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2011-2012 akademik döneminin ilk bülteniyle karşınızdayız. Bültenimi-
zin konu başlıklarına geçmeden önce, bu dönem Avrupa Çalışmaları 

Merkezi Öğrenci Forumu olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklere kısaca 
değinmek istiyorum. 25 Kasım 2011 tarihindeki  seminerimizde, “Doğu 
Akdeniz’de Stratejik Denklem” konusunu bölgedeki enerji ve güvenlik 

sorunlarını ele alarak inceleyeceğiz. 23-25 Aralık 2011 tarihindeki “Yeni bir 
Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” başlıklı 8. Boğaziçi Buluşması’nda 

ise, konularında uzman akademisyenlerin, STK temsilcilerinin ve siyasi parti 
üyelerinin katılımıyla yeni anayasanın yapım süreci hakkında tartışacağız. 

Etkinliklerimiz sırasında bülten okurlarımızı da aramızda görmek isteriz. Bu 
etkinlikler hakkında detaylı bilgiye internet adresimizden ulaşabilirsiniz. 

Yeni üyelerimizin de katılımıyla bültenimizin bu sayısında, her daim yoğun 
gündemimizin biraz gölgesinde kalmış ve altı çizilmesi gereken konulara 
eğiliyoruz genel olarak. Bültenimize Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
söylemlerini, ÖTV zammına dair açıklamaları üzerinden eleştiren bir yo-

rum yazısıyla başlıyoruz. Onu, bitmek bilmeyen restleşmelerle gündeme 
gelen “Deniz Feneri e.V “ davası izliyor. Sonra LGBTlerin görünürlüklerini 

Türkiye’den ve dünyadan örnekleri karşılaştırarak inceliyoruz. Vicdani 
ret konusunu ise, Türkiye’deki vicdani retçilerin durumunu “vicdan”ı red-
detmek temasıyla yorumlayan bir yazıyla sunuyoruz sizlere. Geçtiğimiz 

ay kaybettiğimiz ve ardında “dünyayı değiştiren üçüncü elmanın mucidi” 
unvanını bırakan Steve Jobs’a dair bir yazıyla da bültenimizi kapatıyoruz.

Siz de aramıza katılmak isterseniz, hakkımızda detaylı bilgiye internet 
adresimizden ulaşabilir, bize elektronik posta yollayabilir ve Binn’s 

House’daki haftalık toplantılarımıza katılabilirsiniz. 

Bültene dair görüş yazılarınızı bize göndermeniz ve bu dönem 
gerçekleştireceğimiz seminerde ve 8. Boğaziçi Buluşması’nda aramızda 

olmanız dileğiyle...

Ceren Günel

editörden



ÖTV Zammını Takiben Bir Mizaç Analizi

Son günlerde Türkiye gündeminde yer alan 
olaylarla, iktidar partisinin 16 Ekim 2011 tari-
hinde gerçekleştirdiği Kızılcahamam Kampı 
ve o günlerde yapılan açıklamalar bir hayli 
geçmişte kalmış oldu. Van-Erciş depremi ile 
Çukurca saldırısını takiben gelişen olayların 
yanında, bu parti toplantısında sarf edilmiş 
olan sözler artık benim için de çok büyük bir 
önem arz etmiyor. Ancak yine de, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsi geçen 
toplantı sırasında vergi zamları konusundaki 
yorumları dikkat çekici olduğu halde, şaşırtıcı 
değil.

Ekim ayının geçtiğimiz günlerinde motorlu 
taşıtlar, cep telefonları, alkol ve tütün ürünle-
rine uygulanan Özel Tüketim Vergisi’ne muaz-
zam bir zam yapıldı. Bu zam ile birlikte motor 
hacmi 1600 cc üzerindeki kimi arabaların 
fiyatlarında bir anda 10 bin TL dolaylarında 
bir fiyat artışı yaşanırken, en ucuz paket 
sigaranın fiyatı 5,5 TL’ye, 100 cl Yeni Rakı’nın 
fiyatı ise 46 TL’ye kadar tırmandı.

Bu geniş hacimli zam sonrasında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya dair ne yo-
rum yapacağı ise merak konusu idi. Merak-
lar AKP’nin Kızılcahamam Kampı sonrasında 
giderildi. Başbakan konu hakkındaki 
görüşlerini “Kardeşim kalkıp da Porsche 
kullanacağına, lüks 2000 cc’nin üzerinde 
kullanacağına, gel Fiat, Volkswagen kullan, 
ne olacak?” ve “Kardeşim sigara içmezsin olur 
biter. Alkolü biraz daha az tüketirsin olur bi-
ter.”1 sözleriyle dile getirdi.

Avrupa’daki birçok ülkenin mücadele ettiği 
mali krizin Türkiye’yi de sıkıntıya sürükle-
memesi için çeşitli önlemlerin alınması 
gerektiği aşikâr, zira krizin Türkiye’yi bir kez 
daha teğet geçesi yok. Hatta burada üzerinde 
durulması gereken nokta, AKP’li milletvekil-
lerinin Kızılcahamam Kampı’na katıldıkları 
arabaların yüksek vergi sınıfına dâhil olmaları 
ve ne kadar pahalı oldukları da değil.2 ÖTV 
zammına rağmen lüks araç kullananların 
neden ve nasıl bu araçları kullanmayı tercih 
ettiklerini sorgulamak, herhangi bir amaca 
hizmet etmeyecektir en azından.

Şahsi fikrime göre burada üzerinde 
durulması gereken nokta, bir başbakanın 
tüketim alışkanlıklarını ve tercihlerini ne 
yönde düzenlemeleri gerektiği minvalinde 
vatandaşlarına neredeyse “vaaz vermesi” 
bile son derece sorunlu olduğu halde, bu 
başbakanın konu hakkındaki düşüncelerini 
ortaya koyarken takındığı tavır ve kullandığı 
kelimeler.

Oy tabanını iyice genişleten Recep Tayyip 
Erdoğan için son seçimler birçok anlamda 
“Tamam mı, devam mı?” formunda bir önem 
arz ediyordu. Bu ikilemin içeriğinde, par-
tisinin ve kendisinin kullandığı retoriğin 
ve söylem biçiminin başarılı olup olmadığı 
da vardı. Seçimler gösterdi ki; şahinleşmek 
için bulduğu fırsatları kaçırmamak ve ge-
rekli gördüğü noktada ise posta koymaktan 
çekinmemek şeklinde biçimlenen bu söylem, 
Recep Tayyip Erdoğan için amaca son derece 
hizmet eden ve hükümetin halktan aldığı 
desteği de en azından bir süre için daha vaat 
eden bir nitelikte.

Tutkulu, açık sözlü ve dobra olmakla nitele-
nen ve bununla övünen Türkiye insanına, 
belli ki bu mizaç hiç değilse “yakın” geliyor 
ve bu duruş başbakanı bir şekilde halka 
yakınlaştırıyor. Hani “hatasıyla beraber 
sevmek” diye bir deyim vardır ya, işte tam 
olarak da bu yaşanıyor kanımca başbakan 
konusunda. Hani sözlerini bazen yanlış seçi-
yor olabilir, ama aslında söylediği şeyler 
çoğunluğun isteklerini yansıtan fikirler, 
dolayısıyla “Bu kadar hata kadı kızında da 
olur…”

Yazımın bu noktasında bir kez daha dik-
kat çekmek istiyorum ki, şu an tartışmakta 
olduğum bahis Başbakan’ın sözlerinin içeriği 
değil, söyleniş biçimi. “Binmeyiver, içmeyiver 
kardeşim.” tutumundaki efelenme ve birey-
lerin tamamen kendi tercihlerine kalmış olan 
tüketimlerine karışma tavrı beni rahatsız edi-
yor. Mali kriz tehlikesiyle yüz yüze olan bir ül-
kenin başbakanı, vatandaşlarından tüketim 
alışkanlıkları konusunda belki bir şeyler rica 
edebilir veya onlara öneriler sunabilir; ancak

bu “böyleyken böyle” tavrı son derece itici
geliyor bana.  

