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 Özet 

Bireyin politik görü leri, ahlaki de er yarg lar  ya da dini inançlar  do rultusunda 
askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdanî reddin, Türkiye’de tart lmaya ba lan-
mas  yeni olmakla birlikte, konu yo un bir ilginin oda  haline gelmi tir. Vicdani 
reddin ülkemizde tart lmas , Türk toplumsal yap s n n askerli e ili kin dinamikle-
rinin yüceltilmesi ile militarizmin ele tirisi aras nda ve hukuki boyutlar yla birlikte 
ilerlemektedir. Türkiye’de bu eksendeki tart malar n yaln zca hukuki boyuta indir-
genmesi, hukuki boyuta temel te kil eden toplumsal gerçekli in ihmali olaca ndan, 
askerlik hizmetine ili kin toplumsal ve tarihsel bak tan hareketle konu incelenmi , 
çal ma toplumsal ve hukuki boyut üzerine in a edilmi tir.  

 
Anahtar Kelimeler: vicdani ret, ordu, militarizm, vatanda l k, itaatsizlik. 

JEL Sınıflaması:K42 

Social and legal dimensions discussion of conscientious refusal in Turkey 

Abstact 

Even though the discussion of conscientious objection, the refusal of military service 
due to individual’s moral values or religious beliefs, is new in Turkey, the subject 
has become the focus of intense interest. The discussion of conscientious objection 
in Turkey has come the to the fore with the heated debates between the glorification 
of the dynamics of Turkish social structure towards military service and the critique 
of militarism and conscientious objection’s legal dimensions, as well. Since the 
reduction of discussions in this context in Turkey to the legal dimension is the ig-
norance of social reality constituting basis to the legal dimension, the subject is 
examined with reference to the social and historical outlook on this issue and the 
study is built on dimensions.  
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Giri  

Vicdanî ret, bir bireyin politik görü leri, ahlaki de erleri veya dinsel 
inançlar  do rultusunda askerlik hizmetini reddetmesidir. Bu hizmetin 
reddedilmesi çerçevesinde reddin dayana , uygulama ve duyurulma 
biçimleri her siyasi kültürde farkl l klar göstermektedir. Baz  kültür-
lerde dini, baz lar nda siyasi ya da ahlaki gerekçeler öne sürülerek 
silâhalt ndaki hizmetin yerine getirilmesinden kaç n lmaktad r. Dün-
yada alternatif kamu hizmeti talebiyle ekillenen vicdani retçilik, as-
kerlik hizmetinin zorunlu olmaktan ç kt  ülkelerde görece zay flar-
ken, hükümetlerin askeri harcamalar na yöneltilen itirazlarla birle e-
rek, militarizm ele tirisine dönü mektedir. 

Türkiye’deki vicdani ret tart malar  aç s ndan, özellikle akademik 
alanda, genel olarak askerli in toplumdaki alg lanma biçimlerinin de 
göz önüne al nmas  gerekmektedir.  Bu ba lamda Türk toplumsal ya-
p s  içinde askerli e ili kin alg lamalar dikkatle okunmal d r. Toplum-
sal yap ya ili kin inceleme olmaks z n yaln zca hukuksal boyut üze-
rinde durulmas , ülkemizde bu konunun nas l tart ld  ve nas l kar -
land  konusunda yeterli aç klama yapmaya yetmeyecektir. Bu gerek-
lilikle çal mada öncelikle ordu millet kavramsalla t rmas na yol açan 
toplumsal dinamikler, ordu siyaset ili kilerinin genel görünümü ve bir 
zihniyet olarak militarizm üzerinde durulmu tur.   

Vicdani reddin son dönemde h z n  art ran tart malar , yurtd nda 
bulunanlar aç s ndan yap lan ça r ya ra men askerlik hizmetini yap-
maman n Türk Vatanda l n  kaybettirmeye yol açmayaca  konu-
sundaki 5901 Türk Vatanda l  Kanunu çerçevesinde olmu tur. 5901 
Say l  yasan n getirdi i de i iklikler aç s ndan tart man n temel ekse-
ni; bu düzenlemenin “vicdani ret hakk ”n  ça r t rd  noktas nda 
geli mi tir.  

1.Vicdani Retçilik ve Türkiye’deki Durum 

Vicdani ret dü üncesi geni  anlamda ilk olarak 19. yy.da ortaya at l-
m , 20. yy. n ba lar nda I. ve II. Dünya Sava lar  s ras nda taraftar 
bulmu tur. Vicdani ret hakk  günümüzde Birle mi  Milletler nsan 
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Haklar  Komisyonu’nun 08.03.1989 tarihli 59 Say l  karar  ve 
30.07.1993 tarihli 22 No’lu aç klamas yla ve Avrupa Parlamento-
su’nun 1967 tarihli 337 Say l  önergesi ve 1977 tarihli 816  Say l  tav-
siye karar yla temel insani hak olarak kabul edilmi tir. Vicdani ret 
kavram , iradi olmayan bir yükümlülü ün reddinin, ahlaki ve vicdani 
de erlere ba l l n  ifade etmek için kullan lmaktad r. Kavram n gi-
derek askerlik kar tl  ile e de er say lmas nda, vicdani retçilerin 
zorunlu askerlik hizmetini iradi olmayan yükümlülüklerin ba nda 
kabul etmeleri ve bu nedene ba l  biçimde gerekçelerini ve direnme 
tarzlar n  somutla t rm  olmalar n n pay  büyüktür.  

Vicdani retçili i tan yan ülkelerde dini ya da din d  gerekçelerle retçi 
statüsü kazanmak imkân dâhilindedir. Ancak baz  ülkeler bu konuda 
istisnalar getirmi lerdir. Örne in Danimarka’da yaln zca siyasi gerek-
çeyle yap lan ba vurular kabul edilmemektedir. srail’de vicdani ret 
hakk  yaln zca dindarlara tan nm t r. Sevinç (2006, s.315). 

Askerlik hizmetine kar  ç k a ilk kurumsal tepkinin George Fox tara-
f ndan 17. yy.’da kurulan ve Protestanl n bir kolu olan Quker adl  
dini harekette somutla t  görülmektedir. Örgüt, dini ve ahlaki inanç-
lara ters dü tü ü gerekçesinden yola ç karak bu hizmeti reddetmi , 
üyeleri de 1917’den itibaren askerlik hizmetine alternatif olabilecek 
hizmetleri belirleme konusunda çal m lard r. Quker’lerin pozitif 
hukuk düzenini, inançlar na ayk r l  nedeniyle reddetmeleri pozitif 
hukuk ile inançlar aras ndaki çeki menin iyi bir örne idir. Güriz 
(2003, s.19).  

Dünyada vicdani retçilik, zorunlu askerlik hizmetinin belirli gerekçe-
lerle reddedilmesi yan nda, bu hizmetin alternatif kamu hizmeti seçe-
ne inin de erlendirilmesi noktas nda da ekillenmektedir. Buna göre, 
silahl  hizmeti reddeden bir retçi, hastane, sivil toplum örgütü ya da 
kütüphane gibi kamusal alandaki bir kamu hizmetinin yerine getire-
bilmektedir.  

