, 73).  

Ritüeller hak edene, “şafağı olan”lara uygulanmaktadır. Alt tertiplere miras 

bırakılmaktadır. “Poşetin şafağı olmaz” sözündeki gibi kısa dönemler zorluklardan avantajları 

nedeniyle nasibini almadıkları ve kısa süreli askerlikleri nedeniyle ritüelleri hak etmektedir. 

Ayrıca kısa dönem askerler, uzun dönemlerin gösterisi merakla seyretmiş olsa da askerlikle 

ilgili bakış açılarına uygun olarak herhangi bir beklentiye girmemişlerdir. Strauss’a göre, 

mitoloji ilkel toplumlar için geleceğin, geçmişe ve şimdiye lehimlenmesi, zamanın garanti altına 

alınmasıdır (Levi Strauss, 1978/2013: 75). Bu ritüeller de uzun dönem askerler arasında bir 

zincir oluşturmaktadır.  
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Ailelerin şahitliğinin çok önemsendiği ve kentin üst düzey yöneticilerinin katıldığı yemin 

töreni coşkunluk veren etmenlerle doludur. Komutanların ve ailelerin özel ilgisi töreni uzun 

dönem askerlerin hafızalarına kazımaktadır. Kısa dönem askerler ise yemin törenine özel bir 

anlam atfetmemiştir. Yemin töreninin mizansenine mesafeli kalmışlardır, ancak yine de 

törendeki adanmışlık duygusu ve komutanların idealistliğinin kendilerini etkilediğini 

söylemişlerdir.    Mekân kültürle zihni, tarih ile toplumsalı birbirine kenetleyip karmaşık bir 

süreç oluşturmaktadır. Mekân keşfedilir, örgütsel olarak üretilir, anıtsal ve dekoratif olarak 

yaratılır (Lefebvre: 1974/2014: 25). Hafıza mekânları tarihi anları yoğurup taşlaştırmakta, 

başka çağa tanıklıkta bulunarak sonsuzluk hayali oluşturmaktadır (Nora, 1984/2006: 23).  

Bu bellek sadece geçmişe kurgular eklemekle kalmaz, aynı zamanda şimdinin ve 

geleceğin deneyimlerini düzenlemektedir (Assmann, 1997/1999: 50).  Mekân bedenlere 

hükmetmekte, jestleri, izlenecek yol ve güzergâhları, oturup kalkma, yürüme biçimlerini 

buyurmakta ya da yasaklamaktadır. Anıtlar ve askeri dekorasyon güç istencini ve egemenin 

istisnaya karar veren olduğunu ve kolektif iradeyi kapsamaktadır. Bu mekânda edimler, kimse 

tarafından ayırt edilmeseler bile anlam tekrar üretilmektedir (Lefebvre, 1974/2014: 163:-165). 

Kısa dönem askerler “şafak doğan güneş” dediklerinde asker arkadaşlarıyla vedalaşırlar, 

zorunlu görevleri biteceği için mutludurlar. Uzun dönemler için bu günün de bir sembolik önemi 

bulunmaktadır. Defterlere telefon numaraları alınmakta, beyaz fanilaya hisler yazılmakta, toplu 

fotoğraflar çekilmektedir. Böylece uzun dönem askerler askerliklerini zinde tutacak nesneler 

koleksiyonu oluşturmaktadırlar.  

Ritüeller uzun dönem ve kısa dönem askerleri birbirinden ayıran pratiklerdir. 

Festivallere ve karnavallara olan benzerliği dikkat çekicidir. Bu pratikler birlik duygusunu ve 

grup aidiyetini artırmakta, zorlukları bir süreliğine paranteze alarak neşe vermekte, hasımlar 

arasında bile samimiyet anlarına vesile olmaktadır. Komutanlar da bu pratikleri hoş 

görmektedir. Bahtin’e göre, ortaçağda resmi bayramlar dünyanın rutininden sıyrılmamaktadır. 

Var olan kalıplarını tasdik etmektedir ve onu güçlendirmektedir. Bu bayramlarda var olan 

hiyerarşi, siyasi, ahlaki, dinsel değer ve normlar, yasaklar teyit edilmektedir. Karnaval ise 

egemen hakikatten ve kurulu düzenden geçici olarak uzak kalmayı, özgürleşmeyi, standart 

kuralları askıya almayı kutlamıştır. Hiyerarşik rütbeler, statüler, sınıflar, ayrıcalıklar ve yasaklar 

ertelenmektedir. Oluşumun, değişimin ve genişlemenin bayramı olan karnaval kaskatı kesilen, 

tamamlanmış ve ölümsüzlük elde etmiş her şeye düşmandı. Bu askıya alma pazar meydanında 

