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Özet
Bireyin politik görüúleri, ahlaki de÷er yargÕlarÕ ya da dini inançlarÕ do÷rultusunda
askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdanî reddin, Türkiye’de tartÕúÕlmaya baúlanmasÕ yeni olmakla birlikte, konu yo÷un bir ilginin oda÷Õ haline gelmiútir. Vicdani
reddin ülkemizde tartÕúÕlmasÕ, Türk toplumsal yapÕsÕnÕn askerli÷e iliúkin dinamiklerinin yüceltilmesi ile militarizmin eleútirisi arasÕnda ve hukuki boyutlarÕyla birlikte
ilerlemektedir. Türkiye’de bu eksendeki tartÕúmalarÕn yalnÕzca hukuki boyuta indirgenmesi, hukuki boyuta temel teúkil eden toplumsal gerçekli÷in ihmali olaca÷Õndan,
askerlik hizmetine iliúkin toplumsal ve tarihsel bakÕútan hareketle konu incelenmiú,
çalÕúma toplumsal ve hukuki boyut üzerine inúa edilmiútir.
Anahtar Kelimeler: vicdani ret, ordu, militarizm, vatandaúlÕk, itaatsizlik.
JEL Sınıflaması:K42
Social and legal dimensions discussion of conscientious refusal in Turkey
Abstact
Even though the discussion of conscientious objection, the refusal of military service
due to individual’s moral values or religious beliefs, is new in Turkey, the subject
has become the focus of intense interest. The discussion of conscientious objection
in Turkey has come the to the fore with the heated debates between the glorification
of the dynamics of Turkish social structure towards military service and the critique
of militarism and conscientious objection’s legal dimensions, as well. Since the
reduction of discussions in this context in Turkey to the legal dimension is the ignorance of social reality constituting basis to the legal dimension, the subject is
examined with reference to the social and historical outlook on this issue and the
study is built on dimensions.
Keywords: conscientious refusal, military, militarismcitizenship, disobedience.
JEL Classifications: K42
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Giriú
Vicdanî ret, bir bireyin politik görüúleri, ahlaki de÷erleri veya dinsel
inançlarÕ do÷rultusunda askerlik hizmetini reddetmesidir. Bu hizmetin
reddedilmesi çerçevesinde reddin dayana÷Õ, uygulama ve duyurulma
biçimleri her siyasi kültürde farklÕlÕklar göstermektedir. BazÕ kültürlerde dini, bazÕlarÕnda siyasi ya da ahlaki gerekçeler öne sürülerek
silâhaltÕndaki hizmetin yerine getirilmesinden kaçÕnÕlmaktadÕr. Dünyada alternatif kamu hizmeti talebiyle úekillenen vicdani retçilik, askerlik hizmetinin zorunlu olmaktan çÕktÕ÷Õ ülkelerde görece zayÕflarken, hükümetlerin askeri harcamalarÕna yöneltilen itirazlarla birleúerek, militarizm eleútirisine dönüúmektedir.
Türkiye’deki vicdani ret tartÕúmalarÕ açÕsÕndan, özellikle akademik
alanda, genel olarak askerli÷in toplumdaki algÕlanma biçimlerinin de
göz önüne alÕnmasÕ gerekmektedir. Bu ba÷lamda Türk toplumsal yapÕsÕ içinde askerli÷e iliúkin algÕlamalar dikkatle okunmalÕdÕr. Toplumsal yapÕya iliúkin inceleme olmaksÕzÕn yalnÕzca hukuksal boyut üzerinde durulmasÕ, ülkemizde bu konunun nasÕl tartÕúÕldÕ÷Õ ve nasÕl karúÕlandÕ÷Õ konusunda yeterli açÕklama yapmaya yetmeyecektir. Bu gereklilikle çalÕúmada öncelikle ordu millet kavramsallaútÕrmasÕna yol açan
toplumsal dinamikler, ordu siyaset iliúkilerinin genel görünümü ve bir
zihniyet olarak militarizm üzerinde durulmuútur.
Vicdani reddin son dönemde hÕzÕnÕ artÕran tartÕúmalarÕ, yurtdÕúÕnda
bulunanlar açÕsÕndan yapÕlan ça÷rÕya ra÷men askerlik hizmetini yapmamanÕn Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybettirmeye yol açmayaca÷Õ konusundaki 5901 Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu çerçevesinde olmuútur. 5901
SayÕlÕ yasanÕn getirdi÷i de÷iúiklikler açÕsÕndan tartÕúmanÕn temel ekseni; bu düzenlemenin “vicdani ret hakkÕ”nÕ ça÷rÕútÕrdÕ÷Õ noktasÕnda
geliúmiútir.
1.Vicdani Retçilik ve Türkiye’deki Durum
Vicdani ret düúüncesi geniú anlamda ilk olarak 19. yy.da ortaya atÕlmÕú, 20. yy.Õn baúlarÕnda I. ve II. Dünya SavaúlarÕ sÕrasÕnda taraftar
bulmuútur. Vicdani ret hakkÕ günümüzde Birleúmiú Milletler ønsan
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HaklarÕ Komisyonu’nun 08.03.1989 tarihli 59 SayÕlÕ kararÕ ve
30.07.1993 tarihli 22 No’lu açÕklamasÕyla ve Avrupa Parlamentosu’nun 1967 tarihli 337 SayÕlÕ önergesi ve 1977 tarihli 816 SayÕlÕ tavsiye kararÕyla temel insani hak olarak kabul edilmiútir. Vicdani ret
kavramÕ, iradi olmayan bir yükümlülü÷ün reddinin, ahlaki ve vicdani
de÷erlere ba÷lÕlÕ÷ÕnÕ ifade etmek için kullanÕlmaktadÕr. KavramÕn giderek askerlik karúÕtlÕ÷Õ ile eúde÷er sayÕlmasÕnda, vicdani retçilerin
zorunlu askerlik hizmetini iradi olmayan yükümlülüklerin baúÕnda
kabul etmeleri ve bu nedene ba÷lÕ biçimde gerekçelerini ve direnme
tarzlarÕnÕ somutlaútÕrmÕú olmalarÕnÕn payÕ büyüktür.
Vicdani retçili÷i tanÕyan ülkelerde dini ya da din dÕúÕ gerekçelerle retçi
statüsü kazanmak imkân dâhilindedir. Ancak bazÕ ülkeler bu konuda
istisnalar getirmiúlerdir. Örne÷in Danimarka’da yalnÕzca siyasi gerekçeyle yapÕlan baúvurular kabul edilmemektedir. øsrail’de vicdani ret
hakkÕ yalnÕzca dindarlara tanÕnmÕútÕr. Sevinç (2006, s.315).
Askerlik hizmetine karúÕ çÕkÕúa ilk kurumsal tepkinin George Fox tarafÕndan 17. yy.’da kurulan ve ProtestanlÕ÷Õn bir kolu olan Quker adlÕ
dini harekette somutlaútÕ÷Õ görülmektedir. Örgüt, dini ve ahlaki inançlara ters düútü÷ü gerekçesinden yola çÕkarak bu hizmeti reddetmiú,
üyeleri de 1917’den itibaren askerlik hizmetine alternatif olabilecek
hizmetleri belirleme konusunda çalÕúmÕúlardÕr. Quker’lerin pozitif
hukuk düzenini, inançlarÕna aykÕrÕlÕ÷Õ nedeniyle reddetmeleri pozitif
hukuk ile inançlar arasÕndaki çekiúmenin iyi bir örne÷idir. Güriz
(2003, s.19).
Dünyada vicdani retçilik, zorunlu askerlik hizmetinin belirli gerekçelerle reddedilmesi yanÕnda, bu hizmetin alternatif kamu hizmeti seçene÷inin de÷erlendirilmesi noktasÕnda da úekillenmektedir. Buna göre,
silahlÕ hizmeti reddeden bir retçi, hastane, sivil toplum örgütü ya da
kütüphane gibi kamusal alandaki bir kamu hizmetinin yerine getirebilmektedir.