Askerlik görevini yerine getirme e iliminin ya da askerlik hizmeti ile 
sivil hizmet aras nda seçim yapmak gere i ortaya ç kt nda, bu hiz-
metle yükümlü olan gencin karar n n, onun bir asker olarak cepheye 
sürülme ihtimali ile ba lant l  oldu u görülmektedir. Ba ka bir anla-
t mla, sava ma ihtimali, vicdani retçili i had safhaya t rmand rabile-



 
154 Çank r  Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 

 

cektir. Nitekim Körfez Sava  s ras nda ret olaylar n n say s nda sava  
öncesine göre iki kat na varan bir art  gözlenmi tir. Askerlik hizmeti 
yapmaktan kaç nanlar ya da bu hizmete tamamen kar  ç kanlar bir 
ülkenin savunma gücünü önemli ölçüde zay flatarak tehlikeye mi at-
maktad rlar? Brökling, bu ekilde beliren bir tehlikenin mevcut olma-
d n  kaydetmektedir. Zira askeri kurumlar bu ihtiyac  her zaman say  
ve yeterlilik olarak kar layabilmi tir. Bröckling (2008,ss.27,398-399). 

ABD’de vicdan na uygun olmad  iddias yla askerlik yapmayan ve 
bu amaçla protesto eylemlerinde bulunan bir ki inin davas nda Yük-
sek Mahkeme, protestocunun askerlik ubelerinde me ru olmayacak 
biçimde s n fland r ld  gerekçesiyle yasay  ihlal etmesini me ru 
görmü  ve s n fland rmay  gayri me ru bulmu tur. Kar  gelme prose-
dürünü ise savunma kapsam nda de erlendirmi tir. Sözü edilen dava, 
seçici hizmet görevlilerin yasaya ayk r  s n fland rma yapma konu-
sunda srarl  davranmalar  üzerine aç lm t r. Freeman (1999, s.116). 

Vicdani retçi, eylemiyle salt bir yasal yükümlülükten kurtulmay  de-
il, iddeti reddetmesiyle do rudan kamunun adalet duygusuna ses-

lenmektedir. Dolay s yla vicdani retçi, reddini militarizmin yerle ik 
de erlerine kar  gelmek suretiyle aç klamaktad r. 

Dünyada yakla k yüz y ld r tart lan ve Bat  demokrasilerinin gün-
deminde olan vicdani ret, total ret, alternatif kamu hizmeti kavramlar  
Türkiye’nin gündemine son on be  y lda girmi tir. Sevinç (2006, 
s.298).  

Türkiye’de Bat daki süreçlerden oldukça farkl  bir yol izleyen vicdani 
ret hareketi, “total retçilik” biçiminde adland r lmaktad r. “Sava  Kar-

tlar ” olarak örgütlenen total retçiler, AB standartlar nda tan nacak 
vicdani ret hakk n n onlar için kazan lm  bir mücadele olmad n  
savunurken, zorunlu askerli e alternatif biçiminde getirilecek sivil 
hizmeti de devletin bireye yükledi i bir yükümlülük biçiminde gör-
dükleri için kabul etmemektedirler. Bu nedenle Türkiye’de vicdani 
retçilik, Uzun’a göre marjinal düzeyde anar izmin etkisi alt nda ge-
li mektedir. Türkçe’ye, Sokak Dergisi ve Güne  Gazetesi arac l  ile 
giren vicdani ret kavram , Vedat Zincir ve Tayfun Gönül’ün vicdani 
retçi olduklar n  aç klamalar  ile kamuoyu taraf ndan izlenir hale gel-
mi tir. Askerli e gitmedi i için tutuklanan (sonras nda A HM’e Tür-
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kiye aleyhine açt  davay  kazanan) Osman Murat Ülke de her 
Türk’ün asker do mad  yolundaki dü üncelerini çarp c  biçimde dile 
getirmi  ve Irak sava n n ba lad  günlerde, “ölmeyece iz, öldürme-
yece iz, kimsenin askeri olmayaca z” slogan ndan ötürü “emre itaat-
sizlik” ve “halk  askerli e so utmak” suçlar ndan yarg lanm t r. Uzun 
(2006). 

“Sava  Kar tlar ” ad yla bir web sitesi üzerinden yay n yapan vicdani 
retçilerin 1989’dan bu yana say s  siteden elde edilen bilgiye göre 125 
ki i olup, bu ki ilerin 25’i kad nd r. Sava  Kar tlar  (2011)  

Kad nlar n askerlik hizmeti ile yükümlü tutulmamalar na ra men, vic-
dani retlerini aç klamalar  iki ekilde okunabilir; Öncelikle bu kad n-
lar, vicdani ret aç klamas  yapan erkekleri destelemek ad na bu aç k-
lamay  yapmaktad rlar. Bunun yan  s ra retçi kad nlar, militarizm tüm 
biçimlerine ve alg lamalar na kar tl  vurgulamak için de bu eyleme 
girmi  görünmektedir. 

Vicdani retçinin amac , Ya c ’ya göre; aç k, zora dayanmayan, halka 
seslenen, adalet talebine dayanan bir eylemle böyle bir eylemin ve 
bunu gerçekle tirenin kar la t  cezai yapt r mlar n ya da kötü mua-
melelerin a rl  aras ndaki adaletsizli in kamuoyu taraf ndan görül-
mesinin ba ar lmas d r. Bu çerçevede çözüm ise yasa ve uygulamala-
r n sertli inin, yasa ihlali ile verilen ceza aras ndaki ölçüsüzlü ün gi-
derilmesinde aranmaktad r. Ya c (2006)  

2.Türkiye’de Vicdani Ret Tart malar n n Toplumsal ve Siyasal 
Boyutlar   

Toplumun adalet duygusu ve vicdan ,  tarihi kültürel birikiminin bi-
çimlendirdi i toplumsal arka plana ba l  olarak farkl  kaynaklarla 
olu tu undan, vicdani reddin de erlendirilmesi de söz konusu yap la-
r n etkisinde olacakt r. Buradan hareketle Türkiye’de vicdani ret ko-
nusundaki tart malarda problemin çerçevesini, yaln zca yasal düzen-
lemelerin çizmedi i, siyasal kültüründe ve toplumsal yap s nda asker-
lik hizmetine atfedilen de erin de belirleyici oldu u görülmektedir. 
Ülkemizin genelinde erkek çocuklar na toplumsal cinsiyet rolleri aile-
ler ve toplum taraf ndan benimsetilirken, güç ve dayan kl l k gibi as-
kerli i ça r t ran kavramlar öne ç kar lmakta, askerlik ya na gelen 
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erkekler, “Her Türk asker do ar” dü üncesine dayal  biçimde bu hiz-
mete farkl  bir seremoni ile gönderilmektedir. Hizmetin yerine getiri-
lece i mekân “peygamber oca ” biçiminde adland r l rken gerek me-
kân gerekse hizmetin kendisini kutsal hale getirilmekte ve Türkiye’nin 
birçok yerinde hala askere gitmeyene k z verilmemesi gibi gelenekler-
le bu kurum farkl  kanallarla yüceltilmektedir. Askerlik kurumunun 
yüceltilmesinde, mevcut disiplin sistemiyle genç erkekleri sosyalle ti-
rici etkilerinin de bulundu u yönündeki görü ler,  halk aras ndaki ge-
nel kabulü yans tmaktad r.  

