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Rudi Friedrich
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Türkiye’deki ilk vicdani retçiler vicdani retlerini 1990’ların başında açıkladılar ve savaşa, orduya ve zorunlu askerliğe karşı çıktılar. İlk başta Vedat
Zencir, Tayfun Gönül ve Osman Murat Ülke gibi fikirlerini açıklamaya karar veren çok az kişi vardı. Günümüzde ise bu sayı 1000´in üzerinde. Dahası, yüz binlerce kişi saklanarak veya başka yollarla zorunlu askerlikten
kaçtı. Yüzlerce kişi kovuşturmalar nedeniyle yurtdışında sığınma talebinde bulundu.
Bu kitapçık, ilk vicdani retlerin alenen açıklanmasından 30 yıl sonra
yayınlanmaktadır. Yurt dışından vicdani ret hareketine yönelik dayanışma
çalışmalarını değerlendirmekte, anlatmakta ve bir kısmı Türkiye’de yıllardır faaliyet göstermekte olan, bir kısmı da sonu belli olmayan bir yolculukla sürgüne giden vicdani retçilere konuşma hakkı vermektedir.
Bu kitapçık aynı zamanda Uluslararası Vicdani Ret Günü olan 15 Mayıs
2021’de yayınlanacak. Diğer pek çok etkinlik, video ve eylemle
Türkiye’den vicdani retçilerin sesini tüm dünyaya duyuracağız. https://
de.Connection-eV.org/KDV-Tag2021 ve www.wri-irg.org/en/CODay2021
adreslerinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Vicdani ret hakkının yasallaşmasındaki başarısızlık
Bügün hala, Türkiye, Avrupa Konseyi’ndeki vicdani ret hakkını tanımayan
tek ülkedir. Vicdani retçiler, birçok farklı yaptırımla askerlik hizmetini yerine getirmeye zorlanmaktadır. Bu yaptırımların bir sonucu olarak, vicdani
retçiler sürekli tutuklama emirleriyle, ömür boyu süren bir kovuşturma ve
hapis döngüsüyle ve onları sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın dışında
tutan bir “sivil ölüm”durumuyla karşı karşıya kalmakta.
Zorunlu askerlik ve ayrıca askerlik süresi konusunda yasal adımlar atıldı. 2019 yılındaki yeni bir askerlik yasası ile askerllik altı aya indirildi.
HDP’nin (Halkların Demokratik Partisi) birkaç yıl önce hazırladığı vicdani
ret kanun taslağı ise iktidar partisi ve diğer partilerin oylarıyla reddedilmişti. Sonuç olarak vicdani red hakkıyla ilgili hiçbir gelişme yok.
Türkiye’de özel bir uygulama var: askerlik hizmetinin kısaltılması için
ödeme. Askere Alma Kanununun 9. maddesine göre, yaklaşık 5.000 Euro
tutarında bir meblağ ödeyerek askerlik hizmetini bir aya indirmek mümkündür. Ancak yine de askere gitmek zorunda olduğunuzdan dolayı,
ödeme vicdani retçiler için bir seçenek değildir.

Kovuşturma ve Sivil Ölüm
Vicdani retçiler hala asker kaçağı olarak suçlanmakta. Adeta bir kısır döngü gibi tutuklama emirleri çıkartılmakta ve bu nedenle, polis / jandarma
tarafından herhangi bir kimlik kontrolünde gözaltına alınmaktalar. İlk
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gözaltından sonra vicdani retçilere idari para cezası verilir. Ayni zamanda,
tekrar askere çağrılırlar ve bu nedenle hala askerlik hizmetinden muaf
değildirler. Askeri Ceza Kanununun 63. Maddesine göre idari para cezası
işleme sokulduğunda, sonrasındaki her yeni tutuklama, 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla veya para cezasıyla (daha yaygın olan para cezası) sonuçlanabilir.
Dahası, vicdani retçilerin tutuklama, ceza davası ve yeniden askere
alınma kısır döngüsüyle karşı karşıya kalmaları, onları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Ülke v. Türkiye davasında ortaya atılan bir terim olan “sivil ölüm” maruz bırakmaktadır (başvuru no. 39437/98 ).
Vicdani retçiler, asker kaçaklarını çalıştırmak ceza gerektiren bir suç
olarak kabul edildiğinden kamu veya özel sektörde çalışamazlar.
Vicdani retçiler bu nedenle işsiz kalmaya veya sigortasız işlerde yasadışı çalışmaya zorlanıyor. Vicdani retçilerin
oy kullanma veya seçilme hakkı da yoktur.
Herhangi bir tutuklama daha fazla kovuşturmaya yol açacağından, vicdani retçiler
sosyal, ekonomik, yasal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerden de
kaçınmalıdır: Pasaport, ehliyet, otellerde
kalmak, seyahat etmek, toplu taşıma
kullanmak, devlet dairelerini ziyaret etmek
ve dahası. Böylece kayıtdışı bir hayat yaşamaya zorlanırlar.
Bu durum askere
gitmeyi reddeden ancak vicdani reddini henüz beyan etmemiş askere
çağırılan kişiler için de geçerlidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen bu durumla
ilgili herhangi bir gelişme ve ilerleme olmaması, AİHM kararlarının uygulanmasını izleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Haziran 2020 tarihli kararında da belirtildi, Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye Hükümeti’ne
konuyla ilgili çağrıda bulunuldu. Bu karar metnini de 6 sayfada okuyabilirsiniz.
Ek olarak, örneğin, basın açıklamalarından, basın konferanslarından,
eylemlerden ve hatta sosyal medyadan dolayı dava açılabilir. Türk Ceza
Kanunu’nun 318. maddesine göre, “Halkı askerlik yapmaktan soğutmak”
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

Askerlik kağıtlarının yakılması
eylemi 2014. Fotoğraf: Vicdani
Ret Derneği
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Avrupa Konseyi

Bakanlar Komitesi Kararı

Türkiye’deki vicdani retçilerin durumuna ilişkin
Bakan Yardımcıları,
1) Bu davaların, başvuranların pasifist ve vicdani retçi olarak zorunlu askerlik
hizmetini yerine getirmeyi reddettikleri, ve vicdani retçi olarak tanınmalarını
sağlayan bir prosedür olmadığından “sivil ölüm” anlamına gelen kayıt dışı yaşamlar sürmeye mecbur kaldıkları için tekrarlayan kovuşturmalar ve mahkumiyetler ile ilgili olduğunu hatırlatır.
Bireysel önlemlerle ilgili olarak,
2) Başvuranlardan Mehmet Tarhan, Çağlar Buldu, Enver Aydemir, Feti Demirtaş,
Nevzat Umdu, Barış Görmez ve Halil Savda’nın artık askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü altında olmadığını kaydeder;
3) Osman Murat Ülke, Yunus Erçep ve Ersin Ölgün’ün hala asker kaçağı olarak
görüldükleri ve “sivil ölüm” durumuyla karşı karşıya kalmaya devam ettikleri
konusundaki derin endişelerini dile getirir ve yetkililerin, bu üç başvuranın
daha fazla gecikmeden, askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddettikleri için
yargılanmıyor veya mahkum edilmiyor olmaları için gerekli tüm önlemleri almalarında ısrar etmektedir;
4) Yetkilileri, 1 Eylül 2020 tarihine kadar durumu açıklığa kavuşturmaya ve dokuz başvuran için ihlallerin tüm sonuçlarının giderildiğinden emin olmak üzere
gerekli adımları atmaya; idari para cezalarının iadesine, önceki cezalardan doğan tutuklama emirlerinin kaldırılmasına, sabıka kayıtlarının silinmesine ve son
olarak, başvuranların hiçbirinin vicdani retlerine ilişkin verilmiş idari para cezalarını ödemeyi reddettiklerinden kovuşturma ve hapis riski altında olmadığını
temin etmeye davet etmektedir;
5) Ayrıca, yetkilileri, Mehmet Tarhan aleyhindeki ceza yargılamasının sonucuna
dair ve Enver Aydemir davasında kötü muamele failleri aleyhindeki ceza yargılaması hakkında bilgi vermeye davet etmektedir;
Genel tedbirlerle ilgili olarak,
6) Yetkili makamların, Komite’nin önceki incelemeleri sırasında, yasal cezalar
hususunda ilerleme taahhüdüne rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmemesinden
üzüntü duyulmuştur; bu nedenle yetkilileri, 21 Haziran 2021 tarihinden önce
bu gruptaki davalarda Mahkeme’nin bulgularını telafi etmek üzere somut önlemler içeren bir eylem planı sunmaya davet etmektedir;
7) Ayrıca, yetkilileri, Ülke kararının* kesinleştiği 2006’dan bu yana Türkiye’deki
vicdani retçilerin sayısı ve bu bağlamda verilen idari para cezaları, kovuşturmalar ve mahkumiyetler hakkında istatistiki bilgi vermeye davet etmektedir.
Committee of Ministers: H46-40 Ülke group v. Turkey (Application no 39437/98), 13377th meeting,
4 Haziran 2020. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=09000016809e8f6e
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suçtur. Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesine göre “terör örgütü
propagandası yapmak” suçundan kovuşturmaya uğramak da mümkündür. Her iki cezalandırma tehdidi de son yıllarda vicdani retçilere ve barış
ve insan hakları aktivistlerine karşı kullanıldı.

Sürgün Yolu
Türkiye’deki durum, giderek daha fazla vicdani retçinin, başka Avrupa ülkelerinde koruma ve sığınma aramasına sebep oluyor. Avrupa’da ise vicdani ret nadiren mülteci olarak tanınmak için bir neden olarak görülüyor.
Genellikle kovuşturmalar, Türkiye’de zorunlu askerlik için meşru bir önlem olarak görülüyor. Bu nedenle Türkiye’deki savaş ağalarının kucağına
gönderilmekle, sınır dışı edilmekle tehdit ediliyorlar ki bu kabul edilemez
bir durum. İltica prosedürünün sınırları ve olasılıkları vicdani ret ve iltica
ile ilgili makalede açıklanmakta.
Bu kitapçığın odak noktası, sürgüne giden vicdani retçilerin raporlarıdır. Türkiye’de militarizmin gündelik gerçekliğini resmediyorlar. Beran
Mehmet İşçi, Ercan Aktaş, Halil Savda, Mertcan Güler ve Onur Erden, savaşa ve şiddete karşı verdikleri kararların kendileri için ne kadar önemli
olduğunu ve bu nedenle hangi baskılara maruz kaldıklarını açıkça ortaya
koyuyor. Çektikleri tüm hapis cezalarına, işkencelere ve baskılara rağmen,
raporlar olumlu bir şeyler yayıyor; savaş, baskı, ordu ve şiddetin olmadığı
bir dünya için harekete geçme fikrini.
Bu yayını mümkün kılan yardım ve tercümeleri için Tuğce Oklay, René
Burget, Hans Gehring, Suzanne Glaner, Mertcan Güler, Thomas Stiefel,
Osman Murat Ülke ve Cemal Sıncı’ya çok teşekkürler! n
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Yazımı Devam Eden
Rapor
“Türkiye’de Askerlik
Hizmetine Vicdani
Ret” uzman raporu
yakında Vicdani Ret
Derneği tarafından diğer kuruluşlarla işbirliği içinde yayınlanacak. Connection
e.V.’den indirilebilir.
15 Haziran 2021 tarihli
web sitesi.
İndir
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Ercan Jan Aktaş

1 Tayfun Gönül: Haki Veya
Beyaz, Üniforma
Üniformadır – bianet.org
2 Dünyada ve Türkiye’de
Savaş Karşıtı Hareket ve
Antimilitarizm Üzerine:
Kültür ve Siyasette
FEMİNİST YAKLAŞIMLAR
(feministyaklasimlar.org)
3 AİHM’in Vicdani Retçi
Osman Murat Ülke kararı
| Açık Radyo 95.0
(acikradyo.com.tr)
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Eylemlerden e-postalara Türkiye’de Vicdani Ret
Türkiye’de vicdani retçilerin mücadelesi Tayfun Gönül’ün 6 Aralık 1989,
Vedat Zencir’in ise 6 Şubat 1990 tarihlerinde Sokak dergisi üzerinden vicdani retlerini açıklamaları ile başlar.1 Katliamların, faili meçhullerin, işkencelerin bir devlet politikası olarak sıradanlaştığı ve bütün bunların “vatanmillet”söylemleriyle birlikte sürdürüldüğü 1989-90 yıllarında iki Türk
bireyinin çıkıp bütün bu şiddet, çatışma ve savaş politikalarına karşı “askere gitmiyorum” demeleri son derece önemli bir itirazdı.
Bütün bu vicdani retler Batı’da olduğundan farklı bir şekilde başladı.
Batı’da vicdani ret yapmak, zorunlu askerlik hizmeti alternatifi olan ‘sivil
hizmet’i kabul etmek anlamıne gelirken, Türkiye’de bunun zeminin olmadığı düşünüldüğünden ‘total ret’ler ile süreç başladı. Türkiye gibi ‘asker ulus’ bir toplumda vicdani ret yapmak öncelikle sistem ve de toplumun bütün o ‘normal’ erkek – aile kurucu, evin direği/erkeği, toplumun
çekirdeği, muteber vatandaş – hallerini terk etmek anlamına geliyordu.
Zira Türkiye’de askerlik yapmak aynı zamanda erkekliğe tamamlanmak,
toplum içinde ‘muteber’ yerini almak anlamına geliyordu. Bunu yapmayanlara ise eksik erkek/çürük/sakat, tamamlanmamış erkek gözü ile bakılıyordu.
Bütün bu toplumsal normları aşarak vicdani retçi olmak, öncelikle sistem/toplum tarafından örülen/dayatılan bütün o heteronormativitenin
terki, kendini yeniden bildiğin değerler ile inşa anlamına geliyordu. Öte
yandan Türkiye’deki vicdani ret açıklamaların odağında her zaman savaş
karşıtı bir duruş vardı. Bu sebepten olacak ilk kolektif çıkışları da savaşkarşıtları ismi üzerinden oldu. Savaşkarşıtları grubu olarak Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da savaşa, şiddete ve militarizme karşı mücadeleleri bu şekilde başladı.2
Doğumdan itibaren herkesin Türk ve de asker olarak belletildiği, bir
toplumda bu itirazlar başka bir hikaye yazmaya başladı. Üç yıl sonra, 16
Ocak 1993 tarihinde Erkan Çalpur, Atilla Akar, Yusuf Doğan’ın vicdani ret
açıklamaları ile ilk toplu vicdani ret açıklamaları yapılmış olur. Küçük anarşist topluluklar içinde de olsa bu vicdani retler ile erkek/militer sistem bir
yana bütün demokratik/muhalif sol birey ve yapılar dışında ilk defa antimilitarist, anti-hiyerarşik, anti-otoriter bir söylem ve de politik hat gelişmeye başladı.
15 Mayıs 2000 tarihinde Uğur Yorulmaz, Timuçin Kızılay ve Hasan
Çimen’in vicdani retleri ile artık 15 Mayıs tarihi toplu vicdani retler için
not edilmiş olur. Vicdani ret mücadelesi ile “halkı askerlikten soğutma”
davaları da başlamış oldu. İlk yargılanan ve de ceza alanlar Tayfun Gönül
ve Vedat Zencir idi. Ancak bu cezalar Türkiye’deki vicdani retçilere geri
adım attırmadı. Hatta denebilir ki, belirli anarşist/sol çevreler dışında kalan muhalif toplumsal kesim ve örgütler bile bu yargılamalar üzerinden
Türkiye’deki vicdani redde dair bilgi sahibi oldular.3
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Vicdani retçiler; eylem, örgütlenme, kampanya ve
sokakta görünür olma halleri ile hem kendilerini itirazları ile gerçekleştirip hem de Türkiye’de başka bir mücadele alanı/hattı oluşturmaya başladılar. Kampanya
ve çalışmalarını hiçbir zaman hiyerarşik bir yapıya dönmeden, konsensüs ve yatay örgütlenme ile gerçekleştirdiler. Sokaktaki eylemsel görünürlükleri, muhalif yapıların sokaklardaki görünürlüklerinden farklı olarak
çoğu zaman şenlikli oldu.
İlk andan itibaren feminist ve LGBTİ+ yapı ve gruplar ile birarada bulundular. Bu durum bir ‘erk’eklik alanı
olan askerliğin karşısında başka bir ‘erk’eklik alanın
oluşmasının önüne geçen ciddi bir etken oldu. Erkek
ve eril olma hallerini sürekli sorgulayan, hiyerarşik ve
de merkezi yapı ve de örgütlenmelerden kendisini koruyarak yatay örgütlenme ve de ağ çalışması üzerinde
kendisini uzun yıllar var eden bir mücadele alanı oldu.
Vicdani retlerinden dolayı yargılanan Osman Murat
Ülke, Mehmet Tarhan, Halil Savda, İnan Suver, Enver
Aydemir’in yargılanma süreçlerini kampanyalara dönüştürerek Türkiye’de vicdani reddin toplumsallaşması
için çalışmalar yürüttüler. Bütün bu çalışmalar ile
Türkiye’de toplu vicdani retler daha da güçlü şekilde
örgütlendi. 15 Mayıs 2004 tarihinde aralarında altı kadının (Ferda Ülker, İnci Ağlagül, Ebru Topal, Yöntem
Yurtsever, Nazan Askeran, Hürriyet Şener) da bulunduğu on kişi basın
karşısında vicdani retlerini açıkladılar.
Basın önünde toplu vicdani retler artık her 15 Mayıs tarihinde büyük
bir kampanya halinde devam ediyordu. Çeşitli sol/muhalif yapı ve gruplardan oluşan ‘Barış İçin Vicdani Ret Platformu’nun bir kampanyası ile 15
Mayıs 2010 tarihinde 29 kişi vicdani reddini açıkladı. Vicdani retlerin bir
kampanya, çalışma, ya da vicdani retçiler ile sokakta dayanışma eylemleri
sırasında yapılması kendiliğinden bir kural haline gelmişti.4
Her yıl onlarca kişi politik irtizları ile oluşturdukları metinleri basın
önünde paylaşarak vicdani retlerini açıklıyorlardı. Erkek egemen/militer
politikalar ile adeta rehin alınan bir toplumdaki kişisel çıkışları, bu vicdani
ret metinlerinin her biri kendi başına adeta birer ‘özgürlük manifestosu’
niteliğindedir. Sokaklarda, eylemlerde, şenliklerde, kampanyalarda yüzlerce kişinin, onlarca basın kurumunun karşısında gerçekleşen bu retler
bir anda bir kırılma yaşar.
15 Temmuz 2016 tarihinde kalkışılan ve Temmuz’un 20’sinde AKP/MHP
tarafından tamamlanan yeni tip darbe ile Türkiye’de yeni bir süreç başladı. 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren sokaklar adeta hayata kapatıldı.
Muhalif/demokratik ne kadar yapı, grup, birey var ise üzerlerinden 12
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Osman Murat Ülke, 1996 yılında askerlik kağıtlarını yakarken. Fotoğraf: Tuncay Akbaş

4 29 Kişi Daha Katıldı,
Vicdani Retçilerin Sayısı
118 Oldu - Tolga Korkut
– bianet.org
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Eylül askeri darbesinden daha da ağır bir şekilde üzerlerinde panzerler ile
geçildi.5
Mevcut AKP/MHP’nin ırkçı/militer siyasetine biat etmeyen ne kadar
site, radyo, televizyon ve basılı gazete varsa hepsi listeler halinde Cumhurbaşkanlığı KHK’ları ile kapatıldı. Vicdani ret mücadelesi yürüten birçok

Vicdani ret eylemi 2014.
Fotoğraf: Vicdani Ret Derneği

5 Ercan Aktaş: OHAL ve Bir
Vicdani Retçinin Hikâyesi |
Biz Varız! | We Exist!
(kopuntu.org)
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vicdani retçi Türkiye’yi terk ederken, geride kalanlar da bütün bu baskı ve
şiddet politikalarından hızlı bir şekilde etkilenmeye başladılar.
2016 yılını geride bırakıp da 2017 yılına baktığımızda toplamda yirmi
kişinin vicdani ret yaptıklarını görüyoruz. Bu yirmi vicdani reddin on ikisi
e-posta, 3 tanesi de kişilerin kendi sosyal medya hesapları üzerinden
gerçekleştirilir. Bunların biri İtalya,ikisi Almanya ve üç tanesi de Fransa’da
yapılır. Son iki yıla baktığımızda özellikle Avrupa ülkelerinden yapılan vicdani retlerin çoğaldığını görmekteyiz.
2018 yılında Türkiyelilerden, bir kişinin İtalya, bir kişinin Hollanda, üç
kişinin Almanya ve sekiz kişinin de Fransa’da vicdani retlerini yaptıklarını
görüyoruz. Bu tablo bize vicdani retçilerin durduğu yerden bir Türkiye
tablosu çıkarmaktadır. Fransa’da zorunlu askerlik olmadığı için 16 yaşındaki gençlere dönük bir günlük sembolik eğitim var. Ancak özellikle de
son dört yılda Türkiyeli vicdani retçilerin Fransa’da yaptıkları deklarasyonlara baktığımızda artık Fransa’da vicdani ret bağlamında yeni bir durum
var. Türkiye’deki anti-demokratik ve otoriter sistemden kaynakla
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

