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Gönüllülük umut veriyor
Bir grup anne. Bir araya geldiler, hastanelerin çocuk servislerinde yatan çocukları ziyaret edip, onlarla
kendi çocuklarının oyuncaklarını paylaşıyor, oyunlar oynuyor ve oturup masallar okuyorlardı. Bu masalları
anneler kendi çocukları için oluşturmuşlardı. Her biri özgündü, özeldi.
Gittikleri hastaneler özel oyun odaları oluşturdu. Başka hastanelerden de teklifler gelmeye başladı.
Anladılar ki yaptıklar şey işe yarıyor. Gruba katılan gönüllü anne sayısı arttı ve gönüllü anneler
örgütlendiler. Adları da “Ana Yüreği Çocuk ve Aileyi Destekleme Derneği” oldu.
Bir proje hazırlayıp bize geldiler. Annelerin çocuklarına anlattıkları 10 özgün masalı
yazıp, resimlendirip, seslendirmek ve bunu bir CD’ye kaydedip hastanelerin çocuk bölümlerine
dağıtmak, ayrıca bu hastanelerin çocuk oyun odalarına da birer VCD oynatıcı koyup
çocukların bu masalları istediklerinde izlemelerini sağlamak istiyorlardı.
Bu küçük projeyi baştan sona kadar, işin içine hiç “para” girmeden kotarmak mümkün olabilir
miydi? Gönüllülük nereye kadar götürecekti bizi? Deneyelim, görelim dedik.
İhtiyaçlarımızı listeledik ve çevremize duyurduk. Profesyonel bir spiker ve seslendirme yapmak
isteyenlerden oluşan bir grup masalları okumayı üstlendi; ses kayıtları Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nin desteğiyle fakültenin radyo stüdyosunda kaydedildi. “Gönüllü çizer (illüstratör) arıyoruz”
duyurumuza Türkiye’nin her yerinden, hatta ABD’den, Fransa’dan 20’nin üzerinde çizer başvurdu
“biz de bu işin içinde yer almak istiyoruz!” diye. VideA Video Araştırmaları Görsel İşitsel Araştırmalar
Derneği çizimleri ve ses kayıtlarını kurgulayıp güzel bir masal CD’si hazırlamayı kabul etti. Çizimler
tamamlanmak üzere.
Tahmin edeceğiniz gibi son derece heyecanlı ve mutluyuz. Ama onun da ötesinde bu gönüllü heyecanı
görmekten ötürü umutluyuz.

Bu yayının içeriğinden yalnızca STGM sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır.

LGBTT ağı son toplantısını Ankara’da yaptı
LGBTT Toplulukları Ağ Oluşturma Çalışmasının dördüncü ve son toplantısı
7-8 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Kolaylaştırıcılığını Feray
Salman’ın yaptığı toplantıda platformun strateji belgesi ve faaliyet planı
üzerinde çalışıldı. Bundan böyle kendi olanakları ile çalışmalarına devam
edecek olan grup, ayda bir toplanacak yürütme kurulu çalışmaları ile
LGBTT Platformu olma yolunda ilerliyor. Başarılar diliyoruz.

Ankara Çocuk Hakları İşbirliği Platformu
yola devam ediyor
Ankara Çocuk Hakları İşbirliği Platformu
üçüncü ve son toplantısını STGM’nin
desteğiyle 5-6 Mart 2007
tarihlerinde gerçekleştirdi.
Toplantıyla birlikte Ankara Çocuk
Hakları İşbirliği Platformu Strateji
Belgesine son hali verildi. Platform
üyesi 9 kuruluş mutabakat belgesini
imzaladı. Platform bundan böyle
çalışmalarına kendi imkânlarıyla,
ama ihtiyaç duyduğunda
STGM’nin desteğini alarak
devam edecek.

STGM’nin proje ziyaretleri sürüyor
STGM, “Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi” Programı
kapsamında hibe desteği alan projelere izleme ve destek ziyaretlerine
devam ediyor. Şubat ve Mart aylarında Rize, Edirne, Ankara, Isparta,
Konya, Antalya ve Datça’da bulunan proje sahibi STK’lar ziyaret edildi.

