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Öz
Son zamanlarda, orduda müdahaleci eğilimlerin önünün alınmasına yönelik olarak, askeri 
okulların eğitim müfredatına demokrasi, insan hakları vb. derslerin eklenmesi yönünde 
önerilerin dile getirildiği görülmektedir. Bu çalışma, söz konusu önerinin imkânlarını soruşturma 
vesilesiyle, Türkiye’de askeri okullardaki siyasal toplumsallaşma süreçlerine bakmayı 
amaçlıyor.  Bu doğrultuda 19. yy. ortalarından bugüne değin askerler tarafından kaleme alınan 
150’yi aşkın yaşam anlatısı (anı, otobiyografi ve günlük) askeri okul dönemlerine odaklanılarak 
gözden geçirildi. Bu kaynaklardaki dolaysız anlatılar akademik dersler dolayımıyla gerçekleşen 
endoktrinasyonun, genellikle varsayıldığının aksine siyasal toplumsallaşmanın görece daha az 
önemli bir boyutu olduğuna işaret ediyor. Gözetim teknikleri bakımından ordunun kendisine 
özgü disiplin tutum ve pratikleri ile tanımlanabilen bir total kurum niteliği, arkadaşlık 
ilişkilerinin hem zorlayıcı hem de dayanışmacı doğası ile farklılık ve üstünlük duygusu ise 
görece daha önemli olarak faktörler olarak beliriyor.

Anahtar Sözcükler: Türkiye’de Askeri Okullar, Müfredat, Siyasal Toplumsallaşma, Asker 
Anıları, Askerî Darbe.

Abstract
Recently, it is possible to see some proposals like adding particular courses to the curricula of 
military schools, i.e. democracy, human rights, for the purpose of obviating the interventional 
inclusions. On the occasion of searching the possible outcomes of subject proposals, this study 
aims to review the political socialization process in the military schools in Turkey. For this 
aim, more than 150 life narratives such as autobiographies, memoirs and notes written by 
officers and generals/pashas of Ottoman/Turkish military are reviewed with a specific focus 
on the cadethood era. The direct narrations in those texts reveal that indoctrination through 
the curricula is relatively insignificant in terms of political socialization. The characteristics of 
military schools as total institutions with regard to its technics of surveillance, the particular 
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type of perception and practices of military discipline, both coercive and solidarist nature of 
brotherhood-in-arms, and the sense of mission and self-esteem seem to play a more significant 
role.

Keywords: Military schools in Turkey, Curricula, Political Socialization, Soldiers’ Life-
narratives, Coup d’Etat

Giriş
Bu gerzekler zannederler ki, Harbiye’de darbe okutulur. Vatan sevgisini, 
ülke sevgisini, millet sevgisini, aile sevgisini, Atatürk sevgisini, 
bayrak sevgisini, sancak sevgisini, arkadaşlığı, dayanışmayı darbe 
sayıyorlarsa avuçlarını yalarlar. Bunlar okunmasa da Harbiye’de 
şehitler kapısından geçenler zaten bu duyguyla donanırlar (Parmaksız, 
2010:89).

Askerî müdahalelerin nedenlerini araştıranlar, askerî okulları 
akıllarına getirirlerse yanılmış olurlar. Bu kaynak, siyasi görüşe kurban 
edilemeyecek kadar değerlidir (Çelikoğlu, 2010:28).

Eğer başarı sağlarsam Harp Okulu kumandanı olacağım. Harp 
Okulu’nun başında olmak yönetimi güçlendirmeye hizmet eder. 
Devrimlerin bekçiliğini yapmak için bir devrim gücüne ihtiyaç vardır. 
Bu gücün başında Harp Okulu gelir. Diğer güçler onu tamamlar 
(Deniz, 2002:158).

Ordunun siyaset ve toplumla olan ilişkisinin askerî müdahalelerle işaretli 
olduğu ülkelerde orduların diğer özelliklerinin yanı sıra subaylara askerî 
okullarda aşılanan eğitimin belirleyiciliği sıkça dile getirilmiş, Türkiye siyasal 
yaşamı söz konusu olduğunda da bu eğitim ile verilen değerlerin subayları 
müdahalelere teşvik eden niteliği vurgulanmıştır. Hal böyleyken Türkiye’de 
askerî okul eğitiminin içeriğinin bugüne değin kapsamlı bir akademik ve 
kamusal tartışmanın konusu olduğunu söyleyebilmek güçtür.1 Belki tam da 
böyle olduğu için, askerî okulların ders müfredatının öğrencilere demokratik 
tutumlar kazandıracak derslerle bezenerek sonuç alınması şeklinde bazı iyimser 
önerilere zaman zaman tanık olunuyor. Kuşkusuz, üyelerinin siyasileşmeye 
temayülü askerî müdahaleler bağlamında tarihsel olarak saptanabilen bir 
kurumda bu eğilimin nedenlerinden biri olarak askerî okulların akla gelmesi 
olağandır. Olağan olmayan, müfredata haftalık birkaç ders eklemek yoluyla 
müdahaleci zihniyeti besleyen bütün bu tarihsel, kültürel, davranışsal ve 
ideolojik damarları kurutmanın mümkün olabileceği iyimserliğini gütmektir. 
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Bunun “iyimserlik” olarak işaretlenmesinin nedeni, ordunun konuyla ilgili 
yaptığı bir basın duyurusuna egemen olan tepkisel dilden de anlaşılabilir. 
Duyuruda, askeri okul müfredatının devletin ilgili organlarının denetiminde 
olduğuna değinilerek “sonuç olarak eğitim sürecinin hiçbir safhasında 
darbeler, devlet yönetimine müdahale vb. konuları içeren veya bu yönde 
yorumlara yol açacak şekilde bir eğitim verilmemektedir” denilmektedir.2 
Dikkat edileceği gibi, hem öneriyi yapanlar hem de ordu yöneticileri, askeri 
okullardaki siyasal toplumsallaşmanın tek ve/veya en önemli belirleyicisinin 
akademik dersler olduğu yönünde bir indirgemeciliği tercih etmektedir. Oysa 
özellikle son dönem eğitim çalışmalarının vurguladığı gibi okullar yalnızca 
bilginin edinildiği değil, aynı zamanda bireylere açık ya da örtülü değerlerin 
kazandırıldığı toplumsallaşma mekânları ve mekanizmalarıdır (Hooks: 1990; 
Lather: 1991;Delpit: 1995). Bu çerçevede müfredat programlarının sosyolojik 
yönlerinden biri olarak ders dışı etkinlikleri de içine alan, yazılı olmayan, 
öğretmen ve yöneticilerin davranışlarını, yaklaşımlarını, inançlarını, değer 
yargılarını ve okuldaki etkileşim örüntüsünü içeren anlamıyla müfredat 
dışı -extracurricula- (Millard, 1930; Marsh ve Kleitman, 2002) veya örtük 
müfredat -hidden curricula- (Snyder: 1971; Gordon: 1997) kavramları gözden 
kaçırılarak sadece dersler üzerinden bir endoktrinasyonun gerçekleştiği 
varsayımı eleştiriye muhtaçtır. 

