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Basının Vicdanı Reddi 

 

“Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.” 

Publius Cyrus  

 

          Gamze GÖKER 

 

Giriş1 

Dünyada ilk olarak on sekizinci yüzyılda ortaya çıkan vicdani reddin Türkiye’de 

bilinir hale gelmesi için iki yüzyılı aşkın zaman geçmesi gerekmiştir.2 Yirminci yüzyıl 

                                                 
1 Bu çalışma ile sadece basında vicdani reddin sunuluş biçimi değil, Türkiye’de vicdani ret tartışmaları da bir 
ölçüde aktarılmaya çalışıldığı için araştırma çok sayıda dipnotla desteklenmiştir. 
2 Türkiye, “vicdani ret” kavramı ile 1990’da tanışmış olsa da, “Her Türk asker doğar” mitinin dayandırıldığı 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi sayısız bireysel ve toplu asker kaçağı hikâyeleriyle 
doludur. Askeri kölelik, bireysel ve toplu askere alma yöntemleri dışında savaş zamanındaki acil durumlarda 
özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda adam kaçırma ekipleri aracılığıyla yaka paça askere alma yöntemi de 
kullanılıyordu (Bkz. Jan Lucassen ve Erik Jan Zürcher (2003), “Zorunlu Askerlik ve Direniş: Tarihî Çerçeve”, 
içinde (der.) Erik Jan Zürcher, Devletin Silâhlanması: Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik (1775-
1925), çev. M. Tanju Akad, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 6). Buna rağmen, örneğin Balkan 
ve Anadolu köylüsü arasında askerlik hizmetinden kaçmak için 25-30 ‘bedeliyat’ ödeme hızla artış göstermişti 
(Bkz. Virginia H. Aksan (2003), “18. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı’da Zorunlu Askerlik Stratejileri”, içinde (der.) 
Erik Jan Zürcher, Devletin Silâhlanması: Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik (1775-1925), çev. M. 
Tanju Akad, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 31). Ayrıca, örneğin Mısır’da 1823-24 yıllarında 
geniş ölçekli asker alımları nedeniyle isyanlar çıkmış, fellâh aileleri 1830’larda orduya alınmamak için sık sık 
tümüyle köylerini terketmişlerdi. Açık isyan ve kaçışların etkili bir yol olmadığı anlaşılınca, kendini sakatlayarak 
askerlik hizmeti için tıbben elverişsiz hale gelme yolu seçildi (dişlerin sökülmesi, gözlere fare zehiri koyulması 
vb.). Erkeklerin kendilerini sakatlamalarına genellikle yardımcı olan anne ya da eşler, ‘başkalarına örnek olması 
amacıyla’ köylerin girişinde asıldı. Ancak, tüm zorunlu hizmet uygulamaları ve kaçaklara uygulanan şiddetli 
cezalara rağmen, 1830’larda ordudan firar edenlerin sayısı 60 bin, donanmadan firar edenlerin sayısı 20 bine 
ulaşmıştı. Ordu mevcudunun 130 bini aşamayacağı gözönüne alındığında, bunun anlamı, askere alınan her üç 
kişi için bir firari olduğuydu. Zorunlu hizmetten bu kadar nefret edilmesinin nedeni hizmet süresinin sınırsız 
olmasıydı (Bkz. Khaled Fahmy (2003), “Ulus ve Asker Kaçakları: Mehmed Ali’nin Mısır’ında Zorunlu 
Askerlik”, içinde (der.) Erik Jan Zürcher, Devletin Silâhlanması: Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik 
(1775-1925), çev. M. Tanju Akad, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 77-83). Suriye 
vilayetlerinde ise, ilk başlarda toplu ve aktif bir direniş söz konusuydu. Örneğin Alevi kabileleri 1852’de 
Osmanlı güçlerini yenilgiye uğrattı. Sadece dağ toplulukları değil, şehirler de isyana katılmış, bazı durumlarda 
isyan etkili olmuş, örneğin Halep’te 1861 yılına kadar gençler zorunlu hizmete alınmamıştı. Dürziler de 1896’ya 
kadar zorunlu askerliğe direndiler. Ancak daha sonra askerlik hizmetinden kaçmanın oldukça kolay olduğu 
anlaşılınca, pasif ve şiddet içermeyen bireysel direniş stratejileri daha yaygın hale geldi. Aynı zamanda düzenli 
birliklerin performanslarının artması da silahlı direnişleri azalttı, bazı liderleri yakalanıp idam edilen en militan 
Alevi kabileleri 1870’ten sonra karşı çıkmakta isteksiz davrandılar (Bkz. Dick Douwes (2003), “Şiddetin 
Yeniden Örgütlenmesi: Osmanlı Suriyesi’nde Geleneksel ve Zorunlu Askerlik”, içinde (der.) Erik Jan Zürcher, 
Devletin Silâhlanması: Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik (1775-1925), çev. M. Tanju Akad, 
İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ss. 139-140). İnançları gereği ellerine silah almayan ve aslen 
Beyaz Rus kökenli etnik bir halk olan Malakanlar, 1877-78’de Ruslar’ın Kars’ı işgalinden sonra Kars’a 
yerleşmişlerdir. Bolşeviklere ve Türkiye Komünist Partisi’ne yakınlıkları hükümeti rahatsız etmeye başlayınca, 
1921 tarihi itibariyle Türkiye’yi terketmeyenlerin askere alınacakları haberiyle Sovyet Rusya’ya dönmeye 
başlamışlardır. Savaşmak gerektiğinde gitmeyi tercih eden bir halk olan Malakanlar, bugün Rusya başta olmak 
üzere ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da yaşıyorlar (Bkz. Berrin Karakaş (2004), “Kars’ta Bir Son 
Malakan”, Tempo Dergisi, www.tempodergisi.com.tr/life_style/06601/, 21 Ekim; Erkan Karagöz (2006), 
“Türkiye’de Son Malakanlar”, malakan.blogcu.com, 27 Ekim). Daha yakın döneme geldiğimizde, yeni Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduktan sonra da 1932-39 arasında askere gitmeyen ve firar eden erkeklerin sayısı oldukça 
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boyunca birçok ülkede kitlesel olarak desteklendiği örneklerine rastladığımız vicdani ret 

eylemleri Türkiye’de ilk olarak 1990’ların başında gerçekleşmeye başlamıştır. Vicdani ret 

meselesi, vicdani retçi Osman Murat Ülke’nin sülüsünü3 yaktığı 1 Eylül 1995 tarihinden bu 

yana Türkiye basınının ilgisine mazhar olmaktadır. Ancak son birkaç yıl içinde özellikle 

vicdani retçi Mehmet Tarhan’ın tutuklu olduğu süreç, vicdani ret olgusunun daha geniş 

kitlelerce tanınıp ilgi görmesine, dolayısıyla basının da ister istemez daha fazla ilgilenmek 

zorunda kalmasına yol açmıştır. Bu ilgide, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde bir insan 

hakkı olarak tanınan vicdani reddin, Türkiye’nin AB müzakere süreci içinde bulunması 

dolayısıyla sık sık gündeme gelmesinin de payı olduğu açıktır.  

Vicdani ret konusunun Türkiye basınında nasıl bir sunumla temsil edildiğini irdeleyen 

bu çalışmada temel olarak şu sorunun yanıtı aranmıştır: Hükümete ya da orduya yakın 

gazeteler ve köşe yazarları ile hükümet ve orduya eleştirel yaklaşan gazete ve köşe yazarları 

vicdani ret konusunu nasıl ele alarak işlemiştir? Çalışmada, hem genel olarak yansıttığı siyasi 

görüş hem de özel olarak vicdani ret konusundaki yaklaşımları göz önünde bulundurularak 

seçilen altı tane günlük gazetede (Birgün, Hürriyet, Radikal, Ülkede Özgür Gündem, Yeni 

Şafak ve Zaman) yayımlanan haber, köşe yazısı, araştırma-yorum yazıları ve söyleşiler 

incelenmiştir. Araştırmada, vicdani reddin sivil itaatsizlik yazını içindeki yeri ile ilgili kısa bir 

girişin ardından,  dünyada ve Türkiye’de vicdani reddin tarihçesi özetlenmiştir. Daha sonra, 

yazılı basında vicdani ret eylemlerinin nasıl haberleştirildiği ve bununla birlikte köşe yazıları, 

araştırma-yorum yazıları ve söyleşiler aracılığı ile konunun nasıl ele alındığı analiz edilmeye 

çalışılmıştır. 

Vicdani Reddin Sivil İtaatsizlik Yazınındaki Yeri  

John Rawls’un Hugo Adam Bedau’dan esinlenerek kullandığı tanımıyla sivil 

itaatsizlik, yasaların ya da hükümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, kamuoyu 

önünde icra edilen (aleni), şiddete dayanmayan, vicdani, ancak yasal olmayan politik bir 

eylemdir.4 Vicdani ret ise bireyin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik görüşleri nedeniyle 

askerlik yapmayı ya da savaşa gitmeyi reddetmesi olarak tanımlanmaktadır. Vicdani ya da 

                                                                                                                                                         
fazlaydı. Bu, aynı zamanda yaklaşan İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı gerginliğin de bir göstergesiydi. Bu 
tarihler arasında Türkiye’nin doğusunda, özellikle Kürt bölgelerinde, genç erkeklerin askere alınmasına büyük 
bir direniş gösteriliyordu. Hatta, 1937’de düzenlenen Dersim Harekâtı’nın nedenlerinden biri de askere alma 
yasasına gösterilen bu direnişti. Kürtler, Osmanlı zamanında düzenli ordunun bir parçası olmadılar, savaş 
zamanları düzensiz süvari birlikleri olarak savaşa katıldılar (Bkz. Ayşe Gül Altınay (2004), The Myth Of The 
Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey, New Yok-USA, Palgrave Macmillan, s. 28 ve 
169). 
3 Sülüs: Askerliğe çağrı evrağı. 
4 Aktaran John Rawls (1997), “Sivil İtaatsizliğin Tanımı ve Haklılığı”, içinde H. Arendt, R. Dworkin, J. 
Habermas vd., Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, çev. Yakup Coşar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, s. 56. 
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geçerli bağlılığından dolayı silahlı kuvvetlerde görev yapmayı ya da savaşlarda ya da silahlı 

çatışmalarda doğrudan ya da dolaylı görev yapmayı reddeden kişi ise vicdani retçidir. Bu, 

bütün savaşlara katılmayı reddetmese bile, bir savaşın amaçları ya da yürütülme biçimine 

katılmadığı için reddetmesini de içerir.5 

Vicdani ret ile sivil itaatsizlik arasındaki ilişkiyi daha netleştirmek üzere, vicdani ret 

eyleminin sivil itaatsizliğin literatürde üzerinde ortaklaşılmış bulunulan6 hangi temel 

unsurlarını karşıladığına bakmak faydalı olacaktır.  

Vicdani retçiler zorunlu askerliğin bir yurttaşlık görevi olarak dayatılmasını bir insan 

hakkı ihlali olarak görüyor ve bu zorunluluğun yasal olarak kaldırılmasını talep ediyor, 

eşdeyişle bu konuda bir politika değişikliği istiyorlar. Vicdani retçilerin bir kısmı ise, zorunlu 

askerlik hizmeti yapmak istemeyenlerin vicdani ret hakkından yararlanabilmelerini, bunun 

karşılığında çeşitli alternatif sivil hizmetlerde yer alabilmelerini talep etmektedir. Ancak, 

örneğin kendilerini total retçi olarak isimlendiren gruplar devletin yurttaşı herhangi bir göreve 

zorlayamayacağı düşüncesinden hareketle7 hem zorunlu askerliği hem de sivil hizmeti 

reddetmektedirler.8 Vicdani retçiler, kamuoyunda (herhangi bir eylemde ya da basın yoluyla) 

vicdani ret açıklamalarını yaparak yeni durumlarının aleniyetini sağlamış oluyor; en azından 

Türkiye’deki örnekleri göz önünde bulundurduğumuzda, hiçbir eylemde şiddet kullanmıyor, 

kendilerine polis, hükümet görevlisi vb. dışardan gelen şiddete pasif direnişle karşılık 

veriyorlar. Adı üzerinde, vicdani retçiler, kendi vicdanlarından gelen “şiddet kullanmama, 

kimseyi öldürmeme” çağrısına uyarak bireysel bir vicdani eylem gerçekleştirmiş olurlar. 

Vicdani retçiler askere gitmeyerek yasal olmayan bir eylemde bulunur, yasayı çiğner, bu 

nedenle yargılanıp hapis cezası alabilirler.9 Ayşe Gül Altınay’ın da vurguladığı gibi vicdani 

retçiler, eğer cezaevinde değillerse, bu sefer hayatın içinde hapis yaşamaya devam ediyorlar. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “sivil ölüm” olarak nitelendirdiği bu durumda, 

                                                 
5 Ankara Vicdani Ret Çalışma Grubu, hazırladığı çalışma metninde Uluslararası Af Örgütü’nün 09.12.2005 
tarihiyle yayımlanan tanımını kullanmıştır. Bu tanım şöyle devam etmektedir: “Ayrıca vicdani reddini 
kaydedemeyen ya da kaydetmeyi reddeden ve sivil alternatif hizmetini yapamayan ya da yapmayı reddedenleri 
de düşünce mahkûmu olarak kabul eder. Yine ayrıca, vicdani nedenlerden dolayı, askerlik hizmetinden muaf 
olmayı sağlayacak makul adımları atmasına rağmen, izinsiz olarak Silahlı Kuvvetlerden ayrıldıkları için 
hapsedilenleri de düşünce mahkûmu olarak kabul eder” (Bkz. Ankara Vicdani Ret Çalışma Grubu (2007), 
“Çalışma Metni”). 
6 Yakup Coşar (1997), “Önsöz”, içinde H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas vd., Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil 
İtaatsizlik, çev. Yakup Coşar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, ss. 10-16; Şükrü Nişancı (2003), Sivil İtaatsizlik, 
İstanbul, Okumuş Adam Yayınları, ss. 211-233. 
7 Vicdani reddin görece erken yıllarda bir hak olarak kabul edildiği ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de vicdani 
ret daha çok anti-militaristler ya da anarşistler tarafından kullanılan bir yöntem olmuştur, o nedenle Türkiyeli 
vicdani retçilerin çok büyük bir bölümü aynı zamanda total retçidir. 
8 Mehmet Tarhan’la Beşiktaş Öğrenci Evi’nde yaptığı söyleşi notlarından aktaran Begüm Uzun (2006),  
“Türkiye’de Vicdani Ret-1”, http://www.savaskarsitlari.org/arsiv, 3 Ağustos. 
9 Örneğin, Osman Murat Ülke 701 gün, Mehmet Tarhan ise yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldı.  
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retçiler sigortalı bir işte çalışamıyor, banka hesabı açtıramıyor, ehliyet veya pasaport 

alamıyor, kimlik yenileyemiyor ve en kötüsü yarın nerede olacağını bilemiyor.10 Hatta resmi 

işlem yaptıramadığı için evlenemiyor ve Osman Murat Ülke’nin durumunda olduğu gibi, 

çocuğunu nüfusuna geçiremiyor. Bir vicdani retçi etik olarak kaçmayı değil, kalmayı ve 

mücadele etmeyi seçer. Dolayısıyla politik ve hukuki sorumluluğu üstlenmiş olur.11 

Sivil itaatsizlik savunucusunun sadece ve sadece bir grubun üyesi olarak ortaya 

çıkabileceğini ve ancak bu özelliğiyle sözünü dinletebileceğini vurgulayan Hannah Arendt’e 

göre sivil itaatsizlik, ancak ortak bir çıkar grubu oluşturan bir dizi insan tarafından 

uygulanırsa anlamlı olacaktır: “Avukatlar, bir sivil itaatsizlik olayını etik ya da hukuki 

nedenlerle haklı göstermeye çalıştıkları her zaman, olayı daima vicdani ret (savaşa gitmeyi ve 

askerliği reddetme-ç.n.) ya da bir yasanın anayasaya uygunluğunun sorgulanması amacıyla 

ihlal edilmesi ile kıyaslayarak analiz ederler. Ancak sivil itaatsizlik hiçbir zaman bir bireyin 

tekil davranışı biçiminde ortaya çıkmadığı için bu iki örnek olayla da benzerliği yoktur.” 12 

Arendt’in sivil itaatsizlik ile vicdani reddi birbirinden ayırt etmek gerektiği vurgusu13 

aslında Türkiyeli vicdani retçiler için de geçerlidir. Türkiyeli vicdani retçiler de hemen her 

fırsatta vicdani reddin bireysel bir eylem olduğunu, politik bir amaç için bile olsa kimsenin 

vicdani reddini açıklamaya zorlanamayacağını ileri sürmektedirler. Margaret Levi de, vicdani 

reddin, toplumsal olarak biçimlenmiş tekil bireylerin protesto eylemi olduğunu 

vurgulamaktadır:  “Vicdani ret bir protesto silahıdır. Ancak kolektif bir protestonun değil. 

Bireysel, fakat toplumsal olarak biçimlenmiş, bir direniş eylemidir. Organizasyona, 

diğerlerini harekete geçirmeye, grup süreçlerine ihtiyaç duymaz. Her ne kadar tekil bireyler 

tarafından girişilen bir eylem olsa da, bunlar genellikle savaş karşıtı öz bilinç gruplarının bir 

parçası olan bireylerdir.”14 

Vicdani Reddin Arkaplanı 

Kökeni Ortaçağ’a dek giden ancak, tanımlı olarak ilk kez on sekizinci yüzyıl 

İngiltere’sinde ortaya çıkan vicdani reddin tarihinde, dini inançları nedeniyle şiddet 

                                                 
10 Ayşe Gül Altınay (2006), “Mehmet Tarhan’ı Görme Zamanı”, Radikal 2, 5 Şubat.  
11 Amerikalı bir vicdani retçinin, askere gitmeyi reddedip vicdani reddini açıkladıktan sonra karşılaşacağı tüm 
aşamalar (dini kurumlarla yaşanacak sıkıntılar, mahkeme süreçleri, cezaevi uygulamaları ya da sivil hizmet) 
hakkında ayrıntılı bilgilere yer veren Vicdani Retçiler İçin El Kitabı (Handbook for Conscientious Objectors) 
Türkiye’li vicdani retçiler için de yararlı (!) olabilir. Vicdani Retçiler Merkez Komitesi tarafından ilk olarak 
1952’de hazırlanmış kitabın 1968’de yayımlanan ve revize edilmiş 9. baskısı bu araştırmada kullanılmıştır (Bkz. 
Arlo Tatum (1968) (der), Handbook for Conscientious Objectors. Central Committee for Conscientious 
Objectors, Philadelphia USA, Larchwood Press).  
12 Hannah Arendt (1997), “Sivil İtaatsizlik”, içinde H. Arendt, R. Dworkin, J. Habermas vd., Kamu Vicdanına 
Çağrı: Sivil İtaatsizlik, çev. Yakup Coşar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, s. 81. 
13 A.g.e., s. 82. 
14 Margaret Levi (1997), Consent, Dissent and Patriotism, Cambridge, UK, Cambridge University Press, s. 165. 
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kullanmayı, askerlik yapmayı ve vergi vermeyi reddeden ‘Quaker tarikatı’ üyeleri, ilk vicdani 

retçiler olarak adlandırılıyorlar:   

 

“Ancak askere gitmeme ilk defa 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Hollanda’da bir hak olarak kabul edilmiştir. Ardından İngiltere’de 
zorunlu askerlik kaldırılmış ve 19. yüzyılda Napolyon döneminde 
Fransa’da Protestan Anabaptistler için askerlik yapmama hakkı, 
yasalarla güvence altına alınmıştır. 20. yüzyıl ile Protestan Kuzey 
Avrupa ülkelerinden başlayarak vicdani ret hakkı yasalarla kabul 
edilmeye ve zamanla da zorunlu askerlik kaldırılmaya başlanmıştır. 
Ancak zorunlu askerliğe karşı ilk kitlesel direniş, paylaşım 
savaşlarının ilki sırasında gerçekleşmiştir. Askerliğin gönüllülük 
esasına dayandırıldığı Birleşik Krallık’ta savaşın gidişatı gerekçesiyle 
1915’de askerliğin yeniden zorunlu kılınması gündeme geldiğinde pek 
çok kesim buna muhalefet etmiştir.”15 

 

Savaşa çağırılan binlerce kişinin savaşa gitmeyi redderek yargılanmayı, hapse atılmayı 

göze aldığı bu dönemde ortaya çıkan bu kitlesel muhalefet, Avrupa’nın dine dayalı vicdani 

retten, seküler vicdani ret çizgisine uzanan yolda geçmiş birikiminin bir sonucudur.16 Bu 

kitlesel çıkıştan sonra 1921 yılında önemli bir bölümünü İngiliz retçilerin oluşturduğu WRI 

(War Resisters International-Uluslararası Savaş Karşıtları Örgütü) Hollanda’da kurulmuştur. 

“WRI daha sonra yerel savaş karşıtı örgütlerin ve vicdani ret örgütlerinin uluslararası çatısı 

haline gelmiştir. Düsturu şudur: Savaş insanlık suçudur! Daha önemlisi biz bu kanlı oyunda 

yokuz, sizi de oynatmayacağız...”17 1919-1930 arasında hazırlanan ilk üç vicdani ret 

manifestosunda Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Bertrand Russell, H.G. Welles, Sigmund 

Freud, Stefan Zweig gibi isimlerin de imzaları bulunuyor. Kitlesel vicdani ret çıkışları İkinci 

Dünya Savaşı döneminde de devam etmiştir. Örneğin, bu dönemde ABD’deki vicdani retçi 

erkeklerin toplam sayısı yaklaşık 43 bindir (bu toplam rakamın 25 binini savaşmayan, 12 

binini sivil kamu hizmetinde görevli olanlar ve 6 binini ise hapishanedekiler 

oluşturmaktadır).18 1960’da Vietnam Savaşı döneminde ABD’de bazı üniversitelerin 

kampüslerinde işgale karşı direnişler örgütlenir ve gençler açıkça askere gitmeyeceklerini ilan 

                                                 
15 Barış Karacasu’dan (“Vicdani Reddin Uzun Tarihi”, Birgün Gazetesi, 12 Haziran 2005) aktaran Burcu Kaya 
(2005), “Medyanın Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 99. 
16 Kaya (2005), a.g.e., aynı yer.  
17 A.g.e., aynı yer. 
18 Cynthia Eller (1991), Conscientious Objectors and the Second World War: Moral and Religious Arguments in 
Support of Pasifism, New York USA, Praeger Publishers, s. 49. Eller, söz konusu çalışmasında, İkinci Dünya 
Savaşı’nda, dini inançları nedeniyle vicdani retçi olup sivil hizmette yer alan, savaşmayan ya da hapishanede 
bulunan yaklaşık 60 kişi ile sözlü tarih çalışması yapmıştır. 



 198 

ederler.19 1968 yılına gelindiğinde askere gitmeme hareketi bütün Avrupa'ya yayılmış 

durumdadır. 1969 yılında rahip ve ilerici papazlar 1 milyon askere alma fişini yakarlar. Aynı 

yıl asker kaçaklarını ve askere gitmeyi reddedenleri barındırmak için örgütlenmelere gidilir. 

Bunun sonucunda, 1970’lerde vicdani ret yaygın biçimde bir hak olarak tanınmaya başlar. 

Ancak bu hak, ‘sivil hizmet’ zorunluluğu karşılığında verilir.20 Silahlı hizmet yapmak 

istemeyenler gene zorunlu olarak ve çoğunlukla askerlikten daha uzun süre, sosyal birimlerde 

düşük ücretlerle hizmet etmeye zorlanır. Bu gelişme, hem askerlik yapmayı hem de askerlik 

yerine zorunlu hizmeti reddeden insanların oluşturduğu ‘total ret’ hareketini savaş karşıtlığı 

terimcesine sokmuştur.21 Bugün AB üyesi tüm ülkelerde vicdani ret hakkı bulunurken, 

uygulama şekilleri faklılıklar göstermektedir.22 Bu ülkelerde vicdani retçiler, askerlik 

yükümlülüklerini silahlı askerlik yapmak yerine, yine söz konusu devletlerin belirlediği 

sınırlamalar çerçevesinde sosyal hizmet üreterek değerlendirebiliyorlar. 23 

Türkiye’de ise, vicdani ret kavramı ilk kez, 1990’da Vedat Zencir ve Tayfun Gönül’ün 

vicdani retçi olduklarını açıklamasıyla ülkenin gündemine girdi. İzmir Savaş Karşıtları 

Derneği Başkanı Osman Murat Ülke’nin 7 Ekim 1996 tarihinde TCK 155. maddesinde yer 

alan ‘halkı askerlikten soğutma’ suçunu işlediği gerekçesiyle, Askeri Ceza Kanunu 58. 

maddesinde düzenlenen ‘milli mukavemeti kırma’ fiiline dayanılarak tutuklanmasıyla vicdani 

ret Türkiye’nin gündemine oturmuş oldu. Dava uzun yıllar sürdükten sonra 1999 Mart ayında 

‘birliğe gitmesi’ koşuluyla ‘serbest’ bırakılan Ülke, birliğe değil evine gitmeyi tercih ederek 

                                                 
19 Özellikle ABD’deki savaş karşıtlığına tarihsel perspektiften bir bakış için bkz. Larry Gara (1970), War 
Resistance In Historical Perspective, New York, USA, The Print Shop. 
20 İrfan Aktan ve Gamze Göker (2005), “Militurizm Festivali: Express Oradaydı-Sezercik, Ayşecik, Ömercik...”, 
Express Dergisi, Haziran, Sayı: 50, ss. 18-23.  
21 Barış Karacasu’dan aktaran Kaya (2005), “Medyanın Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı”, a.g.e., s. 100. 
22 Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerdeki vicdani ret uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Charles C. Moskos ve John Whiteclay Chambers II (1993) (der), The New Conscientious Objection: From 
Sacred to Secular Resistance, New York USA, Oxford University Press; Andreas Speck (2006), “Dünyada 
Çağdaş Red ve Red Hareketlerinin Anahatları: Savaş Karşıtı Uluslararası Hareket İçinde Red”, Birikim Dergisi, 
(Vicdani Red, Anti-militarizm), Temmuz, Sayı: 207, ss. 42-55. 
23 “Avrupa Birliği’ni oluşturan 25 ülkenin sadece 11’inde zorunlu askerlik uygulaması bulunuyor, diğer 14 
ülkede ise askerlik yapma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak söz konusu ülke vatandaşlarına, “zorunlu askerliğin” 
yanı sıra, “vicdani ret” hakkı da tanınıyor. Askerliğin zorunlu olduğu ülkeler Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Litvanya, Letonya, Polonya, İsveç. Öte yandan, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, Fransa, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya 
Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya ve İngiltere’de ise askerlik yapma zorunluluğu bulunmuyor. Avrupa’da “vicdani 
ret” hakkını Anayasası’na alan ilk ülke 1916’da İngiltere oldu. İngiltere’nin ardından 1917’de Danimarka, 
1920’de de İsveç bu hakkı vatandaşlarına tanıdı. Bu ülkelerin ardından, Hollanda 1922, Finlandiya 1931, 
Avusturya 1974, Çek Cumhuriyeti 1990, Estonya 1994, Fransa 1963, Almanya 1949, Yunanistan 1997, 
Macaristan 1989, İtalya 1972, Litvanya 1997, Letonya 1990, Lüksemburg 1963, Polonya 1988, Portekiz 1976, 
Slovakya Cumhuriyeti 1990, Slovenya 1991, İspanya 1978 yıllarında ‘vicdani ret’ hakkı tanıyan ülkeler oldu” 
(bkz. “Avrupa’da zorunlu askerlik azalıyor”, Birgün Gazetesi, 28 Ocak 2006). 
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davasını AİHM’ne taşıdı.24 Birçok vicdani retçi askere alınmadan önce kararını açıklarken, 

Halil Savda25 ve Mehmet Bal, üniforma altındayken vicdani ret kararını açıklayan ilk retçiler 

oldu. 20 Mart 1994 yılında o dönem Demokrasi Partisi (DEP) milletvekili olan KONRA-GEL 

Genel Başkanı Zübeyir Aydar ‘vicdani ret yasa tasarısı’ için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

(TBMM) önerge verdi.  