Askerlik görevini yerine getirme e÷iliminin ya da askerlik hizmeti ile
sivil hizmet arasÕnda seçim yapmak gere÷i ortaya çÕktÕ÷Õnda, bu hizmetle yükümlü olan gencin kararÕnÕn, onun bir asker olarak cepheye
sürülme ihtimali ile ba÷lantÕlÕ oldu÷u görülmektedir. Baúka bir anlatÕmla, savaúma ihtimali, vicdani retçili÷i had safhaya tÕrmandÕrabile-
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cektir. Nitekim Körfez SavaúÕ sÕrasÕnda ret olaylarÕnÕn sayÕsÕnda savaú
öncesine göre iki katÕna varan bir artÕú gözlenmiútir. Askerlik hizmeti
yapmaktan kaçÕnanlar ya da bu hizmete tamamen karúÕ çÕkanlar bir
ülkenin savunma gücünü önemli ölçüde zayÕflatarak tehlikeye mi atmaktadÕrlar? Brökling, bu úekilde beliren bir tehlikenin mevcut olmadÕ÷ÕnÕ kaydetmektedir. Zira askeri kurumlar bu ihtiyacÕ her zaman sayÕ
ve yeterlilik olarak karúÕlayabilmiútir. Bröckling (2008,ss.27,398-399).
ABD’de vicdanÕna uygun olmadÕ÷Õ iddiasÕyla askerlik yapmayan ve
bu amaçla protesto eylemlerinde bulunan bir kiúinin davasÕnda Yüksek Mahkeme, protestocunun askerlik úubelerinde meúru olmayacak
biçimde sÕnÕflandÕrÕldÕ÷Õ gerekçesiyle yasayÕ ihlal etmesini meúru
görmüú ve sÕnÕflandÕrmayÕ gayri meúru bulmuútur. KarúÕ gelme prosedürünü ise savunma kapsamÕnda de÷erlendirmiútir. Sözü edilen dava,
seçici hizmet görevlilerin yasaya aykÕrÕ sÕnÕflandÕrma yapma konusunda ÕsrarlÕ davranmalarÕ üzerine açÕlmÕútÕr. Freeman (1999, s.116).
Vicdani retçi, eylemiyle salt bir yasal yükümlülükten kurtulmayÕ de÷il, úiddeti reddetmesiyle do÷rudan kamunun adalet duygusuna seslenmektedir. DolayÕsÕyla vicdani retçi, reddini militarizmin yerleúik
de÷erlerine karúÕ gelmek suretiyle açÕklamaktadÕr.
Dünyada yaklaúÕk yüz yÕldÕr tartÕúÕlan ve BatÕ demokrasilerinin gündeminde olan vicdani ret, total ret, alternatif kamu hizmeti kavramlarÕ
Türkiye’nin gündemine son on beú yÕlda girmiútir. Sevinç (2006,
s.298).
Türkiye’de BatÕdaki süreçlerden oldukça farklÕ bir yol izleyen vicdani
ret hareketi, “total retçilik” biçiminde adlandÕrÕlmaktadÕr. “Savaú KarúÕtlarÕ” olarak örgütlenen total retçiler, AB standartlarÕnda tanÕnacak
vicdani ret hakkÕnÕn onlar için kazanÕlmÕú bir mücadele olmadÕ÷ÕnÕ
savunurken, zorunlu askerli÷e alternatif biçiminde getirilecek sivil
hizmeti de devletin bireye yükledi÷i bir yükümlülük biçiminde gördükleri için kabul etmemektedirler. Bu nedenle Türkiye’de vicdani
retçilik, Uzun’a göre marjinal düzeyde anarúizmin etkisi altÕnda geliúmektedir. Türkçe’ye, Sokak Dergisi ve Güneú Gazetesi aracÕlÕ÷Õ ile
giren vicdani ret kavramÕ, Vedat Zincir ve Tayfun Gönül’ün vicdani
retçi olduklarÕnÕ açÕklamalarÕ ile kamuoyu tarafÕndan izlenir hale gelmiútir. Askerli÷e gitmedi÷i için tutuklanan (sonrasÕnda AøHM’e Tür-
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kiye aleyhine açtÕ÷Õ davayÕ kazanan) Osman Murat Ülke de her
Türk’ün asker do÷madÕ÷Õ yolundaki düúüncelerini çarpÕcÕ biçimde dile
getirmiú ve Irak savaúÕnÕn baúladÕ÷Õ günlerde, “ölmeyece÷iz, öldürmeyece÷iz, kimsenin askeri olmayaca÷Õz” sloganÕndan ötürü “emre itaatsizlik” ve “halkÕ askerli÷e so÷utmak” suçlarÕndan yargÕlanmÕútÕr. Uzun
(2006).
“Savaú KarúÕtlarÕ” adÕyla bir web sitesi üzerinden yayÕn yapan vicdani
retçilerin 1989’dan bu yana sayÕsÕ siteden elde edilen bilgiye göre 125
kiúi olup, bu kiúilerin 25’i kadÕndÕr. Savaú KarúÕtlarÕ (2011)
KadÕnlarÕn askerlik hizmeti ile yükümlü tutulmamalarÕna ra÷men, vicdani retlerini açÕklamalarÕ iki úekilde okunabilir; Öncelikle bu kadÕnlar, vicdani ret açÕklamasÕ yapan erkekleri destelemek adÕna bu açÕklamayÕ yapmaktadÕrlar. Bunun yanÕ sÕra retçi kadÕnlar, militarizm tüm
biçimlerine ve algÕlamalarÕna karúÕtlÕ÷Õ vurgulamak için de bu eyleme
girmiú görünmektedir.
Vicdani retçinin amacÕ, Ya÷cÕ’ya göre; açÕk, zora dayanmayan, halka
seslenen, adalet talebine dayanan bir eylemle böyle bir eylemin ve
bunu gerçekleútirenin karúÕlaútÕ÷Õ cezai yaptÕrÕmlarÕn ya da kötü muamelelerin a÷ÕrlÕ÷Õ arasÕndaki adaletsizli÷in kamuoyu tarafÕndan görülmesinin baúarÕlmasÕdÕr. Bu çerçevede çözüm ise yasa ve uygulamalarÕn sertli÷inin, yasa ihlali ile verilen ceza arasÕndaki ölçüsüzlü÷ün giderilmesinde aranmaktadÕr. Ya÷cÕ(2006)
2.Türkiye’de Vicdani Ret TartÕúmalarÕnÕn Toplumsal ve Siyasal
BoyutlarÕ
Toplumun adalet duygusu ve vicdanÕ, tarihi kültürel birikiminin biçimlendirdi÷i toplumsal arka plana ba÷lÕ olarak farklÕ kaynaklarla
oluútu÷undan, vicdani reddin de÷erlendirilmesi de söz konusu yapÕlarÕn etkisinde olacaktÕr. Buradan hareketle Türkiye’de vicdani ret konusundaki tartÕúmalarda problemin çerçevesini, yalnÕzca yasal düzenlemelerin çizmedi÷i, siyasal kültüründe ve toplumsal yapÕsÕnda askerlik hizmetine atfedilen de÷erin de belirleyici oldu÷u görülmektedir.
Ülkemizin genelinde erkek çocuklarÕna toplumsal cinsiyet rolleri aileler ve toplum tarafÕndan benimsetilirken, güç ve dayanÕklÕlÕk gibi askerli÷i ça÷rÕútÕran kavramlar öne çÕkarÕlmakta, askerlik yaúÕna gelen
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erkekler, “Her Türk asker do÷ar” düúüncesine dayalÕ biçimde bu hizmete farklÕ bir seremoni ile gönderilmektedir. Hizmetin yerine getirilece÷i mekân “peygamber oca÷Õ” biçiminde adlandÕrÕlÕrken gerek mekân gerekse hizmetin kendisini kutsal hale getirilmekte ve Türkiye’nin
birçok yerinde hala askere gitmeyene kÕz verilmemesi gibi geleneklerle bu kurum farklÕ kanallarla yüceltilmektedir. Askerlik kurumunun
yüceltilmesinde, mevcut disiplin sistemiyle genç erkekleri sosyalleútirici etkilerinin de bulundu÷u yönündeki görüúler, halk arasÕndaki genel kabulü yansÕtmaktadÕr.