Söz konusu sosyo-kültürel yap  esas al nd nda, her Türk’ün asker 
do mad  yolundaki yorumlar nas l kar lanacakt r? Eylemin iddet-
siz, aç k ve adalet talebiyle ortaya ç kmas , toplum nezdinde eyleme 
yönelik mesafeyi azaltabilecek midir? Bu sorular n cevab , kutsiyet 
at flar yla tan mlanan askerlik hizmetinin ve bir kurum olarak ordunun 
toplumsal alanda alg lanma biçimleriyle birlikte ortaya ç kabilecektir.  

Vicdani ret tart malar  aç s ndan, askerlik hizmeti ile ilgili toplumsal 
bak  aç s n n anla lmas , en az hukuksal boyutu kadar önemli kabul 
edilmelidir. “Her Türk’ün asker do du u” anlay ndan kaynak alan 
toplumsal arka plan vicdani reddi ne ölçüde ho görüyle kar layacak-
t r? Bu ba lamda bir tak m de erlendirmeler yapabilmek için, Türki-
ye’de askerlik kurumuna yüklenen toplumsal anlamlar, ordu millet 
kavramsalla t rmas  ve Türkiye’de ordu politika ili kinin toplumsal 
arka plan na bakmak gerekecektir. 

2.1.Türk Milliyetçili inin Kurucu Unsuru: Ordu Millet 

Türkiye’de köklerini tarihten alan ordu millet kavramsalla t rmas , 
Cumhuriyet döneminde Türk Milliyetçili inin kurucu unsuru olarak 
kar m za ç kmaktad r. Cumhuriyeti kuran irade taraf ndan bu kavram, 
militarizasyon sürecinin anahtar kavram  haline getirilmi tir. 

Türkiye’de ordu millet ili kisi çerçevesinde bir militarizasyon süreci-
ne 1930’lardan ba layarak girildi i dikkati çekmektedir. Bir yandan 
ordunun devlet içindeki konumu belirlenirken ve düzenlenirken, bir 
yandan da toplumun askeri ideoloji konusunda e itilmesi için yo un 
bir çaba harca harcanm t r. E itim Bakanl ’n n Milli Talim ve Ter-
biye Dairesi’nin 7.9.1931 tarih ve 2197 say l  emri, okutulan medeni 
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bilgiler kitab n n bir k sm n  Askerlik, Ordu Hayat , Milli Savunma 
gibi ba l klara ay rm t r. Bu kitapta yer alan baz  ifadeler, kültür a -
lama sürecinin askeri boyutunu aç kça göstermektedir. nan’dan akta-
ran ba (1998, ss.148-149); 

“Türk ordusu, senin tarihini yüksek tutan, bugünkü varl n  
koruyan, istikbal yolunu açan ve ayd nlatan kutsi bir kahramanl k 
müessesesidir.Askerlerisev!..Cadde ve sokaktan geçen asker 
k t’alar n  alaka ve hürmetkâr vaziyet ile seyret!..Ordu senden hizmet 
istedi i zaman mal n , evlad n  ve kendini ver;ondan hiçbir ey esir-
geme!..Büyük milletlerin farikas  budur..”. 

“Ordu millet” kavramsalla t rmas , a k n devlet ideali noktas nda ken-
dilerini feda etmeye her an haz r olan Türk Milletinin mensuplar na 
at f yapmaktad r. Bu ideal, ordunun asl nda milletin ordusu oldu u ya 
da onun içinden ç kt  gerçe inden ba ka bir durumun yans mas  de-
ildir.  

Türkiye’de ordu millet anlay  üzerine ekillenen toplumsal yap  ba -
lam nda orduya her zaman önem verilmi , ordu güvenlik ve savunma 
ihtiyac n n ötesinde milletin varl k nedeni olarak görülmü tür. Bu an-
lay n, toplumsal ili kileri belirlemede etkili oldu u ve toplumumuz-
da her zaman me ru temellerinin oldu u söylenebilir. Ülkemizde yap -
lan kamuoyu yoklamalar nda ço u kez ordunun “en güvenilir kurum” 
oldu u yönünde ç kan sonuçlar da belirtilen me rulu un göstergesi 
olarak kabul edilebilir. Toplum için önemli bir de er say lan ordu, 
topluma dayanan me ruiyetle ülkenin “bütünlü ü ve bekas ” ad na 
di er güçleri de etkileme kapasitesine sahiptir. Nal (2010, s.266). 

Türk toplumunda askerli e ili kin süregelen seremoniler ve ritüeller, 
askerli e kutsiyet atfeden bir kültürün halen ya amakta oldu una ili -
kin kanaatleri güçlendirmektedir. Vatana kurban olsun diye askere 
gönderilen o ullara k na yak lmas  devam eden bir uygulamad r ve 
belirli bir gelene e ba lanm t r. Gaziantep’te sa d ç, Adana’da usta 
ç rak ili kisi içerisinde yeti en “k na bayraktarlar ” bu özel güne davet 
edilir. Bu gelenekleri, ordu millet gelene inin milli birlik ve bütünlük 
bilinci içinde devam etti ini göstermektedir. Fidan (2008, ss.13,64) 
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Türkiye’de ordu ve millet aras ndaki bütünle me aç s ndan, ordu tara-
f ndan gelen hemen her hareketin büyük ço unlukla destek gördü ünü 
kaydeden Öztürk’e göre (2006, ss.171,177), bu tutumun alt nda, ordu-
nun milletin zarar na olabilecek hiçbir harekette bulunmayaca na dair 
inanç yatmaktad r. Bu dü ünceden hareketle, askerli in ve askerin 
idari yap yla iç içe olmas ,  Türk insan n n de er sistemi ve buna ba l  
olarak beklentileri üzerindeki etkilerinin günümüze yans mas na yol 
açm t r. Ordunun temel görevinin Türk Yurdunu ve Anayasa ile be-
lirlenmi  Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve korumak biçiminde 
belirlenmesi, onun varl k nedenini olu turmaktad r. Ordunun, üstleni-
len bu göreve uygun olarak, örgütlü, disiplinli, e itilmi  en büyük güç 
olmas , sistem içindeki yeri belirginle tirmektedir. Dolay s yla, mille-
tin orduya olan güvenin dayanaklar  yaln zca tarihi ver kültürel arka 
planla s n rl  olmay p, ta d  idari i levler do rultusunda biçimlenen 
örgütsel yap s  ile tamamlanmaktad r.   

Türkiye’de ordu millet anlay  toplumun büyük bir kesimi taraf ndan 
içselle tirilerek, askerlik ile Türklük birbirinden ayr lmaz kavramlar 
olarak belleklere yerle mi tir. Bunda söz konusu ordu millet söylemi-
nin sürekli olarak kullan lmas n n etkili oldu u aç kt r. Özgen’in 
(2006, s.75) de isabetle tespit etti i üzere; “Askerlik her vesile ile top-
lumsal bir de er olarak sunulmakta ve bir anlamda mutlakla t r lmak-
tad r. Nitekim, Milli Güvenlik Bilgisi Kitab nda oldu u üzere askerlik 
yapmayan ki inin ailesine ve yurduna faydal  olamayaca  ö ütlenen 
bir ortamda, zorunlu askerlik sisteminin tamamen kald r lmas n n 
kolay kolay kabul görmeyece i aç k bir gerçektir”.  