Vatan hizmeti konusunu düzenleyen, Anayasa’nın 72. maddesine göre “vatan hizmeti her 

Türk'ün hakkı ve ödevidir.” Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kuruluşlarında ne 

şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenirken, herhangi bir 

birey, “ben vatan görevimi silah altına alınarak yerine getirmek istemiyorum. Vicdani, dini ve 

ahlaki nedenlerle silah ve silahlı eğitimi reddediyorum. Bana vatan hizmetimi kamuda yerine 

getirmek için uygun seçenekler bildirin” dediğinde Türk yargı sistemi, “vicdani ret hakkının 

kullanımına olanak yoktur” diyerek bu hakkın kullanımını ortadan kaldırıyor. Oysaki, 

Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin onayladığı diğer 

uluslararası sözleşmelerde devletlere, vicdani ret hakkını kullanan kişiler hakkında sivil 

karakterli cezalandırıcı nitelik taşıyan ve kamuya yararlı alternatif hizmetler sunma 

zorunluluğu getiriliyor26. Türkiye'de asker kaçaklarının sayısı yaklaşık 600 bin, reddini 

açıklayanların sayısı ise 11’i kadın27 olmak üzere toplam 6128. 1993 yılına kadar “halkı 

askerlikten soğutmak” bir terör suçu olarak fiilen Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin (DGM) 

görev alanında kabul ediliyordu.  Daha sonra, bu yargılamalar Genel Kurmay Askeri 

Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 1997 ve 2000 yıllarında, bu suçlamadan yargılanan 

toplam 15 kişi hakkında "vicdani reddin halkı askerlikten soğutma suçunu oluşturmayacağı, 

bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de kabul ettiği uluslararası sözleşmeler gereğince bir 

hak olduğu" gerekçesi ile beraat kararı verildi. Bu tarihten sonra da vicdani reddini açıklayan 

kişiler hakkında  “halkı askerlikten soğutma” suçlaması ile dava açılmadı. Bugün ise, vicdani 
                                                 
24 Hapse giren ilk Türk vicdani retçi olan Osman Murat Ülke, 701 gün cezaevinde yattıktan sonra, askeri 
mahkeme sekiz yıl önce hükmünü verdiği halde Askeri Savcılık 14 Haziran 2007’de tekrar 17 ay cezasının 
infazını istedi. Savaş karşıtları, kararı protesto eden eylemlerine devam ediyor (bkz. 
http://www.savaskarsitlari.org). 
25 2004 yılında vicdani reddini açıklayan ve  “emre itaatsizlik” davası yeniden görüşülmeye başlanan Halil 
Savda, katıldığı mahkemede 7 Aralık 2006’da tutuklandı. Daha sonra Çorlu Askeri Cezaevi’ne konulan Savda 
da, cezaevine giren diğer vicdani retçiler gibi, hücre cezası, açlık grevi, zorla muayene ve üniforma giydirme, saç 
traşı gibi uygulamalarla karşı karşıya kaldı. 234 gün cezaevinde kalan Savda, 28 Temmuz 2007’de “iki günlük 
izinle” serbest bırakıldı.  
26 Bilgiler Savaş Karşıtları’nın İnternet sitesinden derlenmiştir (www.savaskarsitlari.org). 
27 Kadın, vicdani ret, militarizm, anti-militarizm, feminizm ilişkisi üzerine yazılar ve kadın vicdani retçilerle 
söyleşiler için bkz. Amargi: Hazııııır Olmuyorum, Güz 2006 sayı: 2,; İrfan Aktan (2005), “Vicdani Retçi 
Kadınlar: Ayşe Girgin, Hilal Demir, Ferda Ülker: Şiddet, illâ kavga dövüş değil”, Express, Haziran 2005, sayı: 
50, s.23;  Pınar Selek (2004), “Anti-Militarist Feministler”, “An-Fem’e Rağmen Feminizm ve Anti-Militarizm 
Buluşamadı”, Barışamadık, s. 483-490; Cynthia Enloe (2006), Manevralar: Kadın Yaşamının Militarize 
Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar.  
28 http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=2&ArsivAnaID=27221&ArsivSayfaNo=1 
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reddini açıklayan kişi, eğer asker ise Askeri Ceza Yasası’nın “emre itaatsizlikte ısrar” filini 

düzenleyen 87’inci maddesinden ya da “hizmetten kısmen ya da tamamen sıyrılmak kastiyle 

emre itaatsizlikte ısrar ve toplu erat önünde emre itaatsizlikte ısrar” fillerini düzenleyen 

88’inci maddesinden yargılanmaktadır. 88. maddede öngörülen ceza miktarı 6 ay ile 5 yıl 

arasında düzenlenmiştir. Vicdani reddini açıklayan siviller hakkında genelde bir dava 

açılmamaktadır. Ancak, bazı yazar, gazeteci ve basın açıklaması yapan kişilere  “halkı 

askerlikten soğutma” suçunu işlediği gerekçesi ile 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren yeni 

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 318’inci maddesinden dava açılmaktadır (eski TCK’nın 

155’inci maddesi).  

Yazılı Basında Vicdani Ret Eylemleri 

Medyada anlamların oluşumu, haberlerin yapılanışı ve tüketimine ilişkin tüm 

araştırmalarda medya-mülkiyet ilişkileri, devlet ve ekonomik örgütlenmeler tarafından 

şekillenen egemen ideoloji kavramı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda, bu 

araştırmada incelenen altı gazeteden Hürriyet ve Radikal’in Doğan Medya Grubu’na ait 

olduğunu, Birgün gazetesinin çok ortaklı bir yapısının bulunduğunu, “patronsuz gazete” 

şiarıyla yola çıktığını ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi’ne (ÖDP) yakınlığıyla bilindiğini, 

Yeni Şafak’ın şu anda iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetine yakın 

olduğunu, Ülkede Özgür Gündem’in şu anki ismiyle Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve 

Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) yakın olduğu ve aynı zamanda belirli bir okur kitlesinin 

desteğiyle ayakta durduğunu, Zaman gazetesinin ise Fethullah Gülen’e yakınlığıyla anıldığını 

hatırlamak gerekmektedir.  

Başlangıçta araştırma sadece haber metinleri ile sınırlı iken, yazılarıyla, yazarı 

bulundukları gazetenin ideolojik çerçevesini zorlayan, tersine çeviren köşe yazarlarını 

araştırma dışı bırakmanın, basının vicdani ret konusuna yaklaşımını tanımlamakta büyük bir 

eksiklik yaratacağı düşüncesiyle, köşe yazıları, söyleşiler ve ağırlıklı olarak uzman, aktivist ya 

da akademisyenler tarafından yazılan yorum yazıları da araştırma kapsamına alınmıştır.  

Gazeteler vicdani ret konusunu da, tıpkı diğer konularda olduğu gibi, kendi ideolojik 

duruşlarının belirlediği bakış açısı doğrultusunda anlamlandırmış ve yansıtmıştır. En çok 

satan değil ama en çok okunan gazete ünvanına sahip olan Hürriyet hem Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) hem de devletin, daha genel ifadesi ile resmi ideolojinin vicdani ret 

meselesine genel bakışını anlamak açısından merkezi bir öneme sahip olduğu düşünülerek bu 

araştırmada veri alanı olarak seçilmiştir. Yeni Şafak, TSK ile gergin ilişkilere sahip olduğu 

bilinen AKP hükümetine yakınlığı dolayısıyla araştırmaya dâhil edilmiştir. Zaman gazetesi, 

İslami muhafazakâr, Birgün özgürlükçü sol, Radikal gazetesi liberal sol ve AB yanlısı, Ülkede 
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Özgür Gündem ise Kürt siyasal hareketini örneklendirmesi bakımından veri alanı olarak 

seçilmiştir. Milliyetçi bakış açısının yansımaları ise Hürriyet, Zaman ve Yeni Şafak’ta 

rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. Bu altı gazete içinde, sadece Radikal ve Hürriyet TSK’nın 

faaliyetlerini izleyebilecek “akredite” gazetelerdir.  

Araştırmada incelenen haberlerin tarih aralığı, vicdani retçi Mehmet Tarhan’ın 

gözaltına alındığı 8 Nisan 2005 ile kendini vicdani retçi olarak tanıtan Hakan Ekinci’nin uçak 

kaçırma eylemi yaptığı 3 Ekim 2006 olarak belirlenmiştir. Giriş bölümünde de değinildiği 

üzere, AB’nin Türkiye’ye müzakerelere başlama tarihi olarak 3 Ekim 2005’i belirlemesi, 

düşünce ve ifade özgürlüğü ve genel olarak insan hakları konusunda karnesi iyi olmayan 

Türkiye’de basının vicdani ret konusu ile bu tarih öncesinde yakından ilgilenmesinde 

belirleyici olmuştur.  Ayrıca, bu süreçte vicdani retçi Mehmet Tarhan’ın gözaltına alınması, 

askeri cezaevine gönderilmesi, işkence ve kötü muameleye maruz kalması, açlık grevine 

girmesi gibi olaylar hem Türkiye basınının hem AB parlamenterlerinin konuyla 

ilgilenmesinde etkili olmuştur. Bunlar dışında, Mehmet Tarhan’ın bugüne kadar vicdani 

reddini açıklayanlar içinde eşcinsel olduğunu deklara eden ilk ve tek vicdani retçi olmasının 

da konuya ilgiyi arttıran etkenlerden biri olduğunu belirtmek gerekir. Öte yandan Türkiyeli 

anti-militaristlerin bu dönemde uluslararası anti-militarist hareketle yakın dayanışma ilişkileri 

geliştirmesi (önceki dönemlere oranla çok daha yaygın kullanılan İnternet’in sağladığı 

kolaylığı göz önünde bulundurmak gerekir) ve bu hareketin de katkısıyla AB 

parlamenterlerinin Türkiye’deki parlamenterler üzerinde baskı oluşturmasının sağlanması, 

dolayısıyla uluslararası bir gözün Türkiye’de vicdani ret konusunda neler olup bittiğini izler 

hale gelmesi basının da konuyla daha yakından ilgilenmek zorunda kalmasını sağlamıştır.  

 

Araştırma kapsamında incelenen metinlerin gazetelere göre nicel dağılımı şöyledir:  

Birgün: 42 haber, 32 köşe yazısı-yorum, 12 söyleşi, 

Hürriyet: 29 haber, 9 köşe yazısı-yorum, 2 söyleşi, 

Radikal: 13 haber, 36 köşe yazısı-yorum, söyleşi yok, 

Ülkede Özgür Gündem: 68 haber, 23 köşe yazısı-yorum, 2 söyleşi, 

Yeni Şafak: 6 haber, 8 köşe yazısı-yorum, söyleşi yok, 

Zaman: 12 haber, 8 köşe yazısı-yorum, 2 söyleşi. 

 

İncelemeye dahil edilen gazetelerde yayımlanmayan ya da yanlış, eksik, çarpıtılmış, 

eşdeyişle bir biçimde değiştirilmiş olarak yayımlanan haberlerin sağlaması için ise sıklıkla 

Savaş Karşıtları İnternet Sitesi (www.savaskarsitlari.org), Bağımsız İletişim Ağı İnternet 
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Sitesi (www.bianet.org), İstanbul Bağımsız Basın Merkezi (http://istanbul.indymedia.org/) ile 

Express ve Siyahi gibi dergilere başvurulmuştur. 

Vicdani ret konusunun medyada sunumu üzerine bugüne kadar Türkiye’de yapılmış 

iki akademik araştırmaya ulaşılmıştır. Bunlar, Nail Anıl Cinisli’nin Türk Basınında Vicdani 

Ret29, Burcu Kaya’nın Medyanın Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı30 başlıklı yüksek lisans 

ve yüksek lisans tezleridir. Aşağıda yer alan gazete çözümlemelerine geçmeden önce, Burcu 

Kaya’nın bir sivil itaatsizlik türü olarak vicdani reddi örneklem olarak seçtiği araştırmasında 

yaptığı içerik çözümlemesi sonuçlarına kısaca değinmek faydalı olacaktır. Çözümleme için, 

Cumhuriyet, Radikal, Sabah ve Yeni Şafak olmak üzere dört “fikir/referans” gazetesini 

seçtiğini belirten Kaya, vicdani ret konulu tüm metinleri (haber, köşe yazısı-yorum ve söyleşi) 

dikkate almıştır. Araştırmaya konu olan dört gazetenin Ocak 2000 ve Mayıs 2005 tarihleri 

arasında yayımlanan yaklaşık toplam 7900 haber değerindeki metin sayısı dikkate 

alınmıştır.31 Buna göre, bu gazetelerde belirtilen dönemde Türkiye’deki vicdani retçilere 

ayrılan yer 1.24 sayfa, AB sürecinde vicdani ret konusuyla ilgili haberlere ayrılan yer 3.30 

sayfa, Türkiye’deki vicdani ret gösterilerine ayrılan yer 0.27 iken yabancı vicdani retçilere 

ayrılan yer 3.02 sayfadır. Bu araştırmanın kapsadığı dönemde 51 kişinin vicdani ret 

açıklaması yaptığı, bunların üçünün uzun bir gözaltı-tutukluluk-yargılanma ve açlık grevi gibi 

süreçler geçirdikleri ve vicdani ret hakkı için birçok eylem yapıldığı düşünüldüğünde, 

Türkiye’deki vicdani ret konulu haberlere yer vermek yerine, yabancı vicdani retçilere ya da 

AB süreci dolayımıyla vicdani ret konusuna yer vermenin nedenleri daha da düşündürücü 

hale gelmektedir.32 Ancak medya şirketi sahiplerinin temsil ettiği yapısal çıkarlarla 

uyuşmayan eylemlerin medyada temsil bulma şansının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. 

Medyanın sahiplerinin politikacılarla ve diğer ticari alanlarla kurduğu sıkı ilişkiler, sosyal 

olarak ulaşılabilirliği olan ve sistemi sorgulamak yerine tekil ya da kişisel sorunlarla uğraşan 

eylemlerin medyada daha kolay yer bulması sonucunu doğurmaktadır.33  

Araştırma evrenini altı gazetenin oluşturduğu bu araştırmada ise, zaman zaman 

eleştirel söylem çözümlemesi ve göstergebilimsel çözümlemeden de faydalanılarak ağırlıklı 

olarak metin çözümlemesi yöntemi (textual analysis) kullanılmıştır. Böylelikle vicdani ret 

                                                 
29 Nail Anıl Cinisli (2005), “Türk Basınında Vicdani Ret”, Yayımlanmamış Lisans Bitirme Tezi, Eskişehir, 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi. 
30 Burcu Kaya (2005), “Medyanın Sivil İtaatsizlik Olgusuna Yaklaşımı”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
31 Kaya (2005), a.g.e., s. 107. 
32 A.g.e., s. 111.  
33 Eser Köker ve Ülkü Doğanay (2004), “Televizyonda Protesto Görüntüleri: Egemen Haber Söylemlerinde 
Toplumsal Eylemler”, Kültür ve İletişim Dergisi, Yaz 7/2, s. 48. 
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konusunun siyasal ve toplumsal sorunlarla ilişkisi incelenmiş, konunun gazetelerdeki 

yansımasında hangi söylem yapılarının nasıl ve niçin inşa edildikleri, hangi toplumsal 

ilişkileri ve egemen ideolojileri yeniden ürettikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Hürriyet Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Habercilik dilinde kullanılan yüklemler, haber kaynağı ile yayın kuruluşu arasındaki 

ilişkiye dair çok fazla şey söylemektedir. Bilindiği üzere eğer gazete, haber kaynağını o 

konudaki tek otorite olarak kabul ediyorsa ve haberini ana haber kaynağına yakın bir yerden 

kuruyorsa, konuyla ilgili bilgi ya kaynak belirtilmeden edilgen biçimde “açıklanır” ya da o 

kuruluş “açıklama yapar/açıklar”. Devlet kurumları, TSK vb. gibi egemen ideolojinin üreticisi 

ve taşıyıcısı konumundaki kuruluşlar “dile getirir”, “söyler”, “belirtir”, “ifade eder”, 

“vurgular”, “altını çizer”, “kaydeder”34; başka bir ifadeyle egemen ideolojinin üreticisi ya da 

taşıyıcısı kuruluşlardan yapılan alıntılar anlamı güçlendirecek sözcükler eşliğinde sunulur. 

Egemen ideolojinin dışında ya da karşısında konumlananlardan yapılan alıntılar ise, 

okuru sorgulatmaya yöneltecek bir anlatım içinde “iddia etti”, “öne sürdü” ya da “yorumda 

bulundu” sözcükleri ile verilir. Dil bir mücadele alanı olduğu için, sözcük seçimleri ve cümle 

yapıları haberler için önemlidir. Toplumda varolan güç/iktidar ilişkilerinin kurulduğu ve 

sürdüğü ortam dil ve söylemlerdir.35 Bu dilsel mücadelenin en ‘kanlı’ geçtiği alanlardan biri 

de haber metinleridir.  

Hürriyet’te “Vicdani retçi Tarhan’ın dosyası yine Askeri Yargıtay’da”36 başlıklı 

haberde olduğu gibi, vicdani ret haberlerinde bu ana kuralı bozan kimi haberlere 

rastlanmaktadır. Haberde Mehmet Tarhan’ın avukatı Suna Coşkun’un “davanın esas 

konusunun vicdani redden uzaklaştırılıp eşcinsellik üzerine yoğunlaştırıldığını” ve “davanın 

Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nda görülmesi için girişimlere başlandığını” söylediği 

belirtiliyor.  

Diğer gazetelerde görülen özensizlik, konuya uzaklık, bilgi yetersizliği Hürriyet’te de 

görülmekte, “Savaş Karşıtları Derneği’nin verdiği bilgiye göre...”37 ifadesinin kullanıldığı 

birden fazla haber yer almaktadır. Oysaki, haberin yapıldığı tarihte böyle bir kurumsal yapı 

                                                 
34 AİHM’nin Osman Murat Ülke hakkındaki kararı ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan 
açıklamanın haberi “Bakan: AİHM kararı kişisel” (2006), Hürriyet Gazetesi, 26 Ocak. 
35 M. Ayşe İnal (1996), Haberi Okumak, İstanbul, Temuçin Yayınları, s. 102. 
36 “Vicdani retçi Tarhan’ın dosyası yine Askeri Yargıtay’da” (2005), Hürriyet Gazetesi, 15 Aralık. 
37 “Vicdani retçi Tarhan’a tahliye çıkmadı” (2005), Hürriyet Gazetesi, ANKA/Sivas, 4 Ağustos; “‘Vicdani retçi’ 
Tarhan’a 4 yıl hapis” (2005), Hürriyet Gazetesi, ANKA, 10 Ağustos. 
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bulunmamaktadır.38 Ancak, bu iki haberin de, ANKA Haber Ajansı mahreçli olduğunu 

belirtmek gerekir.  

Hürriyet’te yayımlanan ANKA ya da Anadolu Ajansı mahreçli haberlerde daha 

nötr/tarafsız bir dil kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca, örneğin “Vicdani retçi Tarhan’a 

tahliye” başlıklı haberde, Mehmet Tarhan’ın vicdani ret nedeni, kendi vicdani ret 

açıklamasından ifadelere yer vererek açıklanmakta, Tarhan’ın tutuklu olduğu süreçte neler 

yaşadığı da ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.39  

Hürriyet, AİHM’nin Osman Murat Ülke hakkında verdiği 24 Ocak 2006 tarihli kararın 

ardından yaptığı haberde AB üyesi ülkelerdeki zorunlu askerlik durumunu özetliyor: “Birlik 

üyesi 25 üyenin 11’inde askerlik zorunlu iken, diğer 14 ülkede ise askerlik yapma 

zorunluluğu bulunmuyor. Ancak askerliğin zorunlu olduğu ülkeler vatandaşlarına ‘vicdani 

ret’ hakkı da tanıyor.”40 Haberde, ülkelere göre zorunlu askerlik süreleri ve arkasından 

askerliğin zorunlu olmadığı ülkeler sayıldıktan sonra, “AB’de retçilere sunulan alternatif 

sosyal yükümlülüklerin süreleri” bilgisi ile haber bitirilmekte, dolayısıyla, konu hakkında 

yeterince bilgisi olmayanlar, “alternatif sosyal yükümlülük”ün ne olduğu hakkında bilgi 

sahibi olamamaktadır. Bunun yanı sıra, haberde karşılaştırma yapabilmek için-AB üyesi 

olmasa bile, müzakere sürecinde bulunan bir ülke olarak- “Türkiye’de askerlik süresi ne 

kadar?”, “alternatif sosyal yükümlülük/alternatif sivil hizmet41 uygulaması var mı?” soruları 

yanıtsız kalmaktadır. Bu bilgilerin böyle bir haberin dışında bırakılmasını gerek “sansür” 
                                                 
38 İlk olarak Aralık 1992’de kurulan Savaş Karşıtları Derneği, 1993 Kasım’ında kapatıldı. Daha sonra, İzmir 
Savaş Karşıtları Derneği ismiyle 25 Şubat 1994’te kurulan yapı, 22 Aralık 2001 tarihinde genel kurul kararıyla 
fesh oldu.  
39 Ajans kaynaklı haberlerin kullanımındaki farklı uygulamaları da, belki burada kısaca hatırlatmakta fayda 
olabilir. Gazeteler, ajans haberlerini bazen -gazeteciliğin rutin pratiklerinden kaynaklanan yer ve zaman 
sınırlılığı, ajans haberinin yaklaşımının gazetenin politikasına uygunluğu gibi nedenlerle- olduğu gibi 
kullanırken, bazen de gazetecilik jargonuyla söylemek gerekirse “takla attırarak”, yani kendi politik çizgisine 
uyarlayarak ya da haberde daha arkaplanda duran bir bilgiyi haberin merkezine çekerek, üzerine farklı 
kaynaklardan demeçler ekleyerek kullanır. Anadolu Ajansı gibi egemen ideoloji doğrultusunda haber üreten 
ajanslardan gelen haberler değiştirilmeden kullanıldığında, egemen ideoloji gazeteler tarafından yeniden 
üretilmiş olmaktadır. Gazeteler ideolojik olarak yakın oldukları ya da zaten aynı medya grubu bünyesinde 
bulunan haber ajansından gelen haberlere ağırlık vermekle birlikte (örneğin Zaman gazetesi kendi haber ajansı 
Cihan’dan, Hürriyet ve Radikal, Doğan Haber Ajansı’ndan ağırlıklı olarak haber kullanırken, Ülkede Özgür 
Gündem, Dicle ve Fırat haber ajanslarından gelen haberlere ağırlık vermektedir) Anadolu ve ANKA haber 
ajansları hemen her gazetenin öncelikli haber kaynağı durumundadır. Ancak, yaygın medya, Türkçe haber 
ürettikleri halde, Dicle ve Fırat haber ajanslarından PKK’ya yakın olduğu düşünüldüğü için haber almayı 
reddetmekte, Associated Press’in bu ajanslardan alarak yaptığı haberleri kullanmayı tercih etmekte ya da şifresiz 
kullanılabilen Fırat Haber Ajansı haberlerini “takla attırarak” kendi haberiymiş gibi yayımlamaktadır. 
40 “AB’de en uzun askerlik Kıbrıs Rum Kesimi’nde” (2006), Hürriyet Gazetesi, 28 Ocak. 
41 Alternatif sivil hizmet, AB üyesi ülkelerde de uygulanan, vicdani retçilerin askerlik yükümlülüklerini silahlı 
askerlik yerine, devletin belirlediği sınırlamalar çerçevesinde “sosyal hizmet” üreterek yerine getirmeleridir. Bu 
sosyal hizmet, huzurevlerinde, hastanelerde çalışmak ya da öğretmenlik yapmak gibi, vicdani ret hakkını 
kullanan kişinin eğitim durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir. İkinci Dünya Savaşı döneminde 
ABD’deki farklı sivil hizmet örnekleri için bkz. Rachel Waltner Goossen (1997), Women Against the Good War: 
Conscientious Objection and Gender on the American Home Front, 1941-1947, USA, The University of North 
Carolina Press.  
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gerekse “halkı askerlikten soğutma”42 davalarının basın mensuplarında yarattığı korkunun yol 

açtığı otosansür olarak okumak ve kasıtlı olarak bu bilgelere yer verilmediğini söylemek 

mümkündür.43  

Yine Hürriyet’te AİHM’nin Osman Murat Ülke hakkındaki kararı üzerine Milli Savunma 

Bakanlığı’nın (MSB) yaptığı açıklama ile ilgili bir haberde44 kararın ne olduğu45, neden 

verildiği, mahkemeye başvuran kişinin kim olduğunun belirtilmemesi haberde 5N 1K 

kuralının yok sayıldığını göstermektedir. Öyle ki dava açan kişi olarak Osman Murat 

Ülke’nin ismi yerine “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) askerlik yükümlüsü bir 

vatandaşa yönelik kararının” biçiminde bir ifade kullanılmaktadır. Oysaki, “haber” dili ve 

söylemi profesyonel ilkelere dayanması gereken tek metindir ve bir tek haber metinlerinde 

metni yazan kişinin uyması gereken ilkeler belirlenmiştir ve bunlara uymamak “etik bir ihlal” 

demektir.46 Hürriyet, bu haberinde Osman Murat Ülke’nin ismine ve tanımlayıcı hiçbir 

özelliğine yer vermeyerek hem 5N 1K kuralını hem de Ülke’nin görüşüne yer vermeyerek 

dengelilik ilkesini yerine getirmemiş ve etik bir ihlalde bulunmuştur. 

                                                 
42 2005-2006 yılları arasında, TCK’nun 318. maddesine göre, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olan “Halkı 
askerlikten soğutma” suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle birçok gazeteci hakkında dava açıldı.  
43 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Yasası’nın “Halkı askerlikten soğutma” başlıklı 318. 
maddesi şöyle düzenlenmiştir: “(1) Halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde 
bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir, (2) Fiil, basın ve yayın yolu 
ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.” Buna göre, vicdani retle ilgili haber ve söyleşiler yapan Ülkede Özgür 
Gündem gazetesi muhabiri Birgül Özbarış hakkında 7 ayrı dava açılmış, 21 yıl hapsi istenmiştir. Gazetenin 
yazıişleri müdürü Hasan Bayar ve sahibi Ali Gürbüz hakkında da eşzamanlı davalar açılmıştır. Birgün gazetesi 
Pazar eki editörü Gökhan Gençay, vicdani retçi Erkan Bolot’la söyleşi yaptığı için 3 yılla yargılanmış, sorumlu 
yazı işleri müdürü İbrahim Çeşmecioğlu beraat etmiştir.  Yeni Aktüel dergisi yazarı Perihan Mağden, “Vicdani 
ret bir insan hakkıdır” başlıklı bir yazı yazdığı için yine 3 yılla yargılanmıştır. Osman Murat Ülke’ye destek 
veren bildiriler dağıttığı için gazeteci Koray Düzgören hakkında dava açılmıştır. Ankara Genel Kurmay Askeri 
Mahkemesi’nin verdiği cezanın ardından AİHM’ne giden dava sonunda Türkiye, Kasım 2006’da “ifade 
özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle mahkûm olmuştur. Mağden, daha sonra beraat etmiştir. Bütün bu davalar, 
“halkı askerlikten soğutma” gerekçesiyle açılmıştır. Sabah gazetesi muhabiri Hasan Maksud ise, Mehmet 
Tarhan’la ilgili sıkça haber yaptığı için uyarı aldığı gazetesinden, daha sonra anti-militaristler medyayı protesto 
eylemlerini ATV önünde yapınca “bunları buraya sen mi topladın?” diyerek işten atılmıştır. Gazeteci Nadire 
Mater, askerliklerini 1986-1998 yılları arasında Güneydoğu’da yapmış, terhis edilmiş 42 er ve yedek subayla 
yaptığı söyleşileri derleyerek hazırladığı “Mehmedin Kitabı” (Bkz. Nadire Mater, (1999), Mehmedin Kitabı: 
Güneydoğu’da Savaşmış Askerler Anlatıyor, İstanbul, Metis Yayınları) nedeniyle ve yayıncı Semih Sökmen 
“Devletin askeri kuvvetlerini basın yoluyla aşağıladıkları ve suçladıkları” gerekçesiyle 2000 yılında 12 yıl 
hapisle yargılanmışlar ve daha sonra beraat etmişlerdir. Aynı kitabın tanıtımını yayımlayan Çınar gazetesi 
Yazıişleri Müdürü Güler Yıldız da aynı gerekçeyle yargılanmıştır.  
44 “Bakan: AİHM kararı kişisel” (2006), Hürriyet Gazetesi, 26 Ocak. 
45 Osman Murat Ülke’nin 1997 yılında AİHM’ne yaptığı başvuru sonunda 24 Ocak 2006’da Türkiye’nin Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesini (alçaltıcı muamele yasağı) ihlal ettiğine karar verildi ve Türkiye 11 
bin Avro cezaya mahkûm edildi. Mahkeme, Türkiye yasalarının vicdani ve dini gerekçelerle askerlik hizmetini 
yapmayı reddeden bireyler için yeterli bir yol sağlamadığını, üstelik verilen cezalarla vicdani retçilerin “sivil 
ölüm” olarak tabir edilebilecek gizli bir yaşamı sürmeye zorlanması ve vicdani retçilerin bunu kabul etmek 
zorunda kalmalarının demokratik bir toplumdaki cezalandırma rejimine aykırı olduğu hükmüne varmıştır 
(www.savaskarsitlari.org). 
46 İnal (1996), Haberi Okumak, a.g.e., ss. 23-24. 
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Buna karşılık, aynı haberde hem Milli Savunma Bakanlığı’nın konuyla ilgili 

açıklamasından uzun bir paragrafın alıntılanması hem de Genel Kurmay Başkanlığı’ndan bir 

yetkilinin görüşlerine (“Türkiye'nin koşullarının farklı olduğu, Türkiye’deki ‘ordu-millet 

içiçeliğinin’ de, dünyada bir başka örneğinin olmadığını” anımsatan bu yetkili, “Konu salt 

askeri bir konu değil siyasi boyutları da var...”) geniş biçimde yer verilirken, birkaç istisnai 

haber dışında vicdani retçilerin doğrudan görüşlerine yer vermeyen gazetenin konuyla ilgili 

olarak ordu yanlısı, militarist bir yerde konumlandığını söylemek abartılı olmayacaktır. 