Öte yandan yazının başında da belirttiğim 
gibi bu tavır, üzerine mesai harcanması 
gerektiği halde hiç şaşırtıcı olmayan bir 
durum. 2001 yılından beridir adım adım 
geliştirilmiş bu söylemin başarısı ortada, 
bulduğu cevap ortada, güçlenişi ortada. Hal 
böyleyken, sırf daha düzgün sözler söylemiş 
olmak adına risk almak da belli ki bir gıdım 
olsun istenecek bir şey değil. Kaldı ki bu tavır 
bir rol değil, gayet içten geldiği ve samimi 
olduğu da açık.

Öte yandan zam uygulanan bu ürünlerden 
alkol ve tütün içerenlerin, zararlı olsalar da 
bağımlılık yaratan ürünler olması ve yine 
aynı ürünlerin tüketiminin muhafazakâr ke-
sim tarafından hoş karşılanmaması mese-
leleri üzerinde neredeyse hiç durmadım. 
İktidar partisinin farklı düşünceler ve 
inançlara sahip insanlara gösterdiği toleransın 
samimiyetine bir şekilde inanmadığım içindir 
belki de… Bir kez daha belirtmek isterim ki, 
bu sefer derdim gerçekten içeriğe muhalefet 
etmek değil; bu seferki tek derdim, fikirlerin 
en azından kimseyi rahatız etmeksizin saygılı 
bir biçimde ifade edilmesi ve tersleşen bir mi-
zaç kullanılmaması gerektiğini söyleyebilmiş 
olmak.

1) http://politika.herzamanhaber.com/erdogandan-
zam-aciklamasi.html
2) http://www.odatv.com/n.php?n=bu-sozler-akpli-
vekiller-icin-gecerli-degil-mi-1710111200
Görsel: www.google.com

Elvin Vural
elvin.vural@boun.edu.tr
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Hukuki, Toplumsal ve Siyasal Sorun: Deniz 
Feneri

Deniz Feneri hayatımıza 1996 yılının 
Ramazan ayında bir TV programı olarak 
girmiş ve yoğun talepler sonucu yoksul in-
sanlara yardım etmek amacıyla bir derneğe 
dönüşmüştür. Derneğin yurtdışına kadar 
uzanarak birçok maddi yardımı kabul ettiği 
ve bu yardımları ihtiyacı olan insanlara canlı 
yayında dahi ulaştırdığı görülmüştür. Fakat 
son birkaç yılda yaşanan olaylar, derneğin 
yardımlaşma ve dayanışma kavramından 
çıkmasına ve “Deniz Feneri kişisel ceplere 
mi çalışıyor?” diye sorgulanmasına neden 
olmuştur. 

Almanya’da faaliyet gösteren Deniz Fe-
neri Derneği’nin 41 milyon Avroluk paranın 
bir kısmını amaç dışı kullanması sonucu, Türk 
halkı, medya ve dernek yöneticileri arasında 
büyük bir olay peyda oldu. Dernek bu olayın 
iftira olduğunu dile getirirken, 17 Ekim 2008 
tarihli mahkemenin verdiği kararla tutuklu yö-
neticiler hapis cezasına çarptırıldı, derneğin 
mal varlığı ise kamuya devredildi. Türk halkı 
ise her zaman olduğu gibi bu konuda da ikiye 
bölünmeyi başarabildi. Ortada yardım amaçlı 
verilen büyük miktarda paranın, amacının 
dışında bir kullanımı söz konusuyken, 
bazıları bunun gerçek olmadığını ve derneği 
karalamak amacıyla yapılmış bir iftira 
olduğunu savunuyorlardı. Aslına bakarsanız 
birilerinin buna inanıp inanmaması o ka-
dar da önemli değil; fakat yardımlaşma ve 
dayanışma amaçlı bir derneğin, bu amaçla 
topladığı paraları çıkarları doğrultusunda 
kullanması olayın ne denli büyük olduğunu 
anlatır herhalde bizlere. Türkiye sözde 
Müslüman bir ülke; dernek bu ülkede-
ki insanların yanında yer almak, onlara 
birtakım Müslümanlık görevlerini ye-
rine getirirken aracı olmak veya yapılan 
yardımları ulaştırmak amacıyla kurulmuş 
zamanında. Peki, ne değişti de sonucunda 
ortaya böyle bir şey çıktı? Üstelik yabancı 
bir ülkede gerçekleşti bu olay. Belki de bir-
çok kişi Almanya’da Müslümanlığı anlat-
maya çalışıyordu. İslam denilince doğruluk 
ve dürüstlük ilk başta akla gelmesi gereken 
kavramlardandı. Bu olayı yaşayan yabancı bir 
ülke bir Müslümana artık ne kadar güvene- 
bilir ki? Öncesinde de sırf Müslüman diye 
insanlara güvenildiğini pek sanmıyorum;

lakin böyle bir şeye tanık olduktan sonra, 
bizim kendimizle ne kadar çeliştiğimizi ve 
söylediklerimizle yaptıklarımızın birbirin-
den ne kadar farklı olduğunu düşünürler 
herhalde. “Biz Müslümanız, şöyle yapmamız 
gerekiyor. Biz sizden farklıyız, bizim dinimiz 
ayrı.” gibi şeyleri söylemek çok basit, fakat 
uygulayamadıktan sonra İslam’ın beş şartını 
yerine getiriyormuş gibi görünmek ya da 
gerçekten yerine getirip de saman altından 
su yürütmek pek hoş olmasa gerek.  

Bu olay bu noktada kalmayıp daha farklı bo-
yutlar da kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 
Grup Başkan vekilliği yaptığı dönemde bir 
soru önergesinde bulunmuştu. Türkiye’den 
bazı isimler de gözaltına alınmaya başlanmıştı 
ve bunlar arasında RTÜK üyesi Zahid Akman 
ve Kanal7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya 
Karaman da yer almaktaydı. Kılıçdaroğlu’nun 
vurgulamak istediği nokta ise, 1999 yılında 
dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile bu 
isimler arasında gerçekleşen ticari faaliyetin 
ışığında, Deniz Feneri e.V Davası’nda yol-
suzlukla suçlanan Akman ve Karaman ile ilgili 
soruşturmanın objektif olup olmayacağıydı. 
Bu belki de gözlere çok küçük bir nokta 
gibi gelebilir; fakat bazı insanların yaptıkları 
hataları görmezden gelmek, topluma, huku-
ka ve adalete zarar verebilir ve onların zaman-
la çürümesine neden olabilir. Kılıçdaroğlu bu 
soruyu sordu, fakat 3 yıl geçmesine rağmen 
henüz bir cevap alamadığını da söyledi. Peki, 
bu sorunun cevabı neden hala verilmedi?