İşte bu çalışma yazılı müfredatta bulamayacağımız bu örtük/gizli öğelerin 
neler olduğuna, bugüne kadar bütünlüklü bir biçimde ele alınmamış olan bir 
kaynağa başvurmak suretiyle eleştirel bir bakışı amaçlıyor. Bu doğrultuda, 
19. yy. ortalarından bugüne değin askerler  (subaylar ve generaller) tarafından 
kaleme alınmış 150’yi aşkın kitaptan oluşan bir anılar külliyatı gözden 
geçirildi. Anıların tercih edilmesindeki neden, bunların neredeyse tamamının 
yazarlarının askerlik vasfı sona erdikten sonra yazılmış/yayınlanmış olmasıdır. 
Bu ise resmî/kurumsal bağlardan sıyrılmış olma anlamında göreli ve kısmî 
de olsa bir özgürlüğe işaret ediyor. Kuşkusuz, bu durum kişinin askerî 
evrenin sınırlamalarının tümüyle dışına çıkabildiğini göstermez; yarı-resmi 
bir nitelik gösteren toplumsal/grupsal bağların ve bunlardan kaynaklanan 
baskıların bir ölçüde hâlâ belirleyici olduğu düşünülebilir. Yine de başta yasal 
olanlar olmak üzere çeşitli kaygılardan özgürleşmiş olarak yazıldığı ölçüde, 
kurum içindeyken söylenebileceklerden ve bu arada kurumun “resmen” 
söyleyeceklerinden daha fazlasının açığa çıkmasına imkân tanıyacağı açıktır. 

Çalışmanın ilk bölümünde askerî okulların işlevleri konusunda bu metinlerde 
neler söylendiğine bakıldı. Ardından, müfredat kapsamında verilen derslerle 
ilgili nelerin vurgulandığına, nelerin hatırlandığına, toplumsallaşma 



Hakan Şahin

49

süreçlerinde bu derslerin ne ölçüde etkili bulunduğuna değinildi. Bir sonraki 
bölümde ise askeri okulların müfredatı aşan ve onu da içeren bütün bir yapısı 
“total kurum” kavramı etrafında tartışılmaya çalışıldı. Çalışmanın son iki 
bölümünde ise askerî öğrencilerin kendilerini toplumdan farklı ve üstün 
görmelerine yol açan pratiklere ve öğrenciler arasındaki –aslında mesleğin 
ilerleyen yıllarına da sirayet eden- arkadaşlık ilişkilerinin dayanışmacı ve 
zorlayıcı doğasının altı çizildi.

Askerî Okulların İşlevi
Dediler ki Lorenzo ve diyorlar ki: Sivil yaşam ile askerî yaşam kadar 
birbiriyle ilgisiz, birbirinden farklı olan başka hiçbir şey yoktur. O 
yüzden biri orduya mı katıldı, anında kentin giysisini, göreneklerini, 
alışkanlıklarını, hatta sesini ve tavrını terk eder (Machiavelli, 2008: 7).

Talcott Parsons’un ifadesiyle toplumsallaşma, “barbarlık”tan toplumun 
makbul bir üyesi olmaya geçiş anlamına geliyorsa (Parsons, 2005: 143), sivil 
toplumun “barbar”ının,  askerî toplumun üyesi haline getirildiği yerler olarak 
tanımlanabilecek askeri okullar, Machiavelli’nin deyişiyle, orduya katılanların 
“kent”e ait kılıktan soyunduğu ve yeni giysiler edindiği ilk yerdir. Bu eğitim 
kurumları askerlik evrenine girmeye karar veren bir sivilin, içinden geçerek 
bu evrenin makbûl ve yarayışlı bir üyesi olarak yaratılacağı mekânlardır. 
Yarayışlı (well-functioning) üye olma askerliğe özgü teknik/mesleki/akademik 
bilgi edinimi, makbûllük de ordunun askerî/sosyal geleneklerine yeterli 
uyumu sağlama anlamında alındığında, bu okulların ikili kodlama özelliğine 
de değinilmiş olur: Askerî okul öğrencileri hem akademik bir eğitimin hem de 
militer bir toplumsallaştırmanın etkisine maruzdurlar. Askerî eğitim sistemi 
orduya giren bireylerin sivil toplumdan ayrılmasını ve askerî topluma “intibak 
ettirilmesini” amaçlar. William Hale’e göre (1996: 270) bu ayrılık,  aslında, 
askerî eğitim programlarının özgül bir amacıdır. 

Sözü edilen kodlamanın etkisinin süreyle doğru orantılı olduğu düşünülür 
ve etkiyi artırmak için öğrencinin okula mümkün olduğunca erken alınması 
amaçlanır. Osmanlı modernleşmesinden itibaren izlenen genel örüntü, 
ordunun, kendi çekirdeğini oluşturan subay topluluğunu mümkün olan en 
erken yaştan itibaren kendi ellerinde yetiştirmeye yönelik çabasına işaret 
eder. Nitekim öğrencilerin 10 yaşında üniforma giydiği askerî ortaokullar 
1963’e kadar varlıklarını sürdürmüştür. Askerî liselerin ise gereklilik, fayda-
maliyet ve meslek tercihinin daha sağlıklı karar verilebilecek görece geç bir 
yaşa bırakılması bakımlarından halen kurum içi tartışmaların konusu olduğu 
anlaşılmaktadır. Orgeneral Hikmet Bayar (2006: 68) askeri okulların işlevi 
konusunda şunları yazar: 
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Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi ile Atatürk ilke ve 
inkılaplarına olan inanç… Kuleli’nin bu değişmeyen özellikleri, 
Silahlı Kuvvetlere getirdiği ilave mali külfete rağmen günümüzde de 
varlıklarını sürdürmelerinin en önemli nedenlerinden biridir.

Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun (1999: 16) aynı konuda öne çıkardığı husus 
ise askerlik mesleğinin kendine özgü koşulları, yaşam tarzı ve anlayışıdır:

Askerî ortaokul ve liselere ne lüzum var?” şeklinde bazı özel sohbetlerde 
fikirler ortaya atılır. Oysa, lise çağında askerlik hayatına, yaşamına, 
disiplinine, anlayışına yatkın hale gelmiş, entegre olmuş gençler 
yetiştirmek fevkalade önemlidir.

27 Mayıs öncesinde milli savunma bakanının emir subayı olan Albay Adnan 
Çelikoğlu’nun ifadelerinde (2010: 22) bu “entegre olma” süreci “bir potada 
erime” olarak yorumlanır ve askerî okullardan nihaî beklentinin ne olduğu 
ima edilir:

Askerî okullar, değişik kaynak ve kesimden gelen bu çocukları bir pota 
içinde eritti. Kalıtım yoluyla gelen bazı özellikler dışında Türk Subayı 
olarak şekillendirdi. Edinilen bu yeni yapı, hepimizde hayatımızın 
sonuna kadar devam etti.