Tarih

Türkiye’de yaşayamayacak duruma gelen zorunlu askerlik karşıtı bireyler
özellikle Avrupa’nın bir ülkesine gelerek vicdani retlerini yapmakta.6
2020 den günümüze on iki kişi vicdani retlerini yaptılar; Bunlardan bir
şekilde bize ulaşan, Mehmet Şaban Değirmenci, Ömer Tüzün, Mahsum
Duman, Osman Yılmaz, Mustafa Doğan, Resul Güler, Halil Göktaş
Fransa’da, Murat Kızılay Hollanda, Resul Dündar, Mertcan Güler
Almanya’da yaşıyorlar, sadece iki kişi vicdani retlerini Türkiye’de yapabildiler. Çünkü Türkiye’de vicdani ret yapmak artık ‘medeni ve de sivil’ ölümü yaşamaya eşdeğer bir hale geldi.7 Bu durumda artık özellikle Fransa
ve de Almanya için Türkiyeli vicdani retçilerden kaynaklı yeni duruma
dair bir başlık açmak yerinde olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti ulus devleti sınırları içinde ırkçı/militer politikaları
ile bütün muhalif/demokratik yapıları olduğu kadar vicdani retçileri de
büyük bir baskı altına almak istese de bu yapılar ve de bireyler bir şekilde
başka başka coğrafyalarda ve başka başka mücadele araçları ile mücadelelerine devam ediyorlar. Avrupa’da yaşamak durumunda kalan vicdani
retçiler, mücadelelerini Uluslararası Savaş Karşıtları (War Resisters International), Avrupa Vicdani Ret Bürosu (European Bureau for Conscientious
Objection), Connection e.V. Peace House, Maison de la Paix gibi uluslararası vicdani retçi ağları ve savaş karşıtı grup ve bireyler ile birlikte yürütmekte.8 n
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6 Mehmet Şaban Değirmenci (vicdaniret.org)
7 Vicdani reddin bedeli: 26
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Vicdani Ret ve İltica Hakkı
1990 boyunca yüzlerce askerlik yükümlüsü Türkiye vatandaşı Almanya ve
diğer ülkelere iltica başvurusunda bulundu. Vicdani redlerini Türkiye
konsoloslukları önünde, basın toplantıları ve başka etkinlikler aracılığıyla
deklare ettiler; özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda o dönem devam
etmekte olan savaş durumunu protesto etmek amacıyla Türkiye ordusunda hizmet etmek istemediklerini açıkça belirttiler. Bir çok durumda,
iltica başvuruları yetkililer tarafından reddedildi. Bazı durumlarda ise,
mülteci hukuku kapsamında sığınma elde etmeyi başardılar. Bu başarılı
sığınma taleplerinde, çoğu zaman, kamusal olarak ilan ettikleri vicdanı
redleri dolayısıyla beklenen cezai kovuşturmalar etkili oldu.
Fakat, davaların sayısı arttıkça, Alman makamları, bu sığınma başvurularını reddedebilmelerini sağlayacak bir akıl yürütme yoluna gitti. Örneğin, bir vakada, artık çok sayıda vicdanı retçi olduğu için, Türkiyeli otoritelerin her vicdani retçiye karşı tek tek işlem yapamayacağı, ve bu yüzden
de aslında artık herhangi bir zulüm tehdidinin olmadığı ileri sürüldü.
Buna göre, dolayısıyla artık herhangi bir zulüm tehlikesi kalmamıştı. Böyle bir karar, o vakada ilgili ceza yargılamalarının başlatıldığına dair kanıtlar olmasına rağmen onaylandı.1 Alman yetkililer burada açıkça, bir kez
daha, Türkiye’deki vicdanı retçilerden gelecek sığınma taleplerine kapıyı
kapatabilmek ve onları iltica hukuku kapsamında korumayı reddebilmek
için bir yöntem geliştirme çabasındaydı.
Bu makalede, Türkiye hükümetinin mevcut baskıcı politikaları ve gerek Avrupa’daki gerekse uluslararası alanda en güncel hukuk belgeleri ve
kararları ışığında, Türkiye’den gelen vicdani retçilerin iltica davalarındaki
mevcut durumunu inceleyeceğim.

Başlangıç notu: özgürleştirici bir adımın yasaklanması

1 Verwaltungsgericht
Gießen, 25 Ocak 2006
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Connection e.V. çalışmalarında, çoğunlukla somut koşullarının bir sonucu
olarak askerlik hizmetine “hayır” diyen, bu hizmeti reddeden, askerlikten
‘kaçan’ veya askeriyeyi terk eden kadın ve erkekleri desteklemeye odaklanır. Özellikle cezai sonuçları ve toplum tarafından bir hain olarak damgalanma riski dikkate alındığında, askerliği ret kararı cesur bir duruştur.
Bununla birlikte, vicdanı reddin veya firarın başka bir anlamı daha vardır:
Vicdani retçiler ve firar edenler, savaş durumu halindeki toplumlarda savaş mantığının dışında bir eylem olasılığının varlığını gösterirler; yalnızca
müttefik ve düşman tanıyan, askeri çatışmayı tek yöntem olarak gören
bakış açısının dışına çıkarlar.
Onlara dayatılan orduya katılma, asker olma zorunluluğuna karşı kendi kararlarının ve iradelerinin bu dayatılan zorunluluğa tabi olmadığını
gösterirle.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Vicdani retçiler, retleriyle ordunun hiyerarşik işleyişinin olmazsa olmazı olan emir-komuta ve itaat ilkelerini sorgulamaktadır, ki bu da savaşları
sona erdirme fikrine kadar varan bir kurtuluş fikrini mümkün kılmaktadır.
Her ne kadar asker kaçaklarının ve vicdani retçilerin sayısının tek başına

savaşları sona erdirebilmesi çok ender bir durum olsa da, bu örnekler
(kendi) toplumları üzerinde bir etkiye sahiptir.
Dahası, birçok kişi için böyle bir adım, savaş suçu işlememek veya kendi komşularına ateş etmek zorunda kalmamak için tek alternatiftir. Sebepler çok çeşitlidir fakat bu sebepler nadiren Almanya’daki dar anlamıyla ‘her türlü savaşın genel reddi’ olarak özetlenebilecek vicdani redde
karşılık gelir. Firarilerin ve vicdani retçilerin motivasyonları ise, daha çok
kendi somut durumları ve etkilendikleri savaş haliyle ilgilidir. Uluslararası
sözleşmelere göre değil, sadece kendi vicdanlarına göre tavır almaktadırlar.

Münster/W.’de eylem 2004
Fotoğraf: Rudi Friedrich

İltica prosedürlerinin gelişimi
Türkiye, vicdani reddi halen bir insan hakkı olarak tanımamaktadır.
1990’ların başından bu yana, 1000’den fazla zorunlu askerlik yükümlüsü
genç vicdani reddini açıklamış, yüzbinlercesi ise zorunlu askerlikten farklı
yöntemlerle kaçmış ya da saklanmıştır. Bununla birlikte, yüzlerce genç ise
ceza ve yargılanma tehdidi nedeniyle yurtdışına kaçmış, iltica talebinde
bulunmuştur.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Fakat bu iltica başvuruları sırasında çoğunlukla, vicdani kararlarının ve
bunun sonucu olarak karşılaştıkları cezai kovuşturmaların iltica gerekçesi
olarak kabul edilmediğini gördüler. Bu davalardan birinde, Almanya’da
bulunan Aşağı Saksonya Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi, vicdani ret
hakkının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konulu 9. Maddesi’den kaynaklanmadığına; ve Sözleşme’nin 4.
Maddesi’nin 3. bendinin, zorunlu askerlik hizmetini devletlerin bir hakkı
olarak kabul ettiğini belirterek, devletlerin alternatif hizmet sunma yükümlülüğünün bulunmadığına hükmetti. “Türkiye, askerlik hizmetini reddedenleri, motivasyonları ne olursa olsun cezalandırdığından, bu cezalar
doğası gereği sadece mevzuatın parçası olarak kabul edilmiştir.”2
Bu arada, 2007 yılından bu yana, bu konudaki yüksek yargı içtihadı,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Avrupa Adalet Divanı’nın vicdani
redde ve vicdani red durumunda iltica hakkı verilmesine ilişkin kararları
nedeniyle değişmiştir. Özellikle aşağıda belirttiğimiz emsal karar ve yönergeler oldukça önemlidir:
▪▪ 2004 yılında, kimin mülteci olarak tanınabileceğini ve kimin ikincil korunma hakkı alabileceğini tanımlayan AB Yeterlilik Direktifi sunuldu.
Yönerge revize edildikten sonra gözden geçirilmiş versiyonu 21 Aralık
2013’e kadar Avrupa Birliği’nin tüm üye ülkelerinde uygulanmaya başlanmak şartıyla yürürlüğe girdi. AB Yeterlilik Direktifi, savaştan veya
uluslararası hukuka aykırı eylemlere müdahil olmaktan kaçanları ve
zulüm tehlikesi altındakileri korumayı amaçlamaktadır.3
▪▪ 2006 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ülke v. Türkiye kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3. maddesinin ihlal
edildiğine hükmetti. Mahkeme, kararında, özellikle vicdani retçi Osman Murat Ülke’ye karşı açılan çok sayıda ceza davasına değinerek,
“[Ülke’nin] askerlik hizmetini yerine getirmesini sağlamak amacıyla cezai hükümlerin ve sürekli olarak birbirini takip eden kovuşturma ve
hapis cezalarının sonuçlarının, [Ülke’nin] hayatının geri kalanında sürekli yargılanma olasılığı ile birlikte, orantısız” olduğuna hükmetti.
Mahkeme, başvuran için bu durumdan kaynaklanan zorunlu gizlilik
halindeki yaşamı “sivil ölüm” olarak nitelendirdi.4
▪▪ 2011 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bayatyan v. Ermenistan
kararında, vicdani retçinin mahkumiyetinin, AİHS’in düşünce, vicdan
ve din özgürlüğü konulu 9. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Bu kararla mahkeme, vicdani ret hakkını da tanımış oldu.5 Daha sonrasında,
Türkiye’den vicdani retçiler için de benzer kararlar alındı.6
▪▪ 2013 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK),
askerlik hizmetiyle ilgili mülteci statüsü başvurularının Cenevre Sözleşmesi bağlamında ele alınmasını tanımlayan Uluslararası Koruma
Kılavuzu’nu (No.10) yayınladı.7
▪▪ 2012 yılında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yayınladığı bir
kararda, devletleri, askerlik yapmayı reddetmeleri nedeniyle kendi ülTürkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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kelerinde zulüm korkusu yaşayan vicdani retçilere sığınma hakkı vermeyi dikkate almaya teşvik ettiğini ilan etti.8
a) İlke
Haziran 2020’de Julia Idler, Cenevre Mülteci Sözleşmesi kapsamında vicdani retçilerin ve asker kaçaklarının mülteci olarak tanınması yönündeki
gelişmeleri içeren ayrıntılı bir çalışma yayınladı.9 Bu çalışmasında Idler,
özellikle, Almanya ve Anglo-Amerikan eyaletlerindeki dava ve içtihatları
inceledi. Idler çalışmasında, Avrupa Birliği’nin yanı sıra Kanada, Amerika
Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’da, yüksek mahkemelerin içtihadının
“zorunlu askerliğin tüm vatandaşları (ya da en azından askerlik çağındaki
tüm vatandaşları, ve ilgili durumlarda tüm erkek vatandaşları) eşit olarak
etkileyen genel bir vatandaşlık görevi olduğuna; bu nedenle bu görevin
reddi sonucuyla gerçekleşen kovuşturma ve verilen cezaların meşru bir
devlet eylemi olarak sınıflandırdığı”na dikkat çekmekte.10 Yalnızca Avustralya bu konuda daha az kısıtlayıcı bir tutum sergilemekte.
b) Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci koruması
Yüksek mahkeme içtihadındaki gelişmelere rağmen, Türkiye’de askerlik
hizmetini yerine getirmeyi reddeden ve bunun sonucu olarak zulme maruz kalan kişiler, Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci korumasından
mahrum bırakılmaya devam edilmektedir. Vicdani retçilerin, retlerinden
dolayı ceza alıyor oluşları tek başına yeterli bir sebep olarak görülmemektedir. Ancak ek bir zulüm durumu gösterilebilir, veya aldıkları cezanın orantısız olduğu kanıtlanabilir, ya da yaşadıkları zulme siyasi nedenlerle kasıtlı olarak maruz bırakıldıklarını gösterebilirlerse, yetkililer ve ilgili
mahkemeler onları mülteci olarak tanımayı dikkate almaktadır.
Örneğin, son yıllarda Türkiye’de vicdani retlerinden ötürü aldıkları cezalara ek olarak siyasi faaliyetleri nedeniyle cezai kovuşturmaya maruz
kalan ve bunu ispat edebilen Türkiyeli retçiler olmuştur. Burada özellikle
“halkı askerlikten soğutma” suçunu tanımlayan (ve dolayısıyla ordu hakkında herhangi bir eleştirel ifadenin, hatta vicdani ret çağrılarının bile suç
sayılabilmesini mümkün kılan) Türk Ceza Kanunu’nun 318. Maddesi kapsamındaki kovuşturmalar etkili olmuştur.
Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi de konu ile ilgilidir. Bu yasa
kapsamında vicdani retçilere, destekçilerine ve barış aktivistlerine, şiddet
içermeyen görüşleri nedeniyle, “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla defalarca dava açılmıştır. Bu bağlamda Kıbrıs ve Fransa’da iltica
başvurusu kabul edilmiş vicdani retçiler olmuştur.11
c) İkincil koruma
AB Yeterlilik Direktifi 15. Maddesi, başvuru sahibine işkence, insanlık dışı
veya aşağılayıcı muamele veya cezalandırma ile karşılaşması durumunda
ikincil koruma sağlar. Bu hakkın kapsamı, AİHS 3. Maddesi’ne kadar uzanmaktadır. Burada özellikle belirtmek gerekir ki, AİHM, yukarıda açıklandığı
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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üzere, Ülke v. Türkiye kararında, Ülke’nin vicdani reddinden dolayı tekrar
tekrar cezalandırılması nedeniyle, AİHS’in 3. Maddesi’nin ihlal edildiğini
tespit etmiştir. Bu kapsamda, örneğin Almanya’da Azerbaycanlı bir vicdani retçiye ilişkin verilen bir hükümden söz edilebilir. Alman Mahkemesi

Strasbourg’daki Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi, Fotoğraf:
CherryX

12 Verwaltungsgericht
Lüneburg, 16 Kasım
2020, 2 A 21/18, https://
www.asyl.net/rsdb/
m29074/
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kararında şöyle demiştir: “Azerbaycan’da askerlik hizmetini devamlı olarak reddeden (...) bir Azerbaycan vatandaşı, tekrarlanan ve dolayısıyla
orantısız bir şekilde uygulanan uzun hapis cezalarını hesaba katmalıdır.
Bu durum, askerlik hizmetinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla
orantısız olarak küçük düşürücü ve aşağılayıcı bir ceza riski oluşturmaktadır. “12 Ancak mahkeme bu davadaki kararına yalnızca “davacının gerçekten de vicdani gerekçelerle askerlik hizmetini reddettiğine” ikna olduğu
için ulaşmıştır.
d) Bir insan hakkı olarak vicdani ret
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vicdani reddi düşünce, vicdan ve din
özgürlüğünün bir sonucu olarak tanımlasa da, bu hala mülteci hukukuna
yansımamıştır. AB Yeterlilik Direktifi’nin 9. Maddesi, vicdani retçiler için
temel korumayı fiilen hariç tutar ve olası koruma statüsünü yalnızca uluslararası hukuka aykırı eylemlerin veya savaşların reddedilmesiyle ilişkilendirir.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Bununla birlikte, sığınma başvurusu durumunda, AİHS’in ihlal edilip
edilmediğine dair ek bir inceleme yapılır. Almanya’da, sınır dışı edilmenin
önündeki bir engel olarak, olası en kötü durum olan İkamet Kanunu
Madde 60/5’ten bahsetmek yerinde olacaktır. Bu kanuna göre: “İnsan
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair 4 Kasım 1950 tarihli
Sözleşme’nin uygulaması sınır dışı etmenin kabul edilemez olduğunu
gösterdiği sürece bir yabancı sınır dışı edilemez.”
e) Kısmi vicdani ret
Vicdani retçilerin tümü kategorik olarak tüm savaşlara karşı mutlak bir
duruş alır demek hatalıdır. Vicdani ret kararı çoğu durumda, özellikle savaş veya gerginlik ortamlarında, belli kişisel veya sosyal koşulların bir sonucu olarak verilir. Örneğin Türkiye’de, ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yaşadığı ülkenin doğusunda hizmet vermeyi reddeden birçok asker vardır.
Ancak böylesine kısmi bir karar bile, askeri operasyonlara katılmama ve
silah kullanmayı reddetme inancını yansıtır. BMMYK, kılavuz ilkelerinde
vicdani reddin, bireylerin “güç kullanımının bazı durumlarda haklı olduğu
halde bazılarında haklı olmadığı ve bu nedenle böyle durumlarda itiraz
etmenin gerekli olduğuna” inandığı hallerde de geçerli olduğunu belirtmektedir.13 Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Eleanor Sharpston, 11 Kasım
2014 tarihli görüşünde, vicdanı ret teriminin “yasal, ahlaki veya siyasi gerekçelerle spesifik bir çatışmaya itiraz eden veya bu çatışmada kullanılan
araç ve yöntemlere itiraz eden kişileri de kapsayabileceğini” kaydetmiştir.14
Bu yorum henüz iltica işlemlerine yansıtılmamıştır.
f) Yasadışı savaş veya uluslararası hukuku ihlal eden eylemler
Yukarıda da belirtildiği gibi, AB Yeterlilik Direktifi, bir savaştan veya uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden kaçan ve zulüm görenleri korumayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki duruma uygulandığında, bu, sığınma
başvurusunda bulunan kişinin Türk ordusunun bu tür savaş suçları işlediğini ve büyük olasılıkla bunlara zorunlu asker olarak katılmak zorunda kalacağını kanıtlaması gerektiği anlamına gelir. Şu anki durumda böyle bir
iddianın ispatının nadiren sağlanabileceğini ve ispat için talep edilen seviyenin de özellikle yüksek tutulduğu söylemek gerekir.
g) Vicdani reddin inanılırlığı
Yetkililer ve mahkemeler, vicdani redde ilişkin kararlarını çok yüksek standartlara dayandırmaktadır. Örneğin Almanya’da mahkemeler kararlarında onlarca yıl içinde Alman vicdani retçilerin yargılamalarında gelişen içtihata bakarak hareket etmektedir. Saarland İdare Mahkemesi, Kürt bir
vicdani retçinin davasındaki kararda şu ifadeleri kullanmıştır: “Böyle bir
vicdani karar, vicdani retçinin içsel olarak kendisini bağlayıcı olarak deneyimlediği ve ters düşmesi halinde ağır ahlaki ikilemlere düşmeden hareket edemeyeceği ahlaki bir kararı gerektirir. Gerekli olan, savaşta insanların öldürülmesine, ve dolayısıyla kişinin kendisinin herhangi bir silah
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

13 UNHCR, loc. cit.
14 European Court, Opinion
of General Advocate
Sharpston, C-472/13,
Nokta 53. https://
en.connection-ev.org/
pdfs/14StSh-en.pdf
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Münster/W.’de eylem 2004.
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kullanımına karşı geliştirdiği vicdani bir karardır. Mutlak olmalıdır ve duruma özgü olmamalıdır. “15 Başvuran, reddini mahkemenin tarif ettiği şekilde açıklamadığı için sığınma başvurusu reddedilmiştir.

