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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Ankara

Sayın Erdoğan,

Gazeteci Hrant Dink’in kalleşçe öldürülmesini, 19 Ocak 2007 tarihli demecinizde, Türkiye’ye 
vurulmuş bir darbe olarak mahkum ettiniz. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer1, Dışişleri 
Bakanı Sayın Gül de aynı şekilde cinayeti kınadılar ve hadisenin hızla açıklığa kavuşturul-
masını talep ettiler.

Siz, Sayın Erdoğan, Hrant Dink’in öldürülmesinden önce, 2006 yılında 301. Maddesi’nin kal-
dırılmasına karşı olduğunuzu açıklamıştınız. Hrant Dink’in çoğunluk toplumunun nefret ettiği 
bir  azınlığın  mensubu olmasının  yanısıra,  Türk  Ceza Kanunu’nun 301.  Maddesinden yar-
gılanıp ceza alması ve kamuoyuna Türklüğü „kirleten“ biri olarak lanse edilmesiyle, katledil-
mesi arasında doğrudan bir bağ bulunduğu kanısındayız. Sizin yukarıda da zikredilen, cinaye-
tin Türk Devleti ve toplumunun çıkarlarını hedef aldığı şeklindeki açıklamalarınızdan hare-
ketle,  301.  Madde’ye  dair  düşüncelerinizi  ,  kaldırılmasına  yönelik  olarak  yeniden  gözden 
geçireceğinizi ümıt ediyoruz.. Buna paralel olarak ve Müslüman olmayan azınlık mensupları-
na karşı benzer suçların işlenmesini önlemek ve hayat koşullarının iyileştirilmesini sağlamak 
amacıyla aşağıda dile getirilen değişikliklerin ivedilikle uygulamaya konmasını istirham ede-
riz:

 Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinin tümden kaldırılması 

 Halen 301. ya da benzeri maddelere göre süren yargılamalara son verilmesi, Hrant 
Dink’in oğlu Arat Dink ve meslektaşı Serkis Seropyan’a karşı açılmış davaların 
durdurulması 

 Hrant Dink’e verilmiş cezanın geçersiz sayılması 

 Hrant Dink’in korunmasının reddedilmesine ve ihmali görülen sorumlularının ya-
salara göre cezalandırılmasına yönelik soruşturmanın sonuna dek sürdürülmesi

 Hrant Dink cinayetinin, özellikle cinayeti azmettiren aşırı sağcılarla olan 
bağlantıların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması

 Düşünce ve basın özgürlüğünün garanti altına alınması. Ermeni Soykırımı konu-
sunda özgür ver bağımsız bir tartışma ortamının Türk Devleti tarafından sağlan-
ması ve desteklenmesi 

 Azınlıkların kollektif ve bireysel haklarının ve haklarının icrasının yasalarla ko-
runması ve iyileştirilmesi 

1 “I strongly condemn this repugnant and shameful attack. Such inhuman acts will never achieve their aim. The 
apprehension of the perpetrators of this attack which has deeply wounded our nation is our immediate expecta-
tion.  I wish that we will never experience such a sorrowful event again.”
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Ayrıca  medyanın  ve  eğitim  ve  öğretim  yetkililerinin,  kamuoyunda  oluşan  fikir  sürecine 
katılımda daha sorumlu ve bilinçli dayranmalarına yönelik tedbirlerin geçmişe nazaran daha 
güçlendirılmesinin gerekliliğine, özellikle Türkiye Cumhuriyetindeki etnik- dinsel azınlıklara 
karşı kuşku ve nefretin aşılmasının aciliyetine  dikkat çekmek isteriz.  Siz,  sayın Başbakan, 
Hükümetin  başı  ve  en  yetkili  şahsiyeti  olarak,  konuyla  ilgili  açık  sinyal  verebilecek  ve 
gereken yapabilecek imkâna sahipsiniz..

Ayrımcılığa uğramış bir azınlık mensubu olarak, bilgilendirme ve diyalog yoluyla adil ve in-
sani bir toplum için mücadele eden ve bu yüzden katledilen Hrant Dink insanlığın hafızasında 
yaşamaya devam edecektir. 

Sizi, Hrant Dink’in sivil ve hukuk toplumu vizyonunu sürdürmek isteyenlerin aynı akibete 
uğramamaları için gerekenleri acilen yapmaya davet ediyoruz. Milliyetçilerin baskı ve tehdit-
leri nedeniyle daha 2005 yılında Almanya gezisini iptal eden ilk Nobel edebiyat ödüllü Sayın 
Orhan Pamuk’a ilişkin kaygılarımızı da bu arada ifade edmek isteriz. Orhan Pamuk, „Türk İn-
tikam Tugayı“ gibi aşırı sağcıların tehditleri  yüzünden Almanya ve Belçika’da düzenlenen 
edebiyat söyleşilerini ve Berlin Özgür Üniversitesi’nin vereceği onur doktoru törenine katıl-
mayı iptal etmerk zorunda kaldı. Sayın Pamuk’un fiili olarak sürgün edilmesinden duyduğu-
muz üzüntüğü ve gelebilseydi,  Berlin  Özgür  Üniversitesi’nde  selamlamaktan duyacağımız 
onuru da bu vesileyle dile getirmak isteriz. 

Saygılarımızla

Halkların Dostluğu için Jenosit Karşıtı Derneği - Soykırımın Tanınması için Çalışma Grubu
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Yönetm Kurulu adına

Tessa Hofmann

Bu çağrıyı imzalayan kuruluşlar:

- Uluslararası Tehdit Altındaki Halklar Toplumu - Gesellschaft für bedrohte Völker International e.V.
- İsviçre Tehdit Altındaki Halklar Toplumu - Gesellschaft für bedrohte Völker Schweiz e.V.
- Türkiye/ Almanya İnsan Hakları Derneği - TÜDAY- Menschenrechtsverein Türkei-Deutschland e.V. 
- Soykırım Karşıtları Derneği - Verein der Völkermordgegner e.V.
- Research on Armenian Architechtur.
- İsviçre-Ermenistan Toplumu - Gesellschaft Schweiz-Armenien e.V.
- Soykırım Belgeleri Toplumu - Voelkermord.at - Gesellschaft für die Dokumentation von Völkermorden
- Berlin Ermeni Cemaati - Armenische Gemeinde zu Berlin e. V.
- Berlin Ermeni Kilisesi Cemaati - Gemeinde der Armenischen Kirche zu Berlin e.V.
- Berlin ve Brandenburg Uluslararası Hıristiyan Cemaatleri Birliği - Internationaler Konvent Christli-
cher Gemeinden in Berlin und Brandenburg e.V.
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