Söz konusu sosyo-kültürel yapÕ esas alÕndÕ÷Õnda, her Türk’ün asker
do÷madÕ÷Õ yolundaki yorumlar nasÕl karúÕlanacaktÕr? Eylemin úiddetsiz, açÕk ve adalet talebiyle ortaya çÕkmasÕ, toplum nezdinde eyleme
yönelik mesafeyi azaltabilecek midir? Bu sorularÕn cevabÕ, kutsiyet
atÕflarÕyla tanÕmlanan askerlik hizmetinin ve bir kurum olarak ordunun
toplumsal alanda algÕlanma biçimleriyle birlikte ortaya çÕkabilecektir.
Vicdani ret tartÕúmalarÕ açÕsÕndan, askerlik hizmeti ile ilgili toplumsal
bakÕú açÕsÕnÕn anlaúÕlmasÕ, en az hukuksal boyutu kadar önemli kabul
edilmelidir. “Her Türk’ün asker do÷du÷u” anlayÕúÕndan kaynak alan
toplumsal arka plan vicdani reddi ne ölçüde hoúgörüyle karúÕlayacaktÕr? Bu ba÷lamda bir takÕm de÷erlendirmeler yapabilmek için, Türkiye’de askerlik kurumuna yüklenen toplumsal anlamlar, ordu millet
kavramsallaútÕrmasÕ ve Türkiye’de ordu politika iliúkinin toplumsal
arka planÕna bakmak gerekecektir.
2.1.Türk Milliyetçili÷inin Kurucu Unsuru: Ordu Millet
Türkiye’de köklerini tarihten alan ordu millet kavramsallaútÕrmasÕ,
Cumhuriyet döneminde Türk Milliyetçili÷inin kurucu unsuru olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Cumhuriyeti kuran irade tarafÕndan bu kavram,
militarizasyon sürecinin anahtar kavramÕ haline getirilmiútir.
Türkiye’de ordu millet iliúkisi çerçevesinde bir militarizasyon sürecine 1930’lardan baúlayarak girildi÷i dikkati çekmektedir. Bir yandan
ordunun devlet içindeki konumu belirlenirken ve düzenlenirken, bir
yandan da toplumun askeri ideoloji konusunda e÷itilmesi için yo÷un
bir çaba harca harcanmÕútÕr. E÷itim BakanlÕ÷Õ’nÕn Milli Talim ve Terbiye Dairesi’nin 7.9.1931 tarih ve 2197 sayÕlÕ emri, okutulan medeni
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bilgiler kitabÕnÕn bir kÕsmÕnÕ Askerlik, Ordu HayatÕ, Milli Savunma
gibi baúlÕklara ayÕrmÕútÕr. Bu kitapta yer alan bazÕ ifadeler, kültür aúÕlama sürecinin askeri boyutunu açÕkça göstermektedir. ønan’dan aktaran øba (1998, ss.148-149);
“Türk ordusu, senin tarihini yüksek tutan, bugünkü varlÕ÷ÕnÕ
koruyan, istikbal yolunu açan ve aydÕnlatan kutsi bir kahramanlÕk
müessesesidir.Askerlerisev!..Cadde ve sokaktan geçen asker
kÕt’alarÕnÕ alaka ve hürmetkâr vaziyet ile seyret!..Ordu senden hizmet
istedi÷i zaman malÕnÕ, evladÕnÕ ve kendini ver;ondan hiçbir úey esirgeme!..Büyük milletlerin farikasÕ budur..”.
“Ordu millet” kavramsallaútÕrmasÕ, aúkÕn devlet ideali noktasÕnda kendilerini feda etmeye her an hazÕr olan Türk Milletinin mensuplarÕna
atÕf yapmaktadÕr. Bu ideal, ordunun aslÕnda milletin ordusu oldu÷u ya
da onun içinden çÕktÕ÷Õ gerçe÷inden baúka bir durumun yansÕmasÕ de÷ildir.
Türkiye’de ordu millet anlayÕúÕ üzerine úekillenen toplumsal yapÕ ba÷lamÕnda orduya her zaman önem verilmiú, ordu güvenlik ve savunma
ihtiyacÕnÕn ötesinde milletin varlÕk nedeni olarak görülmüútür. Bu anlayÕúÕn, toplumsal iliúkileri belirlemede etkili oldu÷u ve toplumumuzda her zaman meúru temellerinin oldu÷u söylenebilir. Ülkemizde yapÕlan kamuoyu yoklamalarÕnda ço÷u kez ordunun “en güvenilir kurum”
oldu÷u yönünde çÕkan sonuçlar da belirtilen meúrulu÷un göstergesi
olarak kabul edilebilir. Toplum için önemli bir de÷er sayÕlan ordu,
topluma dayanan meúruiyetle ülkenin “bütünlü÷ü ve bekasÕ” adÕna
di÷er güçleri de etkileme kapasitesine sahiptir. Nal (2010, s.266).
Türk toplumunda askerli÷e iliúkin süregelen seremoniler ve ritüeller,
askerli÷e kutsiyet atfeden bir kültürün halen yaúamakta oldu÷una iliúkin kanaatleri güçlendirmektedir. Vatana kurban olsun diye askere
gönderilen o÷ullara kÕna yakÕlmasÕ devam eden bir uygulamadÕr ve
belirli bir gelene÷e ba÷lanmÕútÕr. Gaziantep’te sa÷dÕç, Adana’da usta
çÕrak iliúkisi içerisinde yetiúen “kÕna bayraktarlarÕ” bu özel güne davet
edilir. Bu gelenekleri, ordu millet gelene÷inin milli birlik ve bütünlük
bilinci içinde devam etti÷ini göstermektedir. Fidan (2008, ss.13,64)
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Türkiye’de ordu ve millet arasÕndaki bütünleúme açÕsÕndan, ordu tarafÕndan gelen hemen her hareketin büyük ço÷unlukla destek gördü÷ünü
kaydeden Öztürk’e göre (2006, ss.171,177), bu tutumun altÕnda, ordunun milletin zararÕna olabilecek hiçbir harekette bulunmayaca÷Õna dair
inanç yatmaktadÕr. Bu düúünceden hareketle, askerli÷in ve askerin
idari yapÕyla iç içe olmasÕ, Türk insanÕnÕn de÷er sistemi ve buna ba÷lÕ
olarak beklentileri üzerindeki etkilerinin günümüze yansÕmasÕna yol
açmÕútÕr. Ordunun temel görevinin Türk Yurdunu ve Anayasa ile belirlenmiú Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak biçiminde
belirlenmesi, onun varlÕk nedenini oluúturmaktadÕr. Ordunun, üstlenilen bu göreve uygun olarak, örgütlü, disiplinli, e÷itilmiú en büyük güç
olmasÕ, sistem içindeki yeri belirginleútirmektedir. DolayÕsÕyla, milletin orduya olan güvenin dayanaklarÕ yalnÕzca tarihi ver kültürel arka
planla sÕnÕrlÕ olmayÕp, taúÕdÕ÷Õ idari iúlevler do÷rultusunda biçimlenen
örgütsel yapÕsÕ ile tamamlanmaktadÕr.
Türkiye’de ordu millet anlayÕúÕ toplumun büyük bir kesimi tarafÕndan
içselleútirilerek, askerlik ile Türklük birbirinden ayrÕlmaz kavramlar
olarak belleklere yerleúmiútir. Bunda söz konusu ordu millet söyleminin sürekli olarak kullanÕlmasÕnÕn etkili oldu÷u açÕktÕr. Özgen’in
(2006, s.75) de isabetle tespit etti÷i üzere; “Askerlik her vesile ile toplumsal bir de÷er olarak sunulmakta ve bir anlamda mutlaklaútÕrÕlmaktadÕr. Nitekim, Milli Güvenlik Bilgisi KitabÕnda oldu÷u üzere askerlik
yapmayan kiúinin ailesine ve yurduna faydalÕ olamayaca÷Õ ö÷ütlenen
bir ortamda, zorunlu askerlik sisteminin tamamen kaldÕrÕlmasÕnÕn
kolay kolay kabul görmeyece÷i açÕk bir gerçektir”.