Kılıçdaroğlu’nun bir diğer iddiası ise yapılacak 
aramaların söz konusu davanın şüphelilerine 
daha önce bildirildiğiydi. Kılıçdaroğlu 
şüphelilere bunu haber veren kişinin, yani 
köstebeğin Beşir Atalay olduğunu dile getir-
di. Peki, Beşir Atalay kim? Beşir Atalay şimdiki 
T.C. Başbakanının yardımcısı! Görüldüğü 
üzere bir yardımlaşma ve dayanışma 
derneğinin uçları hükümete kadar uzanıyor, 
bir yolsuzluğun üzerindeki parmaklar te-
ker teker ortaya çıkıyor ve her parmak bir 
diğerini işaret ediyor. Fakat ortada şöyle bir 
gerçek var ki bazı şeyler o kadar net görü-
lürken yapılması gereken yapılmıyor, üstü 
örtülmeye çalışılıyor ve herkes kaldığı yerden 
aynı şekilde devam ediyor. Beşir Atalay iddi-

alara itiraz etmekle yetindi. Kılıçdaroğlu da 
iddia etti, sordu; fakat cevap alamadı. Ortada 
net olarak yanıtlanmamış sorulardan oluşan 
bir dava ve halen buna inanmayıp bunun 
bir iftira olduğunu kabul etmiş insanlar var. 
Eğer öyleyse bu dava neden hala devam 
ediyor, neden hala iddialar ortaya atılıyor ve 
neden bu iddialara net cevaplar verilemiyor? 
Biz bu soruların cevabını ve yardım amacıyla 
toplanan paraların birilerinin çıkarları 
doğrultusunda kullanılmasının nedenlerini 
öğrenmek istiyoruz. Herhangi bir şeye inan-
mak değil, gerçekleri öğrenmek istiyoruz.

Son olarak 11 Temmuz’da tutuklanan, 
aralarında Zahid Akman ve Zekeriya 
Karaman’ın da bulunduğu 6 kişi 21 Ekim’de 
serbest bırakıldı. Bu kişilerin daha önce 
yaptıkları itirazlar kabul edilmemişti, an-
cak 20 Ekim’de yapılan itirazdan bir gün 
sonra serbest bırakılmalarına karar verildi. 
Böyle bir olayın gerçekleşmesi bazı soru 
işaretlerine neden olmuyor değil. Deniz Fe-
neri soruşturmasına bakan savcıların, resmi 
belgede tahrifat yaptıkları suçlamasıyla HSYK 
tarafından görevden uzaklaştırılmasının 
ve yerlerine yeni savcıların getirilme-
sinin bu olaya herhangi bir etkide bulu-
nup bulunmadığı da ayrı bir konu. Kısacası 
etrafımızda bizim fark etmediğimiz ya da 
fark edemediğimiz bazı olaylar dönüyor, 
fakat kimse net bir şekilde konuşmuyor. Türk 
hukukunun bu konuda yeteri kadar gücü 
yok mu; ya da var, ama birileri tarafından 
bu güç kısıtlanıyor mu? Türk hukuku artık 
bu sınırlamaları aşmalı ve adalet gerçek 
anlamıyla sağlanmalıdır. Davalar özellikle 
bu tür toplumsal olaylarda gerçekleşen 
yolsuzlukların üstü örtülmeden ve hiçbir 
insan kayrılmadan sonuca bağlanmalıdır. 
Umuyorum ki Türk toplumunun temennisi 
de bu yöndedir.

Kaynaklar:

http://tr.wik ipedia.org/wik i/Deniz_Feneri_e.V_
Davas%C4%B1
http://www.internethaber.com/kostebek-iddiasina-ata-
laydan-jet-yanit-377178h.htm
http://www.denizfeneri.org/icerik.aspx?kod=kurumsal
http://www.objektifhaber.com/haber/guncel/kemal-
kilicdaroglu-kostebegi-acikladi-95317.html
http://www.ntvmsnbc.com/id/25290832/

Görsel: http://www.yesilgazete.org/wp-content/up-
loads/2011/10/deniz_feneri_ev_savcilari_gorevden_
alindi_1314375919.png

Elif Yılmaz
elifyilmaz@yahoo.com
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Bir Oğlum, Bir Kızım, 
İki Gelinim Var

“Çekilmeye değer bir film değil.” demişti Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, destek başvurusunu reddederek… Niye çekil-
meye değer olsun ki, davası bile sahipsiz kalmışken… “Zenne” 
filmi Türkiye’nin ilk gay namus cinayeti olarak bilinen olay-
dan esinlenmişti. Cinsel kimliğini açıkladığı için öldürülen 
Ahmet Yıldız’a adanmış bir hikâyeydi bu.  Eşcinsel olduğunu 
açıkladıktan sonra ailesi tarafından tehdit edilmeye başlayan 
Ahmet, şikâyetlerine rağmen korunamadı… Cinayeti işlediği 
öne sürülen baba 3 yıldır firarda, ama hakkında kırmızı bülten 
anca çıkarıldı. Zaten ailesi cenazesine de sahip çıkmamıştı, 
kimsesizler mezarlığına defnedilmişti Ahmet. Bu kadar kimse-
siz bir hikâye niye çekilmeye değer olsun ki? Ama Zenne, 48. 
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne aldığı beş 
ödülle damga vurdu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Erkan Avcı), 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Tilbe Saran), En İyi Görüntü 
Yönetmeni (Norayr Kasper), En İyi İlk Film ve En İyi Ulusal 
Uzun Metraj (SİYAD) ödüllerini alan film1, daha iyi bir zaman-
lama yapamazdı herhalde. Nitekim, kimsesizler mezarlığında 
Ahmet Yıldız gibi tek başına yatan Ramazan Çetin’i kaybedeli 
çok olmadı…

Öz ağabeyi tarafından travesti olduğu gerekçesiyle öldürül-
dü Ramazan Çetin. Yıllarca ona sahip çıkmış, onunla bir-
likte çalışmış ve yaşamış ağabeyi, çevrenin baskılarına daha 
fazla direnemedi… Kardeşini öldüren ağabey teslim olup 
pişmanlığını dile getirerek dışarıyı işaret etti. Dışardakilerde 
ise hiçbir duygu kırıntısı kalmamış olacak ki cenazeye bile sa-
hip çıkmadılar.2 Ramazan da Ahmet gibi farklı renkte açtığı için 
koparıldı topraktan. Sonra da gelişigüzel atılıverdi, cansız ve 
kimsesiz olarak yatıyor şimdi.

“Dürüstlük bazen öldürür.” diyor Zenne. İşte bu yüzden kim-
likler gizleniyor. Gökkuşağının renklerinde açmış bireyle-
rimizin özgürlüklerini geliştirmeyi konuşacağımız yerde, en 
temel hakları olan yaşama haklarını dahi koruyamıyoruz. Bi-
zim için onlar öylesine yoklar, öylesine göz ardı edilmişler ki 
öldürüldüklerinde bile onların farkına varmıyoruz, varmamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Sanki hiç yaşamamışlar, hiç 
yaşamıyorlar gibi… Peki, bu nereye kadar sürecek? Dünyanın 
en güçlü gayi olarak bilinen Tim Cook Apple’ın yeni CEO’su 
olmuşken, Belçika ilk eşcinsel başbakanı Elio Di Rupo’yu3, Po-
lonya ilk trans vekili Anna Grodzka’yı4 kucaklamaya hazırken, 
bizim parlamentomuzda Kaos GL ve Lambdaİstanbul’un web

sitelerine girmek dahi engelli, girebilmek için yazılı başvuru 
şartı var.5 Hadi LGBT bir vekilimiz yok ya da var ama 
açıklamıyor, açıklayamıyor; heteroseksüel olan, olduğunu id-
dia eden ya da zanneden vekillerimiz LGBT bireylerin de bir 
parçası olduğu milleti temsil etmiyorlar mı? Yaşatılmaları, 
herkes kadar temsil edilmeleri gereken mecliste en büyük iki 
örgütlenmelerinin web sitelerine erişimin yasak olması, cinsel 
yönelimler hakkında araştırma yapmak isteyecek biri(CHP An-
kara Milletvekili Aylin Nazlıaka) çıkmasa hiç fark edilmeyecekti 
bile… Bu noktada bunu fark ettirecek bir kişinin çıkması bile 
sevindirici tabii… Türkiyeli ilk eşcinsel milletvekilinin Berlin 
Eyalet Meclisi’nde yer alması ise gerçek bir sevinç kaynağı. 
Almanya’da bir Türk ve eşcinsel olarak iki yönden ayrımcılığa 
uğramış Hakan Taş da, Türkiye’de eşcinsellere yönelik herhangi 
bir çaba göremediği için hükümetin demokrasi alanında sınıfta 
kaldığını düşünüyor.6 Her kesime yönelik açılım girişiminde 
bulunan hükümetimiz bugüne kadar eşcinseller adına hiçbir 
şey yapmadı çünkü.

