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Türkiye Cumhuriyeti Basbakani 
Sayin Recep Tayyip Erdogan`a Açik Mektup 

Güzel ülkemiz Türkiye´deki gelismeleri çok yakindan ve ilgiyle izlemekte olan bir siyasal bilimci ve Türk kökenli Alman
parlamenter olarak duydugum derin endiseden ötürü size bu açik mektubu yazma geregi gördüm. Önemle
degerlendirilecegini diliyorum ! 
 

Sayin Basbakanim, 

2002 seçimlerini kazanarak daha sonra basbakan oldugunuzda sevindigimi söyleyemem. Ancak sizin seçim
sonuçlariyla hakettiginiz sansi kullanmanizi içtenlikle savundum. Çogu arkadasimda size karsi bastan itibaren
duyulan kuskularin ne denli hakli ya da haksiz oldugunun yasanarak görülmesini savundum. Bu nedenle de erken
seçim istemlerine katilmiyor, ilk yillarda hükümetinizin yaptigi reformlari ve izledigi ekonomi politikasini
destekliyordum. 2005 ve 2006 yillarinda yayinlanan Almanca kitap ve yazilarimda bu tavrimi açikca sergilemekteyim.  

Bu görüsümü sol Dünya görüsüne sahip bilinçli bir Kemalist olmama ve laikligi Türkiye´nin en önemli kazanimi ve
çimentosu olarak görmeme karsin sergiliyordum. Ortak Dünya görüsünü paylastigim bazi arkadaslarim yanildigimi ve
bunu yasayarak görecegimizi belirtiyorlardi.  

Gerçekten de yanildigimi söyleyen arkadaslarimin, özellikle 2007 yili basindan bu yana izlediginiz politikayla, giderek
artan ölçüde hakli oldugunu gördüm. 

Kanimca basbakan olarak sizin ve partinizin yapmakta oldugu en büyük yanlis, Türk toplumunun son derece derin bir
kutuplasmaya  tasinmasi olmustur. Bunu bilerek ve isteyerek yaptiginiza henüz inanmak istemiyorum. Ne var ki
nesnel olarak günümüzde varilan sonuç budur ve bundan hükümetiniz sorumludur. 

Bu son derece kaygi verici olusumun sonucu olarak, Türkiye´nin saygin ve yurtsever insanlarina karsi, demokrasi ve
hukuk disi uygulamalarla yapilmakta olan baski ve sindirme politikalari, asla kabul edilemez. Adina "Ergenekon"
denen yargilama operasyonlari çerçevesindeki esas amacin, hükümetinizi elestiren ögretim üyeleri, medya
mensuplari, laik ve çagdas yasam savunurlarinin haketmedikleri suçlamalarla karalanmalari, göz altina alinmalari,
hatta gerekçesini bilemedikleri nedenlerden tutuklanmalari, oldugu açikca görülmektedir. Bunun çok yakinda bati
ülkeleri kamuoyunda da görüleceginden kuskunuz olmamalidir. Açikca görüldügü gibi bu baskilar gerçek Atatürkçü,
aydin ve laik insanlara karsi, seriat devleti yanlilarinin  bir misilleme ve öcalma uygulamalaridir.  
 

Hiç kusku duyulmasin, devlet destekli bazi asker ya da sivil kisilerin geçmiste veya günümüzde yasa disi
uygulamalarinin üstüne kararlilikla yasal yollardan gidilmesine, bu kisiler disinda hiç kimsenin itirazi olamaz. Ne var ki
ne ideolojik, ne siyasi ve ne de etik degerleri bakimindan asla bir araya gelemeyecek kisilerin "Ergenekon" denen
darbeci, irkçi, milliyetçi ve cinayet olaylarina karismis olduklari söylenen kisilerle kovusturulmalari, yapilabilecek en
büyük haksizliktir. Ne var ki bu uygulamalar, bagimsiz oldugu söylenen yargi adina öç alma  planlari çerçevesinde ve
istenerek yapilmaktadir. 

Eger bu operasyonlar söylendigi gibi bagimsiz oldugu  iddia edilen yargi tarafindan yapiliyorsa, bu uygulamalarin
gerçek hukuk devletiyle asla bagdasamayacagi çok açiktir. Hukuk devleti mahkeme karari olmaksizin yüzbinlerce
insanin telefonlarinin dinlenmesine izin vermez. Hakim karari olmaksizin kimsenin evi aranamaz, hakkinda kesin
deliller olmayan hiç kimse gece yarisi yatagindan alinarak ve çagrilmis medya mensuplarina gösterilerek eskiya islemi
göremez. Hukuk devleti bu uygulamalara asla izin vermez. Eger Türkiye´de gerçek hukuk devleti oldugu iddia
ediliyorsa o zaman bu uygulamalar hukuk disidir, yasalara aykiridir. Yok eger bu uygulamalar mevcut yasalara ugun
yapiliyorsa, o zaman da bu yasalar gerçek bir hukuk devleti ve demokrasiyle bagdasmamaktadir. 

Tüm çabalari egitim sansindan yoksun çocuk ve gençlere bu sansi vermek olan kanser hastasi Sayin Prof. Türkan
Saylan´in evinin aranmasi ve Çagdas Yasami Destekleme Dernegi yetkililerinin sorgulanmalari, rektörlerin ve ögretim
üyelerinin, basin mensuplarinin, 83 yasindaki saygin gazeteci Ilhan Selçuk´un  kriminel suçlu gibi  sorgulanmalari,
asla hukuk devleti anlayisi ile bagdasmamaktadir.  
 

Sayin Basbakanim, 



Bir siyasal bilimci ve siyasetçi gözlemiyle belirtmek isterim: Türkiyemizin içinde bulundugu bu durum, ülkemizi son
derece kusku veren ve sizin de asla isteyemeyeceginiz gelismelere tasiyabilir. Ivedi olarak Türkiye´yi bu
kutuplasmadan kurtarmak, yeniden sosyal ve siyasal barisi saglamak öncelikle sizin görevinizdir. Sizi ve hükümetinizi
elestirmenin bir suç olmadigi, aksine vatandaslik hakki ve görevi oldugu erdemligini ve hosgörüsünü göstermek,
siyasi karsitlariniz olsalar bile, aydin, çagdas ve laik düsünür, yazar, gazeteci, ögretim üyelerinin, sivil toplum ve
meslek kuruluslarinin son derece haksiz ve asilsiz suçlamalarla uygulama görmelerini engellemek, yine en basta
hükümetinizin asli görevidir. 

Sizi daha fazla gecikmeksizin, Türk halkinin esenligi, barisi, kardesligi için gerekli önlemleri ivedi olarak almaya ve
bunun için de Türkiye´de yasanan kutuplasmaya son vermeye çagiriyorum. Inaniniz ki bundan en çok siz yararli
çikacaksiniz. 
 

Saygilarimla 
 

Prof. Dr. Hakki Keskin 
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