Ordu millet kavramsalla t rmas na vicdani ret aç s ndan bak ld nda, 
vicdani reddin, Türkiye’de ordunun Türk Milletinin gözündeki de e-
rin dü ürülmesine, milletle ordunun bütünle en yap s n n ortadan kal-
d r lmas na, ulus devletin y prat lmas na ve küresel finans uygulama-
lar n n Türk Milletine dayat lmas na hizmet etti i biçiminde okundu u 
baz  de erlendirmeler dikkati çekmektedir. Hatta “kökü d ar da” ol-
du u sav yla, bu harekete Türkiye’de destek verdi i iddia edilen ki i-
lerin isimleri aç kça yaz lmaktad r. Turhan’ n adlar n  aç kça belirtti i 
akademik ve gazeteci çevreler, Kemalist devrimle hesapla ma içine 
girmekle itham edilmektedirler. Turhan(2008, ss.11-13) 
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2.2. Türkiye’de Ordu Politika Aras ndaki li kinin Belirleyicileri 

Erkeklerin hangi yollarla ve nas l asker yap ld klar n , bir emir üzerine 
nas l sava t klar n , öldürdüklerini ve ölümü göze ald klar n , Alman 
askeri ve sava  tarihi örne i ile ara t ran Bröckling, askeri itaat üreti-
minin mekanizmalar n  ve dönü ümlerini incelerken, Osmanl  mpara-
torlu u’nda egemenlik sistemi aç s ndan siyasal güç ve askeri gücün 
iç içe geçmesine dikkati çekmektedir. Buna göre Sultan n hâkimiyeti, 
kendisine ba l  askeri birliklerin iddet potansiyeli ile aç klanmakta-
d r. Bu birliklerin hanedanl k bak m ndan tayin edici önem ta mas , 
askerin ola anüstü siyasal etki kazanmas  ile sonuçlanm t r. Nitekim 
Osmanl  mparatorlu u’nun y k lmas  sonras nda da ordunun siyasal 
etkisinin sürmesi, Türk ulus devletinin önder ki ilerinin asker kökenli 
olmalar  ile ilgilidir. Bröckling(2008, s.9,12-13). 

Ordunun siyasetle ili kisi, Osmanl ’n n en güçlü kabul edildi i dö-
nemlerden ba layarak devletin y k lmas na kadar etkili olmu tur. 
Cumhuriyeti kuran kadrolar n bu alandaki deneyimlerini elde ettikleri 
2. Me rutiyet dönemi de ordunun siyasetteki etkisinin belirleyici ol-
du u bir dönemdir. Eraslan (2008, s.537)  

Türkiye’de ordunun politika üzerindeki etkisinin gücü, onun yeni re-
jimdeki kurucu rolü, toplumsal etkenler ve genel olarak militarist alg -
lamalarla biçimlenmektedir.  

Osmanl  subaylar n n % 93’ünü, mülkiye memurlar n n %85’ini dev-
ralan Cumhuriyet rejiminde, rejimin önderlerinin büyük k sm  sava  
tecrübesine sahip eski ttihatç d r. Dolay s yla yeni rejimin kurulma-
s nda en heyecanl  grup askerlerdi. Bu askerlerden bir bölümü kendi-
lerini askerlik hizmeti ile s n rland r rken, bir bölümü de askerli i si-
yasetle bütünle tirerek devletin gelece inde söz sahibi olmak istiyor-
du. Birbirlerine kar  askeri hiyerar inin bir sonucu olarak sayg l  ha-
reket ede askerlerin, sivillere kar  ise aç k bir önyarg ya sahip olduk-
lar  görülmektedir. üphesiz bunda, dünyaya ve olaylara bak  aç kla-
r n n askeri e itim ve disiplin gelenekleriyle s n rl  olmas  etkilidir. 
ba (1998, s.142).  

Ordu, Milli Mücadele’den ba layarak Türk milliyetçili inin halka 
aktar lmas nda ve yeniden üretiminde a rl kl  rol üstlenmi tir. slami 
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köklerin ve referanslar n yeni devlete transfer edilme sürecinde askeri 
prati in kurucu önemi olmu tur. “Cihat ve ehitlik kutsiyeti bu pratik 
içinde vatan müdafaas na, milli istiklal hedefine hasredilmi , milliyet-
çi bir çerçevede anlamland r labilecek kolektif co ku, heyecan vesile-
leri ve kay plar, yas vesileleri bu pratikten do mu tur; bu prati in 
i lenmesiyle estetize edilmi tir”. Bora (2009, s.164).    

Türkiye’de ordu politika aras ndaki ili kinin biçimini belirleyen ne-
denler olarak Öztürk, u toplumsal etkenlere dikkat çekmektedir; 
Öztürk (2006, ss.171-175). 

Orta Asya ya am n n izleri 

Osmanl  yönetim yap s n n etkileri 

Kurtulu  Sava n n etkileri  

Siyasal ça da la man n Türkiye’deki geli imi. 

Belirtilen toplumsal etkenler, ordunun ülkemizde politika alan na etki 
etme biçimini ve derecesini aç klamada temel bir de erlendirme ze-
mini olu turmaktad r. Türk Toplumunun Orta Asya ya am ko ullar -
n n dayatt  sava ç  olma gereklili inden hareketle asker bir toplum 
oldu u söylenebilir. Askeri örgütlenme becerisi, göçebe kökene sahip 
bir toplum için hayatta kalma ve co rafyaya siyasal aç dan tutunarak 
otorite kurma iste ini yans tmaktad r.  

Ancak Bögün’e göre, Türklerin tarihsel süreçte ordu olduklar  tezi 
gerçe e ayk r d r. Bu görü e göre, Selçuklu ve Osmanl  devletleri, 
halk n silahs zland r lmas  sonucu kurulan devletlerdir. Bu iki devlet 
de varl n , hakl n d nda halka kar  silahl  güçler ba ka bir deyi le 
dev irme ordular kurarak sürdürmü lerdir. Türklerde milletle me sü-
recinin Cumhuriyet Devrimi ile doru a ula t  kabulüyle, ordu millet 
kavram  ancak Osmanl ’dan ileri ad m atan ve her vatanda  askerlikle 
görevlendiren Cumhuriyet ile mümkün olmu tur. Bögün (2007, ss.69-
70)  

Ta a l ise bu tespitlere u noktalarda kar  ç kmaktad r; Öncelikle, 
Türk toplumunda eli silah tutan herkes askerdir. Askerli e özel bir 
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meslek gözüyle bak lmam t r. Kendisini, mal n  ve milletini korumak 
isteyen herkes asker gibi yeti mek zorundad r ve her Türk bu bak m-
dan bir sava ç  olarak yeti tirilmi tir. Aile ile birlikte ordunun slam 
öncesi dönemde devletin temelini olu turdu u görülür. Dolay s yla 
ordu, ayr  bir s n f olmaktan ziyade toplumla bütünle mi , bir kurum-
dur. Ta a l (2008, s.154). 

