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OLAYLAR VE GÖRÜŞLER

Silivri ve Hukuk Dersleri
Ergenekon’un hukuksal boyutuyla ilgili olarak tüm bu iç ve
dş gelişmeler sürerken, kuşkusuz konunun bir de insancl
boyutu var. Silivri’de aylardr tutuklu olarak davay bekleyen
saygn kişiler var. Silivri adeta bir akademik dünyaya
dönüştü. Silivri Tutukevi’nde bir “TC Silivri Üniversitesi”
kolaylkla kurulabilir.
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A

dna “Ergenekon” ad
verilen davann 12.
dalgasna geçen nisan
aynda ulaşld. Ucu
açk olan bu davada
daha kaç dalga gerçekleşecek ve daha kaç iddianame yazlacak, henüz
bilinmiyor...
Ergenekon hakknda yaz yazmak da epeyce güçleşti. Bir yanda
süren bir dava var, diğer yanda da liberal diye adlandrlan yazarlarn
basks... Ergenekon’u eleştiren yaklaşmlara hemen “darbeci” ya da
demokrasi karşt olmak yaftas yapştrlyor.
Ancak 12. dalgada özellikle üniversite rektörleri ve öğretim üyelerinin tutuklanmas, yaknda kaybettiğimiz ÇYDD Başkan değerli yurtsever Türkan Saylan’a reva görülen davranşlar yandaş basn kuruluşlarndaki gazetecileri bile ürküttü. Ergenekon’un sert yöntemlerine
karş yazlar yazmalarna neden oldu, hatta “Bu kadar da olmaz” deme noktasna geldiler.
Bu noktada gerek içte, gerekse dşta davann hukuksal boyutunu ilgilendiren açklamalarn yaplmas
yoğunlaşt. Bu yazmzda bu hukuk
dersleri üzerinde ksaca duracağz.
Birincisi; Anayasa Mahkemesi
Başkan Haşim Kılıç’n, Anayasa
Mahkemesi’nin 47. kuruluş yldönümü töreninde yaptğ konuşmadr.
Sayn Klç direkt olarak Ergenekon
davasna gönderme yaparak şunlar söyledi:
“Yargı kararı olmadan suçlu
ilan edilen insanların onurları
yok edilmektedir. Bu bir insanlık
suçudur. Yasaları uygulama aşamasındaki özensizlikler, insanların haysiyet ve şerefi üzerinde
onarılması güç yaralar açmaktadır... Yok edilen insanlık onurunun doğurduğu öfke, demokrasiden ve hukuk devletinden intikam

alma duygusuna dönüşmeden, gerekli olan her türlü düzenleme acilen yapılmalıdır.”
Ayn günlerde Türkiye’deki 57 baro başkan, Türkiye Barolar Birliği
Başkan ve ülkemizde kabul gören
en üst düzeydeki ceza hukuku uzmanlar (11 ceza hukuku profesörü
ve 3 ceza hukuku doçenti) ortak imzaladklar çok önemli bir bildiriyi
“Hukuk Devleti İçin Kamuoyuna
Duyuru” başlğyla yaymladlar.
Baro başkanlar ve saygn ceza hukuku uzmanlar, herkes için vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerin ve
geleceğimizin güvencesi olan hukuk
devleti için açklanan bu bildirilerinde hukuk devleti için vazgeçilmez
nitelikteki 50 maddeyi art arda sraladlar. Anayasa ve Ceza Muhakemesi Yasası’nn yannda Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararas sözleşmelere göre herkesin
“kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olduğu” hatrlatlarak, özetle şu
uyarlarda bulunuldu:

Sanıktan delile gidilemez
• Basn ve yayn organlar kesin
hükümle mahkûm olmamş kişileri
toplum gözünde suçlu ilan edecek
yaynlar yapamaz. Gizlilik kapsamndaki delillerin basn ve yayn organlarnda günlerce yaymlanmas
vahim (ağr) bir hukuk ihlalidir.
• Çağdaş ceza yarglamasnda
sanktan delile gidilemez.
• Gizli tank beyan, adil yarglanmay etkileyecek şekilde kullanlamaz. Gizli tanğn beyanna yalnzca yan delil olarak başvurulabilir.
• Bir soruşturmada kişinin ifade
vermesi gerektiğinde, onun davet
edilerek ifadesinin alnmas esastr.
Kişinin, ifade vermek için yakalanmas ve gözaltna alnmas hukuka
aykrdr.
• Telefon dinleme tedbiri kişilerin özel hayatna bir müdahale olduğu için, kanundaki şartlarn tamam oluşmadan uygulanmamaldr.
• Yargtay kararlarnca da ortaya
konulduğu üzere telefon dinleme
tutanaklar maddi delillerle desteklenmediği sürece delil olarak kabul
edilemez.
• Bir soruşturma, toplumu sürekli tedirgin edecek, bireyleri endişeye sürükleyecek yaygnlk, genişlik
ve süreklilikte yaplamaz.
• Ceza davalar her türlü anayasal
ve yasal güvence sağlanarak, en ksa sürede bitirilmelidir. Aylarca tutuklu kalnarak duruşma beklemek,
adil yarglama ile bağdaşmaz.
Bu önlemler ve kurallar hukuk
devleti ilkeleri içinde sralanyor ve
adeta ceza hukukçular için bir rehber niteliği taşyan bu bildiri şöyle
sonuçlanyor:
“Ceza yargılaması kurallarına
uyulmaması suçtur. Kurallara uymayanlar hakkında soruşturma
başlatılması gerekir. Hukuk devleti başka türlü korunamaz. Yargıya güven başka türlü sağlanamaz.”
Bu bildirinin etkileri sürerken
Yargtay Onursal Başkan Sami
Selçuk da “Ergenekon” kitabn yaymlad.
Sami Selçuk “Adıyla Siyasallaşan
Bir Dava - Ergenekon” adl kitabnda aynen şöyle diyor:
“Ergenekon davası siyasi bir
davadır. Suç siyasi diye dava siyasallaştırılamaz. Dava A’dan
Z’ye siyasallaştırılmıştır.”
Uzun yllar Yargtay başkanlğ yapan ceza hukukçusu Dr. Sami Selçuk, Ergenekon davasn ünlü ‘Dreyfus’ davasna benzetiyor ve Ergenekon davasnn baştan kirletildiğine işaret ediyor.
Tam bu kitaplar, bildiriler ve konuşmalar tartşlrken Amerikan
Dışişleri Bakanlığı da mays başnda
yaymlanan yllk terör raporunda,
Ergenekon davasnn ayrntlarn
süphe verici bulduğunu belirtti ve
“Ergenekon’un bir terörist organizasyon olarak örgüt varlığı tartışmalıdır” denildi. (2 Mays 2009,
Milliyet)

‘Kuşku verici’
Sözünü ettiğimiz raporda Ergenekon soruşturmas için “murky”
kelimesi kullanlyor. Redhouse
Sözlüğü dahil İngilizce sözcükler bu
kelimeyi “karanlık, kuşku verecek
şekilde bulanık, anlaşılması güç”
olarak tanmlyor. Hatta, bu kelime
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İngilizcede eşanlaml olarak “şüpheli, belirsiz, iç karartıcı, kirli” tanmlarna da tekabül etmektedir.
Anmsanacağ üzere, Şubat
2009’da da Amerikan Senatosu İnsan Hakları Raporu yaymlanmşt. Bu raporda, Ergenekon soruşturmasndan “...aralarında saygın işadamları, gazeteciler ve eski
askerlerin de bulunduğu 90 kişinin” ve “...bazı basın mensupları
ve hükümeti eleştiren çevrelerin
tutuklandığı, bu nedenle tutuklamaların siyasi amaçlı olduğunun
düşünüldüğü, pek çok kişinin hiçbir neden açıklanmadan aylarca
gözaltında kaldığı” belirtilmişti.
Hatta, Nisan 2009’da, ABD Başkan Obama’nn ziyaretinden önce
Ankara’ya gelen ABD Dşişleri Bakan H. Clinton’a, Başbakan Erdoğan bu rapordan söz ederek şikâyetçi olmuştu.
Bu gelişmeler sürerken, Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu, mays
ay başnda Türkiye konulu bir toplant düzenledi. Eleştiri dozu epeyce yüksek geçen “Türkiye’de Demokratik Süreç” başlkl oturumda AB genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Ergenekon konusunun
AB tarafndan yakn takip altnda olduğunu belirtti. Ergenekon davasnn önemine vurgu yapan Rehn, süreçteki kimi kuşkular şöyle dile
getirdi:
“Ergenekon soruşturmasının
son dalgalarında hukukun üstünlüğü ilkesinin tam olarak uygulanıp uygulanmadığı ya da tutuklamaların ardında başka bazı siyasi amaçların olup olmadığı sorgulanabilir... Gelişmeleri çok yakından izliyoruz ve bu konuya
sonbahardaki ilerleme raporunda
mutlaka yer vereceğiz.”
Bu paragraf, AB’nin Ergenekon
uygulamalarn mercek altna aldğn
göstermektedir.

