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Ankara’da doğdu. Maltepe Askeri Lisesi’nin ardından 1998’de Kara Harp 
Okulundan, 2009’da Kara Harp Akademisi’nden mezun oldu. KHO Savunma 
Bilimleri Enstitüsünde savunma yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. NATO 
Savunma Kolejinde öğrenim gördü. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve Prizren/
Kosova’da takım, bölük ve tabur komutanlığı; Napoli/Italya ve Genelkurmay 
Başkanlığında karargah subaylığı görevlerinde bulundu. Istanbul Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesindeki yüksek lisansını “Toplumsal Değişim Sürecinde 
Orduların Değişen Rolü ve Örgütlenmesi” ve aynı fakültedeki doktorasını “Asker 

Anılarında Türkiye’de Toplum ve Siyaset Algısı” başlıklı çalışmalarıyla tamamladı. 
Çeşitli makaleleri ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayımlandı. Türkiye 

siyaseti üzerine gözlem ve çalışmalarını güvenlik politikaları ve sivil-asker ilişkileri 
odaklı olarak sürdürüyor.
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SUNUŞ

ÜMIT CIZRE

Meraklısı tarafından bir solukta okunası bir bilimsel kitap yayınlamak 
her araştırmacının harcı olmadığı gibi, böylesine bir kitaba ‘sunuş’ 
yazısı yazmak da her kıdemli akademisyene nasip olmaz. Hakan Şahin 
ve ben bu şansa eriştik. Üstelik meslek hayatımın son 25 yılını aynı 
problematiği farklı perspektiften incelemeye vakfetmiş bir kişi olarak, 
elinizdeki kitaptan edindiğim bilgi, bana bazı temel sorunları ve varsa-
yımları yeniden sorgulama ve düşünme fırsatı ve haz verdi.

Türkiye’de Asker, Toplum ve Siyaset’in temel amacı, çeşitli rütbe 
ve makamlarda görev yapmış 132 profesyonel askere ait 163 hatırat, 
günlük, mektup, defter ve metni literatürde şimdiye kadar sistematik 
olarak kullanılmamış bir araştırma yöntemini kullanarak mercek al-
tına almak ve askerlerin “ordu”, “siyaset”, “toplum” ve “dünya” algı ve 
kavrayışlarının zihinsel örüntüsünü çıkartmak. Bu amacı gerçekleştir-
mek için başvurulan yaklaşımın yeniliği şu: sosyal bilimler literatürü 
bugüne kadar siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, sosyal antropoloji gibi 
farklı disiplinlere ait kavramlarla, askerî bürokrasinin bir miktar kendi 
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özelliklerine, fonksiyonlarına, toplum ve sivil siyasetle ilişkilerine “kuş 
bakışı” diyebileceğimiz bir yaklaşımla bakageldi. Bunu yaparken, za-
man zaman dışa vurduğu iç bölünmelere rağmen askeriyeyi bütünsel 
bir esprit de corps ve davranış biçimiyle, son kertede Genelkurmay Baş-
kanlığının “mükemmelen” temsil ettiği bir kurum olarak tasavvur etti. 
Bunun ötesine pek geçemedi – askeriyenin içinde yüzdüğü toplumsal 
ve siyasal ortam bir arka plan olarak hesaba katılsa bile.

Elinizdeki kitap ise asker-siyaset-toplum bağlantılarının içerdiği 
sorunlara bu kez yukarıdan değil içeriden, asker kişilerin kendi yazın-
ları üzerinden cevap bulmaya çalışmakta. Askerlerin kendi ocaklarına, 
topluma ve siyasete dair eğilimlerinin, tavırlarının, tutumlarının ve 
davranışlarının oluşumunda, içinde yaşanan genel toplumsal siyasal 
bağlamın, geçilen eğitim kurumlarının, yaşanan mekânların, kişisel ve 
meslekî toplumsallaşma süreçlerinin belirleyiciliği dikkatle kaale alın-
makta. Ele alınan dönem, kabaca 27 Mayıs 1960 müdahalesinden 
28 Şubata gelmeden 1990’lı yılların başlarına dek uzanan yılları kap-
samakta. Hatırat yazılarının “yaşamın ikinci kez yaşanması” ve “kişi-
nin metaforu” olduğu tezlerine katılan Şahin, benim “sorunların anası” 
olarak tanımladığım asker ve siyaset ilişkisinin aralanması gerçekten 
zor olan sır perdesini, kapsanan dönemin çok ötesine taşan sahici, bi-
rinci elden, yani içeriden donelerle aralamakta. Bu içeriden seslenen 
belgelere çıkarcı bir perspektiften, yani konuya dair çeyrek asırlık kendi 
birikimimi ne ölçüde teyit ettiği ya da sarstığı açısından bakarak oku-
yucuyu da ilgilendirecek şu üç grup değerlendirmeyi yapmak isterim.