Bir di er toplumsal etken olarak Osmanl ’da sivil ve askeri alan n 
kurumsal ayr l a tabi olmamas  da askerleri ayn  zamanda siyasal 
alan n n görevlisi yapmaktayd . Bu noktadaki aç klamalar, Brökling’in 
Osmanl ’da ve onun bu anlamda gelene ini sürdüren Cumhuriyet dö-
neminde askerlerin ayn  zamanda siyasal önderler oldu u yönündeki 
tespitlerini hakl  ç karmaktad r. Nitekim Cumhuriyetin kurucu kadro-
suna bak ld nda ilk dikkati çeken, Kurtulu  Sava n  ba ar yla so-
nuçland ran asker kadrosunun, siyasal ya am  ve topyekûn tüm ku-
rumlar  yeniden in a eden kadro oldu u görülecektir. Ordunun içinden 
ç kan bu kadronun zihniyet yap lar n n ve temelde ordunun milletle 
ayn  anlama geldi i yönündeki kanaatlerin Türk siyasal ya am na yan-
s malar n n uzun süre devam etmesi bu ba lamda tesadüfü de ildir.  

Öztürk’ün sayd  toplumsal etkenler aras nda ordunun siyasal ça -
da la mada yerine getirdi i i levler, Türkiye’de askerlerin toplumda 
yeniliklerin ve ilerici hamlelerin h zland r c s  ve itici gücü kabul 
edilmesi ile sonuçlanm t r. Toplumun bu kanaate sahip olmas n , 
Osmanl ’da ba layan Bat l la ma hareketlerinin Cumhuriyet dönemine 
yans yan h z  ve kararl l  etkilemi tir. Dolay s yla Silahl  kuvvetlerin 
ülkemizde sahip oldu u konumun en önemli belirleyicisi teknolojik 
donan m n n onu en büyük örgüt haline getirmi  olmas d r. Bu dona-
n m n en önemli sonucu, Osmanl ’dan ba layarak edindi i modern-
le me i levidir. Bunun yan nda Kurtulu  Sava  mucizesi de bu muci-
zeyi reformlarla tamamlayan Silahl  Kuvvetler hakk nda bu yöndeki 
de er yarg s n  peki tirerek günümüze kadar sürmesine neden olmu -
tur. Sorunlar n giderilmesinde önem atfedilen askeri alandaki Bat l -
la ma giri imleri ile siyasal ça da la ma aras nda bir paralellik oldu u 
dü ünülmü tür. Ordunun toplumdaki yeniliklerin kayna  oldu u, 
ilerici giri imlerin itici gücünün ordudan ald  yönündeki dü üncele-
rin kayna  bu inan  olsa gerekir. Öztürk (2006, s.175)  
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2.3. Militarizm 

Türkiye’de ordu, toplum ve siyasete dair yap lan aç klamalar n büyük 
bölümü militarizm temelinde yap lmaktad r. Ordunun siyasal ve top-
lumsal a rl n n seviyesi zaman zaman de i se de askeri darbe ve 
dikta rejimlerine maruz kalan Türkiye’de militarizm tart mas z bir 
gerçekliktir. Türk militarizmi, Osmanl  mparatorlu u’nun y k l  ve 
ekonomik gücün büyük gücü olan gayrimüslim az nl klar n tasfiyesi 
gibi nedenlerle devre d  kald klar  bir süreçte ekillendi inden, farkl  
modernle me biçimleri ile rekabet etmek zorunda kalmam t r. Ordu, 
Cumhuriyetin kurulu undaki ba at rolü ve devam ndaki nüfuzu saye-
sinde çizdi i modernle me projesine muhalif olan tüm gruplar  “mo-
dernle me kar t ” olarak etiketleyen bir politika izlemi tir. Laçiner 
(2009, s.16, 18).  

Bu kar tl n, bir tür “korku çekicili i” yarat larak, yeni rejimin me -
rulu unun sa lanmas na hizmet etmesi amac na dayand  dikkati 
çekmektedir. Belirtilen durumu, militer anlay n, zaman zaman ordu-
yu göreve ça ran belirli gruplar nezdinde kar l k bulmas yla aç kla-
mak mümkündür. Zira rejimin olas  kriz durumlar nda, ordunun bir 
aktör olarak müdahalesini bu tarihi gelene in besledi i söylenebilir. 

Türkiye’de ordu gibi bir güç oda  kar s nda, sivil siyasal güçlerin 
teslimiyetinin en önemli nedeni, silahl  müdahaleler olmu tur. Ordu-
nun potansiyel güç kullan m n n fiile dönü mesi, onun özerk konumu-
nu peki tirmi tir. kinci neden ise yukar da belirtildi i üzere, Cumhu-
riyet ideolojisinin halen Kurtulu  Sava  tahayyülünden besleniyor 
olmas d r. Böylelikle ordunun hâkim konumu do alla maktad r. nsel 
(2009, s. 42-43). Özerkle me, ordunun devlet içinde ve siyasi iktidar 
kar s nda sahip oldu u özerk alana tekabül eder. Özerk alan gücünü, 
hem askeri politika, iç ve d  politikadaki rolünden hem de bu rolü 
arac  olmaks z n do rudan oynayabilmesinden almaktad r. Özerkle -
menin dinami i ise siyasi eylem ile askeri eylem aras nda farkl la ma-
n n olmamas d r. Anayasal düzeyde askeri otoritenin siyasi otoriteye 
ba l l  ilke olarak kabul edilse de iki otorite ili kileri bu ilkeye uy-
gun i lememi , ordu siyasal alan üzerinde egemen olmu  yetki-
sorumluluk bütünlü ü bozulmu tur. Bayramo lu (2009, s.64). 
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Militarizmin, Türkiye’deki rolüne ili kin çal malar n ço unda, asker-
sivil, devlet-toplum ve merkez-çevre gibi temel kar tl k noktalar  or-
taya konmaktad r. Buna göre aç klamalar, devlet elitleri ve farkl la t -
r lmam  sivil ya da toplumsal yap  aras nda tutularak aç klanan askeri 
müdahalelerin gücüne odaklan r. Güncel süreçlerin i lemesi, normal-
le me ve militarizmin icras , ikili kar tl klar  kesmektedir. Bu tür bir 
paradigmada dikkat çeken ise, potansiyel s n f temelli z tl k ve sava -
lar , sivil alan, toplum ya da çevrenin militarist yap lar taraf ndan çev-
relenmesidir. Akça (2006, s.405). 

Asker kökenli politikac lar n Türk siyasal ya am nda edindi i yerle 
ilgili olarak siyasal güç unsurlar n n destek aray lar n n da önemli 
oldu unun alt  çizilmelidir. Baz  güç unsurlar n n, “Ordu böyle istiyor 
diyerek” kararlar n ordunun görü leri çerçevesinde al nd n  ima et-
meleri, siyasal dengeyi kendi lehine çevirmek isteyenlerin zaman za-
man yararland klar  bir strateji olmu tur. Öztürk (2006, s.206).  