Vicdani retçilerin ilticaya ihtiyaçları var

15 Verwaltungsgericht
Saarland, 21 Kasım 2018
- 6 K 1091/17 - asyl.net:
M27072, https://www.
asyl.net/rsdb/m27072/
16 Directive 2011/95/EU,
(29)
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Yukarıda bahsettiklerimizden, prensip olarak, vicdani ret veya asker kaçaklığı durumundan yargılanmanın, Cenevre Sözleşmesi anlamında zulüm olarak görülmediği sonucuna varabiliriz. Burada yalnızca bir suçun
yargılanması, yani asker veya yoklama kaçaklığı durumunun yargılanması
durumunun olduğunu fakat bunun ilgili kişiyi hedef alan siyasi zulüm anlamında bir işlem olarak dikkate alınmadığını düşünebiliriz. Burada vicdani karar göz ardı edilmektedir. Kanımızca bu görüş, yasal gelişmeler ışığında artık kabul edilemez.
AB Yeterlilik Direktifi’ne göre mülteci olarak tanınma, söz konusu kişinin Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci statüsüne sahip olabildiği, Sözleşme kapsamında bir zulme maruz kaldığının tespit edildiği durumlarda
mümkündür. Yeterlilik Direktifi’nde şu ifadeler yer almaktadır: “Cenevre
Sözleşmesi Madde 1 (A) ‘nın anlamı dahilinde mülteci statüsüne hak kazanmanın şartlarından biri, ırk, din, milliyet, siyasi görüş sebebiyle veya
belirli bir sosyal gruba aidiyetten ötürü zulme maruz kalma veya bunlara
karşı korumanın olmamasıdır. “16
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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a) Belirli bir sosyal gruba aidiyet
Askerlik hizmetini reddeden kişilerle ilgili olarak, belirli bir sosyal gruba
aidiyet konusu bugüne kadar neredeyse tamamen göz ardı edilmiş bir
konudur. BMMYK, sosyal grubu kılavuz ilkelerinde daha ayrıntılı olarak
tanımlamış ve şöyle demiştir:
“Belirli bir sosyal grup, zulüm görme riski dışında ortak bir özelliği paylaşan veya toplum tarafından bir grup olarak algılanan bir grup insanı
içerir. Karakteristiği genellikle doğuştan gelen, değiştirilemez ya da bunu
dışında, kimliğin, vicdanın veya kişinin insan haklarını kullanmasında temel bir parça olmasıdır.“17 Benzer şekilde, Avrupa Birliği’nin Yeterlilik Yönergesi de Madde 10 (d)‘de bir sosyal grubu tanımlamaktadır.
Buna göre, BMMYK, 10 Numaralı Kılavuz İlkelerde, vicdani retçilerin,
“kimlikleri için temel olan bir inancı paylaştıkları ve toplum tarafından
belirli bir grup olarak algılanabilecekleri de göz önüne alındığında” belirli
bir sosyal grup olarak görülmesi gerektiği sonucuna varmaktadır.
BMMYK’ye göre: “Bu, asker kaçakları veya firar edenler için de geçerli olabilir çünkü her iki kategorideki başvuru sahibi de değişmez ortak bir
özelliği paylaşırlar; askerlik hizmetinden kaçınma veya kaçma geçmişi.
Bazı toplumlarda, askerlik hizmetini ülkeye sadakatin bir işareti olarak algılayan genel tutum düşünüldüğünde, ve / veya [firarileri] bir grup olarak
ayrıştıran veya farklılaştıran maruz kaldıkları farklı muamele dikkate alındığında [örneğin, kamuda istihdama erişimde ayrımcılık] firariler belirli
bir sosyal grup olarak algılanabilir. Aynı durum asker kaçakları için de geçerli olabilir. Askere alınanlar, gençlikleri, askeri birliklere zorla sokulmaları veya deneyim eksikliği ve düşük rütbeleri nedeniyle aşağı statüleri ile
karakterize edilen bir sosyal grup oluşturabilir. “18
b) Zulümler
Yukarıdakilere ek olarak, askerlik hizmetini reddeden veya askerden kaçan kişiler, “sivil ölüm” statüsü nedeniyle Türkiye’de hem cezai kovuşturmaya hem de zulme maruz kalmaktadır. Bu, yukarıda özetlendiği gibi,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2006 yılında yapılan bir tanımdır. Bu durum, onları bir dizi medeni haktan mahrum bırakmaktadır.
Kovuşturma için belirleyici faktör, eylemlerinin nedenleri değildir. Sadece
eylemin kendisi, devletin amaçlarına aykırı kabul edilir. Örneğin, ömür
boyu zorunlu askerliğe tabi tutulurlar, yani cezalandırıldıktan sonra tekrar ve tekrar askere çağrılırlar ve bu nedenle defalarca cezalandırılırlar.
Askerlik hizmetini yerine getirmeyi reddedenler, medeni haklarından fiilen mahrum bırakılmaktadır. Pasaport alamazlar, yasal olarak istihdam
edilemezler, seyahat özgürlükleri kısıtlanır, sürekli olarak askere alınma ve
tekrar yargılanma riski altındadırlar, banka hesabı açamazlar ve seçimlerde oy kullanamazlar. Dolayısıyla vicdani retçiler, kendilerini toplumdan
dışlayan, onları temel medeni haklardan ve insan haklarından mahrum
eden; fiilen yasadışı bir statüye zorlayan geniş kapsamlı idari önlemlerle
karşı karşıyadır.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

17 UNHCR, Guidelines on
International Protection,
HCR/GIP/02/02, 7 Mayıs
2002
18 UNHCR, Guidelines on
International Protection
No. 10, 12 Kasım 2014,
HCR/GIP/13/10/Corr. 1,
par. 58
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Vicdani retçiler ayrıca idari tedbirlerle güçlendirilmiş toplumsal damgalama ve ayrımcılığa ve dolayısıyla cezai yaptırımların ötesine geçen bir
zulme maruz kalmaktadır.

Özet
Bu değerlendirmelere dayanarak, Türkiye’de askerlikten kaçan veya askerliği reddeden ve bu nedenle zulme maruz kalan kişiler bir yandan Cenevre Sözleşmesi kapsamında bir sosyal grup olarak değerlendirilmeli,
diğer yandan iltica yasası kapsamında korunmaları sağlanmalıdır. Savaşa
ve savaş suçlarına katılmayı reddeden kişilerin mülteci korumasından
mahrum bırakılması ve sınır dışı edilmeleri sorumsuzluktur. Bu, onları savaşlardan sorumlu olan savaş ağalarının insafına bırakmaktadır. n
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Beran Mehmet İşçi

İsmim Beran Mehmet İşçi. Türkiyeli, Kürt/Zaza asıllı bir vicdani retçi, yazar
ve şairim. 2018 yılının Kasım ayında Türkiye’de vicdani reddimi açıkladım.
Ardından yaşamış olduğum problemler doğrultusunda bir süre
Türkiye’de saklanarak hayatımı devam ettirmek zorunda kaldım. Son çare
olarak Avrupa’ya gelmeye karar verdim ve 2019’un Şubat ayında
Almanya’ya vardım. Almanya’ya geldikten sonraki süreçte de burada yürütmüş olduğum yahut içerisinde bulunduğum çalışmaların bir getirisi
olarak da, dünyada her yıl çeşitli kurumlarca organizasyonlar yapılan 15
Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nde Almanya topraklarında ikinci kez
bir projenin içinde bulunuyorum. Sizlere olabildiğince kısa ve öz bir şekilde yaşadığım süreçten ve karşılaştığım zorluklardan söz edeceğim.
Almanya’ya geldikten sonra yaklaşık 2 hafta kaçak olarak gezdim.
Anında teslim olmadım çünkü bir avukat bulmam ve daha önce iltica deneyimi olan insanlarla bilgi alışverişi yapmam gerekiyordu. En nihayetinde Türkiye’de bir iltica prosedürü, sığınmacı kampı gibi durumlar olmadığı için bunlar yabancı olduğum konulardı. Yaklaşık 2 hafta sonrasında
avukatımla da sürecin nasıl bir yasal düzeyde seyredebileceğine dair bilgiler alabilmek adına bir görüşme gerçekleştirip kendisine vekaletimi
verdim. Nelerle karşılaşacağımı az çok tahmin ediyordum fakat yine de
yaşayanlardan birebir bilgi almak daha önemliydi. Ancak ilerleyen süreçte Suriye iç savaşı sonrasında oluşan göç dalgası dolayısıyla Avrupa devletleri, kurumları ve toplumlarının hangi sebepten/ülkeden gelmiş olursa
olsun mültecilere karşı tutumlarının; kendilerinden deneyimlerini dinlediğim ve birçoğu 80 ve 90’lı yıllarda gelmiş olan insanların karşılaştığı durumlar ve tutumlardan epeyce farklı olduğunu gözlemleme şansım oldu.
Ve yaklaşık 2 yıldır her gün pozitif yahut negatif yönleriyle gözlemeye
devam ettiğim bu durumların yaşandığı her günümden, yalnızca birkaç
günü sizlere aktaracağım.
Bahsettiğim işlemleri hallettikten sonra Almanya’nın Karlsruhe şehrindeki bir başvuru merkezine giriş yaptım. Burada bir gece kaldıktan sonra
Heidelberg şehrine nakledildim. Heidelberg’te kişisel ve fiziksel bilgilerim, parmak izim vs. alındıktan sonra Bayern eyaletine transfer olacağım
söylendi. Bu transfer için yaklaşık 3 gün kadar bekletildim. Ardından Bayern eyaletinin küçük bir kenti olan Donauwörth’teki 800 kişi kapasiteli
bir sığınma merkezine geldim. Burası aslında yalnızca bir sığınma merkezi değil aslen kompleks olarak adlandırılabilecek bir yerdi. İçinde BAMF,
(Almanya Federal Göç Dairesi) ZAB (bir çeşit yabancılar dairesi) ve ufak
bir tıbbi yardım merkezi bulunuyordu. Dolayısıyla Alman makamlarıyla
sığınma talebim için yaptığım görüşme de yine bu tesisin içinde oldu.
Ayrıca bu kamp, benim oradan ayrılmamdan birkaç ay sonra Türkiye’deki
çeşitli haber siteleri ve gazeteler aracılığıyla deşifre edildi ve burada konaklamış insanlar doğrudan terörist olarak hedef gösterildi. Yani bu
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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kamptan çıkmayı başarmış bir mülteciyseniz, dışarıda temellerini atmaya
çalışacağınız hayatınızda bunu özellikle Milliyetçi/İslamcı Türk kökenli insanlardan gizlemek zorundasınız. Nihayetinde bu insanların desteklediği
oluşumların kontrolü altındaki yayın organlarında, terörist ve devlet düşmanı olarak hedef gösterilmiş birisiniz. İşin gülünç yanı ise literatürde teröristin siyasi hedefleri doğrultusunda silaha başvurmuş ve devlete başkaldırmış kişi olarak ele alınmasına rağmen silaha başvurmayı reddedip,
katil olmak istemediğini dile getiren biri olarak ben ve benim gibi diğer
tüm vicdani retçiler de terörist olarak görülmekte.
Tesise giriş yaptıktan yaklaşık 1 ay sonra 2019’un Nisan ayında BAMF
tarafından görevlendirilmiş bir memur ve bir çevirmen eşliğinde yaklaşık
4 saat kadar süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görevli memur tarafından baskı altına alıcı yahut sürekli ardarda yöneltilen sorulara maruz kalmadım çünkü tüm hayatımı kronolojik bir sırayla anlattım. Haliyle memurun sorması gerekecek pek de bir şey kalmamıştı. Büyük bir baskı ya da
zorlamaya maruz kalmasam da görevli memurun tavrının biraz sert ve
otoriter olduğunu belirtmeliyim. Özellikle ne zaman Türkiye’deki çeşitli
toplumsal olaylara, devlet baskılarına, sosyolojik ortama değiniyor olsam
görevli tarafından “Biz devlet ve kurumları olarak geldiğin ülke hakkında
yeterince bilgiye sahibiz, bunları geçebilirsin. Bize seninle birebir ilişkili
olaylardan bahset.” deniyordu. AB iltica prosedürünün gereklilikleri ve
yönlendirmeleri doğrultusunda, kişinin mevcut iltica süresince değerlendirmesinin yalnızca kendi başına gelen olaylar dolayısıyla ele alınacak bir
şey olduğunu biliyordum. Ancak Türkiye’de yaşanmış çeşitli silahlı çatışma süreçlerini, patlayan canlı bombaları, (ki Ankara’da 100 kişini öldüğü
patlamada tanıdığım iki kişiyi kaybetmiştim, yani dolayısıyla beni de ilgilendiriyordu), siyaseten çalkantılı geçen süreçleri anlatmak zorunda olduğumu söyledim. Çünkü bu yaşanan çatışmalar, ölen insanlar ve vahşet,
sanatın toplumdan beslendiğine inanan bir sanatçı olarak benim bir pasifist ve dolayısıyla vicdani retçi olma yolundaki serüvenimin temel dayanağını oluşturuyor. Savaşın, düşmanlığının, vahşetin olmadığı bir toplumda doğal olarak savaş karşıtlığı, pasifizm yahut askerlik karşıtlığı gibi
olguların da ortaya çıkması beklenilemez.
Hemen her insan savaşa karşıdır ve onu sevmez. Fakat onun dehşetini
gören, bu kaos ortamında ufacık bir şekilde de olsa bulunmuş olan bir
insan savaştan nefret eder. Dolayısıyla görüşme esnasında şahsi siyasi hayatımdan, paradigmatik anlamdaki kayışlarımdan bahsederek vicdani
retçi olmamdaki siyasal temelin de anlaşılmasını istemiştim. Yaklaşık 6 ay
kadar sonra gelen sığınma talebimin ret cevabında görünen oydu ki, anlatmak istediklerim anlaşılamamış ya da anlaşılmış olsa bile yeterli görülmemişti. Yalnızca aktardıklarımdan çeşitli cümlelerde anlattığım konuların üstünkörü üzerinden geçilmiş ve hem AB hem de Almanya
meclisinde Türkiye hakkında duyabileceğiniz insan hakları ihlallerinin
hiçbirine yer verilmemişti. Öyle ki, 1982 Anayasası’na göre Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve özgür bir ülke olduğu bile
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belirtilmişti. Ancak bu belirtiyi yapan makamların en az benim kadar iyi
bildiği şey de şuydu ki, 1982 Anayasası bir darbe anayasasıydı. 1982
Anayasası’nın belirttiğinin aksine Türkiye’nin laik, demokratik ve özgür
bir ülke olmadığını en iyi bilenler, bu anayasayı yazmış olanların insanlık
dışı tutumlarından kaçmış olanlara binlerce sığınma hakkı sağlamış Almanya ve diğer AB ülkeleridir. Ve tüm bunlara rağmen anayasada belirtildiği gibi Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğuna inanmak, çağımızın dışında kalmış, vahşet ve katliamdan başka hiçbir şey üretmemiş olan
askeri darbelerin demokrasi getirebileceğine inanmaktadır ve
bu durum da içler acısıdır.
Yine karar metninde uluslararası insan
hakları sözleşmeleri
ve anlaşmalar doğrultusunda bir vicdani
retçi olarak temel bir
insan hakkı ihlaline
maruz kalmadığım,
askerlik yasasının ülkelerin iç politikalarıyla ilgili olduğu ve dolayısıyla iltica
prosedürüne göre bir
sığınma hakkımın tanınmadığı yazıyordu. İltica prosedüründe esas alınanın kişinin zulme ve
insan hakları ihlaline maruz kalmasıdır deniyordu. Oysa görüşme esnasında Türkiye’de bir vicdani retçinin yasal olarak çalışamayacağını, devlet
okullarına gidemeyeceğini, pasaporta sahip olamayacağını, resmi evlilik
yapamayacağını ve çocuğu olduğu takdirde ona kimlik alamayacağını
aktarmıştım. Dolayısıyla Türkiye’de vicdani retçiler, askerliği yani insan öldürmeyi reddetmek gibi temel bir haktan maruz kalmalarının yanısıra çalışma hakkından, eğitim hakkından, seyahat hakkından, evlenme hakkından, çocuk sahibi olma hakkından mahrum bırakılıyorlar. Vicdani ret
çevrelerince sıkça söylenen bir tanımla adeta sivil ölüme terk ediliyorlar.
Tüm bunların yanısıra Türkiye’deki militarist ortam ve kültür sebebiyle
askerlik yapana kız vermemek, askerlik yapmayanı “adam” olarak görmemek gibi absürt ve dehşet verici toplumsal baskılar da söz konusu. Haliyle Türkiye’de bir vicdani retçinin insan hakları ihlali ve zulmüne maruz
kalmadığının iddia edilişini görmek, benim açımdan büyük bir hayal kırıklığıydı.
Yine karar metninde insan kaçakçılarına Almanya’ya gelmek için ödediğim ücreti Türk ordusuna ödeyebileceğim ve bu şekilde bedelli askerlik
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

“Sürgün Yolum” başlıklı videodan kesit, https://youtu.
be/7JtpF86Od8Y
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yapabilecekken Almanya’ya gelmiş olduğum söyleniyor. Vicdani reddin
böylesine basite indirgenmiş, hafife alınmış olması ve görevlinin defalarca Türkiye’deki ortamı gayet iyi biliyoruz demesine karşın böyle bir tutum sergilemiş olması beni adeta şoka soktu. Çünkü Türkiye sosyolojisi
ve siyasetini bilen birinin yahut birilerinin, böyle bir tutum takınması anlaşılabilir değil.

Alman Federal Meclisi’nde bir
duvarda Almanya Temel Yasasının 4’üncü maddesi
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Öncelikle Türkiye’de bedelli askerlik ücretini ödeseniz dahi 20 günlük
bir zorunlu eğitime tabi olmak zorundasınız. Yani 1 yıl olmasa dahi 20
gün tektip kıyafet, silah eğitimi, emir almak ve emir vermek gibi insan
ahlakına aykırı durumlara maruz kalıyorsunuz. Bir zulüm ve insan hakları
ihlali 1 saat ya da 100 yıl sürebilir, bunu zamanın az olmasına göre meşrulaştırmak veyahut basitleştirmek pek de mantığa uygun değil. Nihayetinde ben askerlik denilen olguya karşıyım, askerliğin 1 yıl ya da 6 ay yapılmasına değil. Problemim Türkiye yasaları kapsamında askerlik
süresiyle değil, askerlik denen bu zulmün kendisiyle. Alman Temel
Yasası’nın “Temel Haklar” başlıklı ilk bölümünün 4. maddesinin 3. fıkrasında “Hiç kimse, vicdanına aykırı olarak, silahlı savaş hizmetine zorlanamaz.” dendiğini göz önünde bulundurursak, bu problemi onlarca yıl evvel kendi içerisinde çözmüş bir devletin memurlarının, vicdani reddin ne
demek olduğuna dair yeterli bilgileri olmalıydı. Öte yandan yine iltica
prosedürü kapsamında ele aldığımızda, bu tavır açıkça ülkeye sığınma
başvurusunda bulunan bir insanın, uğruna ağır bedeller ödediği değerlerini basitleştirmektir.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

Avrupa’da Türkiyeli bir vicdani retçi olmak

Ayrıca hiç böyle bir zorunlu eğitim süreci olmasa dahi orduya para
vermek vicdani ve ahlaki değerlerimle çatışan bir durum. Bu durumda
ben insan öldürmeye gitmiyorum fakat birilerine ya da bir kuruma insan
öldürmesi için yardımda bulunuyorum. Cephede bir bomba ateşlemiyorum fakat başkaları tarafından ateşlenen bombaların parasını ödemiş
oluyorum ve benim ödediğim parayla silahlı ya da sivil fark etmeksizin
bir şekilde insanlar ölüyor. Vicdani retçiler arasında süregelen bir tartışma
olarak total ret kavramını destekliyorum. Yani zorunlu bir askerlik ya da
ödenmesi gereken bir para olmasa dahi, bunun yerine yapılacak olan
devlet kurumlarındaki hizmet seçeneğini de reddediyorum. Bu vicdani
retçiler arasında var olan bir tartışmadır. Dolayısıyla önce vicdani ret hakkımızı elde etmeden bu konu hakkında tartışmak çok da sağlıklı değil.
Fakat yine de böyle bir hakkı elde edersek dahi, bunu da reddedeceğimi
söylüyorum. Çünkü olmak istemediğim bir yerde, yapmak istemediğim
bir işe, zamanımı harcamak istemediğim bir uğraşa şu ya da bu şekilde
özgürlüğümü vermek istemiyorum.
Tüm bunlar gözönünde bulundurulduğunda benim de tüm vicdani
retçiler gibi insan hakları ihlaline maruz kaldığım apaçık ortada. Alman
Temel Yasasının vicdani redde olan bakışını yukarıda aktarmıştım. Yani
bir devlet, temel hak olarak tanımladığı olgudan mahrum kalan birinin,
temel haklarından mahrum kalmadığını iddia ediyor. Biraz kafa karıştırıcı
ama maalesef gerçek bu.
Ayrıca raporda Türk ordusu içerisinde birçok “sadık Kürt” askerinin bulunduğu ve kariyer olarak çok yüksek yerlere geldikleri ifade ediliyor. Fakat sadık olmayan yani bir şekilde devlet ya da hükümete muhalif bir tutum sergileyen Kürtler’in nasıl bir tavırla karşılaştığı söylenmiyor. Yani
sadık bir Kürt olsaydın probleme maruz kalmayabilirdin deniyor. Bu söylemin altında da yaptırımcı ve baskıcı bir zihniyet söz konusu. Ayrıca askerliği reddediyor olmam görüşme esnasında bahsettiğim tüm olay ve
durumların ötesinde basit bir şekilde yalnızca Kürt olmama bağlanıyor ve
bunun siyasi bir geçerliliği olmadığı söyleniyor. Görüşmede bir Kürt olarak askere gidersem kendi halkımdan silahlı ya da sivil insanlara şiddet
uygulamak zorunda kalacağımı ve bunun da vicdani değerlerim doğrultusunda askerliği reddetmemdeki etmenlerden biri olduğunu söylemiştim. Fakat kurum tarafından anlaşılan yalnızca benim Kürt olarak askere
gitmek istememem olmuş. Oysa ki Türkiye’deki çatışma ortamından söz
ederken Kürt halkından bahsetmek zorundaydım. Çünkü Türkiye devleti
40 yıldır süregelen bir çatışma sürecinde, çoğunluğu Kürtlerden oluşan
bir örgütle, Kürtlerin yaşam alanlarında savaşıyor.
Erdoğan’ın Suriye’ye sınır ötesi operasyon başlattığı süreçte Avrupa
Parlementosu, Avrupa Birliği, Avrupa devletleri, Avrupa medyası ve kamuoyundan yükselen tepkileri hepimiz hatırlıyoruz. Bunun Suriye’deki
Kürt sivillere karşı bir katliam girişimi olduğu kıtanın hemen her yerinde
dillendiriliyordu. Böyle bir ortamda o gün ve bugünkü söylemler arasındaki farklılığı anlayabilmek pek mümkün değil. O gün dile getirilen
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tepkiler gerçekten Kürt sivillerin ölmesinden duyulan endişe değil, yeni
bir mülteci akımından korkuluyor olmasıydı sanırım. Maalesef her ne kadar tüm iyi niyetimle düşünmeye çalışsam da, görmüş olduğum tablo
bana bunu söylüyor.
Tüm bu zorluklar ve yaşanan anlaşmazlıklara rağmen umudumu kaybetmediğimi belirtmeliyim. Çünkü bu haklı mücadeleyi ayakta tutmanın
en büyük yolunun direnmek ve haykırmaktan vazgeçmemekten geçtiğini düşünüyorum. Türkiye’deki tehlikeli ortamdan kendimi kurtarmış olduğum için burada rahat bir hayat yaşamayı değil, benim gibi temel hakları elinden alınmış olan binlerce insanın hakkını haykırmayı daha etik ve
ahlaki buluyorum. Katil olmayı reddetmek kadar güzel ve örnek bir davranışın önünün kesilmesini kabul etmiyor ve bu hakkın yeryüzünün tüm
savaş ve şiddet karşıtlarının elinde olacağı güne kadar mücadelemi sürdürmeyi hedefliyorum. Vicdani ret, insani bir haktır. Ve onu tanımamak,
bir insan hakkı ihlalidir. Bir insanın hakkının ihlal edilmesi, yeryüzündeki
tüm insanların hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tanımla
benim üzerimden hakkı ihlal edilen tüm insanları, haklarını savunmaya
davet ediyorum.
Yeryüzünün herhangi bir parçasında, sırf katil olmamak uğruna bin bir
türlü insanlık dışı muamele ve hak ihlallerine maruz kalan tüm vicdani
retçi arkadaşlarımın 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor ve onlarla haklarımıza erişebilmiş, özgür halde olduğumuz 15 Mayıslarda görüşmenin özlemiyle herkesi selamlıyorum.
Kesintisiz vicdan, koşulsuz barış. n
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Halil Savda

Zorla askere alma hikayesi bir tür militarizasyon tarihidir. Çarpıcı bir hikayedir ve günümüzde Türkiye gibi ülkelerde halen etkilidir.