Müfredat
Askerî okullarda verilen akademik eğitimin içeriği saptanırken öğrencinin 
duygusal inşası ile savaşı yönetecek teknik ve yönetsel becerilerin 
kazandırılması bir arada ele alınır. Bu durum, öğrencilerin mümkün olduğunca 
“her konuda” yetiştirilmesi biçiminde tezahür eder. Buna bazen subayların 
gerektiğinde sivil işleri de uhdelerine alabilecekleri düşüncesi eklenir (Uyar 
ve Varoğlu, 2008: 190).3 Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu’nun yazdıkları (1999: 
43)bu isteğin Cumhuriyet döneminde de sürdüğünü gösterir.4 

Kara Harp Okulu’nda uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış olan Albay Kadir 
Varoğlu ve Mesut Uyar’ın çalışmasından (2008) anlaşılan, askerî karar 
vericilerin subay yetiştirmeye yönelik akademik programın içeriğine 
ilişkin billurlaşmış bir tahayyüllerinden söz etmenin güç olduğudur. Yine 
de Harbiye’nin ilk dönemlerinde genel olarak fen/mühendislik ağırlıklı, 
1980’lerden itibaren işletme ve yönetim bilimi ağırlıklı, 1990’lardan itibaren 
ise sistem mühendisliği adı verilen bir akademik programın söz konusu 
olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal bilimlere yer vermeyen bu mühendis 
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bakışlı akademik içerik, subayların toplumu, onu anlamadan, bir inşaat gibi 
kurulabilir, hesaplanabilir bir yapı olarak görmelerinin de önemli bir nedenidir.

Literatürde egemen görüş askerî okul ders programlarının ideolojik bir 
aşılamayı andıracak formasyonda olduğu yönündedir. Öğrencilere oldukça 
geniş ve detaylı bir Osmanlı ve Türkiye tarihi verildiği, savaşların en ince 
detayına kadar tarihsel ve siyasal boyutlarıyla incelendiği belirtilmekte; belki 
de başka hiçbir orduda bulunmayan bir diğer özellik olarak Türk subaylarına 
verilen düşünsel ve moral derslerden söz edilmektedir (Örs, 1996: 129). Öte 
yandan, anı sahiplerinin anlatıları dikkatle incelendiğinde ise vurgulananın, 
dersler, konferanslar, seminerler gibi açık (explicit) yerine, açık ve yaygın 
olmayan, “bellekte saklı olan”, örtük öğrenme biçimleri, informel/sosyal 
öğrenme süreçleri olduğu görülür. Örneğin, Korgeneral Suat İlhan’a (1999: 
226) göre:

Ordumuz Atatürkçülüğe ters düşen her davranışı bir sapma olarak 
görmüştür. Çağdaş uygarlık düzeyine Atatürk yolundan ulaşılabileceği 
kanısı ordumuzda çok güçlü bir inanış şeklindedir. Ordu personeli 
arasında bu düşünce açık ve yaygın değildir, belleğinde saklıdır, 
gömülüdür, zihninde meknuzdur.

Albay Çelikoğlu’nun (2010: 29) yazdıkları da maddi olmayan bu süreçleri 
ima eder:

Harp Okulunda Atatürk ilkeleri ve Kemalizm dersleri okutmamışlardı. 
Öyleyse, aynı memlekette büyüyen, aynı havayı alan, aynı olayları 
yaşayan sivil arkadaşlarından farkları neydi? Bana kalırsa burada en 
büyük etken, yaşadıkları çevre ve o çevrede bulunan havadır.

Aslında askerî okulların kurumsal programlarında bilimsel derslerden böylesi 
bir beklentinin zaten kısmen var olduğunu söylemek mümkündür. 1929 tarihli 
ve Mareşal Fevzi Çakmak imzalı bir askerî okul yönetmeliğinde bu husus 
şöyle zikredilir:

Madde-2: Askerî orta mekteplerle liseler talebesinin bir aile uzvu, bir 
meslek adamı ve Türkiye Cümhuriyetinin vatandaşı sıfatiyle ordu ve 
millet hayatı içinde müsmir faaliyette bulunması, boş zamanlarını iyi 
istimal etmeye alışmasını, hülasa müstakbelen zabitliğe elverişli ahlaki 
seciyesinin teşekkül etmesini hedef ittihaz eder ve mektep bu hedefi 
tedrisat ile telkin edeceği gibi, alakalar ve askerî ve vatani mefkûrelerle 
ve bilfiil talebeye yaşayacağı içtimai hayat ile istihsale çalışır.5 
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Tam da bu noktada, öğrencinin “bir aile uzvu” yapılması ve “ahlakî seciyesinin 
teşekkül ettirilmesi”  amacıyla müfredatın aşılarak çeşitli “alakalar, mefkûreler 
ve bilfiil yaşanan bir içtimaî hayat” vurgusunu çözümlemek için, Erving 
Goffman’ın bireyleri kuşatan ve birörnekleştiren total kurum (total institution) 
kavramı elverişli bir kavramsal araç olarak beliriyor.

“Total Kurum” Olarak Askerî Okul
Goffman total kurumları “çok sayıda benzer koşullardaki kişilerin kayda değer 
bir süre için toplumla bağının kesilerek hep birlikte kapatılarak resmi idare 
altında bir yaşam döngüsünü sürdürdüğü yerler” olarak tanımlar(1976: 11). 
Askerî okullar birçok bakımdan bu tanım içinde düşünülebilir. Buralarda zaman 
ve mekânın nasıl kullanılacağı rasyonel bir mantıkla titizlikle tasarlanmıştır. 
Derslikler, yatakhane, yemekhane gibi mekânların ve saatlerin nasıl ve ne 
şekilde kullanılacağı ayrışmıştır. Bentham’ın tasarladığı panoptikon modeline 
benzer bir şekilde günlük rutin içinde, öğrenciler her daim gözetim altındadır 
ve bu durum açıkça hissettirilir. Bu nedenle öğrenci yalnızca belli anlarda 
değil, her zaman kendisine çeki düzen vermek durumundadır (Başarır, 2009: 
23). Ayrıca okulda günlük program o denli yoğun biçimde planlanır ki zaten 
öğrencinin kendiyle başbaşa kalacağı bir zaman dilimi aramak boşunadır.
Total kurumları insanların karakterinin değiştirilmeye çalışıldığı fidanlıklar 
olarak gören Goffman (1976: 17) bu nedenle bu kurumların, insanın rüştünü 
yok eden, onu vesayet altına alan mekanizmalar olduğunu söyler. Zira disiplin 
altına almak, kişi üzerinde denetim kurmakla eşanlamlıdır. Kurum, yeni 
üyenin eski ben’ini öldürür ve bu kuruma bir tabula rasa sunar. Total kurum, 
kurumun ilkelerini bu levhanın üzerine kaydettikten sonra, adayı yeni bir 
kimliğe zorlar. Bu zorlama kişisel alanın yasaklanmasıyla gerçekleştirilmek 
istenir. Ulrich Bröckling’e göre (2005: 43) bunu, hayatın bütün alanlarını bir 
tüzüğe bağlayıp düzenleyen bir talimatlar zinciri ile, serbesti ve cezalardan 
oluşmuş, aynı yerde bulunanların verdikleri bilgi ve ihbarlarla sağlanan bir 
denetimle ve askerîyeye özgü bir jargonla yapar. Bu iddiaları doğrular şekilde, 
anılarda askerî okullarla ilgili hatırlanan deneyimler arasında disiplinle ilgili 
olanların hayli etkili olduğu ve vurgulanan temaların ciddiyet, sertlik, katılık, 
korku, acımasızlık ve zaman zaman da fiziksel şiddete maruz kalma olduğu 
görülüyor:

Mektepte pek sıkı bir askerî idare vardı. Sınıf zabitlerimiz pek ziyade 
döverdi. Paydoslarda bile bizi kendi halimize bırakmıyorlardı. Koşmak, 
oynamak yasak! Hatta bazen ayakta gezinenlerin bile sırtına değnek 
yetişirdi. Konuşmak yasaktı. Bu münasebetsizliklere çok kızıyordum. 
İnsan yanındakiyle konuşsa ne olur! (Karabekir, 2009: 88).
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Orta ve lise tahsiline Erzincan Askerî İdadisinde devam ettim. 
Erzincan’da zamanımız eğitim hayatımız dışında pek sönük geçerdi. 
Hiçbir sosyal ve sportif imkân sağlanmamıştı. Okulda sıkı bir disiplin 
vardı. Öğretmenlerin çoğu askerdi. Bir kısım askerî öğretmenler 
öğrencilerin en ufak bir kusurunu dayak ile cezalandırırdı.  Okul 
idaresinin cezası da hafta sonu izinsizlik,  hapis cezası ya da meydan 
dayağı tarzında uygulanırdı. Tabi bu tür cezalar çok izzetinefis kırıcıydı. 
Öğrenciler bunu nefretle karşılardı (İlter, 2003: 18).

Harp Okulunda, okul ve tabur komutanımız zamanın en sert, en 
acımasız komutanlarındandı. Yüzlerini arada sırada görürdük (Evren, 
1991: 18). 

Akademi’de toleranssız bir disiplin anlayışı vardı (Batur, 1985: 47).

Yüzbaşı Murat Pabuç’un ifadesiyle bunlar, insanı tahakküm altında 
kişiliksizleştiren disiplin yöntemleridir (2005: 24). Askerî okullarda disiplinin 
bir diğer karakteristiğini ise ayrıntıların sıkıca düzenlenmesi oluşturur. 
Ayrıntılar bütün terbiye biçimlerinde olduğu gibi, askerî okul pedagojisinde 
de önemle üzerinde durulan noktalardır. Bütün zamanın ve mekânın ne zaman 
ve ne şekilde kullanılacağının katı çizgilerle belirlenmiş olması, sürekli 
olarak düzene sokulma, itaat etme, sessiz ve düzenli olma ölçütleri ile belli 
saatte kalkan, günün belli zaman dilimlerinde belli mekânlara yerleştirilen 
bedenler ortaya çıkar. Üniformanın her detayının özenle tanımlanmış olması, 
battaniyenin katlanış biçimi, yastıkların açık kısmının bakması gereken 
yön, ders sırasında sınıfta otururken bedenin alması gereken biçim, saçların 
yönergelerde gösterildiği gibi kestirilmesi, kişisel eşyalar yerleştirilirken 
uyulması gereken tertip, banyo yapmanın yazılı kayıt altına alınması gibi küçük 
biçimsel düzenlemeler, ast-üst ilişkisini kurabilmenin ve bunun üzerinden 
tahakküm ve disiplin pratikleri yaratmanın maddi zeminini oluşturur. Amiral 
Ziya Dümer’in Deniz Lisesi dönemine ilişkin anlatımları (2003: 41-42, 47) bu 
tür detaylar konusunda çok anlamlı örnekler sunmaktadır: 

Sınıf mülazımımız bir gün sınıfı musluklar arasında topladı. Duvardaki 
resimleri göstererek fırçanın nasıl hareket ettirilmesi gerektiğini, dişlerin 
arka taraflarının nasıl temizleneceğini anlattı. Sabah muayenelerinde 
dişlerin de muayene edileceğini bildirdi. (…) Sınıf subayları her sabah 
öğrencileri denetlerdi. Kumanda ile önce şapka çıkartılır, saçlar 
görülür, ceket önü açtırılır, gömlek temizliği, düğmeleri, pantolon 
askıları incelenir. Paçalar fora kumandasıyla önce sağ, sonra sol ayak 
yarım adım ileri atılır, pantolon yukarı sıyrılır, çorap bağları, fotinler 
ve bağları görülürdü. Kumanda ile eller ileri uzatılır, önce ellerin 
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üstü, sonra avuçlar gösterilirdi. (…) Her öğrencinin yatakhanede ve 
teneffüshanede birer dolabı vardı. Dolapların kilitleri yoktu. Her an 
denetlenmeye hazırdı. Dolaplarda belirli bir istif biçimi vardı. Okulda 
dört kurnalı bir hamam vardı. Öğrenci haftada bir gün sınıf sırasıyla 
parti parti burada yıkanır, sabahleyin erken hamam yapacak öğrenci 
kalk borusundan önce hazırlanıp nöbet kamarasındaki deftere adını 
yazarak hamama giderdi.

Foucaultgil anlamda düşünüldüğünde, askeri okullardaki bu uygulamalar ile 
beden üzerinde bir denetim sağlanmış ve bu yolla “bireyin imal” edilmesi 
gerçekleştirilmiş ve bireyler, makine gibi komutlara bağlı hareketlere 
tâbi tutularak yabancılaştırılmıştır (Foucault, 1995: 214). Söz konusu 
ayrıntıların işlevine ilişkin zekice bir akıl yürütmeyi Bröckling yapar. Buna 
göre askerî örgütte kişi, istese de hepsini yerine getiremeyeceği normlardan 
oluşmuş geniş bir liste ile karşılaşır.6 Selamlama, temizlik, tertip ve düzene 
vb. yönelik sayısız talimatın amacı, aslında kişinin iş yapma kapasitesini 
harekete geçirmekten çok, bu birbiriyle ilişkili normların sayısal çokluğu 
sayesinde normlar kapanının kişiyi yutmasını, onun kendisini sürekli bir 
eleştirinin odağı, cezalandırılma olasılığıyla yüzyüze biri olarak hissetmesini 
sağlamaktır. Söz konusu kişi, sonuçta normların öngördüğü bir işi başarıyla 
tamamlamış olma duygusunu, bu işin uzmanı olma duygusunu taşımak 
yerine, eleştirilmekten ve cezalandırılmaktan kıl payı kurtulduğu duygusunu 
taşır ve bu kendisinin yetersiz bir kişi olduğu inancını güçlendirir. Önüne 
sürülen normlara uyacak becerileri ve ustalıkları edinme konusunda motive 
olur ve bunların meşruiyetlerini sorgulamayı aklının ucundan bile geçirmez. 
Askerlikte disiplin sorunlarının bir görevi başarma, bir görevi yerine getirme 
sorunları olarak tanımlanması boşuna değildir. Önemli olan kişinin asker 
olmayı isteyip istememesi değil, bir asker olmayı başarıp başaramamasıdır. 
Ya da silahla insanların üzerine ateş etmek isteyip istemediği değil, tam isabet 
ettirecek kadar iyi bir nişancı olup olmadığıdır (Bröckling, 2001: 45). Bu 
türde bir toplumsallaşma, günün birinde askerî müdahale içinde yürütmesi 
gerekenlerle ilgili emir alan bireyin önceliği,  bu eylemin doğruluğunu veya 
yanlışlığına ilişkin ahlaki bir sorgulama değil, işin kendisine düşen bölümünü 
başarıyla yerine getirip getiremeyeceği olacaktır.

