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Uç Onemli Dava...
Ergenekon davası kuşkusuz adil Türk yargıçlarının elinde gerçeğe
kavuşacaktır. Bunda en ufak bir kuşku olamaz. Ama,
Ergenekon'un ne olduğunu 26 Temmuz 2008 tarihli Taraf gazetesi
açıkça belirtmektedir. Taraf iddianameyi manşetten şöyle veriyor:
"I923'te kuruldu, 2008'de annıyor". Bunun anlamı nedir?
Cumhuriyet'in kuruluşu çok mıı kirliydi ki, 2008'de annıyor.
Yoksa Cumhuriyet'in kuruluşu bu Ergenekon'un başı olarak mı
görülüyor. Acaba Cumhuriyet'i korumakla yükümlü Cumhuriyet
Savcıları, Tarafın bu yazısını soruşturaeaklar mı?..

Alev COŞKUN
ürk siyasal ve
toplumsal yaşamına, 2008
yılında
3
önemli dava damgasını
vurmaktadır. Bilindiği
gibi bunlar, Türban,
AKP kapatma ve Ergcnckon davalandır. Bu
davalar ve sonuçlan
Tiirkiye'nin yakın siyasal geleccğini ctkileyecektir. Bu davalar
üzerinde siyasal ve hukııksal ilk gözlem ve
analizlerimizi kısaca belirtmek istiyoruz.

T

Türban davası
Türban olgusu, Türk
siyasal yaşamım son 30
yıldır işgal ediyor, dinsel vc siyasal bir simge
olarak, siyasal amaçlar
için kullanılıyor. Başbakan Erdoğan'ın Madrit'de yaptığı bir konuşmada türban için "Velev
ki siyasal simge olsa
da, ünivcrsitelerde serbest bıı akılıııalıdıı
söylemiyle türbanı gündemin en önüne taşıdı.
Daha sonra, bu konuda
hazırlaııan yasanın Meclis'e sunulmasıyla geriye dönülmez bir durum
ortaya çıktı.
MHP'nin de desteğiyle üniversitelerde
türbana serbestlik tanıyan yasal düzenleme
Meclis'ten geçti ve
Anayasa'ya girdi. Anayasa'da yapılan bu değişikliğe karşı. CHP

Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açtı.
AKP ve yandaşları
bu iptal davasına karsı
çok rahattılar. Anayasa 'nın 148. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'nin bu davayı
ele alıp inceleycıneyeccğini, incelese bile, iptal edemcyeceğini, çünkü Anayasa 'nın 148.
maddesi gereğince,
Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'nın ilk
üç maddesi hariç diğer
maddelerinde yapılan
değişiklikleri esas açısından ele alamayacağını, böylesi maddeleri
sadece şckil bakımından inceleyebilcceğini
ileriye sürdüler.
Gerçekten, Anayasa'nın 148. maddesi
açıktır ve Anayasa Mahkemesi'nin "Anayasa
değişikliklcrini sadece
şekil bakımından inceleyip denetleyeceğini" belirtmiştir.
Ancak Anayasa Malıkememiz, Anayasa'da
yapılan türbanla ilgili
düzenlemeyi "şekil bakıtnından değil, esas
bakımından incelemeye aldı". Anayasa
Mahkemesi, Cumhuriyet'in kuruluş tenıel ve
ilkeleriyle ilgili ve dcgiştirilmesi teklif bile
edilemeyecek ilk üç
maddesine yönelik olarak, Anayasa'nın dığer
herhangi bir maddesin-

de yapılaoak bir değişikliği "esastan" inceleme yetkisine sahip olduğunu bclirtti.
Inceleme sonunda,
Türbanla ilgili olarak
Anayasa da yapılan dcğişikliği, Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilmesi olarak mütalaa
etti ve türban düzcnlemesini iptal etti.
Şurasmı hemen belirtmeliyiz ki, Anayasa
Mâhkememizin bu ilke
kararı yeni değildır,
1974 yılından bu yana,
daima bu yönde karar
vermektedir ve bu konuda sürekli bir içtihat
yaratmıştır(*).
Kanımızca, Anayasa
Mahkemesi'nin bu karan son derece önernlidir, hatta Türkiye'nin
önündeki bu üç davanın
belkide en önemlisidir.
Çünkü artık kolay kolay
türban konusıı Türk siyaset yaşamında hilekâr
politikacılar tarafından
dinin "istismar" konusu olarak ele alınamayacaktır.