Zorunlu askerliğin oluşum serüveni
Zorunlu askerlik uygulaması Fransız burjuva devrimi ile gelişse de Birinci
Dünya Harbine gelindiğinde modern devletlerde zorunlu askerlik müessesesi oturur.
Bu modern devletin milliyetçilik ve askerlik üzerinden toplumu devlet
ile özdeş kıldığı bir dönemdir. Yurt sevgisi askerlik ile özdeşleştirilir. Askerliği ise ancak erkekler yapabilirdi. Dolayısı ile vatan savunmasına çağrı erkeğe çağrıydı. Artık bundan sonra yurtseverlik ile erkeklik özdeştir. Kahramanlık bütün erkeklere dağıtılmış oluyordu.
Bu bir tür metafordur ve şöyle işliyor: ‘Vatan savunması askere emanettir ve o da erkektir. Askere alınmayan gruplar ve kadınlar artık erkeğe
borçludur ve ona karşı kendisini sorumlu hisseder.’ Savaş ve savaşta yer
almak erkeğe statü ve prestij sağladı. Toplum artık erkeğe borçluydu ve
onun ‘fedakarlığına’ karşı her gün borcunu ödemekle yükümlüydü. Kışla
artık erkeğin performe sahasıydı.
Bu performansta erkek erilliğini öğrenip güçlendirirken birey olduğunu unutur. O kadar unutur ki zapturapt altına alındığının ve kişiliğinin yok
edildiğinin farkında bile olmaz. İradesini kaybeder ve bir subayın bir emrin sesinde bazen aklını teslim eder, bazen de vicdanını!
Askerde erilliğini güçlendiren erkek artık bir birey değildir. O artık öldürücü bir mekanizmanın sıradan bir dişlisidir. Erkek er olurken bir yerde
birey olduğunu unutur!
Bu mekanizmayı güçlendiren bir diğer etken ise militarist sistemin
toplumu etkin kullanmasıdır: 20. yüzyılın başında İngiltere’de bir grup kadın sokağa çıkıp gördükleri askere gitmeyen erkeklere beyaz tüy takarlardı. Beyaz tüy bir tür korkaklığın ve ödlekliğin sembolüydü ve askere
gitmeyen erkekler toplum tarafından korkak ve ödlek olarak görülüyordu. Kadınlar bu şekilde askere gitmeyen erkekleri teşhir etmiş oluyorlardı.

Keşke o kadınlar o erkeklere gül verselerdi!
Askerden kaçma pratiği eşit ve özgür bir gelecek için çok kıymetlidir.
Öyle sanıldığı gibi ülkelerin sağladığı gelişmişlik düzeyi ve insan hakları
evrensel beyannameleri silahlı organizasyon ve şiddet pratiklerinin bir
eseri değildir. Toplumlarımızın barış, eşitlik ve özgürlükte sağladığı gelişme düzeyi ve kurduğu uluslararası kurum ve sözleşmeler sivil demokratik
mücadelenin eseri ve kazanımıdır.
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Türkiye’de askeri geçit töreni
Fotoğraf: Timo Vogt
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Toplumların eşitlik, barış ve özgürlükçü gelişme düzeyini ordulara mal
edenler yalancılardır. Yaşama hakkı en temel haklardandır ve askerden
kaçmak bu hakkın korunmasında hayatidir.
Militarizm tarih boyunca kendisini iki türlü gösterir ve üretir:
1-politik denklemin içinde. Bu durumda ordu ya iktidardır ya da iktidar üzerinde etkilidir. Sivilizasyonu ve demokrasisi gelişmiş toplumlarda
ordunun politika üzerindeki etkisi sınırlıdır ve görünmezdir. Ancak Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde ordunun siyaset üzerindeki etkinliği gözle
görülür ve aktiftir.
2-gündelik hayatta kendisini gösterir ve üretir. Bu, az gelişmiş ülkelerde var olduğu gibi çok gelişmiş toplumlarda da vardır. Tam da bu nedenle askerlik yapmayan erkeğe adam denmez! Bu söylemde Asker adam
“kahramandır.” Asker kişi “fedakardır, fedaidir ve cesurdur.”
Peki ya askere gitmezsen? “Askerden kaçarsan pısırık olursun. Askerlik
yapmayana kız verilmez.”
Bu dil çok etkilidir ve metaforik olarak toplum içine nüfus eder.
Bu metafor Türkiye’de kendisini “her Türk asker doğar” sloganında
gerçekleştirir. Askerde savaşarak ölmek veya yaralanmak kutsallaştırılır ve
madalya ile ödüllendirilir.
“Şehitler ölmez vatan bölünmez.” Vatan ve askerlik birbirine koşuttur.
Vatan var ise askerlik vardır. Tersi de gerçektir; ordu var ise vatan güvendedir ve vardır. Vatanın güçlü olması güçlü bir ordu ile mümkündür. Bu
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kendisini şu sloganda gösterir: “Güçlü ordu güçlü Türkiye!” Ebedilik kendisini savaşta ölen askerin kişiliğinde gösterir: “Şehitler ölmez vatan bölünmez!”
Tam da bu nedenle vatan hizmeti askerlik ile özdeştir. Ve bu 20 yaşını
doldurmuş her Türkiye vatandaşı erkek için mecburidir. Bu hizmeti yapmayan kişiler bir dizi ceza kovuşturmasına maruz kalır.

Askere gittim
1996 yılının Haziran ayında gönülsüz bir şekilde askere gittim. Erkektim,
Türkiye vatandaşıydım ve askere gitmek zorundaydım! Manisa Batı kışlaya teslim olurken devletle ve gelenekçi toplum ile her şeye rağmen yaşamak için bir arayıştaydım.
İki hafta boyunca “esas duruş”, “sağa dön”, “geriye dön”, “sola dön”,
“marş marş” bağrışmaları ile yüzlerce erkek saatlerce yürütüldük ve ayakta bekletildik. “bölük marş marş” denildiği her seferde “vatan sana canım
feda” “her Türk asker doğar” sloganlarını attırıyorlardı. Sloganlar ve söylevlerin tümü ya kadın karşıtıydı ya da Kürt karşıtı! Türk ve erkek olmayan
her grup ve kişi bu sloganların ve söylevlerin hedefindeydi. Biz Şırnak’a,
Hakkari’ye, Diyarbakır’a gönderilecektik ve oraları Türk yapacaktık(!)
Günde en az dört defa iştimaya çıkartılıyoruz. Yüzlerce erkek yan yana
arka arkaya sıralar halinde dizilip sayım yapılıyor. Her yemeğe oturduğumuzda yemek duası yapılıyor. Günde en az bir kere mıntıka temizliğine
çıkartılıyoruz. Etraftaki çalı çırpı veya sigara izmaritlerini topluyoruz. Günler tekdüze ve sıkıcı. Bu iki hafta sürdü.
Bölük revirine çıktım. Başımda çocukluğumdan kalma bir yağ bezesi
var. Neredeyse masa tenisi topu büyüklüğünde. Revir beni Manisa Askeri
Hastanesi’ne sevk etti. Birkaç gün sonra da İzmir GATA’ya gönderildim.
GATA’da ameliyat oldum ve beze alındı. Kontrol, ameliyat ve tedavi 21
gün sürdü.
Kaldığım koğuşta tedavi gören yaklaşık on asker vardı. Çoğu
Kürdistan’da PKK ile yaşanan çatışmalarda yaralanmış kişiler. Uzuvlarını
kaybedenler vardı.
Uzuvlarını kaybetmişler ve yine de savaşı kutsamaktan vazgeçmiyorlar. Bu belki de ödedikleri bedelin ağırlığının altından kalkmanın bir yolu.
Başka türlü nasıl hayatta kalabilirler ki…
Gözlerini kaybetmiş ve artık sevdiği bir çiçeği, bir kadını, bir masayı
veya bir sokağı göremeyecek. Artık hayat onun için bir karanlıktan ibaret
olacak. Bu şekilde insan nasıl yaşar ki… Ödediği bedel çok büyük ve bunun o da farkında.
Bir diğerinin kolu yok. Artık sevdiği hiçbir şeye dokunamayacak… Bir
diğerinin her iki ayağı yok. Bu askerler vatan denilenin kaybettikleri uzuvları olduğunun farkında değiller. Vatan kaybedilmiş… Vatan artık yok!
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Tercih etme şansları olsa belki de askere gitmeyecekler! Ama tercih
etme şansları yok ve bu erkekler zorunlu oldukları vatan hizmetini yaparken eksik kaldılar. Ve hep eksik kalacaklar!
Bu tanıklık Türkiye’de yaşanan savaşın kötücül halini yoğun bir şekilde
hissettirdi.
21’inci günün sonunda GATA sağlık heyetine çıkartıldım; 20 gün terlik
istirahati verdiler. Manisa Batı Kışla’ya geri götürüldüm. 20 gün iştimaya
çıkmadım; 20 gün eğitime çağırılmadım; 20 gün bölük gazinosunda, koğuşta ve bölük amfisinde oturdum. Böylece aradan iki ay geçti. Potinleri
ayağıma giydirdikleri gibi spor ve askeri eğitimler başladı.
Yeniden askeri marşlar, ırkçı sözler ve iradeyi yok eden emirler… 75
günün sonunda dağıtım iznine gönderildim.

Bir daha askeri kışlaya dönmedim!
Denedim olmadı, askerlik yapmayacaktım. Gittiğim dağıtım izninden askeri kışlaya dönmedim. Yıllar sonra yakalandım.
2004 yılı kasım ayında bu sefer ellerim kelepçeli şekilde askeri kışlaya
getirildim. Bu defa yer Tekirdağ/Beşiktepe askeri kışlası! Aradan dokuz yıl
geçmişti.
Bana askeri üniformayı ve potini getirdiler. “Ben vicdani retçiyim ve askeri üniformaları giymeyeceğim” dedim. “Giymek zorundasın” dediler.
“Giymeyeceğim” dedim.
Beni bölük komutanının odasına çıkardılar. Bölük komutanı bana baktı, şöyle dedi: “Askerlik yapmak zorunlu. Sen de yapmak zorundasın. Eğer
askeri üniformayı giymezsen senin hakkında tutanak tutarım ve askeri
savcılığa gönderirim. Hapse girersin.” Sesi yumuşak ve nazikti.
Şöyle yanıt verdim: “Vicdani retçiyim. Savaşa karşıyım ve herhangi bir
askeri organizasyonda yer almak istemiyorum. Askeri üniformayı bu nedenle giymek istemiyorum. Vicdani retçi olduğum için askeri cezaevine
gönderilsem de askeri üniformayı giymeyeceğim.”
O masasında oturuyor ben ise tam karşısında ayakta bekliyordum.
Bölük komutanı biraz bekledi. Sonra şöyle dedi: “Sen üniformayı giy,
sana nöbet tutturmam, eğitime almam ve herhangi bir iş yaptırmam.
Üniformayı giy ve gazinoda bütün gün otur.”
“Üniformayı giymem” dedim.
Hakkımda tutanak tuttular.
Komutanlar her gün gelip farklı emirler veriyorlardı: ‘ayağa kalk, iştimaya çık, saçlarını kes, vs.’, hiçbir emri yerine getirmedim.

Disiplin Cezaevi
Yedi gün disiplin cezası verip Tekirdağ Merkez Komutanlığında bulunan
Askeri disiplin cezaevine götürdüler. Tek kişilik bir hücreye koydular. Hava
soğuktu ve hücrede sadece bir battaniye vardı. Üstümde bir mont vardı
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onu da aldılar. Cezaevinin kapısı denize bakıyordu. Kaldığım hücrenin kapısı ise demir parmaklıklıydı ve dış kapıya bakıyordu. Denizden esen soğuk rüzgar betonla çevrili hücreye kadar geliyordu. Üşüyordum. Battaniye, yastık ve yatak
istedim, vermediler.
Cezaevi müdürü kıdemli başçavuştu,
mont ve battaniye istediğimde şöyle dedi:
‘Üşürsün, o zaman tek
tipleri giyeceksin.’ Tek
tipleri giymedim.
Bir hafta kaldım.
Sonra da beni Çorlu
askeri mahkemesine
çıkardılar ve orada tutuklandım. Yaklaşık
bir ay askeri cezaevinde kaldım. Yine aynı
seremoni yaşandı;
saçlarını kes, kesmem;
tek tipleri giy, giymem; ayağa kalk,
kalkmam.
Bir ay sonra 28 Aralık 2004’te askeri mahkemeye çıkartıldım.
Mahkemeye
İstanbul’dan vicdani
retçi ve anti-militarist
kadın ve erkekler gelmişlerdi. Askeri mahkemede vicdani retçi
olmamın sebeplerini
uzun uzun anlattım.
Duruşmaya destek
için gelen vicdani retçi ve anti-militarist kişileri ilk defa görüyordum. Hepsi ile yıllarca süren arkadaşlığımız oldu ve çoğu ile halen görüşüyoruz.
İlk duruşmada serbest bırakıldım. Serbest bırakılınca Çorlu askerlik şubesine götürüldüm. Orada bana sülüs verdiler ve ‘kırk sekiz saat içinde
birliğine teslim ol’ deyip beni serbest bıraktılar.
Askeri birliğe gitmedim. Arkadaşlar ile birlikte İstanbul’a gittim. Askeri
kışlaya teslim olmayınca hakkımda yeniden yakalama kararı çıkartıldı.
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Her vicdani retçi gibi görünür olmaya çalıştım; saklanmadım. İnsan
Hakları Derneği İstanbul Şube üyesi ve sonra da yönetim kurulu üyesi oldum. Şube bünyesinde vicdani red komisyonu ve komisyonun çabaları
ile içinde yerel bir çok parti ve demokratik kitle örgütünün olduğu vicdani red platformunu kurduk.
Askeri mahkemede ceza aldım. Askeri Yargıtay cezayı bozunca duruşmalar yeniden başladı. 2006 yılı aralık ayında Çorlu askeri mahkemesinde
görülen duruşmaya katıldım. Amacım vicdani reddin görünür olmasını
sağlamaktı. Yeniden tutuklandım.
İki ay sonra tahliye oldum ve kelepçeli bir şekilde yeniden Tekirdağ/
Beşiktepe askeri kışlasına götürüldüm. Ve yeniden disiplin cezaevi... Yine
aynı hücre ve şubat Marmara Denizi’nden hücreme doluyor. Gece yarısı
20 yaşındaki bir genci yanıma koydular. Bacakları pansuman ile sarılı. Dişlerini sıkıyor; bacakları şişmiş ve ağrıyor. Hücre o kadar küçük ki ben
uzansam o bir köşeye sinmek zorunda kalacak. Ona battaniyemi verdim.
Uzan dedim, uzandı. Ben hücrenin bir köşesine sindim… Battaniyeye sarılıyken de üşüyordum ama şimdi o da yok; üşüyorum.
Bu gencin ismi Ferhat. Aile milliyetçi ve devletçi. Severek askere gitmiş. Subaylar tarafından dayak yemiş ve kişiliğini yok eden davranışlara
maruz kalmış. Orada umduğunu bulamamış. Dağıtım iznine gönderilince
askeri birliğe dönmemiş. Yaşadığı Çorum’da arkadaşlarıyla içip bacağından bıçaklanınca yakalanmış. Hastanede bacağı pansuman edildikten
sonra gözaltına alınmış ve bir hafta gözaltında ve yollarda kalmış. Pansumanı yenilenmemiş. Nöbetçi askere seslendim, geldi.
-Ferhat’ın ağrısı var ve yara iltihap kapmış, şişmiş. Hastaneye gitmesi
lazım.
-Burada komutan yok.
Ağrı kesici istiyorum o da yok. Sabaha kadar yattığı yerde inledi. Sabah nöbetçi askeri yeniden çağırdım. Cezaevi müdürü olan kıdemli başçavuş geldi. Durumunu anlattım. Öğlene doğru hücreden çıkardılar. Hücreden çıkarken gülümsedi, ben ona sarıldım. Teşekkür etti.
-Dikkat et kendine, iyi olacaksın.
Ferhat’ı bir daha görmedim.
Tek tip elbise giymedim, askeri nizamda saç-sakal traşı olmadım. Sivil
bir kişiydim ve askeri nizama uyamazdım, beni buna zorlama hakları yoktu. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin altında imzaları vardı. Bu iki sözleşme vicdan ve ifade
hürriyetini ile kötü muamele yasağını güvenceye alıyordu. Ancak Türkiye
tarafı olduğu sözleşmelere uymuyordu.
Askeri emirlere zorlandım ve reddedince dayak yedim, hakarete maruz kaldım. Dört kere tutuklandım ve her seferinde bırakıldım; bırakıldığım her seferinde yeniden askeri kışlaya götürüldüm.
Toplamda 18 ay askeri cezaevinde kaldım.
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Benden önce Osman Murat Ülke ve Mehmet Bal benzer muamelelere
maruz kalmışlardı. Benden sonra Mehmet Tarhan, İnan Süver, Enver Aydemir ve başka vicdani retçiler benzer muamelelere maruz kaldılar.

Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonelleşiyor.

Türkiye’de askeri geçit töreni
Fotoğraf: Timo Vogt

Türkiye’de profesyonel ordu çalışması hız kazanmış durumda. Bu yeni bir
durum ve devletin önümüzdeki süreçteki planı ordunun profesyonelleşmesi.
Ordunun profesyonelleşmesi Türkiye’de yeni bir çalışma olsa da Neoliberalizmin gelişmiş olduğu batıda profesyonel ordunun geçmişi epey
eskidir ve neredeyse ordusu profesyonelleşmemiş ülke yoktur.
Dolayısı ile asker alımları batıda farklı şekilde tezahür eder.
Neo-liberal ve onun değerleri ile buluşan toplum orduyu da bu değerler ile oluşturur. Rekabetçi piyasa ve bireycilik ön plandadır.
İki örnek çarpıcıdır:
1-İsveç örneği. İsveç ordusu kendisini barış gücü ve yardımcı güç olarak tanıtır. Amaç kriz ve çatışma bölgelerinde barışı sağlamak ve krizin
çözümünü sağlamaktır. Dolayısı ile orduya katılırsan barışa ve kriz çözümüne yardımcı olursun.
2-İngiltere örneği: silah altına alacağı kişiye liderlik, silah kullanma becerisi ve macera vaat eder.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Her iki örnekte de ordu bir şirket gibi kendisini pazarlar. Seçme özgürlüğün var ve karar sahibi olan sensin. Böylece devletin ve toplumun, asker kişiye karşı sorumluluğu azalır. Artık bir şirket çalışanı gibisinizdir. Bu
sizin kararınız. Askere davet bir tür ödüllendirme olur: ‘toplumun parçası
ol ve kendini ait hisset.’
Asker alımlarında her iki ülkede de yoksul bölgeler hedeflenir. Çünkü
yoksulluk toplumun dışına itilmek ile eşdeğerdedir. Askere katılım ile
topluma katılımın yolu gösterilmiş olur; ‘gel dışarıda kalma; çetelerden alkol ve uyuşturucudan uzak dur; toplumun parçası ol ve kendini ait hisset!’.
Bugün Türkiye’de asker alımı vatan savunması, yurt sevgisi, kahramanlık ve mecburiyet üzerinden sağlansa da gelecekte bunun değişimi kaçınılmazdır. Profesyonelleşen orduda hedef kitle diğer iki örnekte olduğu
gibi yoksullardır!
Her iki durumda da askerlik bir tür angarya olmayı sürdürüyor. Her iki
durumda da askerlik karşıtı kampanyanın önemi büyüktür. Askerlik karşıtı kampanya olmadan demilitarizasyon ve barış sağlanamaz. Dünyada
asker sayısı azalıyor lakin silah sanayisi azalmıyor, büyüyor ve daha da öldürücü oluyor.
Bu bakımdan anti-militarist tutum ve vicdani red pratiği değerli olmayı sürdürüyor. n
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Her şey Gezi eylemleriyle başladı
Ben Mertcan Güler. Askere gitmeyi reddetme meselesi daha çocukken ve
aklım ermezken başladı. Altı yaşında babaanneme askere gitmek istemediğimi söylediğimi, babaannemin de benim zamanıma kadar zorunlu askerliğin kalkacağını söylediğini hatırlıyorum. 20 seneden fazla oldu ve
Türkiye’de zorunlu askerlik hala var.
Üniversite eğitimime kadar her pazartesi sabahı okuldan önce ve
cuma akşamı okul çıkışı İstiklal Marşı’nı ve Andımız’ı okumak zorundaydık. “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım” ile başlayan bir marşı eğitim süreci
boyunca okutan Türk devleti, çocukların zihinlerini tüm eğitim süreci boyunca arkaplanda militarizm ve faşizmle dolduruyordu.
Üniversite eğitimim esnasında, 2013 senesinde Gezi eylemleri meydana geldi. Politik olarak ilk girişimlerim ve fikirlerimin oturması bu dönemde başlamıştır. Sonraki günlerde; İstanbul’daki polis terörüne dair videolar, resimler ve yazılar internete yüklenmeye devam etti. Sivillere karşı
uygulanan şiddet ve terör korkunçtu. Bizi ve diğerlerini bu noktada harekete geçiren şey; hükümetin gayet normal ve hatta politik olmayan insanlara karşı tavrıydı. Ve bunu sadece kendi istediğini hayata geçirmek
için yapıyordu.
15 yaşındaki Berkin Elvan’ın1 gaz bombasıyla kafasından vurulup hastaneye düşmesi çok zorumuza gitmişti. Devlet terörünün bu derece ileri
gideceğini düşünememiştik. Buna karşı eylem yaptık. AKP binasına yürümek ve binanın önünde protesto yapmak istedik. Polis tekrar şiddetle cevap verdi. Bu sayede polis; insanları korumak için değil, AKP’yi korumak
için var olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Polisler üzerimize hedef
alarak gaz bombaları ve plastik mermiler sıkarken, oradan uzaklaştık. Bir
binaya sığındık ve ortalık sakinleşene dek orada bekledik. Takip edilme
olasılığına karşın, eve giderken farklı rotalar kullandık. Eve varana dek arkama baktığımı hatırlıyorum.
Bu olaylardan sonra anladım ki: fikir özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplanma özgürlüğü gibi temel insan haklarım için ve her şeyden
önce var olabilmek için direniş göstermem gerekecekti. Bu esnada araştırmalara ve sınıfımdaki Kürt ve Alevi arkadaşlarla fikir alışverişleri yapmaya başladım. Neler yaşadıklarını, çektikleri acıları öğrendim. Bu adaletsizliklere ve haksızlıklara karşın tabii ki tepkisiz kalamazdım. Artık yerimde
duramıyordum. Bunun etnik köken, din veya azınlık olup olmama gibi
konularla alakası yoktu. Bu insanlık meselesiydi.
Politik görüşlerimden dolayı, birinin cesedimi bir kışlanın köşesinde
bulmasına müsade etmeyeceğim. İslamcı bu hükümeti “şehit” zırvası ile
beslemeyeceğim. Neden birini öldürmek zorunda olayım? Beni kabul
dahi etmeyen bu “vatan” için neden savaşayım? Fikrimi söyleyemiyor ve
var olamıyorsam neden orası benim ‘vatanım’ olsun? Vicdani, politik ve
dini sebeplerden askere gitmeyi reddediyorum.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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1 http://www.kedistan.
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Vicdani ret bir insan hakkı olmasına rağmen Türkiye’de hala tanınmış
bir hak değil. Vicdani retçi biri, önce para cezasına daha sonra hapis cezasına çarptırılmaktadır. Askere gitmeyi reddettiğiniz taktirde; otelde kalmak istediğinizde, başka bir şehre yolculuk etmek istediğinizde veya sokakta basit bir kimlik kontrolünde polisler size 15 gün içinde teslim
olacağınıza dair bir belge imzalatmaktadır. Asker olmayı reddediyorsanız, Türk devleti sizi sivil ölüme mahkum etmektedir.
Bu Türk toplumunun bir yarasıdır. Devlet ve Erdoğan rejimi şiddet ve
militerliği yücelttiği için insanlar askerlik yapmayı erkeklik ve vatanseverlik olarak görmektedir. Ben buna hayır diyorum. Yeni jenerasyonu zor
olsa da askerliği reddetmeye davet ediyorum. n
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Onur Erden