Disiplinin işlerin yürütülmesi için bir araç olmaktan öteye götürülerek 
neredeyse kendisi için bir amaç haline getirilmesi ise, Yüzbaşı Numan Esin’in 
anlatımıyla (2005: 49) bireyin toplumuyla kuracağı ilişkiyi de belirleyecektir:  



Hakan Şahin

55

Barış şartları içinde orduda eğitim temel olarak disiplin eğitimidir. 
Benim yaşadığım kadarıyla Türk ordusundaki askerî eğitimin en büyük 
eksikliği budur. Bu katı disiplin anlayışı ne yazık ki Türk ordusunda 
yerleşmiştir. Yerleştiği için de genç yaşlarda esneklik gösteren pek 
çok subay arkadaşımız, rütbe aldıkça, ordunun katı kurallarına göre 
çizilmiş bir çerçevenin dışına çıkabilme konusunda esnekliklerini 
yitirirler. Subaylar, toplumsal gelişmeleri kavrayamamaktan ötürü 
yararlı olabilme şanslarını yitiriyorlar. Sivil toplumun dışında bir 
yaşamları var. Toplumdaki gelişmeleri yeterinde sezemeyişi, askerî 
eğitimin verdiği katı disiplinle birleşince yeni açılımları kavramak güç 
oluyor.

Farklılık ve Misyon Duygusu
Sivil gençlik, üniversite gençliği kalemli idi. Harbiye hem kalemli, hem 
silahlı idi (Acarel, 2007: 23).

Hemen hemen bütün ordularda askerler toplumdaki diğer sivil gruplardan 
farklı oldukları bilincini geliştirmişlerdir. Bu bilincin oluşmasında, ordunun 
örgütlenme biçiminin, katı disiplinli ve hiyerarşik yapısının, toplumun geri 
kalanından farklılıklarını vurgulayan eğitimlerinin payı büyüktür. Anılara 
bakıldığında, söz konusu duygunun oluşmasında askerî okulun önemi açıkça 
anlaşılır. Asker bireyin, toplumdan ayrı bir varlık olduğunu ilk kez hissetmeye 
başladığı yer, askerî okullardır. Anılarda, askerî okulu sevmeyen, okuldan 
ayrılmayı düşünen öğrenciler de dâhil olmak üzere hemen bütün öğrencilerin 
toplumun geri kalanından farklı olduklarına, zor ve kutsal bir iş yaptıklarına 
dair bir kanıya sahip olduklarını ve bunu açığa vuran kurum-içi uygulamaları 
beğeni ile karşıladıkları görülür. Özellikle bu amacı gütmüş olsun veya 
olmasın, tören ve tatbikat türü etkinlikler, tek başına üniformanın kendisi ve 
onu giymeyi hak etmiş olduğu inancı öğrencilerde toplumdan hem farklı hem 
de belli-belirsiz de olsa, ondan üstün olduğu duygusuna yol açabilmektedir.7 

Öğrencilerde belli belirsiz başlayan bu kendini farklı görme duygusu yeri 
gelince dönüşerek bir sorumluluk ve misyon duygusu halinde çiçeklenecektir. 
Örneğin Eric Jan Zürcher (2005) Osmanlı Harbiye’sinde eğitim gören yeni 
kuşağın, kitaplarını gizlice okuyup tartıştıkları Yeni Osmanlıların Osmanlı 
yurtseverliğinin etkisinde kaldıklarını, Hale (1996) de kendilerini geleneksel 
toplumdan ayıran eğitim sisteminin tüzel kimlik ve siyasi misyon duygularını 
keskinleştirdiğini söyler. Gerçekten bu dönemde öğrencilerin siyasal fikir, 
görüş ve pratiklerine bakıldığında belirgin temalardan birinin devletin ve 
milletin bekasına ilişkin kaygılar ve bunları gidermeye yönelik kendiliğinden 
edinilmiş bir misyon duygusu olduğu görülür. “Memleket meseleleri”nin 
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öğrenciler arasında ders dışı zamanlarda sıkça konuşulduğu ve “bir şey yapmak 
lazım!” fikrinin sohbetlerin hâkim konusu olduğu görülür. Öğrencilerin hemen 
hepsi bir kurtuluş düşüncesinin peşindedir. O şeyi kim yapacak sorusunun 
cevabı ise bu genç mekteplilerin kendisini işaret etmektedir. Bu, Samuel E. 
Finer’ın (1975: 32) mood olarak isimlendirdiği, misyon duygusu ve kamu 
hizmeti ethosu gibi niteliklerin beslediği, akıldan çok duygularla ilişkili bir ruh 
halidir. Daha 14 yaşındaki “Hürriyet Kahramanı” Resneli Niyazi’nin(1975: 
32) “gizli bir ses” dediği şey de bu ruh hali bu olsa gerekir.8 

İlginç biçimde, anılarda yer alan anlatıların ortak noktalardan biri öğrencilerin 
siyasetle ilgilenmemeleri konusundaki sıkı öğütlerdir. Askerî okul eğitiminde 
siyaset, askerî okullardaki günlük dilden neredeyse dışlanmıştır. Aslında, 
neredeyse, siyaset diye bir şey yoktur. Bununla birlikte söylemle praksis 
genellikle farklı olmuştur. Bu ikircikli durumu Orgeneral Muhsin Batur (1985: 
559) şöyle tarif eder:

Bizim kuşaklarımız, rütbelerimiz ilerledikçe daima bir ikilemle 
karşılaştık: Gerçekler ve nasihatler. Gerçekler, gerektiğinde subayların 
politika ile uğraşı vererek, vatanı kurtardıklarını gösterirken, 
söylenenler ve nasihatler başka türlü oluyordu. 27 Mayıs ve 12 Mart 
döneminde de ihtilal ve müdahaleyi yapan komutanlar astlarına bu gibi 
sözler söylemiş ve nasihatlerde bulunmuşlardır.

