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Emir alıp vermek 
benim kişiliğimle, 
duygularımla hiç 
bağdaşmayan bir 
şey. Hele kendi-
mi tanımadığım 
insanları öldürmeye 
hazır düşünmek -bu, 
hiçbir şekilde kabul 
edemeyeceğim bir 
durum. 
Vedat Zencir

Askerlik Şubesi’nde 
bana verilen kağıtlar 
gereği, benim artık 
bir asker olduğum ve 
dün, yani 31 Ağustos 
tarihinde, Bilecik’te bu-
lunan 9. Jandarma Er 
Eğitim Alayı’na teslim 
olmam gerektiği iddia 
ediliyor. Gördüğünüz 
gibi gitmedim, 
buradayım. Kendi 
iradem doğrultusunda 
bana ait olduğunu ka-
bul edemeyeceğim ask-
erlik cüzdanını şimdi 
burada sizlerin gözleri 
önünde yakacağım. 
Ayrıca, şu gördüğünüz 
zarfın içinden çıkan 
belgelerden tebellüğ 
belgesini de yakacağım 
ve devletin malı olan 
geri kalan belgeleri de 
posta yoluyla devlete 
iade edeceğim. Belki 
onlara lazım olur. Yine 
bana yol ve yiyecek 
parası olarak verilen 
101.000 TL’yi az sonra 
bu zarf ile birlikte Çan-
kaya Askerlik Şubesi 
Başkanlığı’na iade 
edeceğim.
Osman Murat Ülke

En basit anlamıyla 
vicdani ret ahlaki ter-
cih, dini inanç ya da 
politik nedenlerle as-
kere gitmeyi reddet-
mesidir.

İnsanları, vicdani ret-
çi olmaya yönelten çe-
şitli nedenler vardır:

*Birey, emir almak ve 
vermek, itaat etmek 
ve hükmetmek istemi-
yor olabilir.

*Birey, şiddet kullan-
mayı ve insan öldür-
meyi öğrenmeyi iste-
miyordur.

VİCDANİ 
RET

*Birey savaşlara karşı 
olabilir ve savaşların 
yürütücüsü olan or-
dulara hizmet etmek 
istemeyebilir.

*Birey, (Yehova Şahit-
leri örneğinde oluğu 
gibi) dini inançları 
gerekçesiyle her türlü 
şiddete karşı olabilir.

*Birey, politik görüş-
leri doğrultusunda 
ordusuz, sınırsız, dev-
letsiz, özgür bir dün-
yada yaşamak istiyor 
olabilir
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Ben 15 yaşında bir 
liseliyim. Ceylan 
Önkol benim yaşımda 
öldürüldü. Ben ise 
daha fazla Ceylanlar 
ve gençler öldürülmes-
inden ise ezenlere karşı 
her zaman ezilenlerin 
tarafından olacağımı 
bildirir ve vicdani ret-
timi açıklarım.
İlyada Erkuş

Bu katliamcı devletin, 
ne asker olarak, ne de 
korucu olarak ,ister 
savaş zamanı olsun, is-
ter barış zamanı olsun 
silahını almayacağımı 
buradan tüm kamuoyu-
na duyurarak vicdani 
reddimi açıklıyorum.
İsa Encü

Parası olan zengin-
ler bedelli ile askere 
gitmezken, bizim gibi 
parası olmayanlar, 
yoksullar, ezilenler 
ölüme gönderiliyor. 
Bu yüzden ne bedelli 
olacağım ne de bedel 
ödeyeceğim. Ezenlerin 
karşısında her zaman 
ezilenlerin saflarında 
yer alacağım.
Oğul Akdoğan

Tüm devletlerin terörist 
tüm orduların katil 
olduğunu düşünen 
bir anarşist olarak 
bu kurumları ve 
yaptırımlarını reddedi-
yorum.
Deniz Benol

Vicdani retçi; yaşamını, düşündüğü gibi sür-
dürmek istemesinin –bütün insanlar gibi 
kendisinin de- en doğal hakkı olduğunu, bu 
meşruiyete dayalı olarak, gizlenme gereği 
duymadan yaşayacağını, açık, anlaşılabilir bir 
şekilde duyurup, bütün sonuçlarına da katla-
nacağı bir eylemi seçtiğini gösterir.

VİCDANİ RET; TOPLUMSAL 
DEĞİŞİME BİR ÇAĞRIDIR

VİCDANİ RET; 
BİR İTAATSİZLİK EYLEMİDİR

Vicdani ret savaş karşıtı bir tutum olup, bi-
reyin; ahlaki, politik ya da dini gerekçelerle 
askerlik yapmayı reddetmesidir. Savaş karşıtı 
olmanın, onun bir unsuru olmamaktan, her-
hangi bir yapısıyla ilişki kurmamaktan geç-
tiğini, “savaş çıkmış giden yok” ütopyasının 
gerçeğe de dönüşebileceğini göstermektedir. 
O zaferlerle kazanılacak sözde “barış”ların de-
ğil, “barışçıl yaşamın” da mümkün olduğunu 
göstermektedir. 



