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Disaridan bakinca

BUGÜN sizlerle paylasacagimiz konu baska idi. Ama Federal Almanya Parlamentosu’nun
üyelerinden Prof. Dr. Hakki Keskin, Basbakan Tayyip Erdogan’a hitaben -belki
gazetelerin haber sütunlarinda da okuyacaginiz- bir "Açik Mektup" yayinlamis.

Mektubu okuyunca bugünkü yazi hakkimizi Prof. Dr. Hakki Keskin’e devretmeye karar verdik.

Buyurun özetini birlikte okuyalim:

"Sayin Basbakanim,

2002 seçimlerini kazanarak daha sonra basbakan oldugunuzda sevindigimi söyleyemem. Ancak sizin seçim
sonuçlariyla hak ettiginiz sansi kullanmanizi içtenlikle savundum. (...) Ilk yillarda hükümetinizin yaptigi reformlari ve
izledigi ekonomi politikasini destekliyordum. (...)

(Ancak) Özelikle 2007 yili basindan bu yana izlediginiz politikayla, (yanildigimi) gördüm.

Kanimca basbakan olarak sizin ve partinizin yapmakta oldugu en büyük yanlis, Türk toplumunun son derece derin bir
kutuplasmaya tasinmasi olmustur. (...) 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 hak etmedikleri suçlamalarla karalanmalari, gözaltina
alinmalari, hatta gerekçesini bilemedikleri nedenlerden tutuklanmalari, oldugu açikça görülmektedir. 

Bunun çok yakinda Bati ülkeleri kamuoyunda da görüleceginden kuskunuz olmamalidir. Açikça görüldügü gibi bu
baskilar gerçek Atatürkçü, aydin ve laik insanlara karsi, seriat devleti yanlilarinin bir misilleme ve öç alma
uygulamalaridir. (...) 

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. 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 yüz binlerce
insanin telefonlarinin dinlenmesine 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 uygun yapiliyorsa, o
zaman da bu yasalar gerçek bir hukuk devleti ve demokrasiyle 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. (...)

Saygilarimla."
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