AKP kapatma
davası
Yargıtay Başsavcısı,
2008'ın Mart ayında
"AKP'nin laiklik ilkesine aykırı eylemlerin
odağı haline gelnıcsi"
nedeniyle, AKP'nin kapatılması istcıııiylc Anayasa Mahkemesı'nde
dava açtı. Bu dava hak-
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miş birçok kişi bir araya getirilip suçlanıyor.
lddianamedeki ilginç
noktalar ve çelişkiler
için uzun bir kitap yazılabilir. Ancak en ilginç husus, tlhan Selçuk'ıın cep telefonu
kullanmamasının onun
örgüt üyesi olduğunun
kanıtı olarak kabul edilmesidir. İddianame adeta şunu söylüyor: "Haa!
Sen cep telefonu kııllanmıyorsun, öyleyse
örgüt üyesisin". Böylesi dayanaktan yoksun
bir iddianın kanıt olarak
ileriye sürülmesi, iddianamenin zayıflığını
ve hukuki yetersizliğıni ortaya koyan önemli bir gösterge olarak
Ergenekon davası kabul cdilmelidir.
Bir diğer ilginç nokGeçen hafta euma günü İstanbul 13. Ağır ta, iddianamcdc ABD
Yardımcısı
Ceza Mahkemesi, Sav- Başkan
cı Zekeriya Öz ve ar- Dick Cheney'ye yer
kadaşlan tarafından ha- verilen bölümdür. Cumzırlanan ve Ergenekon huriyet gazetesi Wasadı verilen iddianame- hington muhabiri Elyi kabul etti. Böylece bu çin Poyrazlar ABD
Yardımcısı
davada hukuksal yön- Başkan
den işlcnıeye başladı. Cheney'nin danışmanBu yazımızın amacı larıyla bir görüşmc yaasla davayı etkilemck pıyor. Doğaldır ki bu
değildir, sadece çeliş- görüşmede gazetecilikileri bilimsel olai"ak or- ğin gereği olarak SOITJtaya koymaktır. Kuşku lar sorulacaktır; ılımlı
yoktur ki, 2400 sayfalık Islam, El Kaide, Kuiddianameli bir dava zey Irak, Türkiye,
uzun yıllar sürecek ve AKP'nin politikaları,
gündemi işgal edecektir. vs. ele alınacaktır.
Ergenekon iddianameAncak iddianame,
sinin tetkikinden, asıl uluslararası bir ilkc imamacının tartışma ya- za atıyor, "bu görüşratılarak davanın yıllar- melerlc, bilgi alışveca sürmcsinin istendiği rişi olduğu, Iviıııi koizlenimi de doğmakta- nuların gazetcde yadır. Bu iddianame öyle zılmasının istenmedibir biçimde düzenlen- ği, bu nedenle ilişkilemiştir ki, içinde her tür- rin farklı boyutlarda
lü iddia yer almaktadır. olduğu belirtilerek"
tleride hukuk fakülte- bu husus, bir suç kanılerinde de ele alınıp tar- tı olarak iddianameye
tışılacaktır. Iddianame- sokuluyor, bu görüşme
de ele alınan öyle bir çe- ile Cumhuriyet gazetete ile karşı karşiynyız ki, si vc onun başyazarı
hem Başbakan'a, hcm suçlanmak istcniyor.
de Genelkumıay BaşKonunun bu biçimde
kanı'na suikast yapma- ele alınarak iddianameyı planlıyor...
nin içine sokulması, idÖyle bir çete ile karşı dianamenin bu konulaıkarşıyayız ki, hem Cum- da ne derece geniş bir