Gazetecilik meslek kodlarının en bilinen ve tekrarlananı haberin nesnellik ve gerçeklik 

taşıdığı iddiasıdır. Bu iddiaya uygun olarak, muhabirin kendi öznelliğini gizlemesi ve haberin 

nesnel olduğunun vurgulanması için birtakım anlatısal stratejiler geliştirilmiştir.47 Haberde 

kullanılan nesnellik stratejilerinden biri de “saygın” kişilerin görüşlerine yer verilmesidir.48 

Kurumsal güçleri kadar temsil konumları nedeniyle de “saygın” ve “güvenilir” olarak kabul 

edilen bu kaynaklar, birincil tanımlayıcıdır ve konunun ilk tanımını oluşturmakta ya da 

birincil yorumunu kurmaktadır (Savunma Bakanlığı’nın “AİHM kararı kişisel” yorumu). 

Bundan sonraki açıklamalar ve görüşler, birincil tanımlayıcıların çerçevelendirdikleri konular 

alanında yerini almakta, bir kez kurulan atıflar ve temalar ile oluşturulan çerçeve dışına 

çıkarak başka tanımlar üretmek zorlaşmaktadır. Konunun ne olduğunu ortaya koyabilme 

avantajı birincil tanımlayıcılarda kalmaktadır. Gazeteciler ise, medyaya ayrıcalıklı erişime 

sahip kaynakların durum tanımlarını halkın diline dönüştürerek yeniden üreten ikincil 

tanımlayıcılar olarak iş görmektedirler.49  

Farklı olaylara ait haberlerin birbiriyle konuştuğu ve birlikte yeni bir anlam üretiminin 

‘kışkırtıldığı’ uygulamalarla yaygın medyada sıkça karşılaşılmaktadır. Nasıl ki televizyon 

haberlerinde, haberlerin birbiri ardından gelişi ‘özenle’ seçilmekte, haberlerin birbiriyle 

konuşması sağlanmakta ve toplamda yeni bir metin oluşturulmaktaysa, gazete sayfalarına 

haber yerleştirirken de aynı yöntem izlenmektedir. Televizyonda, sadece eylemcilerin kırdığı 

cam çerçeve bilgisi edinilebilen bir protesto eylemi haberinin hemen ardından, silahlı örgütün 

öldürdüğü askerlerle ilgili haberlerin gelmesi gibi, genellikle egemen ideolojinin taşıyıcılığını 

yapan gazetelerde de benzer haberler yanyana yerleştirilmektedir. Metinlerarasılık olarak 

tanımlanan bu metin konumlanmasında, söz konusu haber, hem aynı sayfada bulunan 

haberlere hem de okurların daha önce sayısız kez gördüğü benzer haber çerçevelerine ve 

onların arkasındaki toplumsal, siyasal anlam repertuarına gönderme yapmaktadır.  

                                                 
47 Çiler Dursun (2005), “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, içinde (der.) Sevda Alankuş, 
Gazetecilik ve Habercilik, İstanbuI, IPS İletişim Vakfı Yayınları, s. 78. 
48 A.g.e., s. 83. 
49 A.g.e., s. 84. 
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Yaygın medyada haber üreticileri her bir haber içinde kurdukları anlam çerçevesinin 

yeterince sıkı olduğuna kanaat getiremiyor olmalılar ki, bir de diğer haberlerle bu çerçeveyi 

tekrar tekrar pekiştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Aynı yöntem, vicdani ret haberleriyle de 

karşımıza çıkıyor. “Orduevinde “retçi” eylemi”50 başlıklı haberin hemen yanında “Gemlik’te 

Öcalana’a destek gösterisine izin verilmiyor”, onun yanında ise “Terörist başı Öcalan için 

Hakkari’den Gemlik’e gitmek üzere yola çıkan gruplara izin verilmedi” cümlesiyle başlayan 

“Oturarak protesto”  haberi yer alıyor. Böylece, bu haberleri okuyan “ortalama/sıradan 

vatandaş” için vicdani retçi ile diğer eylemciler arasındaki ayrım ortadan kalkıyor, hepsi öyle 

ya da böyle “terörle” veya “terörist başı” ile ilişkili hale gelmiş, benzeşmiş oluyor.  

Hürriyet başka bir haberinde ise aynı yöntemi zıtlık üzerinden izleyerek haberleri 

birbirleri ile konuşturuyor. “Çanakkale, jöleli kafayla, vicdani retçiyle kazanılmaz”51 başlıklı 

haberde, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 91. yıldönümünde, “Arşiv Belgeleriyle Çanakkale 

Savaşları” başlıklı konferans veren Başbakanlık Arşivi Uzmanı Muzaffer Albayrak’ın 

“günümüzün ‘jöleli saçlı’, ‘vicdani retçi’ gençleriyle Çanakkale Zaferi kazanılamayacağı” 

görüşüne yer veriliyor. Bir şehit anıtı önünde dua etmekte olan bir vatandaşın da bulunduğu 

büyük bir Çanakale Şehitleri Anıtı fotoğrafının kullanıldığı haberin hemen altında “Birinci 

Dünya Savaşı sırasında, düşman kuvvetlerinin eline geçmemesi için yakılan gemideki topları 

tek başına sökerek karaya çıkaran Ali Fehmi Efendi’nin Urla İskele Parkı’na heykeli 

dikilecek” cümlesiyle başlayan “Anıtlaşıyor” başlıklı haber bulunuyor. Böylece bu ülke için 

canını feda etmiş binlerce askeri sembolize eden şehitlik fotoğrafı ve bir kahramanlık hikâyesi 

ile “jöleli saçlar ve vicdani ret” arasında zıtlık yaratılarak, “ülkenin askeri çıkarlarına karşı bir 

şey yapıyor olmak” olumsuzlanmış oluyor. Zaten, Başbakanlık Arşivi Uzmanı’nın sözleri 

başlığa taşınırken tırnak işareti kullanma gereği bile duyulmuyor. Haberde alıntı yapılan söz 

eğer tırnak içine alınmıyorsa bunun anlamı, gazetenin/muhabirin de bu görüşü 

benimsediğidir. Çünkü haberde nesnellik sağlamak için geliştirilen stratejilerden biri de 

aktarmalar ve tırnak işaretleri kullanarak, okuyucuya söylenilenin, yayın kuruluşunun ya da 

gazetecinin değil, bizzat haber kaynağının sözü olduğunun hissettirilmesidir.52 Anlaşılan o ki, 

haberin muhabiri53 ve Hürriyet de, Çanakkale’nin jöleli kafayla ve vicdani retle 

kazanılamayacağını düşündüğünü açıklamaktadır. 

                                                 
50 Mustafa Özdabak (2005), “Orduevinde “retçi” eylemi, Hürriyet Gazetesi, 4 Eylül. 
51 Muharrem Aydın (2006), “Çanakkale, jöleli kafayla, vicdani retçiyle kazanılmaz”, Hürriyet Gazetesi, 20 Mart.  
52 Dursun (2005), “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, a.g.e., s. 81. 
53 Haber başlıkları genellikle muhabir değil; editör, şef ya da haber müdürü tarafından gazetenin yayın 
politikasına göre belirlenir.  
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Hürriyet’in vicdani ret konusunda yaptığı ilk ayrıntılı ve “olumlu” haber, metnin daha 

çok Mehmet Tarhan’a verilen destek üzerine kurulmasıyla oluşmaktadır.54 “Yunan 

ekolojistlerinden, Fransız pasifistlerine birçok kişi serbest kalması için kampanya yürütüyor; 

New York, Londra, Venedik’te onun için gösteriler düzenleniyor. Avrupa Parlamentosu’nda 

da gündeme geldi. Irak’ta savaşmayı reddeden ABD’li Stephen Funk bile işin içinde. Peki 

Mehmet Tarhan’ın serbest bırakılmasını niçin istiyorlar?” spotuyla başlayan haberde 

kullanılan iki fotoğraftan biri yurtdışında yapılan destek eylemlerinden bir görüntü, diğeri ise 

Tarhan’a destek veren bir yazar arkadaşı ile birlikte görüldüğü bir fotoğraf. Spottan da 

anlaşılacağı üzere, bu haberin yapılmasını özellikle yurtdışından verilen desteğe borçluyuz. 

Aslında, Türkiye’deki bir hak mücadelesinin yurtdışında yankı bulması, AB’nin uyarması ya 

da dikkat çekmesi gibi dolayımlardan sonra Türkiye yetkilileri tarafından dikkate alınması, 

basının yer vermesi, Türkiye’de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Mehmet Tarhan ve ret süreci 

hakkında bilgilerin bulunduğu haberde “vicdani ret ne demek” başlıklı bir bölüm de yer 

alıyor. Ancak, Hürriyet’in bu “tek” haberinin yeterince araştırılmadan yapıldığı, içerdiği 

birçok eksik ve yanlış bilgiden anlaşılmaktadır. “Vicdani retçi, dini, politik veya düşünsel 

nedenlerle askerlik yapmayı ya da herhangi bir askeri hiyerarşi içinde bulunmayı reddeden 

kişilere deniyor” cümlesiyle başlayan bölümde, vicdani reddin en önemli çıkış noktası olan 

“ahlaki” nedene yer verilmemektedir. Vicdani reddin kısaca Türkiye’deki tarihinden söz 

edilirken Türkiye’deki ilk vicdani retçiler olarak Vedat Zencir ve Tayfun Gönül'ün 1990'da 

yaptığı vicdani ret açıklamalarından söz edilmemekte ve vicdani retçi Halil Savda’nın ismi 

Halil Sav olarak belirtilmektedir.  

Hürriyet’te köşe yazarları arasında vicdani ret meselesine değinen birkaç yazar 

bulunmaktadır. Bu yazarlar içinde, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunun ifade 

edilmesinin doğal olduğu, vicdani retçilerin askerlik yapmak istemediklerini açıkça ifade 

ediyor oluşlarının, askerlikten “yırtmak” için türlü yollar aramaktan daha ahlaklı olduğu 

yorumlarını yapan tek kişi Pakize Suda.55 Bunun dışında, konuyla ilgili yazıları iki başlık 

altında toplamak mümkün. İlki, “liberal birey” anlayışı çerçevesinde, bireyin devletten üstün 

olduğu ve AB kriterleri gereği vicdani ret hakkının tanınması gerektiği yaklaşımıyla kaleme 

alınan yazılar; diğeri, devleti merkeze alan ve vicdani reddi bir tür vatan hainliği olarak gören 

yaklaşım. İlk başlık altında Hadi Uluengin ve Yalçın Doğan’ı (ki bu araştırma kapsamında 

incelenen tarihler dışında kalan eski tarihli bir yazısı söz konusu), ikinci başlık altına ise, 

Yalçın Bayer ve Oktay Ekşi’yi koyabiliriz. François-Marie Arouet Voltaire’nin “fikirlerinize 

                                                 
54 Savaş Özbey (2005), “Türkiye’yi vicdani ret kavramıyla tanıştırdı”, Hürriyet Pazar, 23 Ekim.  
55 Pakize Suda (2006), “Nöbetçi öfkeli kalabalık”, Hürriyet Gazetesi, 13 Haziran. 
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sonuna dek karşıyım ama, onları özgürce savunabilmeniz için ölmeye hazırım” ilkesini 

amentü bellediğini ve bunun etik bir tutum olarak demokratlığın “olmazsa olmaz” şartları 

arasında yer aldığını belirterek başladığı bir yazısında Hadi Uluengin56, ifade edilme hakkını 

savunduğu fikirlerin hükümranlık sağladığı takdirde kendisine aynı serbestiyi tanıyıp 

tanımayacağını tarihten çeşitli örnekler vererek soruyor. Belirttiği gibi amiyane bir tabirle 

“hükümrân oldukları takdirde önce bizim anamızı belleyecekleri varsayımından yola çıkarak, 

içeriğini reddettiğimiz fikirleri yasaklayamayız” diyerek pasifistlere ve anti-militaristlere 

gönderme yapan Uluengin, yazısını,  tırnak içinde kullandığı pasifist ve anti-militaristlerin 

hem felsefe hem de sayıca demokrasiyi tehdit etmediklerini, aksine ancak demokrasilerde var 

olabildikleri için demokrasinin bir simgesi olarak demokrasiyi taçlandırdıklarını belirtip 

“Mehmet Tarhan’a vicdaniyet, Perihan Mağden’e hürriyet” diyerek bitiriyor. Hayatında, “asla 

ne ebleh bir ‘pasifist’ ne de ilkel bir ‘anti-militarist’” olduğuyla övündüğü daha eski tarihli bir 

yazısında57 ise Uluengin, İngiltere Başbakanı Tony Blair’ın Ankara ziyaretinde Avrupa 

kıstasları uyarınca Türkiye’nin artık ‘vicdani ret’ hakkını tanımasının istendiğini 

hatırlatmasını eleştiriyor. Uluengin, modern demokrasi gereği vicdani ret hakkını 

savunduğunu ancak,  “hiç şüphesiz demokratik yurttaşlık ödevi içine girdiği” için kolayca 

askerlikten kurtulunamayacağını söylemektedir. Vicdani reddin yasal olduğu ve karşılığında 

sosyal-kamusal işlerin yapıldığı ülkelerde o çalışma alanının tımarhanedeki kubur 

temizleyiciliğine kadar uzanabileceğini hatırlatıp “ Vicdanı tüfek namlusu temizlemeye izin 

vermiyorsa, bari biraz pislik temizlesin” diye çıkışmaktadır. Hemen sonra “yok yok, tabii ki 

şaka söylüyorum” dese de, yazının genelinde vicdani redde olumsuz yaklaşımı oldukça açık 

görülmektedir. Pasifizme, anti-militarizme hakaret olarak nitelendirilebilecek Uluengin’in bu 

yazısına yanıt Türkiyeli anti-militaristlerden biri olan Uğur Yorulmaz’dan gelmiştir. Ancak, 

tabii ki bu yanıtı Hürriyet değil, Birgün gazetesi yayımlamıştır.58 Uluengin’in eblehlikle 

itham ettiği pasifizme karşılık ‘aklın’ ürettiği savaşlar, katliamlar, savaşların neden olduğu 

açlık, çalışma kampları ve sürgünlerden söz ettiği yazısında Yorulmaz, “Şiddetin dili tek ve 

netken, şiddetsizliğin dili yaratıcıdır” diyerek, pasifizmin, “çatışkıları şiddetsiz yöntemlerle 

çözmeye çalışan bir düşünce sistemi” olduğunu belirtmektedir. 

Uluengin’le benzer biçimde, Yalçın Doğan da yine eski tarihli bir yazısında, Osman 

Murat Ülke’nin AİHM’ne açtığı dava üzerinden vicdani ret ile ilgili düşüncelerini hem nalına 

hem mıhına vurarak açıklıyor. Doğan, bir yandan “ ‘Bir Türk genci ulusa, devlete, askere 

                                                 
56 Hadi Uluengin (2006), “Vicdaniyet ve hürriyet”, Hürriyet Gazetesi, 2 Mayıs. 
57 Hadi Uluengin (2004), “Vicdani ret”, Hürriyet Gazetesi, 26 Mayıs. 
58 Uğur Yorulmaz (2004), “Densizlik tarihi”, Birgün Gazetesi, 30 Mayıs. 
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hiçbir itirazı yok’, ama ‘Ben askerlik yapmak istemiyorum’ diyor” ifadesiyle Ülke’nin 

mücadelesini evcilleştirmeye çalışıyor, bir yandan “Oysa, her Türk genci için askerlik, 

Anayasal bir görev!.. Bu yönde dava açmak mümkün mü?” diye sorarak Türkiye’nin özgül 

koşullarını hatırlatıyor; bir yandan da, Batı’da kutsal olanın devlet değil birey olduğunu ve 

AB süreci ile birlikte “bireyin kutsallığını kabul etmekten geçen” “gerçek zihniyet 

devrimi”nin gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.  Ancak, Avrupa ülkelerinde vicdani ret 

karşılığı yerine getirilmesi gereken zorunlu hizmeti de, hiç de özenilmeyecek bir uygulama 

olduğunu vurgulamak istercesine kendince ‘aşağılayarak’ anlatıyor, tıpkı Uluengin gibi: 

 

“Çalışacağı kamu hizmeti kendi mesleki alanında da olabiliyor, 
başka alanda da. Örneğin, askerlik süresinin iki katı kadar, bir devlet 
hastanesinde doktorluk ya da hastabakıcılık ya da Kızılay’da çadır 
taşımak ya da şu bakanlıkta çaycılık gibi. Nerede, hangi işte 
çalışacağına devlet karar veriyor. Bireysel özgürlük açısından, vicdani 
ret var, ama devlete karşı görev açısından da, bunun karşılığında bir 
kamu kurumunda çalışmak zorunluğu var.”59 
 

Toplumsal bir denetim aktörü olan medya ilk önce statükoya yapılan tehditleri 

belirlemek zorundadır. O nedenle, sapkın (yani norm dışı ve statükoyu tehdit eden) fikirleri ya 

da grupları dışlamak yerine onları sapkınlıklarının altını çizmeye yarayacak biçimde sergiler. 

“İdeolojik statüko, sapkın fikirler aşağılanarak yeniden onaylanır.”60 Uluengin ve Doğan’ın 

yazılarında, “bir tür sapkın” olarak konumlandırdıkları vicdani retçilere yönelik hiç saklamaya 

gerek duymadan yer alan aşağılama tonu, statükoyu koruma telaşının bir göstergesi olsa 

gerektir.  

Farklı konulara kısa kısa yer ayırdığı köşesinde Yalçın Bayer, “Beyinler Yıkanıyor” 

başlıklı bölümde, “uydurma kavram” olarak nitelendirdiği vicdani ret ile beyinlerin 

yıkandığından bahsediyor ve tabii ki Türkiye’nin özgül koşulları olduğunu hatırlatıyor. 26 

Ağustos Dumlupınar Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümüne ayırdığı yazısının 

ilk bölümünün ardından, tam olarak anlaşılamayan yazısında Bayer, ‘asker-ulusun’ vicdani ret 

hakkını isteyenler tarafından faşist diktatörlükle eş tutulduğunu, vicdani reddin ‘ordu-millete’ 

ihanet olduğunu şöyle belirtiyor:  

 

“Günümüzde uydurma kavramlarla beyinler yıkanıyor, Türk 
ulusunun pratiği, gerçekleri ve özel koşulları yok sayılıyor. Asker-ulus 

                                                 
59 Yalçın Doğan (2004), “‘Ben askere gitmem’ derse”, Hürriyet Gazetesi, 9 Ekim. 
60 Pamela Shoemaker ve Stephen D. Reese (1997), “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, çev. 
Süleyman İrvan, içinde (der.) Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Ankara, Bilim Sanat Yayınları, ss. 104-
105. 
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Hitler’in, Mussoli’nin, Franko’nun, Salazar’ın militarizmiyle bir 
tutulmak isteniyor. Militarizmin, kan ve ateş olduğu, AB’nin 
militarizme tepki kuruluşu özelliğini hiç kimse akla bile getirmiyor. Bu 
bağlamda ‘vicdani ret’, ordu-millete ihanet değil mi? İrtica, bölücü 
teröre has özelliktir; yönetemeyen yönetimin can yeleğidir. 
Yönetmekten aciz yönetim nasıl olur da TSK’yı yönlendirebilir?”61 

 

Pakize Suda ve Oktay Ekşi kendilerine bedelli askerlikle ilgili gelen muhtemelen aynı 

e-posta mesajlarının yoğunluğu nedeniyle köşe yazılarını bu konuya ayıran iki isim. Ancak, 

sahip oldukları dünya görüşü ve Hürriyet gazetesinde ya da Türkiye basınında üstlendikleri 

rol göz önünde bulundurulduğunda, konuya ilişkin söyledikleri birbirinden çok 

farklılaşmaktadır. Suda, bir seçim vaadi olarak kullanılan bedelli askerlik mevzusuna 

değindikten sonra, askerlik konusundaki düşüncelerini şöyle açıklıyor:  

 

“Askere isteyenler gitmeli. Daha doğrusu askerlik bir meslek 
olmalı. Galiba ‘profesyonel ordu’ oluyor  bunun adı. Yani Allah 
kısmet etmesin ama adamların işi savaşmak olmalı. 
Gelen e-postaları okuyunca bendenizin bu hususta bir ayrık otu 
olmadığım anlaşılıyor. Herkes aynı  fikirde. Kimse 15 ay hayatı 
durdurmak istemiyor. Çoluğun çocuğun, ailenin geçimi var işin 
ucunda. Güç bela bulunan ya da oturtulan işin kaybedilmesi var. Ve 
sırf bu sebeplerden kendisine yurtdışında  hayat kurmuş ve kuracak 
olanlar var.”62 

 

Suda’nın “hayatın aksamasına neden olduğu” gerekçesiyle, “isteyenlerin gitmesi 

gerektiği”, bir başka deyişle, profesyonel orduya geçilmesini önerdiği yazısına karşılık, Oktay 

Ekşi’nin “Beyhude uğraşıyorlar” başlıklı yazısı oldukça sert ve tehditkâr bir hava 

taşımaktadır. Kendisine gelen e-postalarda işin aksamaması, gençlik yıllarının askerde 

geçmemesi, yurtdışında yaşıyor olmak gibi gerekçelerle askerlik yapmak istemeyen, askerlik 

hizmetinin profesyonel askerliğe çevrilmesini talep edenler bulunduğunu söyleyen Ekşi, 

vicdani ret gerekçesini ise, “Bir başka grup, ‘ben adam öldüremem. Ölmüş adamı bile 

görmeye tahammül edemem. Niçin beni askere alıp da adam öldürmeye zorluyorlar. Ben 

askerliğe tümden karşıyım’ diye nutuk atıyor. Üstelik böyleleri ‘vicdani retçi’ geçinip bir de 

çağdaşlık fiyakası yapıyor” şeklinde tarifleyerek kendince vicdani retçileri samimiyetsizlikle 

suçlamakta ve değersizleştirmektedir. Egemen ideolojiye eklemlenmenin üretim tarzı, 

‘sembolik sermaye’ temelinde iktidar uygulayan gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, yönetmenler, 

                                                 
61 Yalçın Bayer (2006), “26 Ağustos’un anlamı”, Hürriyet Gazetesi, 26 Ağustos. 
62 Pakize Suda (2005), “Askerlik”, Hürriyet Gazetesi, 17 Şubat.  
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akademisyenler gibi ‘sembolik seçkinler’ denilebilecek gruplar tarafından denetlenir.63 Bu 

gruplar, kimin kamusal olarak ve hangi tarzda tarif edilebileceğine dair düzenlemeler 

yapabilirler. Kamusal bilginin, inançların, tutumların, normların, değerlerin, ahlakın ve 

ideolojilerin imalatçısı oldukları için, bu grupların sembolik iktidarı aynı zamanda bir 

ideolojik iktidar biçimidir. Örneğin, Hürriyet’in başyazarı Oktay Ekşi, sembolik seçkin rolü 

gereği, kurumsal efendisinin sesini yansıtmaktadır. Seçkinlerin çıkarları ve ideolojileri 

genellikle kendilerine ücretlerini ödeyenlerinkinden temelde farklı değildir.64 

Yazısında, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün askerlik süresi ve bedelli askerlikle 

ilgili açıklamalarının Genel Kurmay tarafından düzeltilmesi ile ilgili fikrini de dile getiren 

Ekşi, vicdani retçileri, adeta askerlik yapmak isteyenlerin kanına girmekle suçlamaktadır: 

 

 “Türkiye’deki askerlik sistemi öyle mi olmalıdır, böyle mi diye 
ilgililer (uzmanlar) tartışabilirler. Sonunda bu ülkenin gerçeklerine en 
uygun çözümü bulmak onların işidir. Ama bu, ne işportaya konup 
pazara sürülecek bir konudur, ne de Milli Savunma Bakanı 
konumundaki bir siyaset adamının sağlam  bir zemine dayanmadan 
açıklama yapmasına müsaittir. Hele hele askerlik sevmez 
kardeşlerimizin ikide  bir kaşıyıp askerlik görevini yapıp bitirmek 
isteyenleri de tereddüde düşürmelerinin savunulabilecek bir yanı hiç 
yoktur.”65 

 

Ekşi’ye yanıt vermekte hiç gecikmeyen anti-militaristler, “Hiçbir bedel 

ödemeyeceğiz” başlıklı bir yanıt metnini Savaş Karşıtları İnternet Sitesi’nde aynı gün 

yayımlamışlardır.66 Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök’ün vicdani ret 

konusuna değindiği başlıklı tek yazısı 2003 tarihini taşımaktadır. “Vicdani ret” başlığı 

yanıltmasın, yazının konuyla hiçbir ilgisi yok. Yılın en çok vergi veren on kuruluşundan biri 

olan Hürriyet’e verilen ödül ve düşündürdükleri üzerine yazdığı yazısında Özkök, vergi 

verenlerin kendini enayi gibi hissetmesine isyan etmekte ve yazısını şöyle bitirmektedir:  

 
“Bu dünyada, bazı ülkelerde insanlara askere gitmemek için 

‘vicdani ret’ hakkı bile tanınıyor. Keşke bizlere de vergi için böyle bir 
‘vicdani ret’ hakkı tanınsaydı da, isyanımızı hiç olmazsa bu hakkı 
sadece bir yıl kullanarak gösterebilseydik. Çünkü dünyada, dürüst ve 
başarılı insanına bu kadar zulmedip, üçkâğıtçısını, düzenbazını 

                                                 
63 Bourdieu’den aktaran İnal (1996), Haberi Okumak,  a.g.e, s. 276.  
64 Teun A. van Dijk (1994), “Söylemin Yapıları ve İktidar Yapıları”, içinde (der. ve çev.) Mehmet Küçük,  
Medya, İktidar, İdeoloji, Ankara, Ark Yayınevi, ss. 276-277. 
65 Oktay Ekşi (2005), “Beyhude uğraşıyorlar...”, Hürriyet Gazetesi, 7 Nisan. 
66 Ersan Uğur Gör (2007),  “Hiçbir bedel ödemeyeceğiz”, 7 Nisan 2005, http://www.savaskarsitlari.org/arsiv,  8 
Ocak. 
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ödüllendiren başka bir devlet yoktur.”67 
 

Sembolik seçkinlerin kamusal metnin ve konuşmanın türlerini, başlıklarını, 

argümantasyonunu, stilini, retoriğini ya da sunumunu belirlemek yoluyla insanların 

zihinlerine tesir etme tarzları üzerinde önemli bir denetime sahip oldukları hatırlandığında 

sembolik iktidarlarının her ne kadar bir kısıtlanımlar dizisi içinde uygulansa da, hatırı sayılır 

ölçüde olduğu söylenebilir.68 Dolayısıyla Ertuğrul Özkök’ün bir sembolik seçkin olarak, 

araştırılan dönemde, vicdani ret konusuna değinen hiçbir yazı yazmamış olması, eski tarihli 

tek bir yazısının da kavramla adeta dalga geçen bir yazı olması, gündem koyma konusunda 

etki alanı çok geniş bir konumda bulunmasına rağmen ideolojik olarak nasıl bir seçim 

yaptığına dair önemli bir göstergedir.  

