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Ülkemizdeki hazin hukuk katliamları katlanılmaz boyutlara ulaştı.
On binlerce insan tam olarak teslim alındı!
Oysa tek 1 kişinin hukuku bile, uğruna dünyaları vermeye değer..
AKP iktidarının bu OHAL sürecini bahane ederek yıllardır gizli gündeminde olan SİVİL DARBEYİ
açıkça sahnelediği değerlendirmeleri yaygınlaşmaya başladı ve biz de buna kuvvetle katılıyoruz.
Devlet memurlarının - kamu görevlilerinin disiplin ve ceza soruşturmaları ve yargılanmaları
özel mevzuata ve hukuk kurallarına tabidir. Oysa OHAL Kararnamaleri ile tüm bu kamu görevi
güvence hakları görmezden gelinerek hukuk ayaklar altına alınmaktadır.
Hukukun yaygın kabul gören, yerleşik en genel ilkelerinden biri, yaptırımların ölçülü - zorunlu
olmasıdır. Koşullar gerektiriyorsa = yeterli somut kanıt varsa önce geçici olarak görevden
el çektirme (açığa alma),
- suç ve cezanın kişisel olduğu ve
- kesin hükme dek herkesin masum olduğu karinesi
evrensel insan hakları – ceza hukuku ilkeleri asla unutulmaksızın bu süre içinde özlük haklarının
başta aylık - maaş - ücret olarak kısıntılı ödenmesi (asla toptan kesilmemesi!), oturuyorsa kamu
lojmanından çıkarılMAması... ve hızla adil bir soruşturma ile, vazgeçilmez ve evrensel olan
kutsal SAVUNMA HAKKI mutlaka usulüne uygun kullandırılarak.. işlem yürütülmesi gerekir.
İdari işlemle kamu görevine son verilecekse, mutlaka idari yargı yolu açık kalmalıdır
(Anayasa md. 125/1).
Ceza yargılamasını gerektirecek hukuka uygun toplanmış kanıtlar varsa, konu yetkili - görevli
yargı yerine (ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına) dosyasıyla sunulmalıdır.
R.T. Erdoğan'ın "mağdur yok!" sözü dehşet vericidir.. (Basın, 12.10.16, Hakim - Savcı kura çekimi
töreni) Erdoğan, 15/16 Temmuz 2016 gecesi kendisinin sokaklara çağırdığı insanlardan verilen
241 şehidin hesabını sorarken, "yüzlerce kez 241 kişi" yaşarken ebedi ölüme mahkum
edilebilmektedir.
Bunun savunulabilecek yanı yoktur.
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Erdoğan'ın zerrece hukuk - insan hakları nosyonu yok mudur ki; böylesine sorumsuz ve
hukuku katleden, Yargı dahil Yasama ve İdareye açık talimat anlamına gelebilecek sözler
etmektedir kamuoyu önünde?? Hedef, az eğitimli seçmen tabanıdır ne yazık ki..
Aynı Erdoğan, Ergenekon - Balyoz vd. kumpas davaların savcılığını açıkça üstlenmiş;
Anayasa Mahkemesi'nin bu davalarda sanıkların haklarının çiğnendiği (ihlal edildiği) kararını
ise "tanımadığını - saygı da duymadığını" ileri sürecek derecede hukuk ve Anayasa dışına
düşmüştü.. Ağır Ceza Mahkemelerine Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına direnerek
uygulamamaları telkininde dahi bulunabilmişti! Kaymakamlara, mevzuatı bir yana bırakın
anlamında açıkça suç işlemeye azmettiren konuşmaları da olmuştu.
Cumnurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz ve davranışları, ne yazık ki, Türkiye için büyük bir risk,
handikap ve talihsizliktir..
Yineleyelim : Kin ve intikam ile devlet yönetilmez..
Yineleyelim : Yalnız Ülkenin değil, insanlığın da temeli ADALETTİR!
Suça bulaştığı kanıtlanan her-ke-se, hukuka uygun - bağlı kalmak koşuluyla hak ettiği yaptırım
elbette uygulanmalıdır. Buna kimsenin itirazı ol(a)maz, olsa da hükmü olmaz. Ancak;


HUKUK DEVLETİNDEN HİÇBİR KOŞULDA, ASLA ÖDÜN VERİLEMEZ!
Anayasa Mahkemesi Başkanının açıkça vurguladığı üzere;
OHAL dönemleri HUKUKSUZLUK DÖNEMLERİ değildir..
Bunu; aklı başında herkesi dehşete düşürecek biçimde,
- "..OHAL dönemlerinde Anayasanın Anayasaya aykırı düzenleme yapmaya elverdiğini.."
söyleyecek ölçüde temel hukukun dışına savrulan AKP'nin seçkin Adalet Bakanı Bay Bozdağ
öncelikle öğrenmelidir! (Konuya ilişkin 2 makalemize bakılması dileğiyle..)
- ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ARSLAN’ın KONUŞMASI ve DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
- ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’IN BİL(E)MEDİKLERİ..
Herkes, başta Hükümet edenler olmak üzere sağduyulu, hukukun üstünlüğüne sonuna dek
ve sadakatle bağlı kalmak zorundadır.
Bu tutum, hepimizin kısa erimde de uzun erimde de yüksek yararını sağlayacak tek yoldur.
Sevgi, saygı ve kaygı ile.
12 Ekim 2016, Ankara
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