HALKI ASKERLİKTEN 
SOĞUTMA
Vicdani retçiler her-
hangi bir şekilde tu-
tuklandıklar ında, 
askeri cezaevlerinde 
askeri emir ve displin 
altında yaşamaya zor-
lanır, bu nedenle bir 
çok baskı ve işkencey-
le karşılaşır ama dire-
nirler, askeri mahke-
melerde yargılanırlar. 
Bütün bunların ya-
nında, asker kaçakla-
rından farklı olarak 
vicdani retlerini açık-
ladıkları dekleras-
yondan dolayı “halkı 
askerlikten soğutma” 
gibi bir suçlamayla da 
karşı karşıya kalırlar. 
Bu suçlama; geçmiş-

te Askeri Ceza Ka-
nunu madde 155 ile, 
yeni TCK’da ise 318.
madde ile bir takım 
değişikler geçirmesi-
ne rağmen sürdürül-
mektedir. Kaldı ki bu 
suçlamadan yalnızca 
vicdani retçiler de-
ğil, vicdani ret ya da 
benzer bir konuyu ela 
alıp yazan tüm yazar 
ve düşünürler de (en 
son örneği Aktüel 
Dergisi’ndeki yazısı 
nedeniyle 3 yıl ha-
pis cezasıyla yargıla-
nacak olan Perihan 
Mağden olmuştur) 
karşıkarşıyadırlar.

Vicdani retçileri yargılayan askeri 
mahkemeler, emir-komuta ve sicil siste-
minin içinde yeralan ve biri de hukuk-
çu bile olmayan üç hakimden oluşan, 
yargının bağımsızlığının ayaklar altına 
alınmış olduğu yapısıyla, askerleri bile 
yargılayamayacak kadar hukuk dışıdır. 

ASKERİ YARGI

Sayın valim, Sayın bel-
ediye başkanım, Sayın 
garnizon komutanım... 
Neyse ki aramızda 
değilsiniz! 
Sevgili vicdani 
retçiler ve vicdani 
ret destekçileri; ben 
ozan gökşin. yakılan 
köylerden, öldürülen 
insanlardan, yapılan 
darbelerden ötürü türk 
silahlı kuvvetlerinden 
ve askerlikten soğudum. 
ordumuzun bunca faali-
yeti arasında en olumlu 
icraatinin bu olduğu 
kanısındayım.
Ozan Gökşin

On yıllar öncesinden 
söyleneni yinelemek 
istiyorum: “Uzlaşmadan 
her zamankinden çok 
sakınmalıyız. yöneten-
ler ile yönetilenler 
arasındaki çatlağı 
derinleştirmeliyiz. 
devletlerin yıkılmasını 
savunmalıyız. 
Halkların kardeşliğini, 
herkes için adalet ve 
özgürlüğü sağlayacak 
tek araç budur. Bunu 
gerçekleştirmeye hazır 
olmalıyız.” Ben hazırım.
Berk Yeter

Haksızlığın düstur 
olduğu bu sistemi red-
dediyorum! 
ÇÜNKÜ BENİM 
VİCDANIM VAR! Bu 
âlem yıkıla! Yok ola! 
Cîhaneke Din Jî Pêkan 
E! Jin Jîyan Azadî!
Burcu Çiçek Eken



Askerlik yapmama-
nın ve vicdani reddin 
ağır sosyal ve ekono-
mik sonuçları vardır. 
Askerlik yapmadı-
ğınızda, buna bağlı 
birkaç yıl sürebilecek 
bir hapishane süreci 
geçirdiğinizde ya da 
“asker kaçağı” olarak 
yaşamak zorunda kal-
dığınızda, yaşamını-
zın geri kalan kısmı 
bu durumdan son de-
rece olumsuz şekilde 
etkilenecektir. Kesin 
terhis belgeniz olma-
dan sigortalı olarak 
herhangi bir işe gir-
meniz ya da devlete 
bağlı herhangi bir 
kurumda çalışmanız 

mümkün olmayacak-
tır. 
Ayrıca askerlik yap-
mayan kişi, toplumun 
yaptırımları ile de 
yüzleşmek zorunda 
kalır. Böyle biri çevre-
si tarafından, korkak’, 
erkekliği şüpheli kişi’ 
ya da, vatan hayini’ 
olarak damgalanacak-
tır. Sosyal çevrenizce 
kabul gören bir evlilik 
yapmanız, herhangi 
bir öğrenim kuru-
muna kayıt olmanız, 
hatta yeni doğan ço-
cuğunuzu resmi ola-
rak tanıtarak kimlik 
çıkartmanız mümkün 
değildir.