TUTSAKLIĞIN KÜLTÜREL TAASSUBU

Ibrahim Temo, Nuri Conker ve Fethi Okyar’dan Rüştü Erdelhun ve 27 
Mayısçılara ve Talat Aydemir’e, oradan Cemal Madanoğlu ve Muhsin 
Batur’a ve nihayet Doğan Güreş, Atilla Kıyat, Çevik Bir, Ilker Başbuğ 
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gibi Soğuk Savaş sonrası vizyonlarla donanmış olması beklenen yeni 
bir kuşağa doğru ilerlerken, incelenen anlatımlardan tutsaklığın taas-
subu olarak nitelendireceğim bir düşünce matriksi ortaya çıkmakta. 
Kitabın Ikinci Bölümünde incelenen anılar, TOTAL bir kurum olarak 
ele alınan askerî okullara –okutulan dersler, mekân, disiplin, itaat ve 
aşılanan değer yargıları bakımından– yoğunlaşmakta. Ancak bu bö-
lümdeki anıların analiziyle gün yüzüne çıkan “asker gözü” ile Üçüncü 
Bölümün odak noktası olan askerin siyasete ve demokrasiye dair 
görüşleri ve bu görüşlerin bir hülasası olarak kurumun özerk yapısına 
ve ruhuna yüklenen önem arasında çarpıcı bir süreklilik mevcut. De-
vasa çelişkilerle dolu olmasına rağmen, aynı perspektif sürekli olarak 
tekrarlanmakta. Dahası, Dördüncü Bölümde ele alınan toplum ve 
toplumda askerin yeri ve rolüne ilişkin kanaatler de tüm tutarsız görü-
nümlerine rağmen aynı tutsaklığın doğurduğu bir sonuç.

Biraz daha açarsam; kitaptaki anılar bana demokratik denetim 
ve denge mekanizmalarını normalleştirip devreye sokamamış bir reji-
min çatısı altında, asker zevatın, ömürleri boyunca kendi icat ettikleri 
bir toplumsallaşmanın tutsağı olmayı sürdürme kolaylığına sahip ol-
duğu mesajını vermekte. Askerlerin toplumsallaşmasını, kendilerine 
hem askerlik içinde hem de askerlik-dışı dünyada atfettikleri konumu, 
rolü ve anlamı benimseme süreci olarak tanımlarsak şöyle bir sonuca 
varmak mümkün görünüyor: anılar bize askerin yetişmesinde, daha 
formel bir deyişle toplumsallaşmasında asıl tayin edici dinamiklerin 
askerin kendine ait çerçevenin dışından, çok daha makro bir ortam 
ve iklimden neşrolduğunu teyit eden bilgiler sunmakta. Söz konusu 
makro bağlamdan kasıt şu: askerî zevatın toplumsallaşması, bu ülke-
de demokrasiyi yaralayan, hukukun önceliğine kerhen inanan, bireyin 
bekasını yüceltmeyen ve asker-sivil tüm devlet kurumlarının ayrıcalık-
lı/vetocu konumunu kabul etmiyormuş görünüp ezikçe kabul etmek 
durumunda bırakılan seçilmiş siyaset erbabının faaliyet yürüttüğü bir 
genel çatının altında ve havanın içinde gerçekleşegelmekte. Dolayısıy-
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la bu zevat kendisini, askerin siyasal sistem içinde oynadığı vâsi rolün 
değişmesi gerektiğine inandıran (değişimden kişi ve kurum olarak 
fayda sağlayacağına ikna eden) farklı bir ortamla asla tanışamamak-
ta, sadece kendi konumunu garanti altına alan bir taassupla hareket 
etmeyi âdeta DNA’sına yedirilmiş bir özellik olarak içselleştirmekte. 
Sonuçta siyaseti gözetleyen, hükmeden, veto eden, konjonktüre göre 
de müdahale etmesini kolaylaştıran modelleri geliştirmekle meşgul bir 
yapıyı korumakta. Işin ilginci, son bölümde bu taassubun, kendisine 
meydan okuyamayan bir sivil bağlamı bizzat oluşturma ve yaşatma 
‘hünerine’ değineceğim. Gerek anıların kapsadığı, gerekse sonraki 
dönemin en temel sorunu, seçilmiş siyasetçilerinin demokratik çerçeve 
içinde kalarak alt etmeyi başaramadığı bu kısır döngüdür.