STK’lardan İz TV’ye ilgi büyük

Yerel Yönetim - STK İşbirliği toplantısı
Mardin’de
“Katılımcı Demokraside Yerel Yönetim - STK İşbirliği” buluşmalarının
üçüncüsünü Nisan ayında Seyrek’de gerçekleştirecektik. Ancak
programımızın yoğunluğu nedeniyle buluşmayı 25-27 Nisan 2007 tarihine
ertelemek ve toplantı yerini Mardin olarak değiştirmek durumunda
kaldık. Katılımcı belediyelerimizden biri olan Samsun Gazi Belediyesi
STK’ları çalışmaya katma konusunda sorun yaşadığından şimdilik
çalışmaya devam edemeyecek.

STGM Eğitim Koordinatörü Asistanı Özgün
Emre Sorkun sivilleştirme faaliyetlerine 5 ay
15 gün İzmir Gaziemir Ulaştırma Okulu’nda
devam edecek. Kendisine şimdiden hayırlı
tezkereler diliyoruz…

Geçtiğimiz sayımızda yayımladığımız belgesel kanalı İz TV’yi tanıtan
haberin ardından, Adana Sokak Çocukları Derneği, Sevgi Gönüllüleri
Safranbolu Derneği, Tema Vakfı gibi birçok STK, kanala ulaşarak
hazırladıkları filmlerin yayımlanmasını sağladılar. İz TV’yle bağlantı
kurarak hazırladığınız belgesel film ve sosyal sorumluluk adına yapılmış
kampanya ve tanıtım filmlerinizi ücretsiz yayınlatabilirsiniz.
İZ TV
Sinem Kocayaş
Tel: (212) 293 50 43-44
Faks: (212) 293 50 21
e-posta: info@iztv.com.tr
www.iztv.com.tr

Eğitim Koordinatörümüz Tezcan Abay, Mart
ayı başında STGM’den ayrılarak kıyı alan
yönetimi alanında çalışmaya başladı. Özlüyor,
yeni işinde başarılar diliyoruz…

Türkiye Çevre Platformu
Mayıs’ta İstanbul’da
Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) üçüncü toplantısını 3-4 Mart
tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi olarak küresel
ısınma ve iklim değişikliği tartışıldı. Ardından nükleer ve termik santraller
başta olmak üzere kirli teknoloji transferinin durdurulması, Avrupa
Birliği müzakere süreci ve son olarak TÜRÇEP'in örgütlenmesinin
yaygınlaştırılması konuları konuşuldu. Platform dördüncü toplantısını
5-6 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul’da yapıyor.

STK’lar için yeni hibe programı açıklandı
Türkiye’nin AB’ye Katılım Öncesi 2005 Mali Destek Programı çerçevesinde,
sivil toplumun güçlendirilmesi için, sivil toplum kuruluşlarına yönelik
hibe olanakları aşağıdaki başlıklar altında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
adına, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 30 Mart 2007
tarihinde açıklanmıştır:
>
>
>
>

Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi programı
Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirme programı
Tüketicilerin korunması programı
Çocuk haklarının korunmasının güçlendirilmesi (zorla çocuk işçiliğinin
önlenmesine özel atıfla)

Programlarla ilgili belgelere, ayrıca program tanıtımlarının yapılacağı
iller ve tarihlere www.stgm.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

“Ormanımızı Temiz Tutalım”
kampanyası sürüyor

Otizm STK’ları Ankara’daydı
Otizm alanında çalışan STK’lar Türkiye Otizm Platformu’nu kurmak
üzere dördüncü ve son toplantılarını 24-25 Mart tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirdiler. Platform son toplantısında tüzük, strateji belgesi ve
faaliyet planı üzerinde çalıştı. Türkiye Otizm Platformu’na başarılar ve
kolaylıklar diliyoruz.