“ASKER KAÇAĞI” 
OLARAK YAŞAM:
SOSYAL ÖLÜM VE 
DAMGALANMA

GİTMEMELİ; AMA; NASIL?Yaşadığımız sorunların 
çözülememesinin 
ve giderek daha da 
ağırlaşmasının te-
mel nedeni, iktidar 
ve onun gerçekleşme 
biçimleri olan milita-
rizm, savaş, şiddet, zor, 
ölme ve öldürme gibi 
olguların kutsallaştırılıp 
sembolleştirilmesi, bunun 
topluma çeşitli araçlar-
la kabul ettirilmeye 
çalışılmasıdır. 
Ali Aydın Çiçek

Fatih Altaylı taciz 
niteliğinde bir açıklama 
yapmıştı hatırlarsanız. 
Ordunun kadınların 
bacak arasını da 
koruduğunu söylemişti. 
Evet ‘erk’ek ordu 
kadınların bacak 
aralarıyla fazlaca ilgile-
nir. Kirli savaşın tecavüz 
mağdurları; Ş.E.’nin, 
Şükran Aydın’ın ve daha 
binlerce kadının öyküsü 
hala hafızalarımızdadır..
Zeynep Varol

Bu düzenin zorla 
dayattığı askerliğe 
gitmeyi reddediyorum, 
iyi bir insan olmak için 
silahların gölgesinde 
yaşamamak gerektiğini 
düşünüyorum, 
kürt halkına karşı, 
zamanında dindarlara, 
yani kendisine tehlike 
olarak gördüğü herkese 
karşı tahakküm kurmuş 
orduya katılmayı red-
dediyorum.
Gökhan Soysal



Milyonlarca kukla, 
aralarındaki birkaç 
‘çıkıntı’dan nefret eder. 
Aralarındaki hala 
insanca atan birkaç 
kalbi de bıçaklamak 
veya makineleştirmek 
isterler. Kuklacıların 
görevlendirilmiş 
sadık neferleri gibi 
isyancılara psikolojik 
baskı yapma görevlerini 
yerine getirirler. 
Bora Şahinkara

Anarşist bir lise 
öğrencisiyim. Silah sa-
nayinin global anlamda 
pastanın en büyük 
dilimini götürdüğü, 
insana ölmeyi ve 
öldürmeyi şart kabul 
ettirip kardeşi kardeşe 
kırdıran bu sistemi 
reddediyorum. Red-
dimin meşrutiyetini 
yasalardan değil, 
vicdanımdan alıyorum. 
Hiyerarşik ve statüsel 
bu yapılanmalarda 
bulunmayı uygun bul-
muyorum ve reddediyo-
rum.
Onur Özkaya

Kadınım, sosyalistim, 
bir gazeteciyim. Benden 
susmam, susarak on-
aylamam, onaylayarak 
evlatlar doğurmam 
isteniyor. Susmuyo-
rum. Onaylamıyorum. 
Askere çağırılmasam da 
erkekliği ve kötücüllüğü 
yücelten ordunuzu red-
dediyorum.
Deniz Doğruer

Son derece aşağılayı-
cı ve onur kırıcı bir 
prosedüre göre yü-
rütülmekle birlikte, 
ordu, eşcinselliği de 
bir “hastalık” olarak 
görmekte ve asker-
lerden oluşan bir he-
yete “pasif eşcinsel” 
olduğunu “kanıtla-
yan” kişileri çürüğe 
almaktadır. Birkaç yıl 
öncesine kadar askeri 
makamlar, başvuruda 
bulunanlardan, mağ-
duru eşcinsel ilişki 
sırasında gösteren, 
aynı zamanda yüzü-
nü de tanınır şekilde 
belgeleyen pornogra-
fik fotoğraflar ya da 

EŞCİNSELLERE 
ÇÜRÜK RAPORU İŞKENCESİ

video kayıtları talep 
etmekteydi. Şimdiler-
de çürüğe alma heyeti 
mağdurun aile fertleri 
ile görüşerek, bireyin 
kişilik gelişiminde eş-
cinsellik delilleri ara-
maktadır! 

Bunların yanısıra he-
yet, bir ordu dokto-
runun fiziki ve psiko-
lojik muayene raporu 
ve yüzyüze yapılan bir 
görüşme ile de mağ-
durun, kadınsı eği-
limler’ine ikna olmak 
istemektedir! Bu pro-
sedürü takiben, mağ-
durun ikamet adresi-
ne eşcinselliğini resmi 
olarak belgeleyen çü-
rük raporu posta ile 
gönderilmektedir. Bu 
belgede “Psikoseksüel 
bozukluk: Homosek-
süalite” ya da “İleri 
düzeyde psikoseksüel 
bozukluk” gibi ibare-
ler yeralmaktadır. Bu 
prosedüre katlanmak 
istemeyen ve askerlik 
yapmayı yeğleyen eş-
cinsellerin durumu da 
içaçıcı değildir: Kış-
lalarda, eşcinsellere 
yönelik kötü muame-
le ya da tecavüz gibi 
olaylar sıradan sayıl-
maktadır.



İNSANLIK
ÖLDÜRÜLÜYOR
Kışlalarda şüpheli şe-
kilde öldürülen asker-
lerin aileleri 18 Kasım 
2013 günü mecliste 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek kışla-
lardaki cinayetlerin 
aydınlatılmasını iste-
di.