3.Türk Hukuku Aç s ndan Vicdani Ret 

ç hukukumuzda vicdani reddin nerede yer ald n n tart lmas  ol-
dukça yenidir. Kavram,  sava  kar tlar n n web sitesinde 
(www.savaskarsitlari.org) ve yaz l  bas nda birkaç y ld r yo un bir yer 
edinmi tir. Türk hukuku aç s ndan yap lacak de erlendirme, ba ta 
1982 Anayasas  olmak üzere, Türk Ceza Kanunu, Askeri Ceza Kanu-
nu genel hükümleri ve 5901 Say l  Türk Vatanda l  Kanunu ile yap -
lan de i iklikler temelinde mümkün olmaktad r. 

3.1.1982 Anayasas ’nda Vatan Hizmeti 

ç hukukta ba ta anayasa ve ilgili yasalara bak ld nda çeli ki biçi-
minde yorumlanabilecek ifadelere rastlanmaktad r. Öncelikle anayasa, 
vatan hizmetinden yaln zca askerli in anla lmas  gerekti i noktas nda 
yeterince net de ildir. Anayasan n 72. maddesinde, “Vatan hizmeti, 
her Türk’ün hakk  ve ödevidir. Bu hizmetin Silahl  Kuvvetlerde veya 
kamu kesiminde ne ekilde yerine getirilece i veya getirilmi  say la-
ca  kanunla düzenlenir” ve 18. maddesinde “Ülke ihtiyaçlar n n zo-
runlu k ld  alanlarda öngörülen vatanda l k ödevi niteli indeki be-
den ve fikir çal malar , zorla çal t rma say lamaz” denilmektedir.  
Belirtilen maddelerdeki vatan hizmeti/vatanda l k ödevi, askerlikle e  
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anlaml  kullan lmam t r. Ancak milletvekili seçilme yeterli ini belir-
ten 76. maddede, yükümlü olunan askerlik hizmetini yapmak, ko ul 
olarak düzenlenmek suretiyle aç kça askerlik vurgusu yap lm t r. Do-
lay s yla Anayasa, kendi içinde çeli ki yaratan bir duruma yol açmak-
tad r. 18. ve 72. maddeler, silahl  e itim d  hizmete imkân tan rken, 
76. madde ise silahl  e itimi vatan hizmetinin tek yolu kabul etmekte-
dir. Anayasa’n n 72. maddesinde oldu u gibi 1111 Say l  Askerlik 
Yasas  da “her erkek Türk vatanda n n askerlik yapmaya mecbur ol-
du u”nu ifade ederken, bu mecburiyetin vatan hizmetiyle e de erli i-
ni vurgulamam t r. Ayr ca bu yasada, Silahl  Kuvvetlerde temel as-
kerlik e itimi yap lmas  ko uluyla, vatan hizmetinin kamu kurumla-
r nda tamamlanabilece i kabul edilmi tir. Örne in ö retmenler, Milli 
E itim Bakanl  bünyesindeki okullarda görev yapt klar  bu süre 
içinde asker olmaktad rlar. Emina ao lu (2005).  

 

3.2.Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu Çerçevesindeki 
Düzenlemeler  

Vicdani retçilerin vatan hizmetini askerlik d nda yapmalar  yasala-
r m zda benimsenmemekte ve yükümlü olunan askerlik hizmetini 
yapmamak ya da halk  askerlikten so utmak suç olu turmaktad r. 
TCK’n n Milli Savunmaya Kar  Suçlar ba l  alt nda düzenledi i 
318. maddesi uyar nca “(1) Halk , askerlik hizmetinden so utacak 
etkinlikte te vik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanla-
ra 6 aydan 2 y la kadar hapis cezas  verilir. (2) Fiil, bas n ve yay n 
yolu ile i lenirse ceza yar s  oran nda art r l r”. Yine ayn  yasan n 
Askeri taatsizli e Te vik ba l  alt ndaki 319. maddesi de bu te vikte 
bulunanlara fiilin aleni olarak gerçekle tirilmesi durumunda 2 y ldan 5 
y la kadar hapis cezas  verilece ine, fiil, sava  zaman nda i lendi inde 
ise cezan n 1 kat  oran nda art r laca na hükmetmektedir. Dolay s yla 
belirtilen yasa maddeleri, vicdani retçilere ya da e de er say labilecek 
ba ka bir kamu hizmetine de itiraz eden total retçilere ve bu hakk  
savunanlara ifade ya da eylem imkân  vermemektedir.   

Emina ao lu’na göre vicdani retçilerin askerlik hizmeti yerine ba ka 
bir hizmete tabi tutulmay  beklemeleri, halk  askerlikten so utma faa-
liyeti biçiminde de erlendirilemez. Çünkü askerlikten so utma, genele 
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yönelik bir suç olmad kça olu mamaktad r. Yükümlü olunan bu hiz-
meti yapmamak suç olarak düzenlenebilirse de retçilerin askerlik 
yapmaktan kaç nmalar  suç olmamal d r. Bunun ötesinde 
Emina ao lu, vicdani retçilerin zorla askerlik hizmetine tabi tutulma-
lar n , vicdan özgürlü ünün Anayasa’n n 13. ve 14. maddelerindeki 
s n rlamalara tabi olmad  göz önüne al nd nda, vicdan özgürlü ü-
nü k s tlay c  yönüyle Anayasa’ya ayk r  kabul etmektedir. Bu ba -
lamda vicdani retçiler için askerlik hizmetinin söz konusu olmamas  
da Anayasa’n n 10. maddesindeki e itlik ilkesine de ayk r  de ildir. 
Bunun dayana  ise, 14. maddede belirtildi i üzere, Anayasa’n n hiç-
bir hükmünün, özgürlüklerin Anayasa’da belirtilenden daha geni  bi-
çimde s n rland r lmas na olanak sa layacak ekilde yorumlanamaz 
olmas d r. Dolay s yla Askeri Ceza Yasas ’n n 45. maddesinde benim-
senmedi i aç kça vurgulanan vicdani ret, Anayasa taraf ndan d lan-
mamaktad r. Bu noktada önerilen, Anayasa’n n 72. maddesinde “Kim-
se, her-hangi bir din, dü ünce ve vicdani kanaat nedeniyle kanunla 
öngörülen sivil veya askeri nitelikteki vatan hizmetini yapmaktan ka-
ç namaz” eklinde bir düzenlemeye gidilmesidir”. Emina ao lu 
(2005). 

Türkiye’de vicdani ret itiraz nda bulunan 70 ki i ve 20 Yehova ahidi 
bulunmaktad r. Bu ki ilerden askerlik hizmetine al nanlar, askerlik 
hizmetini reddettiklerinde Askeri Ceza Yasas ’n n “emre itaatsizlikte 
srar” suçunu düzenleyen maddesi uyar nca yapt r mlarla kar la mak-

tad rlar. Türkiye’de kendilerini total retçi olarak tan mlayanlar, milita-
rizmle sadece askerli i de il, toplumsal ya ama sirayet etmi  tüm hi-
yerar ik ve ayr mc  ili kiler a n  kastetmektedirler. Karda  (2005).  