İstanbul Belgrad Ormanları’nı spor, yürüyüş, temiz hava alma gibi amaçlarla
düzenli olarak kullanan ziyaretçiler tarafından kurulan Temiz Orman
Grubu, Belgrad Ormanları'ndaki çevre kirliliği, ormaniçi çöp birikimi gibi
konularda duyarlılık oluşturmak ve çözüm üretilmesine katkıda bulunmak
üzere “Ormanımızı Temiz Tutalım” kampanyasını başlattı.
STGM’nin verdiği kampanya destekleri kapsamında iletişim uzmanı desteği
alan Temiz Orman Grubu, “Medya Eğitimi” başlığı altında ‘STK-medya
ilişkisi nasıl kurulur? Kampanya nasıl duyurulur? Medyanın sponsor
bulmakta ya da kamuoyunun desteğini kazanmakta etkisi nedir? Yaygın
medyayı kullanmadan hangi iletişim metodları izlenebilir?’ gibi sorulara
iletişim uzmanı Haşmet Topaloğlu ile birlikte yanıt aradı. Eğitimin üçüncü
bölümü ormanda gerçekleştirildi.
Grup, piknik yerlerindeki çöp birikiminin doğal yaşam alanlarına taşmaması
ve piknik bölgelerinin ormanlık alanlardan ayrılması için ürettiği “Tel
Örgü Çit Projesi”ni eğitim sırasında daha da geliştirmiş oldu.

“Türkiye’de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Ağların, Kapasite Geliştirme Projelerinin ve Katılımcı Yerel Projelerin Desteklenmesi” programı
kapsamında hibe desteği alan projeler çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Bu sayımızla birlikte sizlere hibe projelerinden haberler vermeye
başlıyoruz.

“Geleceğimizi Çöpe Atmayalım”
Bingöl Kent Girişimi Derneği, “Geleceğimizi Çöpe Atmayalım” Projesi’yle;
sürdürülebilir katı atık yönetimi aracılığıyla katı atıkların geri dönüşümünü
sağlayarak bu atıkların Bingöl’de neden olduğu çevre tahribatı ve kaynak
israfının azaltılmasını
amaçlıyor. Proje
kapsamında şu ana kadar
10 kişiden oluşan gönüllü
grubuna çevre ve katı atık
yönetimi konusunda
eğitimler verildi.
Gönüllüler 170 ev, 50
işyerinde anket uyguladı.
Çevre bilincinin oluşması için okullarda öğrencilere, mahallelerde kadınlara
ve belediye temizlik görevlilerine yönelik eğitim seminerleri düzenleniyor.
Atıkların ayrıştırılması için pilot mahallelere çöp konteynırları yerleştirildi.
Proje çalışmaları Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.

“Bozkır’dan AB’ye Adım Adım:
Sivil Toplum Yürüyor”
ASKA (Anadolu Sürdürülebilir Kalkınma Ajansı) Derneği ve YESCAP
(Yeşil ve Estetik Kapadokya Çalışma Grupları) Derneği tarafından
yürütülen “Bozkır’dan AB’ye Adım Adım: Sivil Toplum Yürüyor” Projesi
dört ilde coşkuyla sürüyor. Kapadokya bölgesinde, dört ilde (Kırıkkale,
Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de) uygulanacak eğitim ve kampanyalarla
çevre ve doğa konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya
getirmeyi, STK olmayan yerlerde sivil ağlar oluşturmayı ve bu sivil
toplum kuruluşlarını kapsamlı projeler üretebilecek bir platform çatısı
altında toplamayı hedefleyen proje kapsamında 4 ilde eğitimler tamamlandı.

Proje hakkında ayrıntılı bilgiyi web sayfasından edinebilirsiniz:
http://www.guzelbingol.com/

“Ekodiyalog Projesi”
Bu illerdeki sivil toplum kuruluşlarından 20 kişilik heyet, 12-13 Mart
tarihlerinde Ankara’da STGM, REC, Dünya Bankası, Merkezi Finans
ve İhale Birimi ile Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu’nu ziyaret
etti. Bölgedeki yeraltı şehirlerinin tanıtımı ve bu konuda ortak girişimleri
sağlamak için oluşturulacak “Yeraltı Şehirleri Platformu”nun temelleri
atıldı. Proje çalışmaları Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Proje
hakkında detaylı bilgi almak için dilaracaglar@yahoo.co.uk e-posta
adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
Karadeniz Çevre Derneği tarafından yürütülmekte olan Ekodiyalog
Projesi’nin amacı, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Milli
Parkı sınırları içerisinde yer alan turizm işletmeleri ve yerel tur
rehberlerinin ekoturizm ve çevre konusunda bilinçlendirilmesini sağlayarak,
sürdürülebilir bir ekoturizm alt yapısı ve sivil toplumun ekoturizm
alanında karar mekanizmasına aktif katılımını teşvik eden kalıcı bir
STK-Kamu işbirliği sistemi kurmak. Proje kapsamında 100 adet eğitim
seti, 350 bilgilendirme kitapçığı ve 500 adet broşür basıldı. Yerel yönetim
ve ilgili kuruluşların yoğun ilgisi ile başlayan proje dördüncü ayına
gelirken 24 STK temsilcisinin katılımı ile 1-21 Mart tarihleri arasında
Ayder Yaylası’nda eğitimlerin birinci aşaması tamamlandı. Proje ile
ilgili diğer bilgileri http://www.ekodiyalog.org/ adresli web sitesinden
edinebilirsiniz.