İlk günden başlayacağım. Henüz 19 yaşındaydım, bahçede otururken geveze bir arkadaşım geldi. Hadi, askerlik muayenesine gitmemiz gerekiyor
dedi. Ben askere gitmeyeceğim, sen git dedim.
O zaman neden reddettim tam olarak açıklayamam ama içimden hep
bir ses yanlış bir şeyler olduğunu söylüyordu. Arkadaşıma bu cevabı verince afalladı, devlete kafa mı tutuyorsun dedi. Seni kaybederler, nereye
kaçacaksın gibi bir sürü saçma cümle kurdu. Ben direnince sonunda anneme seslendi. Teyze dedi, sizin de başınız belaya girer, suçluya yardım
ve yataklıktan sizi de içeri atarlar.

Suçlu mu?
Askere gitmezsem suçlu oluyormuşum. Beni zorla askere götürmeye çalışıp elime silah verenler suçlu değil ama ben suçluyum.
Annem de bana, oğlum senin yüzünden bu yaştan sonra biz de mi cezaevine girelim deyince, benim belim kırıldı sanki. O an ölüme gönderseler giderdim.
Gidip askerlik muayenesi oldum ve bir zaman sonra askere gitme zamanı geldi. Beni yolcu ettiler. Manisa Batıkışla 2006.
Zulüm başlamıştı. Her gün beni ve askerde edindiğim arkadaşlarımı şikayet ediyorlardı. Ahmet Kaya dinliyorlar, Kürtçe konuşuyorlar diye.
Ben Kürtçe bilmem ama yanımdaki arkadaşlar Kürtçe konuşuyordu.
Bazı askerler de şikayet ediyordu. Güya terörist diliymiş!
Bir arkadaşım dayanamayıp sordu: Komutanım dedi, buraya Arjantinli
bir kişi gelse ve Türkçe bilmiyor olsa, dilini konuşamayacak mı? Onun bir
devleti var dedi komutan. Ona göre devleti olmayanlar kendi dillerini konuşamazlar. Çok değişik bir zihniyet. Yine bir gün sırada dururken onbaşı
yanıma geldi ve sana bir hafta nöbet cezası veriyorum dedi. Sen bana kafana göre ceza veremezsin dedim.
Neye dayanarak ceza veriyorsun bana, hakim misin sen, benim suçum
ne dedim.
Ben veriyorum ve sen de tutacaksın dedi, ben de tutmayacağım dedim.
O gece beni nöbete kaldırdılar, kalkmadım. Yaklaşık 10 dakika tartıştık
bana cezayı veren onbaşıyla, eğer kalkmazsan sana vuracağım, son kez
söylüyorum dedi. Kalkmıyorum, vur da görelim dedim. İyi, yarın görüşeceğiz dedi ve gitti.
Ertesi gün, onbaşı beni uzman çavuşa şikayet etti. O da beni yanına
çağırdı. Ben gitmeden önce arkadaşlarım çok ısrar etti. Bir delilik yapma,
altı üstü 28 gün buradayız diyerek telkinde bulundular. Neden verilen cezaya karşı geliyorsun dedi bana uzman çavuş. Ben ceza alacak bir şey
yapmadım dedim. Seni keserim lan, sana bir ceza verildiyse yapacaksın,
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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karşı koyma hakkın yok, dedi. Arkadaşlarımın söyledikleri aklıma geldi.
Toplam 28 gün burada kalacaktık. 28 gün sonunda buradan çıkarım ve
bir daha da dönmem dedim kendime ve sustum. Daha sonrasında teğmen geldi ve o da tehdit etti. Onbaşı benim onbaşım, çavuş benim çavuşum ve size bir ceza verdiyse itiraz etme hakkınız yok dedi.
Siz verilen emri sorgulayamazsınız!

Türkiye’de askeri geçit töreni
Fotoğraf: Timo Vogt
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Verilen emri yapacaksınız, sonra bir itirazınız varsa üst komutana ileteceksiniz dedi.
Yani teğmenin söylediğine göre eğer bana bir komutan kendini öldür
dese, buna itiraz etmeye hakkım olmayacaktı.
Anne kusura bakma ama buraya kadar, daha fazla katlanamayacağım
bu haksızlığa dedim içimden.
O gün geldi ve dağıtıma çıktık. Eve döndüm ve teslim olma günü geldiğinde gitmedim. Ben gitmeyince başka bir arkadaşım da gitmedi teslim olmaya. Böyle olunca aileler toplanıp evimize geldi. Onur çocuklarımıza kötü örnek oluyor, O gitmeyince bizim çocuklarımız da askere
gitmiyor dediler.
Annem yine bana yalvarmaya başladı. Mahallemiz aşırı sağcı bir toplumdu.
Aslını araştırdığımda da ya Muş göçmeni ya da Afrin göçmeni Kürtler
olduklarını öğrendim ama bir Türk’ten daha da Türkçü olmuşlardı.
Yine annemi kıramadım. Tüm mahalleyi karşıma aldım ama annemi
alamadım. Belki de en büyük yanlışım bu oldu ama ne yapabilirdim? Söz
konusu kişi annemdi.
Tekirdağ/Hayrabolu diye bir yer olduğunu ilk kez duyuyordum,
Türkiye’de böyle bir yer var mıydı diye kendime soruyordum. Ve oraya
vardığımda saçmalıklar yine başlamıştı: Vatan sana canım feda, her Türk
asker doğar... Ben asker doğmadım kardeşim!
Silahı alacaksın! Almam. Alacaksın! Almam! Dayak...
Velhasıl iki ay sonra zorla hastaneye sevk alıp çıktım ama çıkmak için
bölük astsubayıyla öyle bir tartıştım ki, yanındaki askerler titremeye başladı.
Herkes bölük astsubayından korkuyordu, fena dövüyordu, Ama ben
kafama koymuştum, annemi daha fazla memnun etmek için bu zulme
göz yumamazdım. Beni çarşıya göndermiyorlardı, ben de hastaneye sevk
alıp geri dönmemeyi planlıyordum. Hastaneye sevki aldım ama bu sefer
sıra gelmesini beklemek zorundaydım.
İkinci ayım doldu ama sıra gelmedi. En son bölük astsubayın odasına
girip ben kendi imkanlarımla gitmek istiyorum, sırayı bekleyemem dedim ve tartıştık. Büyük bir gürültünün ardından gerekli izin kağıdını alıp
gittim ve geri dönmedim.
Yine annem, akrabalar ve mahalleli üstüme gelmeye başladılar. Annem bana öyle bir söz söyledi ki, ölüm benim için o sözden daha hafif
kalırdı. Oğlum dedi, ben hep istedim ki sen askere gidip şehit olasın ve
cennete gidip yanında beni de götüresin. Şu sözlerin acılığına bakın!
O an ne tanrıya ne de cennete inancım ve sevgim kalmamıştı! Aslında
şu an tanrının varlığına inanıyorum ama savaş isteyen tanrıya değil, barış
isteyen tanrıya inanıyorum. Nefret tanrısına değil, sevgi tanrısına inanıyorum.
Bir ölümden bir de askerlikten kaçış yoktur dedi başka birisi. Vay be!
Bu insanları kim bu hale getirdi? Hem kızıyor hem üzülüyorum.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Bir yandan onlar da bu sistemin kurbanı diyorum kendime, kolay değil
tek başına koca bir sisteme, hem de silahlı bir sisteme karşı koymak. Asker denince insanlar titriyor bizim orada, aman ha seni kaybederler diyorlar. Velhasıl askeriyeden çok korkuyorlar bizim oralarda.
Ben ilk defa vicdani ret dediğimde çılgına dönenler oldu,. Hasiktir lan,
vicdani retmiş, diyenler oldu.

Orduda Bir Vicdani Retçi Olmak
Ben ısrarla hem askerliği reddediyor hem de diğer vatandaşlar gibi bir
hayat sürmeye çalışıyordum ama bu imkansız denilecek kadar zordu.
Kahvehaneye gidip insanlarla askerlik hakkında tartışıyor, haklılığımı
kabul ettirmek istiyordum ama tabii ki buna izin vermiyorlardı. Telsizleri
olan sivil birkaç kişi geldi ve kimliğini göster dediler bana. Kimlik kartım
evde dedim. Adın ne dediler. Hasan dedim. Yalan söyleme lan sen Onur
Erden değil misin dedi biri. Yerimden fırladım ama hemen çullandılar
üzerime. Üç kişi vura vura beni polis arabasının arka koltuğa yatırdılar ve
üzerime oturdular. Karakola getirip tüm elbiselerimi çıkarıp sadece iç çamaşırlarımla bıraktılar.
İç çamaşırımda 10 tane uyku hapı vardı. Bana işkence edeceklerini
tahmin ettiğim için yakalanınca içer ölür ve bu sayede işkenceden kurtulurum düşüncesiyle taşıyordum.
Ve fırsat bulunca hapları içtim. Bir müddet sonra başım önüme düşüp
kalkmaya başladı. Ne uyuyordum ne de uyanıktım. O halde beni jandarmaya teslim ettiler. Jandarma da beni bir aracın arka koltuğuna bindirdi
ve her iki yanıma da bir asker oturtup hastaneye götürdü.
Hastanede bana serum takıp bir süre yatırdılar ve daha sonra jandarma karakoluna götürüp hücreye attılar. Bir ara kendime geldim ve yataktaki çarşafı alıp tuvalete geçtim. Tuvaletin penceresine çarşafı bağlayıp
boynuma geçirdim. Kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda etrafım
asker doluydu ve daha sonra odadaki tüm çarşafları alıp götürdüler. Komutan, bu numara yapıyor dedi.
Babamı aramışlar ve oğlunuz kendini astı demişler, Babam da umurumda değil demiş. İşkenceler beni yıkmadı ama anne ve babamın bu
sözleri beni yerle bir etti.
Beni alıp önce askeri birliğe götürdüler, orada bir fırsatını bulup kaçtım ve binanın üçüncü katına çıktım. Pencereden aşağı baktım ve düşünmeye başladım. Ya ölmez de yaralı kurtulursam? Bu alçaklar yaralı halde
bana işkence yaparlar diye düşünürken birisi beni arkamdan yakaladı.
Birkaç kişi beni pencereden içeriye doğru çektiler ama bundan sonraki yaşayacaklarımın daha kötü olacağını tahmin ediyordum.
Yaklaşık beş gündür ellerindeydim ve kimsenin sorularına cevap vermiyordum ve hiçbir şey yiyip içmiyordum. O halde beni askeri mahkemeye çıkarıp tutukladılar. Tabii öncesinde savcı ve hakim çıldırdı çünkü
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Sinop’taki eski hapishane
Fotoğraf: Rudi Friedrich
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onlara cevap vermiyor ve istediklerini yapmıyordum. Savcı sana elektrik
verdiririm diye tehdit ediyordu.
Askeri bir kamyonet geldi ve beni cezaevine götürmek için bindirdiler.
Askerlik nedir? Soruyorum bazen kendime. Askerlik demek savaş demek. Savaş demek öldürmek, tecavüz, şiddet demek. İnsanların kollarını,
bacaklarını, gözlerini kaybetmesi, çocukların yetim kalması demek. Askeri sistemin dünyaya şiddetten ve tecavüzden daha iyi ve fazlasını verdiğini iddia edenler varsa memnuniyetle dinlemek isterim.
Çok merak ediyorum, militarizm bu dünyaya ne fayda sağlıyor? Aklıma
iyi bir senaryo gelmiyor. İlerleyen dönemlerde evimize birkaç kilometre
uzakta başlayan Suriye iç savaşı ve ilçemizde patlatılan bombaları, birkaç
arkadaşımın ve onların ailesinden birilerinin cesedinin parçalar halinde
toplanmasını hatırlıyorum. YPG ile Türk ordusu arasındaki savaşta, evimizin 100 metre ilerisine atılan roketle yatağında yatarken cesedi paramparça olan 14 yaşındaki Fatma Avlar ne kadar doğru bir karar verdiğimin
acı veren somut kanıtları arasındadır maalesef. Keşke böyle olmasaydı.
Ve askeri cezaevine teslim ettiler beni. Seçilmiş cellat gardiyanlar beni
kapıda bekliyordu. Alın bunu, dediğimizi yapmıyor deyip teslim ettiler.
Hazır ola geçip başımı öne eğmemi istediler, yapmadım. Bir asker ellerimi birleştirip eliyle başımı öne doğru zorla eğdirdi, ben de tekrar başımı
kaldırıp ellerimi serbest bıraktım. Sen görürsün, dedi.
İki koluma girip sürükleyerek beni bir odaya götürdüler. Odanın içerisindeki 8-10 kişi bana vurmaya başladı. Kimisi copla, kimisi tekmeyle, kimisi de yumrukla dakikalarca vurdular. Zaten beş gündür hiçbir şey yemiyor içmiyordum ve çok güçsüzdüm. Yere düşüyordum, kendimden
geçiyordum ama üzerime kovalarla soğuk sular döküp tekrar kaldırıyorlar
ve tekrar vuruyorlardı.
Elbiselerimi çıkarmamı istediler, çıkarmadım. Sinirlenip daha da sert
vurmaya başladılar. Ne soruyorlarsa cevap vermiyordum ve vurmaya devam ediyorlardı. Elbiselerimi yırtarak çıkardılar ve bana copla tecavüz etmek için bir asker ellerimi tutup, başımı bacaklarının arasına sıkıştırdı. O
sırada bir asker içeriye girip beni düzeltti ve eğer dediklerimizi yapar, sorduğumuz sorulara cevap verirsen söz sana bir tane bile vurmadan koğuşa göndereceğiz dedi. Ben yine dediklerini yapmayınca ve sorularına cevap vermeyince yüzbaşıyı arayalım dediler. Bir asker gitti ve birkaç dakika
sonra geri döndü. Yüzbaşı sikin diyor, dedi!
Kafamı duvara vurmaya başladılar. Birkaç defa vurduktan sonra gözlerim karardı ve göremez oldum. Koluma girip beni bir yere götürdüler ve
bir yatağa yatırdılar. Bu arada bana tek tip elbiseleri giydirmişlerdi. Bir
süre uzandıktan sonra tekrar görmeye başladım ama gözlerim ve başım
çok şiddetli bir şekilde ağrıyordu. Beni tekrar götürüp saçlarımı makineyle kestiler. Sonrasında bir astsubay komutasında bana vurdular, havalandırmaya çıkardılar ve bir bardak soğuk suyu ağzıma dayadılar.
O an daha fazla direnemeyip suyu içtim. Biraz böyle devam ettikten
sonra konuşup yapamıyorum dedim.
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Temmuz 2006’da, yapmazsan 10 ay hapis cezası alırsın dediler. 10 ay
değil 10 yıl da ceza verseniz yapamıyorum dedim ve ilk mahkemede 12
ay hapis cezası verip iyi halden 10 aya düşürdüler ve 10 ayın yatarı 6 ay
20 gündür dediler.
İtiraz etmek için bir dilekçe kağıdı istedim, vermediler. Sen zaten bir
suçlusun, vatan hainisin, neye itiraz edeceksin dediler.
Cezaevinde kaldığım süre boyunca hep şiddete ve hakarete maruz
kaldım. Daha önce hiç cezaevine girmemiştim Her sabah zorla spor yaptırıp tekmeliyorlardı. Bir gün revire çıkıp doktora, bana spor yaptırıyorlar,
vuruyorlar ve bu sebepten kolum ağrıyor dedim. Ama kime söylüyordum ki? Doktor da asker.
Askerleri çağırıp bundan sonra buna daha fazla spor yaptırın, kimi
kime şikayet ediyor görsün, dedi.
Velhasıl 6 ay 20 günün her anı ölümden beterdi ama bitti.
Beni şartlı tahliye ederken, sen il sınırı dışındaki birlikte görevli olduğun için biz seni götüremeyiz, yasa gereği senin 1 gün içerisinde gidip
teslim olman lazım diyerek elime bir tutanak verip bıraktılar.

Cüzzamlı Gibi Yaşamak
Ne yapacağımı, kimden destek isteyeceğimi bilmiyordum. Sesimi duyuracak ne bir kurum biliyordum ne de benim gibi insanları tanıyordum.
Askeri birlik Tekirdağ’da idi, ben ise Çanakkale’de bir askeri cezaevinde
tutulmuştum. Otobüse binip Hatay’a döndüm. Nasıl bir mücadele verebilirim, nereden destek alabilirim diye düşünüyordum. Avukat tutacak
imkanım da yoktu ama hangi avukat böyle bir davayı almaya cesaret
ederdi, orası da meçhuldu.
Hatay’a döndüm ama yine her gün üstüme geliyorlardı. Bir yandan ailem, diğer yandan çevredekilerin hakaretleri, aşağılamaları, dışlamaları...
Evde yatamıyordum. Camilerde, boş evlerde yatıyor ve beni tanıyanlardan uzak durmaya çalışıyordum. Ama memleket küçüktü ve hemen
hemen herkes de birbirini tanıyordu.
Bir gün bir polis arabası sanayide oturduğum bir marangoz dükkanına
geldi ve ben kaçmaya başladım. Onlar da arkamdan kovalamaya başladılar ama atlattım. Hemen şehir dışına çıkıp o günü bir arazide geçirdim.
Günler böyle devam ederken başka bir gün yine sanayide teyzemin
kocasının işlettiği bir oduncuda otururken polis arabasının geldiğini gördüm ve kaçmaya başladım. Bu defa silah çektiler ama sanayi olduğu için
çevredeki insanlar sebebiyle ateş edemiyorlardı. Yine atlattım onları.
Arkamdan küfür etmiş ve teyzemin kocasını tehdit etmişlerdi. Eğer bir
daha onu buraya alırsan seni de tutuklarız demişler.
Diğer yandan çevredeki insanların yanına gidip propaganda yapıyorlardı.
Halk devlete yardım etmeli, böyle suçluları ortak bir şekilde yakalamalıyız diyorlardı. Aklım almıyordu, ben ne suç işlemiştim?
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Sinop’taki eski hapishanede
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Sonra şehir dışındaki arazilerde ve
mezarlıklarda vakit geçirmeye başladım.
Bir gün mezarlıkta otururken bana
doğru hızlıca gelen birini fark ettim ve
kaçmaya başladım. Sonra önümde bir
sivil polis arabası durdu ve üç kişi indi.
Geriye dönüp tekrar kaçmaya başladım. Bu sefer arkamdan ateş açtılar
ama beni vurmaları çok zordu çünkü
mezarlıkta çok sık ağaçlar vardı. Yine
kaçmayı başardım.
Artık bu şehirde hatta bu ülkede
duramayacağımı anladım. Beni anlayan bir arkadaşımdan rica ettim ve
bana bir sahte kimlik kartı ayarlamasını istedim. Bir süre sonra sahte kimlik
kartını alıp Kuzey Kıbrıs’a geçmeyi başardım.
Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a geçip iltica etmeyi planlıyordum ama bir
arkadaşım sana orada işkence yaparlar, senden Türk bayrağını yakıp seni
kameraya çekmek isterler, sen de
bunu yaparsan seni Türkiye’ye teslim
edip videoyu da gönderirler ve daha
fazla işkence görürsün, dediklerini
yapmazsan da yine sana işkence yapar
seni yine Türkiye’ye teslim ederler
dedi.
Kuzey Kıbrıs’ta sahte kimlikle arkadaşımın yanında kalmaya karar verdim. Sokaklarda gül satarak ayakta
durmaya çalışıyordum. Bir süre böyle devam etti ve bir gün arkadaşımla
küçük bir sebepten dolayı tartıştık ve beni ihbar etmekle tehdit etti.
Artık Kuzey Kıbrıs’ta da duramazdım. Hatay’a dönüp başka bir ilçede
bir oda tutup, başka bir kimlikle yaşamaya başladım.
Bir gün annem televizyon kumandasının bozulduğunu söyledi ve
beni çağırdı. Gittim ve kumandanın arızasını yaptırıp eve geri getirdim.
Evden çıkarken iki sivil polisin karşıdan geldiğini fark ettim. Geriye dönüp
kaçmaya başladım ama karşıma iki kişi daha çıkıp beni yakaladılar, mart
2009’da.
Yine beni vura vura karakola götürüp oradan da jandarmaya teslim
ettiler. Jandarmada hakaretlere maruz kalıp bir süre hücrede kaldıktan
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sonra önce Tekirdağ’daki askeri birliğe, oradan da Çanakkale/Gelibolu
2. Kolordu Askeri Mahkemesi’ne ve cezaevine gönderildim.
Bu arada beni getiren askerler diğer askerlere teslim etmek için ellerimdeki kelepçeyi çıkardılar, o sırada fırsatını bulup kaçtım. Askeri birliğin
yanındaki okulun duvarından içeri atladım. Beni getiren astsubay arkamdan kovalıyordu. Bir ara dönüp baktım, belinden silahı çekmiş ve Onur
dur yoksa seni vuracağım diyordu. Vur da kurtulayım sizin işkencenizden
dedim. Ben öyle deyince silahı beline geri koydu.
Şaşırdım ama keşke vursaydı. Çünkü sonrasında ölümden daha beter
anlar yaşadım. Koşmaya devam ettim.
Ben bayağı yorulmuştum ve astsubay da yolda motorla giden bir kişiyi durdurup arkasına binmiş ve bana yetişmişti. Daha fazla kaçacak halim
yoktu, beni yakalayıp yere yatırdılar.