Ordu millet kavramsallaútÕrmasÕna vicdani ret açÕsÕndan bakÕldÕ÷Õnda,
vicdani reddin, Türkiye’de ordunun Türk Milletinin gözündeki de÷erin düúürülmesine, milletle ordunun bütünleúen yapÕsÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕna, ulus devletin yÕpratÕlmasÕna ve küresel finans uygulamalarÕnÕn Türk Milletine dayatÕlmasÕna hizmet etti÷i biçiminde okundu÷u
bazÕ de÷erlendirmeler dikkati çekmektedir. Hatta “kökü dÕúarÕda” oldu÷u savÕyla, bu harekete Türkiye’de destek verdi÷i iddia edilen kiúilerin isimleri açÕkça yazÕlmaktadÕr. Turhan’Õn adlarÕnÕ açÕkça belirtti÷i
akademik ve gazeteci çevreler, Kemalist devrimle hesaplaúma içine
girmekle itham edilmektedirler. Turhan(2008, ss.11-13)
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2.2. Türkiye’de Ordu Politika ArasÕndaki øliúkinin Belirleyicileri
Erkeklerin hangi yollarla ve nasÕl asker yapÕldÕklarÕnÕ, bir emir üzerine
nasÕl savaútÕklarÕnÕ, öldürdüklerini ve ölümü göze aldÕklarÕnÕ, Alman
askeri ve savaú tarihi örne÷i ile araútÕran Bröckling, askeri itaat üretiminin mekanizmalarÕnÕ ve dönüúümlerini incelerken, OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nda egemenlik sistemi açÕsÕndan siyasal güç ve askeri gücün
iç içe geçmesine dikkati çekmektedir. Buna göre SultanÕn hâkimiyeti,
kendisine ba÷lÕ askeri birliklerin úiddet potansiyeli ile açÕklanmaktadÕr. Bu birliklerin hanedanlÕk bakÕmÕndan tayin edici önem taúÕmasÕ,
askerin ola÷anüstü siyasal etki kazanmasÕ ile sonuçlanmÕútÕr. Nitekim
OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun yÕkÕlmasÕ sonrasÕnda da ordunun siyasal
etkisinin sürmesi, Türk ulus devletinin önder kiúilerinin asker kökenli
olmalarÕ ile ilgilidir. Bröckling(2008, s.9,12-13).
Ordunun siyasetle iliúkisi, OsmanlÕ’nÕn en güçlü kabul edildi÷i dönemlerden baúlayarak devletin yÕkÕlmasÕna kadar etkili olmuútur.
Cumhuriyeti kuran kadrolarÕn bu alandaki deneyimlerini elde ettikleri
2. Meúrutiyet dönemi de ordunun siyasetteki etkisinin belirleyici oldu÷u bir dönemdir. Eraslan (2008, s.537)
Türkiye’de ordunun politika üzerindeki etkisinin gücü, onun yeni rejimdeki kurucu rolü, toplumsal etkenler ve genel olarak militarist algÕlamalarla biçimlenmektedir.
OsmanlÕ subaylarÕnÕn % 93’ünü, mülkiye memurlarÕnÕn %85’ini devralan Cumhuriyet rejiminde, rejimin önderlerinin büyük kÕsmÕ savaú
tecrübesine sahip eski øttihatçÕdÕr. DolayÕsÕyla yeni rejimin kurulmasÕnda en heyecanlÕ grup askerlerdi. Bu askerlerden bir bölümü kendilerini askerlik hizmeti ile sÕnÕrlandÕrÕrken, bir bölümü de askerli÷i siyasetle bütünleútirerek devletin gelece÷inde söz sahibi olmak istiyordu. Birbirlerine karúÕ askeri hiyerarúinin bir sonucu olarak saygÕlÕ hareket ede askerlerin, sivillere karúÕ ise açÕk bir önyargÕya sahip olduklarÕ görülmektedir. ùüphesiz bunda, dünyaya ve olaylara bakÕú açÕklarÕnÕn askeri e÷itim ve disiplin gelenekleriyle sÕnÕrlÕ olmasÕ etkilidir.
øba (1998, s.142).
Ordu, Milli Mücadele’den baúlayarak Türk milliyetçili÷inin halka
aktarÕlmasÕnda ve yeniden üretiminde a÷ÕrlÕklÕ rol üstlenmiútir. øslami
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köklerin ve referanslarÕn yeni devlete transfer edilme sürecinde askeri
prati÷in kurucu önemi olmuútur. “Cihat ve úehitlik kutsiyeti bu pratik
içinde vatan müdafaasÕna, milli istiklal hedefine hasredilmiú, milliyetçi bir çerçevede anlamlandÕrÕlabilecek kolektif coúku, heyecan vesileleri ve kayÕplar, yas vesileleri bu pratikten do÷muútur; bu prati÷in
iúlenmesiyle estetize edilmiútir”. Bora (2009, s.164).
Türkiye’de ordu politika arasÕndaki iliúkinin biçimini belirleyen nedenler olarak Öztürk, úu toplumsal etkenlere dikkat çekmektedir;
Öztürk (2006, ss.171-175).
Orta Asya yaúamÕnÕn izleri
OsmanlÕ yönetim yapÕsÕnÕn etkileri
Kurtuluú SavaúÕnÕn etkileri
Siyasal ça÷daúlaúmanÕn Türkiye’deki geliúimi.
Belirtilen toplumsal etkenler, ordunun ülkemizde politika alanÕna etki
etme biçimini ve derecesini açÕklamada temel bir de÷erlendirme zemini oluúturmaktadÕr. Türk Toplumunun Orta Asya yaúam koúullarÕnÕn dayattÕ÷Õ savaúçÕ olma gereklili÷inden hareketle asker bir toplum
oldu÷u söylenebilir. Askeri örgütlenme becerisi, göçebe kökene sahip
bir toplum için hayatta kalma ve co÷rafyaya siyasal açÕdan tutunarak
otorite kurma iste÷ini yansÕtmaktadÕr.
Ancak Bögün’e göre, Türklerin tarihsel süreçte ordu olduklarÕ tezi
gerçe÷e aykÕrÕdÕr. Bu görüúe göre, Selçuklu ve OsmanlÕ devletleri,
halkÕn silahsÕzlandÕrÕlmasÕ sonucu kurulan devletlerdir. Bu iki devlet
de varlÕ÷ÕnÕ, haklÕn dÕúÕnda halka karúÕ silahlÕ güçler baúka bir deyiúle
devúirme ordular kurarak sürdürmüúlerdir. Türklerde milletleúme sürecinin Cumhuriyet Devrimi ile doru÷a ulaútÕ÷Õ kabulüyle, ordu millet
kavramÕ ancak OsmanlÕ’dan ileri adÕm atan ve her vatandaúÕ askerlikle
görevlendiren Cumhuriyet ile mümkün olmuútur. Bögün (2007, ss.6970)
Taúa÷Õl ise bu tespitlere úu noktalarda karúÕ çÕkmaktadÕr; Öncelikle,
Türk toplumunda eli silah tutan herkes askerdir. Askerli÷e özel bir
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meslek gözüyle bakÕlmamÕútÕr. Kendisini, malÕnÕ ve milletini korumak
isteyen herkes asker gibi yetiúmek zorundadÕr ve her Türk bu bakÕmdan bir savaúçÕ olarak yetiútirilmiútir. Aile ile birlikte ordunun øslam
öncesi dönemde devletin temelini oluúturdu÷u görülür. DolayÕsÕyla
ordu, ayrÕ bir sÕnÕf olmaktan ziyade toplumla bütünleúmiú, bir kurumdur. Taúa÷Õl (2008, s.154).