Manisa köylüleri eğitimimize konuk oldu

05–09 Mart tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kapasite Geliştirme
Eğitimine Bergama Köylü Hareketinin Sözcüsü Oktay Konyar, köylerine
katı atık arıtma tesisi kurulmasına karşı eylemleri ile adlarını duyuran
Manisa’nın Salihli İlçesine bağlı Kabazlı köylüleri ile birlikte katıldı.
Şiddetsiz, sivil itaatsizlik eylemleri ile gündemde kalan Manisa köylülerinin
STK temsilcilerinin sohbetinin ardından STK temsilcilerine katılım
belgeleri köylüler tarafından verildi. Kapasite Geliştirme Eğitim
programımızın sürekli konuklarından Oktay Konyar’ın ve Kabazlı

Köylülerinin mücadelelerini ve şiddetsiz eylem yöntemlerinden örnekleri
anlatmalarının ardından Manisa Köylüleri ve STK temsilcileri gelecek
eylemlerde ortak çalışmalar yapmak için sözleştiler.

Biz de bu oturumun sonunda, eğitimlerimizin daha da verimli olması
için hayatın içinden örneklerin teorik bilgilerle harmanlanmasının ne
kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Önümüzdeki dönemde
aktivistler arası deneyim paylaşımlarına olanak tanıyan oturumlara
eğitim çalışmamız içinde yer vermeye devam edeceğiz.

STK’lara yönelik
bilgisayar eğitimleri

Eğitimde yeni döneme
hazırlanıyoruz

15-17 Mart 2007 tarihlerinde Eskişehir’de ve 22-24
Mart 2007’de Denizli’de düzenlenen son iki eğitimle,
Microsoft’un desteği ile düzenlediğimiz
“STK’lara Yönelik Temel Bilgisayar
Eğitimlerinin” sonuna gelmiş olduk.
Çalışmamız sonrasında gelen olumlu
tepkileri dikkate alarak STK
temsilcilerine yönelik temel bilgisayar
eğitimlerimizi çeşitlendirerek
önümüzdeki dönem de sürdüreceğiz.

Mayıs ayıyla birlikte kısa bir ara vereceğimiz eğitimlerimize 2007 Ekim
ayından itibaren yeni bir program ile devam edeceğiz. Dört aylık bu
arada eğitim programımızı sizin de önerileriniz ve ihtiyaçlarınız
çerçevesinde yeniden yapılandıracağız.
Bu çalışmamız çerçevesinde STK temsilcilerinden Nisan ayı
içerisinde bir talebimiz olacak. Sizden kısa bir anket doldurarak
düzenlemiş olduğumuz eğitimler ile ilgili değerlendirmeleriniz
ve gelecek dönem eğitimlerimizle ilgili önerileriniz ile bize destek
olmanızı rica edeceğiz.