 Ispanya’nın 1982 ve 1991 arasında Savunma Bakanı olan 
Narcis Serra, kitabında1 bize, demokratikleşmeyi katıksız tek amaç 
edinen sivil iktidarların ordu politikasının tam da bu taassubu gözün-
den vurma hedefine kilitlenmesi gerektiğini vurgular. Ordu politikası, 
askeriyeyi demokratik siyaset ve devlet yapısı içine bir mıknatıs gibi 
çekme kapasitesine sahip olmalı ve okulda, karargâhta, eğlendiği, gez-
diği, soluk aldığı her askerî mekânda teyit edilen değerleri, gelenekle-
ri ve normları içeriden ‘yeterli’ biçimde değiştirmesini sağlamalı. Bu 
açıdan bakıldığında, olayın askerin kendi mikro toplumsallaşmasını 
çok aşan, daha yükseklerden, dışarıdan, rejimin genel dinamiklerinin 
sarsıcı etkisi altında şekillenen niteliği açığa çıkmaktadır.

Kitaptan çıkan örneklere göz atmak bu taassubu ve onun tehli-
keli sonuçlarını açıklamaya yeter ve artar. Şahin’in bilinç değil “inanç” 
olarak tanımladığı bir değerler bütünü, eğitim sistematiği yoluyla di-
siplin, itaat ve biçimselliğin üstün görüldüğü, toplumdan yalıtılmış, 
özel hayatın ve eşlerin bile işyerinin uzantısı olduğu bir sosyal çevrede 

1. Narcís Serra, The Military Transition, Democratic Reform of the Armed Forces, Cambridge 
University, Press, Cambridge, 2010.
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askerlere aktarılmakta ve böylece analiz yeteneğinden şaşırtıcı derece-
de yoksun kadrolar üretilmektedir. Sonuç siyaset karşıtı bir tavrı ve sıfır 
toplamlı oyun anlayışını kolayca benimseyen asker kuşaklardır. Hatırat-
lar bu kolaycılığın ortaya çıkardığı vâsilik anlayışını inanılmaz tutarsız-
lıklarıyla, gri alanlara yer vermeyen ak-kara anlayışıyla ve oksimoron-
larıyla fevkalade tasvir etmektedir. Darbeler demokrasiyi tesis etmek 
adına yapılır; demokratik sivil siyaset üstündür, ama ordu zaten siyaset 
ve partiler-üstüdür; toplum, özü itibariyle temizdir, ancak erginliğe 
erişmemiştir, oyunu bilinçle kullanmaz; ordu elbette sivil iktidarlara 
tâbidir, ancak devlet hakkında düşünmek ve siyaseti sürekli izlemek 
bir vazifedir. Bu zihinsel karmakarışıklığın darbeleri meşrulaştırıcı ve 
aynı zamanda da tekzip edici örneği olarak hep Orgeneral Kenan Ev-
ren’in 12 Eylül Darbesi sonrasında Harp Okulu öğrencilerine yaptığı 
konuşmayı hatırlarım: “Evlatlarım, bu yaşlarda sakın ola ki politikaya 
bulaşmayın… Biz orduyu politikadan kurtarmak için bu harekâtı yap-
mak zorunda kaldık.”