Bir di÷er toplumsal etken olarak OsmanlÕ’da sivil ve askeri alanÕn
kurumsal ayrÕlÕ÷a tabi olmamasÕ da askerleri aynÕ zamanda siyasal
alanÕnÕn görevlisi yapmaktaydÕ. Bu noktadaki açÕklamalar, Brökling’in
OsmanlÕ’da ve onun bu anlamda gelene÷ini sürdüren Cumhuriyet döneminde askerlerin aynÕ zamanda siyasal önderler oldu÷u yönündeki
tespitlerini haklÕ çÕkarmaktadÕr. Nitekim Cumhuriyetin kurucu kadrosuna bakÕldÕ÷Õnda ilk dikkati çeken, Kurtuluú SavaúÕnÕ baúarÕyla sonuçlandÕran asker kadrosunun, siyasal yaúamÕ ve topyekûn tüm kurumlarÕ yeniden inúa eden kadro oldu÷u görülecektir. Ordunun içinden
çÕkan bu kadronun zihniyet yapÕlarÕnÕn ve temelde ordunun milletle
aynÕ anlama geldi÷i yönündeki kanaatlerin Türk siyasal yaúamÕna yansÕmalarÕnÕn uzun süre devam etmesi bu ba÷lamda tesadüfü de÷ildir.
Öztürk’ün saydÕ÷Õ toplumsal etkenler arasÕnda ordunun siyasal ça÷daúlaúmada yerine getirdi÷i iúlevler, Türkiye’de askerlerin toplumda
yeniliklerin ve ilerici hamlelerin hÕzlandÕrÕcÕsÕ ve itici gücü kabul
edilmesi ile sonuçlanmÕútÕr. Toplumun bu kanaate sahip olmasÕnÕ,
OsmanlÕ’da baúlayan BatÕlÕlaúma hareketlerinin Cumhuriyet dönemine
yansÕyan hÕzÕ ve kararlÕlÕ÷Õ etkilemiútir. DolayÕsÕyla SilahlÕ kuvvetlerin
ülkemizde sahip oldu÷u konumun en önemli belirleyicisi teknolojik
donanÕmÕnÕn onu en büyük örgüt haline getirmiú olmasÕdÕr. Bu donanÕmÕn en önemli sonucu, OsmanlÕ’dan baúlayarak edindi÷i modernleúme iúlevidir. Bunun yanÕnda Kurtuluú SavaúÕ mucizesi de bu mucizeyi reformlarla tamamlayan SilahlÕ Kuvvetler hakkÕnda bu yöndeki
de÷er yargÕsÕnÕ pekiútirerek günümüze kadar sürmesine neden olmuútur. SorunlarÕn giderilmesinde önem atfedilen askeri alandaki BatÕlÕlaúma giriúimleri ile siyasal ça÷daúlaúma arasÕnda bir paralellik oldu÷u
düúünülmüútür. Ordunun toplumdaki yeniliklerin kayna÷Õ oldu÷u,
ilerici giriúimlerin itici gücünün ordudan aldÕ÷Õ yönündeki düúüncelerin kayna÷Õ bu inanÕú olsa gerekir. Öztürk (2006, s.175)
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2.3. Militarizm
Türkiye’de ordu, toplum ve siyasete dair yapÕlan açÕklamalarÕn büyük
bölümü militarizm temelinde yapÕlmaktadÕr. Ordunun siyasal ve toplumsal a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn seviyesi zaman zaman de÷iúse de askeri darbe ve
dikta rejimlerine maruz kalan Türkiye’de militarizm tartÕúmasÕz bir
gerçekliktir. Türk militarizmi, OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun yÕkÕlÕúÕ ve
ekonomik gücün büyük gücü olan gayrimüslim azÕnlÕklarÕn tasfiyesi
gibi nedenlerle devre dÕúÕ kaldÕklarÕ bir süreçte úekillendi÷inden, farklÕ
modernleúme biçimleri ile rekabet etmek zorunda kalmamÕútÕr. Ordu,
Cumhuriyetin kuruluúundaki baúat rolü ve devamÕndaki nüfuzu sayesinde çizdi÷i modernleúme projesine muhalif olan tüm gruplarÕ “modernleúme karúÕtÕ” olarak etiketleyen bir politika izlemiútir. Laçiner
(2009, s.16, 18).
Bu karúÕtlÕ÷Õn, bir tür “korku çekicili÷i” yaratÕlarak, yeni rejimin meúrulu÷unun sa÷lanmasÕna hizmet etmesi amacÕna dayandÕ÷Õ dikkati
çekmektedir. Belirtilen durumu, militer anlayÕúÕn, zaman zaman orduyu göreve ça÷Õran belirli gruplar nezdinde karúÕlÕk bulmasÕyla açÕklamak mümkündür. Zira rejimin olasÕ kriz durumlarÕnda, ordunun bir
aktör olarak müdahalesini bu tarihi gelene÷in besledi÷i söylenebilir.
Türkiye’de ordu gibi bir güç oda÷Õ karúÕsÕnda, sivil siyasal güçlerin
teslimiyetinin en önemli nedeni, silahlÕ müdahaleler olmuútur. Ordunun potansiyel güç kullanÕmÕnÕn fiile dönüúmesi, onun özerk konumunu pekiútirmiútir. økinci neden ise yukarÕda belirtildi÷i üzere, Cumhuriyet ideolojisinin halen Kurtuluú SavaúÕ tahayyülünden besleniyor
olmasÕdÕr. Böylelikle ordunun hâkim konumu do÷allaúmaktadÕr. ønsel
(2009, s. 42-43). Özerkleúme, ordunun devlet içinde ve siyasi iktidar
karúÕsÕnda sahip oldu÷u özerk alana tekabül eder. Özerk alan gücünü,
hem askeri politika, iç ve dÕú politikadaki rolünden hem de bu rolü
aracÕ olmaksÕzÕn do÷rudan oynayabilmesinden almaktadÕr. Özerkleúmenin dinami÷i ise siyasi eylem ile askeri eylem arasÕnda farklÕlaúmanÕn olmamasÕdÕr. Anayasal düzeyde askeri otoritenin siyasi otoriteye
ba÷lÕlÕ÷Õ ilke olarak kabul edilse de iki otorite iliúkileri bu ilkeye uygun iúlememiú, ordu siyasal alan üzerinde egemen olmuú yetkisorumluluk bütünlü÷ü bozulmuútur. Bayramo÷lu (2009, s.64).
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Militarizmin, Türkiye’deki rolüne iliúkin çalÕúmalarÕn ço÷unda, askersivil, devlet-toplum ve merkez-çevre gibi temel karúÕtlÕk noktalarÕ ortaya konmaktadÕr. Buna göre açÕklamalar, devlet elitleri ve farklÕlaútÕrÕlmamÕú sivil ya da toplumsal yapÕ arasÕnda tutularak açÕklanan askeri
müdahalelerin gücüne odaklanÕr. Güncel süreçlerin iúlemesi, normalleúme ve militarizmin icrasÕ, ikili karúÕtlÕklarÕ kesmektedir. Bu tür bir
paradigmada dikkat çeken ise, potansiyel sÕnÕf temelli zÕtlÕk ve savaúlarÕ, sivil alan, toplum ya da çevrenin militarist yapÕlar tarafÕndan çevrelenmesidir. Akça (2006, s.405).
Asker kökenli politikacÕlarÕn Türk siyasal yaúamÕnda edindi÷i yerle
ilgili olarak siyasal güç unsurlarÕnÕn destek arayÕúlarÕnÕn da önemli
oldu÷unun altÕ çizilmelidir. BazÕ güç unsurlarÕnÕn, “Ordu böyle istiyor
diyerek” kararlarÕn ordunun görüúleri çerçevesinde alÕndÕ÷ÕnÕ ima etmeleri, siyasal dengeyi kendi lehine çevirmek isteyenlerin zaman zaman yararlandÕklarÕ bir strateji olmuútur. Öztürk (2006, s.206).