Ersan Uğur Gör (Vicdani Ret Platformu)
Bireyin ahlâki tercih, dini inanç ya da politik görüşleri nedeniyle askerlik yapmayı reddetmesi anlamına gelen vicdani ret, ilk olarak 18. yüzyıl İngiltere’sinde
dini inançları nedeniyle şiddet kullanmayı reddeden 'Quaker' tarikatı üyeleri ile ortaya çıktı. Türkiye ise, vicdani reddi ilk kez, 1990'da Vedat Zencir ve Tayfun
Gönül'ün vicdani retçi olduklarını açıklamalarıyla tanıdı. İzmir Savaş Karşıtları Derneği Başkanı Osman Murat Ülke'nin 1996’da TCK’nın 155. maddesinde
yer alan 'halkı askerlikten soğutma' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanmasıyla vicdani ret konusu Türkiye'nin gündemine oturdu. Ülke, aynı zamanda bir
sivil itaatsizlik eylemi olan vicdani ret yüzünden toplam 701 gün hapis yattı. AİHM, Ocak 2006’da, Ülke davasında, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin işkence ve kötü muamele yasağı, kişi güvenliği ve özgürlüğü, bireysel yaşama saygı ve düşünce, vicdan ve din özgürlüğü maddelerini ihlal ettiğini
karara bağladı. Türkiye'de yaklaşık 600 bin asker kaçağı ve 59 vicdani retçi bulunuyor. 46 Avrupa Konseyi üyesi arasında sadece Azerbaycan ve Türkiye’de
askerlik hizmetinin alternatifi yok, ancak Azerbaycan da şu anda alternatif sivil hizmet yasa taslağı üzerinde çalışıyor.
Bu sayımızda söyleşi yaptığımız 31 yaşındaki Ersan Uğur Gör, 2004’te düzenlenen Militurizm Festivali’nde vicdani reddini açıkladı. 1995’te üniversite
öğrencileri koordinasyonu ile aktivizmle tanışan Gör, 1995’ten bu yana anti-militarist örgütlenmeler içinde yer alıyor. Mehmet Tarhan’ın Sivas’ta görülen
davasına destekçi olarak gittiğinde asker kaçağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmak istendi. Direnince gözaltına alındı ve “polise mukavemet”ten dava
açıldı. Önceki yıllarda, İstanbul Antimilitarist İnisiyatif, Mehmet Tarhan’la Dayanışma İnisiyatifi’nde yer alan Gör, Militurizm Festivalleri, geleneksel vicdani
ret pilavgünü etkinlikleri, Yüzleşiyoruz Kampanyası, Antimilitarist Buluşma, Mehmet Barışı Seviyor Kampanyası, Vicdani Ret Konferansı gibi çeşitli
organizasyonlarda çalıştı. Şu anda Vicdani Ret Platformu içinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok insan, rahat rahat yaşayıp gitmek varken insan neden vicdani retçi olmayı
seçer diye düşünüyor? Sen ne dersin bu konuda?
Türkiye’de askerlik, erkekler için “zorunlu hizmet” kapsamında olduğundan rahat
rahat yaşayabilmenin koşulu da bu hizmeti yerine getirmek. Ben vicdani reddimi
açıkladığımda uzun ve çileli bir yolculuğa çıktığımın farkındaydım. Askerlik yapmış,
eline silah almış, silahları kullanmayı öğrenmiş, belki bir canlıya ateş etmiş,
aşağılamış/aşağılanmış, militarist öğelerle doldurulmuş ve nihayetinde kendi dünyasına
dönmüş bir insan olsaydım huzursuz bir yaşam süreceğimi biliyordum. Oysa şu an
militarist yapıların doğrudan yedek parçası olmadığımı biliyor ve bunun rahatlığıyla
yaşıyorum. Bundan 20 yıl önce dedemin anlattığı bazı hikâyeler vardı. Kendisi Dersim
İsyanı sırasında bölgede askerlik yapmış ve bu isyanın bastırılmasına katılmış. Bir
Kürt kadını öldürmek durumunda kaldığını anlatırken, olayın üzerinden 50 yıl geçmiş
olmasına rağmen, ağlardı. Vicdanı bu olayı kabullenemiyordu. Birey olarak dünyayı
değiştiremesem de kendi düşünce-söz-eylem bütünlüğümü mümkün olduğunca korumaya
ve yaşatmaya çalışıyorum. Ret açıklamayıp asker kaçağı olarak
sistemin çatlaklarında yaşamayı da seçebilirdim ancak bazı
“ulvi” planlar yapılırken beni hesaba katmamaları gerektiğini
herkes bilsin istedim.
Bir vicdani retçi için millet, vatan, yurttaş gibi kavramlar
ne ifade ediyor?
Benim için millet, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları kapsıyor.
Besin zincirinin tepesinde bulunmamız itibariyle kendimizi dünyanın
sahibi gibi görüyoruz. Vatan ve yurttaş kavramlarını ise resmi
ideolojilerin araçları olarak görüyorum. Bu kavramların hemen
arkasından zorunluluk, bağlılık, nasıl yaşayacağımızın tarifi
gibi bitmez istekler geleceğinden benimsemiyorum ve
mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Geçtiğimiz Ocak ayında Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen
Uluslararası Vicdani Ret Konferansı’nda farklı ülkelerdeki
vicdani ret deneyimlerini de dinleme olanağı bulduk.
Diğer ülkelerle Türkiye’yi vicdani ret aktivistlerinin
durumu açısından karşılaştırdığında neler
söyleyebilirsin?
Vicdani reddi 60’lı yılların özgürlükçü rüzgârıyla
temel bir insan hakkı olarak kabul eden ülkelerdeki
aktivistler doğal olarak daha farklı bir pozisyondalar.
Ancak, Yunanistan ve İsrail’deki aktivistlerle oldukça
benzerlik gösterdiğimizi söyleyebilirim. Kitlesellik,
örgütlenme ve destek açısından benzer sıkıntılar