ÇOK YÖNLÜ ASKER OLMA IŞTIYAKI

Kitapta yer alan Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun anılarında da ben-
zer bir tasvirle karşılaşıyoruz: “[T]ıp, mühendislik, orman fakülteleri 
bile siyasetçi çıkarır. Harbiyeli… bu konuda suskundur. Neden?” Bu 
çok yönlü asker olma iştiyakı Soğuk Savaşın sonunda ülke içi çatışma-
ların ve iç terörizm kavramının önem kazandığı 1990’lı yıllarda geli-
şen yeni güvenlik anlayışı ile meşrulaştırıcı yeni bir mecra bulmuştur 
denebilir. Bu dönemde Batı orduları iç çatışmalarda uygulanacak as-
kerî stratejilere yedirilmek üzere topluma ve uluslararası ilişkilere dair 
yeni bir bilgilenme aşamasına geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
tarihsel olarak Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla hem iç hem de dış 
politikada karar verici konumda olduğu için, güvenliğin yalnızca askerî 
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değil, siyasal, ekonomik, çevresel, insan haklarına ilişkin boyutlarının 
da kaale alınması gerektiği anlayışını derhal benimsemişti. Zamanın 
Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, her askerin bir diplo-
mat gibi hareket etmesi gerektiği anlayışını en seven komutanlardan 
birisi olmuştu.

Bu konuyla ilişkili olarak Hakan Şahin kitabında bize 1990’lı 
yıllarda globalleşme ve serbest piyasa düzeninin askerlerin akademik 
eğitimlerine Işletme ağırlıklı bir programa geçiş biçiminde yansıdığını 
hatırlatmakta. Bu durum bana şu soruları sordurmakta: yabancı dil 
ve teknolojiyle de desteklendiği bilinen bu yeni program, formel eği-
tim müfredatının sabitleştirdiği bir perspektifin yanı sıra sunulmakta 
olduğuna göre, seçilmiş iktidarlara rakip bir iktidar odağı olarak aske-
rin çağdaş yeni bilgilere kavuşması ülkede ciddi bir demokratikleşme 
süreci yaşanmadıkça askeriyenin kendi konum ve iktidarını sağlam-
laştırmaktan başka bir amaca hizmet edebilir mi? Sorunların anasını 
içeriden çözebilecek bir zihinsel dönüşümü sağlayabilir mi? Bu yeni 
müfredatın sadece teknik olmadığını, asker öğrencilere TSK nezdinde 
‘muteber’ sivil akademisyenler tarafından anayasa, tarih, dış politika, 
uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi dersleri de verdirildiğini biliyo-
ruz. Batıda Soğuk Savaş sonrası yeni güvenlik anlayışının estirildiği bu 
dönemde TSK’nın bu garabet ‘sivilleşme’ faaliyetinin sonuçları ortada 
değil mi? 15 Temmuz 2016’ya hiç girmeden, aklıma 28 Şubat müda-
halesi ve 2007 e-muhtırası geliyor.

ZAYIF IKTIDARLAR SORUNU

Hakan Şahin’in çalışması bir başka çok önemli sorun üzerinde yeni-
den düşünmemizi sağlayan detaylar sunuyor. Çok kısaca özetlemek 
gerekirse; askeriyenin ve onun destekçisi olan sivillerin söyleminde, 
kurumun siyasal sistemde ağırlıklı bir rol oynaması günlük politikayı 
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yönetme anlamında iktidar hevesi taşıdığı anlamına gelmemektedir. 
Mesele, hükûmetlerin ve parlamentoların yönetim özürlü performans-
ları, milli güvenliğe aykırı akım ve fikirlerle tehlikeli bir biçimde dans 
etmeleridir. Zayıf iktidarlar, zaaflı parti ve parlamento yapıları milli 
çıkarların ve kuruluş felsefesinin teminatı olan kuvvetli bir devlet bloğu 
ile dengelenmezse, devletin ve milletin bekası krize girer.