Buradan hareketle, Emina ao lu’nun Anayasa’n n 72. maddesine yö-
nelik önerdi i düzenleme, total retçiler için istenen düzeyde bir çözüm 
olmayacakt r. Zira total retçiler, askeri nitelikteki vatan hizmetinin her 
türüne kar  durmakta ve alternatif hizmeti kabul etmemektedirler. Bu 
yönüyle total retçilik, “anar izm” kapsam nda de erlendirilmeye daha 
uygun görünmektedir.   

Türkiye’de vicdani ret hareketi ve olgunun de erlendirilmesinde 
A HM’nin verdi i bir karar, konunun gerek devlet gerekse toplum 
kat nda yo un biçimde tart lmas n  sa lam t r. Osman Murat Ül-
ke’nin vicdani reddi nedeniyle cezaevinde kalmas  ve birli ine teslim 



 
166 Çank r  Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi 

 

edildi i halde askeri üniformay  giymeyi reddetmesi üzerine tekrar 
cezaevine gönderilmesi sonucu A HM’e açt  davada mahkeme 
24.1.2006’da aç klad  karar yla, Ülke’nin “insanl k d ” ve “onur 
k r c ” davran lara maruz kald n  belirterek, Türkiye’yi 11 Bin 
Avro tutar nda tazminat ödemeye mahkûm etmi tir. Reiso lu (2006). 
Karar, Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi’nin hiç kimsenin i kenceye, 
insanl k d  ya da onur k r c  ceza veya i lemlere tabi tutulamayaca-

n  düzenleyen 3. Maddesi uyar nca verilmi tir. European Court Of 
Human Rights(Chamberjudgment in thecase of Ülke v. 
Turkey(applicationno. 39437/98). 

A HM karar  Ülke’nin de belirtti i gibi, vicdani reddin yasalarda ne 
ekilde kar l k bulaca na ili kin yol haritas  çizmemi  ancak yön 

göstermi tir. Ülke’nin kararla ilgili 27.1.2006’da yapt  aç klamalar 
ulusal bas nda yer alm t r. Çal lar (2006). 

A HM’in karar  baz  çevrelerin benimsedi i gibi, Türkiye’de vicdani 
ret ile ilgili düzenlemelerin yap lmas  biçiminde alg land nda, ba ta 
Anayasa’da olmak üzere, Türk Ceza Yasas ’nda ve Askeri Ceza Yasa-
s ’nda de i ikliklere gidilebilecektir. Bu karar sonras nda Türkiye için 
süreç, vicdani reddi vicdan özgürlü ü kapsam nda de erlendirip de-
erlendirmemesi karar  çevresinde i leyecek ve kamuoyunda ise daha 

çok siyasal kültürün bir bile eni olmas  ba lam nda tart lacakt r. 
Nitekim askeri çevrelerin; ülkenin özel artlar n n AB ülkelerinde uy-
gulanan askerlik yerine alternatif hizmetleri kald rmayaca n , istis-
mara aç k oldu unu ve kaos yaratabilece ini ifade etmeleri, tart ma-
n n taraflar ndan olan ordunun bu konuda taviz vermeyece ini gös-
termektedir.  

 

3.3. 5901 Say l  Türk Vatanda l  Kanunu’nun Askerlik Hizme-
tine li kin Getirdi i De i iklikler Ve Vicdani Ret Tart malar  

29 May s 2009 tarihli 5901 Say l  Türk Vatanda l  Kanunu (TVK), 
Türk Vatanda l n n kazan lmas  ve kaybedilmesi konular nda, va-
tanda l k hukuku sistemati i ba lam nda bir tak m de i iklikler ge-
tirmektedir. Yeni kanunun, Türk Vatanda l n n kaybedilmesi nokta-
s nda askerlik hizmetine ili kin getirdi i de i iklikler çerçevesindeki 
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tart malar özellikle vicdani ret çerçevesinde birle mektedir. Zorunlu 
askerlik hizmetinin söz konusu oldu u Türkiye’de felsefi, dini, ahlaki 
ve siyasi nedenlerle bu hizmetin yads nmas  anlam na gelen vicdani 
ret ve beraberindeki tart malar 5901 Say l  yasa ile siyaset gündemine 
yerle mi tir.      

5901 Say l  TVK, henüz tasar  a amas ndan ba lamak üzere, özellikle 
bas nda vicdani redde kap  araland  biçiminde kamuoyuna yans m -
t r1. Türk Vatanda l  Kanunu Tasar s ’n n TBMM’de görü ülmesi 
s ras nda MHP, tasar n n askerlikle ilgili hükmünün, vicdani retçili in 
Türk hukuk düzenine yerle tirilmeye çal ld  ele tirisini getirmi  ve 
sürecin Türk toplum ve siyasi yap s yla z t bir görüntü verdi ini ifade 
etmi tir. CHP de bu kapsamda de i ikli in vicdani reddi tan mayan üç 
ülkeden biri olan Türkiye aç s ndan, genel af niteli inde oldu una 
dikkat çekmi tir2.  

Belirtilen düzenlemenin getirdi i tart malar, Anayasan n 72. maddesi 
uyar nca vatan hizmetinin her Türk’ün hakk  ve ödevi oldu una ili kin 
düzenleme ile çeli ir göründü ü konusuna da odaklanmad r. Anayasa-
da ifade edilen bu hüküm, Türkiye’de askerlik hizmetinin sosyolojik 
ba lamda toplum nezdindeki yerinin bir yans mas  biçiminde de er-
lendirilebilir. Nitekim bu hizmetin hem bir hak hem de bir ödev oldu-
u yönündeki ifade, her Türk’ün asker do aca  yönündeki sosyokül-

türel ba l l k biçimlerini yans tmaktad r.   

Tart may  ayd nlatma noktas nda yeni TVK’n n askerlik hizmetinin 
yerine getirilmemesi nedeniyle Türk Vatanda l n n kaybedilmesi ile 
ilgili olarak 403 Say l  TVK’dan büyük farkl l k içeren düzenlemenin 
çerçevesi nedir? sorusuna cevap verilmelidir. 

11 ubat 1964 tarihli 403 Say l  Türk Vatanda l  Kanunu mad-
de.25’de Türk Vatanda l n  kaybettiklerine Bakanlar Kurulu taraf n-
dan karar verilebilecekler aras nda yurtd nda bulunanlar aç s ndan 
                                                 
1 Bu konuda benzer haber ba l klar ndan baz lar  için bkz. Bülent Aydemir, Vicdani 
Redcilere Umut I , Sabah, 14.3.2006, Ali Ekber Ertürk, “Vicdani Retçiler Vatan-
da  Kalacak”, Ak am, 14.3.2006, Zafer Çakmak, “Vicdani Ret Türk Vatanda l n-
dan Ç kma Nedeni Olmaktan Ç k yor”,  14.3.2006, 
www.habervitrini.com/haber.asp?id=213132 
2 TBMM Genel Kurul Tutana , 23.Dönem 3. Yasama Y l  95. Birle im, 28 May s 
2009. 
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askerlik hizmetinin yap lmamas na ili kin bir düzenleme yer almak-
tayd .  403 Say l  Yasa, madde.25 (ç) bendi; yurt d nda bulunup da 
muvazzaf askerlik görevini yapmak veya Türkiye`de sava  ilan  üzeri-
ne, yurt d nda bulunup da, yurt savunmas na kat lmak için yetkili 
k l nm  makamlar taraf ndan usulen yap lacak ça r ya mazeretsiz 
olarak üç ay içinde icabet etmeyenlerin, (d) bendi; sevk s ras nda veya 
k talar na kat ld ktan sonra yurt d na kaç p da kanuni süre içinde 
dönmeyenlerin, (e) bendi; Silahl  Kuvvetler mensuplar  ile askerlik 
görevini yapmakta olanlardan görev, izin, hava de i imi veya tedavi 
için yurt d nda bulunup da süresi bitti i halde mazeretsiz olarak üç 
ay içinde geri dönmeyenlerin Türk vatanda l n  kaybettiklerine 
hükmetmekteydi.  