Aralarında 2009’da 
Tunceli Hozat’ta as-
kerliğini yaparken 
intihar ettiği iddia 
edilen Murat Ok-
tay Can’ın ve yine 
2009 yılında Ağrı 
Eleşkirt’te askerli-
ğini yaparken boğa-

zından kurşunlanmış 
halde bulunan Volkan 
Kamalak’ın vicda-
ni retçi babası Hayri 
Kamalak’ın, 24 Ni-
san 201’de öldürülen 
Ermeni asker Sevag 
Şahin Balıkçı’nın aile-
lerinin de bulunduğu 
aileler, çocuklarının 
gerçek ölümlerinin 
ortaya çıkartılmasını 
istedi.

Toplantıdan daha önce 
Cumhurbaşkanlığı’na 
ve Başbakanlık’a di-
lekçe yollayarak dü-
zenlenecek basın top-

KIŞLALARDA

İnsanlığın yok 
oluşuna karşı, savaşın 
karşısındayım. 
Militarist hiçbir ku-
rumla işbirliğine 
girmeyeceğimi 
tekrarlıyorum. Tüm 
bedenimle ret ediyorum. 
Dünya cennet olsun. 
Barış ve barış mücade-
lesi veren insanlara 
selam olsun. 
Ümit Ilgın Yiğit

Hak, hukuk ve ada-
let anlayışını dar 
bir kalıba sokan, 
mevcut özgürlük 
anlayışının ötesini 
hayal ettiğinde yetersiz 
aklın çözümsüzlüğüne 
sığınan bir korkaklıktır, 
militarizm. Korkuları 
yüzünden hassasiyetleri 
ezip geçen, ezip geçerk-
en tepki olarak ortaya 
çıkan her şeyi terörizm 
diye yaftalayan milita-
rizme kendi irademle 
karşı koyuyorum.
Ulaş Sebahattin Çelik

Sosyal hayatta bu 
kadar beni sarsması 
yetmezmiş gibi, otorite, 
beni şimdi basbayağı 
bir de asker yapmaya 
çalışıyor. Birgün belki 
gerekir diye biriler-
ini öldürmeyi zorla 
öğretmek istiyor. 
Ama şunu söyleyeyim, 
ancak beyni sökülmüş, 
ruhu koparılmış bir be-
denimi kışlaya götüre-
bilirler.
Fikret Yetişener

Kışlalarda şüpheli şekilde öldürülen askerlerin 
aileleri mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek 
kışlalardaki cinayetlerin aydınlatılmasını istedi.
Açıklamada Vicdani Ret Derneği eşbaşkanı Merve 
Arkun da bir konuşma yaptı.



Adamların 
kalabalığında kadınım, 
heteroseksüellerin 
kalabalığında biseksüel, 
lezbiyen, gey, travesti, 
transseksüelim, Tür-
klerin içinde Laz, Kürt, 
Ermeni’yim, çözümü 
savaşmakta görenlerin 
içinde barışta ısrar 
edenim.
Özlem Mollamehmetoğlu

Savaşlarda her gün 
öldürülen kendi 
hayatlarımızdır. Savaşa 
karşı çıkmak politik bir 
eylem değil, günümüzde 
insan olmaktan doğan 
bir taleptir. Bu talep 
toplumsal yaşamdan 
doğan hakların 
ayrılmaz, askıya 
alınamaz bir parçasıdır.
Ercan Aktaş

Türk, sünni ve erkek 
olmayanlara yöne-
len ‘olağan şüpheli/
içimizdeki düşman’ 
suçlamalarını gördüm, 
adaletsizliklere tanık 
oldum. Kışla cinayetler-
ine öfkelendim. Bunlara 
dair benden beklenenin, 
yaşananlara sadece 
üzülmek, hatta bunları 
görmezden gelmek 
olduğunu gördüm. 
‘Hayır!’ dedim. 
Melis Tantan

Her insan gibi ben de 
bebek doğdum. asker 
değil.
Metin Bayrak

lantısından bahseden 
Oktay Can ise, hak-
kında “yasak” olduğu 
belirtilerek meclis gi-
rişinde engellendi ve 
düzenlenen basın top-
lantısına alınmadı.

Basın toplantısına 
katılan Vicdani Ret 
Derneği Eşbaşka-
nı Merve Arkun ise 
1992-2012 yılları ara-
sında 2221 askerin 
yaşamını yitirdiğini 
belirterek başladığı 
konuşmasında, kışla-
larda yaşanan şüphe-
li asker ölümlerinin 
kaza ya da eğitim za-
iyatı olmadığını, bu 
ölümlerin faili belli 
cinayetler olduğunu 
vurguladı.

