Basın Açıklaması: 12 Eylül Darbesi

Çağrı Avukatlar Grubu İstanbul Barosu Başkan adayı Av.Muharrem Balcı, 12 Eylül
1980 darbesinin yıldönümü dolayısıyla aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
Son yirmi yılda Türkiye'nin hukuki ve siyasi kültürüne en büyük darbe 12 Eylül 1980 günü
vuruldu. Bundan tam 24 yıl önce yaşanan bu olay, miras bıraktığı kurum ve uygulamalarıyla
bu gün bile güncelliğini korumaktadır.
12 Eylül askeri darbesi, öncesi ve hemen sonrasında toplumun her kesiminin potansiyel suçlu
ilan edildiği, hiçbir kural tanımayan sorgulamalar, yargısız infazlar ve adil olmayan yargılamalar ülkeye çok şey kaybettirdi. Darbe sonrasında çıkarılan anayasa ve yasalar ise 24 yıldır
eleştirilmekte ve yeni yeni değiştirilmeye çalışılmaktadır. Dönemin darbe zihniyeti yasalara o
derece yansımıştır ki bazı yasalarda değişiklik yapmak yetmemekte ve yasalar bütün olarak
değiştirilmek gerekmektedir. Bugüne kadar bu yasalardan ve anlayıştan dolayı yargının geldiği hal ortadadır. Zaafa uğratılmış bir hukuk, yozlaştırılmış yargı ve geciken adalet yapılan bu
darbelerden ayrı düşünülemez. Siyasi tartışma ve müzakere kültüründen yoksun bırakılmış,
talepkâr olmayan toplumun sorumlusu da aynı darbe geleneğidir. Darbeler ile Türkiye toplumu özgüveninden mahrum bırakılmış ve demokratik toplum olma ideali unutturulmak ve böylece rantın, yolsuzluğun ve sömürünün alanı genişletilmek istenmektedir. 28 Şubat postmodern darbesinde bu amacı ve sonuçlarını yargıdaki kokuşma ile gördük.
24 yıl önce yaşanan tüm mağduriyetlerin gerek kişiler ve aileler üzerinde gerekse toplum üzerindeki etkileri bu ülke halkı çok iyi bilmektedir. Bu ülkenin hukukçuları da hukukun ayaklar
altına alınmasının acısını yıllarca yaşamıştır. Tepeden inmeci, hakkı ve hukuku hiçe sayan
darbeci zihniyet bu gün de etkisini göstermektedir. Bu zihniyet, özellikle darbe düzeninden
kalma kurum ve uygulamalar etrafında yapılan tartışmalarda kendini göstermektedir. Geçtiğimiz dönemlerde YÖK ile ilgili tartışmalarda bu zihniyetin yansımalarını yeniden gördük.
Hukukun ve yargının itibarının artması ve toplumun özgüvenini yeniden kazanması için darbe
düzeninden kalan tüm kurum ve uygulamaların bir an önce kaldırılması gerekmektedir.
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Başta 1982 Anayasası olmak üzere, darbe düzeninden kalan bütün kalıntılar silinmelidir.
Yüksek Öğretim Yasası değiştirilmelidir. YAŞ ve HSYK gibi kurumların kararlarına karşı
yargı yolu hemen açılmalıdır. Adaletin tecellisi için darbelerin sorumluları yargılanmalıdır.
Böylelikle darbe zihniyetinden kurtularak yaşanacak ve kanayan vicdanlar biraz daha rahatlayacaktır. Darbe kalkışmalarına kimsenin yeltenmemesi ve hukukun üstünlüğünün gereği olarak sosyal hukuk devletini göreve çağırıyoruz.
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