BASIN AÇIKLAMASI

Köln, 13 isan 2009

Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olma özelliğinin sürdüğüne
inanmanın kendi kendimizi aldatmak anlamına geldiği kesinlikle ortaya
çıkmıştır.
"Ergenekon operasyonu" adı altında iki yıldan beri yürütülen ve zaman zaman
gözaltına alma ve tutuklamalarla sonuçlanan "dalgalar"ın onikincisi, bugün yine
şiddetli bir biçimde hissedilmiş ve bir dizi Atatürkçü Akademisyenler,
Atatürkçü ve Çağdaş Yaşam taraftarı dernek yöneticileri ya gözaltına
alınmış ya da evleri, büroları aranmış; Atatürkçü düşünce sistemine uygun
programlar yapan Kanal-B ise, daha önceki dalgalarda tanık olunduğu üzere,
susturulmak üzere bir mumaleyle karşı karşıya bırakılmıştır.
Atatürkçü Düşünce derneklerini, Çağdaş Yaşamı Destekleme derneklerini ve
Atatürkçü akademisyen ve kurumları "darbeci örgütler" ve hatta "terör örgütleri"
düzeyine indirgeyen ve bu anlamda bir muameleye tutan zihniyeti şiddetle
kınıyoruz…
Bu "Operasyonlar", düşünen her insanın anlayacağı biçimde bir gerçeği ortaya
koymaktadır: Türkiye'de bağımsız yargı iktidarın buyruğuna sokularak,
bitirilmek istenmektedir. Hem de yargı mensubu bazı kimseler eliyle…
Şu tanımı herkese anımsatmak isteriz: Cumhuriyet Savcıları, adı üzerinde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savcılarıdır; i k t i d a r ı n d e ğ i l…
Bu "operasyonlar"ın dayandırılmak istendiği yasalar, genel olarak, bugünkü
AB'yi oluşturan ülkelerden alınmış olan yasalardır; tam olarak üyesi olmak
istenen AB ülkelerinden...
Ancak gerçek odur ki, AB ülkelerinde bu yasaların uygulanması, Türkiye'deki
gibi insan onurunu zedeleyecek biçimde değildir.
AB ülkelerinde, i n s a n a r a ç olarak k u l l a n ı l m a z. Çünkü, her türlü
siyasal, toplumsal, bilimsel ve kurumsal hizmetler i n s a n ı a m a ç bilirler.
Dışardan bakınca, Türkiyemiz, o güzel Cennet Vatanımız, dinci diktatörlük
uğruna cehenneme çevrilmiş görünümü vermektedir… Bu durum, kâlbi, laik,
demokratik, temeli hukuka dayanan Türkiye için; üniter Türkiye için atan tüm
insanlarımızı derinden yaralamaktadır…
Ülkemizin sürüklenmiş olduğu bu tehlikeli ortamda, en büyük ve en önemli
görev muvafakat partilerine değil, ana muhalefet partisine düşmektedir…
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