yaşıyoruz ama bu ülkelerdeki aktivistlerin örgütlenmeleri daha yaygın ve daha
kurumsal. Son dönemde Türkiye’de vicdani ret savunucularının linçle karşı karşıya
kalması, mahkeme baskınları askerliğin nasıl bir tabu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Ayrıca Türkiye’de “halkı askerlikten soğutma” diye bir suç mevcut ve aktivistler bu
suçlamayla her an burun buruna.
Her vicdani retçi aynı zamanda bir aktivist midir?
Bence her vicdani retçi kendi yaşam alanında aktivisttir. Türkiye’de vicdani ret
hareketi yaklaşık 20 yıldır kendini ifade etmeye çalışıyor. Retçiler açık beyanda
bulunan ve gizlenmeyen kişiler olduğu için karşılaştığı insanlarla eninde sonunda
vicdani ret üzerine konuşmalar geçebiliyor. Sade bir dille vicdani reddin ne olduğunun
anlatılmasının bile aktivist bir yanı olduğunu düşünüyorum. Antimilitaristler arasında
geçmişte militarist bir yapının içinde yer almış kişiler, zorunlu askerlik kapsamında
olmayan kadınlar, engelliler veya eşcinseller olabilir.
Vicdani retçi ya da aktif bir anti-militarist olmak özel
yaşamını, yaşamının akışını olumlu ya da olumsuz nasıl
etkiledi?
Öncelikle hayatımı hapishanede geçirmek istemediğim için
dikkatli olmak durumundayım. Her asker kaçağı gibi bende
sosyal alanda birçok engellemeyle karşı karşıyayım ve yeraltına
itiliyorum. Seyahat edememeyi bir hak tecavüzü olarak
görüyorum. Vicdani ret tavrımdan dolayı ailemle yaşadığım
problemler de halen sürüyor. Ret açıklamamın hemen
ertesinde annem ve babam askere gitmezsem intihar
edeceklerini söylediler ve günlerce ağladılar. O dönem
benim için oldukça zor geçti. Çünkü denklemin iki ucunda
da birdenbire ölüm belirdi. Militarist manipülasyonun
toplumun ne kadar derinlerine işlediğini o zaman daha iyi
anladım.
Devletin temel mekanizmasına alenen çomak sokan kırılgan
bir birey olduğumun farkındayım. Başıma her an,
yaşamımı mahvedecek veya sonlandıracak bir olay
gelebileceğini biliyorum ve bunun korkusunu zaman
zaman hissediyorum. Buna rağmen, devletin tarif ettiği
gibi değil de inandığım şekilde yaşama gayretim bu
korkuyu çabucak siliyor.
Vicdani Ret Platformu
vicdaniredplatformu@gmail.com
www.savaskarsitlari.org

89. Sok. 14/9
06550 Yıldız Çankaya ANKARA
Tel: 0312 442 42 62 (pbx)
Faks: 0312 442 57 55
e-posta: bilgi@stgm.org.tr
www.stgm.org.tr

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği adına sahibi: Levent Korkut
Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Gamze Göker
Grafik Tasarım: M. Cem Kocataş, Banu Çetintaş
İllüstrasyonlar: Ferit Avcı
ISSN 1306-5297
STGMD Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı: Levent Korkut
Başkan Yardımcısı: Serpil Sancar
Genel Sekreter: Orhan Kemal Cengiz
Sayman: Feray Salman
Üyeler: Şeyhmus Diken, Uygar Özesmi, Öyküm Bağcı