Mahkeme
Askeri mahkemede karşımda hakim yerine bir asker ve her iki tarafımda
da G3 piyade tüfekleriyle duran askerler vardı. Kendi ülkemde ve sözde
bizi koruyan askerler tarafından işkence görüyorum, daha ne kadar sürecek bu dedim. Bana insanlık dışı davrandılar, copla tecavüz etmek istediler, cebimdeki paramı almak istediler ve sonu gelmeyen şiddetler ve hakaretler uyguladılar dedim.
Bunları hakim sıfatıyla oturan askere söyledim, o da bana askeri savcılığa dilekçe yaz dedi. Siz hakim sıfatıyla burada oturuyorsunuz, ben de
size söylüyorum zaten dedim. Şikayetin varsa dilekçe yazıp askeri savcılığa göndereceksin, dedi.
Cezaevine beni getirdiklerinde cezaevi müdürü binbaşı (ismi galiba
Mustafa İnam’dı) ve yanında gardiyan görevi yapan diğer askerler beni
bekliyorlardı.
Beni hemen binbaşının odasına geçirdiler. Bizi şikayet etmişsin dedi.
Evet dedim.
Sen kimi kime şikayet ediyorsun, işkence normal bir şey ve sen bir suçlusun dedi.
Guantanamo cezaevini duymadın mı, orada daha kötü işkenceler yapıyorlar, sen hak ediyorsun ve bundan sonra daha fazla işkence göreceksin gibi tehditler savurdu. Fakat benim artık hiçbir şeyden korkum kalmamıştı.
Ben de sizi her yere şikayet edeceğim, tekrar tekrar şikayet edeceğim
deyince binbaşı senin kaybedecek bir şeyin yok anladım, dedi. Evet bende kaybedecek bir şey bırakmadınız, dedim. Sana söz, bundan sonra
sana kimse dokunamayacak, bizi şikayet etmekten vazgeç dedi binbaşı.
Hayır vazgeçmeyeceğim dedim.
Israrlar ve tehditler devam ediyordu. Sonunda yeter artık, beni koğuşa
götürün, dediklerinizi düşüneceğim dedim ve bu saçma pazarlıktan kısa
bir süreliğine kurtuldum.
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Askeri sistemin her ilkesi bir zulümdür. Koğuşuma götürüldükten sonra diğer mahkumlar üzerinden bana baskı ve tehdit göndermeye devam
ediyorlardı.
Tehditler devam ederken bir gün koğuşa binbaşı girdi ve eğer şikayet
etmeye devam edersen ben de haberim yok der suçu askerlerin üzerine
atarım, olan bu zorunlu askerlere olur dedi. Sonrasında askerler şikayet
etmekten vazgeç, olan bize olacak, biz de zorunlu askerleriz, bize verilen
emirleri yaptık diyerek yalvarıyorlardı. Fakat bu hiçbir şeyi değiştirmez,
sizler işkenceden zevk alan gönüllü askerleriniz aslında, yoksa bu işkenceleri yapamazsınız, dedim.
Bu arada benden istenilen şikayet dilekçesini yazıp savcılığa götürmek
için cebime koydum. Fakat mahkemeye çıkarken üst araması yaptılar ve
dilekçeyi buldular. Binbaşı ben bu dilekçeyi götürmene izin vermem
dedi. Aslında savcılık da, mahkeme de çok iyi biliyordu ama ben yine de
mücadele ediyordum.
Ansızın bir duruşma yapıldı ve 10 ay hapis cezası verilip ara tahliyeyle
gönderildim. Yine aynı senaryo devam ederken ben de hızlıca 2. Kolordu
Askeri Savcılığı’na ve Askeri Yargıtay Hakimliği’ne itiraz dilekçelerini dışarıdan posta ile gönderdim. Ve o zamanki Başbakanlığa da bir mektup yazıp, birkaç haber muhabirine de mail attıktan hemen sonra Antakya’da
bir avukata gittim. Koca Türkiye’de askeri sistemin zulmünü haber yapacak bir tane muhabir bulamadım. Ya da yanlış muhabirlere mail gönderdim.
Avukata vicdani ret hakkımı kullanmak istediğimi, iki kez askeri cezaevine atıldığımı ve işkencelere maruz kaldığımı anlattım. Türkiye’de seni
savunacak avukat bulamazsın çünkü avukat hakkında da dava açıp tutuklama yapıyorlar dedi. İltica nedir bilir misin diye sordu ve ekledi; kısacası tek çaren Türkiye’den kaçmak.

Kıbrıs’a Yolculuk
Bunun üzerine hızlıca kaçak yollardan Kuzey Kıbrıs’a ve oradan da Güney
Kıbrıs’a kaçtım. 2009 yılının Aralık ayından 2013 yılının Temmuz ayına kadar Güney Kıbrıs’ta mülteci olarak yaşama şansı aradım fakat Güney Kıbrıs da bana bir vicdani retçi olarak yaşama şansı vermedi.
Hatta yaklaşık 1 yıl Güney Kıbrıs’ta da kaçak yaşamak zorunda kaldım.
Bir dönem kalacak yerim de kalmamıştı. Kıbrıs’ta tanıştığım, yine kendisi
de bir vicdani retçi olan Eritreli bir arkadaşın desteğiyle pansiyon gibi bir
yere yerleştim fakat kaçak yaşayan birisi için bu çok büyük bir hataydı.
O sırada Eritre denilen ülkede militarizmin Türkiye’ye göre daha gaddar olduğunu öğrendim. Ve dünyanın hiçbir yerinde militarizmin iyi bir
sistem olduğuna inanmıyorum. Bazı ülkelerde askerlik gönül esasına ve
profesyonel sisteme dayansa da militarizm öldürür ve öldürtür.
Çok geçmeden pansiyonu polisler basmış ve beni tutuklamışlardı. Güney Kıbrıs yabancılar polisi beni tutuklamakla kalmayıp elimdeki tüm
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evraklara da el koymuştu. Beni bir köydeki polis karakolunun hücresine
tek başıma atıp orada tutmaya başladılar.
O sırada Türkiye’de Vicdani Ret Derneği’nin açıldığını duymuştum. Bu
benim için olumlu bir gelişme ve umuttu.
En azından Türkiye’de beni anlayacak ve benim gibi düşünen bir kurum vardı. Türkiye’nin ilk vicdani retçilerini bilmiyordum, duymamıştım,

Sinop’taki eski hapishane
Fotoğraf: Rudi Friedrich
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sonradan öğrendim. Türkiye’de vicdani ret Tayfun Gönül ile başlamıştı
ama 2013 yılına kadar bir dernek kurulmamıştı araştırmalarıma göre.
Temmuz 2013’de, 20 gün beni bir hücrede tuttuktan sonra Ürdün üzerinden İstanbu’la gönderdiler.

Türkiye’ye Dönüş
İstanbul’da havaalanında askeri mahkeme tarafından aranman var diyerek beni tutuklayıp bir odaya kapattılar. Oradan bir polis karakoluna götürüp hücreye koydular.
Ertesi günü Kasımpaşa askeri cezaevine gönderildim. Beni vicdani retçi Oğuz Sönmez’in girişimleriyle Vicdani Ret Derneği’nin avukatı Davut
Erkan girişte karşıladı.
Çok tedirgindim, askeri cezaevine girdikten sonra yaşadığım travmaları bir türlü atlatamadım. Kıbrıs’ta anksiyete tedavisi görmeye başladım.
Fakat ilaçlar beni daha iyi etmedi hatta daha kötü etti diyebilirim.
Vicdani ret derneği avukatı Davut Erkan’ın girişimleri sayesinde işkence görmemiştim askeri cezaevinde, fakat sistematik zulüm hiç bitmedi.
Bir hafta Kasımpaşa Askeri Cezaevinde kaldıktan sonra beni yine Gelibolu Askeri Cezaevine transfer etmişlerdi. Orada tekrar mahkemeye çıktım. Ne yazık ki beni yargılayan hakim de zorunlu bir askerdi. Ben de sivilde hakimim, devlete hizmet ediyorum ama yine de asker olarak da
hakimlik yapmamı istiyorlar dedi. Seni anlıyorum ama seni bırakabileceğim bir yasa yok, eğer askerlik yapmayı kabul edersen seni tutuklamam
ve askerliğini de bitirirsen davayı düşürürüm dedi. Reddettim.
Tekrar askeri cezaevine girdim. Yine beni kapıda karşıladılar ama fiziksel işkence olmadı. Psikolojik işkence vardı bu defa. Çırılçıplak soyularak,
çök kalk yaptırılarak sözde üst araması yapılıyordu. Ama bu sefer biraz
daha insaflılardı, iki tarafımda asker çarşaf tutuyordu.
Daha önceki süreçte bir sürü askerin önünde şiddet görerek elbiseleri
yırtarak çıkarmak ve ooo güzel götü varmış gibi laflar duymanın yanında
bu muamele bayağı insaflıydı.
Vicdani retçilerin mücadeleleri, Vicdani Ret Derneği’nin girişimleri tabi
ki ses getirmiş, askeri cezaevinde bazı değişiklikler olmuştu.
Eskisi gibi aşırı tutuklama kalkmış, işkenceler her yerde olmasa da bazı
yerlerde bastırılmıştı. Tek tip elbise belirli durumlar haricinde kaldırılmış,
zorunlu spor ve çalıştırma yeni bir emre kadar durdurulmuştu.
Fakat vicdani ret kelimesini duyunca çıldıracak gibi olan askerler vardı
içeride. Hastaneye gitmek istiyordum, hem askerlik yapmayı reddediyorsun hem de hastaneye gitmek istiyorsun diyorlardı. Kimlik kartı çıkartmak istiyordum, hem askerlik yapmıyorsun hem de kimlik kartı çıkartmak
istiyorsun diyorlardı. Sen bu ülkenin vatandaşlığını hak etmiyorsun diyenler oldu cezaevinde. Çıkarın, ben de çok hevesli değilim dedim. Kimlik kartı çıkarabilmek için askeri cezaevinde yaklaşık bir ay hukuki mücadele verdim.
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Zulmün Kısır Döngüsü
Bu arada geçmişteki şartlı tahliyelerden kalan infazlarım beklemedeydi.
Mahkeme bu cezaları da bana yatırabilir diye beklerken, hakim en son aldığım hapis cezasını günlük 20 liradan olmak üzere para cezasına çevirip
tutuklu kaldığım günleri de 100 liradan hesapladığını ve benim devletten 3000 lira alacağım olduğunu söyledi. Seni fazla yatırmışlar dedi. Bundan sonra alacağın cezadan düşürebilirsin alacağını dedi, şaka gibi!
Bir dahaki celsede, Onur seni daha fazla tutamam cezaevinde, yine
bizden alacağın olur, askerlik yapmayacağını biliyorum ama seni bırakmak zorundayım dedi ve tahliye oldum. Her zamanki gibi yine bir gün
içerisinde teslim olmam gerektiğini yazan bir kağıt uzattılar imzalamam
için, “Reddediyorum”yazdım kağıda askerlik şubesinde. Memur afalladı,
hemen komutanı çağırdı. Neden reddediyorsun dedi. Yapmak zorunda
değilim, dedim. Biraz tartışmadan sonra beni bıraktılar.
Yine Hatay’a döndüm, yine eve arasıra polisler gelip beni askerlik şubesine götürüyorlardı. Askerlik şubesinde bir tutanak bildiri falan yapıp
beni bırakıyorlardı.
Eski kanunlar değişmişti. Önceleri beni yakalar yakalamaz kelepçeli şekilde şiddetle askeri birliğe götürürlerdi. Şimdi askerlik şubesine getirip
bir belge düzenliyorlar ve iki gün içerisinde gitmezsen askeri mahkemeye verilirsin diye tehdit ediyorlardı. Eskiye göre iyi bir gelişmeydi ama
ardı arkası kesilmiyordu.
Yine Hatay’da aile ve çevre baskısı görüyor ve iş bulmada sorunlar yaşıyordum. Başka şehirlere gidip bu baskılardan kurtulmayı ve iş sorununu
da çözmeyi düşündüm ve 2015 yazında Antalya’ya gittim. Fakat oraya da
jandarmalar geldi.
Müdür odasına girdiğimde herkes toplanmış beni bekliyordu. Askeri
ceza kanununa muhalefetten aranıyorsun dediler bana. Açıklamamı istediler ama açıklasam da beni anlamayacaklarını biliyordum. Vicdani retçiyim desem, o da ne diyordu insanlar. Ardından jandarma karakolu ve askerlik şubesi, şubedeki memurlarla tartışma ve yine 2 gün yol süresi...
Gitmezsen askeri mahkemeye verilirsin tehdidiyle serbest kaldım. Başka
bir ceza davası açıldı ve iş yerinden de kovuldum.
Bunun gibi birkaç deneme daha yaptım ama nereye gittiysem polisler
geldi.
Daha sonraları birkaç defa eve gelip aldılar beni. Birkaç defa yine otobüslerden indirildim, bir defa da kaldığım pansiyondan aldılar beni. Başka da ceza davaları açıldı. Türkiye’nin hiçbir yerinde beni rahat bırakmadılar.
Bu süreç devam ederken 10 ay hapis cezası ve yine para cezasına çevrilmiş 10 ay hapis cezası olmak üzere iki ceza arkaya arkaya geldi 2018 ve
2019 yılları arasında.
Hapis cezası kesinleşmiş, para cezasına da itiraz etme hakkım vardı.
Hapis cezası için Kırıkhan açık cezaevinde 22 gün tutulduktan sonra
denetimli serbestlikten faydalanıp tahliye oldum aralık 2018. Denetimli
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serbestlik gereği bir süre belirli saatlerde devlet hastanesinde çalıştırıldıktan ve polis karakollarına imza attıktan sonra yurt dışına kaçmak için
yollar aramaya başladım. Bir yol bulmuştum ama hayatımda kötü bir anı
daha olacağını bilmiyordum.

Almanya’ya Kaçış
En güvenli ülke olarak düşündüğüm Almanya’ya kaçmak üzere karar
aldım.
2020’de Almanya’ya vardım ama perişan bir haldeydim, sağlığım ve
psikolojim bayağı bozulmuştu. Çok geçmeden Almanya’nın iltica konusunda Türkiye’yi aratmayan tavırlarının olduğunu görünce bir kez daha
yıkıldım. Ne kadar özetle yazmak istesem de yazılar uzayıp gidiyor. Federal Göçmenlik Dairesi de Türkiye’yi aratmayacak bir şekilde yaşama hakkı
arayışı talebime ret kararı verdi.
Anladım ki dünyada savaş karşıtlarının yaşama hakkı yok gibi. Aslında
vicdani retçi olmak için bir sebebe ihtiyaç yoktur. Sebeplere ihtiyacı olan
ve savunma yapması gerekenler, bizlere zorla silah eğitimini ve savaşmayı dayatanlardır. Benim vicdani retçi ve antimilitarist olmam için, bir kitap
yazacak kadar sebeplerim vardır.
Dünyaya daha fazla silah ve bombalar üreterek katkı sağlanamaz. Şahsi çıkarları yüzünden ülkeleri savaşa sokan ve bu savaşta hiçbir şeyden
haberi olmayan masum vatandaşları zorla savaştıranlar en büyük suçlulardır. Hiçbir devletin vatandaşlarına zorla silah eğitimi vermeye ya da
karşılığında bir şeyler almaya hakkı yoktur. n
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Türkiye’deki vicdani retçilerle 25 yıllık dayanışma
Dünya nasıl da değişiyor! Zorunlu askerliğe karşı direniş herhalde oldum
olası vardı, özellikle asker kaçaklığı ve firarilik şeklinde. Ne var ki çoğunlukla Hıristiyan topluluklarda görülen biçimin ötesine geçen haliyle vicdani ret, yani askerliğin açık reddi, ancak 20. yüzyılın başlarında ve genel
olarak Kuzey yarımkürede gelişip yaygınlaştı. Vicdani ret bir hak olarak ilk
defa 1921’de Norveç’te tanındı. Faşizm koşulları altında savaş karşıtlarına
yönelik kitlesel zulüm ve katliamlara duyulan tepki sonucu aynı hakkın
Almanya’da tanınması ancak 1949’da mümkün olabildi. Vicdani ret hakkı,
en son 1992’de İsviçre’de olmak üzere, diğer “Hıristiyan” ülkelerde de zamanla kabul gördü.
Benim politik olarak sosyalleştiğim 70’lerde vicdani reddin başka kültürlerde de karşılık bulabileceğine ise neredeyse hiç ihtimal verilmiyordu.
Bugün durum tam tersi. Almanya’da askerliği reddedenler ya da çürüğe
ayrılanlar artık çoğunluğu oluşturduğunda, , zorunlu askerlik, profesyonel orduya geçmek suretiyle kaldırıldı ve vicdani ret hareketi fiilen son
bulmuş oldu. Bugün vicdani ret konusu artık sadece az sayıdaki asker ve
yedeği ilgilendiriyor. Buna karşın örneğin İslami kültürle şekillenmiş
Türkiye’de vicdani ret meselesi yıllardır önem kazanmaya devam ediyor.

Franz Nadler
Connection e.V.

Bizim öykümüz
Bizler burada, Offenbach’ta, bezdirici “vicdan” testleriyle ilgili yaşadığımız
bireysel deneyimlerimizden hareketle Alman Barış Örgütü – Birleşik Vicdani Retçiler (Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienst-

Aachen’de
Fotoğraf: Rudi Friedrich
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gegnerInnen, DFG-VK) bünyesinde 70’lerin sonlarında vicdani retçilere
yönelik epey ilgi gören bir danışma bürosu oluşturmuştuk. Bununla birlikte ayrıca barış hareketi içinde antimilitarist çalışmalar yürütüyorduk ve
özellikle benzer düşünenlerle uluslararası dayanışmayı önemsiyorduk.
Almanya’da vicdani ret prosedürü sadeleştirilip danışmaya duyulan ihtiyaç azalınca odağımızı sivil hizmete kaydırdık. Ne de olsa sivil hizmet de
zorunlu askerliğin yerine getirilme biçimlerinden biri ve zoraki bir angarya. Böylece sivil hizmeti reddeden ve dolayısıyla hapis tehdidiyle karşı
karşıya bulunan total retçileri de desteklemeye başladık.
70’lerin ortalarından itibaren başka ülkelerdeki hareketlerle dayanışmaya başladık; önce DFG-VK bünyesindeki Güney Afrika Çalışma Grubu,
1990’dan itibaren Savaşta Vicdani Ret Çalışma Grubu ve 1993’ten sonra
da Connection e.V. olarak. O yıllardan bu yana Türkiye ile ilgili çalışmalar
da odaklarımızdan biri olageldi.

Geniş kapsamlı dayanışma
Elbette Türkiye’deki antimilitaristlerle dayanışma çalışmaları yürüten tek
örgüt biz değildik. Birbirinden çok farklı grupların eylem, etkinlik, çalışma
tarzı ve yaklaşımları ile ilgili bir özet sunmak isterim.