İnsancıl boyut
Ergenekon’un hukuksal boyutuyla ilgili olarak tüm bu iç ve dş gelişmeler sürerken, kuşkusuz konunun
bir de insancl boyutu var. Silivri’de
aylardr tutuklu olarak davay bekleyen saygn kişiler var.
Silivri adeta bir akademik dünyaya dönüştü. Silivri Tutukevi’nde
bir “TC Silivri Üniversitesi” kolaylkla kurulabilir.
Dünyaca ünlü böbrek ve karaciğer
“plantasyon” cerrah, Başkent Üniversitesi gibi çağdaş bir eğitim kurumunu yaratan Rektör Mehmet
Haberal içeridedir.
Türkiye’nin üç çağdaş üniversitesinin yaratlmasnda büyük katklar olan üç ünlü rektör ve bilim adam, Uludağ Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 19
Mays Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. Ferit Bernay ve Malatya
İnönü Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu tutuklandlar ve içerideler.
Değerli bilim adam, ekonomist ve
AB uzman sevgili dostum Prof.
Dr. Erol Manisalı tutukland ve
içeride.
Türkiye’de kamu hukuku, özellikle
partiler hukuku üzerinde derinlemesine bilgi sahibi, yüzlerce makale ve onlarca kitabn yazar, İşçi Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek neredeyse bir yldr içeridedir. Esenyurt’u çağdaş bir kent yapan Dr. Gürbüz Çapan içeridedir.
Yllarn gazetecisi ve televizyoncusu Tuncay Özkan içeridedir.
Dostum, mesai arkadaşm, değerli gazeteci, yüzlerce makale ve onlarca kitabn yazar Sevgili Mustafa Balbay 82 gündür tutukludur.
Tüm bu saygn bilim adamlar, tüm
bu gazeteciler bir araya gelseler, Silivri’de ciddi bir üniversite oluşturabilirler.
Ancak bu bilim adamlar, henüz
tutuklanma nedenlerini dahi bilmiyorlar. Böylesi bir durum hukuk
devletinde, AB’ye girmek isteyen bir
ülkede olabilir mi?
İnsanlğa hizmetten başka bir
amaçlar olmayan, üniversitelerinde
binlerce öğrenci, doktor, doçent,
profesör yetiştiren bu bilim adamlarnn, Türkiye’nin her il ve ilçesinde örgütü olan İşçi Partisi Genel
Başkan Dr. Perinçek, Dr Gürbüz
Çapan, gazeteciler Özkan ve Sevgili
Balbay’n içeride tutulmalar, yukarda da belirttiğimiz gibi dalga dalga bütün dünya kamuoyunda, Amerika ve Avrupa’da etkilerini sürdürecektir. Kuşkusuz bu tutumlar Türkiye için olumsuz sonuçlar yaratacaktr.
Temel hukuk kurallar ve temel
hak ve özgürlüklere sayg, hukuk
devletinin en temel işlevi ve görevidir.
İçeride ve dşarda giderek yogunlaşan hukuk derslerine dikkatle
ve özenle eğilmemiz gerekiyor.

