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Federal Alman Sol Parti Milletvekili Prof. Dr. Hakkı Keskin, meclise gensoru önergesi
vereceğini söyledi

‘AP endişeyle izliyor’
Prof. Dr. Keskin, Türkiye’deki gelişmeleri Avrupalı siyasilerin bugüne kadar belli bir merakla
izlediğini ancak son gelişmelerden sonra bu merakın yerini şimdi endişenin aldığını belirterek
Avrupa Komisyonu’na bir rapor sunacağını söyledi.
GÜNER YÜREKLİK
BERLİN - Federal Alman Sol Parti Milletvekili ve Avrupa Birliği Komisyonu üyesi Prof. Dr. Hakkı
Keskin, gazetemiz yazarı ve Ankara Temsilcimiz Mustafa Balbay’ın tutuklanmasıyla ilgili olarak
“Avrupa Parlamentosu (AP) yetkilileri bu gelişmeleri endişeyle yakından izliyorlar” dedi.
Cumhuriyet’e görüşlerini açıklayan Keskin, Türkiye’deki gelişmeleri Avrupalı siyasilerin
bugüne kadar belli bir merakla izlediğini ancak son gelişmelerden sonra bu merakın yerini
şimdi endişenin aldığını belirtti.
Balbay’ın tutuklanmasının gerek tutuklama şekli, gerekse gerekçesi açısından tamamen hukuk
dışı bir eylem olduğuna dikkat çeken Keskin, bütün bunların öç alma ruh haliyle yapıldığına
inandığını, karalama politikası güdüldüğünü, insanların susturulmak ve bir korku havası
yaratılmak istendiğini söyledi. “Ben bu gelişmelerden büyük endişe duyuyorum. Bu endişeyi
şimdi, son gelişmelerden sonra Avrupa da duymaya başladı. Mustafa Balbay’ın tutuklanması
galiba Avrupa’da bardağı taşıran son damla oldu” şeklinde görüş bildiren Keskin, Türkiye’deki
gelişmelerin artk daha büyük bir titizlikle izlendiğini, bağımsız yargının olmadığının farkına
varıldığını görüşlerine ekledi. Keskin, Ergenokon soruşturmasının insan onuruna ve hukuk
devleti ilkelerine yaraşır bir biçimde sürdürülmesinin gerekliliği üzerinde durdu ve “Basını
dışlamak, hedef olarak göstermek, baskılar uygulamak hiçbir demokratik hukuk anlayışıyla ve
Avrupa Birliği ilkeleriyle bağdaşamaz. Toplumda saygınlık kazanmış bir gazeteciyi, yazarı ya da
bir paşayı paldır küldür al götür, saatlerce sorgula sonra sudan bahanelerle tutukla, aylarca
tutuklu bırak sonra delil yetersizliğinden serbest bırak. Böyle hukuk devleti olmaz. Bütün
bunlar artık dikkat çeker bir hale geldi. Benim konuştuğum milletvekilleri Türkiye’deki
gelişmelerden endişe duymaya başladıklarını açıkça belirtmekteler. Büyük bir ihtimalle
önümüzdeki haftalarda Türkiye’ye yönelik serzenişler ve tepkiler yoğunluk kazanacaktır” dedi.
Keskin görüşlerini şu şekilde tamamladı: “Önümüzdeki günlerde federal meclise bu
gelişmelerle ilgili bir gensoru önergesi vereceğim. Bu arada ilişkide olduğu AB milletvekilleriyle
görüşeceğim ve üyesi olduğum Avrupa Komisyonu’na da Türkiye’deki endişe verici gelişmeler
üzerine bir rapor sunacağım, konuyu tartışmaya açacağım.”

