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Basın Açıklaması 08
Doğan Akhanlı’ya karşı açılmış davanın 8 Aralık 2010
tarihinde yapılacak duruşması yaklaşıyor
Uluslar Arası Af Örgütü (Amnesty International)
davayı yürüten mahkemeyi “İşkenceye Karşı Sözleşmesi”ni ihlal
ettiği için eleştiriyor
1.12.2010

Kamuoyu, Uluslararası Af Örgütü’nün, Doğan Akhanlı’ya karşı dava açan İstanbul
11. Ağır Ceza Mahkemesinin, duruşmanın yaklaştığı şu günlerde, “İşkenceye Karşı
Sözleşmesi”ni ihlal ettiği eleştirisini öğrenmiş bulunaktadır.
Af Örgütü, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesinin sistematik olarak ülkeler
üzerinde denetim uygulayan bilirkişi heyeti (Expertise) ölçüleri çerçevesinde, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin, işkence altında alınmış ifadeleri delil olarak kullanmaya
müsaade etmesi halinde, hem uluslar arası hukuku, hem de kendi ulusal hukukunu
ihlal etmiş olacağını tespit etmektedir. Zira Türkiye Cumhuriyet devletinin de kabul
ettiği Ulusalararası İşkenceye Karşı Sözleşmesinin 15. Maddesi, işkence altında
alınmış ifadelerin mahkemede delil olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.
Fakat İstanbul 11. Ceza Mahkemesi Doğan Akhanlı’ya karşı tam da bu yasağı ihlal
etmektedir. Mahkeme, iddianamede Akhanlıyı zan altında bırakan ifadelerden birinin
işkence altında alındığını tespit edilmiş olmasına rağmen dava açılmasını kabul
etmektedir. (Bakınız: Bütün açıklamalar sf.8,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/AI_Turkey45.pdf )
Hal bu ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işkenceye dair yapmış olduğu bir açıklama
ile Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesine, İşkenceye Karşı Sözleşmesinin
kabul edildiğinin altını çizerek, işkence altında alınan ifadelerin mahkemede
kullanılmasını yasaklayacağını, ulusal iç hukukta Anayasanın 38. maddesi ve Türk
Ceza Yasasının 148. maddesi ile garanti etmektedir. (Bakınız:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.TUR.3.pdf; sf 39f).
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Eğer ki, savcı ve mahkeme buna rağmen, işkence ifadesini Doğan Akhanlıyı
yargılamak için kullanırlarsa, hem uluslararası adalet nezdinde hem de ulusal hukuk
nezdinde suç işlemiş olacaklardır.
Bu açıklamamızı haber yapmanız ricası ile saygılar sunarız.
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