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 Erdogan Almanya'yi
karistirdi
Almanya, Basbakan
Erdogan'a verilmesi
planlanan hosgörü ödülü
yüzünden karisti.

Meksika'da çatisma: 20
ölü
Meksika'da uyusturucu
kartellerinin çatismasinda 20
kisi hayatini kaybetti.

Erdogan'a Ergenekon mektubu
Ana Sayfa - Dünya 17.04.2009 20:46:00

Diger Dünya Haberleri

Belçika gemisini kaçirdilar
Cinsel organi patladi
Komünist Parti ikinci sayimdan da galip
Avrupa ADD'den 'Madimak' açiklamasi
Türk bandirali tankere saldiri
Yunanistan'da deprem
Neden basini örtmedigini açikladi
ABD'den Ergenekon yorumu
Cezaevinde bomba patladi
Devletin gizli belgelerini trende unuttu
Türkiye'ye vaatler verildi ama...
Iste Obama'nin karnesi
Paris'te 180 Tamil tutuklandi
Vanatu yakinlarinda deprem

Çok Okunan Dünya Haberleri

 Almanya sokta!
Tam Ahmedinejad konusuyordu ki...
Dervis Eroglu'ndan ilk degerlendirme
KKTC'de seçim galibi belli oldu
Bakan çark etti!
Cinsel organi patladi
Kadina basi kesilerek idam
Araplari kizdiran tecavüz görüntüleri

 Alman Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Prof. Dr.
Hakki Keskin Basbakan Erdogan'a bir mektup
gönderdi.

Türkiye’de Ergenekon davasi kapsaminda son günlerde gelisen
olaylar yurt disinda da genis tepkiye yol açti. Avrupa Birligine
üye olmak isteyen Türkiye’nin, diktatörlükleri andiran bir
anlayisla neredeyse her kesimden bilim insanlarinin,
gazetecilerin, politikacilarin, bürokratlarin ve askerlerin darbe
suçlamasiyla evlerinin aranmasi, gözaltina alinmalari,
sorusturmaya tabii tutulmalari ve tutuklanmalari kabul edilemez
olarak degerlendiriliyor. 

Yasi ve saglik durumlari bile göz önüne alinmadan evleri aranan
ve suçlananlara son olarak Prof. Türkan Saylan’in da
katilmasiyla gelisen olaylari büyük bir endise ile izledigini
açiklayan Alman Federal Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Prof.
Dr. Hakki Keskin Basbakan Tayyip Erdogan’a açik bir mektup
gönderdi. 

Iste Hakki Keskin’in mektubunun tam metni. 

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



Agaca asili bulundu
'Talat'in eli kolu baglandi'
250 kilo ve hamile
Neden basini örtmedigini açikladi
Annesini ezdi!
Korsan Widows'a sok ceza

Çok Yorumlanan Dünya Haberleri

KKTC'de seçim galibi belli oldu
Tam Ahmedinejad konusuyordu ki...
Rüsvetçi bürokratlara idam
'Talat'in eli kolu baglandi'
Dervis Eroglu'ndan ilk degerlendirme
KKTC Meclisi'nin haritasi
Kadina basi kesilerek idam
 Almanya sokta!
Araplari kizdiran tecavüz görüntüleri
ABD'den Ergenekon yorumu
Korsan Widows'a sok ceza
Hariri suikastinda tutuklama
Annesini ezdi!
Agaca asili bulundu

 
 

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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Bu habere üyelik sistemi üzerinden yorum yapmak için lütfen üye girisi
yapiniz, ya da daha önce kaydolmadiysaniz yeni üye kaydi yapiniz! Üyelik
sistemi disinda ziyaretçi olarak yorum yapmak için tiklayiniz!

Toplam 7 yorum yapilmistir

ayse
19.04.2009 15:23:31

Yakinda yasasin PKK dedirtirlerse sasirmayacagim.U.Mumcu,
hablemitoglu,b.üçok.h.dink ve daha yüzlercesi binlercesi öldürülürken
"katiller bulunsun hesap sorulsun" diye biz bagirmadikmi.Hesap
sorulacak kisiler ortaya çikinca aydinlardan yaslilardan hesap mi sorulur
demeye basladik.Sorumlular emekli pasalar, prof.lar yazarlar vs
çikmayipda islamci denilenler çiksaydi ne diyecektiniz. sanirim hesap
tutmadi. 

ARZU
18.04.2009 10:01:29

ARKADASLAR SU KARA ISIK SAÇAN AMPULA PÜF DEMEYE KURU
ÇESMEYE GIDIYORUZ...SAAT IKI DE KURU ÇESMEDEYIZ... 

Misafir
18.04.2009 09:52:46

Hakki hoca günah çikartiyor bence.Oysa Persembenin gelisi
Çarsamba'dan belliydi ve bilim adami olmak öngörü sahibi olmak
demekti.Hakki hoca önyargisiz gibi davranmakla önyargili oldu bence ve
simdi de günahlarindan arinmak niyetinde ama ati alan üsküdara villa
yapip yerlesti. 

misafir
18.04.2009 09:05:32

Dr hakki keskin de asnlayamadigi, (bütün türkler gibi) AKP degil hangi
parti gelirse gelsin, zihniyet AYNI Türkiyede. Cünkü devletin (esas
yöneten) askeriyenin belli bir "politikasi" var. Bu cizgiden kimse cikamaz.
Yani halk ta uyudugu müddetce cözüm yok. Belki kürtler sayesinde bir
acilim, degisiklik olur. Onuda YAKIN yilda/larda görecegiz. 

zileli ergin
18.04.2009 09:00:10

sayin keskin bunlar böyle devam ederse sizde avrupa yolunda bunlara
destek olursaniz türk halki size hakininizi helal etmez bu ince
düsüncenizde dolayi tesekürler 

TÜM YORUMLAR IÇIN TIKLAYINIZ...
 
Yorumlar için "Editörü Uyar"
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