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Dear President Erdogan,
Welcome to Washington. Your visit comes at a critical moment in U.S.-Turkish relations.
Within the past decade, many of Turkey’s friends here were optimistic about your country’s
potential to become a vibrant and stable democracy as well as an increasingly strong and
capable U.S. ally. The salutary role Turkey can play, regionally and globally, has been
demonstrated by the hospitality your country has extended to millions of refugees. Recent
developments in Turkey, however, are deeply troubling. Today we would like to air the
concerns of Turkey’s many friends in the United States.


Over the past year, more than a thousand people have been charged with the crime of
insulting you. Hundreds of academics have been investigated or faced disciplinary
proceedings for questioning your government’s anti-terror policies. Last year, the offices of
Hurriyet, an independent paper, were attacked and set on fire by a mob led by a member of
your former Justice and Development Party (AKP), a well-known columnist was attacked by
thugs outside his home, and two editors of Cumhuriyet were arrested. More recently, your
government has orchestrated the takeover of the popular daily Zaman. Why shouldn’t
people in the European Union and the United States be concerned about the prospects for a
free media in Turkey?



Along with this erosion of freedom of speech and media, we have watched as you seek to
further enhance your personal power by changing the constitution to create an executive
presidency. All of Turkey’s opposition parties oppose the creation of an executive
presidency, and polls reveal the majority of Turkish voters do as well. Even members of
your own party have voiced their reservations about excessive concentration of power in
your hands. Is it worth pursuing an executive presidency if it risks dividing the nation?



Following several years of negotiations and a stated commitment to expanding rights for all
Turkish citizens, Turkey’s war against the Kurdistan Workers’ Party (PKK) resumed last
summer. Now, your government is prosecuting this war in a manner that appears to reject a
political solution. The United States has long expressed support for and aided Turkey in its
war against PKK terrorism. But many in Turkey have raised concerns that, amid the serious
conflicts and grave threats metastasizing along Turkey’s borders, your current course risks
exacerbating regional destabilizing dynamics. How do you plan to resolve this conflict
without driving Turkey into a civil war?



As part of your fight against the PKK, you have called for a more expansive definition of
terrorism that would include lawmakers, academics, and journalists whose words you
believe make them terrorists. An example of this approach is your stated desire to charge
members of the opposition Peoples’ Democratic Party (HDP) with “constitutional crimes.” In
fact, you are currently seeking to lift the immunity enjoyed by members of parliament from
the HDP in order to be able to prosecute them. The constitution of the Republic of Turkey
states that it “is a democratic, secular and social state governed by rule of law.” How does
the political speech of the HDP violate the constitution? Doesn’t this course of action
undermine rule of law and risk radicalizing the younger generation of Turkish Kurds and
pushing them into the arms of the PKK?

We hope that you use the opportunity of your visit to address these troubling issues and, in the
process, strengthen the U.S-Turkey relationship.
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Sayın Cumhurbașkanı Erdoğan,

Vaşington’a hoşgeldiniz. Ziyaretiniz Türk-Amerikan ilişkileri açısından kritik bir anda
gerçekleşiyor.

Geçtiğimiz son on yılda ABD’deki birçok Türk dostu, ülkenizin enerji dolu ve istikrarlı bir
demokrasi olma potansiyeli ve de ABD’nin giderek güçlenen yetenekli bir müttefiği olma
konusunda iyimserlerdi. Ülkenizin milyonlarca mülteciye gösterdiği misafirperverlik, Türkiye’nin
bölgesel ve küresel çapta oynayabileceği yararlı rolün bir göstergesiydi. Ancak Tükiye’deki son
gelişmeler son derece endişe verici. Bugün ABD’deki birçok Türk dostunun bu endişelerini dile
getirmek istiyoruz.



Geçtiğimiz son bir yılda size hakaret ettiği gerekçesiyle binden fazla kişi hakkında suç
duyurusunda bulunuldu. Hükümetinizin teröre karşı kullandığı yöntemleri eleştiren
yüzlerce akademisyen hakkında soruşturma açıldı, bazı akademisyenler görevlerinden
uzaklaştırıldı. Geçen yıl sizin eski partiniz olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyesi
liderliğinde bir çete, muhalif Hürriyet Gazetesi’ne saldırı düzenledi ve gazeteye ait binayı
yaktı. Tanınmış bir köşe yazarı evinin önünde bir grup saldırgan tarafından dövüldü ve
Cumhuriyet Gazetesi’nin iki yayın yönetmeni göz altına alındı. Son olarak hükümetiniz bir
baskın düzenleyerek Zaman Gazetesi’ne el koydu. Avrupa Birliği ve ABD Türkiye’deki
özgür medyanın geleceği konusunda endişe duymakta haklı değiller mi?



İfade ve medya özgürlüğünün erozyonunun yanı sıra, kişisel gücünüzü arttırmak için
Anayasa’yı değistirip başkanlık sistemini kurma amacında olduğunuzu görüyoruz.
Türkiye’nin bütün muhalefet partileri başkanlık sisteminin kurulmasına karşılar ve
kamuoyu yoklamaları Türk halkının çoğunluğunun da buna karşı olduğunu gösteriyor.
Partinizin üyeleri bile iktidarın tamamiyle sizin elinizde toplanmasına yönelik çekincelerini
dile getirdiler. Başkanlık sisteminin getirilmesi eğer ülkeyi bölme riskini taşıyorsa bu
konuda ısrar etmenize değer mi?



Son yıllarda gerçekleşen müzakerelerin ardından ve tüm Türk vatandaşlarına eşit haklar
tanıma vaatlerine rağmen, Türkiye’nin PKK (Kürdistan İşçi Partisi) ile olan savaşı geçen
yaz yeniden başladı. Şu anda hükümetinizin bu savaşı, siyasi çözümü reddeden bir
şekilde sürdürdüğü görülüyor. ABD, PKK terörizmi ile olan savaşında Türkiye’ye her
zaman destek ve yardımcı olmuştur. Ancak Türkiye’deki bir çok kişi, sınırlarınızda ciddi
çatışmaların ve ağır tehditlerin arttığı şu zamanda, izlediğiniz yöntemlerin bölgedeki
istikrarsızlığı şiddetlendireceği yönündeki endişelerini dile getirdiler. Bu çatışmayı
Türkiye’yi bir iç savaşa sürüklemeden nasıl çözüme kavuşturmayı düşünüyorsunuz?



PKK ile olan mücadelenizin bir parcası olarak, söyledikleri sözlerden dolayı terörist
olduğuna inandığınız avukat, akademisyen ve gazetecileri de kapsayan daha geniş bir
terörizm kavramı için çağrıda bulundunuz. Bu yaklaşımınıza örnek olarak HDP (Halkların
Demokratik Partisi) üyelerinin “Anayasa suçu” işledikleri yolundaki açıklamanızı
gösterebiliriz. Hatta HDP milletvekillerini yargılamak amacıyla dokunulmazlıklarının
kaldırılmasını istiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği üzere Türkiye
“demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” HDP’nin sözleri ne açıdan Anayasa’ya
aykırı? Bu yaklaşımınız hukuk devletine aykırılık teşkil etmiyor mu? Bu yaklaşımınızın
Türkiye’deki yeni kuşak Kürt gençlerini daha da radikalleştirip PKK’nın kucağına iteceğini
düşünmüyor musunuz?

Umuyoruz ki ziyaretinizi fırsat bilerek bu rahatsız edici konulara değinir ve bu süreçte TürkAmerikan ilişkilerini güçlendirmek için katkıda bulunursunuz.

Saygılarımızla,