Şüpheli asker ölümle-
rinin son bulması için 

katillerin askeri değil 
sivil mahkemede yar-
gılanması gerektiğine 
ve kışlalarda yaşanan 
hak ihlallerinin, kötü 
muamelelerin son bul-
ması gerektiğine dik-
kat çeken Arkun, bu 
ölümleri sonlandır-
manın bir yolunun da 
vicdani ret hakkının 
tanınması olduğunu 
belirtti. Devlet eliyle 
“elverişlidir” raporu 
verilerek askere alı-
nan genç insanların 
niçin kışlalarda in-
tihar ettiğine vurgu 
yapan Merve Arkun, 
“Bu ölümler eğer inti-
harsa bile, bu insanla-
rı intihara sürükleyen 
sebepler nelerdir?” 
diyerek, kışlalarda ya-
şanan hak ihlallerine 
ve kötü muameleye 
dikkat çekti.



3 yıldır kaçağım, 
bunda 12 yaşında 13 
kurşunla vurulan Uğur 
Kaymaz, Ceylan Önkol, 
Roboski Katliamı gibi 
birçok örnek etkili 
oldu. 
Ancak ben silahı elime 
alırsam halkıma karşı 
bu silahı almış olu-
rum. Ya da aldığım 
silahla kendi halkıma 
karşı mı koruyacağım 
devleti. Tam anlamıyla 
beni vicdani red 
kararına iten kardeşim 
Medeni’nin yaşamını 
yitirmesi değildir. Ama 
bir derece aldığım 
karar için kardeşim ile 
motive oldum.
Mehmet Yıldırım

Hayattaki en önemli 
değeri inançları 
olan birisi olarak, 
müslümanların en 
temel inançlarını 
açık bir şekilde tahkir 
eden bir kurumda yer 
almam söz konusu 
olamaz.
Enver Aydemir

Belê ez ne divîyêm 
ku bibim leşker, le ez 
mîna dayîkên aşîtîyê 
-dayikên aşitiyê ku li 
ber asimilasyon, tune 
hesibandin u kuştinên 
dewleta tirkîyê u ya 
arteşa wî, bi rumet 
inyad dikin u qet bêzar 
nabin- difikirim: Em 
kuştin ê red dikin.
Canan Soylu

YOKLAMA 
KAÇAĞI VE 
BAKAYALARIN 
HUKUKSAL 
DURUMLARI

Kişi ancak ve ancak “kıtaya katıldıktan 
yani birliğine teslim olduktan sonra” 
asker kişi sıfatını kazanır. Yoksa askeri 
birliğe gitmek, yoklama yapmak ya da 
şubeden birliğine sevk edilmek ceza hu-
kuku anlamında kişiyi asker kılmaz.

Askerlik Kanununa göre Yoklamada bulunma-
yan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda 
yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara “Yok-
lama kaçağı”; yoklamada bulunarak asker edil-
dikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere 
veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara git-
meksizin toplandıkları yerlerden veya yollar-
dan savuşanlara ise “bakaya” denir.

Av. Davut Erkan



Eşcinsel olmam ned-
eniyle “hak” olarak 
sunulan çürük rapo-
runu ise militer düzenin 
kendi çürüklüğü olarak 
algılıyorum. 
Mehmet Tarhan

Benim bu sisteme 
itirazım var! Çünkü bu 
sistemde, erkekler daha 
doğarken Türk ve asker 
doğuyorlar. Silahlarla 
oynatılarak büyütülüy-
orlar. Snra ise; “vatan 
borcu” denilerek zorla 
ölüme gönderiyorlar.
Selin Karakartal

Gerek kendi yaşamımda 
bizzat yaşayarak 
edindiğim acı deney-
imler, gerekse 9,5 ay 
doğrudan içinde bulu-
narak edindiğim izlen-
imler doğrultusunda 
vicdanımın sesini 
daha fazla inkar 
edemeyeceğimi 
anladım.
Mehmet Bal

Ne babamın, 
kardeşlerimin ve ne 
de sevdiğim adamın 
askerlik adı altında 
ezilmesini ve sis-
temin savaşına ortak 
olmasını istemiyor, 
çocuklarımı bu uğurda 
asker doğrumayacağımı 
beyan ediyorum. Bu 
vatan için oğullar feda 
olmasın, varsın vatan 
sağ olmasın.
Nebiye Arı

İDARİ PARA CEZASI
UYGULANAN HALLER
Yoklama Kaçağı veya 
Bakaya olanlar ilk 
olarak idari para ce-
zasıyla karşı karşıya 
kalırlar.

89. Maddede ayrıca 
“Ancak, bu eylemle-
rinden sonra asker-
lik şubesince ilk sevk 
edildikleri kıtalara 
gecikmeksizin katıl-
maları halinde hakla-
rında verilecek idarî 
para cezalarının yarı-
sı verilir” hükmü yer 
almaktadır ki, burada 
da askerliğe başlamak 
yani kıtaya dahil ol-
mak yine kişinin ihti-
yarına bırakılmıştır. 

Yani yoklama kaça-
ğı veya bakaya du-
rumunda olan kişi, 
birliği belli olsa dahi 
kendiliğinden birliği-
ne teslim olmadığı sü-
rece kimse onu zorla 
asker yapamaz. Sevk 
evrakı verilerek kişi 
birliğine sevk edilir. 
Sevk edildikten son-
ra birliğe katılmayan 
kişi “bakaya” sayılır.

