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10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü nedeniyle T.C başbakanı 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a AÇIK MEKTUP 

 

T.C Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre’de yapılan minare referandumunu 
değerlendirirken,  

“Ben cami ve havra sinagog un yüzyıllarca aynı cadde içinde var 
olabileceğini kanıtlamış olan bir medeniyetin ülkenin başbakanı olarak 
bunları ifade ediyorum. Biz bir taraftan bu tür mabetleri restore ederken 
bunların kalkıp da bu adımları atması anlaşılabilir bir şey değil. Bu topraklar 
farklı medeneyitlerin yüzyıllarca nasıl hoşgörü içinde yaşayabildiğini 
yaşadığını kanıtlamıştır. Kaldı ki demokrasilerde referandumların da bir 
ölçüsü vardır, her konuyu referanduma taşımak yanlıştır. Temel hak ve 
özgürlükler oylama konusu yapılamaz. Bir insanın insan hak ve hürriyetlerini 
bir toplumun yaşam özgürlüğünü inanç özgürlüğünü kalkıp da referanduma 
sunamazsınız. İsviçre’de yanlış yapılmıştır. Aklı selim ve sağduyu çağrısı 
yapıyorum.”   

İnsanoğlunun doğuştan kazandığı temel hak ve özgürlükler hiçbir zaman 
referandum yapılamaz. Çünkü ona yaratılıştan verilmiştir, doğuştan 
verilmiştir. Yani siz bir insana 'Niçin Türksün? niçin Kürtsün? niçin Lazsın? 
niçin Boşnaksın?' diyemezsiniz. O, doğuştan Türk doğmuştur, Kürt 
doğmuştur, Laz doğmuştur, Boşnak doğmuştur. Bunlar tartışma konusu 
yapılamaz, bunlar referandum konusu yapılamaz. Sonradan kazanılmış olan 
özellikler, sıfatlar, haklar değildir bunlar. Düşünce hürriyeti de aynı şekilde 
insana doğuştan verilmiştir. İnsanoğlu istediği gibi düşüncesini söylemek 
durumundadır. Çünkü o bir makine değildir, bir makine olmadığı için de 
özgürce düşüncelerini söylemek durumundadır, inandığı gibi yaşamak 
durumundadır. 

Bu sözler T.C başbakanı ve Medeniyetler buluşması eşbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ait fakat bir ülkenin başbakanı hem halkına hem de  uluslararası 
kamuoyunu aldatma ve yalan söyleme hakkına sahip değildir. 

Uluslararası kamuoyu, osmanlıdan günümüze Türkiye’de, müslüman ve türk olmayan 
azınlıkların, Türk olmayan müslüman ulusların ve sistem mühaliflerin yaşadıkları 
katliamların, baskıların ve zülumlerin tanığıdır.  

Bu coğrafya’da birçok kültürler  ve medeniyetler soykırıma uğradı ve 
uğramaya devam etmektedir. 
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İşte ! Osmanlı ve T.C dönemlnde çeşitli uluslara ve dini azınlıklara 

yönelik katliamlar; 

 

• 1915-1917 yıllarında 1,5 milyon ermeninin katledilmesi, 

• 1919-1921 koçgiride Kürt ve Alevilerin katliamı 

• 1923–1924 yıllarında 1-2 milyon Rumların zorla göçe zorlanmaları  

• 1925-1928 Şeh Sait isyanında Kürtlerin ve Asurilerin katliamı, 

• 1935-1938 Dersim katliamında 70–90 bin Alevi ve Kürdün katledilmesi, 
12 binden fazla kişinin sürgün edilmesi, 

• 1942 Ermelilere, Yunanlılara ve Yahudilere karşı çıkarılan sürgün 
yasaları, 

• 6 – 7 Eylül 1955 de İstanbul ve İzmirde  Ermelilere, Yunanlılara ve 
Yahudilere karşı yapılan saldırılar, 

• 1978 Kahramanmaraş katliamı, (102 kişinin katledilmesi, yüzlerce 
yaralı) 

• 5 Temmuz 1980 Çorum katliamı, (50 kişinin katledilmesi, yüzlerce 
yaralı ) 

• 2 Temmuz 1993 Sivas da Madımak Oteli katliamı, ( 37 aydın, sanatçı, 
yazar ve şair gericiler tarafında yakılarak katledilmesi), 

• 1984 yılda beri kürt halkına karşı geliştirilen imha ve inkar savaşı ( bu 
savaş sonucunda yakılan 3.500 köy, kasaba, ilçe ve yurtlarında göç 
etmek zorunda kalan yaklaşık 4 milyon kürt , 40 binden fazla insanın 
katledilmesi). 

 

İşte sizin medeniyetinizin 86 yıllık eserlerinin özeti bunlar Başbakan Recep 
Tayyip ERDOĞAN 
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T.C devleti, tek ülke, tek bayrak, tek millet, tek dil ve tek din üzerine kurulmuştur. 

Soruyoruz ! 

• 20 milyona yakın kürdün varlığını, kimliğini neden 
tanıyormusunuz ve  anayasal güvence altına almıyorsunuz ? 