3.Türk Hukuku AçÕsÕndan Vicdani Ret
øç hukukumuzda vicdani reddin nerede yer aldÕ÷ÕnÕn tartÕúÕlmasÕ oldukça yenidir. Kavram,
savaú karúÕtlarÕnÕn web sitesinde
(www.savaskarsitlari.org) ve yazÕlÕ basÕnda birkaç yÕldÕr yo÷un bir yer
edinmiútir. Türk hukuku açÕsÕndan yapÕlacak de÷erlendirme, baúta
1982 AnayasasÕ olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, Askeri Ceza Kanunu genel hükümleri ve 5901 SayÕlÕ Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu ile yapÕlan de÷iúiklikler temelinde mümkün olmaktadÕr.
3.1.1982 AnayasasÕ’nda Vatan Hizmeti
øç hukukta baúta anayasa ve ilgili yasalara bakÕldÕ÷Õnda çeliúki biçiminde yorumlanabilecek ifadelere rastlanmaktadÕr. Öncelikle anayasa,
vatan hizmetinden yalnÕzca askerli÷in anlaúÕlmasÕ gerekti÷i noktasÕnda
yeterince net de÷ildir. AnayasanÕn 72. maddesinde, “Vatan hizmeti,
her Türk’ün hakkÕ ve ödevidir. Bu hizmetin SilahlÕ Kuvvetlerde veya
kamu kesiminde ne úekilde yerine getirilece÷i veya getirilmiú sayÕlaca÷Õ kanunla düzenlenir” ve 18. maddesinde “Ülke ihtiyaçlarÕnÕn zorunlu kÕldÕ÷Õ alanlarda öngörülen vatandaúlÕk ödevi niteli÷indeki beden ve fikir çalÕúmalarÕ, zorla çalÕútÕrma sayÕlamaz” denilmektedir.
Belirtilen maddelerdeki vatan hizmeti/vatandaúlÕk ödevi, askerlikle eú
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anlamlÕ kullanÕlmamÕútÕr. Ancak milletvekili seçilme yeterli÷ini belirten 76. maddede, yükümlü olunan askerlik hizmetini yapmak, koúul
olarak düzenlenmek suretiyle açÕkça askerlik vurgusu yapÕlmÕútÕr. DolayÕsÕyla Anayasa, kendi içinde çeliúki yaratan bir duruma yol açmaktadÕr. 18. ve 72. maddeler, silahlÕ e÷itim dÕúÕ hizmete imkân tanÕrken,
76. madde ise silahlÕ e÷itimi vatan hizmetinin tek yolu kabul etmektedir. Anayasa’nÕn 72. maddesinde oldu÷u gibi 1111 SayÕlÕ Askerlik
YasasÕ da “her erkek Türk vatandaúÕnÕn askerlik yapmaya mecbur oldu÷u”nu ifade ederken, bu mecburiyetin vatan hizmetiyle eúde÷erli÷ini vurgulamamÕútÕr. AyrÕca bu yasada, SilahlÕ Kuvvetlerde temel askerlik e÷itimi yapÕlmasÕ koúuluyla, vatan hizmetinin kamu kurumlarÕnda tamamlanabilece÷i kabul edilmiútir. Örne÷in ö÷retmenler, Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õ bünyesindeki okullarda görev yaptÕklarÕ bu süre
içinde asker olmaktadÕrlar. Emina÷ao÷lu (2005).

3.2.Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu Çerçevesindeki
Düzenlemeler
Vicdani retçilerin vatan hizmetini askerlik dÕúÕnda yapmalarÕ yasalarÕmÕzda benimsenmemekte ve yükümlü olunan askerlik hizmetini
yapmamak ya da halkÕ askerlikten so÷utmak suç oluúturmaktadÕr.
TCK’nÕn Milli Savunmaya KarúÕ Suçlar baúlÕ÷Õ altÕnda düzenledi÷i
318. maddesi uyarÕnca “(1) HalkÕ, askerlik hizmetinden so÷utacak
etkinlikte teúvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yÕla kadar hapis cezasÕ verilir. (2) Fiil, basÕn ve yayÕn
yolu ile iúlenirse ceza yarÕsÕ oranÕnda artÕrÕlÕr”. Yine aynÕ yasanÕn
Askeri øtaatsizli÷e Teúvik baúlÕ÷Õ altÕndaki 319. maddesi de bu teúvikte
bulunanlara fiilin aleni olarak gerçekleútirilmesi durumunda 2 yÕldan 5
yÕla kadar hapis cezasÕ verilece÷ine, fiil, savaú zamanÕnda iúlendi÷inde
ise cezanÕn 1 katÕ oranÕnda artÕrÕlaca÷Õna hükmetmektedir. DolayÕsÕyla
belirtilen yasa maddeleri, vicdani retçilere ya da eúde÷er sayÕlabilecek
baúka bir kamu hizmetine de itiraz eden total retçilere ve bu hakkÕ
savunanlara ifade ya da eylem imkânÕ vermemektedir.
Emina÷ao÷lu’na göre vicdani retçilerin askerlik hizmeti yerine baúka
bir hizmete tabi tutulmayÕ beklemeleri, halkÕ askerlikten so÷utma faaliyeti biçiminde de÷erlendirilemez. Çünkü askerlikten so÷utma, genele
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yönelik bir suç olmadÕkça oluúmamaktadÕr. Yükümlü olunan bu hizmeti yapmamak suç olarak düzenlenebilirse de retçilerin askerlik
yapmaktan kaçÕnmalarÕ suç olmamalÕdÕr. Bunun ötesinde
Emina÷ao÷lu, vicdani retçilerin zorla askerlik hizmetine tabi tutulmalarÕnÕ, vicdan özgürlü÷ünün Anayasa’nÕn 13. ve 14. maddelerindeki
sÕnÕrlamalara tabi olmadÕ÷Õ göz önüne alÕndÕ÷Õnda, vicdan özgürlü÷ünü kÕsÕtlayÕcÕ yönüyle Anayasa’ya aykÕrÕ kabul etmektedir. Bu ba÷lamda vicdani retçiler için askerlik hizmetinin söz konusu olmamasÕ
da Anayasa’nÕn 10. maddesindeki eúitlik ilkesine de aykÕrÕ de÷ildir.
Bunun dayana÷Õ ise, 14. maddede belirtildi÷i üzere, Anayasa’nÕn hiçbir hükmünün, özgürlüklerin Anayasa’da belirtilenden daha geniú biçimde sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna olanak sa÷layacak úekilde yorumlanamaz
olmasÕdÕr. DolayÕsÕyla Askeri Ceza YasasÕ’nÕn 45. maddesinde benimsenmedi÷i açÕkça vurgulanan vicdani ret, Anayasa tarafÕndan dÕúlanmamaktadÕr. Bu noktada önerilen, Anayasa’nÕn 72. maddesinde “Kimse, her-hangi bir din, düúünce ve vicdani kanaat nedeniyle kanunla
öngörülen sivil veya askeri nitelikteki vatan hizmetini yapmaktan kaçÕnamaz” úeklinde bir düzenlemeye gidilmesidir”. Emina÷ao÷lu
(2005).
Türkiye’de vicdani ret itirazÕnda bulunan 70 kiúi ve 20 Yehova úahidi
bulunmaktadÕr. Bu kiúilerden askerlik hizmetine alÕnanlar, askerlik
hizmetini reddettiklerinde Askeri Ceza YasasÕ’nÕn “emre itaatsizlikte
Õsrar” suçunu düzenleyen maddesi uyarÕnca yaptÕrÕmlarla karúÕlaúmaktadÕrlar. Türkiye’de kendilerini total retçi olarak tanÕmlayanlar, militarizmle sadece askerli÷i de÷il, toplumsal yaúama sirayet etmiú tüm hiyerarúik ve ayrÕmcÕ iliúkiler a÷ÕnÕ kastetmektedirler. Kardaú (2005).