403 Say l  TVK’da say lan üç bendin ortak özelli i, üç bentten dolay  
i lem yap lmas  için öncelikle Milli Savunma Bakanl ndan gelen 
bir önerinin gerekmesi ve haklar nda kaybettirme i lemi yap labil-
mesi için bu ki ilerin Türkiye d nda bulunmalar n n gerekmesi-
dir. Di er bir deyi le, yurt içindeki asker kaçaklar  için yasalarda be-
lirlenmi  zorlamalar ve kovu turmalar bulunsa da bu ki iler Türk Va-
tanda l n  kaybetmeyeceklerdir. Yurt d nda bulunanlar da, askere 
al nma, Türk Silahl  Kuvvetler mensubu olma gibi durumlar bak m n-
dan belirtilen hükümlere tabi tutulmu lard r. Aybay (2006, ss.232-
233). 

5901 Say l  yeni Türk Vatanda l  Kanunu, yurtd nda bulunanlar 
aç s ndan, askerlik hizmetine yap lan ça r ya ra men icabet edilme-
mesi ile ilgili olarak kaybettirme noktas nda eski yasa hükmünü kal-
d rm t r. Yeni TVK’da, Bakanlar Kurulu’nca Türk Vatanda l n n 
askerlik hizmetinin yerine getirilmemesi nedeniyle kaybedilmesi nok-
tas nda bir hüküm bulunmamakta ve madde.29 (c) bendinde askerlikle 
ilgili tek düzenleme “izin almaks z n yabanc  bir devlet hizmetinde 
gönüllü olarak askerlik yapanlar” n vatanda l n kaybettirilece ine 
at fta bulunmamaktad r. 

5901 Say l  TVK madde.43 itibariyle, Mülga 403 Say l  TVK’ya göre 
Türk vatanda l n  kaybedenlerin, Eski yasan n 25. maddesinin ç,d ve 
e bentleri uyar nca Türk vatanda l n  kaybetmi  olan ki ilerin ba -
vurmalar  halinde, millî güvenlik bak m ndan engel te kil edecek bir 
hali bulunmamak kayd yla, Türkiye'de ikamet etme art  aranmaks z n 
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Bakanlar Kurulu karar  ile yeniden Türk vatanda l na al nabilece ini 
düzenlemektedir. Dolay s yla yeni TVK, eski yasan n belirtti i art-
larda askerlik hizmetinin yerine getirilmemesinin vatanda l n kayb -
na yol açaca  ile ilgili bir düzenleme yapmamas n n yan nda, eski 
yasaya ba l  olarak Türk Vatanda l n  kaybedenlerin yeniden Türk 
vatanda l na al nabilece ine ili kin düzenlemeye aç kl k getirmek-
tedir. Bu düzenlemenin yenilik getiren yönü,  ba vuran n “millî gü-
venlik bak m ndan engel te kil edecek bir hali bulunmamas ” kayd -
d r. Zira ikamet art n n aranmayaca na ili kin hüküm, 403 Say l  
TVK’n n yeniden vatanda l a al nmay  düzenleyen madde. 8’de de 
bulunmaktad r.  

Sonuç 

Bireyin politik görü leri, ahlaki de erleri veya dinsel inançlar  teme-
linde askerlik hizmetini reddetmesi olan vicdani retçilik, ülkemizde 
dünyadaki seyrinden farkl  ilerlemektedir. Dünyada alternatif kamu 
hizmeti ile ekillenen vicdani retçilik, Türkiye’de alternatif kamu 
hizmetinin de militarizme hizmet etti i iddias yla, askerlik hizmetinin 
her biçiminin reddedilmesine dönü mektedir. Belirtilen eylem ya da 
alg lama biçimi, total retçilik olarak daha ziyade anar izme kayan bir 
görünüm sergilemektedir. Bu noktada dile getirilen itirazlar n asl nda 
militarizmi hedef ald  söylenebilir. 

Türkiye aç s ndan yap lacak olan vicdani ret de erlendirmesinin, Türk 
siyasal, kültürel, sosyal ve tarihsel çerçevesi dikkate al nmaks z n ya-
p lmas  dü ünülemez. Buradan hareketle Türkiye’de vicdani ret konu-
sundaki tart malarda problemin çerçevesini, yaln zca yasal düzenle-
melerin çizmedi i, askerlik kültürüne atfedilen toplumsal de erin de 
belirleyici oldu u görülmektedir. Kültürel yap , ordu ve milleti birbi-
rinden ay rmayan ve ordu millet kavramsalla t rmas n  tarihi ö elerle 
derinle tiren bir görünüm sergilemektedir. Bu kavramsalla t rma, or-
dunun siyasal alanla ili kilerinin biçimine de yön verirken, Türkiye’de 
ordunun rejimin kurucu ve koruyucu unsuru olmas na yol açarak, mi-
litarizmi bir zihniyet olarak anlam dünyas n n yap  ta  haline getir-
mi tir. Ba ka bir aç dan belirtilen zihniyet, ordu millet kabulü ile mili-
tarizmin birbirine dayanarak biçimlendi i eklinde de okunabilir.  
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Türkiye’de vicdani ret ile ilgili aç klamalar n hukuksal boyutu; vicda-
ni reddin uluslararas  sözle melerdeki yeri, askerlik hizmetini yerine 
getirmemenin Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu’nda düzenleni i 
ve vicdani reddi kamuoyunda tart l r hale getiren 5901 Say l  Türk 
Vatanda l  Kanunu olmu tur. 5901 Say l  TVK’n n en tart mal  
yönü; askerlik hizmeti ba lam ndaki de i iklik çerçevesinde ortaya 
ç km t r. 403 Say l  TVK’n n aksine, askerlik durumunun vatanda l -

n kaybettirilmesi sebebi say lmamas , tart may , düzenlemenin as-
kerlik görevinden kurtulma için bir gerekçe yarat p yaratmad  nokta-
s na dü ümlemektedir.  

üphesiz eski yasadaki hükümlerin kald r lm  olmas  Türkiye’de vic-
dani reddin tan nd  sonucunu do urmayacakt r. Ancak vicdani red-
din aç kça yasalarda tan nmad  bir ülke olarak Türkiye’de, söz ko-
nusu düzenlemeden hareketle retçinin kendisine tan d  bir hak olma-
s  dü üncesi dahi, bu tart man n vicdani ret ba lam n  bertaraf etme-
yecektir.  
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