Hâlâ süregiden çifte vatandaşlar ve
“bedelli askerlik” sorunu
Başta Türkiye’de bağlantılarımız yoktu ve çalışma alanımız ile ilgili bilgiler
de çok sınırlıydı. Dolayısıyla ilginç görünen her türlü bilgiyi toplamaya
başladık. Arşivimizde bu konuya ilişkin en eski belge Bremen İdari
Mahkemesi’nin Şubat 1985 tarihli bir kararı. Almanya’da yaşayan Türkiye
kökenli bir çifte vatandaş, o dönem 22 aylık olan Türkiye’deki askerlik görevinin üstüne bir de Almanya’da 15 ay daha askerlik yapmak zorunda
kalmamak için dava açmıştı. Davası, Türkiye’nin çifte askerlik yükümlülüğünü gidermeye yönelik Avrupa Konseyi sözleşmesini imzalamamış olduğu gerekçesiyle reddedildi. Almanya’da zorunlu askerlik kalktığından
bu yana, , bu mesele sorun olmaktan çıktı. Hatta bir dönem, Almanya’da
sivil hizmet yapmak dahi Türkiye’deki askerlik yükümlülüğünün yerine
getirilmiş sayılması için yeterli oldu. Ancak Almanya’da Türkiye kökenli 3
milyondan fazla insan yaşıyor. Türk vatandaşı ya da çifte vatandaş olan
erkekler hâlâ yaşları geldiğinde Türkiye’deki askerlik yükümlülüğüne tâbi.
Yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde genelde Almanya’daki işlerini,
hatta birçoğu da oturum izinlerini kaybediyor. Türkiye Cumhuriyeti bu
ikileme istinaden, süresi kısaltılmış bir askerlik hizmeti ve ordunun kasasına giren hiç de küçümsenmeyecek bir meblağ karşılığında “bedelli” askerlik düzenlemesi getirdi. 1985’te bedelli askerlik kapsamındaki hizmet
süresi iki ay, bedel de 17.000 DM idi (yaklaşık 8.500 €). 2011’de bedel
13.000 € idi, şu anda ise 5.000€. 2012’den bu yana kısaltılmış
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hizmet süresi tümüyle kalktı, yerine Savunma Bakanlığı’na bağlı “Uzaktan
Eğitim” programı getirildi. Hesaplara göre 1995’ten bu yana bu şekilde
1,2 milyar € gelir elde edildi. Her yıl Almanya’dan yaklaşık 30.000 erkek
bu parayı ödüyor. Bütün bunların vicdani retle bir ilgisi olmasa da, konuyla ilgili bize danışan çok sayıda insan oluyor.

Almanya’ya iltica eden Türkiyeli vicdani retçiler
Almanya’daki ilk Türkiye kökenli vicdani retçi herhalde Aziz Koşgin idi.
Aziz, vicdani reddini 1991’de kamuoyuyla paylaştı ve 1998’de DFG-VK çatısı altında Aachen’e bağlı Übach-Palenberg’te Savaş Hizmetini Reddedenler Girişimi’ni (SHRG) başlattı. Türkiye’de konuyla ilgili haber yapan
Devrimci Proleterya, Azadi gibi gazeteler toplatıldı. Aziz ile yıllarca yoğun
bir işbirliği içinde olduk. İlginçtir ki, Aziz sonraki yıllarda vicdani retçiler
arasında çoğunluğu oluşturanlar gibi Kürt değil, Laz’dı.
Aziz’den sonra yerine göre bizimle, yerine göre bireysel olarak ve yerel
destekle Almanya’da vicdani reddini açıklayan çok sayıda Türkiye vatandaşı oldu.
Bir başka önemli örnek 23 Ocak 1996’da Berlin Belediye Meclisi’nde
vicdani reddini açıklayan ve askerlik cüzdanını yakan Mustafa Ünalan. Ardından DFG-VK Berlin bünyesinde Türkçe hizmet veren bir danışma merkezi kuruldu. Nihayet 28 Ocak 1997’de de Alevi bir Kürt olan Cemal Sinci
10 arkadaşıyla beraber Frankfurt Savaş Karşıtları Derneği’ni (FSKD) kurdu.
Cemal, öncesinde, yani hâlâ Türkiye’de yaşarken ve sonra Almanya’da
eğitim gördüğü yıllarda da politik olarak aktifti. Almanya’da vicdani retçi
olarak iltica talebinde bulunan ilk Türkiye vatandaşıydı. İltica sürecinin
her adımında yanındaydık. Vicdani ret açıklamasını da olabildiğince geniş
bir kamuoyuna duyurmak niyetindeydi. Böylece Şubat 1998’de Cemal ve
avukatının yanı sıra SPD ve Yeşiller milletvekillerinin (Zapf ve Özdemir) de
bulunduğu çok kalabalık bir basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantı, yazılı ve görsel basın tarafından ilgiyle izlendi. Cemal birçok alanda politik
olarak aktif olduğu için Nisan 1998’de Türkiyeli ilk vicdani retçi olarak ilticaya hak kazandı ve bugün de hâlâ Connection e.V. bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte.
Almanya’da Türkiyeli vicdani retçilerle yapılan çalışmaların önemli bir
odağı kamuoyuna yönelik vicdani ret açıklamalarıydı. Connection e.V ve
Cemal tarafından örgütlenen bu etkinliklerin ilki dokuz katılımcıyla 17
Mayıs 1995’te Frankfurt’ta gerçekleşti. Destekçiler arasında Connection
e.V., SHRG, Savaşta Vicdani Ret Çalışma Grubu ve Sivil Hizmetçiler Dayanışma Örgütü vardı. Etkinlik, vicdani reddini açıklayacaklarla birlikte hazırlandı, ayrıca konunun daha ayrıntılı işlenmesine olanak sağlayan ve ortak
açıklamanın geniş bir şekilde ele alındığı bir de seminer düzenlendi.
(Oyuncak) tüfek kıran vicdani retçilerle çekilen fotoğraf yurtdışında da
çokça yayınlanan güçlü bir imge oldu. İzleyen yıllarda da çok sayıda ve
daha da kalabalık ortak açıklamalar örgütlendi. Toplantılar, Marburg,
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Dortmund, Essen (29 kişi), Saarbrücken (20 kişi), Emden, Hannover,
Frankfurt (39 kişi), Kassel (50’den fazla kişi) gibi Almanya’nın farklı şehirlerinde gerçekleşti. Bu etkinlikleri destekledik, ama biz örgütlemedik.
Böylece 90’lı yıllarda Almanya’da yaklaşık 200-300 kişi vicdani reddini
açıkladı. Güvenlik kaygısıyla Almanya’da kalmak isteyenlerin çoğu yıllar
içerisinde yasal oturum alabildi. Eylemlerin birçoğuna yerel basında ge-

Frankfurt Türkiye Konsolosluğu önünde, 1995
Fotoğraf: Rudi Friedrich
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niş yer verilirken, bazıları uluslararası basında (Avusturya, İsviçre, Fransa,
Belçika, Hollanda, ABD, Güney Afrika) ve Türkiye’de de yankı buldu. O zamanlar Almanya’da Türkiyeli vicdani retçilerin sayısı Türkiye’dekinden
bile fazlaydı. Bunun, 1996’da İstanbul’daki gibi Türkiye’deki gelişmelere
de yansıması oldu. Atlamamak adına, Hollanda, İngiltere, Danimarka ve
Fransa’da da Türkiyeli vicdani retçilerin kamuoyuna dönük açıklamalar
yaptığını belirtmeliyim.
O dönem vicdani reddini açıklayan herkes bunu iltica süreci bağlamında yapmadı. Ama genelde durum buydu, başvuranların çoğu da
Kürt’tü. Vicdani reddini açıklamanın iltica hakkının tanınmasıyla sonuçlanacağı algısı yaygındı. Bunun kısmen geçerli olduğunu hazırlık çalışmalarında tekrar tekrar vurguladık. Almanya’da vicdani ret tek başına iltica sebebi değil. Bu nedenle Türkiyeli vicdani retçilerin iltica süreçlerinde hâlâ
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birçok engelle uğraşıyoruz. İlticanın kabul kriterleri öyle karmaşık ki, tekil
vakalarda uzmanlar bile bunların karşılanıp karşılanmadığını anlamakta
zorlanabiliyor. Üstelik, genellikle ücra iltica kamplarında tutulan retçilerle
iletişimi sürdürmek de hiç kolay olmuyor. Bize başvuranlar genelde avukatları oluyor. Bazı durumlarda bize başvuran mahkemenin kendisi de
olabiliyor, üstelik sadece Almanya’dan da değil. Avusturya, İsviçre, Belçika
ve Hollanda’dan da bilgi almak üzere bize başvuranlar var. İltica başvurusunda bulunanların birçoğu ise iltica hakkı da, oturum hakkı da alamayıp
sınır dışı ediliyor. Bu durumlarda örneğin sığınma sağlayan kiliselere aracılık ediyor, politikacılara ve yerel meclislere başvuruyor ve sınır dışı işlemine engel olamadığımız durumlarda Türkiye’deki bağlantılarımızdan
tutuklanma vb. tehditler karşısında destek istiyoruz.

Türkiye’de vicdani ret
Türkiye’de de vicdani retçilerin bulunduğundan uzun süre haberimiz olmadı. İlk iki vicdani retçi olan Tayfun Gönül ve Vedat Zencir’den, retlerini
Sokak dergisinde açıkladıkları 1989 ve 1990’da değil, daha sonra haberdar olduk. Bizim için Ossi adıyla tanıdığımız Osman Murat Ülke merkezî
bir rol oynadı. Kuzey Ren-Vestfalya’da doğmuş ve Pforzheim’da büyümüş,15 yaşındayken ebeveynleri onu İzmir’de bulunan korkunç bir yatılı
okula göndermiş. Türkiye toplumuna egemen aşırı militarizmle yüz yüze
gelince, bu konuda mücadele etmeye karar vermiş. 1 Eylül 1995’te, Uluslararası Barış Günü’nde, İzmir’de vicdani reddini kamuoyuna açıkladı ve o
sırada sülüsünü de yaktı. Açıklamaya, Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI)
adına Türkiye’de bulunan ve beş farklı ülkeden temsilcilerden oluşan bir
delegasyon da eşlik etti. Ossi sonraki yıllarda kışla, mahkeme, cezaevi kısırdöngüsüne hapsoldu. Davasını AİHM’e taşıdı ve 2006’da haklı bulundu.
Mahkeme Ossi’nin yaşadıklarını ve süregiden durumu “sivil ölüm” olarak
niteledi, tazminata hükmetti ve Türkiye Devleti’nden hem Avrupa, hem
de uluslararası zeminde artık kabul gören vicdani ret hakkını tanımasını
talep etti. Türkiye tazminatı ödese de, Ossi’nin yasal haklarını tesis edecek düzenlemelerde bulunmadı. Ossi bugün hâlâ “sivil ölüm” koşullarında yaşamakta.
Ossi’yi çok çeşitli şekillerde destekledik. Daha vicdani reddini açıklamamışken çeşitli etkinlikler için (1993’te Aziz ve Gandhi Enformasyon
Merkezi’nden Christian Bartolf ile birlikte, sonra 1995’te tekrar)
Almanya’ya davet ettik ve ufukta görünen tutukluluk dönemiyle ilgili dayanışmanın temellerini attık. 1995’te 15 Mayıs Uluslararası Vicdani Retçiler Günü vesilesiyle Almanya’daydı ve Federal Meclis’te bir konuşma yaptı, ki o senenin sloganı “Vicdani retçilerin ilticaya ihtiyacı var!” idi. Ayrıca
Federal Meclis İkinci Başkanı Antje Vollmer’in (Yeşiller) bu konuda düzenlediği resmi bir davete katıldı. SPD ve CDU üyesi milletvekilleri ve “uzmanlar” vicdani reddin “istisnai bir hak” olduğundan hareketle bu davete
“mesafeliydiler”. Vicdani Retçi Hakları Merkez Bürosu desteğiyle partilerle
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Osman Murat Ülke
Fotoğraf: Rudi Friedrich

bir toplantı örgütlendi. Aziz ve Ossi burada bir sunum yaptılar ve
CDU’dan Thomas Kossendey gibi bazı milletvekilleri bunun üzerine konuyu gerçekten sahiplendi. Diğer yandan bu gelişmelerin Türkiye üzerindeki etkisi elbette sınırlı kaldı. Aynısını Uluslararası Af Örgütü’nün 1997’de
Ossi için yürüttüğü yoğun kampanya için de söylemek mümkün. Bizlerin
desteğiyle Ossi ve İSKD üç
önemli ödüle layık görüldü:
1996’da Friedrich Schultze
Ödülü (Protestan Kilisesi),
1997’de Bavyera Barış Ödülü
(DFG-VK Bavyera) ve 2007’de
Clara Immerwahr Ödülü (Nükleer Savaşa Karşı Hekimler
Derneği, IPPNW). Bunlar uluslararası basında geniş yankı
buldu.
Ossi’den sonra düzinelerce
vicdani retçiye daha destek
verdik ve vakalarını kamuoyuna taşıdık. Eylem biçimlerinden biri Türk makamlarına kamuoyu önünde gönderilen
toplu protesto fakslarıydı. 3
Aralık 1999’da vicdani ret hakkının yasallaşması talebiyle gazetelere ilanlar verdik (Süddeutsche Zeitung, Evrensel, Özgür Politika). Türkiye’de yayınlananlar toplatıldı.

İzmir SKD
Ossi, Türkiye’de vicdani retçilerin Aralık 1992’de Savaş Karşıtları Derneği
(SKD, daha sonra İSKD) çatısı altında örgütlenmesine de öncülük edenlerden biriydi. İSKD daha sonra Ossi ve diğer vicdani retçilerle ilgili dayanışma eylemlerinin de ana adresi oldu.
90’larda Avrupa’da hâlâ canlı bir vicdani ret hareketi vardı ve
Türkiye’de doğan hareket de buna dâhil oldu. Dolayısıyla yıllık Uluslararası Vicdani Retçiler Toplantısı’nın (ICOM) Temmuz 1993’te Milas/Ören’de
gerçekleştirilmesi de cüretkâr, ama anlamlı bir adımdı. Kolombiya dâhil
19 ülkeden 90 katılımcı geldi. İletişim çok da kolay olmadı. Örneğin
Türkiye’den katılan çok sayıdaki anarşistin tam olarak nasıl bir beklentiyle
toplantıya katıldıklarını anlayamadım, çünkü çeviri yapacak birilerini bulmadan sohbet etmek imkânsızdı. Ama karşılıklı merak çok büyüktü ve
toplantı vicdani ret hareketinin Türkiye’de güçlenmesini ve uluslararası
dayanışmanın güçlenmesini sağladı. Basın da toplantıya beklediğimizden fazla ilgi gösterdi. Örnek vermek gerekirse, Rudi Friedrich, Aydınlık
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gazetesine “bir insan hakkı olarak vicdani ret” konulu tam sayfalık bir
söyleşi verdi.
8 Kasım 1993’te SKD kapatıldı. O dönem üye sayısı 300’e çıkmıştı. Vicdani ret ile ilgili haber yapan gazeteciler tutuklanıyor, gazeteler kapatılıyordu. Dernek Şubat 1994’te İSKD adıyla yeniden kurulabildi ve çok kısa
bir süre sonra “Türkiye’de askeri yargı” konulu kapsamlı bir kitapçık yayınladı. Derneğe onlarca dava açıldı, ama zorlu koşullara rağmen çalışmalarını hep sürdürdü. 1999’da bir aylığına İzmir’deydim ve dernek binasının gençlerle dolup taştığını iyi hatırlıyorum.
İSKD daha sonra kendini feshetti ama o zamanın aktivistleriyle hem
politik olarak hem de şahsen hâlâ irtibattayız.
Ossi’yi daha iyi destekleyebilmek, örneğin cezaevi koşulları hakkında
bilgi akışını sağlayabilmek ve dayanışma eylemlerini koordine edebilmek
adına Ocak 1994’te uluslararası bir acil çağrı ağı kurduk. Bu ağ bugün
WRI ile birlikte hâlâ varlığını ve işlevini sürdürmekte. İhtiyaç halinde basınla ve siyasilerle de temaslar tekrar canlandırılıyor.

İstanbul SKD/VR-DER
İstanbul SKD 1 Eylül 1993’te 40 kişi tarafından kuruldu ve 17 Mayıs 1994
günü, yani vicdani retle ilgili bir basın toplantısında dört aktivistin tutuklanmasının ardından da kapatıldı. Bir sonraki 1 Eylül’de dernek yeniden
kurulacaktı, ama polisler buna engel oldu.
İstanbul’da dernekleşme ancak 2013’te Vicdani Ret Derneği’nin (VRDER) kurulmasıyla tekrar mümkün olabildi. Şu an Türkiye’de bu alanda
faaliyet sürdüren tek dernek VR-DER ve yakın ilişki içindeyiz.

Uluslararası dayanışma
Almanya’daki Yunan Vicdani Retçiler Danışma Merkezi ile Türkiye’deki
retçiler arasındaki ilk temaslar da 1993’te kuruldu. Bu tanışıklık İkaria adasında gerçekleşen ICOM 1997’de derinleşti. Türkiye’deki ve Yunanistan’daki vicdani retçiler mahkeme süreçlerinde dayanışmaya karar verdi.
Türkiye’deki vicdani retçiler örneğin 2009’da İsrail’deki retçilerle de elçilik
önünde protesto eylemi yaparak dayanıştı. Bu dayanışmadan 2014’te
Kıbrıs’ta gerçekleşen Akdeniz Vicdani Ret Buluşması doğdu. Toplantıya
Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi, İsrail, Filistin ve Mısır’dan
katılım sağlandı ve sonuç olarak karşılıklı desteğin örgütlendiği bir platform kuruldu.

Duruşma gözlemciliği/delegasyonlar
Ton Steine Scherben grubunun şarkısında da belirtildiği gibi; “yalnız başına seni bitirirler”. Bu özellikle vicdani retçiler için geçerli. Militarize koşullarda yaşamak başlı başına zorken, devlet, ordu ve yargının birleşik
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

57

25 yıllık dayanışma

Vicdani retçi Mehmet Tarhan’ı
desteklemek üzere Temmuz
2005’te Cumhuriyet gazetesinde çıkan ilan
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gücüyle yüzleşmek daha da
zorlayıcı. Kişiyi doğrudan destekleyecek bir gruba ihtiyaç
var. Kamuoyuna ihtiyaç var.
Bunların da ret açıklamasından
çok önce hazırlanması gerekiyor. Uluslararası dayanışma
sonra bu temel üzerinde yükseltilebilir. Etki-sonuç kuramına
göre bu denklem birebir kanıtlanamasa ve umulan etki ilk
elde belki de bireyin kolektiften güç alabildiğini hissetmesiyle sınırlı kalsa bile, her zaman
bazı sonuçların alınabileceğini
tekrar tekrar gördük. Araçlarımızdan ve eylem repertuarımızdan ilk akla gelenler: imza
kampanyaları, resmi başvurular,
faks eylemleri, elçilik ve konsolosluklar önünde protestolar;
özellikle de birden fazla şehir
hatta ülkede koordine olarak
eşzamanlı gerçekleşen eylemler. Özellikle uluslararası delegasyonların ilgili ülkede bulunmasını önemli görüyorum. O
sırada gözle görülür bir etkileri
olamayabilir, ama uzun vadede
fark yaratabiliyorlar. Duruşma
gözlemciliği de uçağa atlayıp,
yabancı olarak bayrak salladıktan sonra eve dönünce olanların aktarılmasından ibaret basit
bir iş değil.
Vicdani retçilere yönelik çok
fazla dava var ve hepsine katılmak mümkün olmuyor. Üstelik
duruşma tarihleri de ertelenip
duruyor. Sonra duruşmalar her
zaman havaalanı bulunan büyükşehirlerde de olmuyor. Bazen otobüsle 1000 km daha kat etmek gerekiyor.
Yani Türkiye’den belli bir duruşma ile ilgili uluslararası bir delegasyon
örgütlememiz için bir istek dile getirildiğinde konuyu diğer ülkelerdeki
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yapılarla konuşuyor ve olabildiğince çeşitli yerlerden farklı insanları bir
araya getirmeye çalışıyoruz. Delegasyona katılmak bu insanlar için tehlikeli de olabiliyor. Ya da ülkeye bile giremeden sınırdan geri çevrilebiliyorlar. Hızlı tepki verebilmek için acil durum telefonu, elçilik personeliyle temas vb. önlemlerle altyapının önceden hazırlanması gerekiyor. Aynı
zamanda Türkiye’deki akış ve yapı da net olmalı: Delegasyona kim eşlik
edecek, kimlerle görüşülecek, çeviriyi kim üstlenecek?
Mayıs 1994’teki Uluslararası Vicdani Retçiler Günü için sadece
Frankfurt’ta değil, eşzamanlı olarak İstanbul’da da vicdani retçilerin tanıtıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirilecekti. Türkiye’deki eyleme destek
vermek üzere muhalif bir asker örgütü olan Darmstädter Signal’dan Volker Thomas ile DFG-VK Hessen adına Gernot Lennert ve Christian Axnick
İstanbul’a gittiler. 100’den fazla kişinin katıldığı toplantı İçişleri
Bakanlığı’nın emriyle dağıtıldı, insanlar tutuklandı ve dernek yasaklandı.
Tutuklananların arasında adı geçen üç Alman da vardı. Daha sonra serbest bırakılsalar da, pasaportları askeri mahkemede görülecek duruşmaya dek iade edilmedi. Neyse ki alarm ağı vardı ve işlevini yerine getirdi.
Üç Alman üç hafta sonra ülkeyi terk edebildi.
Dayanışma için çok farklı bağlamlarda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin de önemi büyük. Geçtiğimiz yıllarda, hem bireysel, hem de kurumsal
düzeyde düzinelerce ziyaret gerçekleşti. Özellikle uzun vadeli olarak ortak çalışma yürütmemiz aktivistleri daha iyi tanımanın yanı sıra çalışma
biçimlerine vakıf olmak açısından da yararı oldu.