Buradan hareketle, Emina÷ao÷lu’nun Anayasa’nÕn 72. maddesine yönelik önerdi÷i düzenleme, total retçiler için istenen düzeyde bir çözüm
olmayacaktÕr. Zira total retçiler, askeri nitelikteki vatan hizmetinin her
türüne karúÕ durmakta ve alternatif hizmeti kabul etmemektedirler. Bu
yönüyle total retçilik, “anarúizm” kapsamÕnda de÷erlendirilmeye daha
uygun görünmektedir.
Türkiye’de vicdani ret hareketi ve olgunun de÷erlendirilmesinde
AøHM’nin verdi÷i bir karar, konunun gerek devlet gerekse toplum
katÕnda yo÷un biçimde tartÕúÕlmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. Osman Murat Ülke’nin vicdani reddi nedeniyle cezaevinde kalmasÕ ve birli÷ine teslim
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edildi÷i halde askeri üniformayÕ giymeyi reddetmesi üzerine tekrar
cezaevine gönderilmesi sonucu AøHM’e açtÕ÷Õ davada mahkeme
24.1.2006’da açÕkladÕ÷Õ kararÕyla, Ülke’nin “insanlÕk dÕúÕ” ve “onur
kÕrÕcÕ” davranÕúlara maruz kaldÕ÷ÕnÕ belirterek, Türkiye’yi 11 Bin
Avro tutarÕnda tazminat ödemeye mahkûm etmiútir. Reiso÷lu (2006).
Karar, Avrupa ønsan HaklarÕ Sözleúmesi’nin hiç kimsenin iúkenceye,
insanlÕk dÕúÕ ya da onur kÕrÕcÕ ceza veya iúlemlere tabi tutulamayaca÷ÕnÕ düzenleyen 3. Maddesi uyarÕnca verilmiútir. European Court Of
Human Rights(Chamberjudgment in thecase of Ülke v.
Turkey(applicationno. 39437/98).
AøHM kararÕ Ülke’nin de belirtti÷i gibi, vicdani reddin yasalarda ne
úekilde karúÕlÕk bulaca÷Õna iliúkin yol haritasÕ çizmemiú ancak yön
göstermiútir. Ülke’nin kararla ilgili 27.1.2006’da yaptÕ÷Õ açÕklamalar
ulusal basÕnda yer almÕútÕr. ÇalÕúlar (2006).
AøHM’in kararÕ bazÕ çevrelerin benimsedi÷i gibi, Türkiye’de vicdani
ret ile ilgili düzenlemelerin yapÕlmasÕ biçiminde algÕlandÕ÷Õnda, baúta
Anayasa’da olmak üzere, Türk Ceza YasasÕ’nda ve Askeri Ceza YasasÕ’nda de÷iúikliklere gidilebilecektir. Bu karar sonrasÕnda Türkiye için
süreç, vicdani reddi vicdan özgürlü÷ü kapsamÕnda de÷erlendirip de÷erlendirmemesi kararÕ çevresinde iúleyecek ve kamuoyunda ise daha
çok siyasal kültürün bir bileúeni olmasÕ ba÷lamÕnda tartÕúÕlacaktÕr.
Nitekim askeri çevrelerin; ülkenin özel úartlarÕnÕn AB ülkelerinde uygulanan askerlik yerine alternatif hizmetleri kaldÕrmayaca÷ÕnÕ, istismara açÕk oldu÷unu ve kaos yaratabilece÷ini ifade etmeleri, tartÕúmanÕn taraflarÕndan olan ordunun bu konuda taviz vermeyece÷ini göstermektedir.

3.3. 5901 SayÕlÕ Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu’nun Askerlik Hizmetine øliúkin Getirdi÷i De÷iúiklikler Ve Vicdani Ret TartÕúmalarÕ
29 MayÕs 2009 tarihli 5901 SayÕlÕ Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu (TVK),
Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕn kazanÕlmasÕ ve kaybedilmesi konularÕnda, vatandaúlÕk hukuku sistemati÷i ba÷lamÕnda bir takÕm de÷iúiklikler getirmektedir. Yeni kanunun, Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕn kaybedilmesi noktasÕnda askerlik hizmetine iliúkin getirdi÷i de÷iúiklikler çerçevesindeki
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tartÕúmalar özellikle vicdani ret çerçevesinde birleúmektedir. Zorunlu
askerlik hizmetinin söz konusu oldu÷u Türkiye’de felsefi, dini, ahlaki
ve siyasi nedenlerle bu hizmetin yadsÕnmasÕ anlamÕna gelen vicdani
ret ve beraberindeki tartÕúmalar 5901 SayÕlÕ yasa ile siyaset gündemine
yerleúmiútir.
5901 SayÕlÕ TVK, henüz tasarÕ aúamasÕndan baúlamak üzere, özellikle
basÕnda vicdani redde kapÕ aralandÕ÷Õ biçiminde kamuoyuna yansÕmÕútÕr1. Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu TasarÕsÕ’nÕn TBMM’de görüúülmesi
sÕrasÕnda MHP, tasarÕnÕn askerlikle ilgili hükmünün, vicdani retçili÷in
Türk hukuk düzenine yerleútirilmeye çalÕúÕldÕ÷Õ eleútirisini getirmiú ve
sürecin Türk toplum ve siyasi yapÕsÕyla zÕt bir görüntü verdi÷ini ifade
etmiútir. CHP de bu kapsamda de÷iúikli÷in vicdani reddi tanÕmayan üç
ülkeden biri olan Türkiye açÕsÕndan, genel af niteli÷inde oldu÷una
dikkat çekmiútir2.
Belirtilen düzenlemenin getirdi÷i tartÕúmalar, AnayasanÕn 72. maddesi
uyarÕnca vatan hizmetinin her Türk’ün hakkÕ ve ödevi oldu÷una iliúkin
düzenleme ile çeliúir göründü÷ü konusuna da odaklanmadÕr. Anayasada ifade edilen bu hüküm, Türkiye’de askerlik hizmetinin sosyolojik
ba÷lamda toplum nezdindeki yerinin bir yansÕmasÕ biçiminde de÷erlendirilebilir. Nitekim bu hizmetin hem bir hak hem de bir ödev oldu÷u yönündeki ifade, her Türk’ün asker do÷aca÷Õ yönündeki sosyokültürel ba÷lÕlÕk biçimlerini yansÕtmaktadÕr.
TartÕúmayÕ aydÕnlatma noktasÕnda yeni TVK’nÕn askerlik hizmetinin
yerine getirilmemesi nedeniyle Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕn kaybedilmesi ile
ilgili olarak 403 SayÕlÕ TVK’dan büyük farklÕlÕk içeren düzenlemenin
çerçevesi nedir? sorusuna cevap verilmelidir.
11 ùubat 1964 tarihli 403 SayÕlÕ Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu madde.25’de Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybettiklerine Bakanlar Kurulu tarafÕndan karar verilebilecekler arasÕnda yurtdÕúÕnda bulunanlar açÕsÕndan
1

Bu konuda benzer haber baúlÕklarÕndan bazÕlarÕ için bkz. Bülent Aydemir, Vicdani
Redcilere Umut IúÕ÷Õ, Sabah, 14.3.2006, Ali Ekber Ertürk, “Vicdani Retçiler Vatandaú Kalacak”, Akúam, 14.3.2006, Zafer Çakmak, “Vicdani Ret Türk VatandaúlÕ÷Õndan
ÇÕkma
Nedeni
Olmaktan
ÇÕkÕyor”,
14.3.2006,
www.habervitrini.com/haber.asp?id=213132
2
TBMM Genel Kurul Tutana÷Õ, 23.Dönem 3. Yasama YÕlÕ 95. Birleúim, 28 MayÕs
2009.