huriyet gazetesi ne bom- "muhayyele"ye dayanba atıyor, hem Danıştay dıgını göstennesi açıbaskınını düzenliyor, bir sından ilginçtir. BirgaDanıştay yüksek yargı- zetenin ABD tcmsilcisi
cını öldürüyor. Garipli- herhalde ABD Başkan
ğc bakın ki, o Cumhu- Yardımcısınm danışriyet gazetesinin başya- manlanyla öykü, sinema
zan ve imtiyaz sahibi ya da şiir üzerine konuaynı zamanda davanın şacak değildir, doğaldır
en önemli sanıkların- ki, politik sorunlar üzedan birisi olarak göste- rinde konuşulacaktır.
riliyor.
Ergenekon davası
Bu arada bu terör ör- kuşkusuz adil Türk yargütüne parasal destek gıçlarının elinde gerçesağlamakla suçlanan ğe kavuşacaktır. Bunda
ve bir yıl hapishanede en ufak bir kuşku olasürünen Kuddusi Ok- maz. Ama, Ergenekır, son anda salıveri- kon'un ne olduğunu 26
liyor ama çıkışmdan Temmuz 2008 tarihli
bir hafta sonra ölüyor. Taraf gazetesi açıkça
Parasal destek sağla- belirtmektedir. Taraf idyan olarak iddia edilen dianameyi manşetten
bu kişinin cenazesi ai- şöyle veriyor: "1923'te
lenin ekonomik yeter- kuruldu, 2008'de ansizliği nedeniylc bele- nıyor". Bunun anlamı
diyenin desteği ile kal- nedir? Cumhuriyet'in
dırılabiliyor. Eşi Sab- kuruluşu çok mu kirriye Okkır şimdi ça- liydi ki, 2008'de arınıyor. Yoksa, Cumhuriresizdir.
Vicdanları karartan yet'in kuruluşu bu Erbir umursamazlıkla genekon'un başı olarak
ölüme malıkûm edilen mı görülüyor. Acaba
Okkır ve bir yıldır ha- Cumhuriyet'i korııpishanede olduğu için makla yükümlü Cumsiroz hastalığına yaka- huriyet Savcıları, Talanan Av. Asunıan raf ın bu yazısını soÖztürk'ün maddi ve ruşturacaklar mı?..
manevi ıstıraplarına ve
(*) Konu ile ilgili
bunlann Tanrı katın- olarak Anayasal Dedaki günahına kim mu- mokrasi adlı yazımıza
hatap olacaktır.
bakınız (Cumhuriyet,
Dünyanın hiçbir dc- 10.06.2008).
mokratik ülkesinde olmayacak bir tanımlanıa
ile, Başbakan Erdoğan
bu davanın "savcısı"
olduğunu ileriye sürüyor, böylece kuvvetler
ayrılığı ilkesi de altüst
ediliyor.
İddianameyi adeta
her türlü sebze ve meyvenin bir araya konduğu sepete benzetebiliriz. Konuyla ilgili olsun olmasın yakın siyasal tarihimizle ilgili
birçok konuya iddianamede yer veriliyor.
lddianamede birbirini tanımayan bir kez
dahi bir araya gelme-

kında usule dayalı gerekli tüm işlemler tamamlandı, AKP kendisini savundıı, Bassavcı
sözlü iddianamesini sundu, böylece dava süreci
başladı. Anayasa Mahkemesi de bu davayı sonuçlandırdı ve AKP'yi
kapatmadı ama ihtar içeriğinde Hazine yardımını kısmen kesti. Bu
karar kuşkusuz Türk siyasal yaşamında önemli etkiler yaratacaktır.
Mahkeme kararı 6'ya
5'tir. AKP kapatılmaktan 1 oyla kurtulmuştur.
Karar, Cumhuriyetin temel niteliklerine saygılı olması için AKP'yc
uyandır.