özgün ve özerk bir konuşmayı, rahat davranmayı, mesafelerin silinmesini sağlamaktadır. Başka 

zamanlarda dayatılan kibarlık normları ve görgü kuralları mekândan çıkartılmıştır. Bu tersyüz 

olma neşeye, parodiye, nüktedan bakış açısına, taklitlere, argoya ve küfre imkân sağlamaktadır  

(Bahtin, 1965/2005: 35-37).  
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Ritüellerde şakalaşma ve mizah başat öğelerdir. Yüzden düşünce kıyafetler yırtılmakta, 

soğuk (bazen kirli) su askerin başından aşağı boca edilmektedir. Askerin memleketinin plaka 

imi ile şafak sayısı denkleşince sırtına çıkılmaktadır. Mizahın dört adet fonksiyonu 

bulunmaktadır. Mizahın kişiler arasında gerginliği azaltarak duygularını özgürce anlatmalarına 

izin vermesi sosyolojik fonksiyonudur. İnsanlar arasında nezaket, dürüstlük, içtenlik ve 

samimiyet kurmaktadır. Gülmeyle birlikte kan akışının hızlanması, kandaki oksijen oranının 

artması, endorfin salgılanması psikolojik fonksiyonudur. İnsanların yaşadıkları zor durumları, 

kederli dönemleri, sıkıntıyı hafifletmek için mizaha başvurmaları mizahın eğlence 

fonksiyonudur. Kişiler arasındaki mesafeleri azaltarak bireylerin birbirlerine yakınlaşması da 

iletişim fonksiyonudur (Yardımcı, 2010: 16-20). Askeri ritüellerdeki mizah desenleri askerlerin 

tüm bu fonksiyonlardan istifade etmesini sağlamaktadır.  

Ordu ödün vermez bir nizam ile anılsa da emir altında kuralları ihlal etme taktiklerinin sık 

olarak yaşandığı görülmektedir. Uzun dönem askerlik yükümlüsü erkekler arazi olmanın, 

kaytarmanın, iş yavaşlatmanın, sorumluluktan kaçmanın usullerini elverişli koşullarda 

uygulamaktadır. Militarizme göre eğitimde, üretimde, ticarette, gündelik yaşamın bütün 

atomlarında, sivil toplumun her noktasında bir kargaşa mevcutken, ordu kural, nizam ve huzur 

anlamına gelmektedir (Laçiner, 2004: 24).  Yazılı olarak tereddüde yer vermeyen kurallara 

sahip olan ordu tüm askerlerin acemiliklerini attıktan sonra tespit ettiği birçok “gizli geçit” ile 

doludur. Uzun dönem askerler sivil eşya deposunda uyuşturucu kullanmakta, nöbetçilere 

“avantasını” verip geceyi meyhanelerde geçirmektedir. Kışlalar katı bir biyo-politika merkezi 

olması dolayısıyla “madunların” altpolitikaları ve taktikleri sık ortaya koyduğu bir mekandır. 

Foucault’ya göre, eski tip egemenin öldürme gücünün yerini bedenlerin özenle idaresine ve 

yaşamın hesapçı bir şekilde denetimine bırakmıştır. Okullar, kışlalar, atölyeler gelişmiş ve bu 

kurumların biyo-politik kudretiyle bedenlerin kamusal olarak boyun eğmesinin ve 

işletilmesinin olanakları temin edilmiştir (Foucault, 1976/2007: 103). Taktikler askerlerin 

biyopolitik kışlayı sarsma girişimleridir. Strateji aidiyet alanı belirlenmiş bir çerçevede 

meydana gelen idare zeminidir. Taktik ise belirli ve mutlak bir alan olmaksızın öteki alana sızma 

manevralarıdır. Zayıf olanın muktedir olana karşı başarıları, hileleri, oyun ve dümen çevirmesi, 

el çabukluğu taktiktir (De Certeau, 1990/2009:  54-55). Alt grupların hayatlarını kesintisiz 

sürdürme kabiliyetlerinden biri egemen gruplar karşısında yarattıkları izlenimi yönlendirmek 

olmasından dolayı performanslarına ayrı bir dikkat etmektedirler. Kamusal senaryo eğer çok 

katıysa alttakilerin maskeleri de o kadar kalınlaşmaktadır. Arazi olmak, ayak diremek, 

etrafından dolanmak, akıllıyı kafeslemek için aptalı oynamak (Scott, 1990/1995: 25- 26). Taktik 

geliştiren gruplar kazançlarını temellük edemez, onları depolayamaz, çitle çevirdiği bir üsse 

sahip değildir. Fakat bu mekansızlık ona hareketlilik olanağı da sağlamaktadır. Taktik zayıfın 

zanaatıdır, çatlak açıp sızmaya çalışır (De Certeau, 1990/2009: 113-114). Güçsüzlerin alt 
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politikası protesto, gösteri, isyan gibi yüksek sesli değil, satır aralarında tehlikeye girmeksizin 

vuku bulmaktadır (Scott, 1990/1995: 248-249). 