Gazeteler/broşürler
Vicdani ret hareketi zamanla çok sayıda yayın projesini de hayata geçirdi.
Yayınlar ya doğrudan retçiler ya da destekçilerle ortak kuruldu. Bunlar
aktivistler arası fikir ve bilgi alışverişi sağladıkları gibi, yarattıkları ortak
hareket zemini açısından da çok değerlilerdi. SKD, Kasım 1993’teki ilk kapatılışına kadar “Bakaya” dergisini yayınladı. Bu Türkiye’de tümüyle antimilitarist odağa sahip ilk dergiydi ve Almanya’da da Aziz tarafından dağıtıldı. Ardından İstanbul’da Ocak 1994’ten 1995 sonuna kadar 15 sayı çıkan
ve 2500 tiraja ulaşan, gerçekten etkileyici “Savaşa Karşı Barış” dergisi yayınlandı. Sonra bu derginin yayınına el konuldu, yayınlayanlar tutuklandı
ve yargılandı. 1996’da “Nisyan” adlı bir dergi de çıktı, ama ayrıntılara vakıf
değilim. Almanya’da ise Mart 2001’den sonra graswurzelrevolution (Otkökü Devrimi) dergisinin Türkçe/Almanca eki olan otkökü yayınlandı. Bu
ağırlıkla Ossi’nin projesiydi ve toplam dört sayı çıktı. Bizler de Şubat
1994’ten itibaren Türkiye’deki ve Türkiye kökenli vicdani ret hareketine
odaklanan Kırık Tüfek dergisini Almanca olarak yayınladık.
Almanya’da yaşayan vicdani retçilere yol göstermesi açısından kuşkusuz 1990’da DFG-VK Kuzey Ren-Vestfalya örgütünün yayınladığı “Askere
Gitme!” broşürü önemliydi. 1996’da da “Askerliği reddedelim” broşürü Almanca ve Türkçe olarak yayınlandı.
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021
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Almanca yayınlanan ZivilCourage ve graswurzelrevolution dergilerinde
de sürekli eylem ve vakalarla ilgili haberler yer aldı. Tageszeitung, junge
Welt, Jungle World, Frankfurter Rundschau, Welt, Süddeutsche Zeitung
gibi büyük gazete ve dergiler de sıklıkla ayrıntılı haber ve makalelerle
Türkiye’deki ve Türkiyeli vicdani retçileri işledi.

Turlar

Coşkun Üsterci turnede, 2013
Fotoğraf: Rudi Friedrich
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Türkiye’de vicdani retçiler illegalite koşulları altında yaşamak zorunda kalıyor. Pasaport alamadıkları için ülkeden legal olarak ayrılamıyorlar. Durumlarına dikkat çekmek ve dayanışmayı örgütleyebilmek için onlar adına destekçilere çok iş düşüyor. Yıllar içerisinde (o sırada hâlâ pasaportları
varsa) birçok vicdani
retçinin yanı sıra SKD
üyesi aktivistleri ve
avukatları davet ettik.
Örneğin DFG-VK Kuzey Ren-Vestfalya örgütü Ocak 1998’de
avukat Ahmet Hür ve
vicdani retçi Arif Hikmet İyidoğan’ı iki haftalığına Almanya ve
Hollanda’ya davet etmek istedi. Turun
programı ile ilgili
planlama aylar öncesinden başladı: Alman
Barış Örgütü’nün yerel örgütleri, Connection e.V., Pro Asyl,
Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği, medico international, Avrupa
Vicdani Ret Bürosu
(EBCO), Londra’daki Uluslararası Savaş Karşıtları’nın merkezi, her türlü partinin milletvekilleri, Adalet Bakanlıkları, Yabancılar Dairesi, Avrupa Parlamentosu vs. ile yapılacak toplantılar ve etkinlikler planlandı... Elbette
planlanan her şey gerçekleşmedi, ancak bu tür girişimlerde önemli olan
muhatapları konuyla yüzleştirmek. Ziyaretler sadece bilgilendirmede bulunmak açısından değil, dayanışmayı da örgütlemek için biçilmiş kaftan.
Ayrıca Türkiye’den gelen insanlar da böylece bizlerin kim olduğunu, nasıl
çalıştığımızı, nelerin mümkün olup olmadığını görüyorlar.
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Finansman
Çok açık ki, Türkiye’yi terk etmek zorunda kalmış ve çalışma izni olmayan
birinin parası da yoktur. Türkiye’de illegalite koşullarında yaşamak zorunda olanların da öyle. Haliyle bu insanların örgütleri de aynı durumda. Bu
nedenle sadece belli projeler için para toplamakla kalmayıp, 2007’de bu
çalışmalara özel bir dayanışma hesabı açtık. Bu hesaba bağışlar gelse de,
bunlar yeterli olmuyor. Türkiye’dekilerle birlikte hangi kaynaklara ulaşabileceğimize kafa yorduk. Bu alanda uzun sürerdir deneyim sahibi olduğumuz için, bir fonlama semineri de düzenledik. Yeni projeler için deneyim
ve bağlantılarımızı da seve seve paylaşıyoruz.

Uluslararası Savaş Karşıtları’nın (WRI) “Şiddet Döngüsünü
Kırın” Çalışma Grubu
2015/16 yıllarında Türkiye’nin güneydoğusunda çatışmaların yeniden
başlamasıyla Türkiye’deki bazı aktivistlerden savaşa karşı uluslararası düzeyde dayanışma çağrısı geldi. Bunun üzerine WRI çatısı altında uluslararası bir çalışma grubu oluştu. Bileşenleri: Connection e.V., Sosyal Savunma
Birliği (Bund für Soziale Verteidigung, BSV), Uluslararası Barış Birliği Avusturya Seksiyonu, La Transicionera (İspanya) ve Türkiye’den aktivistler. Çalışma grubu, Türkiye’deki şiddet döngüsünün kırılması için çağrıda bulundu. Grup bir imza kampanyası düzenledi, savaş bölgesine bir
delegasyon gönderdi, Türkiye’de insan hakları aktivistlerine açılmış davaların duruşmalarına gözlemci gönderdi ve Türkiye’nin güneydoğusundaki koşullara ve insan hakları aktivistlerinin yaşadıklarına dikkat çekmek ve
kendilerine bu yolla destek vermek üzere broşürler ve makaleler yayınladı. Son yayınlanan broşürde Türkiye’de cezaevi ve kovuşturma tehdidi altında yaşayanların dışarıdan nasıl desteklenebileceği konusuna odaklanıldı.

Günümüzdeki dayanışma faaliyetleri
Birkaç yılı atlayıp bugünkü duruma gelelim. Birçok konuya değinmiş olduğum için tekrarlardan kaçınıp güncel gelişmelere odaklanacağım.
Almanya’da hâlâ iltica sürecinde olan ve desteklediğimiz Türkiyeli vicdani retçiler var, örneğin Beran Mehmet İşçi. Kendisi ve avukatıyla sürmekte olan davasında izlenecek adımlara hazırlanıyoruz. Örneğin yaşadığı bölgede yerel bir ağ kurmaya çalışıyor, Paskalya Yürüyüşü vb.
etkinliklere katılım ve basınla ilişkiler konusunda aracılık ediyoruz.
Sadece Alman vatandaşlığına sahip Türkiyeli vicdani retçiler bile sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Türkiye’deki akrabalarını ziyaret ederken tutuklanabiliyor. Son örnek, vicdani reddini 1993’te açıklayan İlhami Akter. Neyse ki sonra Gürcistan üzerinden kaçabildi. Bu
örnekte de, ikamet ettiği Hamburg’taki dayanışma grubuyla birlikte sahip olduğumuz tüm bağlantıları (örneğin milletvekilleri, Yabancılar
Türkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

Yayın

Uzaktan Koruma
Bu yayın, Türkiye’deki
aktivistlerin baskıya
uğraması ve/veya güvenliklerine yönelik
tehditler oluşması durumunda destekçilerin nasıl tepki verebilecekleri ve koruma
sağlayabilecekleri konusunda öngörülerde
bulunmakta ve tavsiyeler sunmaktadır. İngilizce 2020.
İndir
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Dairesi, Hamburg Belediye Başkanı) kullanıp kendisini destekledik. İlhami
evine dönebildi ve bizim de desteğimizle başına gelenlerle ilgili bir kitap
yazıyor.
VR-DER, çalışmalarını yıllardır özellikle üç alanda yoğunlaştırıyor: 1.
Mevcut vicdani retçilere danışmanlık ve destek; 2. Vicdani ret hakkının tanınması için uluslararası baskının arttırılması; 3. Askerlerin durumu (“intiharlar”).
Ayrıca derneğe ve çalışanlarına yönelik çeşitli davalar da var. Şu anda
vicdani ret hakkının tanınmasına yönelik baskının arttırılması için yeni bir
çalışma var. Artık iki ayda bir yayınlanan bir vicdani ret bülteni var. Derneğe yönelik özel bir bağış kampanyası başlattık. Bu alanlardaki işbirliğimiz
için özellikle video konferans yönteminden yararlanıyoruz.
Uluslararası düzeyde de Türkiyeli olup başka ülkelere (Kıbrıs, Fransa,
Almanya) gitmiş ve oralarda oturum izni bulunan vicdani retçilerle iyi bir
işbirliğimiz var. Bu “kitap projesi” de öyle ortaya çıktı. Covid-19 pandemisi
nedeniyle bu alandaki iletişim de ağırlıkla video konferanslarla gerçekleştiriliyor.

Geriye ve ileriye bakış
Türkiyeli vicdani retçiler için bugüne dek Almanya’da harekete geçmiş
grup ve örgütleri eksiksiz saymak zor. Elbette öncelikle Frankfurt, Aachen, Dortmund, Kassel, Hamburg, Berlin ve daha birçok yerde kurulmuş
özörgütlenme gruplarını anmak gerekir. Sonra DFG-VK’nın yerel ve eyalet örgütleri (özellikle Frankfurt/Hessen, Dortmund/Kuzey Ren-Vestfalya
ve Hamburg çok sayıda eylemlilikle öne çıkıyor) ve federal genel merkez.
Ayrıca Zorunlu Askerliğe Karşı Kampanya (Kampagne gegen Wehrpflicht,
Berlin), Sivil Hizmetliler Örgütü, total retçilerin Ohne Uns dergisi ve kiliselerin vicdani ret danışma büroları da hemen her zaman katkı sağladı. Barış Hareketi içinden başka örgütleri de saymak gerekir, örneğin Vicdani
Retçiler Enternasyonali Berlin, Vicdani Ret Hakları Merkez Bürosu, Uluslararası Barış Birliği, Sosyal Savunma Birliği, tabandan örgütlenen hareketler,
Greenpeace, Silahsız Yaşam (Ohne Rüstung Leben), Kurve Wustrow (şiddetsizlik antrenmanları düzenlenen bir eğitim merkezi).
Bir vicdani retçiyi iltica sürecinde desteklemek gerektiğinde çok farklı
bir spektrumdan birçok yapı katkı sunuyor: Pro Asyl, Temel Haklar ve Demokrasi Komitesi, Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği, “hiçbir insan illegal
değildir” ve mülteci konseyleri gibi iltica ve insan hakları örgütleri. Yerelde ise okullardaki sınıflardan kilise cemaatlerine (Pax Christi), futbol kulüplerinden ekmek fırınlarına, birçok insan ve grup harekete geçiyor. Elbette Avrupa ve Avrupa dışındaki neredeyse tüm vicdani ret örgütleri
dayanışma çalışmasında yerlerini aldı, örneğin dostumuz ve Vietnam savaşı gazisi ABD’li Greg Payton, Türkiye’deki arkadaşlarımızı ziyaret etti.
Tekil vakaların süreçleri dünyanın her yerinde sürekli paylaşıldı ve eylemlerle desteklendi. Bilgilerin paylaşılması ve uluslararası planda
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yayılmasında Londra merkezli Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI) merkezi
bir rol üstlendi. Örgütün vicdani ret alanındaki çalışmaları Türkiyeli bir arkadaşımız tarafından koordine ediliyor. Aynı çatı altındaki Türkiye-Kürdistan Çalışma Grubu aracılığıyla öncelikle dayanışma kampanyaları ve ulus-

lararası delegasyonlar örgütleniyor. Brüksel’deki Avrupa Vicdani Ret
Bürosu’nu (EBCO) da atlamamak gerekir. EBCO’nun öncelikli çalışma alanı
Avrupa’daki vicdani ret hakkı ve yasal düzenlemelerin nasıl uygulandığı.
EBCO özellikle Avrupa Konseyi’ne Türkiye’deki vicdani retçilerin uğradığı
insan hakları ihlallerini göz ardı etmemesi için baskı yapıyor. Cenevre’deki Quäker Birleşmiş Milletler Ofisi ile de iyi ilişkilerimiz var. Ofisin odaklandığı konulardan biri vicdani ret hakkının dünya çapında tanınması. Vicdani ret hakkı aynı zamanda bir insan hakkı olduğundan elbette
Uluslararası Af Örgütü’nü de saymak gerekir. Örgüt, acil eylemlerle birçok
vicdani retçinin yüzleştiği zorlukları dünya çapında görünür kılmakta.
Kuşkusuz lobi çalışmalarıyla hükümetler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa
Komisyonu, Avrupa Konseyi ve BM nezdinde hızlı bir dönüşüm elde edilemese de, çıkan ilgili kararlar Türk Hükümeti’nin tekrar tekrar yüzleşmek
durumunda kaldığı baskı araçları olarak işlev görüyor.
Deneyimlediğimiz üzere, Türkiye’de sadece vicdani retçiler değil, kendileriyle ilgili çalışan veya haber yapan örgüt ve medya kuruluşları da
baskı görüyor.
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Türkiye, ABD’den sonra, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip. Ordu
adeta devlet içinde devlet ve başta Kürt bölgeleri olmak üzere sürekli de
operasyon halinde. Faaliyet alanı artan oranda sınır ötesini de kapsıyor:
Kuzey Irak, Suriye, Libya, Akdeniz, Azerbaycan/Ermenistan – ve başka Afrika devletleri. Hâlihazırda altı aylık zorunlu askerlik süresi bu işleyişin
vazgeçilmez önkoşulu. Genç erkekler daha birkaç yıl öncesine kadar askere alınmaktan kaçınmanın yollarını bulabiliyorken, yenilenen nüfus kayıt ve takip sistemleriyle bu artık o kadar kolay değil. Öyle ki, asker kaçakları sayısının 750.000’lere vardığı dönemler oldu (TÜİK’in 2014 verilerine
göre 800.000). Bugün hâlâ yüz binlercesi asker kaçağı konumunda. Devlet de askere alabildiğini alıyor. İşte birkaç manşet: “Bölüğün dedesi” – 71

İstanbul’da eylem
Fotoğraf: VR-DER
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yaşında askere alınan adam (Frankfurter Rundschau, 13.06.2005); 71 yaşındaki er (Die Welt, 05.03.2008); Türk Ordusu 80 yaşındaki adamı askere
alıyor (Frankfurter Rundschau, 02.04.2011).
Ülkenin her yerinde sürekli kontroller ve aramalar yapılıyor. Sadece
2013 yılının Ekim-Aralık döneminde kimlik kontrolleri sonucu 5.000 asker
kaçağı tutuklanmış. Elbette ismen tanınan 1.000’in üzerindeki vicdani
retçi de bu tehditle yaşıyor.
Bitirirken, vicdani ret hakkı çok önemli olsa da, yaşayarak öğrendiğimiz üzere, bu hakkın öncelikle talep edilmesi gerekiyor ve herkes de hakkını alamıyor. Sivil hizmet ise hakkın kullanımı karşılığında verilen bir cezadır. Sadece evrensel pasifistlerin değil de, selektif retçilerin de vicdani
ret hakkı tanınsa, önemli bir adım atılmış olur, böylece örneğin Kürtler artık “kardeşlerine silah doğrultmak” zorunda kalmazlar. Ayrıca unutmamalıyız ki, vicdani reddin amacı elbette savaşlara son vermektir, bu da, başka koşulların yanı sıra, zorunlu askerliğin kaldırılmasını ve orduların ilga
edilmesini gerektiriyor. Barış içinde yaşamak ancak o zaman mümkün
olabilecek.
Ve son söz: Vicdani retçilerin, asker kaçaklarının ve firarilerin ilticaya ihtiyacı var! 27 Haziran 2007’de Türkiyeli firari Mustafa Alcalı sınır dışı edilmek üzere Frankfurt’ta konduğu hücrede kendini astı. Daha yapacak çok
işimiz var! n
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Vicdani Ret Derneği
Vicdani Ret Derneği, 15 Mayıs 2013 yılında İstanbul’da kuruldu. Kuruluşundan bu yana, yalnızca İstanbul’da değil, Türkiye’nin birçok yerinde vicdani ret hakkına dair savunuculuk çalışmaları gerçekleştirdi. Vicdani retçileri
bir araya getiren atölyeler, vicdani retçilerin yaşadıkları hak ihlallerine
karşı neler yapabileceklerinin konuşulduğu buluşmalar gerçekleştirdi.
Öte yandan 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü kapsamında birçok
kez basın açıklamaları ve buluşmalar organize ederek yeni vicdani ret
açıklamalarının yapılmasına zemin sağladı.
Derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler, organize ettiği etkinlikler, yaptığı
açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle daha önce dernek
yöneticileri ve üyeleri hakkında defalarca soruşturma başlatıldı, ceza davaları açıldı. Bazı soruşturmalar ve davalar sona ermiş olsa da, şu anda
derneğin resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar sebebiyle devam ettiğini bildiğimiz bir soruşturma var.
VR-DER, kuruluşundan bu yana, uluslararası vicdani retçi ve savaş karşıtı örgütler ile de işbirlikleri geliştirdi. Dernek şu anda EBCO üyesi ve aynı
zamanda WRI’yi de bağlı. Türkiye’de vicdani ret hakkının ihlali ve retçilerin yaşadığı hak ihlalleri kapsamında, VR-DER çoğu kez uluslararası işbirlikleri ile lobi çalışmaları da yürütüyor.
Vicdani Ret Derneği
Tel.: +90 216 345 0100, dernek@vicdaniret.org
www.vicdaniret.org
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Union Pacifiste de France
Union Pacifiste de France (UPF) 1961’de kuruldu.
UPF bağımsız bir organizasyon olarak pasifizme
bagli olan; her turlu orduyu, silahli mucadeleyi ve
savasi reddeden herkese aciktir.
UPF, Fransa’da Louis Lecoin’in onerdigi sekliyle
tek tarafli, butuncul ve acil bir silahsizlanmayi savunmaktadir.
UPF her türlü militarizme, silah kaçakçılığına, ordularin okullardaki varligina ve nükleer testlere
karşı mucadele etmektedir, ordulara katilmayi reddeden vicdani retçileri, total retçileri ve firarileri
desteklemektedir.
War Resisters’ International’in Fransa’daki uyesi
olan UPF, birçok ülkedeki pasifistlerle sürekli temas
halindedir.
UPF, ayrica Union Pacifiste dergisini yayinlamaktadir.
Union Pacifiste de France
BP 40 196
F-75624 Paris Cedex 13
Tel. +33 (0)1 4586 0875
union.pacifiste@orange.fr
www.unionpacifiste.org

War Resisters’ International
Uluşlararası Savaş Karşıtları
War Resisters’ International (WRİ), 40 ülkede
80’den fazla üye organizasyona sahip savaş karşıtı,
pasifist ve antimilitarist küresel bir ağdır. Bu sene
100. yılını karşılayan WRI’ın kuruluşu 1921 tarihli ortak bir savaş karşıtı bildiriye dayanmaktadır: ‘Savaş
insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bu nedenle herhangi bir savaşı desteklememeye ve savaşın tüm
nedenlerinin ortadan kaldırılması için çaba göstermeye kararlıyım.”
WRI, çeşitli yayınlar, etkinlikler ve şiddetsiz kampanyalar yoluyla barış aktivistleri arasında uluslararsı düzeyde iletişimi sağlamayı ve onların şiddetsiz kampayalarını desteklemeyi hedefler. Pasifizm,
şiddetsizlik ve şiddetsiz kampanya ve eylem konuTürkiye’de Vicdani Ret, Mayıs 2021

larında farkındalık arttırmak için çalışmakta, antimilitarist ve pasifist bir gündemle savaş karşıtı çalışmalar yürütmektedir.
War Resisters’ International
5 Caledonian Road,
GB-London, N1 9DX
Tel: +44-20-7278 4040
info@wri-irg.org
www.wri-irg.org

Connection e.V.
Birçok ülke devletler savaş politikaları için zorunlu
askerlik uygulamasına başvurmaktadır. Askerliğe
itiraz edenler ise yine birçok ülkede ayrımcılığa ve
zulme maruz kalmaktadır. 1993 yılında kurulan bir
dernek olan Connection e.V., vicdani ret hakkının
uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, Connection e.V. savaşlara,
zorunlu askerliğe ve militarizme karşı kampanyalar
yürüten gruplarla ortak çalışmalar yürütmektedir.
Uluslararası ağımız Avrupa’nın ötesinde Türkiye,
ABD, İsrail, Latin Amerika ve Afrika’ya kadar uzanmaktadır.
Maruz kaldıkları yargılama ve cezalar, birçok vicdani retçiyi ülkelerini terk etmeye zorlamaktadır.
Fakat vicdani ret yargılamaları genellikle devletler
tarafından bir sığınma nedeni olarak kabul edilmemektedir. Connection e.V. savaş bölgelerinden
başka ülkelere sığınma talebinde bulunan vicdani
retçilerin iltica haklarının tanınmasını için de çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, mültecilere
danışmanlık ve iltica süreçleriyle ilgili bilgi vermekte, kendi içlerinde örgütlenmeleri için destek sunmaktadır.
Connection e.V.
Von-Behring-Str. 110
D-63075 Offenbach
Tel.: +49 (0)69 8237 5534
office@Connection-eV.org
www.Connection-eV.org www.Connection-eV.org
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