 Bu noktada bir tekrara gerek var: elbette vesayetçiliği meşru-
laştırıcı en kuvvetli etmen siyaset karşıtı ve sıfır toplamlı oyun bileşimini 
içeren askerin toplumsallaşmasıdır. Ancak, kitaptaki hatıratların ‘zayıf 
iktidarlar ve kurumlar’ olgusunu sürekli olarak vurgulaması, bu konu-
nun asker için taşıdığı kritik önemi açığa vurması açısından önemli. 
Zayıf iktidar ve kurumlar söylemi, askerî vesayetin en olmazsa olmaz 
meşruiyet kaynağı niteliğine bürünmüş varoluşsal bir projeksiyondur.

Ben hep, sivil zafiyet ile askerî vesayetçilik arasında askerin var-
saydığı neden-sonuç ilişkisini tersine çevirerek okumak gerektiğini dü-
şünegeldim: vâsilerini omuzlarının gerisinden izleyip müdahale tehdi-
di altında yaşayan hiçbir iktidar, güçlü, kararlı, özgüvenli ve meyveleri 
uzun dönemde toplanacak, kısa dönemde oy getirmeyebilen bir icraat 
sergileyemez. Ufuk sisli, yani uzun vadede iktidarların başına neler 
geleceği belirsiz olduğundan, kısa vadede oy toplamaya yönelik po-
pülist-klientalist siyaset ve yöntemleri pompalayarak, iktidarda kaldığı 
yılları kazasız geçirmeye çalışır. Dolayısıyla zayıf icraatlar askerî vesa-
yetçiliği getirmez, vesayetçiliğin kendisi, özürlü, kolaycı, risk almaktan 
kaçınan iktidarların icraatlarını ve yapılanmalarını teşvik eder.

 Bu görüşe ek olarak, Türkiye’nin siyasal coğrafyasında mevcut 
sistem arızalarının kurumların köksüzlüğünden kaynaklandığı iddiası 
da tam olarak gerçeği yansıtmamakta. Zira Türkiye’de siyasi partiler, 
bürokratik kurumlar, iktidarların arkasında kuvvetli bir seçmen 
ağırlığı, siyasal ideoloji ve akımlar ile giderek gelişen bir sivil toplum-
culuk hareketi (ve yapıları) ‘bir ölçüde’ de olsa hep işliyor olagelmiştir. 
Yanlış anlaşılmaması için ‘bir ölçüde’ ifadesini kullanıyorum. Anıların 
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kapsadığı yıllarda yaşanan sorunlar, askerî bürokrasinin rejim bekçiliği 
vazifesini yerine getirmek adına, aktörlerin, süreçlerin ve kurumların 
çoğulcu demokratik bir gündeme ve kültüre geçiş yapmasını sınırlayıcı 
konum ve pratiğinden kaynaklanmaktadır. Sivil siyasetin karşılaştığı 
kırmızı çizgiler arasından birkaç örnek vermek gerekirse seçilmiş sivil-
lerin, üzerinde kalem oynatmaması istenen tabu konulardan en önem-
lisi Kürt meselesidir. Askerî toplumsallaşmanın ürünü olan kolaycılıkla 
yaklaşık yüz yıldır kılına dokunulmadan sürüme sokulan bir laiklik 
pusulası da aynı fonksiyonu ifa etmektedir. Ve elbette, tanımı devlet 
bloğunca yapılan ve tüm iktidarların militarize bir güvenlik siyaseti 
ile defetmesi beklenen iç ve dış tehditleri de hatırlamak gerek. Bunun 
kısacası, Hikmet Özdemir’in literatüre kazandırdığı deyimle, “milli gü-
venlik devletidir.”

 Oluşturduğu bilgiyle bu ülke insanı için hayati önemdeki so-
runlara farklı bir perspektiften ışık tutan ve tekrar düşünme ve tartışma 
olanağı veren, çok severek okuduğum bu kitap okuyucuyu da heyecan-
landıracak ve aydınlatacaktır. Kitapta derinleştirilmesini arzu ettiğim 
iki boyut olduğunu da not etmek isterim: asker eşlerinin ve astsubayla-
rın anılarının mevcut tema sistematiği içine yerleştirilerek analiz edil-
mesi. Ne çare ki, bu konuda kimsenin bir suçu yok. Anı literatüründe 
bu iki kategoriye girenlerin toplam sayısı üçü-beşi geçmiyor. Bir de bu 
kitabı basmaktan çekinen yayınevine bir sözüm olacak: siz kaybettiniz 
ama okuyucu yine de kazandı.