 
Öğrencilerin açıkça siyasal olan eylemleri için meşrulaştırma işlevi gören 
söylemlerden biri, uğraştıkları şeyin “umur-u siyaset” değil “umur-u devlet” 
olmasıdır. Siyaset kendisinden sakınılacak, devlet ise kendisi sakınılacak bir 
şeydir. Askerler, siyasetin kıyısına değil tam “kalbine” dokunduklarında dahi, 
temas ettikleri yerin siyasete değil devlete dair olduğu inancındadır. Askeri 
öğrenci ise okula girdiği andan itibaren zaten devletin kalbine çok yakın bir 
yerlerde bulunduğunu sezmeye başlamıştır. O devletin, devlet de onun çok 
yakınındadır. Bir cumhurbaşkanı bir gece yatakhanesine gelebilir. Örneğin 
İsmet İnönü hobi olarak yaptığı at gezintilerinin güzergâhını mutlaka Harp 
Okulu’ndan geçirmeyi ve rastladığı öğrencilerle sohbet etmeyi alışkanlık 
edinmiştir. Hatta İnönü’nün gece ders çalışma saatlerinde ansızın okula 
gelerek o günkü dersle ilgili kısa sınavlar yaptığına ilişkin tanıklıklar vardır 
(Gürkan, 2000: 6). Osmanlı döneminde padişahların da Harp Okulu’na 
yaptığı bu tür “uğramaların” daha sonra başka isimler tarafından da devam 
ettirileceği görülecektir. Bu durumun, öğrencilerde en üst düzeyde gözler 
tarafından yakın kontrolde tutuldukları algısının oluşmasına hizmet ettiği 
ölçüde Devlet’le organik ilişkide bulunma gibi bir ayrıcalığın sahibi oldukları 
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duygusuna yol açtığını düşünmek mümkündür. Bu olası neden, askerî öğrenci 
için Devlet hakkında düşünmenin, -pejoratif anlamıyla- siyasal olan hakkında 
düşünmek demek olmadığı algısının pekişmesini sağlar. 27 Mayıs’ın iki ismi, 
Yüzbaşı Numan Esin ve Albay Dündar Seyhan’ın anlattıkları, edinilen askerî 
terbiyenin Devlet ve siyaset algılamaları arasında yarattığı farka işaret eder.9

Arkadaşlık İlişkileri
Foucault (1995: 215) askerî örgütteki hiyerarşiye vurgu yaparak, görünürde bir 
tek gözetim aracı ile yapılan denetimin, aslında birbirini denetleyen bakışların 
var olduğu yapılar sayesinde hiyerarşik gözetimin mümkün kılındığını belirtir. 
Askerî okullarda da öğrenciler günlük aktivitelerinin her aşamasını, sadece 
hiyerarşik üstlerinin değil, aynı zamanda benzer muamelelere maruz kalan ve 
aynı şeyleri beraber yapmaları gereken öbekler halindeki başka kişiler (devre 
arkadaşları, ast ve üst sınıflar) eşliğinde yürütürler. Askerî itaat üretiminin 
tezahürlerinden biri de resmi formaliteye dayanmadan oluşan bu ilişkisel 
mekanizmalar yoluyla belirir. Söz konusu arkadaşlık ilişkileri, özellikle zor 
durumlarda, hiçbir askerî eğitim programının ve hiyerarşik emir ve komutanın 
sağlayamayacağı destek ve kuvvet verir. Arkadaşlık ilişkileri hem dayanışma 
ve himaye, hem de bazen acımasız ve soğuk da olabilen (Yergök, 2006: 45)10  
bağlayıcı bir kolektivitenin ortamıdır (Bröcling, 2001: 11). Sadece yazılı 
kurallara ve üstlerin emirlerine itaat edilmesi yetmez, arkadaşlık öbekleri 
içinde de toplumsal denetimin sürdürülmesi ve askerler arasında etkili 
bağların kurulması şarttır. Hiyerarşik yapı ile eşit erkekler birliği biçimindeki 
bu iki düzlemin normlarında temellenen talepler, birbirine zaman zaman 
ters düşseler de etkili bir disiplin uygulamak isteyen emir-komuta zinciri, 
bu hiyerarşinin etki alanı dışında kalan güç ve etkenlerden yararlanır. Bunu 
Hannah Arendt (2010: 22) çok iyi tespit eder:

Askeriyede ilk kaybolan değer, bireyciliktir. Onun yerine sivil alandaki 
dostluk biçimlerinden çok daha yoğun biçimde hissedilen ve çok 
daha güçlü olduğunu kanıtlayan bir tür grup bağı buluruz. İster suça 
yönelik olsun ister siyasal olsun tüm örgütlenmelerde grup, kendi 
güvenliği adına grubu oluşturan her bir bireyin geriye dönüşü mümkün 
olmayan bir eyleme girişmesini ister. Böylece birey, şiddet grubuna 
kabul edilmezden evvel, kendi toplumuyla olan tüm köprülerini yakmış 
olacaktır. 

Hatıralarda öğrenciler arasında belirli biçimlerde gerçekleşen bir siyasal 
bilgilenme, bazen görece uç düzeyde bir siyasallaşmanın olduğu açıkça 
görülmektedir.11 
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Askeri okul dönemindeki ilk siyasal bilinçlenmeler hemen her zaman okul 
idaresinden gizlice gerçekleşmiş ve yine hemen her zaman okul bunu çeşitli 
yollarla tespit etmiş, siyasal konjonktüre, okul idarecilerinin kişiliğine 
ve siyasal yönelimlerine bağlı olarak değişen ciddiyet dozlarında bir 
kovuşturmaya tâbi tutmuştur. Bu nedenle “birşeyler yaparak vatanı kurtarma 
fikri”nin bazen hayata bile mâl olabilecek tehlikesi, söz konusu fikirlerin 
sadece sınırlı arkadaş grupları arasında paylaşılmasını zorunlu kılar. Başka bir 
deyişle, farklılık ve misyon duygusu ile tetiklenen, genellikle okul dışından 
beslenen ve arkadaşlık öbekleri boyunca yayılan bir siyasallık söz konusudur. 
Askerî lisede, Harp Okulu’nda aynı dönemde okumuş olmak başka bir 
değerli atıf kaynağıdır.12 Üstelik aynı karavanaya kaşık sallayan öğrenciler, 
ileride belki de başka türden eylemselliklerin içinde bulunacaklardır. Albay 
Çelikoğlu’nun deyişiyle (2010: 28) “Siz Orgeneral Evren’in Albay Türkeş’le 
sınıf arkadaşı olduğunu bilir misiniz?”13 

Bitirirken
Türkiye’de demokratikleşme çabaları çerçevesinde sivil-asker ilişkilerinin ve 
askerî müdahalelerin tartışmaya açıldığı çoğu durumda, askerlerin (subay ve 
generallerin) eğitilme biçimlerine vurgu yapılarak askeri okullara demokrasi, 
insan hakları gibi “rehabilite edici” dersler ilave edilmesi türü öneriler 
gündeme getirilebilmektedir. Bu çalışma, böylesi bir öneri hayat bulduğu 
takdirde sağlanabilecek katkıların imkânlarını ve sınırlılıklarını askerler 
tarafından yazılmış yaşam anlatıları üzerinden tartışmaya çalıştı. Söz konusu 
kaynaklarda aktarılanlar, söz konusu katkıların imkândan çok sınırlılıklarla 
çevrili olduğunu gösteriyor. Zira bu anlatılardan itibaren bakıldığında 
gözüken şey, askerlerin siyasal toplumsallaşmalarında müfredatın görece az 
önemli olduğu ve bundan çok daha etkin şekilde işleyen, müfredat dışı başka 
faktörlerin yoğun biçimde devrede olduğudur. Disipliner mekanizmalarla 
örgülenen total kurum özellikleri, kurum elinin uzanamadığı daha kılcal 
alanlarda bile bir kontrol aracı olarak işlev gören arkadaşlık ilişkileri dinamiği 
ve sadece üstünlük değil aynı zamanda bir farklılık bilinci sözü edilen faktörler 
olarak beliriyor. 