Hakkında verilen ida-
ri para cezasına karşı 
kişi mahkemeye baş-
vurarak itiraz edebilir. 

Verilen ceza idari para 
cezası olduğu için Ka-
bahatler Kanunu’na 
göre 15 gün içinde 
Sulh Ceza Mahkeme-
sine başvurularak ida-
ri para cezasının iptali 
istenebilir. 

Sulh Ceza Mahkemesi 
cezayı iptal etmediği 
takdirde –verilen ceza 
3.000 TL’nin üstünde 
ise- bu karara karşı ise 
7 gün içerisinde Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne 
itiraz edilebilir. 

Bu başvurularda “vic-
dani ret” itirazı ileri 
sürülebileceği gibi 
karara başkaca itiraz-
lar varsa bunlar da 
dillendirilebilir. İda-
ri para cezasına iti-
raz edilmediği veya 
mahkemece başvu-
ru-itiraz reddedildiği 
takdirde bu ceza ke-
sinleşir. (Bu yollarla 
karar iptal edilemezse 
Anayasa Mahkemesi-
ne bireysel başvuru 
yapılabilir. Anayasa 
Mahkemesi’nden de 
olumlu sonuç alına-
mazsa Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine 
gidilebilir.)



Modern ulus-devletler-
in savaş ve güvenlik 
ihtiyacından doğan 
zorunlu askerlik, 
yurttaşlığa kabulün bir 
gerekliliği olmasının 
dışında “hegemonik 
erkeklik” değerlerinin 
inşasında da önemli 
bir role sahiptir.
Zozan Özgökçe 

Egemenlerin, 
iktidarların mülk 
savaşlarına, 
evlatlarımızı, 
eşlerimizi, 
kardeşlerimizi halkın 
fakir çocuklarının 
sürüklenmemesi için…
Bir insan olarak, bir 
kadın olarak, bir anne 
olarak, bir abla olarak, 
bir kardeş olarak 
bu kanlı pazarlığın 
parçası olmadan, 
başka bir dünyanın 
mümkün olduğunu 
gösterelim.
Zeynep Duygu Ağbayır 
Menekşe Olgun

Okullarda devletler-
in katliamlarının 
tarihi ile eğitilmeyi, 
Devletlerin kendi 
çıkarları için savaşlar 
çıkartıp halkları 
katletmesini, Polisin 
gaz bombalarıyla 
halka saldırmasını 
REDDEDİYORUM.
İnadına 
DİRENECEĞİM! 
İnadına LAF’ımı 
söyleyeceğim.
Uğur Akbaş

TC Anayasasının 72. 
maddesindeki “Vatan 
hizmeti, her Türkün 
hakkı ve ödevidir” 
şeklindeki hüküm As-
kerlik Kanunu’nun 1. 
maddesinde “Türkiye 
Cumhuriyeti tebaası 
olan her erkek, işbu 
kanun mucibince as-
kerlik yapmağa mec-
burdur” şeklindeki bir 
düzenlemeyle yasal 
karşılık bulmuştur. 

Bu yasayla vatan hiz-
metinin sadece as-
kerlik olarak yapıla-
bileceği belirtilmekte 
ve, vatandaşlardan 
sadece erkek olanlar 
tarafından yapılacağı 

düzenlenmiştir.

Anayasal bir görev ol-
masının yanında aynı 
zaman anayasal hak 
olarak düzenlenen va-
tan hizmetine karşılık 
olarak düzenlenen as-
kerlik hizmeti, erkek 
olmayanlara yüklen-
memiştir/tanınmamış-
tır. 

Eşcinseller ise “psi-
koseksüel bozukluk” 
tanısıyla askerliğe 
elverişsiz kabul edil-
mekte, eşcinsellikleri-
ni ispatlamaları içinse 
öteden beri türlü çir-
kinliklere maruz bıra-
kılmaktadırlar.

HAK MI,
ANGARYA MI ?

ZORUNLU 
ASKERLİK



Ben bir kadın olarak, 
varoluşumu yok sayan, 
hayatıma her gün 
tecavüz eden, beni 
savaşlarının bir öznesi 
haline getiren mili-
tarizmi; bir anarşist 
olarak iktidarların 
ezilenlere uyguladığı 
zulmü ve tecavüzcü 
devletin savaşının bir 
parçası olmayı red-
dediyorum. Vicdani 
reddimi açıklıyor, 
halkı askerlikten 
soğutuyorum.
Hayatlarımız 
çalınmadan, hayaller-
imiz buluşmalı.
Merve Arkun

Ne firardayım, ne de 
kaçağım. Bu zorunlu 
askerlik görevini red-
dediyor, vicdani red-
dimi açıklıyorum.
Kazım Birdal Tüfekçi

Size askerlik yapmakla 
VİCDANSIZ olduğumu 
kanıtlamamı istiyor-
sunuz. Ancak ben sizi 
ve size hizmet etmeyi 
kesinlikle redediyo-
rum. Askerlik yapmam 
için hiçbir nedenim 
yok, yapmamam için 
binlerce nedenim var....
Uğur Bilkay

Reddediyorum, çünkü 
bugün militarizm 
kışlalarda askerleri ka-
tlederek “intihar etti” 
demeyi sürdürüyor.
Halil Özgür Çelik

Askerlik yükümlüsü 
olanlar ise tarih bo-
yunca bu yükümlü-
lükten kurtulmak için 
ellerinden geleni yap-
mışlardır. 