Peki ya şimdi? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Şahin, 
eşcinselleri tanıdığı ve yaşam haklarını koruyup hayatlarını 
kolaylaştıracağına dair beyanda bulunurken bile eşcinsel 
birliktelikler hakkında “Muhafazakâr ve demokrat bir parti-
nin aileden sorumlu bakanı olarak aileyi koruyucu tedbirleri 
önemsediğim için bu tür şeylerin toplum açısından zor ve 
sıkıntılı olduğunu düşünüyorum.” diyebiliyor.7 Bir ülkede biz-
zat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, eşcinselleri aile kavramına 
zıt, toplumla bağdaşmayan bireyler olarak görüyor; onların 
yaşama haklarını güvenceye alırken, hayatlarını kolaylaştırırken 
diğer insanların değer yargılarını ön planda tutuyor. Buna 
rağmen eşcinsellik hakkında önceden yapılan “hastalık”8, “di-
limin söylemeye varmayacağı ilişki”9 ve “Eşcinseller de eşitlik 
istiyor. İstiyorlar diye verecek miyiz?”10 gibi söylemlerden 
uzaklaşılması tabii ki olumlu bir gelişme. Onları yok saymak 
ve onlara uygunsuz yakıştırmalar yapmak yerine Şahin, kadına 
yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasa taslağı ve yeni anaya-
sa ile ilgili yaptığı toplantıya sadece kadın alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerinin temsilcilerini değil, “ilk kez” LGBT’den de 
bir temsilci(Belgin Çelik/Pembe Hayat) çağırdı.11 LGBTler ilk 
kez yok sayılmadılar, kendilerini dinletebildiler, önerilerde bu-
lunabildiler. Bakan onların yeni anayasa sürecine katılmalarını 
da talep etti. Bir de TBMM İnsan Hakları İnceleme Komis-
yonu üyesi AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı’nın eşcinsel
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birlikteliklerde yaşanan şiddete dair şikâyetlerin de komis-
yonda ele alınması hakkında söyledikleri var. Bostancı, eşcinsel 
birlikteliklerin varlığını yok sayamayacağımızı ve bu birlikte-
liklerde yaşanan şiddete sırtımızı dönemeyeceğimizi söylüyor, 
bunun insan haklarına dayalı yaklaşım olduğunu, toplum-
sal gerçekliğe de daha uygun olduğunu belirtiyor.12 Bunlara 
gelecek tepkiler ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar asıl 
önemli olan tabii ki. Ama özellikle de geçmişinde eşcinsellere 
yönelik olumsuz söylemler barındıran ve kendini mu-
hafazakâr olarak tanımlayan bir parti, sırtımızı dönmeye alışkın 
olduğumuz LGBTleri ilk kez gerçek anlamda fark ediyor; onları 
dinlemek, anlamak ve onlarla beraber çalışmak istiyor.

Asıl doğaya aykırı olan şey doğada var olanı inkâr etmek-
ken, eşcinselliği “doğaya aykırı suç” olarak gören KKTC yasası 
mağduru Rum yönetimi eski maliye bakanı Mihalis Sarris’in 
tutuklanma ve ardından kefaletle serbest bırakılma haberini 
alıyoruz.13 Artık daha fazla üzülmek, hırpalanmak ve umut-
suz olmak istemiyoruz. LGBTlerin görünürlüklerinin olması, 
güvence altında olmaları ve heteroseksüel bireylerle eşit hak ve 
özgürlüklere sahip olmaları için atılacak her adım, beklentileri 
gerçeğe biraz daha yaklaştıracaktır. Ancak böyle ideal bir dün-
yada kimse rengini gizlemek zorunda kalmadan, dürüstlüğün 
onu öldürebileceğinden korkmadan açacaktır çiçeğini… İşte 
böyle bir dünyada Ünal Silver gibi kızları eşcinsel olan ve bu-
nunla gurur duyan bütün oyuncular, Zenne filmindeki homo-
fobik, evlat katili baba rolünü canlandırırken zorlanacaklardır, 
o babanın yaptığına anlam veremeyeceklerdir. Ünal Silver’in 
de belirttiği gibi katil çocuklarını bağırlarına basıp eşcinsel 
çocuklarını öldüren ailelerdir çünkü anlam verilemeyecek olan, 
eşcinseller değil. Bugün o dünyadan hayli uzağız, ama bizi o 
dünyaya yaklaştıracak olan da işte böyle oyuncular, böyle ba-
balar, böyle insanlardır: “Benim kızım eşcinsel. Anne babalar, 
çocukları eşcinsel oldu diye niye üzülüyor, anlamıyorum. 
Benim çocuklarım kanser olurlarsa üzülürüm. Bir oğlum, bir 
kızım, iki gelinim var. Açıklamalarım niye bu kadar dikkat çeki-
yor anlamıyorum. Kızım gelip eşcinsel olduğunu söylediğinde 
hiçbir tepki göstermedim. Çünkü benim için önemli olan 
kızımın mutluluğudur. Gelip de bana ‘Bir adam öldürdüm’ ya 
da ‘Çok mutsuzum.’ deseydi o zaman tepki gösterir ve üzü-
lürdüm. Hepimiz mutluluğun peşinde koşmuyor muyuz? Kızım 
bu şekilde mutluysa bana onu desteklemek düşer. Yakında ev-
lenecekler. Ben de düğünlerinde olacağım. Kızımın eşcinsel

olduğunu açıklamam sansasyonel olmamalı. Zenne filminin 
ne anlatmak istediğini sanırım en iyi anlayanlardan biriyimdir. 
Zenne kızıma armağanım olsun.“14

1) http://www.zennethemovie.com/sayfa.php?id=9
2) http://gundem.milliyet.com.tr/agabeyi-vurdu-ailesi-kabul-etmedi/gundem/gun-
demdetay/07.10.2011/1448066/default.htm
3) http://dunya.milliyet.com.tr/488-gundur-hukumetsiz-olan-belcika-da-koalisyon-
muzakereleri-basladi/dunya/dunyadetay/14.10.2011/1450809/default.htm
4) http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=9779
5) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=106387
4&Date=15.10.2011&CategoryID=78
6) http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&VersionID=89271
&Date=26.09.2011&ArticleID=1064402
7) http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=9503
8) Selma Aliye Kavaf, http://www.cnnturk.com/2010/turkiye/03/07/bakan.kavaf.
escinsellik.bir.hastalik/566620.0/
9) Bülent Arınç, http://www.haberturk.com/polemik/haber/588962-arinc-muhtesem-
yuzyil-dizisiyle-ilgili-konustu
10) Burhan Kuzu, http://www.milliyet.com.tr/2008/01/28/siyaset/asiy.html
11) http://news.turkgayclub.com/turkiye/3737-fatma-sahin-pembe-hayat-escinsel-
dernegi-temsilcisini-toplantiya-davet-etti.html
12) http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=9812
13) http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/58/news/64668/PageName/
RUM_BASINI
14) http://magazin.haberturk.com/herkes-bunu-konusuyor/haber/679377-benim-
kizim-da-escinsel