Virginia
21 Mart 2021
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BAŞLARKEN

Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2011-2014 yılları 
arasında hazırladığım doktora tezinin gözden geçirilmiş bir versiyo-
nu olan elinizdeki çalışmanın kaleme alındığı 2010’lu yıllarda, AKP 
iktidarının özellikle ikinci döneminden itibaren başlatılan AB uyum 
yasaları dolayısıyla sivil-asker ilişkilerinin liberal-demokratik modele 
doğru evrilmeye, siyaset üzerindeki askerî vesayetin ve nihayet ülkenin 
asker sorununun ortadan kalkmaya başladığına yönelik bir iyimserlik 
rüzgârı hemen hemen bütün yönlerden esmekteydi.

Bu iyimserliği paylaşmamış ve elinizdeki çalışmanın bir bölü-
münden de yararlanarak kaleme aldığım bir makalede1 bu yasal dü-
zenlemelere subaylarda sahici bir zihinsel ve davranışsal dönüşümün 
eşlik etmemesi halinde, bunların ancak aldatıcı, kozmetik uygulamalar 
olarak kalma riski taşıdığını öne sürmüştüm.

Bu iddiamın üzerinden sadece birkaç ay geçtikten sonra yaşa-
nan 15 Temmuz Olayı toplumdaki o genel iyimserliği bir anda parça-

1. “Reading the Memoirs: Some Notes on Turkish Soldiers’ Political Thoughts”, Mediterrane-
an Quarterly, c. 27, no.2, 2016, s. 28-46.
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lamış, anılan varsayımların âdeta bir panik halinde gözden geçirilme-
sine; ve Ümit Cizre’nin “sorunların anası” olarak tarif ettiği Türkiye’nin 
asker meselesinin aslında bütün yakıcılığı ve ağırlığıyla orada öylece 
durmakta olduğunun bir kez daha fark edilmesine yol açmıştı.

Çalışmam, bu yakıcı meseleye, asker dediğimiz grubu kendi 
anlatımları ve öz-tanımlamaları üzerinden bakarak yaklaşmayı 
deniyordu. Sosyal bilimlere alan açan belli başlı bazı yayınevlerinin, 
nedenini belli-belirsiz sezebildiğim isteksizliği sonucu, kaleme alınışı-
nın üzerinden geçen yedi yıl gibi uzun bir sürenin ardından okuyucuy-
la buluşan bu çalışmanın, Türkiye’nin bir türlü eskiyemeyen meselele-
rinden biri olan ordu tartışmalarına, askerî cenahı sakin ama yeterince 
parlak bir ışık altına alma yoluyla bir katkı sunmasını umuyorum.

Aynı bölümde doktora yaptığımız ve şimdi çalışmanın kitaplaş-
masını mümkün kılan Hasan Aksakal’a vefalı dostluğu ve bugünlerde 
az bulunur hasletlerden kadirşinaslığı için minnettarım.

Asker-siyaset ilişkileri sorununa yıllarını hasretmiş ve bu konu-
da gerçek bir “master” olan Prof. Dr. Ümit Cizre’nin gösterişten uzak 
dayanışmacılığı ve tevazuu, son dönemdeki tanışıklığımızı uzaktan 
ama içten bir dostluğa dönüştürdü. Kitaba bir sunuş yazma nezaketi 
gösterdiği için kendisine müteşekkirim.

Son olarak, askerlerce yazılmış yüz elliyi aşkın anı, hatırat, def-
ter, günlük gibi yaşam anlatıları üzerinden onların topluma, siyasete ve 
kendilerine dair algılarının bir fotoğrafını yakalamaya çalışan bu kitap-
taki bütün eksikler, kuşkusuz, bana aittir.

Ankara
Mart 2021