Parası olanların kimi 
türk lirası cinsinden 
“bedel” ödemiş kimi 
dövizi bastırıp asker-
likten kurtulmuştur. 
Parası olan sahte çü-
rük raporu alarak, 
olmayansa kendini sa-
katlayarak askerliğe 
elverişsiz hale getir-
miştir.

Verilen idarî para ce-
zası kesinleştikten 
sonra yoklama kaça-
ğı/bakaya durumunun 
devam etmesi halinde 
kişi hakkında askerlik 
şubelerince suç dos-
yaları hazırlanarak 
kişinin nüfusa kayıtlı 
olduğu yer Cumhu-
riyet başsavcılığına 
gönderilir. 

Bu durumda kişi 
hakkında Sulh Ceza 
Mahkemesinde ceza 
davası açılabilir. Bu 
suçlardan açılan dava-
lar Askeri Mahkeme-
lerde değil sivil mah-
kemelerde görülür.

Askeri Ceza Kanunu  
63. Maddesine göre;
- dört ay içinde gelen-

ler altı aya kadar, ya-
kalananlar iki aydan 
altı aya kadar;
- dört aydan sonra bir 
yıl içinde gelenler iki 
aydan bir yıla kadar, 
yakalananlar dört ay-
dan bir yıla kadar;
- bir yıldan sonra ge-
lenler dört aydan iki 
yıla kadar, yakalanan-
lar altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılır.

Ceza davalarında ge-
nel kural alt sınırdan 
ceza tayinidir. Yani 
kanun “altı aydan iki 
yıla kadar” diyorsa 
kural olarak altı ay 
uygulanır. Alt sınır-
dan uzaklaşmak için 
haklı gerekçelerin bu-
lunması gerekir. 

Kişi, hakkında açılan 
soruşturmada veya 
davada vicdani ret iti-
razını veya varsa baş-
ka itirazlarını ileri sü-
rebilir. 

Verilen karara kar-
şı itiraz veya temyiz 
yollarını kullanabi-
lir. İtiraz veya temyiz 
yolunda da bir sonuç 
alınamazsa karar ke-
sinleşir. Kesinleştik-
ten sonra Anayasa 
Mahkemesine veya 
AİHM’e bireysel baş-
vuru yapılabilir.



Zulme karşı sessizlik 
zulümdür. Bundan 
sonra asker değilim, 
hakkımda açılacak 
bütün davaları ve 
iddiaları reddediyo-
rum. Ne firardayım, ne 
de kaçağım. 
Muhammed Serdar 
Delice

Ben asker olmak 
istemiyorum. Beş 
yaşımdayken asker 
kıyafeti giydirmişsiniz, 
ama artık 32 
yaşındayım ve asker 
kıyafeti giymeyi red-
dediyorum. Askerliğimi 
rahat bölgelerde yap-
mak da istemiyorum: 
Hayatımdan zorla 
çalınmış bu dönemi ze-
kama ve varlığıma bir 
hakaret addedeceğim. 
Subayların keyfe 
keder kararlarıyla 
akşam müzikholde 
gitar çalmayı, garson-
luk yapmayı, subay 
çocuklarına beleş 
ders vermeyi, getir-
götüre koşulmayı, özel 
kalem müdürü olmayı, 
komutanın çizmelerini 
parlatmayı, bu esnada 
itilmeyi-kakılmayı, 
küfür yemeyi ve haka-
rete uğramayı vatan 
savunması olarak 
görmüyorum; aksine 
askerliği ucuz işgücü 
sömürüsüne çeviren 
bu asalak zihniyeti 
adaletsizliğin bir başka 
kaynağı olarak telakki 
ediyorum.
Sezai Ozan Zeybek

YENİ DÜZENLEMEYLE
“YAKALAMA”YA KARŞI 
NELER YAPILABİLİR?

AİHS 5. Maddesine 
göre “yasanın koydu-
ğu bir yükümlülüğün 
yerine getirilmesini 
sağlamak için usulü-
ne uygun olarak ya-
kalanması veya tutul-
ması” maksadıyla kişi 
yakalanabilir.