Görsel 1 ve Görsel 2, Ellen DeGeneres ve Portia de Rossi’nin düğününden:
http://www.passportmagazine.com/blog/uploads/ellen_portia4_cd602dd76358e-
be628c7cbdfef0535ac.jpg
http://tengossip.com/2008/08/27/ellen-degeneres-and-portia-de-rossis-official-
wedding-album/ellen_portia_album9/
Görsel 3: Sara Anjargolian’ın objektifinden, Zenne filminden bir kare
http://www.zennethemovie.com/fotograflar.php?id=2

Ceren Günel
ceren.gunel@boun.edu.tr
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VİCDANI RET

“YILLARDIR SÜREN KARDEŞ KAVGASIN-
DA, TÜRKLER VE KÜRTLER İÇİN, BU SAVAŞI 
İSTEMEDİĞİMİ VE BUNA KATKI SAĞLAMAMAK 
İÇİN ASKERE GİTMEYECEĞİMİ, ASKERE 
GİDERSEM BU SAVAŞI BESLEMİŞ OLACAĞIMI 
DÜŞÜNEREK BİRİLERİNİN EMİR VE İSTEKLERİ 
DOĞRULTUSUNDA ÖLMEYİ, ÖLDÜRMEYİ 
CANI CANA KIYDIRMAYI, ŞİDDETİ, YAŞAMAK 
İÇİN ÖLDÜRMEYİ, YAŞATMAK İÇİN ÖLMEYİ 
EMREDEN VE ELİME ZORLA SİLAH VEREN BİR 
SİSTEMİN PARCASI OLMAYI VE HİZMET ETMEYİ, 
KİMSENİN ASKERİ OLMAYI REDDEDİYORUM.” 
demişti 15 Mayıs 2010 Dünya Vicdani 
Retçiler Günü - Barış İçin Vicdani Retçiler 
Buluşması’nda  Ali Ekber Toprak.1 
 

Peki, Vicdani Ret Nedir? 
 
Bir sivil itaatsizlik eylemi olup kişinin “zorunlu” 
askerliği, politik, dini, ahlaki nedenlerle red-
detmesidir. Bireyin kendisini bir kuruma veya 
kuruluşa karşı sorumlu hissetmemesi,  or-
duya - savaşarak, kan dökerek- hizmet etmek, 
silah tutmak istememesi, devletsiz, ordusuz, 
silahsız bir dünya görüşüne sahip olması, dini 
inancı gereği askerliğe, silahlara, savaşa karşı 
olması  bu reddedişin en temel gerekçelerin-
dendir. Bütün bunları “militarizme ve devle-
tin bireyler üzerinde karar verme yetkisine bir 
başkaldırı” olarak özetlemek mümkün. Bazı 
ülkelerde askeri hizmete alternatif olarak 
önerilen “kamu hizmeti” uygulamasına 
gidilmiştir. Kişi “alternatif” olarak sunulan bu 
kamu hizmeti uygulamasını da reddederse 
buna total ret denir. Total retçi, iyi bir amaç 
uğruna yapılıyormuş gibi görünse bile dev-
letin herhangi bir organizasyonunda yer 
almayı reddeder. Anarşist bir duruş olduğu 
söylenilebilir. 

Vicdani ret tarihi Roma’ya dayandırılabilir. 
Öncesinde de savaş karşıtı grupların 

varlığının bilinmesiyle birlikte, tarihte 
rastlanan ilk Vicdani Retçi Kuzey 
Afrika’dan  Maximilian’dır  ve sonu idam 
olmuştur. Vicdani Ret hareketinin ilk tem-
silcilerinin geneli dini inançları gereği 
insan öldürmeye karşı oldukları için zo-
runlu askerliği reddetmiştir. Tarihte ilk 
askerlikten muaf tutulanlar da, yine 
Roma İmparatorluğu’nda “İmparator dev-
letin başıdır” ilkesine karşı çıkan Roma 
Yahudileri’dir.2
  
Modern zamanların Vicdani Ret hareketi 
Amerika’da hız kazanmış,  ABD Yüksek 
Mahkemesi vicdani ret hakkını 1970’te ka-
bul etmiştir (ABD’de retçi sayısında en büyük 
artış Vietnam Savaşı yıllarındadır, bunda 40 
yıldır süren savaşların etkisi göz ardı edile-
mez). Avrupa’da 19. yüzyılda yayılan zorunlu 
askerliğe karşı tutumun asıl taraftar bulması 
ve daha geniş kitlelere yayılması  I. ve II. Dün-
ya Savaşı dönemlerine rastlar. Öyle ki, I. Dün-
ya Savaşı ortasında (1916) İngiltere vicdani 
reddi anayasal olarak tanımıştır. Vicdani retçi 
sayısındaki esas ciddi artış Soğuk Savaş döne-
minde olmuştur.  Kronolojik sırasıyla vicdani 
ret hakkı tanıyan ülkeler: Danimarka (1920), 
İsveç (1920), Hollanda (1922), Finlandiya 
(1931) iken, bunları 2. Dünya Savaşı sonrası 
Almanya (1949) ve Fransa (1963) takip eder.
  
Aralık 1989’da Tayfun Gönül ve Vedat 
Zencir’in vicdani ret açıklaması Türkiye’de 
bir ilk olmuş, fakat retçiler TCK’nin 155. 
Maddesi’nden (2005 değişikliğiyle 318. 
Madde) yargılanmış, Vedat Zencir beraat 
ederken Tayfun Gönül 3 aylık hapis cezasına 
çarptırılmış, sonra cezası para cezasına 
çevrilmiştir. Kimilerine göre dönemin 
“yumuşak” havası sayesinde bir ceza almadan 
kurtulmuşlardı. Arif Hikmet İyidoğan Mayıs 
1994’te reddini açıklamış, sivil olduğu hal-
de Mamak Askeri Cezaevi’nde tutulmuş, 

kendisine iradesi dışında giydirilmiş tek tip 
kıyafeti, çıkarıldığı mahkeme heyeti önünde 
çıkartarak reddini, isyanını pekiştirmiştir. 
1 Eylül 1995’te vicdani reddini açıklayan 
O. Murat Ülke, açıklamasından 1 yıl ka-
dar sonra tutuklanmış ve yine Mamak As-
keri Cezaevi’nde tutulmuştur. Bilecik’teki 
birliğine gönderildiği tarihleri katmazsak, 2,5 
yılını Mamak koşullarında tüketmiştir. 1996 
yılında, yine TCK’nin 155. Maddesi’ne göre 
yapılan yargılamalar ve hapis cezalarıyla, 
vicdani ret Türkiye kamuoyunda ciddi yer 
edinmiştir. Bu olaylardan sonra vicdani ret 
hareketi özellikle Kürt gençleri arasında 
hızla yayılmış, insanlar mahalle aralarında, 
toplantı salonlarında vicdani ret açıklaması 
yapmışlardır. Yayılan hareket, 15 Mayıs 2010 
Dünya Vicdani Retçiler Günü’ndeki etkin-
likte 28 kişinin daha vicdani ret açıklamasını 
yapmasıyla birlikte, otoritelerin gözünde 
bireysellikten çıkıp toplumsal bir “başkaldırı-
isyan-sivil itaatsizlik” kimliği kazanmıştır 
(Vicdani retçi sayısı 15 Mayıs etkinliğindeki 
açıklamalar sonrası 120’yi bulmuştur).
 