Hürriyet, bu araştırmaya konu olan tarihler arasında vicdani ret konusuna söyleşi türü 

aracılığıyla da pek yer vermemiştir. Şermin Sarıbaş’ın 2002 yılında vicdani retçi Mehmet 

Bal’la yaptığı bir söyleşi69 ve ‘uçak kaçıran vicdani redci’ Hakan Ekinci ile Birgün 

gazetesinde uçak kaçırma olayından önce yayımlanan bir söyleşinin, olay sonrasında 

yayımlanması dışında Hürriyet’te bir söyleşiyle karşılaşılmamıştır. Zaten, Sarıbaş da 

söyleşinin başlığını Mehmet Bal’ın söylediği “‘Suç ve Ceza’da kendimi okudum’” cümlesini 

kullanarak koymuş ve tercihini vicdani ret konusundan değil, Bal’ın cinayet suçu ile 

cezaevine girmiş olmasına vurgu yapmaktan yana kullanmıştır. Vicdani ret konusunun 

bugüne oranla daha az bilindiği 2002 yılında yayımlanan söyleşide, vicdani ret ile ilgili bilgi 

olarak ise, sadece iki cümlelik bir tanıma ve vicdani ret manifestosunu imzalayan ünlülerin 

isimlerine yer verilerek, popüler isimlerden yararlanma yolu seçilmiştir. 

Birgün Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Vicdani retçi Mehmet Tarhan’ın gözaltına alınmasından tahliye olmasına kadar geçen 

süreci yakından takip eden Birgün gazetesi, bu araştırmaya konu olan yaklaşık bir buçuk 

yıllık süreçte Mehmet Tarhan başta olmak üzere farklı vicdani retçilerle söyleşilere ve vicdani 

ret üzerine çeviri70, yorum ve köşe yazılarına da en fazla yer veren iki günlük gazeteden biri 

olmuştur. Gazete, vicdani retçilerin taleplerine ayrıntılı yer veren, neredeyse ‘angaje’ 

başlıklarla71 aslında kuruluş manifestosunda72 yerine getirmeyi iddia ettiği “toplumsal 

                                                 
67 Ertuğrul Özkök (2003), “Vicdani ret”, Hürriyet Gazetesi, 4 Ocak.  
68 van Dijk (1994), “Söylemin Yapıları ve İktidar Yapıları”, a.g.e. 
69 Şermin Sarıbaş (2002), “‘Suç ve Ceza’da kendimi okudum’”, Hürriyet Gazetesi, 22 Aralık.  
70 “Sheehan ve ABD’de savaş karşıtı hareket” (2005), çev. Emrah Göker, Birgün Gazetesi, 28 Ağustos. 
71 Serap Güzelcan (2005), “ ’Mehmet Tarhan’a özgürlük’”, Birgün Gazetesi, 10 Aralık; Necla Dulkadiroğlu 
(2006), “‘Vicdani ret de bir insan hakkıdır’ ”, Birgün Gazetesi, 9 Nisan; “Birgül Özbarış: Vicdani ret bir haktır” 
(2006), Birgün Gazetesi, 18 Temmuz; Nezahat Alkan (2006), “Bazı Türkler asker doğmaz”, Birgün Gazetesi, 8 
Haziran. 
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muhalefet dalgasının sesi olma hedefi”ni yerine getirmiştir. Askeri Yargıtay’ın, AİHM’nin 

Osman Murat Ülke ile ilgili kararını Mehmet Tarhan davası için bağlayıcı bulmadığıyla ilgili 

haberde Tarhan’ın değerlendirmesine ayrıntılı yer veren73 Birgün, vicdani retçilerin 

geleneksel Militurizm Festivali74’ni duyuran bir habere de sayfalarında yer açmıştır.75 

Britanya’da parlamentoya sunulan ve yabancı ülke veya topraklarda işgalci olmayı 

reddeden askerlere ömür boyu hapis cezası öngören Silahlı Kuvvetler Yasa Tasarısı’na karşı 

ordudan istifa eden askerler tarafından başlatılan kampanyayla ilgili habere “Britanyalı 

askerler ‘reddediyor’” başlığıyla yer veren gazete, AİHM’nin Osman Murat Ülke ile ilgili 

kararının ardından “Avrupa’da zorunlu askerlik azalıyor” başlığı ile hazırladığı haberde, 

zorunlu askerlik uygulaması konusunda Avrupa ülkelerinin durumunu kısaca anlatmış ve 

vicdani ret hakkının hangi AB üyesi ülke tarafından hangi tarihte kabul edildiğini 

listelemiştir.  

Bir köşe yazısında76 yazar Melville’in “Yapmamayı tercih ederim” diyen kahramanı 

Katip Bartleby’nin sivil itaatsizliğin ilham perilerinden biri olduğunu hatırlatma vesilesiyle 

vicdani ret meselesine değinen Süreyyya Evren diğer bir yazısında77 ise, Birikim dergisinin 

“Anti-militarizm-vicdani red” dosyasında (Temmuz 2006) bulunan bir yazıdan ve Peretz 

Kidron tarafından derlenen “Yesh Gvul: Başkaldıran İsrail Askerleri” adlı kitaptan söz 

etmektedir. Kitapçılarda sergilenen kitapların türünü, yükselen milliyetçi ve militarist dalgayı 

tanımlamanın yollarından biri olarak seçtiği bir yazısında ise Evren, Türkiye’de vicdani ret 

meselesinin anti-militaristlerin yıllardır sürdürdüğü mücadele ile değil, AİHM kararı ile 

farkedilir olmasına içerlemektedir:  

  

                                                                                                                                                         
72 “Neden Bir Günlük Gazete? Nasıl Bir Günlük Gazete?” (2007), http://www.birgun.net/bolum-92, 6 Ocak. 
73 İnan Gedik (2006), “AİHM, askeri yargıyı bağlamadı”, Birgün Gazetesi, 29 Nisan. 
74 TDK Türkçe Sözlük’te, (1) bir ülkede ordu gücünün aşırı derecede ağır basması ve (2) bütün yurt sorunlarının 
yalnız ordu gücüyle çözülebileceğini savunan görüş (bkz. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü (1998), Ankara, 
Türk Dil Kurumu Yayınları) olmak üzere iki tanımı bulunan militarizm (İngilizcesi militarism) sözcüğünün 
“mili”si ile milliyetçiliğin “milli”si arasındaki derin ilişkilere dikkat çeken yaratıcı etkinlikler Militurizm 
Festivali kapsamında 2004’ten bu yana gerçekleştiriliyor (Bkz. Ayşe Gül Altınay (2006), “Militarizm’den 
Miligösteri’ye Türkiye’de Anti-militarizmin Yeni Yüzleri”, Birikim Dergisi, (Vicdani Red, Anti-militarizm), 
Temmuz, Sayı: 207, s. 56). 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçiler Günü’nü de içine alan günler içinde, daha önce 
sırasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da düzenlenen festival kapsamında biraraya gelen Türkiyeli ve yurtdışından 
anti-militaristler, militarizmin sembolü haline gelmiş askeri kurumlara “turistik geziler” düzenliyor. Örneğin 
asker karşılama ve uğurlama törenlerine sahne olan tren garlarında “retçi karşılaması” yapılıyor, “en büyük retçi, 
bizim retçi” sloganları atılıyor. NATO, askere alma birimleri, kışlalar, askeri cezaevleri, askeri anıtlar önünde 
protesto gösterileri oluyor. Tümüyle “şiddetten arınmış” ama asla “şirretsiz olmayan” bu etkinliklerin tümünde 
eğlence, ti’ye alan bir bakış, müzik ve dans hâkim oluyor.  
75 “Militurizm Festivali Başlıyor: Militurizm Festivali 13-14 Mayıs’ta” (2006), Birgün Gazetesi, 12 Mayıs. 
76 Süreyyya Evren (2005), “Ret ve Edebiyatta Kalıcılık”, Birgün Gazetesi, 26 Nisan. 
77 Süreyyya Evren (2006), “Silinmez tartışmalar serisi”, Birgün Gazetesi, 23 Temmuz. 
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“Yıllardır süren ve burada gerçekleşen fiili mücadeleler, neşeli-
neşesiz farklı eylem formları, bire bir çatışmalar ve mahkemeler değil 
de, bir AİHM mahkemesi kararı vicdani reddi Türkiye’de 
farkedilirleştirdi, etkinleştirdi. Çünkü bu ‘lamı cimi yok, anlaşılan 
vicdani red gelecek’ hissiyatını oturttu...buradaki siyasi ham mücadele 
ancak Avrupa katında işlenir ve buraya geri dönerse giyilebilir. 
Buradaki eylem burasıyla dolaysız ilişki kuramıyor neredeyse bu 
durumda...Vicdani reddi savunan metinlerde şöyle bir ima görmek 
mümkün mesela: ‘biz vicdani red hakkı istiyoruz! Ve evet biliyoruz 
eninde sonunda, hatta yakında Avrupa yüzünden bunu vereceksiniz. 
Dolayısıyla bunu aslında sizden ve buradan talep etmiyoruz. Bunu 
zaten alacağız ama şimdi talep etme hakkını istiyoruz. Zaten o zaman 
da total red talep edeceğiz.’”78 

 

Birgün’de de tıpkı diğer gazetelerde olduğu gibi Perihan Mağden’in halkı askerlikten 

soğuttuğu gerekçesiyle yargılanması vesilesiyle birçok köşe yazarı vicdani ret konusuna 

değinen yazılar yazdılar. Bunların bir kısmı doğrudan Perihan Mağden davası ve vicdani ret 

meselesine odaklanırken; bir kısmı ise Türkiye’deki genel ifade özgürlüğü önündeki engeller, 

yeni TCK ve özellikle ifade özgürlüğünü düzenleyen 301. madde ya da AKP politikalarına 

yönelik eleştiri çerçevesinde yazılardır. Örneğin Sezai Temelli yazısında, “varolan iktisadi 

düzenlemeye karşı emek eksenli bir toplumsal karşıtlığın önünün mevcut ilişkiler içinde nasıl 

baskıcı bir yöntemle kesilebileceğini” örneklerken, Eğitim Sen’in kapatılması, Boğaziçi 

Üniversitesi’nde düzenlenen Ermeni konferansının ertelenmesi gibi olayların yanı sıra 

“vicdani retçi Mehmet’e yapılanlar”ı da anmaktadır.79 

“Sahte savaşçılar ile gerçek barışçılar” başlıklı köşe yazısında “Türkiye’de savaşın 

yararlarına inanan çok geniş bir siyasi yelpaze” olduğunu söyleyen Nazım Alpman, “asker 

uğurlama-şehit karşılama törenlerinde gençleri savaş çığlıklarıyla askere yollayan bu ekibin 

askere gitmemek için yapmadıkları sahtekârlık kalmadığını” belirterek vatanseverlik miti 

etrafında sergilenen ikiyüzlülüğü ortaya koymaktadır. Alpman’ın bu bakış açısı, Hürriyet 

köşe yazarı Pakize Suda’nınkiyle benzerlik göstermektedir:  

 
“Mehmet Tarhan askere gitmeyi reddettiği için 11 ay hapis yattı. 

Tarhan, ‘savaşmak istemiyorum’ diyor. Onun pozisyonunda olanlara 
‘vicdani redci’ deniliyor...Öztürkler.com internet sitesinin sahibi, 
samimi milliyetçi, büyük ülkücü, değerli vatansever Sedat Peker'in 
yakın çalışma arkadaşlarından Boğaç Kaan Murathan ile Olgun 
Aydın askere gitmemek için Üsküdar Anadolu Kulübü'nden lisans 
çıkartarak futbolculara tanınan tecil haklarından yararlanmışlar. 

                                                 
78 Süreyyya Evren (2006), “Siyasetin çekilmesi ve erksizleşme”, Birgün Gazetesi, 6 Şubat. 
79 Sezai Temelli (2005), “Özelleştirme/Devletleştirme”, Birgün Gazetesi, 1 Haziran.  
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Yaşları 30'a dayandığı halde eğitim alayının nizamiye kapısının 
önünden bile geçmemişler. Şimdi bunlara sorulsa: 
 - Niye askere gitmekten kaçıyorsunuz? 
 - Efendim biz çok fazla vatanseveriz de ondan!.. 
 Vicdani redci Mehmet Tarhan ise ‘delikanlı gibi’ çıkıyor, 
dobra dobra açıklıyor: 
 - Ben askerliğe karşıyım, o yüzden gitmiyorum! 
 Devlet her iki uçtakilere de inanıyor. Biri doğru söylediği için 
hapse giriyor, diğerleri yalan söyledikleri için hayatlarını 
yaşıyorlar.”80 

 
  TBMM’de 5 Eylül 2006’da Lübnan’a asker gönderme tezkeresi görüşülürken 

sokaktaki eylemcilerin attığı “Çıkarsa tezkere, Bilal gitsin askere” sloganına gönderme yapan, 

“Erdoğan, Bilal’i askere gönderme” başlıklı köşe yazısıyla Çiğdem Mater, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da dahil olmak üzere, zorunlu askerlik hizmeti yapmak 

istemeyen geniş kesimler olduğunu, askere gitmemek için başvurulan yöntemlerden birinin 

özel üniversitelerde yüksek lisans programlarına kayıt olmak olduğunu hatırlatmaktadır. 

Çözüm önerisi olarak ise, vicdani ve total reddin bir hak olarak tanınmasını getirmektedir:  

 

“Tıpkı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal 
gibi...Şimdi durduk yerde tenzih etmek istemem kendisini ama 
kendince şahane bir şekilde Dünya Bankası'nda kariyer yaparkene 
kalkıp da mesela Amasya orduevinde ya da Tansu Çiller'in oğlu gibi 
Foça'da askerlik yapmayı aklının uç kenarından bile geçirmiyordur 
herhalde. Tam da bu yüzden dördüncü yılını tamamlar tamamlamaz 
Türkiye'ye gelip bir ay askerlik yapacağından eminim. O bir ayın bile 
ona külfet gibi geldiğini de tahmin edebiliyorum ayrıca...Ortada bu 
kadar net bir ‘askere gitmek istemeyen insanlar’ grubu varken bu riya 
neden peki? Neden hâlâ hepimizin asker doğduğuna dair bir inanç 
var? Yok işte öyle bir şey, gayet net, insanlar zorunlu askerlik yapmak 
istemiyorlar. Birincisi bu iş profesyonel bir ordu işi, üç ay eğitimle 
insanları Hakkâri'ye gönderirseniz olmaz, ayrıca 20'sine gelmemiş ya 
da yeni geçmiş insanların hayatından 6 ay, 12 ay gönülsüzce almak 
her şeyden önce haksızlıktır. Bu bir tercih olmalıdır, bir şekilde gitmek 
isteyen varsa gider. İkincisi bu toplumun bir bölümü, eline silah 
almak, insanları öldürmek istemiyor, bu da en temel insan hakkı. 
Millet sokaklarda boşuna mı paralıyor kendini ‘Öldürmicez, ölmiycez, 
kimsenin askeri olmıycaz’ diye? Çözüm var mı? Çok iyimser bir 
Polyanna iseniz var. Türkiye Cumhuriyeti acilen vicdani reddi ve total 
reddi kabul etmeli, askere gitmek istemeyenler gitmemeli, gayet basit. 
İkincisi de nasıl olacağını hiç bilemediğim bir şekilde profesyonel 
orduya geçilmesi için gerekli adımların atılması...Asker olmak isteyen 
olsun, biz tutmayalım...Ama istemeyen de yerinde otursun.”81 

 
                                                 
80 Nazım Alpman (2006),  “Sahte savaçılar ile gerçek barışçılar”, Birgün Gazetesi, 20 Temmuz. 
81 Çiğdem Mater (2006), “Erdoğan, Bilal’i askere gönderme”, Birgün Gazetesi, 9 Eylül. 
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Burak Cop, Birgün’de yer alan bir yorum yazısına askerliğin zorunlu olmadığı 

İngiltere’de, oğlu Irak işgali sırasında ölen babanın başlattığı kampanyadan söz ederek 

başlamakta ve askerliğin zorunlu olduğu Türkiye’de, şehit ailelerinin “vatan sağolsun” 

söyleminin yerini “Son olarak PKK tarafından öldürülen Deniz Yüzgeç’in annesi Ayfer 

Yüzgeç’in “Evladımı vatana feda etmiyorum” ve Zeki Burak Okay’ın annesi Neriman 

Okay’ın “Ben oğlumu asker olsun diye okutmadım” sözlerine bıraktığını hatırlatmaktadır: 

“Acılı annelerin tepkisinin arka planında bugünün Türkiyesi'nde, 
bu koşullarda, böylesi bir ölümün anlamsızlığına mı, yoksa oğullarının 
Reg Keys'in oğlundan bile daha çaresiz bir şekilde, kendi iradeleri 
dışında hayatlarından belli bir süreyi harcadıkları bir kurumun çatısı 
altında ölmesine mi isyan var, bilemeyiz. Ancak ilk olasılık politik bir 
duruş içerdiği için yalnızca ikincisini kabul etmemiz halinde bile, 
Türkiye'deki askerlik rejiminin temelden değişmesi anlamına gelecek 
örtülü bir talep kendini gündeme getiriyor: Zorunlu askerliğin son 
bulması...Yeni Genelkurmay Başkanı’nın ordunun yüzde 30 oranında 
küçültülmesi şeklinde açıkladığı strateji de profesyonel orduya giden 
yolda bir adım zaten. Ama bu hâlâ uzun bir yol. Dolayısıyla daha epey 
bir süre Deniz Yüzgeç, Zeki Burak Okay ve son günlerde ölen diğer 
askerler gibi pek çok kişi, ‘şehit’ olmayı isteyip istemedikleri 
kendilerine sorulmadığı halde, ‘şehit düşmeye’ devam edecek.”82 

 

Birgün’ün gerek haberleri gerekse yer verdiği köşe yazısı, yorum ve söyleşileriyle 

vicdani ret hakkını açıkça destekliyor olması, gazetenin genel bir anti-militarist bakış açısına 

sahip olduğu anlamına gelmiyor elbette ki. Nitekim, “patronsuz gazete” şiarıyla yola çıkan 

Birgün’ün kuruluş sürecinde ve yayın kurulunda yer alan ve aynı zamanda köşe yazarı olan 

Doğan Tılıç, bir köşe yazısına Perihan Mağden’e, Mehmet Tarhan ile ilgili yazısından dolayı 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından “halkı askerlikten soğutma” davası açıldığını hatırlatarak 

başlıyor. “Ortaya dökülen kimi ilişkilerle karşılaştırılınca, Perihan Mağden’in ifade özgürlüğü 

çerçevesinde değerlendirilmesi gereken yazısının, “askerlikten soğutuculuğu”nun “epeyce 

hafif” kaldığını söyleyen Tılıç, içinde asker kişilerin de bulunduğu bazı çetelerin, özellikle 

son olarak “Atabey çetesi”nin ortaya çıktığını hatırlatıyor ve askeriye içindeki çete 

yapılanmalarını, bir tür askeriyeye leke sürme söylemi içinden eleştirmektedir. Bir başka 

deyişle, Türkiye’de ordu tüm ekonomik, siyasi ve hatta sosyal yapılanması ile gayet sorunsuz, 

halkla barışık, pür-i pakmış ancak, bu türden çete yapılanmaları ordunun olumlu imajını 

lekeliyor, askerin adını kötüye çıkarıyor ve dolayısıyla halkı askerden soğutuyor demeye 

getirmektedir:  

                                                 
82 Burak Cop (2006), “ ‘Şehit’ olmama hakkı”, Birgün Gazetesi, 12 Eylül.  
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“Eğer bunlar askeri hedef alan ‘organize işlerse’, birilerinin 
halkı askerden soğutmaya çalıştığı; asker içinden birilerinin çetelere 
‘bulaştığı’ bir gerçekse, bu kez de bu askerlerin halkı askerden 
soğuttuğu söylenebilir...Sizce, bir de halkı askerlikten ve askerden 
soğutmak suçundan yargılanmaları gerekmez mi? Hani, Perihan 
Mağden yargılanıyor da!”83 

 

Kendini vicdani retçi olarak tanıtan Hakan Ekinci’nin uçak kaçırma eyleminin 

ardından hazırladıkları  “Vicdani red 17 yıllık sorun”84 başlıklı haberde Gökhan Gençay, 

Volkan Şahin ve Ufuk Koşar, vicdani reddin Türkiye’deki kısa tarihçesini ve vicdani reddin 

ne olduğunu anlatmaktadır. Haberde, Türkiyeli anti-militaristler adına açıklama yapan Uğur 

Yorulmaz’ın “Ekinci'nin vicdani retçi olduğu gerekçesi ile şiddete başvurup uçak kaçırması, 

yüzlerce insanın yaşamını tehlikeye atması, ölmeyi ve öldürmeyi vaaz eden her türlü ilişki 

biçimini reddetmek olan vicdani reddin felsefesi ile bağdaşan bir tutum değildir” odaklı 

açıklamasına yer verilmektedir. Bu haberden de açıkça anlaşılacağı üzere, gündemdeki uçak 

kaçırma ve ona karşı anti-militaristlerin verdiği yanıt aracılığıyla olduğu gibi, Birgün hemen 

her fırsatta vicdani redle ilgili geniş bilgi içeren haber ve yazılar yayımlamaya özen 

göstermektedir. Gazete böylelikle, sair zamanlarda vicdani ret meselesine ilgi göstermeyip, 

uçak kaçırma eylemi gibi sansasyonel durumlarda, vicdani retçileri “terörist” olarak gösterme 

fırsatını kaçırmak istemeyen yaygın medyaya yanıt verme konusunda bir kez daha anti-

militaristlerin yanında olduğunu, onların sesi olma yolunda çaba gösterdiğini ispat etmiş 

olmaktadır.  

Gençay Gürsoy, Osman Murat Ülke’nin AİHM’de açtığı davanın Türkiye 

Cumhuriyeti’nin (TC) mahkûmiyeti ile sonuçlanmasını okuduğunda aklına gelen ve 

militarizmin despotik mantığını açık biçimde anlatan birbiriyle ilişkili birkaç askerlik anısını 

anlatarak başladığı yazısında, bu mahkeme kararı sayesinde “ilk kez vicdani ret kavramının 

hukuki zeminde tartışılmasının yolunun açılmış olduğunu” şöyle belirtmektedir:  

 

“Daha da önemlisi, askerlik gibi sosyo-kültürel kökleri itibariyle 
dokunulmaz ve kutsal sayılan bir hizmetin, ağır bir bedel ödeyerek de 
olsa insani gerekçelerle reddedilebileceğini gösterdi. Bizim 
kuşaklardan bu cesareti gösteren çıkmamıştı...batıda giderek 
yaygınlaşan ‘vicdani ret’, askerlik  hizmetini, sağlık, eğitim, 
yaşlıların bakımı vb. sivil alanda çalışarak yapma imkanı sunarken, 
Türkiye'de şimdilik, 1111 sayılı askerlik kanununun ihlali anlamına 
gelen bir suçtur. Hiç kuşku yok ki er ya da geç bu yol açılacak ve 
askerlik yerine belki biraz daha uzun ve ağır bir sivil hizmet alternatifi 

                                                 
83 L. Doğan Tılıç (2006), “Halkı askerlikten soğutmak!”, Birgün Gazetesi, 6 Haziran. 
84 Gökhan Gençay, Volkan Şahin ve Ufuk Koşar (2006), “Vicdani red 17 yıllık sorun”, Birgün Gazetesi, 4 Ekim. 
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mümkün olacaktır. Bugün ağır bedeller ödeyerek bu kapıyı 
aralıyanlara sivilleşmeden yana yurttaşlar olarak şükran 
borçluyuz.”85 

 

Gürsoy böylece, militarizm karşısında sivilleşmeye vurgu yaparak, vicdani retçilerin 

gerek cezaevine girerek gerekse dışarıda ‘sivil ölüm’e mahkûm olarak bedelini ödedikleri 

vicdani ret tavrının sadece bireysel değil, aynı zamanda sivilleşmeden yana tüm yurttaşların 

özgürleşmesini sağlayacak bir eylem biçimi olduğunu hatırlatarak teşekkür etmiş olmaktadır. 

Aydın Engin, Türkiye basınında köşesini 15 Mayıs Dünya Vicdani Ret Günü’ne 

ayırmış birkaç yazardan biridir. Mehmet Tarhan sürecinden önce, 2004 tarihli yazısında 

Engin, sevgililer günü, sigarayı bırakma günü, anneler günü, 1 Mayıs, 19 Mayıs hatta süt 

içme günü gibi toplumun farklı kesimleri tarafından kutlanan önemli günler arasında bir de 

vicdani ret günü olduğunu hatırlatmakta ve her ne kadar ismini böyle anmasa da, İstanbul’da 

düzenlenen 1. Militurizm Festivali’ni86 anlatmaktadır:  

 

“15 Mayıs Dünya Vicdani Ret Günü Türkiye'de de kutlandı. 
Çiçekçiler ve çörekçiler ve incik boncuk satanlar bayram etmedi; 
televizyonların çoğu (yoksa hepsi mi?) göstermedi, gazetelerin çoğu 
(yoksa hepsi mi?) yazmadı. Ama kutlandı. 
Adapazarı, Ankara, Antep, Bursa, İskenderun, İstanbul, İzmir, İzmit, 
Mersin, Samsun'dan gelen 100 genç antimilitarist, Taksim 
Meydanından başlayıp Haydarpaşa Garı, Selimiye Kışlası, GATA, 
silah  sanayinde etkin Nurol şirketi önünde, Beşiktaş Meydanında ve 
en sonunda Tüyap önünde barışçıl gösteriler yapıp, ortalığı renk 
alacası bir şenliğe çevirdiler. Beşiktaş'ta ‘13+1’ kişi vicdani ret 
bildirimlerini yaptılar. (‘Artı bir’ diye anılan vicdani retçi henüz 
anasının karnındaydı. O yüzden o ayrıca belirtildi).”87 

 

Vicdani reddin kısaca tanımını da yapan Engin, Türkiye’de vicdani reddin yargılanma, 

hapis, işkence, açlık grevi gibi birçok bedelin de ödendiği 15 yıllık bir tarihi olduğunu 

                                                 
85 Gençay Gürsoy (2006), “Bir askerlik hatırası”, Birgün Gazetesi, 4 Şubat. 
86 Birinci Militurizm Festivali’yle ilgili bir değerlendirme söyleşisi için bkz. (Kürşad Kızıltuğ ve Bülent Usta 
(2004), “...‘kararlı ve itaatsiz olursak halledebileceğimizden oldukça emindik’: Antimilitaristlerle Militurizm 
Festivali ve Antimilitarizm Hakkında Söyleşi”, Siyahi Dergisi, Kasım-Aralık, Sayı:1, ss. 66-75); aynı konudaki 
bir değerlendirme yazısı için bkz. (“Militurizm Festivali Gerçekleştirildi!” (2004), 
http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID =19548, 17 Mayıs); İkinci Militurizm Festivali’yle ilgili 
bir değerlendirme yazısı için bkz. (Aktan ve Göker (2005), “Militurizm Festivali: Express Oradaydı-Sezercik, 
Ayşecik, Ömercik...”, a.g.e., ss. 18-23); Üçüncü Militurizm Festivali’yle ilgili bir değerlendirme için bkz. 
(Gamze Göker (2006), “Ankara’da Militarizmin Karizması Çizildi”, 
http://www.bianet.org/2006/05/15/79057.html, 15 Mayıs); Militurizm festivalleri örneği üzerinden Türkiye’de 
anti-militaristlerin yaratıcı protesto eylemleri üzerine bir değerlendirme yazısı için bkz. (Ayşe Gül Altınay 
(2006), “Mehmet Tarhan’ı Görme Zamanı”, Radikal 2, 5 Şubat).   
87 Aydın Engin (2004), “Günlerden gün beğen, ama 15 Mayıs’ı...”, Birgün Gazetesi, 20 Mayıs. 
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hatırlatmakta, “kılcal damarlarına kadar militaristleştirilmiş bir toplumda ‘vicdani retçi’ 

olmanın salt bilinç değil, mangal gibi de yürek istediğini” belirtmekte ve eklemektedir:  

 

“Peki askerliğini ‘yedek subay öğretmen’ olarak yapmayı 
bilinçle tercih etmiş bu ‘çeyrek porsiyon vicdani retçi’ gazeteci ne 
demeye bu netameli konuya değinir? Hiiiiiççç... Yıllar önce 
Frankfurt’ta bir otomobilin arka camına yapıştırılmış bir yazıyı hiç 
unutmamıştır da ondan. Orada ‘Düşün savaş ilan edilmiş ve kimse 
cepheye gitmiyor’ yazıyordu. O tür yapışkan yazılar satan bir dükkana 
girip, o yazının tıpkısının aynısını alıp kendi külüstür arabasının arka 
camına yapıştırmıştır da ondan... O gün bugündür bu harikulade 
ütopyanın gerçek olacağı günü umut etmektedir de ondan...”88 

 

Köşe yazarları dışında anti-militarist aktivistlerin yorum yazılarına da sıklıkla yer 

veren89 Birgün, vicdani ret meselesi ile ilgili olarak onu aşkın söyleşi yayımlayarak, vicdani 

ret hakkını savunanların sözlerini kamuoyuna doğrudan aktarmalarına da aracılık etmiştir. 