• Kürt çocuklarının anadillerinde eğitim  hakkını neden 
tanımıyorsunuz ? 

• 15-20 milyon Alevinin dini haklarını neden tanımıyor ve  anayasal 
güvence altına almıyorsunuz ? 

• Alevilerin ibadethaneleri olan Cem evlerine neden yasal statü 
tanımıyorsunuz ? 

• Okullarda, din ve türkçe derslerini zorunlu olarak vererek, diğer 
inançlardaki ve anadilleri farklı olan çocukları neden zorla 
asimilasyon politikaları tabi tutuyorsunuz  ? 

• Diyanet işleri başkanlığı 80 bin cami, 100 bin dini personeli, 
binlerce kuran kursu, dini dernekleri  ve vakıfları finans ederken, 
bu bütçeden neden Aleviler ve diğer azınlık dinleri faydalanmıyor ? 

• Başbakanlığa bağlı Diyanet işleri başkanlığı sadece sünni 
mezhebine bağlı müslümalara hizmet vermektedir ve devlet 
bütçesinden finans edilmektedir. Laik bir devletde, devlet dini 
hizmetleri topladığı vergilerle finans etmez. 

• Müslüman olmayan diğer azınlıklara uygulanan baskılar hala 
devam etmektedir.  

• 5 Şubat 2006 da Trabzon Sancta Maria İtalyan Katolik Kilisesi 
rahibi Andrea Santoro katledilmesi, 

• 19 Ocak 2007 de Agos gazetesinin Ermeni asıllı genel yayın 
yönetmeni Hrant Dink'in katledilmesi, 

• 18 Nisan 2007 de Malatya da  Zirve kitabevinde  biri Alman üç 
hiristiyanın incil basımı yaptığı gerekçesiyle beş islamcı tarafından 
boğazları kesilerek öldürülmesi, 

• Son bir yılda kiliselere yönelik en az 15  saldırının gerçekleşmesi, 

• Protestanların kilise yapmalarına neden izin vermiyorsunuz ? 
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Kiliseler neden camiye dönüştürülüyor ? 

Kiliselerin camiye dönüştürülmesine devam ediliyor Kars’da 12 Havariler kilisesi 
Diyanet işleri başkanlığı tarafında  adı ‘Kümbet Camisi’  olarak değiştirildi. Ayrıca Kars’ 
ın merkezinde bulunan bir katedral de çift kuleleri yıkılarak yerlerine 2 minare 
yapılarak camiye çevrilirken adıda değiştirilerek ‘Fethiye Camisi’ oldu. 

Başta Avrupa komisyonu (Avrupa Birliği, 2009 ekim ilerleme raporu) ve BM Irk 
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi yayınladıkları raporlarda; Türkiye ağır dille 
eleştirilmekte ve bu çerçevede Kürtler, Romalar ve gayri Müslim gruplara yönelik 
“saldırı ve tehdit” iddialarına yer verilmektedir. 

TESEV’in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı)  raporuna göre:  T. C devleti 
tarafında , Ermeni, Rum, Süryani ve Keldani cemaatlerine ait 1000'den fazla 
gayrimenkule devlet tarafında el konulmuştur. Devlet sadece baskı uygulamıyor aynı 
zamandan müslüman olmayanların mal varlıklarınıda gasp ediyor. 

T.C devleti başta imzaladığı BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. 
maddedesi; (“Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak, herkes için 
yalnız ya da topluca, gerek kamu önünde gerekse özel olarak öğretimle, 
uygulamalarla, ibadet etmeyi ya da dini yükümlülükleri yerine getirecek dinini ya da 
inancını açıklama özgürlüğünü” içerir), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin “Düşünce, 
Vicdan ve Din Özgürlüğü” başlıklı 9. maddesine saygı göstermeli  ve Türkiyenin 
imzalamadığı BM çocuk hakları sözleşmesinin 17/29 ve 30 maddelerine koymuş 
oldukları çekinceleri derhal kaldırmalı ve uygulamalıdır.  

Cenevre Halkevi olarak T.C başbakanı R. Tayyip ERDOĞAN’a  sesleniyoruz ! 

Söylediklerinizde samimi ve dürüstseniz, bugüne kadar gerek sizin iktidarınız 
döneminde, gerekse tarihde  yapılan tüm katliamlarda dolayı devlet adına 
çeşitli uluslardan ve inançlardan insanlarda özür dileyin ve bu coğrafda bütün 
insanların kendilerini özgürce ifade etmelerinin önündeki tüm yasal ve 
anayasal engelleri kaldırın. Aksi takdirde söylediklerinizin sadece koca bir 
yalan olarak tarihe geçecektir, 

Ya düşündüğünüz gibi yaşayın, 

ya da yaşadığınız gibi düşünün ! 

Ya medeniyet buluşması eşbaşkanı olun, 

Ya da Medeniyetler mezarlığı bekçisi ! 

Cenevre Halkevi adına Demir SÖNMEZ  

10 Aralik 2009 