Yehova Şahitleri konusunu açmadan 
geçemeyeceğim. Yehova Şahitleri, 1870 
başlarında Amerika’da bir grup Hristiyan’ın 
“mukaddes kitabı” incelemesiyle başlayan 
ve bugün bütün Dünya’ya yayılan bir grup-
tur. Bizi ilgilendiren tarafı dini inançları 
gereği askere gitmemeleri, savaşlara 
katılmamaları, politik açıdan da pasif olup 
seçimlere bile katılmamaları. İnançları 
gereği yaşama ve yaşatma hukukuna sa-
hip çıkan Yehova Şahitleri “insan öldürmeyi 
öğrenme sanatı” olarak tanımladıkları 
askerliği reddediyor. 1994’te alınan ka-
rara göre Yehova Şahitleri inanç ve ibadet-
lerinden dolayı cezalandırılmayacaktı. Bu 
cezalandırılmama durumundaki tek istisna 
askerliğin kutsallığının dini inançlardan 
üstünlüğüydü. 1994’teki Askeri Yüksek 
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İdare Mahkemesi’nin şu kararı, sonra da hep 
tekrar edildi: “Anayasa’nın 72. maddesine 
(Vatan hizmeti, her Türk’ün hakkı ve ödevidir. 
Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu 
kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya 
getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.)3 göre 
vatan hizmeti her Türk erkeğinin hakkı ve ödevi 
olduğundan, davacının şahsi birtakım se-
beplerle bundan muaf tutulmayı talep etme-
sinin hiçbir haklı ve hukuki dayanağı yoktur.” 
Barış Görmez (profesyonel basketbolcu/33) 
Yehova Şahidi olması sebebiyle vicdani ret 
açıklamasının ardından Askeri Cezaevi’nde 
mahkûm edilmişti (5 Kasım 2007). AİHM’ye 
başvurması sonucu çıkan karara rağmen, 
26 Ocak 2011’deki son mahkemesinde de 
tekrar Askeri Cezaevi’ne gönderildi. Barış 
Görmez total retçi değil; yani askerliğe al-
ternatif  olarak verilecek herhangi bir sivil 
görevi yerine getirmeye başından beri hazır. 
Avrupa’da onlarca yıl öncesinde yasallaşan 
vicdani ret hakkı ve hemen ardından al-
ternatif olarak sunulan kamu hizmeti 
seçeneğine rağmen (ki bu durum zaten sa-
dece hala zorunlu askerlik olan ülkeler için 
geçerli), Türkiye bunları reddetmekte ve 
askerliğin kutsallığı ve gerekliliği konusunda 
“kişisel” ayrıcalıklar tanımamaktadır. 4 
  

Neden Zorunlu Askerlik? 
 
Soğuk Savaş sonrası yapılan karşılıklı 
anlaşmaların ardından tehdit ve savaş algısı 
değiştiği için, ülkelerdeki ordu ve gerekliliği 
konusunda da değişik görüşler oluşmuş,  
İngiltere 1960, Amerika ise 1973’ten itibaren 
zorunlu askerlik yerine profesyonel askerlik 
uygulamasına geçmiştir. Kriz ve savaş dönem-
lerinde asker sayısında sıkıntı yaşandığı için, 
Almanya’nın da aralarında olduğu bazı ül-
keler bu sorunu özel dönemlerde “yüksek 
maaşlı sözleşmeli er” alarak çözme yoluna 

gitmiştir (karma ordu). Belçika 1992, İtalya 
2000, Fransa 2001, İspanya 2002, Slovenya 
2003, Portekiz 2004’te zorunlu askerlik 
hizmeti uygulamasını kaldırmıştır.5  Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 2000 
yılında aldığı kararla, İnsan Hakları Evren-
sel Bildirisi ve Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi’nde yer alan düşünce özgürlüğü 
ile vicdan ve din özgürlüğünün meşru 
kullanımına uygun olarak, kişilere vicdani 
nedenlere dayanarak askeri hizmete karşı ret 
hakkı tanınmıştır.6

Türkiye dünyadaki değişikliklere ancak zo-
runlu askerlik süresini değiştirmek, “bedelli” 
ve “kısa” dönem askerlik (şartları var) yapma 
hakkı vermek gibi geçici çözümler getirerek 
karşılık veriyor. Tabii bunlara çözüm denilirse. 
Türkiye’nin zorunlu askerlik uygulamasını 
kaldırmamasının yanında, vicdani ret hakkı 
tanımamasının en muhtemel sebebi de bu 
ikisinin milli savunmaya, ordunun varlığına 
ve ordu-toplum ilişkilerine zarar vereceğine 
ilişkin endişeleridir. Ancak, incelenen ülke-
lerde vicdani ret hakkı tanınmasının ardından 
ülkede savunma zafiyeti yaşanmadığı gibi, 
retçilerin kamu hizmeti çalışmalarının da 
büyük faydası görülmüştür.7  Türkiye’de 
vicdani ret hakkı olmadığından askerliğe 
alternatif olarak bir kamu hizmeti seçeneği 
de yok. Anayasanın ilgili maddesi olan 72. 
Madde “Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve 
ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya 
kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği 
veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenle-
nir.”  der. Yani kastettiği zorunlu askerlik değil 
vatan hizmetidir ve değişiklik yapmak için 
ilgili kanunu değiştirmek yeterlidir. Bu nok-
tada görev yasama organlarına düşer, ama 
hepimiz biliyoruz ki “sayın yetkililer” yıllardır 
retçilerin mahkûmiyetlerine seyirci kalmak-
tan fazlasını yapmıyor. Neden mi?  Neden? 
T.C.’nin güney ve güneydoğu sınırlarında

yasadığı sorunlara ek olarak cumhuriyet 
tarihinden beri düzelmeyen diğer komşuluk 
ilişkilerini de hesaba katacak olursak, kol-
luk kuvvetlerine ihtiyaç duyduğu gerçeğini 
romantik yaklaşımlarla inkâr etme yoluna 
gitmeyeceğim. Yalnız sorunların varlığını 
koruması yeni çözüm yolları aramaya gerek 
duyulmadığı anlamına gelmez. Devletin 
çıkarlarını korurken halkın beklentilerine 
cevap vermeyen bir uygulamanın yaşatılması 
için verilen bu çaba niye? Aslolan nedir? Bi-
rey, devlet politikalarının içinde çözünüp 
erimeye, boyun eğmeye mecbur mudur? 
(CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 12 
Ekim’deki Meclis konuşmasında silah kullan-
ma yetkisinin ancak devlete ait olduğundan 
bahsediyor. Evet, modern devlet yaratılırken 
kamu -gerektiğinde ve kamunun çıkarlarını 
korumak için- silah kullanma yetkisini dev-
lete vermiş, devleti düzeni sağlamakla so-
rumlu tutmuştur. Devlet mi birey için var, 
yoksa birey mi devlet için? Devlet, kendi 
çıkarlarını korumak ve sürdürmek adına bi-
reyin hayatına iradesi dışında müdahale ede-
bilir mi?)