Sivas Temeltepe Askeri Cezaevi’nde tutulduğu süreçte, avukatı aracılığıyla Mehmet 

Tarhan’la yapılan ve Savaş Karşıtları’nın web sitesinde yayımlanan söyleşi90 ilk olarak 

Birgün’ün İnternet’teki haber sitesi Sesonline’da, ardından kısaltılmış haliyle aynı hafta, 

gazetenin pazar ekinde tam sayfa olarak yayımlanmıştır.91 On bir ay cezaevinde kalıp tahliye 

olmasından sonra Tarhan’la yapılmış kısa bir söyleşinin de yayımlandığı Birgün’de92, 

muhabirinin “halkı askerlikten soğutma” davasından yargılanmasına neden olan vicdani retçi 

Erkan Bolot’la yapılmış bir söyleşi de yer almıştır.93 AİHM davasının sonuçlanmasının 

hemen ardından Osman Murat Ülke ile94 yapılan bir söyleşiyi yayımlayan gazete, uçak 

kaçırma olayından yaklaşık bir ay önce yayımladığı Hakan Ekinci söyleşisini95, olaydan önce 

Ekinci ile röportaj yapan tek gazete olarak kaçırma olayından sonra tekrar yayımlamıştır.96 

Birgün, doğrudan vicdani ret meselesi ile ilgili olmayan söyleşilerde de yöneltilen 

sorularla vicdani ret meselesine değinmeyi ihmal etmemiştir. Radikal gazetesinde yayımlanan 

“Bir Mahkeme Kararı” başlıklı yazısı nedeniyle TCK'nın 288. maddesinden yargılananan 

                                                 
88 A.g.e., aynı yer. 
89 İnci Ağlagül (2005), “Militarizm öldürür, öldür(e)mezse süründürür!”, Birgün Gazetesi, 3 Temmuz; Şükrü 
Kara (2005), “Mehmet Tarhan’a Sivas’tan destek”, Birgün Gazetesi, 13 Aralık. 
90 “Total retçi Mehmet Tarhan’la Röportaj-Mehmet Tarhan” (2005), www.savaskarsitlari.org, 23 Mayıs. 
91 “Bir Adet Eşcinsel Piyade Er Orduda Mevcut” (2005), Birgün Gazetesi, 22 Mayıs. 
92 Bahar Erkum (2006), “Ararlarsa hemen bulurlar”, Birgün Gazetesi, 18 Temmuz. 
93 Gökhan Gençay (2005), “Savaşların insan kaynağını kurutalım”, Birgün Gazetesi, 30 Ekim. 
94 Erkan Çınar (2006), “Eli silah tutmayan”, Birgün Gazetesi, 5 Şubat. 
95 Banu Uzpeder (2006), “Ekinci: Sadece ‘vicdani red’ hakkımı kullanmak istiyorum”, Birgün Gazetesi, 20 
Ağustos.  
96 Banu Uzpeder (2006), “Vicdani Redci Hava Korsanı Hakan Ekinci, Bir Ay Önce Birgün’e Konuşmuştu: Ne 
olursa olsun dönmeyeceğim”, Birgün Gazetesi, 4 Ekim. 
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Murat Belge97 ile, emekli askeri hakim olmakla birlikte sıklıkla sivil toplum çalışmalarının 

içinde yer alan ve sivilleşme ve demokratikleşmeye vurgu yapan yazı ve konuşmalarıyla 

tanınan Ümit Kardaş98 ve Yeni Aktüel dergisinde yayımlanan “Vicdani Red Bir İnsan 

Hakkıdır” başlıklı yazısı99 nedeniyle “halkı askerlikten soğutma” iddiasıyla Ceza Yasası’nın 

318. maddesinden yargılanan Perihan Mağden100 ile yapılan söyleşiler gazetede farklı 

periyodlarla yer almıştır.  

Ülkede Özgür Gündem Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Vicdani ret konusuna sayfalarında en çok yer veren gazetelerden biri olan Ülkede 

Özgür Gündem gazetesi, vicdani ret meselesine farklı noktalardan yaklaşmıştır. En genel 

bakış açısı ile bakıldığında, şimdiki ismiyle Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve aynı 

zamanda silahlı örgüt PKK’ya yakınlığı ile bilinen gazete anti-militarizme değil, vicdani ret 

konusuna yer vermeyi tercih etmiştir.  

Eylül 2006’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Doğu ve Güneydoğu’da 

gerçekleştirilen operasyonlarda yaşamını yitiren asker ailelerinin önceki yıllardan farklı olarak 

“vatan sağolsun demeyeceğim” diyerek isyan etmelerinin ardından, Ülkede Özgür Gündem 

gazetesi, bir yıl önce bir mayın patlamasında oğlunu kaybeden Mehmet Gülseren ile ilgili bir 

haber yapmıştır. Haberde, babanın “Bundan böyle askere gönderecek kurbanlık çocuğumuz 

yok, askere gideceklerine vicdani retçi olup cezaevinde yatsınlar” dediği belirtilmektedir: 

“...bizleri enayi yerine koyan, kirli çıkarlarını korumak üzere, yavrumu, yavrularımızı ölüme 

gönderen, bunun adını da, ‘vatan hizmeti’ koyan haramzadeler, ölürsek ‘şehit’ kalırsak da 

‘gazi’ olacağımızı söylüyorlar. Oysaki çocuğum, çocuklarımız fillerin tepişmesinde arada 

kaynayıp gitti”101 dedi. “‘Devlet savaşmamalı’” ara başlığı ile devam eden haberde, babanın 

“Savaşın ‘vatanın düşman devletlerinin istilasına uğraması’ durumunda meşru olacağı, hiçbir 

devletin kendi yurttaşıyla savaşmaması gerektiğini” söylemesine vurgu yapılmaktadır: 

 
“Oğlunun ‘şehit’ olarak kabul edilmesine tepki gösteren 

Gülseren, şunları söyledi: ‘Hakkımı helal etmiyorum, kirli 
politikalarınıza kurban ettiğiniz çocuğum da, hiç kimsenin şehidi 
değil. Bundan böyle de askere gönderecek, kurbanlık çocuğumuz yok, 
vicdani retçi olup cezaevinde yatsınlar daha iyi. Oğlumu ölüme 
gönderen bu devletin vatandaşı olmaktan gurur duymuyorum. Çünkü 
bu vatan, en çok yan gelip yatanların, bizi birbirimize boğazlatanların, 

                                                 
97 Hamza Aktan (2006), “Murat Belge: Meydan Perinçsizlerle, Kerinçeklerin...”, Birgün Gazetesi, 11 Haziran.  
98 Banu Uzpeder (2006), “Vizyon ve cesaret sahibi sivil kadrolar gerekli”, Birgün Gazetesi, 24 Haziran. 
99 Perihan Mağden (2005), “Vicdani Red Bir İnsan Hakkıdır!”, Yeni AktüelDergisi, 26 Aralık. 
100 Hamza Aktan (2006), “Perihan Mağden: Banal Bir Korku Filmi”, Birgün Gazetesi, 6 Temmuz. 
101 Ferit Sever (DİHA) (2006), “Asker Ailesinden Savaşa Tepki”, Ülkede Özgür Gündem Gazetesi, 25 Eylül. 
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halkı soyarken, türlü yalanlar atanların, vatanını satanların, anamızı 
ağlatanların vatanıdır.”102 

 

Bu haber, Ülkede Özgür Gündem gazetesinin anti-militarizm ya da daha dar anlamda 

savaş karşıtlığı konusundaki bakış açısının billurlaştığı bir metindir. Şöyle ki; TC 

yöneticilerinin ve TSK yetkililerinin ‘terör’ ya da ‘düşük yoğunluklu savaş’ olarak 

nitelendirdiği çatışmaları, PKK, sempatizanları ve Kürt siyasi mücadelesini destekleyenler 

‘savaş’ olarak isimlendirmektedir. Haberde geçen “Savaşın ‘vatanın düşman devletlerinin 

istilasına uğraması’ durumunda meşru olacağı” ifadesi ile vurgulanmak istenen de, PKK’nın, 

TSK’nın ‘Kürdistan’ topraklarında gerçekleştirdiği tüm operasyonlara karşılık verdiği 

mücadelenin meşru olduğudur.  

Ancak Ülkede Özgür Gündem gazetesi paradoksal biçimde, bu türden haberlerin yanı 

sıra, düzenli olarak PKK militanlarından hayatını kaybedenler için hazırlanmış ‘şehit’ ya da 

‘şehit anma’ ilanları yayımlamaktadır. Bu nedenle, gazetenin genel anlamda bir şehitlik 

söylemine karşı olmadığını, karşı çıkışının sadece TSK askerleri üzerinden yaratılan şehitlik 

söylemine yöneltildiğini, buna karşılık ‘şehit gerilla’ durumunun mitleştirildiğini söylemek 

abartılı olmayacaktır.  

Ülkede Özgür Gündem ve gazetenin haber ajansı Dicle Haber Ajansı (DİHA) 

tarafından yapılan hemen hiçbir haberde vicdani ret ve vicdani retçi ifadeleri tırnak içine 

alınmadığı, böylece anti-militaristlerin kendilerini tanımlayış biçimlerinin gazetece kabul 

edildiği görülmektedir. Ayrıca hemen hemen ilgili tüm haberlerde Mehmet Tarhan’dan ve 

diğer vicdani retçi ve anti-militaristlerden, anti-militarist aktivist, vicdani ve total retçi olarak 

söz edilmektedir.103 Bunun yanı sıra, hiçbir haberde konu gerektirmediği sürece Mehmet 

Tarhan’ın eşcinselliği vurgulanmamaktadır. Ülkede Özgür Gündem’in, tıpkı Birgün gazetesi 

gibi, hemen hiçbir anti-militarist eylemi ya da Mehmet Tarhan’la dayanışma etkinliğini 

atlamaksızın haber yapması da göze çarpan ayırt edici bir özelliktir. Örneğin, Mehmet 

Tarhan’la Dayanışma İnisiyatifi üyelerinin, Mehmet Tarhan’ın cezaevinde saçlarının zorla 

kesilmesini protesto etmek ve Tarhan’ın başlattığı açlık grevine destek olmak amacıyla 

İstanbul ve Ankara’da yaptıkları saç kesme eylemine Birgün dahil hiçbir gazetede yer 

verilmemişken, bu eylem hem DİHA104 hem de Ülkede Özgür Gündem’de haber olmuştur.105 

                                                 
102 A.g.e., aynı yer. 
103 DİHA İstanbul (2005), “Vicdani retçi Mehmet Tahran gözaltına alındı”, 9 Nisan; DİHA İstanbul (2005), 
“Total retçi Tarhan için fotoğraf sergisi”, 11 Nisan; “Total retçi Tarhan’a destek” (2005), Ülkede Özgür Gündem 
Gazetesi, (İzmir), 11 Nisan; “Antimilitaristlere gözaltı” (2005), diclehaber.com, 8 Temmuz. 
104 “Tarhan’a destek için saçlarını kestiler” (2005), diclehaber.com, 31 Mayıs. 
105 “Tarhan’a saçsız destek” (2005), gundemimiz.com, 3 Haziran. 
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Eylemler haberleştirilirken kullanılan dil yine daha önce Birgün’le ilgili söylendiği 

gibi, oldukça ‘içeriden’ kullanılmış ve haberler için neredeyse ‘angaje’ başlıklar (örneğin, 

“Savaş karşıtları: İmdat ordu var”) seçilmiştir. Örneğin, “Retçi Tarhan’a destek”106 başlıklı 

haberde yer alan “Vicdani Retçi Mehmet Tarhan’ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda toplanan Mehmet Tarhan’la Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, 

buradan Harbiye Orduevi’ne kadar yürüdü. Yürüyüşte Tarhan’ın derhal serbest bırakılması 

istendi” cümlesi gazetenin ‘tarafgirliğini’ açık biçimde göstermektedir. Şöyle ki, yukarıda da 

belirtildiği gibi, yaygın medyada sıklıkla başvurulan öznesi belli olmayan “iktidar’ tarafından 

yapılan açıklamalar “yapıldı”, “söylendi”, “açıklandı” biçiminde edilgen yüklemlerle 

aktarılmakta, böylece görünmez, tanrısal iktidar haber metninin arkaplanına sinmektedir. 

Ülkede Özgür Gündem, burada aynı yöntemi uygulayarak, yaygın medyada sesi/sözü 

duyulmayana bu iktidarı devretmektedir. Yine destekler biçimde, İnisiyatif üyelerinin 

“yürüyüşe geçtiği”, “protesto ettiği”, “aykırı olduğunu söylediği”, “yaşananları saçmalık 

olarak tanımladığı” belirtilerek kullanılan etkin yüklemlerle yine anti-militaristlere ve vicdani 

retçilere aktif özne rolü verilmektedir. Haberde ayrıca, eylem hakkındaki bilgiler, yaygın 

medyada hiç olamayacağı kadar ve hatta neredeyse, Türkiyeli anti-militaristlerin ‘resmi’ sitesi 

savaskarsitlari.org kadar ayrıntılı verilmektedir. Yine gazetenin vicdani ret konusundaki 

taraflı duruşunu güzel biçimde örnekleyen haberlerden biri de, “Mehmet’i bırakın” başlığını 

taşıyor. Mehmet Tarhan’ın avukatı Suna Coşkun’un AİHM’nin Ülke kararının, Tarhan için 

emsal oluşturacağı yönündeki açıklaması bağlamında yapılan haberde çok geniş biçimde 

Mehmet Tarhan’ın vicdani reddini açıklamasından bu yana gelişen olaylar, Osman Murat 

Ülke’nin vicdani ret süreci ve AİHM kararının ayrıntılarına yer verilmektedir. 

Mehmet Tarhan’ın tahliye olduktan sonra ilk kez Ülkede Özgür Gündem’e konuştuğu 

belirtilen “Ezberi bozan Barış” başlıklı haberde ise, Tarhan’ın “herkesi savaşı ve orduyu 

açıkça red etmeye çağırarak” şunları söylediği belirtiliyor:  

“‘Umarım vicdani ret politikası, barış söylemi cezaevindeki 
tutsaklara bağımlı olmaz ve herkes düşünce, söz, eylem birlikteliğini 
oluşturarak açıkça yüzleşir. Çünkü barış talep edilmez hayata 
geçirilir. Barış kelimesi[nden] kuru bir şekilde çatışmasızlık hali 
anlaşılmamalıdır. Ben kendi yolumda yürüyorum. Barıştan yana 
savaşa vicdanen karşı çıkanları ise açıkça ret etmeye davet 
ediyorum.’”107 
 

                                                 
106 “Retçi Tarhan’a destek” (2005), gundemimiz.com, 30 Mayıs. 
107 Birgül Özbarış (2006), “Ezberi bozan Barış”, gundemimiz.com, 12 Mart. 
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Tarhan’ın tahliye olduktan sonra özgür olması ile ilgili yine yaygın medyada pek 

karşılaşılmayan açıklamalarına bu haberde rastlanılmaktadır:  

 

 “Ben özgür değil artık ‘firari’ olarak ömür boyu mahkum 
edildim. Bu durumda özgürlük benim için sadece toprağa basmak ve 
arkadaşlarımı görmenin sevinci oldu. Daha tehlikeli bir yaşam benim 
için başladı. Yalandan bir özgürlük durumu söz konusudur. Kimse bu 
yanılgıya düşmesin ben özgür bırakılmadım. Belki başımda bekleyen 
bir gardiyan yok ama sürekli bir hapisanede yaşamaya mahkum 
edildim. Ancak yüzleşmenin sonuçlarını redçiler olarak Osman Murat 
Ülke hakkında verilen kararla birlikte ufakta olsa almaya başladık. 
Ama ne yazıkki bizim ülkemizde muhalefet etmek için bir kurbana 
ihtiyacımız var. Kurban sevicilikten bir türlü kurtulamadık. Öncelikle 
karşımızdaki güçle yüzleşerek direnmemiz gerekiyor.”108 
 

Haberde yer alan “Kürtler ezber bozdu” başlığını taşıyan bölümde ise, Tarhan’ın hızla 

artan asker kaçaklarının sayısını, toplumun barıştan yana aldığı tavrın bir göstergesi olarak 

değerlendirdiği belirtiliyor:  

 
“Asker kaçaklarının adı konulmamış vicdani redçiler olduğunu 

söyleyen Tarhan, şunları söyledi: ‘Son dönemlerde barış söylemleriyle 
birlikte vicdani ret militarizm için daha korkutucu bir durum oldu. 
Çünkü ötekinin şiddetini lanetleyerek kendi şiddetini meşrulaştırmanın 
yöntemi izleniyordu. Ama son yıllarda Kürt muhalefetinde barış 
söylemi yayıldı. Barış söylemi ile hak arama yöntemi militarizmin 
ezberini bozdu. İnsanlar orduyu ve savaşmayı ret ediyorlar. Bizler bu 
konuda savaşmak istemeyen asker kaçaklarının sayısının da yüksek bir 
rakkama ulaştığını biliyoruz. Bu yüzden adı konulmamış olsa bile 
vicdani reddin kabul gördüğü açıktır. Artık herkes bunun adını net 
koymalı. Kaçmak yerine yüzleşerek dönüştürmeye çalışalım. 
Redediyorsak bunun bir adı da olmalı. Ben red ediyorum ve şu an 
dışardayım daha önce ne tür aktivitelerde bulunuyorsam yine devam 
edeceğim. Eşcinsel hareketi içindeki çalışmalarıma yeniden dönerek 
devam edeceğim.’”109 
 

Haberin son bölümünde Tarhan’ın konuşmasından yapılan bu alıntıda da görüldüğü ve 

daha önce yukarıda belirtildiği gibi, Ülkede Özgür Gündem, vicdani ret meselesini “TSK’ne 

karşı” olmak üzerinden algılamakta ve yansıtmaktadır. Gazete, asker kaçaklarının sayısının 

hızla artmasının toplumun barıştan yana aldığı tavrı gösterdiği yolunda haberler yaparken 

PKK’dan kaçan gerillaların ya da gerillada iken vicdani reddini açıklayanların110 haberleri bu 

                                                 
108 A.g.e., aynı yer. 
109 A.g.e., aynı yer. 
110 İrfan Aktan (2005b), “Eski Gerilla Yahsan Çatak: Tüm Tanrıları Yok Ettim”, Express Dergisi, Haziran, Sayı: 
50, ss. 20-21. 
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gazetenin sayfalarında yer bulamamaktadır. Aynı biçimde, “Almanya’da bir konferansta, 

askerlerin karıştığı tecavüz gibi cinsel saldırı vakalarıyla ilgili araştırmalarını kamuoyuyla 

paylaştığı için 10 ay hapis cezası verilen İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Eren Keskin’e 

destek olmak için düzenlenen ‘Kadın ve İnsan Hakları İçin Eren Keskin İle Dayanışmaya!’ 

başlıklı kampanya ile ilgili bir haberde de, Eren Keskin’in “Türkiye’de demokrasinin 

gelişmesinin önünde en büyük engelin ‘Türk militarizmi’ olduğunu” söylediği 

belirtilmektedir.111 Bu haberde de fark edileceği üzere, arkaplanda verilen mesaj, vülgarize 

etme pahasına ifade etmek gerekirse,  “Türk militarizmi kötüdür, Kürt militarizmi iyidir” ya 

da “Militarizm=TSK”  gibi bir algıya yol açmaktadır. Oysaki bilindiği üzere, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye’de de anti-militaristler, her ülkede yaşanan militarizmin özgül 

koşullarının farkında olarak, militarizmin her türüyle mücadele etmektedir.  

Yeni Şafak Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Hükümet politikasına (AKP iktidarına) yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak’ta, araştırma 

kapsamındaki dönemde, Türkiye’deki vicdani ret eylemlerine ilişkin haberlere rastlamak 

mümkün olmamıştır. Vicdani ret konusu gazetede köşe yazarlarının konuyu ele alması, 

AİHM’nin Osman Murat Ülke ile ilgili kararı112, AB ülkelerinde vicdani ret hakkı 

uygulamaları113 ya da yurtdışından vicdani ret, daha doğru bir ifadeyle “savaşa gitmeyi 

reddetme” haberleri114 ile ilgili olarak yer almıştır. Yeni Şafak, diğer gazetelerden farklı olarak 

yaptığı bir haberde TC devleti tarafından yapılan AİHM’nin vicdani ret konusundaki 

kararının Türkiye’yi bağlamayacağı yönündeki açıklamasını, yine AİHM’nin Leyla Şahin 

davasında aldığı başörtüsü yasağını destekleyen kararının Türkiye’yi bağladığı açıklaması ile 

karşılaştırarak, bu durumu bir “çifte standart” uygulaması olarak değerlendirmiştir. Haber, 

Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın konuyla ilgili olarak yaptığı “Ülke’nin de Şahin’in de 

davalarının kişisel olduğu, bu konuda çifte standart uygulanmaması, zikzak çizilmemesi 

gerektiği” açıklamasına yaslanmaktadır.115  

İncelenen dönem dışında kalmasına rağmen, Yeni Şafak’ta gözlemlenen ilginç 

haberlerden biri de, “Vicdani red’de Türk usulü red”116 başlığını taşıyor117. Avrupa Konseyi 

Denetleme Raporu’nun Türkiye’den vicdani retle ilgili düzenleme talep etmesine Adalet 

                                                 
111 “Kadınlar Eren Keskin’i yalnız bırakmadı” (2006), Ülkede Özgür Gündem Gazetesi, DİHA, 9 Nisan. 
112 Bilal Çetin (2006), “Zorunlu askerlik yerine, zorunlu kamu hizmeti”, Yeni Şafak Gazetesi, 26 Ocak. 
113 “Vicdani retçiler için AB alternatif dolu” (2006), Yeni Şafak Gazetesi, Haber Merkezi/Ankara, 27 Ocak. 
114 “Amerikalı subay, Irak’a gitmeyi reddetti” (2006), Yeni Şafak Gazetesi, AA, 23 Haziran; “İngiliz komutanlar 
Irak’a girmeyi reddetti” (2004), Yeni Şafak Gazetesi, Londra, 1 Mart. 
115 Bilal Çetin (2006), “Başörtüsünü bağlar vicdani reddi bağlamaz”, Yeni Şafak Gazetesi, 28 Ocak. 
116 Analiz nesnesi gazetelerden yapılan tüm alıntılarda karşılaşılan yazım ve ifade yanlışları olduğu gibi 
korunmuş, sadece okunmayı çok güçleştiren ya da anlaşılmayı zorlaştıran yanlışlar düzeltilmiştir. 
117 Evin Göktaş (2004), ““Vicdani red’de Türk usulü red”, Yeni Şafak Gazetesi, Ankara, 24 Temmuz. 
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Bakanlığı tarafından verilen yanıt, haberde doğrudan değil ancak, ironi yapılarak 

eleştirilmektedir.118  

Gazete köşe yazarlarından Kürşat Bumin, 2004-2006 arasında konuyla ilgili üç yazı 

kaleme almıştır. Tony Blair’in Mayıs 2004’te yaptığı Ankara ziyaretinde Avrupa 

Konseyi’nin, hazırladığı denetim raporunda Türkiye’de askerlik yapmak istemeyenler için 

vicdani ret hakkının tanınması gerektiğini hatırlatmasının ardından yazdığı ilk yazısında119, 

“‘vicdani red hakkı’ da artık devletlerin kayıtsız kalamayacağı bir hak konumuna gelmiş 

durumda...” diyen Bumin, Türkiye’nin bu hatırlatmaya yanıtını şöyle özetliyor: “‘Rapor’a 

verilen yanıtta ‘Henüz üzerinde düşünülecek bir konu olmadığı’ vurgulanırken, Blair’e de 

‘Türkiye’nin çevresindeki olayların ve stratejik konumunun buna elvermediği’ bildirilmiş.” 

Birçok konuda olduğu gibi, “‘çağın gerektirdiği’ önemli meseleleri illa ki ‘dışarıdan’ gelen bir 

‘uyarı’dan sonra gündemimize sokabildiğimizi, bu tür gayretler, arayışlar söz konusu 

olduğunda ‘otonom’ bir fikir hayatımız olmadığını vurgulayan Bumin, yazılarında medyanın 

militarist ve vicdani ret meselesi karşısındaki tavrına da vurgu yapmayı ihmal etmemiştir: 

 
“Peki ‘vicdani red hakkı’nın Türkiye’de ‘Henüz üzerinde 

düşünülecek bir konu’ olmadığı da nereden çıktı? Niçin 
düşünülemezmiş? Vazgeçtik uygulamasından, düşüncesi de mi yasak 
yani?! Sizi bilmem ama ben tam aksi kanaatteyim; bal gibi 
düşünülebilir ve ‘silah’ ve ‘üniforma’ meraklısı bir medyanın eline 
düşmek gibi kötü bir kaderi paylaşan okurlar ve izleyicilerin ruh 
sağlığına bu yönde bir fikriyat çok da iyi gelir doğrusu...”120 

 

Bumin, “Sevindirici gelişmeler”121 başlıklı sonraki bir yazısında, Türkiye’de vicdani 

ret hakkına karşı yükseltilen karşı çıkışları irdelemektedir. Her erkek vatandaşın yerine 

getirmesi gereken askerlik görevine karşı vicdani ret talebinin öne sürülmesinin eşitlik 

ilkesine aykırı olduğu savına “alternatif hizmet”i hatırlatarak karşı çıkan Bumin, “Askere 

                                                 
118 “ ‘İlginç görüşlere yer verilen red gerekçesinde, vicdani reddin Türkiye ve Türk halkının yapısına ters 
düştüğü bildirildi. Türkiye’de ‘paralı askerlik’ sistemi olmadığı için vicdani red talebinin yerine getirilemeyeceği 
kaydedilen gerekçede, Türkiye’de her Türk asker doğar ve asker ölür. Asker ocağı peygamber ocağıdır. Türk örf 
ve ananelerinde ‘askerlik yapmamak’ gibi bir anlayış yoktur. Böyle bir şey hiçbir Türk vatandaşı tarafından 
kabul edilemez. Vicdani red, Türkiye’nin savunma anlayışına da uygun değildir. Türkiye’de askerliğini 
yapmayana, kız dahi verilmez” denildi. Avrupa ülkelerinden bu hakkı kabul etmeyenlerin de olduğu hatırlatılan 
gerekçede, Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu bu tür bir uygulamaya imkân vermeyeceği vurgulandı. 
Gerekçede, “Türkiye, 30 bin kişinin yaşamını yitirdiği bir terör olayları yaşamıştır. Yanıbaşında halen bir savaş 
sürmektedir. Ayrıca Türk insanı için askerlik kutsaldır. Askerlik hem eğitim hem de öğretim yeridir. Bizim 
askerlik ocağımızda okuma-yazma kurslarından doğum kontrolüne kadar insanlara birçok konuda temel eğitim 
veriliyor. Bu okulun açık kalması lazım görüşüne’ yer verildi”. 
119 Kürşat Bumin (2004), “Yine aynı sorun: ‘Uyarı’ gelmeden bu meseleleri kendi aramızda niçin 
tartışamıyoruz?, Yeni Şafak Gazetesi, 25 Nisan.  
120 A.g.e., aynı yer. 
121 Kürşat Bumin (2005), “Sevindirici gelişmeler”, Yeni Şafak Gazetesi, 31 Ağustos.  
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alınmama”nın ya da “çürük çıkma”nın bambaşka şeyler çağrıştırdığı, “adam olmanın” ya da 

“ev bark sahibi olmanın” askerlik sonrasına yerleştirildiği bir toplumda, erkek nüfus üzerinde 

önemli etkileri olan “askere gidememe” korkusunun da paralı askerlikle birlikte ortadan 

kalktığını belirtiyor. Bu olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin vicdani ret hakkını farklı 

biçimlerde tartışmaya başlamak üzere olduğunun müjdesini veren Bumin, umutlanmasının 

gerekçelerini ise şöyle sıralamaktadır:    

 

 
 
“‘Vicdani ret’i kendisine iş edinmiş bir dernek on yıldan fazla 

bir zamandır harıl harıl çalışmakta... Son olarak ‘vicdani retçi’ 
Mehmet Tarhan'ın (gerçekten önemli ve ilginç bir dosya) ‘emre 
itaasizlik’ ve ‘emre itaatsizlikte ısrar’ suçlarından 4 yıl hapse mahkum 
edilmesi meseleyi medyanın kayıtsız kalamayacağı bir noktaya 
taşıdı.”122 

 

Bumin’in sıraladığı olumlu gelişmelerden biri de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer 

Faruk Eminağaoğlu’nun Radikal gazetesinde yayımlanan “Özgürlük ve vatan hizmeti” 

başlıklı yazısında “Vicdani reddin, vicdan özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 

vicdan özgürlüğünün de Anayasa’da sınırları gösterilmediğinden Askeri Ceza Yasası’yla 

getirilen sınırlamanın Anayasa’ya aykırı olduğu” yolundaki görüşleridir. Bumin, 

Eminağaoğlu’nun yazısında dikkatini çeken bölümleri de şöyle sıralamaktadır:  

 

“‘Vicdani retçilerin askerlik yerine başka bir hizmete tabi 
tutulmayı beklemeleri, halkı askerlikten soğutan bir faaliyet olarak 
değerlendirilemez. Askerlikten soğutmak suçu, genele yönelik bir 
faaliyet olmadıkça oluşmaz.’ / ‘Askeri Ceza Yasası’nın vicdani reddi 
benimsememesi, Anayasa’ya aykırıdır.’ / ‘Askeri Ceza Yasası’nın 
45'inci maddesinde benimsenmediği açıkça vurgulanan vicdani ret, 
Anayasa tarafından dışlanmamaktadır.’ / ‘Askeri Ceza Yasası’nın 
45'inci maddesinde yer alan vicdan özgürlüğüne yönelik sınırlandırıcı 
düzenlemenin anayasal dayanağı bulunmadığından, bu hükmün 
(Anayasa yerine) yasada yer alması hukuksal değildir.’”123  

 

Bumin aynı yazıda, Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can’ın bir gazete yazısında 

“‘Anayasa’ya göre herkes için zorunlu olanın ‘askerlik’ değil, ‘vatan hizmeti’ olduğu”nu 

vurguladığını da hatırlatarak, “iki önemli hukukçunun bugüne kadar ‘dokunulmazlık zırhının 

                                                 
122 A.g.e., aynı yer. 
123 A.g.e., aynı yer. 
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arkasına saklanmış’(!) çok önemli bir konuyu tartıştıklarını” belirterek bunu Türkiye’de 

işlerin iyiye gittiğinin bir işareti olarak yorumlamıştır.  