Nitekim ele alınan yaşam anlatıları askerî okul dönemlerine odaklanarak 
bakıldığında,  bu döneme rengini veren en belirgin tema, bu okulların zaman 
ve mekânın titizlikle tasarlandığı, öğrencilerin hem komutanları hem de 
birbirleri tarafından sürekli gözetim altında tutulduğu, bedenleri tahakküm 
altına alan disiplin tekniklerinin geçerli olduğu, üstelik sadece bu tür zor 
teknikleri ile sınırlı kalmayıp rıza üretimini sağlayacak çeşitli benimsetme 
mekanizmalarının da devreye sokulduğu total kurum özellikleridir. 
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Böylelikledir ki kimi şeyler hiç “okutulmasa” bile “Harbiye’de şehitler 
kapısından geçerken” öğrenilmekte ve içerideki “hava” onları aynı yaştaki 
sivil öğrenci arkadaşlarından farklı kılmaktadır. Bu yapı içinde öğrencilerin 
zamanı ve bedeni üzerinde sağlanan denetimle “bireyin imal” edilmesi 
gerçekleştirilmekte ve bireyler makine gibi komutlara bağlı hareketlere 
tâbi tutularak yabancılaştırılmaktadır. Bu okulların öğrencilerde yarattığı 
sivillerden farklı olma ve onlarınkinden ayrı bir sorumluluk (misyon) duygusu 
ile yüklenme, siyasal toplumsallaşmalarında bir başka etken olarak ortaya 
çıkmaktadır. Üniformayı giyen öğrenci, Machiavelli’nin deyişiyle, “kentin 
giysisini ve sesini” terk etmektedir. Arkadaşlık ilişkilerinden kaynaklanan, 
subaylık döneminde birlik ruhu haline dönüşecek olan sosyal birliktelikler 
bu okullardaki bir başka toplumsallaşma aracı olarak belirmekte, öğrencinin 
içinden geldiği toplumsal grupla arasındaki köprüler okul yaşamı boyunca 
zayıflarken ait olduğu yeni grupla ilişkileri pekişmektedir.

İşaret edilen tüm bu nedenlerle burada, sırf müfredat üzerinden yapılacak bir 
takım iyileştirmeler yoluyla kalıcı bir tutum değişikliği beklentisinin ancak 
bir iyimserlik olabileceği göstermeye çalışıldı. Arkaplanda işleyen daha derin 
tarihsel, kültürel ve yapısal özellikleri ve bunları yeniden üreten mekanizmaları 
önemsemeden ve onları değiştirmeye yönelik çaba gütmeden, sırf öğrencilere 
demokrasi, insan hakları türü derslerin verilmesi yoluyla tavırda bir değişim 
beklentisi hiç değilse naif kalacaktır.

DİPNOTLAR
1 Akademik araştırmacılar, ordu üzerine sosyolojik çalışma yapma 

olanaklarından büyük ölçüde yoksun. Türkiye’de ordu üzerine çalışan 
ilk isimlerden Mevlüt Bozdemir (1982) bu yoksunluğun nedenleri olarak 
konunun araştırmacılarda uyandırdığı “korku değilse bile çekingenlik” 
duygusu ile ordu araştırmaları için kaçınılmaz bilgi kaynaklarının son 
derece sınırlı olması ya da araştırıcılara kapalı tutulması (“devlet sırrı”) 
olarak görür. Ahmet Taner Kışlalı (1974) da aynı zorluktan şikâyetçidir: 
“bilgilerin çoğu genelkurmayların ya da savunma bakanlıklarının 
dosyalarında vardır. Ancak bu bilgilere ulaşmak siviller için neredeyse 
olanaksızdır. Amacın bilimsel olması durumu değiştirmemektedir.”

2 http://www.tsk.mil.tr çevrim içi: 12 Mayıs 2013

3 Örneğin II. Abdülhamid’in isteği üzerine ülkeye davet edilen Von der 
Goltz, Harp Okulu’nun eğitim müfredatında teorik derslerinin fazlalılığı 
karşısında bu müfredatı değiştirmek istediğinde, Gazi Osman Paşa buna 



“Müfredata Demokrasi Dersi Konulsun” Önerileri Vesilesiyle: Türkiye’de Askeri Okullarda Siyasal ...

60

şiddetle karşı çıkacaktır. Bunun nedeni Harp Okulu mezunlarının sadece 
askerler olarak değil, Osmanlı Devletinin modernleştiricileri olarak 
görülmesi ve mezunlarından sivil istihdam alanlarında da istifade edilmek 
istenmesidir.

 
4 “1946’da Org. Salih Omurtak’ın en önemli hizmeti Harp Okullarına yeni 

bir veçhe vermesi oldu. Belki en önemlisi Harp Okullarında okunan askerî 
derslere ilaveten, öyle hukuk, fen ve sosyal bilimler dersleri yerleştirdi ki 
subayın her bakımdan mükemmel yetişmesini amaçladı.”

5 Askeri Liseler(Kara ve Deniz) ve Orta Mektepler Talimatı  (1929: 3).

6 Bu listenin yaratıcı çeşitliliği konusunda örneğin Osmanlı dönemi 
Harp Okulu’nda suç sayılan bazı fiillere bakılabilir: Kumar oynayanları 
seyretmek, tiyatroya gitmek, Cuma günü tiyatroya gitmek, yat borusu 
çaldıktan sonra sükûneti bozmak, yoklama sırasında konuşmak, yakası 
açık halde gezmek, okula gazete getirmek, ellerini cebine sokmak, 
roman okumak, arkadaşına kartopu atmak, helada şarkı söylemek, ders 
çalışmamak (Kurtcephe, 1991:148-150). GATA Hemşirelik Okulu’nda 
cezalandırmaya tabi olan bazı eylem örnekleri için ise Şimşek-Rathke 
şunları zikreder: Asansöre binmek, okul tarafından verilen çorap yerine ten 
rengi çorap giymek, banyo günü olmayan günde banyo yapmak, makyaj 
yapmak, dolabında küpe bulundurmak, etek boyunu kısaltmak, etütte 
gürültü yapmak, giysi askılarının ters yöne bakması, yatağın gereğince 
gergin olmaması, öğle arasında yatakhaneye girmek, yat saatinden sonra 
ayakta olmak, karyolanın altında ayakkabı unutulması, çay yapmak, 
sınavın ertelenmesini istemek (Lale Şimşek-Rathke, 2011: 107).

 
7 “Bahar gelince Kuleli’den yürüyüşlere çıkardık. Muntazam bir tabur 

halinde okuldan çıkar, Havuzbaşı’na, bazen de Beylerbeyi Çayırına kadar 
uygun adımla marş söylerdik. Çengelköyü çarşılarından geçerken halkı 
ayağa kaldırır, kahvelerden dışarı uğratırdık” (Kocatürk, 2009: 39). 