Türkiye’de Kadın Vicdani 
Retçiler

Eylem Polat’ın, 15 Mayıs Dünya Vicdani 
Retçiler Günü’nde, “Militurne-Antimi-
litarist Günler”de ve 18 Mayıs Pazar 
Günü gerçekleştirilen Sokak Tiyatro-
su Etkinlikleri-Kadıköy Buluşması’nda 
okuduğu total ret açıklaması şöyleydi: 

“ Total reddimdir. 
 ‘Her Türk asker doğar.’ cümlesiyle doğuştan 
alınlara yazılan militarizmi ve onun ikiz 
kardeşi olan milliyetçiliği reddediyorum. 
Ötekileştiremediklerinizi hizaya getirmek
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adına ‘Tanırım iyi çocuklardır.’ cümlesiyle kut-
sayan çocuk katillerine verilebilecek en güzel 
yanıt vicdani ve total reddir. Şiddetten arınmış 
bir kadın olarak, cinsiyetçi, hiyerarşik, otoriter 
bir ülkede ve dünyada, şizofrenik yargılarla 
vatan savunan çeteci zihniyeti reddediyorum. 
2004 yılında vicdani reddini açıklayan Halil 
Savda’yı barışta ‘çürük’ sayan seferberlikte 
askere çağıran, kendisiyle çelişen ‘çürük zihni-
yeti’ reddediyorum. Bütün retçilerle dayanışma 
içinde olacağımı ilan ediyorum.”8

 
Türkiye’de kadınlar askere gitmez, öyleyse 
neden vicdani retçi olur? Kadınların, askere 
gitmeye zaten zorlanmadıkları halde vicda-
ni retçi olması bazılarına göre olduğu gibi 
sadece “entelektüel bir faaliyet” midir? Bu 
durum, İsrail’deki gibi kadınların da asker 
olduğu, erki temsil ettiği ülkeler söz konusu 
olunca nasıl karşılanıyor?  Anayasa’nın 72. 
Maddesi’ndeki “Vatan hizmeti, her -Türk’ün- 
hakkı ve görevidir” yargısıyla meşrulaştırılan 
zorunlu askerlik, sadece çürüğe ayrılmayan 
erkekler için “hak ve görev” ise engelliler, ho-
moseksüeller ve kadınlar bu vatandaşlığın 
neresinde? Kullanılan “her Türk” ifadesi 
ırkçılığın, Türkiye halklarının Türk kimliği 
çatısı altında yok sayılmasının gösterge-
siyken; yaptırım olarak sadece heterosek-
süel erkeklerin askere alınması ise homofobi 
ve cinsiyetçilik kokuyor. Vicdani ret aynı za-
manda, Türkiye’de kadınların bu militarist ve 
cinsiyetçi zihniyete  verdiği cevaptır. Kadınlar 
savaşlarda asker olmadıkları halde hep bu 
yükten daha fazlasının altında kalmışlardır. 
Savaşın ne zaman, nerede olduğu; tarafların 
dininin, ırkının veya kültür seviyelerinin ne 
olduğu  özellikle kadınlar üzerinden yürütü-
len cinsel şiddet gerçeğini değiştirmiyor. 
İşgal edilen yerin bütün kaynaklarını ele 
geçirmek, ekonomik, politik, sosyal ve kül-
türel varlıklarını sonlandırmak, bireysel ve 
ulusal bağımsızlıklarını ellerinden almak 
işgalci tarafa yetmiyor. Bu yüzden tecavüz, 
her savaşta saldırganların kullandığı en et-
kili ve en derin iz bırakan silahtır.9 Kadınlar, 

savaşlarda oğlu, kocası, sevgilisi, abisi, 
arkadaşı öldürülen olmak istemiyor. Savaş 
sonunda “ganimet” olarak görülen bedenleri 
istila edilsin istemiyor. Silahlar sussun istiyor. 
“REDDET, DİREN, ‘HAYIR’ DE!” diyor. Bu da, 
“Vicdani ret askerlikten bir kaçıştır” diyenlerin 
iddialarını asılsız çıkarıyor. 

15 Mayıs 2004’te, ilk kez bir kadının vicdani 
ret açıklaması yapmasıyla başladı kadın vicda-
ni retçilerin hikâyesi. İnci Ağlagül “...Keşke 
dünyadaki herkes soğusa silahtan, savaştan, 
tek tipleşmekten, hoşgörüsüzlükten, ölümcül 
kahramanlıklardan. Ve bir son bulsa artık bu 
ölüm oyunu... Militarizmin en büyük sahnesi 
savaş alanlarıdır ve bu alanlarda dünya tarihi
boyunca kazanan olmadı. Ölüm aracı 
olarak icat edilen silahların üreticileri 
patronlar dışında...” diyerek duyurdu sesini.10 
Bugün Türkiye’de 40 vicdani retçi kadın var. 
Anayasanın 318. Maddesi’ne dayanarak “as-
kerlikten soğutma” suçuyla dava açılmaması 
için bir sebep görülmüyor -bu tabii ki sorgu-
lamaya açık bir durum ama erkeklerin karşı 
karşıya kaldığı durum ne yazık ki böyle-, ama 
hiçbir kadın vicdani retçiye dava açılmadı.  31 
Ağustos 2010’da vicdani retçi İnan Süver’e 
destek veren bir basın açıklaması okuduğu 
için, Ezgi Sarıtaş’a dava açılmıştı, 25 Mayıs 
2011’de beraat etti. Vicdani ret açıklamasına 
değil de, basın açıklamasına “halkı askerlik-
ten soğutuyor” iddiasıyla dava açılmasının 
nedeni sorgulanmaya değer! Kadın retçilere 
de aynı muamele yapılırsa, onlar da bu 
hareketin bir parçası olur, sayıları daha çok 
artar çekincesi midir bunun altında yatan? 
 
Vicdani retçiler üzerindeki baskılar son bul-
muyor. Halil Savda ve Enver Aydemir gibi 
“Askerliğe elverişli değildir” raporu olmasına 
rağmen,  İnan Süver 5 Ağustos 2010’dan 
beri Balıkesir Cezaevi’nde, açlık grevinde, 
ölüm orucunda,  GATA’da...  
 
Bugün ben bunları yazarken bir ses daha 
duyduk, diyor ki: 

“Barışta ve savaşta, karada, denizde 
ve havada, her zaman ve her yerde  
Hiç kimseyi öldürmeyeceğime ve hiç 
bir şekilde silah altına girmeyeceğime  
Bu davam için seve seve hayatımı feda 
eyleyeceğime, namusum üzerine ant 
içerim.”  
(BU BİR VİCDANİ RET AÇIKLAMASIDIR. 
Tüm kamuoyuna duyurulur.) 
MURAT SEBAH / 22-10-201111 

1) http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=8
&ArsivAnaID=57481&ArsivSayfaNo=1
2) http://www.barisicinvicdaniret.org/?page_id=70
3) http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
4) http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5
&ArsivAnaID=26720
5) Murat Sevinç - Anayasa Yazıları, Sayfa:167
6) http://www.barisicinvicdaniret.org/?p=20  
7) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/929/11585.
pdf
8) http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=2
&ArsivAnaID=45401&ArsivSayfaNo=1
9) http://www.bukak.boun.edu.tr/?p=563
10) http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=
1&ArsivAnaID=33756
11)http://www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=
8&ArsivAnaID=64877&SayfaNo=1  

Görsel 1: http://feelozof.files.wordpress.com/2009/04/
einstein.jpg?w=389&h=395
Görsel 2: http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-
snc4/41604_5881265661_6695799_n.jpg
Görsel 3: http://www.yesilgazete.org/wp-content/up-
loads/2011/09/vicdani_ret.jpg

8

Seda Karakaş
seda.karakas@boun.edu.tr



Dünyayı Değiştiren 
Üçüncü Elmanın 

Mucidi
Yaratıcı endüstrinin belki de akla ilk gelen ismi olan Steve 
Jobs, defalarca dergilerin kapaklarına, gazetelerin ekonomi 
bölümlerine, internetteki teknoloji müptelası her sayfaya konu 
oldu. Başarıları, başarısızlıkları, bir yönetici olarak tutumu, bir 
markayı yaratışı, hep bir hikâyenin ufak parçaları olarak, bu 
yaratıcı endüstriyi takip edenlere sunuldu. 