Taktikler ve altpolitikalara askerlikte yoğun bir şekilde rastlanmaktadır. Kışlanın 

mekânsal biyopolitikasına yönelik sabotajlar bazı sonuçlara götürmektedir. Zorunlu askerlik 

yükümlülerin sistemi askıya alma çabaları uzun ve kısa dönem askerliğini tamamlamış 

katılımcılar tarafından eleştirilmiştir; zorunlu askerlik uygulamasının sorgulanması gerektiğini 

vurgulamışlardır. Nitekim ordunun “medenileştirme” görevi çalışmamaktadır. Bu durum 

devletin boşuna masrafa girmesi anlamına gelmektedir. Kaytarmanın yaygınlığı bazı sorunları 

da doğurmaktadır. Kısa dönem ve uzun dönem askerler askerlikleri boyunca birçok sağlık 

problemiyle karşılaşmıştır. Bu iki statünsün sağlık problemleriyle karşılaşmaları arasında 

sayısal farklılıklardan söz edilemez. Fakat uzun dönemler sağlık sorunlarının çözümü 

konusunda dezavantajlara sahiptir. Komutanlar “erkek adam sızlanmaz” talimatını sıklıkla 

zikretmişlerdir. Erkeklik ideolojisinin komutanlarla uzun dönem askerler arasında işleve sahip 

olması askerlerin eğitimi veya vazifeleri ile alakalı şikayetlerine set koymaktadır. İkincisi de 

uzun dönemlerin “kaytardığı” kuşkusudur. Bazı komutanlar uzun dönem askerlere yüz 

verilmemesi prensibine göre hareket etmektedir. Ayrıca görevini aksatmak için bahaneler 

uyduran askerler fazladır. Bu iki durumun kesişmesi gerçek hastaların tespitiyle ilgili ihmallere 

yol açmaktadır. Kısa dönem askerler “eğitimli” oldukları için böyle bir şüphenin öznesi 

olmamışlardır. 

Uzun dönem askerlerin bir kısmı sınıfsal, sosyo-kültürel farkı, askerlik süreleri ve 

komutanlar tarafından “kayırılmaları” dolayısıyla kısa dönem askerleri “avuca düşmüş” hâkim 

sınıf olarak gördükleri ve “rövanş” alma itkisiyle hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Kamusal ve 

gizli senaryolar arasındaki hudut keskin bir hat ile çizilmeyebilir. Hâkim ile tabi olan arasında 

sürekli bir çatışma alanıdır. Bu hudut arasındaki aralıksız mücadeleler, sınıf mücadelesinin 

gündelik şeklinin en önemli alanıdır (Scott, 1990/1995: 39). Uzun dönem askerlere göre kısa 

dönemler ayrıcalıklı bir tutumun altında askerlik yapmışlardır. Bazı görüşmelerde tepeden 

bakan, kibirli, aynı kaba konulmayan kısa dönemlerden şikayet edilmiştir. Kısa dönemler, uzun 

dönemlerin kendilerine “poşet” diye hitap etmelerinin yanı sıra birtakım sabotajlardan ve 

sürtüşmeden de bahsetmişlerdir. Yine de uzun dönemlerin çoğunluğunun “okumuş adam”ların 

bilgisinden ve görgüsünden istifade ettiklerini, onlarla sohbetin kendilerine çok şey 

kazandırdığını, bilinçlerinin arttığını ve sıkıntılarının çözümünde rehberlik yaptıklarını 

söylemişlerdir.   

Devrecilik askerlikte erkekler arasında kaba kuvvete dayalı bir otorite yaratan sistematik 

bir şiddettir. Uzun dönem askerliğini tamamlamış katılımcılar devrecilik nedeniyle yaşadıkları 

eziyeti unutamadıklarını aktarmışlardır. Çaresiz kalmışlar, darp edilmişler ve fiziksel/psikolojik 

işkence yaşamışlardır. Üst devrelerin güç ve itaate zorlama saldırıları, angaryaları yaptırma 
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hedefine de sahiptir. Katılımcılar arasında intihar etmeyi düşünmüş olan ve bölüklerinde intihar 

vakasını aktaran bulunmaktadır. Erkekliğin şiddet törenlerinden biri olan devrecilik diğer 

erkekleri “yola getirme” mücadelesinin askerlikteki uzantısıdır. Doğumundan itibaren rol 

setinin asıl öznesi olan erkek çocuk; yırtıcı, cesur ve girişken olmalı, süt çocuğu, korkak tavuk, 

mızmız, sızlanan minik yavru olarak davranmamalıdır. Beden dili, postürü, dili, ilgileri ve 

davranışları bir erkeğe uygun biçimde şekillenmelidir (Dooley & Fedele, 2001: 190;  Lieblich, 