Bumin, vicdani retle ilgili en yeni tarihli yazısında124 ise, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de anti-militaristlerin vurgu yaptığı önemli bir ayrımı merkeze almaktadır: 

Barışseverlik ve pasifizm. Bumin,  önceki dönemlerde resmi ve muhalif söylemlerini “barış-

barış sever” sözcükleri ile kurduklarını ancak kendisinin 80’li yılların başından itibaren 

“pasifizm” sözcüğünü kullandığını söylemekte ve şöyle devam etmektedir:  

 

“‘Barış severlik’ ve ‘pasifizm’ aynı şey midir? Tabii ki değil. Bir kere 
herşeyden önce, ‘pasifist’ten farklı olarak ‘barış sever’in aklının bir 
yerinde ‘haklı savaş-haksız savaş’ ayrımı öylece durmaktadır. Ve 
ayrıca hatırlamaya çalışın: ‘Barış’tan söz etmeyen bir ‘savaş sever’ 
tanıyor musunuz? (Napoleon, ‘Her zaman barıştan söz etmek ve 
savaşmak gerekir’ diyordu!).” 
 

Bu yazının incelemeye aldığı tarihler dışında kalmış olsa da, Sami Hocaoğlu’nun Yeni 

Şafak’taki “Vicdani red hakkı ve İslam” başlıklı yazısı125, dine, daha özel olarak da 

İslamiyet’e referans vererek vicdani ret hakkını savunan nadir yazılardan olduğu için 

araştırma kapsamına alınmıştır. Kürşat Bumin’in, Tony Blair’in Türkiye ziyaretinde vicdani 

reddin konu edilmesi üzerine yazdığı köşe yazısı ile vicdani ret kavramından haberdar 

olduğunu anladığımız Hocaoğlu, “Nihayet Batılıların ağzından, içinde vicdan geçen bir söz 

duyabildik” diyerek başladığı yazısında, “manevi değerlerden bihaber” olan Batı karşısında 

konumlandırdığı İslam dünyasına referans vererek vicdani ret konusundaki düşüncelerini 

açıklamaktadır. Yazının arkaplanında kabaca, “Vicdan gibi en temel insani güçten yoksun ya 

da buna pek kulak kabartmayan” olarak tanımlanan Batı’nın bile tanıdığı vicdani ret hakkının, 

anlamı “barış” olan İslam dininin mensuplarınca tanınmıyor olmasının “ayıp olduğu” 

düşüncesi yatmaktadır. Hocaoğlu, insana ait fıtri değerlerin birtakım otoriteler tarafından 

‘tanınıyor’ olması ile ilgili fikrini şöyle açıklamaktadır:  

 
“Ben, hak ve özgürlükler bahsinde sözün ille getirilip AB 

üyeliğine, Avrupa Konseyi’ne, hatta demokrasi vs. gibi yönetim 
biçimlerine dayandırılmasını, kırılgan bir tavır olarak görüyorum. 
AB olmasa, Avrupa Konseyi olmasa, uluslararası sözleşmeler 
olmasa, hatta ulus devlet olmasa (bazıları ‘tövbe neuzü billah’ 
diyebilir) insan hak ve özgürlükleri meşruiyet zeminini kayıp mı 
edecek? Madem sorduk hemen cevap verelim: Asla. İnsanlığın 
değişmez değerlerinin öbür adı olan İslam’da hak ve özgürlük 

                                                 
124 Kürşat Bumin (2006), “’Barış severlik’ değil, ‘pasifizm’”, Yeni Şafak Gazetesi, 1 Şubat. 
125 Sami Hocaoğlu (2004), “Vicdani red hakkı ve İslam”, Yeni Şafak Gazetesi, 28 Mayıs.  
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otorite tarafından ‘verilen’ ve dolayısıyla keyfe keder geldiğinde 
‘geri alınan’ bir şey değil, ‘hak ve ödev’, ‘hak ve sorumluluk’ 
çerçevesinde fıtri bir değerdir. Yani doğuştan ve ontolojiktir, 
sosyolojik ve politik değil.”126 

 

Hocaoğlu, çoğunluğu Müslüman olan Türkiye gibi bir ülkede vicdani ret hakkının hâlâ 

tanınmamış olması karşısında duyduğu şaşkınlığı ise şöyle anlatmaktadır: 

 

“Teorik olarak düşünüldüğünde, çoğunluğu Müslüman olan bu 
ülkede ‘vicdani red hakkı’nı en çok İslam dinine mensup olanların 
savunması gerekir. Müslümanlar için bu hakkı elde etmek sadece ‘hak 
ve özgürlük’ adına değil, dini mükellefiyet adına da bir vecibedir. 
Evet, dini bir vecibedir. Adı ‘barış’ olan bir dine mensup olacaksınız, 
mukaddes kitabınız haksız yere bir adam öldürmeyi bütün bir insanlığı 
öldürmek olarak niteleyecek, bir cana kıyanın yerinin ebedi cehennem 
olduğunu söyleyecek, bireysel savaşa birileri ‘terör’ adını koyduğu 
için lanetleyeceksiniz, ama iş kitle imha silahlarının su gibi 
kullanıldığı devlet savaşına gelince, bütün bu mukaddes ilkeler yerini 
ilkesiz bir hamasete terk edecek. Laikliği unutup ‘gazi’ ve ‘şehit’ gibi 
dini kavramların ardına sığınacaksınız. 

Bu konuda ağızlarından ayet-hadis düşmeyen anlı şanlı 
‘hocalar’ eğer samimilerse, sadece devlete yönelik şiddeti değil, devlet 
eliyle icra edilen şiddeti de aynı kapsama almalı değil mi? Yoksa 
devlet adına yapılınca, dinin istismarı mübah mı oluyor?...Bir 
Müslüman ‘büyük günahtan’ (mubiqât) şiddetle kaçınmakla 
mükelleftir. Hatta onun işlenmesine aracı olmak da o günahın parçası 
olmak sayıldığı için, o da haramdır. Hatırlayın o fıkıh usulü kuralını: 
‘Harama aracı olmak da haramdır’. İşte bu yüzden ‘vicdani red hakkı’ 
bu ülkede en çok dinine bağlı samimi Müslümanları 
ilgilendirmektedir.”127 
 

 

Vicdani ret tartışmaları, ordunun sürekli göreve çağrılması ve sıradan vatandaşın 

askerlikle kurduğu ilişki arasında kafası karışmış bir başka köşe yazarı Gökhan Özcan ise, 

militarizm karşıtlığını “militarist heveslere kapılmak için gerekli enerjiyi bir türlü 

biriktiremedim. Bu sebeple insanlık problemlerinin çözümü için de gürültüsüz patırtısız hal 

çareleri üzerinde yoğunlaştım” diyerek açıklamaktadır.128 Hayattaki pek çok şey gibi savaş 

hakkındaki hissiyatını da filmlerden aldığını belirten Özcan, ezilenden ya da güçsüzden yana 

tavır aldığını Yankiler karşısında Kızılderilileri, Vietnam savaşında Vietkongluları tuttuğunu 

vurgulayarak örnekledikten sonra, “Öte taraftan kör bir savaş karşıtlığı kumkuması da 

olamazdım elbet. Savaşın bazen elzem ve hatta hak olduğunu da bileceklerdenim kuşkusuz. 

                                                 
126 A.g.e., aynı yer. 
127 A.g.e., aynı yer. 
128 Gökhan Özcan (2006), “O şimdi asker”, Yeni Şafak Gazetesi, 28 Ocak. 
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Ömer Muhtar’ın tertemiz kumandanlığını unutabilir mi insan. Ya Çanakkale’de ‘binlerce 

kefensiz yatanı’...”diyerek aslında belki yeterince enerjisi olsa ‘militarist heveslere 

kapılabileceğinin’ de işaretini vermektedir. 129 

Osman Murat Ülke ile ilgili AİHM kararı vesilesiyle “Vicdani Ret’çi O. Murat 

Ülke’nin mücadelesini alkışlayalım”130 başlığıyla yayımlanan yazısında Koray Düzgören, 

neyse ki Türkiye’nin, sadece sahte demokratların, militarizme aşık cunta meraklılarının 

yaşadığı bir ülke olmadığını ve neyse ki ağır bedeller ödemek pahasına demokrasi ve insan 

hakları için mücadele eden yürekli insanların da olduğunu vurgulayarak bunlardan birinin de -

direnişi siyasi olmamakla birlikte- vicdani retçi Osman Murat Ülke olduğunu 

vurgulamaktadır. Osman Murat Ülke’nin AİHM davası sonuçlanana kadarki sürecini de 

özetleyen Düzgören, Ossi’nin131 tavrının siyasi değil felsefi olduğunu bir kez daha hatırlatma 

ihtiyacı hissediyor: “Siyasi değil, felsefi anlamda askerliğe karşı çıkan, bunu yaparken de 

hiçbir direnişte bulunmayan ve sadece pasif direniş yöntemini uygulayan bir insana reva 

görülen bu muameleye sizce ne isim konulabilir?” Düzgören, bilerek ya da bilmeyerek,132 

aynı zamanda siyasi bir tavır da olabilen vicdani reddi, sadece “felsefi bir direnişe” 

indirgeyerek hareketi evcilleştirmiş, siyasetten arındırmış ve apolitikleştirmiş olmaktadır. 

Yazısını, “Başta Osman Murat Ülke olmak üzere diğer Vicdani ya da Total Red’çileri ve 

rejime karşı her türlü yasal ve barışçı muhalefeti koyanları, mücadele azimleri ve Türkiye'deki 

demokratikleşmeye yaptıkları katkılardan dolayı alkışlıyorum” diyerek bitiren Düzgören, bir 

sivil itaatsizlik eylemi olarak vicdani ve total reddi desteklediğini de bu şekilde 

açıklamaktadır. 

Zaman Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Zaman gazetesinde vicdani retle ilgili yayımlanan haber, söyleşi ve köşe yazıları 

belirgin olarak dört ana eksene yerleştirilebilmektedir. Bunlardan ilki, vicdani retçilerin de 

tıpkı ‘sürekli sorun çıkartan, ortalığı karıştıran solcular’ gibi algılandığı ve yansıtıldığı vicdani 

ret eylemi haberleri. İkincisi, Perihan Mağden davası ile ilgili gelişmelerin haberleştirildiği 

metinler133 ile AİHM’ne yansıyan davalar ve Türkiye’nin AB müzakere sürecinde vicdani ret 

                                                 
129 A.g.e., , aynı yer. 
130 Koray Düzgören (2006), “Vicdani Ret’çi O. Murat Ülke’nin mücedelesini alkışlayalım”, Yeni Şafak Gazetesi, 
26 Ocak. 
131 Ossi, Osman Murat Ülke’nin anti-militaristler arasında kullanılan kısaltma ismidir.  
132 Koray Düzgören hakkında, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) önünde dağıttığı bildiriyle vicdani 
retçi Osman Murat Ülke’ye destek vererek, “halkı askerlikten soğuttuğu” gerekçesiyle 1998 yılında dava açıldı. 
Askeri Savcılığın verdiği cezanın ardından AİHM’ne giden dava sonunda Türkiye, Kasım 2006’da “ifade 
özgürlüğünü ihlal ettiği” gerekçesiyle mahkûm oldu (Bkz. Erol Önderoğlu (2006), “Düzgören’e ‘Vicdani Ret’ 
Cezasına Tazminat”, www.bianet.org, 10 Kasım). 
133 “Perihan Mağden’e halkı askerlikten soğutma gerekçesiyle iddianame hazırlandı” (2006), Zaman Gazetesi, 6 
Nisan; “Perihan Mağden’e adliye girişinde protesto” (2006), Zaman Gazetesi, 7 Nisan; Büşra Erdal (2006), 
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meselesi nedeniyle karşılaştığı sorunların oldukça nesnel yansıtıldığı haberler. Üçüncüsü, 

Etyen Mahçupyan134 başta olmak üzere, Türkiye’nin vicdani ret konusundaki tutumunu 

sürekli eleştiren ve aslında bu tutumun askeri vesayet sistemi, militarizm, milliyetçilik ve 

faşizmle ilişkili olduğunu hatırlatan ve vicdani retçileri ve eylemlerini destekleyen köşe ve 

yorum yazıları yazan yazarların temsil ettiği eksen. Dördüncü ve son eksen ise, Türkiye-AB 

müzakere süreci nedeniyle sık sık karşılaştırma konuları olarak işlenen başörtüsü ve vicdani 

ret meseleleri, ki bunlar İslami görüşü yansıtan bir gazete olarak Zaman’ın bakış açısının net 

biçimde görülebildiği haber ve yazılardan oluşuyor. 

İlk bakış açısını temsil edecek örneklerden biriyle başlayalım. Girişinde, “Farklı 

adlarla fakat aynı kişilerden oluşan 5 grup, beş ayrı basın açıklamasıyla Çevik Kuvvet’e ve 

gazetecilere Taksim-Galatasaray hattında mekik dokuttu” cümlesine yer veren bir haber135 

farklı sol grupların gün boyu süren eylemlerini anlatıyor. Haberde savaş karşıtlarından şu 

cümleyle söz ediliyor: “Bu grubun açıklamasından sonra sahneye kendilerine ‘Savaş 

Karşıtları’ adını veren ve aralarında bazı eşcinsellerin de bulunduğu bir başka grup, saat 

11.30’da Galatasaray Postanesi’nin önüne geldi. ‘Savaş Karşıtları’ grubu ‘eşcinsel’ Mehmet 

Tarhan’ın askere alınmasını sloganlar atarak protesto etti.” Sadece bu cümlede bile haber etiği 

açısından sorunlu birçok ifade bulunmaktadır. Örneğin, eylem yapan savaş karşıtlarının 

aralarında bazı eşcinsellerin bulunduğu bilgisi bu haber için gerekli midir? Ya da, savaş 

karşıtları Mehmet Tarhan’ın bir eşcinsel olarak askere alınmasına mı karşı çıkmaktadır? 

Mehmet Tarhan, eşcinsel olduğu halde, “çürük” raporu almayı reddedip, tam da bu yüzden 

cezaevine girmeyi göze almamış mıdır? Ancak, hem haberi yapan gazeteci hem de bu haberin 

bu biçimde yayımlanmasına göz yuman editör ve haber müdürünün bu sorunlu noktaların 

farkında olmadığını söylemek naif bir tespit olacaktır. Haberin okunurluğunu, daha doğrudan 

söylemek gerekirse ‘satışını’ arttırmak için, bu basit bilgilerin bilmezden gelindiği açıktır. 

Böylece bu haber aracılığıyla, savaş karşıtlarının da diğer sol gruplar gibi huzursuzluk 

çıkaran, vatani görevini yerine getirmeyen, hem de bunu eşcinselliğini öne sürerek yapan ve 

böylesi kişiler için eylem düzenleyen, kendileri de eşcinsel olan bir grup olduğu okurlara 

bildirilmiş olmaktadır.  

Araştırmada, Zaman’ın vicdani reddi olumsuzlayan haber ve yazılarının yanında, diğer 

gazetelerin tavrından farklılık gösteren bir habere de rastlanmıştır. Son derece nesnel ve 

                                                                                                                                                         
“Ulusalcı avukatlardan ‘vicdanî ret’ davasında protesto eylemi”, Zaman Gazetesi, 8 Haziran; “Gazeteci-yazar 
Perihan Mağden’in beraatine karar verildi” (2006), Zaman Gazetesi, AA, 27 Temmuz; “‘Halkı askerlikten 
soğutma’dan beraat” (2006), Zaman Gazetesi, 28 Temmuz. 
134 19 Ocak 2007’de meydana gelen Hrant Dink cinayetinden kısa bir süre sonra yazılarına son verildi. 
135 “Açıklamalar farklı; ama göstericiler hep aynı” (2005), Zaman Gazetesi, 17 Nisan. 
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tarafsız bir dille hazırlanan haberde, “vicdani retçi Mehmet Tarhan” ifadesindeki vicdani retçi 

bölümü diğer gazetelerde olduğu gibi tırnak içine alınmadan kullanılmış. Böylece diğer pek 

çok gazetedeki haberde “o kendisini öyle isimlendiriyor, ama biz kabul etmiyoruz” ya da 

“sözde vicdani retçi” anlamı okura verilmemiş olmaktadır.  

AİHM, AB ve Perihan Mağden eksenli ikinci bakış açısını yansıtan haberlere örnek 

teşkil eden iki haberin de oldukça özensiz hazırlandığını hatırlatmak gerekmektedir. 

Haberlerden birinde136, Osman Murat Ülke haberin yapıldığı tarihte çoktan kapanmış olan 

“Savaş Karşıtları Derneği üyesi bir militan” olarak anılıyor. Bu bilgi yanlışı, diğer bazı 

gazetelerde de yer almıştır. Ayrıca, politik hareket noktası anti-militarizm olan bir eylemciyi 

“militan” olarak nitelemek en hafifinden abesle iştigal etmek olmaktadır.  Vicdani reddin ne 

anlama geldiğini bir cümle ile açıklayan diğer haberde137 ise, Tekirdağ’da yargılanan vicdani 

retçi Halil Savda’nın soyadı Sav olarak belirtiliyor. Her iki haberde de, vicdani ret ve vicdani 

retçi ifadeleri tırnak işareti içine alınıyor.  

Perihan Mağden’in dava süreci ile ilgili iki haberde gazeteden beklenmeyen biçimde, 

Mağden ve avukatlarının ifadelerine ayrıntılı olarak yer verilmektedir. Örneğin bu haberlerin 

ilkinde138, Mağden’in, “Vatana hizmetin mutlaka eline silah almak olarak kabul edilmesinin 

yerinde olmayacağı, kreşte temizlik yaparak, hastanede ambulans kullanarak ya da yetiştirme 

yurdunda çocuklara İngilizce öğreterek bu hizmetin yapılabileceği” ifadesine yer verilirken; 

bir diğer haberde139 Mağden’in “Ben düşüncenin suç olmaktan çıkarıldığı bir ülkede yaşamak 

istiyorum” ifadesine yer verilmektedir. Bir başka haberde140 ise, duruşmada esas hakkındaki 

görüşünü açıklayan savcının beraat kararına yol açan görüşlerine ayrıntılı olarak yer 

verilmektedir.141 

                                                 
136 “Ankara’ya ‘vicdani ret’ mahkumiyeti” (2006), Zaman Gazetesi, 24 Ocak. 
137 Erkan Acar (2006), “Üç ‘vicdani retçi’ daha AİHM’ye gitmeye hazırlanıyor”, Zaman Gazetesi, 26 Ocak. 
138 “Perihan Mağden’e halkı askerlikten soğutma gerekçesiyle iddianame hazırlandı” (2006), Zaman Gazetesi, 6 
Nisan. 
139 Büşra Erdal (2006), “Ulusalcı avukatlardan ‘vicdanî ret’ davasında protesto eylemi”, Zaman Gazetesi, 8 
Haziran. 
140 “Gazeteci-yazar Perihan Mağden’in beraatine karar verildi” (2006), Zaman Gazetesi, AA, 27 Temmuz. 
141 “Düşünce ve ifade özgürlüğünün, insanların serbestçe bilgiye ve düşünceye ulaşabilmelerini, edindikleri bilgi 
ve düşünceleri açıklamaya zorlanmamalarını kapsadığını belirten [Kadir Nazmi] Yelkenci, kişilerin, düşünce ve 
inançlarından dolayı kınanmamaları, suçlanmamaları ve düşüncelerini tüm yasal yollarla serbest biçimde 
açıklayabilmelerinin de düşünce ve ifade özgürlüğü içinde yer aldığını kaydetti. Düşünce ve kanaat özgürlüğüne 
ilişkin Anayasa’nın 25. ve 26. maddelerine de değinen Savcı Yelkenci, dava konusu yazı bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde askerlik hizmetinin münhasıran eleştirilmediğinin görüldüğünü ifade etti. Yazının, askerlik 
hizmetinden soğutmak yolunda telkinde bulunmaya yönelik olmadığını, askerlik hizmetini olumsuz yönde 
etkilemediğini belirten Savcı Yelkenci, “Bahsi geçen yazının demokratik hukuk devletinde ifade özgürlüğü 
bağlamında askerlik ile ilgili kişisel tercih ve düşüncelerin açıklanması niteliğinde olduğu ve yine yazının 
vicdani reddin ülkemizde yasal düzenlemeye kavuşmasını belirtir nitelikte olduğu anlaşılmakla unsurları 
oluşmayan suçtan sanığın beraatine karar verilmesi talep olunur.” 
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Başörtüsü ve vicdani ret konularının karşılaştırmalı olarak yer aldığı eksendeki 

haberlerden birinde142, AP üyesi Lagendijk ve Özdemir’in Avrupa Parlamentosu tarafından 

hazırlanan Türkiye raporunda Türkiye’nin reform sürecinde motivasyon bozucu ifadelere yer 

verilmesini eleştiren açıklamalarına yer verilerek AB’nin hem vicdani ret hem de başörtüsü 

konusunda daha cesaretlendirici ve açık bir tutum takınması gerektiği aslında bu haber 

aracılığıyla bir kez daha hatırlatılmış olmaktadır:  

 

“Bu kapsamda Türk üniversitelerinde başörtüsüne yeni bir 
sosyal uzlaşma bulunması önerisi memnuniyetle karşılanmaktadır. 
Kamuoyu yoklamalarında Türk halkının yarısından çoğu başörtüsü 
yasağının kaldırılmasını isterken, hükümet bu tartışmayı ele alacak 
siyasi cesaretten yoksundur. Bundan dolayı AP’nin bu konuda 
cesaretlendirme arayışı önemlidir. Buna ek olarak Yeşillerin 
önerisiyle raporun bir paragrafına Türkiye’de askerlik görevine 
alternatif oluşturması için vicdani ret hakkının yasalaştırılmasının 
eklenmesi sağlanmıştır. Zorunlu askerliğe karşı çıkan Türk 
vatandaşlarının hapiste tutulduğu dikkate alınırsa, AB’nin bu konuda 
açık bir tutum takınması önemlidir.”143 

 

Gazetenin dördüncü eksene oturan haberlerinden bir diğerinde144 ise, TBMM Başkanı 

Bülent Arınç’ın AİHM’nin Leyla Şahin davası kararı gibi Osman Murat Ülke davası 

sonucunun da bireysel olarak algılanması gerektiği, bu kararların Türkiye’yi bağlamayacağı 

yönündeki açıklaması yer almaktadır. Arınç, iki davanın özellikleri aynıymış gibi yorum 

yapmasına rağmen, aslında sonuçları düşünüldüğünde iki dava birbirinin tam zıddı 

konumdadır. Çünkü, haberde yer alan “[Arınç] Leyla Şahin kararının tüm üniversiteleri ve 

başörtülü bütün kadınları bağlamadığı gibi vicdani ret kararının da kişisel olduğunu söyledi” 

ifadesi, kadınların bu karara rağmen başörtüsü takmaya devam edebileceğini ima ederken; 

Osman Murat Ülke ile ilgili kararın bireysel olarak algılanması ise, TC devletinin vicdani 

retçilere kötü muameleye devam edebileceği anlamına gelmekte ve gazetenin bu çelişkiyi 

ortaya çıkarmak yerine Arınç’ın sözünü haber başlığı yapması özgürlükler açısından talihsiz 

bir durum oluşturmaktadır. Aynı haberde, AİHM’nin kararı sonrası avukatı Hülya Üçpınar’la 

basının karşısına çıkan Osman Murat Ülke’nin, “Vicdani ret benim için kimliğime, 

karakterime sadık kalmanın olmazsa olmaz şartıdır” ifadesine yer verilmesi de gazetenin 

sergilediği olumlu bir yaklaşımmış gibi algılanabilir. Ancak, haber metinlerinde alternatif 

                                                 
142 “Lagendijk ve Özdemir’den AP'ye tepki” (2006), Zaman Gazetesi, 5 Eylül.  
143 A.g.e., aynı yer. 
144 Erdal Şen (2006),  “Arınç: Başörtüsü gibi vicdanî ret kararı da Türkiye’yi bağlamaz”, Zaman Gazetesi, 27 
Ocak.  
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açıklamalar, farklı görüş açıları her zaman bütünüyle dışlanmasa da, bunların haberin anlatı 

yapısı içinde temsili sorunlu bir durumdur. Metin içinde alternatif veya karşıt açıklamalar 

çoğu kez inanılır bir konuma yerleşmekten çok, egemen söylemlerin içinde eritilir. Böylece 

karşıt olabilecek açıklamalar, olayları çerçevelendirebilecek bir konuma ulaşamaz, metinsel 

kapanma, söylemsel hiyerarşi içinde oluşur.145 Söz konusu haberde, yasaksavar biçimde son 

cümle olarak yer verilen Ülke’nin bir cümlelik açıklaması, zaten çerçevesi Bülent Arınç’ın 

demeciyle kurulmuş olan haberde sözde ‘dengeliliği’ sağlama adına yapılmış bir manevra 

olarak kalmaktadır. Biri Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın başörtüsü konusundaki 

açıklamaları ile ilgili146, diğeri genel olarak Türkiye’deki askeri vesayet rejimi üzerine olan147 

iki eleştiri yazısında ifade özgürlüğü bağlamında birer cümle ile vicdani redde de 

değinilmektedir. 

Zaman gazetesindeki köşesinde militarizm ve erkeklik kültürü ilişkisi üzerinden 

vicdani ret konusu ve Mehmet Tarhan’ın mücadelesine değinen Elif Şafak148, “Türbanlı kız 

öğrencileri görünüşlerinden ve varlıklarından ötürü modern Türk imajına yakıştıramayan 

sözde ‘ilerici’ zihniyeti defalarca kınadım bu köşede. Ama benzer şekilde Mehmet 

Tarhan’lara yaşama hakkı tanımayan ‘tutucu’ zihniyet de demokrasi testinden kalmaya 

namzet” diyerek bitiriyor yazısını. Şafak böylece, başörtüsü yasağı ile vicdani ret hakkının 

engellenmesinin özgürlükler ve ötekine tahammül açısından aynı kapıya çıktığını 

hatırlatmaktadır. Böylece, Zaman gazetesi okurlarına başörtüsü özgürlüğü gibi vicdani ret 

hakkının da savunulması gerektiğini hatırlatmaktadır.  