 “Harbiye’de tatbikat dönüşümüz çok gösterişli olurdu. Tozdan bozarmış 
siyah elbiselerimiz, terli yüzümüzle askerliği temsil ettiğimiz için gurur 
duyardık. Şişli’den Harbiye’ye doğru düzgün adımlarla yürüyüşümüz, 
Harbiye’de komutanlarımızın önünden geçişimiz unutulur gibi değildi” 
(İlter,  2003: 87). 
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 “Çarşıya gidip kılıç takır takır taşlara dokundukça mesrur olur idim (Zarif 
Paşa, 1942: 449). 

 “Üniformam bol geliyordu. Düzelttirdim. Palaskamı da takınca aynada 
kendimi pek beğendim. Ah tatil çabuk gelse de üniformalı olarak anneme 
babama, nineme ve sevdiklerime bir gösterebilsem diye heyecanlandım” 
(Şarlak, 2004: 10). 

 “Bayram töreninde piyade taburlarının önüne biz Askerî İdadi öğrencileri 
bulunuyorduk. Vali ve komutan paşalar sırmalı, büyük üniformalarını 
giymişlerdi. Binbaşı ve daha üst rütbedeki subayların yaldızlı, püsküllü 
apoletleri ile sırma ve kılıçları bizim hevesimizi artırıyordu” (Yergök, 
2006: 43). 

 “Okul dışında haftasonu tatillerinde üniformalı dolaşmak biz Harbiyeliler 
için zorunluluktu. Buna bir de her yaştan sivil halkın askerlere ve 
üniformaya karşı gösterdiği sevgi destekli ilgileri de eklenince biz, o 
sevecen halkın arasında olmaktan büyük bir keyif alırdık” (Bayar, 2006:  
110).

8 “1887 yılı daha 14 yaşını tamamlamamış bir okul öğrencisi iken vatanın 
yandığını, milletin ve memleketin battığını duymuş, padişahın çevresinin 
hainlerle sarıldığını öğrenmiştim. Hainler ve alçaklardan öç alma gün ve 
gücünü bana vermesini Ulu Tanrı’dan diliyordum. Oraya ne yerleştirilirse 
yine bir boşluk, yine birşeyler koymak gerekiyordu. Orayı yalnız yurt 
sevgisinin doldurabileceğini bana gizli bir ses durmadan tekrarlıyordu.” 

9 “Tek parti yönetiminin ağırlığı, 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de 
azalarak, ama ordu gibi kurumlarda şiddetinden bir şey kaybetmeden 
sürmüştür. (…) Biz İsmet Paşa’yı o dönemin sorumlusu olarak çok 
eleştirmişizdir aramızda. Biz DP’yi desteklerdik. Yine de İsmet Paşa’nın 
düşmesini biraz yadırgadık, hatta üzüldük. Demokrat eğilimli olmamıza 
rağmen, belki askerî terbiyenin üzerimizde bıraktığı iz, belki İsmet 
Paşa’nın zaman zaman Harp Okulu’na gelip bizim aramızda bulunmasının 
yarattığı etki nedeniyle, tam tespit edebilmiş değilim. Adeta, “Türkiye’nin 
kurucuları bunlar, bunlarsız bu iş nasıl olur?” kaygısı yer etmişti içimizde” 
(Esin, 2005: 35-36).

 “At gezintisini Harp Okulu’nda yaptığı zamanlar hangi durumda olursak 
olalım pencerelere koşar ve büyük tezahürat yapardık. Harbiyeli olarak 
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Atatürk’ün yerine mutlaka İnönü’nün geçirilmesini istiyorduk. Atatürk’ten 
ayrılmanın ağır hüznü ve ruhi baskısı altında Harp Okulu iç bahçesinde 
toplanıyor ve bu arzumuzu açıkça belirtiyorduk” (Seyhan, 1966: 8).

  
10 “Erzurum askerî idadisinde üst sınıflarla olan münasebetler adeta devletle 

olan münasebetler gibi çok resmi idi.”
 
11 “Mekteb-i İdadi son senesinde Yunanistan’a ilan-ı harb edilmek üzere 

idi. Bütün arkadaşlarımın askerlik hislerini galeyana getiriyordu. Soba 
başında toplandığımız istirahat zamanlarında hükümetin aczinden, idare-i 
mutlakanın, hassaten Sultan Hamid’in fenalığından bahsederdik. Fakat 
bunlar söz olarak kalır, yalnız, fikirde bir intibah hâsıl ederdi. Ara sıra, 
itimat ettiğim arkadaşlara bu idare-i zalimeyi devirmek çarelerinden bahse 
başlamıştım” (Enver Paşa, 1991: 15).

 “Erkan-ı Harbiye üçüncü sınıfta ben, Seyfi ve ikinci sınıftan İsmet 
(İnönü) beyler birinci derecede bir teşekkül gibiydik. İkinci derece muhit, 
mahremiyet de teşkil etmiştik. Her şeyi konuşurduk” (Karabekir, 2009: 
166). 

 “Harp Okulu’nda teşkilatın ilk nüvesini biz kurduk. Tabii gizli olarak. 
Fikirlerimizi, toplamı bini aşan Harp Okulu öğrencilerine aşılamak için 
sınıfta el yazısı ile bir dergi çıkarmaya karar verdik. Asıl faaliyetlerimiz 
Harp Akademisi’nde oldu. Bu yüzden az daha okuldan kovulacaktık” 
(Cebesoy, 2000: 65). 

 “Ordu, Harp Okulu’nda subay olarak yetiştirdiği gençlerin ülkeye, rejime 
ve cumhuriyete bağlı olmasını, politikadan da uzak kalmasını isterdi. Biz 
felsefe okuyorduk. Ben arkadaşlar arasında konferanslar düzenliyordum. 
Konuları bilimseldi, politik yanı yoktu. Politize olmuş bir tarafımız vardı, 
ama memleket sevgisi ve gerçeği yakalayabilme ateşi içinde..” (Esin, 
2004: 36).

  
12 “Mezun olan teğmenler aldıkları ilk maaşı Harp Okulu dışına çıkaramazlar. 

Daha mezuniyetlerine aylar varken ast sınıflardan sevdiği gençler talip 
olur bu paraya.  30 Ağustos törenlerinden hemen önce bu para kardeş 
payı olarak dağıtılır.  Bu örneği özellikle yazdım. Zira dünyanın hiçbir 
kurumunda böylesi bir gelenek yoktur. Mülkiye’de ve Tıbbiye’de de..”  
(Demirağ, 2011: 86).
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13 “Bu yıllarda askerî liseyi bitiren gençler 27 Mayıs’ı, 22 Şubat’ı, 21 Mayıs’ı, 
12 Mart’ı ve 12 Eylül’ü yapan insanlardır. Yapılan askerî hareketlerin 
çekirdeğini bu yılların öğrencileri oluşturur. Daha genç ve daha yaşlıların 
bulunmasına rağmen gene de çekirdek 1938-39-40-41-42 yıllarında Harp 
Okulu’ndan mezun olanlardır. Siz Orgeneral Evren’in Albay Türkeş’le 
sınıf arkadaşı olduğunu bilir misiniz?” (Çelikoğlu, 2010: 28).
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