Yakalama/GBT ko-
nusuna bakıldığın-
da “asker kaçakla-
rının” GBT sorgusu 
sonucunda yakalan-
malarının ve asker-
lik şubesine teslim 
edilmelerinin yasal 
dayanağı olduğu gö-
rülecektir. Ancak bu 
kişinin askeri birliğe 
zorla götürülerek as-
ker edilmesi anlamına 
gelmez. Kişi askerlik 
şubesine götürüldü-
ğünde yoklaması ya-
pılmamışsa askerlik 
muayeneleri yaptırı-
lır, askerliğe elveriş-
li olduğu anlaşılırsa 
birliğine sevk edilir. 
Eğer askerlik yokla-
masını evvelce yap-
tırmış, yani bakaya 

durumundaysa doğ-
rudan birliğine sevk 
edilir. Ancak yasada 
hiçbir şekilde bu ki-
şilerin askeri birliği-
ne zorla götürüleceği 
düzenlemesi mevcut 
değildir. Bu nedenle 
yoklama kaçağı veya 
bakaya durumunda 
kalmayı tercih eden 
kişiler, birliğe sevk 
edildikten sonra yeni 
bir “bakaya suçu” iş-
lemekte serbesttirler. 
Kimse zorla askeri 
birliğe götürülerek 
askerlik yapmaya zor-
lanamaz.

Askerlik Kanunu’na 
göre yapılacak yaka-
lamada Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi-
nin şart koyduğu bir-
çok husus yoktur bu 
nedenle de yoklama 
kaçağı/bakaya olarak 
yakalananların istis-
nasız hepsi Anayasa 
Mahkemesine baş-
vurarak ihlal kararı 
alma hakkına sahip 
olacaktır.



17 yaşında bir liseliyim. 
Şu an askeri cezaevinde 
olan Muhammed Serdar 
Delice için vicdani 
reddimi açıklıyorum. 
Çünkü ben insanım, 
vicdanlıyım ve Ret Edi-
yorum 
Abdülmelik Yalçın

23 Temmuz 2001 
yılından bu yana 
ısrarla ve inatla asker 
edilmek isteniyo-
rum. Oysa ben 3 çocuk 
babası, inşaat işçisi, 
kimsenin tavuğuna 
kış, kimsenin de kedi-
sine pisipisi etmemiş, 
bilerek ince belli kara 
karıncayı incitmemiş, 
hep güçsüzden, hep kay-
bedenden yana olmuş, 
futbolda bile hep küme 
düşme tehlikesinde 
olan takımları tutmuş, 
asla kimseye hükmetme 
derdinde olmayan, aynı 
zamanda kimsenin 
de emrine girmeyen, 
yalnız doğmuş, yalnız 
gömüleceğini bilen, 
buna göre yaşamak 
isteyen biriyim.
İnan Suver

İnsan öldürmeyi, 
halkları katleden 
devletlerin hizmetinde 
olmayı, “güç sahibi” 
insanların hizmetinde 
dünyanın yok edilmes-
inin bir parçası olmayı 
reddediyorum. Ben katil 
değilim, katil olmayı 
reddediyorum.
Doğan Özkan

DÜŞÜNCE VE VİCDAN  
ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA

Vicdani retçiler, dini, 
ahlaki, politik vb ge-
rekçelerle zorunlu 
askerlik hizmetini 
reddetmekte bunu 
yaparken de kaçmak 
yerine sivil itaatsizlik 
eylemi şeklinde bunu 
kamuoyuna deklare 
etmekte, yasaya açık-
ça karşı gelmektedir-
ler. 

Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile Mede-
ni ve Siyassal Haklar 
Sözleşmesinde düzen-
lenen din ve vicdan 
özgürlüğü, kişilerin 
zorunlu askerlik hiz-
metini bu sebepler 
tahtında reddetmesini 
de kapsıyor. 

Türkiye, imzaladığı 
bu uluslararası sözleş-
melerin bunu zorunlu 
kılmasına rağmen vic-
dani ret hakkını tanı-
mamakta ve vicdani 
retçileri de yoklama 
kaçağı/bakaya/itaatsiz 
asker/firari vs şeklin-
deki sınıflandırmalara 
tabi tutmaktadır. 

Vicdani ret bir hak 
olarak düzenlenme-
diği için bu konuda 
idari bir başvuru yapı-
larak verilen olumsuz 
cevaba karşı hukuk 
yolları zorlanmaya ça-
lışılmakta çoğunlukla 
ise kişi hakkında açı-
lan ceza davasında bu 
husus savunma olarak 
öne sürülmektedir. 

VİCDANİ RET



Bu kitapçık, 15 Mayıs 2013 tarihinde 
kurulan Vicdani Ret Derneği tarafın-
dan, vicdani ret ve zorunlu askerlikle 
ilgili güncel tartışmalara bir katkı su-
nabilme amacıyla yayınlanıyor.

Kitapçıkta ayrıca, yeni bir düzenlemey-
le artık GBT sorgusunda görünecek 
olan bakaya ve yoklama “kaçak”larının 
hukuksal durumları ile ilgili olarak 
Vicdani Ret Derneği’nin avukatı Davut 
Erkan’ın hazırladığı çalışmayı da bula-
caksınız.

Aklınıza takılan konuları ayrıca danı-
şabilir, dernek faaliyetlerine katılmak 
için bizimle iletişime geçebilir, vicdani 
ret açıklama konusunda bir kararlılı-
ğınız olursa bunu da bizimle paylaşa-
bilirsiniz.

VİCDANİ RET DERNEĞİ
www.vicdaniret.org

ASKERE GİTME


