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Sayın Akif Beki 
Hürriyet Gazetesi 
 
Bugünkü yazınızda ismimi anarak “kötü davranışta bulunmakla” itham etmeniz 
nedeniyle açıklama yapmam gereği doğdu. Konuyla ilgili benim açıklamama da gelecek 
yazınızda yer vererek, durumu düzeltmenizi dilerim. 
 
Öncelikle Hacıbektaş’ta yaşanan sadırı olayını hiçbirimiz tasvip etmedik, olayın ilk 
yaşandığı andaki kargaşa ortamının hemen ardından hem CHP Genel Başkanı Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu hem ben Sayın Bekir Bozdağ’a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, saldırıyı 
kınadık. 
 
Gezi olaylarının ülke genelinde tansiyonu yükselttiği bir ortamda Hacıbektaş’ta 
gerçekleşen bu çirkin olayın sıcaklığında yaşanan karmaşa nedeniyle ilk anda yumruk 
atılıp atılmadığı anlaşılamamış, ancak 15-20 polisin çok hızlı tepki göstererek, 
saldırganın üzerine atılması nedeniyle, orada bulunan binlerce vatandaşta polisin aşırı 
güç kullandığı, bir vatandaşı linç ettiği izlenimi doğmuş, kalabalıkta büyük bir tepki 
oluşmuştu. Aniden gerilen bu ortamda kalabalığın öfkesini kesmek, saldırganın bir an 
önce olay yerinde uzaklaştırılarak karakolda yasal işlemin yapılmasını sağlamak adına 
orada bulunan CHP milletvekilleri olarak sorumluluk bilinciyle çok hızlı biçimde olaya 
müdahil olduk. Binlerce vatandaşın polise karşı herhangi bir yanlış girişiminin 
önlenmesi, tansiyonun hızla düşürülmesi için polislerin yanına giderek kendilerine 
yardımcı olduk. Üzerine kapanan 10 kadar polis nedeniyle baygınlık geçiren ve daha 
önce hiç görmediğim tanımadığım, sırf insani refleksle kendisine gelmesi için saldırgana 
polislerin su vermesini talep ettim ve bu kişinin su içmesine yardımcı oldum. 
Milletvekillerini görünce bağırarak konuşmaya başlayan saldırganın ortamı daha da 
germesini önlemek için sakin olması telkininde bulundum hatta bir ara ağzını dahi 
kapattım. 
 
Bireysel olarak ben Umut Oran ve üyesi olduğum CHP’nin yöneticileri ve üyeleri şiddete 
karşıdır, şiddet asla siyaset aracı olamaz, olmamalıdır. Nefret suçu hiçbir koşulda 
işlenemez, işlenmesi mazur görülemez. Hukuk evrenseldir ve tarafların pozisyonuna 
göre eğilip bükülmeden dosdoğru, herkese eşit, hızlı ve adil uygulanmalıdır. Saldırgan 
kim olursa olsun önce insandır ve hukuk kuralları içerisinde kendisine davranılmalıdır. 
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Kolluk kuvveti, polis de herkese eşit davranmalı ve hukuk kurallarına uygun görev 
yapmalıdır. Mağdur veya saldırganın siyasi pozisyonuna göre tavır değiştiren, eşit 
davranmayan polis güven erozyonuna uğrar. Anamuhalefet partisi liderinin TBMM 
kampüsü içerisinde, grup toplantı salonu girişinde fiziki saldırıya uğrayabilmesi kabul 
edilemez. Polis TBMM’de temsil edilen tüm siyasi parti liderlerine eşit davranmalı, aynı 
savunma, koruma önlemlerini almalıdır. Parlamenter demokrasilerde başbakanla eşit 
olan, devlet protokolünde onu bir adım geriden izleyen anamuhalefet partisi liderine 
karşı polisin ayrımcı tavrı kabul edilemez. Polis hepimizin polisi olmalıdır, polis herkesin 
polisi ise başbakana, anamuhalefet liderine, başbakan yardımcısına aynı ve eşit mantık 
içerisinde hizmet sunmalıdır. Evinin balkonundan başbakana bakan yurttaşı bile 
gözaltına alan polis, anamuhalet partisi liderine TBMM’de dahi saldırı düzenlenmesine 
seyirci kalmamalıdır. 
 
Mesleğinize duyduğunuz saygıdan dolayı, açıklama, düzeltme metnime de köşenizde 
uygun biçimde yer vererek; bugüne kadar hiçbir saldırgana şefkatle yaklaşmadığımı, 
hukuk kuralları içerisinde yaşadığımı, insan hak ve özgürlüklerinin doğuştan geldiği için 
kişiye ve pozisyonuna göre eğilip-bükülmemesi gerektiğine inanan birisi olduğumu 
köşenizi takip edenlere aktaracağınıza inanıyorum. 
 
Saygılarımla, 
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