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Military Service after University 

 

 

Turkish transcript: 

 
A: Merhaba bize askerlikten bahsedebilir misiniz? 
 
B: Merhaba tabii ki. Ben bir hafta önce kadar bitirdim askerlik görevimi, Allah’a çok 
şükür. Biraz sıkıntılı bir dönemdi aslında. Türkiye’de üniversite mezunları için iki 
şekilde askerlik yapma imkanı var. Birincisi altı ay kısa dönem askerlik 
yapabiliyorsunuz er olarak, ikincisi de rütbeyle asteğmen olarak on iki ay 
yapabiliyorsunuz. O şartlar yönünden biraz farklı subay statüsünde askerlik 
yapıyorsunuz. İkisinin de kendisine göre sıkıntıları var. Ben gittiğim bölgenin biraz 
kritik bölge olması dolayısıyla uzun dönem yapmaktan çok mutluluk duyduğumu 
söyleyemem. Daha doğrusu aslında çok mutluluk verici yanları da vardı. Yani ülken 
adına bir şey yapıyorsun, bölmeye çalışanlara karşı mücadele ediyorsun falan ama 
alışmadığımız için, bu bizim mesleğimiz olmadığı için yaşanan bazı şeyler çok 
zorluyordu bizi. Dağlarda falan kalıyorduk. O yüzden biraz problem yaşıyordum.  
 
A: Kaç yaşında gittiniz? 
 
B: Ben 24 yaşında askere başladım. Üniversiteye 19 yaşında başlamıştım. Dört yıl 
okuduktan sonra gittiğim için. Normalde Türkiye’de askerlik 19 yaşında, on dokuz, 
yirmili yaşlarda başlıyor. Zorunlu olarak yapılıyor Türkiye’de biliyorsunuz.  
 
A: Peki nasıl çok önemli mi asker olmak Türkler için? 
 
B: Tabii ki tabii ki Türkiye’de çok önemli. Bazı ailelerde cidden büyük bir eksik olarak  
görülüyor askerliğin yapılmaması. Yani bazı köylerde falan Türkiye’de gerçekten sanki 
askerliğini yapmamış adam hayata başlamamış gibi falan görülüyor, ayıplanıyor. Bu çok 
özel bir değer aslında bizim için. Bir de Türkiye’de bu kuruma karşı aşırı bir sempati var 
insanlarda, bakış açıları falan çok farklı gerçi askerlik yapıp gelen erkekler orada çok 
sıkıntı yaşadıkları için bakış açıları biraz değişiyor ama geldikten sonra mesela ben de 
askerlik yaparken çok büyük sıkıntılar çektiğimi düşünüyorum. Oradayken bazen nefret 
ettiğim dahi oluyordu ama geldikten sonra bunu vatanın için yaptığını biliyorsun. Sen de 
işte bir yıl, benimki bir yıldı mesela, normalde er olarak yapan askerler on beş ay 
yapıyorlar. Onlar da, sen de bitirdikten sonra ülken adına bir şeyler vermiş olmaktan 
gurur duyuyorsun. Ben mesela  böyle bir bölgede, yani Türkiye’de askerliğin zor 
yapılacağı yerlerden bir yerde askerlik yaptım ben. Öyle bir yerde askerlik yapmaktan 
onur duyuyorum hakikaten şimdi geldikten sonra ama gelmeden önce tabi oradaki şartlar 
bizi çok zorluyordu. Biz orada yani konteynerlarda kalıyorduk. Bir konteynerın içinde 
dört kişi yaşıyorduk. İşte ne bileyim dağlarda operasyonlarda kalıyorsun, aç kalıyorsun 
günlerce, bazen çok zor şartlarda, çok zor hava şartlarında yaşamak zorunda kalıyorsun. 
Üşüyorsun, ben hayatımda hiç orada üşüdüğüm kadar üşüdüğümü hatırlamıyorum 
mesela. Parmaklarımın falan donduğunu hissediyordum. Böyle küçük el sobaları falan 



var. Şöyle sıkınca ısınıyor falan, ellerinizi falan onunla ısıtabiliyorsunuz. Zor ama 
kesinlikle bitirdikten sonra büyük bir onur Türkiye’de askerlik yapmış olmak. 
 
A: Peki çok teşekkür ederim 
 
B: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.   
 
 

English translation:  

 

A: Hello. Could you talk to us a little bit about military service? 
 
B: Hello, certainly. I completed my military service about one week ago, thank God. It 
was a bit of a difficult period. There are two opportunities to do military service for 
university graduates in Turkey. First, you can do your military service for a short time, 6 
months, as a private. The second is that you can do it with a rank of sub-lieutenant for 12 
months. The second one is a little bit different in terms of the conditions. You are doing 
your service with the status of an officer. Both of them have their own challenges. I 
cannot say I am happy I did my military service for the long period since the region I 
went to was a critical region. In fact, in all honesty, there were also some things that 
made me happy.  I mean, you do something in the name of your country, you fight 
against those who are trying to divide your country, but since I am not used to that and 
this is not my job some things are a challenge. We lived in the mountains. That is why I 
had some problems. 
 
A: How old were you when you went? 
 
B: I started military service when I was 24. I had started college when I was 19. I went 
after I had gone to college for 4 years. Normally, military service in Turkey starts at the 
age of 19 or 20. It is obligatory in Turkey, you know.  
 
A: Well, how is it? Is it very important for Turks to be soldiers? 
 
B: Of course it is very important in Turkey. In some families it is perceived as a big 
deficiency not to do your military service. I mean in some villages, the man who has not 
done his military service is seen as one who has not yet started his life, and he is judged 
poorly.  Actually, it has a special importance for us. In addition, in Turkey people have 
considerable sympathy towards that institution; their perspectives are different. In fact 
people’s perspectives also change when they complete their military service since they 
have had to face some difficulties there. For example, after coming out of the military I 
also think that I have had many difficulties. When I was there I used to even hate it 
sometimes, but after you come back you realize that you have done it for your country. 
You, for one year, mine was for a year, normally privates do it for 15 months, and both 
they and you feel proud after you complete it because you have done something for your 
country. I, for example, did my military service in one of the regions that is difficult to 
do your military service in Turkey. I took pride in doing my military service in such a 



region after I came back, but before we came back the conditions used to challenge us. 
We stayed in the containers [housing unit] there. We were 4 people in a container. Then, 
I don't know, you go to military operations in the mountains, you are famished for days, 
sometimes in very difficult conditions. You have to survive in harsh weather conditions. 
You feel the cold; I do not remember that I have felt as much cold in all my life as I felt 
there. I used to feel like my fingers were frozen. There are small hand heaters. It gets hot 
when you squeeze it. You can make your hands warm with that. It is difficult but it is 
definitely an honor for you to complete your military service in Turkey.  
 
A: All right, thank you very much. 
 
B: I thank you very much. Come easy. 
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