2001: 239). Mekân düzenleme rejimlerine göre eril mekanlarda rekabet, çatışma ve otorite 

ilişkileri bulunmaktadır (Sancar, 2014: 25). Devrecilik ile varılacak bir diğer sonuç, böyle bir 

şiddet töreninden geçmeyen kısa dönemlerin askerliğin bir diğer erkeklik imtihanını 

atlamasıdır. Devrecilik bir miras düzenidir; bu imtihandan geçen askerlerin ileride, yani sıraları 

gelince rahata ermesini sağlayacağını vadetmektedir. Bu bakımdan Bataille’nin kurban kültü 

üzerine görüşlerini aktarmak uygun görünmektedir. Bataille’ye göre kurban seçildiği anda 

zaman mefhumundan uzaklaşır, tükenmeye adanmıştır. Şeylerin düzeninden uzaklaşır. 

Kutsandıktan sonra kurban edenlerin mahremiyetine dâhil olmaktadır. Yok olup gideceği 

şenlikte şarkılar söyleyip, onlarla dans eder ve tüm eğlenceden faydalanmaktadır (Bataille, 

2010: 79). Kısa dönemler bu tören yaralarına ve şiddet geleneğine sahip değildir. Bu durum 

birçok uzun dönemin nazarında onların askerliğine ve dolayısıyla erkekliğine halel 

getirmektedir.  
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EKLER 
 
EK-1: 

 
                         YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU 

“Türkiye’de Erkekliğin Toplumsal İnşasının Tam (Uzun) Dönem Ve Kısa Dönem Askerlik 

Yükümlülüğü Bağlamında Değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma yürütmekteyim. Görüşme 

sırasında ses kaydı gerçekleşecektir. Sizden elde edilen veriler yalnızca araştırma için 

kullanılacaktır. Araştırmada askerlik statünüz, acemi ve usta birliğinizin bulunduğu il/ilçe, 

askerlik döneminiz, teslim olduğunuz sıradaki yaşınız dışında herhangi bir kişisel bilgi 

verilmeyecektir. Katılımınız için teşekkür ederim. 

 

Burak ŞAHİN 

Mersin Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı  

buraksahin1933@hotmail.com 

 
SORULAR 
 
1. Yaşınız: 

2. Mesleğiniz: 

3. Medeni Durumunuz: 

4. EğitimDurumunuz: 

5. Mersin’de İkamet Ettiğiniz İlçe:  

6. Askerlik Statünüz:  

7. Askerlik Döneminiz (Yıl Aralığı):  

8. Askere Teslim Olduğunuz Sıradaki Yaşınız: 

9. Acemi Birliğiniz: 

10. Usta Birliğiniz:  

11. Askere gitmeden önceki hayat koşullarınız nelerdi? Çalışıyor muydunuz, okulu ne zaman 

bitirdiniz, evli miydiniz vd.? 

12. Askere giderken duygularınız nelerdi? 

13. Askere gidişiniz öncesi uğurlama töreni gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse neler yaşandığını 

anlatır mısınız? 

14. Askerde ilk gününüz nasıl geçti? Kamuflajları ilk giydiğinizde neler hissettiniz?  

15. Acemilik süresince yaşadığınız önemli olaylar nelerdir? Arkadaşlarınızla ve komutanlarla 

ilişkileriniz nasıldı? 

16. Yemin törenindeki duygularınızı tarif eder misiniz? 

17. Ustalık süresince devrecilik ile karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız neler yaşadınız? 

mailto:buraksahin1933@hotmail.com
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18. Ustalıkta ne gibi sorumluklar yüklendiniz? Size verilen düzenli bir göreviniz var mıydı? 

19. Askerliğe ilişkin ritüelleri (yüzden düşme, plakalara düşme, kamuflaj yırtma) uyguladınız 

mı?  

20. Askerde arkadaşlıklar kurmanızda belirleyici etmen (karakter, memleket, devre vd.) neydi? 

21. Kısa/uzun dönem askerler ile ilişkiniz nasıldı? 

22. Askerde sağlık problemi yaşadınız mı? 

23. Askerliğin son günü duygularınız nelerdi? Askerliği tamamlayacak olmak sizde ne tür 

duygular uyandırmıştı? 

24. Askerlik dönüşü aileniz sizi gördüğünde ne tür karşılıklar verdi? 

25. Askerlik sonrası neler yaptınız? (işe geri dönme, iş arama, tatil vd.) 
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EK-2:  

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU KARARI 
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