Etyen Mahçupyan’ın dördü bu araştırmanın kapsadığı dönem içinde olmak üzere 

toplam beş yazısı bu çalışmada incelenmiştir. Bu yazılardan ikisi, doğrudan vicdani ret 

konusuna ayrılmış, diğerleri farklı konular bağlamında vicdani ret konusuna değinilen 

yazılardır. “İdeal Türk vatandaşı nasıl biri?” başlıklı yazısında Mahçupyan, ideal Türk 

vatandaşı olabilmek için yerine getirilmesi gerekli ölçütleri ironik biçimde irdeliyor. 

Mahçupyan, ideal Türk vatandaşının etnik köken olarak Türk, İslam dininde, ancak inanç 

olarak laik, otoriter zihniyeti ve toplum üzerindeki askeri yönlendirmeyi sorgulamadan 

kabullenen, itaatkâr özeliklere sahip olması gerektiğini söylüyor ve konuyu vicdani ret ile 

şöyle ilişkilendiriyor: 

  

                                                 
145 İnal (1996), Haberi Okumak, a.g.e., s. 100. 
146 Levent Korkut (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.) (2005), “Yasakçı konuşma 
yanlışlarla dolu!”, Zaman Gazetesi, 28 Nisan. 
147 Ümit Kardaş (Emekli Askeri Hakim Dr.) (2006), “12 Eylül Çıkmazı”, Zaman Gazetesi, 12 Eylül. 
148 Elif Şafak (2005), “Türkiye’de erkek olmak”, Zaman Gazetesi, 26 Eylül. 
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“Bugünlerde Avrupa Konseyi, tüm Avrupa’da geçerli olan 
vicdani ret hakkının Türkiye’de de olması için çağrıda bulundu. Tabii 
biz ‘stratejik konumumuzu’ bahane ederek olayı şimdilik savuşturmaya 
çalışmaktayız. Çünkü asıl tehlikenin nereden geldiği iyi bilinmekte: 
Vicdani ret hakkının kullanılması, sadece askerlik hizmetini veya eline 
silah almayı kabullenmemek anlamına gelmeyecek. Bu hakkın hayata 
geçmesi, asker imajı üzerinden çizilen prototip Türk vatandaşının da 
farklılaşması demek.”149 

 

Toplumun iki ötekisi olarak başörtülü kızlar ve vicdani retçilere değindiği yazısında 

Mahçupyan, toplumdaki ötekilerden biri olan başörtülü kızların kendi cemaatinin dışına çıkıp 

bize ‘dokunduğu’ noktada görüldüğü ve sorunsallaştırıldığını söylemektedir: “Onu hayatının 

bütününü kapsayan bir insani durum içinde algılamaya ise direniyoruz. Sanki başörtüsü 

‘kamusal alanda’ sorun olmaktan çıkarsa, toplumsal bir sorunu ifade etmekten çıkacakmış 

gibi...Çünkü laik kesimin en ‘ilerici’ olanları bile gerçekte Müslüman insanı da içeren ve 

kuşatan bir toplum tasavvuruna sahip değil.” Mahçupyan, hiçbir cemaat bağı olmayan vicdani 

retçilerin durumunu ise şöyle tanımlıyor: “Bu olgu, her türlü cemaatin dışında durmaya 

çabalayan; bu uğurda toplumsal değerlerin üzerinde yer alan evrensel ahlaki ilkelere sarılan 

tekil insanlar için çok daha trajik bir hayatı ima etmekte. Çünkü bu insanlar neredeyse hiçbir 

cemaat tarafından ‘görülmüyor’ ve sıradan insani duygusallığın parçası haline bile 

getirilmiyor. Devletin kendi hukukunu ihlal etme pahasına insanı marjinalize etmesi ise; bu 

manevi tecrit halini neredeyse meşrulaştırıyor...”  

Türkiye’nin imzaladığı Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’nin 18. maddesinin, kişinin ahlaki ilkelerden hareketle eline silah alma ve askerlik 

hizmeti yapmayı reddetmesini yasal koruma altına aldığını, ancak devletin vicdani retçi 

insanlarımızı zor kullanarak ‘vatandaşlaştırma’ pratiğinden vazgeçemediğini belirten 

Mahçupyan, Mehmet Tarhan ölüm orucuna başladığı ve devletin birçok düzeyinde ve Avrupa 

Parlamentosu’nda durum bilindiği halde toplumun bu konuda derin bir sessizlik içinde 

olduğunu söylemektedir. Mahçupyan, “vicdani retçi öteki”yi görmemenin toplum olmaya da 

engel olduğunu şöyle anlatmaktadır:  

“Cemaatsal kimliğimize ait hissetmediğimiz bazı değerleri 
taşıyan bu insanı, bizim insanımız olarak algılamanın yükü çok ağır 
geliyor...Onu ‘görüp’ kendi kaypaklığımızla yüzleşmektense; 
‘görmeyip’ rahatlamayı, kendi cemaatsal hamasetimizle avunmayı 
tercih ediyoruz. ‘Savaşları durdurmanın yolu onun insan kaynağını 
kurutmaktır. Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur’ diyen bu insanı 
duymamayı becerirken; bir de kendimize insan gibi davranılmasını 
bekliyoruz. Oysa işimize geldiğinde insanlığın ötekini duymak ve 

                                                 
149 Etyen Mahçupyan (2004), “İdeal Türk vatandaşı nasıl biri?”, Zaman Gazetesi, 28 Mayıs. 
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görmekle başladığını söylemeyi iyi biliyoruz...Toplum olmayı bilmeden 
‘millet’ olmak istiyoruz.”150  

 
 
Askerilikle milli kimlik arasındaki ilişki ve bu ilişkinin ürettiği iktidar yapısını 

incelediği yazısında Etyen Mahçupyan, Türkiye’de toplumun millet üzerinden 

askerileştirildiği bir anlayışın yaygın olduğunu vurguluyor. Oysa günümüzün bireyselleşme 

anlayışının, geleneksel bir değer olan ‘vicdana’ hak ettiği yeri yeniden ama bu kez demokrat 

zihniyet içinde verdiğini hatırlatan Mahçupyan’a göre: 

“Bugün şiddeti reddetmek doğrudan vicdanı temel alan ahlaki 
bir duruşu ima ediyor. Söz konusu bakış, milli ordularda görev alarak 
‘adam öldürme sanatını’ öğrenmek durumunda kalmayı da ahlaken 
mahkum ediyor...Askerlik hizmeti yapmayı reddeden ve vatandaşın 
topluma karşı sadece kamu hizmeti yapma yükümlülüğü olduğunu 
söyleyen ‘vicdani red’ anlayışının arka planı bu... Gerçekten de 
Türkiye Anayasa’sı bile vatandaşı kamu hizmetine yükümlü kılarken, 
bunun askerlik hizmeti olarak yorumlanmasını zorunlu kılmıyor. 
Dolayısıyla ortada Anayasa'ya karşı çıkma durumu olmadığı gibi, esas 
sorun devlet erkini ellerinde tutanların Anayasa’yı ‘askeri’ bir 
bağlamda yorumlamaları. Vicdani reddi dünyada kabul etmeyen iki 
ülkenin Türkiye ve Azerbaycan olması ise, bu ‘askeri’likle milli kimlik 
arasındaki bağlantıya ve bu bağlantının ürettiği iktidar yapısına bizi 
geri götürüyor.”151  

 

“Vicdani ret ve insanlık” başlıklı yazısında, Etyen Mahçupyan, askerlik hizmeti 

yapmayı reddedenlerin, başka hiçbir ülkede görülmediği biçimde, Türkiye’de tekrar tekrar 

hapis cezasına çarptırılmasını bir tür zorbalık olarak nitelendirirken, beraberinde bir dizi de 

soru soruyor:  

 

“Demokrat bir bakış çerçevesi içinde ‘zorbalık’ olarak 
adlandırma durumunda olduğumuz bu uygulama acaba niçin 
sürdürülmekte? Yoksa askerlik, müstakbel vatandaşın ‘ehlileşmesi’, 
burnunu sürtmesi, eşitlenmesi ve devlet karşısındaki ezikliğini 
kabullenmesi için de kullanılan metaforik bir kalıp mı? Askerlik 
hizmetini reddeden insanların varlığının, devletin vatandaşlar 
karşısındaki tüm prestijini ve gücünü yitirmesine neden olacağından 
mı korkuluyor?”152 

 
 

Aynı gazetede köşe yazarı olan Elif Şafak ve Yeni Şafak’taki İslami görüşe sahip diğer 

yazarlar gibi, Mahçupyan da dindar insanların vicdani ret meselesine mesafeli duruşunu 

                                                 
150 Etyen Mahçupyan (2005), “Öteki insanı görmemenin rahatlığı”, Zaman Gazetesi, 6 Haziran. 
151 Etyen Mahçupyan (2005), “Vicdanın reddi ve kimlik”, Zaman Gazetesi, 18 Kasım. 
152 Etyen Mahçupyan (2006), “Vicdani ret ve insanlık”, Zaman Gazetesi, 6 Mart. 
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eleştiriyor ve milliyetçilik ve ataerkillikten sıyrılarak vicdani retçilere destek vermeleri 

gerektiğini hatırlatıyor:  

 
“Diğer taraftan kendi kimliksel meselelerinde tepki vermeye çok 

yatkın olan dindar kesimin bu olaya mesafeli duruşu nasıl 
açıklanabilir? Olayın temelinde vicdani nedenlerle eline silah almak 
istememe iradesinin olmasının, dindarların sempatisini davet etmesi 
beklenmez mi? Hele Müslümanların silahla, şiddetle, terörle 
özdeşleştirilmeye çalışıldığı şu dönemde, Türkiye Müslümanlarının 
savaş konusunda farklı bir tutum almaları çok etkili olmaz mıydı? Ama 
görünen o ki dindar kesimin ne geleneksel anlam dünyası ne de 
bugünkü ruh hali böyle bir duruşu üretecek güçte değil. Belki 
dindarlıktan ayrıştırmakta zorlanılan milliyetçiliğin sonucu bu... Belki 
de vicdani retçilerin bazılarının eşcinsel olması nedeniyle beslenen 
ataerkil bir refleksin... Ancak neden ne olursa olsun, dindarların 
vicdanla ilgili bir konuda ‘milli’ duyarlılığın ve devletçi 
düzenlemelerin yanında durması önemli bir handikap. Çünkü devlet ve 
‘milli’lik üzerinden üretilen ideolojik tutumları bir kez 
meşrulaştırdığınız zaman, kendi taleplerinizin de aynı nedenlerle 
bastırılmasına itiraz edemezsiniz. Başkasının vicdanını görmeyen, 
kendi vicdanının duyulmasını bekleyemez...” 153 

 

Araştırma kapsamındaki dönemde, Zaman gazetesinde vicdani ret konusuyla ilgili iki 

söyleşiye rastlanılmaktadır.  İlki, 30 Eylül-2 Ekim 2005 tarihleri arasında İstanbul’da Tarık 

Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Anti-militarist Buluşma” vesilesiyle iki 

vicdani retçiyle -Ersan Uğur Gör ve Erkan Ersöz- yapılan bir söyleşi.154 Anti-militarist 

buluşmadan çok anti-militarizm üzerine konuşulan söyleşinin sınırları, okurların anti-

militaristlerin felsefesini kabaca anlayabileceği biçimde çizilmiş. Söyleşide, doğrudan “halkı 

askerlikten soğutma” kapsamına girecek cümleler bulunmamakla birlikte, oldukça radikal 

ifadelere de yer verilmiştir:    

 
“‘Bizim çözümümüz militarizmin tamamen sona erdirilmesidir. 

Militarizmi tenkit etmek, anti-militarizmi tartışılır kılmak istiyoruz.’ 
diye anlatıyor hedeflerini. Anti-militarist hareketin ‘ütopik’ olduğu 
yönündeki eleştirileri cevaplandıran Erkan ise ‘Anti-militarist 
hareketin ütopik olduğunu söylemek kadar binlerce yıldır bir arada 
yaşayan insanların çatışmalarını açıklamak da ütopiktir. Bizim 
toplumsal davranış kalıplarımız belirliyor bunu. Ben bir Türk olarak 
bir Kürt veya Ermeni kardeşimi vurmak istemiyorsam, savaş da bana 
ütopik gelir.’ diyor. Kendilerinin az sayıda olmasının görüşlerinin 

                                                 
153 A.g.e., aynı yer. 
154 Emine Dolmacı (2005), “Her vicdana bir doz anti-militarizm”, Zaman Gazetesi, 25 Eylül. 
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gerçekleştirilemez olduğu anlamına gelmeyeceği vurgusunu 
yapıyor.”155 

 

Söyleşinin, anti-militarizmin her insana gerekli olduğunu ima eden “Her vicdana bir 

doz anti-militarizm” başlığının olumlu bir yaklaşımla seçildiği görülmektedir. Ayrıca 

söyleşide, anti-militaristlerin örgütlenme biçimleri ile ilgili olarak “Herhangi bir dernek, 

örgüt, kurum değiliz. Karşısında durduğumuz, toplumun militarize edilmesidir. Bunun için 

onlar gibi örgütlenmiyoruz” ifadesi de yer almaktadır.  

Diğer söyleşi156 ise, Osman Murat Ülke’nin avukatı Prof. Kevin Boyle ile yapılan ve 

yukarıda belirtilen dördüncü eksene oturan bir söyleşi olma niteliği taşıyor. Aynı zamanda 

Essex Üniversitesi İnsan Hakları Profesörü olan Boyle’a AİHM’nin Ülke ile ilgili kararının 

Türkiye’deki zorunlu askerlik hizmetine bir etkisi olup olmadığı soruluyor ve o da 

etkileyeceğini söyleyerek soruyu şöyle yanıtlıyor: “Eğer devlet bazı vatandaşlarının barışçı 

sebeplerle askerlik hizmetini yapmayı reddetmelerini kabul etmemeye devam ederse, mevcut 

kanunun öngördüğü gibi teorik olarak ‘sürekli’ işlenen bir suç yüzünden hayatlarını hapiste 

geçirmelerine müsaade edemez.” 

Söyleşide, ilk olarak sorulan Türkiye’de vicdani retçilerin durumu, AİHM’nin Osman 

Murat Ülke ile ilgili kararının Türkiye’deki vicdani retçilere etkisi gibi soruların ardından, 

konu Leyla Şahin davasına geliyor ve Şahin ile Ülke davasını karşılaştıran sorular 

yöneltiliyor. Boyle, bu sorulardan birini şöyle yanıtlıyor:  

  
“Şahin davasındaki fark şuydu: Strasbourg Mahkemesi, Anayasa 

Mahkemesi’nin üniversitelerde başörtüsü yasağı kararını doğru buldu. 
Ama ‘yasağı uygulayın’ diye bir karar vermedi. Yasak kararı, hükümet 
ve Türk mahkemelerinin. Eğer Türkler başörtüsüne ilişkin yasak 
kararını demokratik yollarla değiştirmek isterlerse, bu onların kararı 
olur ve AİHM hem itiraz etmez hem de edemez. Ülke davasında ise 
Mahkeme, Türkiye’deki askerlik hizmeti kanununun Sözleşme’yi ihlal 
ettiğine karar verdi. Bu, bağlayıcılığı olan bir karar. Karara uymak 
için Türkiye’nin değiştirmesi gerekenler var.”157 

 

Boyle, Şahin davasının savunulmasındaki eksikliğe de şöyle vurgu yapıyor: 

 

“Bu iki dava ortak bir noktada birleşebilirdi. Eğitim ile dininiz 
arasında seçim yapmanın psikolojik etkileri Şahin davasında gündeme 
getirilmeyen çok önemli bir konuydu. Bildiğim kadarıyla Sözleşme’nin 

                                                 
155 A.g.e., aynı yer. 
156 Selçuk Gültaşlı (2006), “Boyle: Vicdani ret’te Türkiye haksız, Şahin davasında haklı!”, Zaman Gazetesi, 2 
Şubat. 
157 A.g.e., aynı yer. 
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3. maddesi yani gayri insani ve haysiyet kırıcı muamele Şahin’in 
avukatları tarafından gündeme getirilmedi. Eğer getirilseydi belki 
olaylar farklı gelişebilirdi. Şahin davasında bir hâkimin karara 
katılmadığını hatırlayın. Şunu söyleyerek cevabımı nihayetlendireyim: 
AİHM’nin hem Ülke hem de Şahin davalarındaki mülahazaları beni 
ikna etmekten uzak. Ülke kararı bazı açılardan hiç de berrak değil. 
Ülke davasını kazandık; ancak AİHM’in karar verirken vicdani 
hürriyet konusunu hiç göz önüne almamasını hakikaten anlayabilmiş 
değilim.”158 

 
 

Gazete böylece, Boyle’a aslında Şahin davasında da AİHM kararına ikna olamadığını 

söyleterek, özel olarak Leyla Şahin, genel olarak başörtüsü konusunda vicdani hürriyet 

kavramı üzerinden kendi görüşünü bir kez daha savunmuş olmaktadır. 

Radikal Gazetesinde Vicdani Retçiliğin Sunumu 

Radikal gazetesi, vicdani ret konusunu, yaptığı haberlerle gündeminde tutmaya pek 

hevesli görünmemiştir. Vicdani reddi bir insan hakkı olarak savunma yaklaşımı, daha çok 

köşe yazarları ve gazete dışından yorumcuların yazıları ile sergilenmektedir. Sayılı miktardaki 

haber, köşe yazısı ve yorumların bir kısmı da vicdani reddi bir özgürlük ya da anti-militarizm 

yolunda atılmış bir adım olarak değil, AB müzakere sürecinde vatandaşa verilmesi gereken 

bir hak, dolayısıyla geçilmesi gereken bir aşama olarak değerlendiren yazılardan 

oluşmaktadır. Yıldırım Türker ve Murat Çelikkan gibi köşe yazarlarının vicdani ret 

konusunda ısrarla yazmalarının önemi teslim edilip, bir gazetenin genel yayın politikasındaki 

asli unsurun haber olduğu hatırlanırsa, Radikal’in bu konuda emek harcamaya ve sayfalarını 

vicdani retçilerin eylem haberlerine ya da örneğin Mehmet Tarhan ile ilgili gelişmelere 

açmakta pek istekli olmadığı görülecektir. Zira, ne anti-militaristlerin yaptığı etkinlikler ne de 

özellikle Mehmet Tarhan süreciyle birlikte yoğunluk kazanan anti-militarist protesto 

gösterileri Radikal’e haber olarak yansımıştır. Haber olabilen üç konudan biri, Ülke davası 

nedeniyle Türkiye’nin karşılaşma olasılığı olan yeni durum, gazetenin eski köşe yazarlarından 

(araştırmanın kapsadığı dönemde henüz ikinci başlangıcını yapmamıştı) Perihan Mağden’in 

“halkı askerlikten soğutma” davası ile ilgili gelişmeler ve ‘vicdani retçi’ olduğunu iddia eden 

Hakan Ekinci’nin uçak kaçırma olayıdır. Örneğin, Mehmet Tarhan’ın 8 Nisan 2005’te 

cezaevine konulması ile ilgili iki cümleden oluşan haberde159 kullanılan “Askeri mahkeme 

Tarhan'a ‘emre itaatsizlik’ ve ‘askerlik yapmamak için emre itaatsizlik’ suçlarından ikişer yıl 

hapis verdi” cümlesinde “verdi” yüklemi ile Askeri Mahkeme etkin bir aktör olarak 

kullanılıyor. Oysaki, bu mahkûmiyet kararından yaklaşık bir yıl sonra yayımlanan bir başka 

                                                 
158 A.g.e., aynı yer. 
159 “Vicdani redde dört yıl” (2005), Radikal Gazetesi, ANKA-Sivas, 11 Nisan. 
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haberin başlığı, “Vicdani retçi tahliye edildi”.160 “Tahliye oldu” ifadesi kullanılabilecekken, 

gazetenin/muhabirin vicdani retçiyi pasif, güçsüz, durumdan etkilenen olarak yansıtması, 

gazetenin vicdani ret konusunda devletin tarafında durduğuna ilişkin fikir vermektedir. 

Yukarıda, vicdani ret konusunda oldukça destekleyici bir yaklaşıma sahip olduğunu 

belirttiğimiz Birgün gazetesinde Mehmet Tarhan’la yapılan bir söyleşide, “Askerliği 

reddettiği için askeri mahkemede yargılanan ve yaklaşık on bir ay hapiste yattıktan sonra 

tahliye olan vicdani redci Mehmet Tarhan”161 ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. 

Birgün’de yayımlanan başka bir haberde “Tahliye olduktan sonra askere gitmediği için firari 

durumuna düşen Tarhan”162 ifadesi kullanılmaktadır. Birgün’ün haber sitesi Sesonline’da 

yayımlanan bir haberde ise “İstanbul Mehmet Tarhan Dayanışma İnisiyatifi” katılımcısı bir 

grubun yaptığı bir basın açıklamasında Mehmet Tarhan’ın basında da yer alan 9 Haziran’daki 

tahliyesinin, aslında serbest kalmak olmadığı ve “Mehmet’in tahliye olmasının, Mehmet’in 

evine dönmesi anlamına gelmediği”163 söylenmektedir.  Osman Murat Ülke’nin de kendi 

tahliyesinden söz ederken, “Ancak tahliye olup bir ay sonra aynı yere geri döndüğümde 

koğuşta bana bakış değişti”164 cümlesinde olduğu gibi, vicdani retçileri etkin aktörler olarak 

vurguladığı görülmektedir.  

Uçak kaçırma olayı ile ilgili verdiği haberlerde, kendini vicdani retçi olarak tanıtan 

hava korsanı Hakan Ekinci’yi “sözde” anlamına gelecek şekilde tırnak içinde ‘vicdani retçi’ 

olarak kullanan Radikal’in olumlu bir tavır sergilediği söylenebilir. Vicdani retçilerle ilgili 

diğer birçok haberde vicdani retçi ifadesini tırnak içinde kullanmayan gazetenin, vicdani 

retçileri kendilerini ifade ettikleri biçimi ile kabul ettiği ve o şekilde yansıtmayı tercih ettiği 

anlaşılmaktadır.165 Ancak sayısı daha az olmakla birlikte, gazetenin vicdani ret ifadesini 

tırnağa aldığı haber örneklerine de rastlanmaktadır.166 Hava korsanı ile ilgili haberlerden 

birinde gazete, ‘vicdani retçilerin avukatı Suna Coşkun’un, ne uçak kaçırma olayı ne de hava 

korsanının savaş karşıtları ve vicdani retçilerle bir ilgisi olduğu yönündeki ayrıntılı 

açıklamasına da yer vermektedir.167 

                                                 
160 “Vicdani retçi tahliye edildi” (1996), Radikal Gazetesi, 11 Mart. 
161 Bahar Erkum (2006), “Ararlarsa hemen bulurlar”, Birgün Gazetesi, 18 Temmuz.  
162 İnan Gedik (2006), “AİHM, askeri yargıyı bağlamadı”, Birgün Gazetesi, 29 Nisan. 
163 “Mehmet Tarhan’ın ‘açlık grevi’ sürüyor” (2005), www.sesonline.net, 12 Haziran. 
164 Erkan Çınar (2006), “‘Eli silah tutmayan’ biri: ‘Ossi’”, www.sesonline.net, 31 Ocak. 
165 “Vicdani retçiler umutlandı” (2006), Radikal Gazetesi, 26 Ocak; “‘Askerlik yapanla yapmayan bir 
tutulamaz’” (2006), Radikal Gazetesi, 15 Mart; “Perihan Mağden: Yargıda yeni sınav” (2006), Radikal Gazetesi, 
7 Haziran. 
166 “Ankara ‘vicdani ret’i tartışıyor” (2006), Radikal Gazetesi, 27 Ocak; “Vicdani retçi tahliye edildi” (2006), 
Radikal Gazetesi, 11 Mart. 
167 “Korsanın derdi iltica” (2006), Radikal Gazetesi, 4 Ekim. 
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Perihan Mağden ile ilgili haberlerde Radikal’in, beklendiği biçimde, ifade özgürlüğü, 

hatta vicdani ret yanlısı haberler yaptığı görülmektedir.168 Radikal gazetesinin, Türkiye 

basınında üstlendiği “fikir gazetesi” rolü gereği genel karakter itibariyle köşe yazısı ve 

yorumlar açısından oldukça zengin bir görünüm sergilediği bilinmektedir. Aynı tavrı, vicdani 

ret konusunda da sergilediği yukarıda, bu konuda haberden çok yorum-köşe yazısına yer 

verdiği belirtilirken ifade edilmişti. Radikal’de, araştırmanın kapsamına giren tarihler 

arasında, vicdani ret konusunda en çok destekleyici yazı kaleme alan köşe yazarlarının Murat 

Çelikkan ve Yıldırım Türker olduğu görülmektedir.  

Radikal’de köşe yazarlığına başladığından bu yana yurttaş gazeteciliği169 yapan 

Çelikkan’ın köşesinin, yaygın medyada Mehmet Tarhan süreciyle ilgili gelişmelerin en 

ayrıntılı haliyle yayımlandığı tek mecra olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır. Çelikkan, 

neredeyse hiç yorum katmaksızın, Mehmet Tarhan’ın tutuklanma, Sivas Cezaevi’nde 

karşılaştığı linç girişimi, açlık grevi, hücre cezası, başından sonuna kadar tüm hukuki süreç, 

anti-militarist ve vicdani retçilerin hemen tüm eylemleri ve yaptıkları açıklamalar, Tarhan’ın 

savunma metninden cümleleri köşesinde dolayımsız biçimde okura ulaştırmıştır.170 Bu haliyle 

neredeyse Savaş Karşıtları’nın yaygın medyadaki temsilcisi gibi rol alan ve kendisi de 

yıllardır insan hakları aktivisti olarak mücadele veren Çelikkan, anti-militaristlerin ve vicdani 

retçilerin sözlerinin dolaşıma girmesinde örnek bir gazetecilik sergilemiştir.   