Bu sunumların doruğa ulaştığı nokta, önce Apple’ın “efsane” 
CEO’sunun istifası ve hemen ardından kansere yenik düşmesi 
oldu. Ölümünden tam bir ay önce Newsweek dergisinin kapak 
konusu olan “Amerikan Dâhisi Steve Jobs: Apple’ı Nasıl Zafere 
Ulaştırdı, Dünyamızı Nasıl Değiştirdi” başlığı altında, sayfalarca 
başarıları ve başarısızlıkları üzerinden “Amerikan Dâhisi” olan 
Steve Jobs, 5 Ekim günü uzun süredir savaş verdiği kanseri 
yenemedi ve hayatını kaybetti.

Üniversiteden terk olarak bilinen, ancak üniversiteyi bırakmayı 
istemek yerine okuyabilmek adına çok uğraşmış ve bunu 
maddi olanaksızlıklar nedeniyle başaramamış olan Jobs, 
Apple macerasına adaşı Steve Wozniak ile 1 Nisan 1976’da 
Apple Computer’ı kurarak başladı. Yerel bir bilgisayar 
mağazasında 666,66 USD ile satışa sunulan ilk bilgisayarlarını 
tam bir yıl sonra daha da geliştirip Apple II adı ile satışa sun-
dular. Şirket 6 yıl sonra, şimdilerde standart olan özelliklerle 
donatılmış Lisa adında bir bilgisayar ile tüketicinin karşısına 
çıktı ve hemen ardından Macintosh’u kurdu. 1984 yılına ka-
dar doğru stratejiler ve planlar ile ilerleyen Jobs, bir yıl sonra 
şirketin CEO’suyla ters düştü ve Apple ile yolları ayrıldı. Bu 
süre içerisinde de başta NeXT Software olmak üzere birçok 
başarılı işe imza atan Jobs, 1996 yılında Apple’ın NeXT’i satın 
almasıyla şirketin bünyesine tekrar katıldı ve CEO oldu. Ondan 
önceki CEO olan ve ayrılmak durumunda kalan Gil Amelio ise, 
oldukça yaralayıcı ve kızgın anılarını Jobs’un ardından uzun 
süre dillendirdi.

Buraya kadar sıradan bir bilgisayar şirketinin atabileceği 
adımlar ve/veya planlar ile ilerleyen Apple, bundan sonra 
bir akım yarattı. Önce müzik piyasasına girerek büyük bir 
risk almasına rağmen sonradan müzik piyasasını risk altında 
bırakan iPod ve ardından artık hayatımızın her noktasında olan 
ürünleri ile Apple, bir bilgisayar şirketinden çok daha fazlası, 
teknolojide bir marka; Steve Jobs da sıradan bir CEO’dan çok 
daha fazlası, bir idol, dahi ve “yaratıcı” oldu. 

Kendi ürettiği ürünlerin üstüne, onlardan daha iyilerini üre-
terek öncekini yok etme riskini alması ile başarısı kanıtlanan 
Jobs, hep bu yolla ilerledi. 

Hep başarısından bahsettiğim Jobs’un, tam da ilk bilgisayarını 
yaparak başladığı sürecin denk geldiği yıllarda, Marksist 
yazarların dillendirdiği “yaratıcı endüstri”nin ortaya çıkışına, 
kapitalist düzenin ilahlaştırdığı ve en çok da bilginin ve 
iletişimin başlı başına metalaştırdığı yeni dünya düzenine 
örnek oluşturuyor olması diğer bir bakış açısı. Bu açıdan 
bakınca, süreçteki yapıların incelenmesinin yanında insancıl 
soruların gündeme gelmesi kaçınılmaz. Bu sorulara en iyi 
örnekler: Peki ya bu üretilen teknoloji harikalarını yapmak 
için çalışan Çinli işçiler? Ya da Silikon Vadisi’ndeki mühen-
dis ve tasarımcılar? Onların başarılarının hiçbir yerde cümle 
içinde hayat bulmayışı, dillenmeyişi; ancak şirketin CEO’su 
olarak Steve Jobs’un bireysel başarılarının mükemmel, ken-
disinin dahi, yarattıklarının kusursuz oluşu, en başta bu du-
ruma “yaratıcı endüstri” adını verenler tarafından sunulup 
tartışılıyor. Bianet’te Irmak Ertuna’nın Jobs’un istifasından 
hemen sonra, ölüm haberinden de hemen önce yazdığı 
“Steve Jobs Miti Üzerine” başlıklı yazı, bu bakış açısını oldukça 
güzel ve konseptualize ederek anlatıyor; özet olarak ise son cüm-

lesi paylaşılmaya değer: Steve Jobs gibi patronlar da, inter-
netin ve bilgisayar teknolojisinin kolektif ve amatör yanını 
sömürüp sahip olduğumuz bu teknolojileri kapitalist zihniyete 
uydurdukları ölçüde dâhi kabul ediliyor. 

Yaratıcı endüstrinin belki de akla ilk gelen ismi olan Steve Jobs, 
defalarca dergilerin kapaklarına, gazetelerin ekonomi bölüm-
lerine, internetteki teknoloji müptelası her sayfaya konu oldu. 
Bizim bültenimize bu yazıyı yazan ben de, belki de aslında 
daha önce çok da fazla bu konu üzerine düşünmediğim için, 
onun bir dâhi olduğuna inanarak yazıma başladım. Ölüm ha-
berini bile dünya üzerindeki birçok insan gibi Apple marka bir 
ürün üzerinden öğrendiğim, her tasarımına hayran kaldığım 
ve her şeyini “istediğim” bir “akım”ın yaratıcısı olduğunu 
düşündüğüm Steve Jobs, hep tek başına da olsa; hayatı, 
başarısızlıklarla dolu da olsa bir başarı hikâyesiydi. 

Estetik ve işlevselliğin birleşimi ile mükemmeli bulduğunu 
düşündüğüm, konuşmalarında hep bir motivasyon öğesi 
bulabildiğim ve en çok bu “mükemmellikler hikâyesi”ne 
inandığım için, dehasının dünyayı değiştiren üçüncü elma 
Apple’ın var oluş nedeni olduğuna inandığım Steve Jobs, 
kansere yenik düştü. İlk başarısızlığı değildi. Son oldu. Belki 
en büyük başarısızlığı oldu, artık altından kalkma gibi bir şansı 
yok ne de olsa. Bu ölüm çok insanı “üzdü”, çok insanı “şaşırttı”, 
ve belki de benim gibi çok insanı “düşündürdü”. 

Sahi, o muhteşem dizayna sahip mağazaları kim düzenli-
yor? iPod’lar kimlerin ellerinden geçerek bana kadar geliyor? 
iPhone’u yapan işçiler, acaba kullanabiliyor mu? MacBook’um 
aslında kimin tasarımı? 

Kaynaklar:

Irmak Ertuna, Steve Jobs Miti Üzerine, http://www.bianet.org/biamag/
emek/132773-steve-Jobs-miti-uzerine 
Alan Deutschman, Exit The King, Newsweek  5 Eylül 2011, sy. 30-37. 

Görsel: Christopher Griffith, Trunk Archive 
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