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askerlik hizmetinin yapÕlmamasÕna iliúkin bir düzenleme yer almaktaydÕ. 403 SayÕlÕ Yasa, madde.25 (ç) bendi; yurt dÕúÕnda bulunup da
muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye`de savaú ilanÕ üzerine, yurt dÕúÕnda bulunup da, yurt savunmasÕna katÕlmak için yetkili
kÕlÕnmÕú makamlar tarafÕndan usulen yapÕlacak ça÷rÕya mazeretsiz
olarak üç ay içinde icabet etmeyenlerin, (d) bendi; sevk sÕrasÕnda veya
kÕtalarÕna katÕldÕktan sonra yurt dÕúÕna kaçÕp da kanuni süre içinde
dönmeyenlerin, (e) bendi; SilahlÕ Kuvvetler mensuplarÕ ile askerlik
görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava de÷iúimi veya tedavi
için yurt dÕúÕnda bulunup da süresi bitti÷i halde mazeretsiz olarak üç
ay içinde geri dönmeyenlerin Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybettiklerine
hükmetmekteydi.
403 SayÕlÕ TVK’da sayÕlan üç bendin ortak özelli÷i, üç bentten dolayÕ
iúlem yapÕlmasÕ için öncelikle Milli Savunma BakanlÕ÷Õndan gelen
bir önerinin gerekmesi ve haklarÕnda kaybettirme iúlemi yapÕlabilmesi için bu kiúilerin Türkiye dÕúÕnda bulunmalarÕnÕn gerekmesidir. Di÷er bir deyiúle, yurt içindeki asker kaçaklarÕ için yasalarda belirlenmiú zorlamalar ve kovuúturmalar bulunsa da bu kiúiler Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybetmeyeceklerdir. Yurt dÕúÕnda bulunanlar da, askere
alÕnma, Türk SilahlÕ Kuvvetler mensubu olma gibi durumlar bakÕmÕndan belirtilen hükümlere tabi tutulmuúlardÕr. Aybay (2006, ss.232233).
5901 SayÕlÕ yeni Türk VatandaúlÕ÷Õ Kanunu, yurtdÕúÕnda bulunanlar
açÕsÕndan, askerlik hizmetine yapÕlan ça÷rÕya ra÷men icabet edilmemesi ile ilgili olarak kaybettirme noktasÕnda eski yasa hükmünü kaldÕrmÕútÕr. Yeni TVK’da, Bakanlar Kurulu’nca Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕn
askerlik hizmetinin yerine getirilmemesi nedeniyle kaybedilmesi noktasÕnda bir hüküm bulunmamakta ve madde.29 (c) bendinde askerlikle
ilgili tek düzenleme “izin almaksÕzÕn yabancÕ bir devlet hizmetinde
gönüllü olarak askerlik yapanlar”Õn vatandaúlÕ÷Õn kaybettirilece÷ine
atÕfta bulunmamaktadÕr.
5901 SayÕlÕ TVK madde.43 itibariyle, Mülga 403 SayÕlÕ TVK’ya göre
Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybedenlerin, Eski yasanÕn 25. maddesinin ç,d ve
e bentleri uyarÕnca Türk vatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybetmiú olan kiúilerin baúvurmalarÕ halinde, millî güvenlik bakÕmÕndan engel teúkil edecek bir
hali bulunmamak kaydÕyla, Türkiye'de ikamet etme úartÕ aranmaksÕzÕn
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Bakanlar Kurulu kararÕ ile yeniden Türk vatandaúlÕ÷Õna alÕnabilece÷ini
düzenlemektedir. DolayÕsÕyla yeni TVK, eski yasanÕn belirtti÷i úartlarda askerlik hizmetinin yerine getirilmemesinin vatandaúlÕ÷Õn kaybÕna yol açaca÷Õ ile ilgili bir düzenleme yapmamasÕnÕn yanÕnda, eski
yasaya ba÷lÕ olarak Türk VatandaúlÕ÷ÕnÕ kaybedenlerin yeniden Türk
vatandaúlÕ÷Õna alÕnabilece÷ine iliúkin düzenlemeye açÕklÕk getirmektedir. Bu düzenlemenin yenilik getiren yönü, baúvuranÕn “millî güvenlik bakÕmÕndan engel teúkil edecek bir hali bulunmamasÕ” kaydÕdÕr. Zira ikamet úartÕnÕn aranmayaca÷Õna iliúkin hüküm, 403 SayÕlÕ
TVK’nÕn yeniden vatandaúlÕ÷a alÕnmayÕ düzenleyen madde. 8’de de
bulunmaktadÕr.
Sonuç
Bireyin politik görüúleri, ahlaki de÷erleri veya dinsel inançlarÕ temelinde askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdani retçilik, ülkemizde
dünyadaki seyrinden farklÕ ilerlemektedir. Dünyada alternatif kamu
hizmeti ile úekillenen vicdani retçilik, Türkiye’de alternatif kamu
hizmetinin de militarizme hizmet etti÷i iddiasÕyla, askerlik hizmetinin
her biçiminin reddedilmesine dönüúmektedir. Belirtilen eylem ya da
algÕlama biçimi, total retçilik olarak daha ziyade anarúizme kayan bir
görünüm sergilemektedir. Bu noktada dile getirilen itirazlarÕn aslÕnda
militarizmi hedef aldÕ÷Õ söylenebilir.
Türkiye açÕsÕndan yapÕlacak olan vicdani ret de÷erlendirmesinin, Türk
siyasal, kültürel, sosyal ve tarihsel çerçevesi dikkate alÕnmaksÕzÕn yapÕlmasÕ düúünülemez. Buradan hareketle Türkiye’de vicdani ret konusundaki tartÕúmalarda problemin çerçevesini, yalnÕzca yasal düzenlemelerin çizmedi÷i, askerlik kültürüne atfedilen toplumsal de÷erin de
belirleyici oldu÷u görülmektedir. Kültürel yapÕ, ordu ve milleti birbirinden ayÕrmayan ve ordu millet kavramsallaútÕrmasÕnÕ tarihi ö÷elerle
derinleútiren bir görünüm sergilemektedir. Bu kavramsallaútÕrma, ordunun siyasal alanla iliúkilerinin biçimine de yön verirken, Türkiye’de
ordunun rejimin kurucu ve koruyucu unsuru olmasÕna yol açarak, militarizmi bir zihniyet olarak anlam dünyasÕnÕn yapÕ taúÕ haline getirmiútir. Baúka bir açÕdan belirtilen zihniyet, ordu millet kabulü ile militarizmin birbirine dayanarak biçimlendi÷i úeklinde de okunabilir.
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Türkiye’de vicdani ret ile ilgili açÕklamalarÕn hukuksal boyutu; vicdani reddin uluslararasÕ sözleúmelerdeki yeri, askerlik hizmetini yerine
getirmemenin Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu’nda düzenleniúi
ve vicdani reddi kamuoyunda tartÕúÕlÕr hale getiren 5901 SayÕlÕ Türk
VatandaúlÕ÷Õ Kanunu olmuútur. 5901 SayÕlÕ TVK’nÕn en tartÕúmalÕ
yönü; askerlik hizmeti ba÷lamÕndaki de÷iúiklik çerçevesinde ortaya
çÕkmÕútÕr. 403 SayÕlÕ TVK’nÕn aksine, askerlik durumunun vatandaúlÕ÷Õn kaybettirilmesi sebebi sayÕlmamasÕ, tartÕúmayÕ, düzenlemenin askerlik görevinden kurtulma için bir gerekçe yaratÕp yaratmadÕ÷Õ noktasÕna dü÷ümlemektedir.
ùüphesiz eski yasadaki hükümlerin kaldÕrÕlmÕú olmasÕ Türkiye’de vicdani reddin tanÕndÕ÷Õ sonucunu do÷urmayacaktÕr. Ancak vicdani reddin açÕkça yasalarda tanÕnmadÕ÷Õ bir ülke olarak Türkiye’de, söz konusu düzenlemeden hareketle retçinin kendisine tanÕdÕ÷Õ bir hak olmasÕ düúüncesi dahi, bu tartÕúmanÕn vicdani ret ba÷lamÕnÕ bertaraf etmeyecektir.
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