Yıldırım Türker ise vicdani ret konusunda en radikal yazıları kaleme alan köşe 

yazarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türker de, vicdani retçilerin, avukatlarının ve 

                                                 
168 “Mağden’e destek çağrısı” (2006), Radikal Gazetesi, ANKA-Londra, 29 Nisan; “Pamuk: Mağden yalnız 
kalmayacak” (2006), Radikal Gazetesi, 4 Haziran; “Perihan Mağden: Yargıda yeni sınav” (2006), Radikal 
Gazetesi, 7 Haziran. 
169 1990’larda ABD’de ortaya çıkan yurttaş gazeteciliğinde (civic journalism) temel amaç haber üretmedir. Jan 
Schaffer’a göre, bu gazetecilik anlayışından beklenmesi gereken, insanlarda problemlerine sahip çıkma 
duyarlılığının geliştirilmesi, eşdeyişle, “yurttaş olma bilincinin ve sorumluluğunun yurttaş gazetecileri tarafından 
tetiklenmesidir. Yurttaş gazeteciliğinin en ayırt edici yanı, haber kaynaklarının çoğaltılması, resmi makamların 
değil, esas olarak yurttaşın bilgi ve görüşlerinin merkeze alınmasıdır. Haberin konusu/meselesi olan amaca 
varılıncaya kadar, haberin takibi ve yayınlanması da yurttaş gazeteciliğinin bir diğer önemli özelliğidir” (Ragıp 
Duran (2005), “Yurttaş Gazeteciliği”, Gazetecilik ve Habercilik, içinde (der.) Sevda Alankuş, Gazetecilik ve 
Habercilik, İstanbuI, IPS İletişim Vakfı Yayınları, s. 96 ve 99; İncilay Cangöz (2005), “Yurttaş Gazeteciliği ve 
Yerel Basın”, içinde (der.) Sevda Alankuş, Gazetecilik ve Habercilik, İstanbuI, IPS İletişim Vakfı Yayınları, ss. 
108-109). Vurgulanan bu özelliklere göre; feministlerin, vicdani retçilerin, emekçilerin, eşcinsellerin, 
Anadolu’da yerel medyaya ulaşmış ancak ulusal basında sesini duyuramayan öğrencilerin, köylülerin ve yaygın 
medyada sözlerine yer açamayan diğer toplum kesimlerinin sesini Murat Çelikkan’ın köşesinde ısrarla yaptığı 
haberlerden takip etmek mümkün olabilmiştir. Çelikkan, kimi zaman bu grupların basın açıklamalarına, 
kampanya metinlerine doğrudan köşesinde yer vermiştir.  
170 Murat Çelikkan (2002), “Vicdani retçiler”, Radikal Gazetesi, 15 Mayıs; Murat Çelikkan (2005), “Mehmet 
barışı seviyor”, Radikal Gazetesi, 14 Nisan; Murat Çelikkan (2005), “Vatan haini”, Radikal Gazetesi, 26 Mayıs;  
Murat Çelikkan (2005), “Başörtüsü skandalı-Mehmet’in açlık grevi”, Radikal Gazetesi, 15 Haziran; Murat 
Çelikkan (2005), “Vicdani retçiler açıklıyor”, Radikal Gazetesi, 6 Ağustos; Murat Çelikkan (2005), “Portre: 
Mehmet Tarhan”, Radikal Gazetesi, 4 Eylül; Murat Çelikkan (2006), “Haftanın tahliyesi: Mehmet Tarhan”, 
Radikal Gazetesi, 19 Mart. 
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anti-militarist örgütlenmelerin sözlerine köşesinde doğrudan yer vermekte ve böylece yaygın 

medyada seslerinin duyulmasına aracılık etmektedir. Yıldırım Türker, kimi yazılarında yaygın 

medyanın vicdani ret meselesi karşısındaki tavrını da eleştirmektedir. Medyanın 

suskunluğunu Türker, şöyle değerlendirmektedir: 

 
“Vicdan, kişisel huzursuzluğun kaynağıdır. İnsanın dünyayla 

yüzleşmesinde onu aklıselim diye dayatılan toplumsal zapturapt 
aygıtına karşı kışkırtandır. Yalnızca vicdanına kulak veren, kendi 
toplumsal kimliğini kişisel ahlakına kurban etmekten çekinmeyenler, 
iyice yalıtılmış, dünyanın ses geçirmeyen kıyısında bırakılır. Vicdani 
retçilerin, yani askerlik yapmayı reddedenlerin yıllar önce başlatmış 
olduğu mücadele karşısında basın yayın organlarının kör-sağır-dilsiz 
kalması, tam da bunun aleni örneğidir.”171 

 

Avrupa’nın, Osman Murat Ülke davasıyla ilgilenmesinin ardından Türkiye’de konuya 

ilgi duyulmasını ise şu şekilde eleştirmektedir:  

  
“Osman Murat Ülke’yi, onun kadar cesur, onun kadar inançlı, 

onun kadar vicdanıyla malûl olamadığımız için görmezden geldik. 
Şimdi AİHM kararıyla hayatımızın başrollerinden birine soyunmuş 
bulunuyor ya, basının hemen her kesiminde bu konuda soğukkanlı bir 
söz söyleme ihtiyacı gözlemleniyor. Şimdiye dek bu konuda haber 
olabilecek, yorumlanabilecek, kamuoyunda tartışmaya açılacak bir 
yan göremeyen bir yığın gazetecinin Avrupa’nın parmağını takip edip 
vicdani ret uzmanı kesildiğini görmek ferahlatıcı bir gelişme. Evet, 
doğru. Böyle bir mesele var ve bu mesele sadece Osman Murat’ın, 
Mehmet Tarhan’ın ve bir grup arkadaşının meselesi değil. Maalesef 
bu konuda da taraf olmak zorunda kalacaksınız. Heves eder 
göründüğünüz demokrasi, insan hakları üstüne kurulu toplum düzeni, 
bunu gerektiriyor. Ülke’yi tanımaya başlamanın zamanıdır.”172   
 

Dünya Vicdani Retçiler Günü vesilesiyle yazdığı eski tarihli bir yazısında, insanlık 

tarihinin yeniden yazımında kahramanlıklarıyla göğsümüzü kabartanların; “arkalarına adsız 

şehitlerin dev gölgesini almış, savaşlarda kazandıkları madalyalarla süslü göğüsleri, 

apoletlerle ağırlaşmış omuzlarıyla muzafferler olmayacağını; tarihin şu insana dar gelen loş 

döneminde her şeyi göze alarak vicdani ret hakkını savunan; direnişleriyle insana ve vicdana 

selam yollayanlar olacağını”173 söyleyen Türker, başka bir yazısında ise, İngiliz ordusunda 

ortaya çıkan şiddet görüntülerini ve Türkiye ordusunda komutanlarından dayak yiyerek bir 

askerin ölmesi olayını örnek gösterip “Şimdi farklı kültürlerden ve en önemlisi farklı 

demokrasi geleneklerinden devşirilmiş orduların aynı tür kanserden mustarip olmasını nasıl 

                                                 
171 Yıldırım Türker (2005), “Mehmet, Barış’ı çok seviyor”, Radikal Gazetesi, 8 Mayıs.  
172 Yıldırım Türker (2006), “O şimdi retçi!”, Radikal Gazetesi, 30 Ocak. 
173 Yıldırım Türker (2005), “Vicdan ile ret”, Radikal Gazetesi, 19 Mayıs. 



 243 

açıklamalı?” diyerek militarizmin saf bir şiddet kültürü ürettiğini bir kez daha 

hatırlatmaktadır.174 Türker yazısına şöyle devam etmektedir:  

 

“Ama bu tür sert erkek oyunlarının, kadın gözünden ırak en 
cilasız yaşanan hiyerarşi tanımlı şiddetin engellenebilmesi mümkün 
mü? Askerlik eğitimi ve örgütlenmesi, bizim demokrasi diye 
bilegeldiğimiz mefhumun tamamıyla dışında yaşanan bir gerçeklik 
değil mi? Varlığının sebebi, emir-komuta zincirini asla sorgulamayan, 
kafasını ve ruhunu sadece savaşa odaklamış güçlü, uyanık ve itaatkâr 
askerler yaratmak değil mi? Emretme dilinin, savaş için eğitilmiş ama 
24 saat savaşmayan bir toplulukta ne tür gerilimlere yol açabileceğini 
tahmin etmek hiç de zor değil.”175 
 

 

Yıldırım Türker karşı-iktidar uygulama imkânına sahip bir sembolik seçkin olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak Türker’in yaşadığı bir “sansür”, bu karşı iktidar uygulamasının 

da yayın yapmanın getirdiği kısıtlanımlar içerisinde ifade edilmesi gerektiğine iyi bir örnek 

oluşturmaktadır. Nail Anıl Cinisli’nin söyleşi yaptığı vicdani retçilerden Uğur Yorulmaz, 

Yıldırım Türker’in kendi köşe yazısının tamamını vicdani retçilerin bir etkinliğine ayırmaya 

karar verince, bu girişiminin yazısının tamamının kaldırılması ile sonuçlandığını, gazetelerde 

çalışan arkadaşlarından gazetenin [muhtemelen TSK tarafından] “uyarıldığı” bilgisini 

aldıklarını belirtiyor.176  

Yaygın medyada kadın vicdani retçilere değinen sayılı yazıdan biri Ayşe Gül 

Altınay’ın Radikal 2’de yayımlanan yazısı olmuştur:  

 

“Kadınların ve erkek eşcinsellerin ortak noktası ‘erkek’ olarak 
algılanmadıkları için askere alınmamaları. ‘En kutsal vazife’yi yapan 
erkekler birinci sınıf vatandaş. Kalan herkes biraz eksik. Antimilitarist 
hareketin başından beri cinsiyetçiliğe vurgu yapılıyor ama kadınların 
‘vicdani retçi’ olarak gözönüne gelmeleri de heteroseksizmin 
sorunsallaştırılması da son birkaç yılda olmaya başladı. Kadın 
retçilerden Ferda Ülker, ‘vicdani ret militarizme ve onun bütün 
yüzlerine karşı doğrudan bir karşı duruşun adıdır’ diyerek kadınların 
militarist süreçlere katılmayı reddetmelerinin adını da vicdani ret 
olarak koyuyordu. İstanbul’da 2004’te yapılan Militurizm 
Festivali’nin önemli bir ayağı Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne 
(GATA) yapılan ziyaretti. GATA’ya ‘tecrübe’lerinden faydalanarak 
çürükleri sağlamlarından ayıklamaları için bir kasa elma hediye eden 

                                                 
174 Yıldırım Türker (2005), “Asker mektubu”, Radikal Gazetesi, 5 Aralık. 
175 A.g.e., aynı yer. Türker’in vicdani retle ilgili olan, ancak bu yazıda alıntı yapılmayan diğer yazıları ise 
şunlardır: Yıldırım Türker (2002), “Vicdanın redde bakan fotoğrafı”, Radikal Gazetesi, 4 Kasım; Yıldırım 
Türker (2006), “Hayır demenin hayrı”, Radikal Gazetesi, 15 Mayıs. 
176 Cinisli (2005), “Türk Basınında Vicdani Ret”, a.g.e. 
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grup, eşcinsellerin ‘çürük’ olarak tanımlanmasını ve bunun için 
yapılan işlemleri protesto ediyor, GATA’yı ‘devlet destekli tek 
kurumsal gey porno arşivi’ bulunduran yer olarak tanımlıyordu. Zira 
askeri makamları eşcinsel olduğuna ikna etmenin yolu anal muayene 
dışında bir de fotoğraf ve video kanıtı göstermekten geçiyordu. 
Nitekim Mehmet Tarhan bugün askeri cezaevinde yalnız vicdani retçi 
olarak değil aynı zamanda bir gey olarak mücadele vermek, ‘anal 
muayene’ gibi bedensel bütünlüğü yok sayan uygulamalara da 
direnmek durumunda.”177  

 

Vicdani retçilerin hapis cezası ile cezalandırılmasına isyanını “İnsan öldürenleri birkaç 

yıl içinde serbest bırakmayı makul gören ceza sistemimiz öldürmeyi felsefi olarak 

reddedenleri ömür boyu hapse mahkum ediyor. Üstelik askeri cezaevinde” ifadesiyle dile 

getiren Altınay, Mehmet Tarhan’ın “şiddetten arınmış, iktidar hesaplarından uzak, sınırsız ve 

doğayla barışık bir insanlığın özlemiyle” ömür boyu hapsi göze alıp vicdani reddini ilan 

ettiğinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararının henüz çıkmadığını hatırlatıyor ve 

Türkiye toplumunu vicdani ret ve anti-militarizmi tartışmaya davet ediyor:  “Ama artık var. 

Şimdi bu kararın aynasında Mehmet’e ve kendimize dair gördüklerimizi tartışma zamanı. 

Ama önce Mehmet’in özgür olması gerekiyor. Bu tartışma, Mehmet Tarhan’sız olmaz.” 

Radikal’in genel yayın yönetmeni İsmet Berkan, yazar Perihan Mağden’in “halkı askerlikten 

soğutma” gerekçesiyle yargılanmasına neden olan Yeni Aktüel dergisinde yer alan yazısını  

tepki olarak iki gün üst üste iki bölüm halinde köşesinde yayımlamıştır. Berkan’ın ilk gün 

“İnsanların sadece yazı yazdıkları, şiddet övgüsü, şiddete çağrı veya halkı ayaklanmaya 

çağırmak gibi şeyler yapmadan sadece fikirlerini ifade ettikleri için onları hapis tehdidiyle 

yargılayan bir ülkedeyiz maalesef”178 ve ikinci gün “Perihan Mağden yarından sonra 

mahkeme karşısına çıkacak ve ifade özgürlüğünü kullandığı için yargılanacak”179 sözleriyle 

yazıyı yayımlaması, Radikal’in ifade özgürlüğü dolayımıyla vicdani ret konusundaki tavrını 

da özetler niteliktedir. Zaten, yazının “Perihan’ın yazısı suçsa...” biçiminde eksik bırakılan 

başlığını, “ben de bu suça ortak oluyorum” diye tamamlamak mümkündür.  

Radikal’in köşe yazarlarından Nuray Mert, Perihan Mağden davası üzerinden, vicdani 

ret hakkını da aşan oldukça radikal bir yazı yazmıştır.180 Mağden’e mahkeme önünde saldıran 

ve vatan haini diyenlere “bir ülkede yaşayan herkesin her konuda aynı düşüncede olmak 

zorunda olmadığı ve bu ülkenin hiç kimsenin tekelinde olmadığı” hatırlatmasını yaptıktan 

sonra “milli ordu”nun modern bir kurum olduğunu, eşdeyişle modernleşme süreci öncesinde 

                                                 
177 Ayşe Gül Altınay (2006), “Mehmet Tarhan’ı Görme Zamanı”, a.g.e. 
178 İsmet Berkan (2006), “Perihan’ın yazısı suçsa...”, Radikal Gazetesi, 4 Haziran. 
179 İsmet Berkan (2006), “Perihan’ın yazısı suçsa...(2)”, Radikal Gazetesi, 5 Haziran. 
180 Nuray Mert (2006), “Vicdani ret hakkı”, Radikal Gazetesi, 15 Haziran. 
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her Türk’ün asker doğmadığını belirtiyor. Mert, Batı ülkelerindeki profesyonel ordu 

uygulamasını ise şöyle eleştirmektedir:  

  

“Modern, daha doğrusu postmodern toplumun insanları, 
profesyonel orduyu, milli ordudan daha makul/insani bulabiliyor, bu 
çok ciddi bir yanılsama. Bu açıdan baktığınızda, savaşa, dalaş dövüşe, 
boğuşmaya karşı temiz vicdanlı vatandaş askere gitmez, onun yerine 
kendi rızasıyla askerliği meslek seçen bu işleri yapar. Nitekim, Batı 
ülkelerindeki uygulama büyük ölçüde bu doğrultudadır. Peki, hiç 
düşünüyor musunuz, kim kendi rızasıyla askerliği meslek seçer? Irak 
işgali vesilesiyle, ABD’de kimlerin asker yazıldığını izleme fırsatınız 
olmuş olmalı. ‘Milli’ veya emperyal hisler veya macera duygusuyla 
hareket eden küçük bir azınlık dışında, bu insanlar, her toplumun 
‘tutunamayanlar’ıdır. Yani, para karşılığında ölmek veya öldürmeyi 
meslek olarak seçmek durumunda olanlar. Tabii, bunun yanında 
ordunun profesyonel olması dışında ‘özelleştirilmesi’ söz konusu.”181 

 

Mert, yazısının devamında vicdani ret hakkını “postmodern liberalizmin bize sunduğu 

ikiyüzlü ahlaki konfor” olarak nitelendirmektedir:  

“Bu şartlar altında, sizce, vicdani ret hakkıyla, vicdanlarımızı 
rahatlatabilir, temizleyebilir miyiz?  Vicdani ret hakkına tutunup, 
savaşın kirinden pasından sıyrılmak mümkün mü?  
Dahası, profesyonel ordu anlayışı, bu kurumu ve dahası dış politikayı, 
demokratik siyasal süreçlerin bir adım daha ötesinde tutmaya yarar. 
Paralı askerlik, para karşılığı rıza anlayışına dayalı olduğu için, 
savaşı uzun boylu sorgulama imkânını azaltır ve etkisizleştirir. Milli 
(veya başka türlü) ordunun alternatifi savaşsız bir dünyadır, ‘vicdani 
ret’ hakkını kullanarak, savaştan inim inim inleyen bir dünyada temiz 
kalmak mümkün değil. Bu anlamda, postmodern liberalizmin bize 
sunduğu ikiyüzlü ahlaki konforları sorgulamak zorundayız. Bu da 
vicdanımızın bizi yapmaktan alıkoyduğu şeyleri, başkalarına (ve 
çoğunlukla bizden daha az ayrıcalıklı başkalarına) havale etmekle 
değil, onlarla doğru dürüst hesaplaşmakla olur.”182 

 

Ancak Mert, kendisinin ve bazı gazetecilerin kimi zaman yaptığı gibi, o mücadele 

alanının içinde olmamanın rahatlığıyla söz söylemektedir.183 Oysaki, Türkiye’de yaklaşık 17 

yıldır vicdani ret hakkı için mücadele verenlerin, çeşitli örgütlenme deneyimlerinden sonra, 

                                                 
181 A.g.e., aynı yer. 
182 A.g.e., aynı yer. 
183 Nuray Mert, vicdani ret konusunda, vicdani retçilerin ve anti-militaristlerin, vicdani reddin bir anayasal hak 
olarak tanınmasını, Türkiye gibi militarist bir ülkede, toplumun anti-militarist değerleri benimseyebilmesi ya da 
en basitinden militarizmi sorgulayabilmesinde geçilecek önemli bir aşama olarak gördüklerini anlamamakta 
ısrarlı görünmektedir. Mert’in, bu konuda mücadele edenlerin, elbette ki kendisinin sunduğu (gayet yerinde) tüm 
argümanları gözden geçirdiğini ve birçoğunu zaten paylaştığını ancak, diğer mücadelelerin yanı sıra, vicdani ret 
hakkı mücadelesini de görmezden gelemediklerini biliyor ya da en azından tahmin edebiliyor olması gerekirdi.  
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son olarak biraraya gelerek oluşturdukları Vicdani Ret Platformu, kuruluş amaçlarının en 

önemlilerinden birinin vicdani ret hakkının, Türkiye iç hukukunda Anayasal bir hak olarak 

yerini alması için mücadele etmek olduğunu açıklamıştır.184 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu bölümde, Türkiye basınında vicdani ret konusuna farklı yaklaşımları 

irdeleyebilmek üzere seçilen altı gazetede yer alan haber, köşe-yorum yazıları ve söyleşilerin 

çözümlendiği bu araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. Türkiye’nin en çok okunan 

ve doğru ya da yanlış, mesnetli ya da mesnetsiz gündemlerini belirleme açısından en etkin 

rolüne sahip olduğu bir gerçek olarak kabul edilen Hürriyet’in, vicdani ret konusunda TSK ve 

devlet yanlısı bir yayın politikası izlediği gözlenmiştir. Birkaç istisnai haber ve köşe yazısı 

dışında, Hürriyet gazetesi konuyu tümüyle egemen ideoloji dolayımıyla kavramıştır. Vicdani 

retle ilgili gelişmeleri aktaran neredeyse tüm haberlerde TSK, Genel Kurmay Başkanlığı, 

Milli Savunma Bakanlığı temel haber kaynağı olarak belirleyici olmuş, vicdani retçiler ya da 

anti-militaristlerin ya görüşlerine hiç yer verilmemiş ya da sözde dengeliliği sağlamak adına 

bu görüşler bir cümle ile geçiştirilmiştir. Yine gündem koyma noktasında belirleyici olan 

Hürriyet köşe yazarları ise, sembolik seçkin görevlerini layıkıyla yerine getirerek, egemen 

ideolojinin yeniden üretimine katkıda bulunmuşlardır.  

AKP hükümetine yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde incelenen dönemde 

hiçbir vicdani ret eylem haberine rastlanmamış, Türkiyeli anti-militarsitler ve vicdani retçiler 

gazete tarafından görmezden gelinmiş, konu AİHM, AB’ne giriş süreci ve yabancı vicdani 

retçiler çerçevesiyle sınırlanmıştır. Meselenin Türkiye tarafını ilgilendiren tartışmaları, gazete 

gündemine getirmek birkaç köşe yazarına kalmıştır.  İslami muhafazakâr çizgiyi temsil eden 

Yeni Şafak aynı zamanda AİHM’ne yansıyan başörtüsü yasağı davası ve Osman Murat Ülke 

davası arasında karşılaştırma yapan haberlere yer vererek, konunun odağını başörtüsü 

meselesine kaydırmıştır.  

İslami muhafazakâr çizgiyi temsil eden bir başka gazete olarak Zaman, vicdani ret 

konusunda birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen eksenlerde haberler yapmıştır. Bir yandan 

Türkiyeli vicdani retçilerin eylemleri ile ilgili olarak, “solcu” grupların eylem haberlerine de 

yansıyan geleneksel bir dil ve bakış sergilenmiş; öte yandan, vicdani reddin AB, AİHM’ni 

kesen ve Osman Murat Ülke ile ilgilili alt başlıklarında oldukça dengeli bir habercilik 

izlenmiştir. Zaman da, Yeni Şafak gibi, Osman Murat Ülke davası ile başörtüsü konusunu 

karşılaştıran haber ve söyleşilere yer vermiştir.  

                                                 
184 “Vicdani Ret Platformu kuruldu” (2006), www.bianet.org, BİA Haber Merkezi (İstanbul), 26 Ekim. 
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İdeolojik olarak liberal sol çizgiyi temsil eden Radikal ise, Türkiye’de genel olarak 

AB yanlısı olan ve vicdani ret hakkını AB’ye girişin temel şartlarından biri olarak yerine 

getirilmesi gereken temel bir insan hakkı olarak anlayanların bakışını temsil eden bir duruş 

sergilemiştir. Vicdani ret eylemlerinin hiç yansımadığı gazetede yer alan köşe ve yorum 

yazıları ağırlıklı olarak, tıpkı AB ülkelerinde olduğu gibi, vicdani ret karşılığında sosyal 

hizmet ödevinin yerine getirilmesini savunmuştur.  

Araştırmada, vicdani ret haberlerine sayfalarını en cömertçe açan gazeteler Birgün ve 

Ülkede Özgür Gündem olarak tespit edilmiştir. Genel politik çizgisi itibariyle silahlı örgüt 

PKK’ya yakınlığı ile bilinen Ülkede Özgür Gündem’in savaş, şiddet ve tahakküm karşıtlığı 

gibi duruşlarla ilişkili olan vicdani ret kavramıyla kendi duruşunu ilişkilendirmesi paradoksal 

bir durumu ortaya koymuştur. Türkiye’deki vicdani ret eylemlerini neredeyse atlamaksızın 

haberleştiren gazete, vicdani retçilerle uzun söyleşiler gerçekleştirmiş, konuyla ilgili dosyalar, 

yorum yazıları yayımlamış, ancak bunları yaparken kabaca söylemek gerekirse, anti-

militarizmi Türk militarizmine karşı olmak, vicdani reddi ise TSK’ne karşı vicdani ret 

açıklamak gibi daraltılmış bir çerçeve içinde kavramıştır.  

Temel hak ve özgürlüklerin savunulması, alternatif düşüncelere yer verilmesi gibi bir 

hareket noktası ile meseleye yaklaştığı tespit edilen Birgün, özgürlükçü sol olarak 

tanımlanabilecek politik çizgisiyle anti-militaristlerin yaygın medyada yer bulamayan sözünü 

en doğru ve eksiksiz bir şekilde yansıtmıştır.  

İncelenen hemen tüm gazetelerin benzer biçimde haberleştirdiği konulardan biri 

Perihan Mağden’in “halkı askerlikten soğutma” davası, diğeri ise hava korsanı Hakan 

Ekinci’nin vicdani retçi olduğunu açıklayarak uçak kaçırması ile ilgili haberler olmuştur. 

Uçak kaçırma olayında Birgün ve Ülkede Özgür Gündem haber yapma konusunda daha 

isteksiz görülmüştür.  

Haber anlatılarını yapılandıran stratejilerden biri olan kişiselleştirmenin, Mehmet 

Tarhan örneği üzerinden araştırılan dönemde yoğun bir biçimde uygulandığı saptanmıştır. 

Kişiselleştirme sonucunda habere konu olan olaylar sadece belirli bazı bireylerin/insanların 

eylemleri olarak sunulmakta,185 böylece olaylar giderek sembol kişilerin eylemleriyle 

açıklanır hale gelmekte, böylelikle tartışmalı konuların ardında yatan toplumsal ve ekonomik 

etkenlerin neler olduklarının sorgulanması engellenmektedir. Yaygın medyanın Mehmet 

Tarhan’la ilgili yaptığı haberlerin büyük bir bölümünde bu stratejinin uygulandığı 

gözlemlenmiştir. Saptanan diğer bir sonuç da, genel olarak statükoyu sarsıcı olarak algılanan 

                                                 
185 Dursun (2005), “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, a.g.e., s. 82.  
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vicdani retle ilgili alternatif açıklamaların yaygın medyadan sistematik olarak dışlanması 

olmuştur.  

Elbette, söz konusu gazeteler incelenirken, haber yapımı sürecinde, muhabirlerin yer 

aldıkları kurumun politikalarına ve önceliklerine yönelik işgörme pratikleri içinde oldukları, 

zaman ve mekân kısıtlılıkları yaşadıkları ve özellikle son yıllarda artan “halkı askerlikten 

soğutma” davalarının bir sansür ve otosansür süreci başlatmış olabileceği göz önünde 

bulundurulmuştur.  

Vicdani retçiler ve anti-militaristlerin felsefeleri gereği şiddeti dışlıyor olmaları ve 

hiçbir eylemde şiddet kullanmamaları, polis müdahalelerinde bile şiddete başvurmamaları, 

yaygın medyada sürekli şiddet eylemleri ile anılan “solcu gruplar”dan farklı temsil 

edilmelerini sağlamıştır. Belki de bu nedenle, sadece şiddet söz konusu olduğunda toplumsal 

eylemlerde haber değeri gören yaygın medyada haber olarak yer alamamaktadırlar. Ancak, 

eylemlerinde şiddete yer vermiyor oluşları, incelenen kimi gazetelerde örnekleri görüldüğü 

üzere, şiddetle ilişkili görülen diğer gruplarla ilişkilendirilerek haberleştirilmelerini 

önleyememiştir.   

Vicdani ret eylemlerine yer vermeyen, konuyla ilgili gelişmeleri doğru ve eksiksiz 

kamuya yansıtmayan gazeteler aslında yurttaşların enformasyon edinme haklarını ihlal 

etmektedirler. Oysaki, katılımcı demokratik bir toplumun oluşmasında özgürleşimci değerleri 

önplanda tutan bir kamusal tartışmanın yerleşmesinde haber medyasının önemi yadsınamaz. 

Tersi biçimde, haber medyası kaynak söylemlerinin halkın sözüne dönüştürülmesi, böylece 

egemen söylemlerin uylaşıma dönüşmesi ve bu süreç içinde hegemonyaya yönelik rıza 

oluşumunda da aktif bir rol oynamaktadır. 186 

Bu araştırma yazılı basını merkeze almıştır, ancak bilinmektedir ki, görsel medyada 

fazla yer alamayan bir olay ya da bir tartışma yazılı basına mensup gazeteciler tarafından 

ortaya atılacak bile olsa, ancak televizyon tarafından yeniden ele alındığında, yeniden 

düzenlendiğinde belirleyici, odaksal hale gelir ve aynı anda da, siyasal bir etkinlikle 

donanır.187 Buna göre, bugüne kadar Türkiye’de kamusal alanda konunun tarafları ve farklı 

aktörler tarafından tartışılamayan vicdani ret konusunun ülke gündeminde kendine yer 

bulabilmesi için televizyonların daha cesur adımlar atabilmesini beklemek gerekiyor gibi 

görünmektedir.188 Nasıl ki vicdani ret konusu gazetelerde haber olamayınca köşe yazarları 

                                                 
186 İnal (1996), Haberi Okumak, a.g.e., s. 114. 
187 Pierre Bourdieu (2000), Televizyon Üzerine, çev. Turhan Ilgaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, s. 56. 
188 Bugüne kadar televiyonda çok az yer verilen vicdani ret konusu en çok Hakan Ekinci’nin uçak kaçırma olayı 
ile kendine yer buldu demek yanlış olmayacaktır. Türk televizyonları bir kez Militurizm’le ilgili kısa bir tanıtım 
ve Osman Murat Ülke davası ile ilgili gelişmeler aracılığıyla konuya yer vermiştir. “8 Aralık 1993 günü, HBB 
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devreye giriyor ve konuyu böylelikle gündeme getirmeye çalışıyor, aynı biçimde 

televiyonlarda da özgürlükçü politikalardan yana medya profesyonellerine bu konuda görev 

düşmektedir.  

Vicdani ret konusunun basında kendine yer bulmaması ya da haberleştirildiği 

örneklerde de genel olarak olumsuzlanması suskunluk sarmalı varsayımını devreye sokmakta, 

insanlar bir tek kendilerinin düşündüğünü sandıkları görüşleri dile getirmekten kaçınmaktadır. 

Çünkü bu sava göre, bireyler, belli bir kanının ne kadar geçerli olduğunu saptamak için kitle 

iletişim araçlarını bir ölçüt olarak kullanabilmektedirler. Aynı zamanda, medyadaki tekelci 

yapılanma statükoyu korumak adına aynı kanıları dile getirme eğiliminde olduğu için, 

toplumdaki kanı iklimine ilişkin yanlış bir resim ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, belli bir 

konuda farklı görüşleri olan bireyler, toplumdan yalıtılma korkusu ile görüşlerini 

savunmayacak, insanlar daha fazla suskun kaldıkça bu görüş olduğundan daha az yaygın ve 

geçerli görünecektir. Bunun sonucu olarak bir suskunluk sarmalı oluşacak, farklı görüşlere 

sahip insanlar giderek seslerini duyurmada daha az istekli olacak, iletişim araçlarının görüşleri 

giderek daha baskın ve doğru görüş olarak algılanacaktır.189  

Suskunluk sarmalının işlemesini engellemek için, vicdani retçilerin bugüne kadar 

yapageldikleri gibi, farklı medya kanallarını kullanarak seslerini yaygın medyada da 

duyurmak için çabalamaları gerekmektedir.  
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