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Sayın Başbakan Erdoğan, 

 

Size Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği (Middle East Studies Association (MESA)) ve 

ona bağlı Akademik Özgürlükler Komitesi adına Elif Şafak’ın, romanı Baba ve Piç’teki (Metis 

2006) karakterlerin ifadelerine dayanılarak, hakkında ‘Türklüğe Hakaret’ savıyla dava açılması 

konusundaki derin kaygılarımızı bildirmek için yazıyorum. Dr. Şafak saygıdeğer bir akademisyen 

ve tanınmış bir romancıdır. Şu anda Arizona Üniversitesi’nde ders vermekte olan Dr. Şafak aynı 

zamanda birliğimizin de üyesidir. Kendisine Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi çerçevesinde 

dava açılmıştır ve eğer suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası alması öngörülmektedir. 

 

Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği, bünyesinde bütün dünyada Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika üzerine ders veren ve araştırma yapan 2600 akademisyen barındırmaktadır ve bu alanda en 

önde gelen meslek örgütüdür. International Journal of Middle Eastern Studies adında bir dergi de 

yayınlayan birliğimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika calışmaları bağlamında Kuzey Amerika’da ve 

dünyanın her tarafında akademik özgürlüklere ve ifade özgürlüğüne saygıyı sağlamayı kendisine 

ilke edinmiştir.  

 

Yakın zamanda Orhan Pamuk, Ragıp Zarakolu, Hrant Dink ve Baskın Oran gibi bir çok aydın, 

gazeteci, yayıncı ve akademisyenin TCK’nin 301. maddesini ihlal ettikleri savıyla mahkemeye 

çıkarılmalarını gözlemlemekten üzüntü duyuyoruz. “Türklüğe,” Türk Parlamentosu’na, Türk 

Hükümeti’ne Türk Ordusu’na veya güvenlik güçlerine karşı muğlak hakaret iddialarını suç olarak 

tanımlayan bu madde uluslararası güvence altına alınmış ifade özgürlüğü hakkını doğrudan 

doğruya ihlal etmektedir Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ülkedeki insan hakları 

standartlarını yükseltmek konusundaki samimiyetini şüphe altında bırakmaktadır. Ayrıca 301. 

madde uyarınca defaeten tekrarlanan yargılamalar hükümetinizin yakın zamanda tartışmalı 1915 

olaylarını bağımsız araştırmacıların ve akademisyenlerin yargısına bırakma çağrısıyla da keskin 

bir biçimde çelişmektedir. 

 

Avrupa Konseyi’nin üyesi ve İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunması için Avrupa 

Konvensiyonu’nun imzacısı ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin tarafı bir 

devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti ifade haklarını güvence altına almakla yükümlüdür. Biz bu 

bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin itibarını ve adaletin yerini bulması ilkesini dikkate 

alarak, sizi başsavcılığa Dr. Şafak hakkındaki suçlamaların, en kısa zamanda düşürülmesi 

doğrultusunda telkinde bulunmaya çağırıyoruz.  

 

Ayrıca hükümetinizi 301. maddenin TCK’dan çıkarılması doğrultusunda adımları başlatmaya 

davet ediyoruz. Bu maddenin, kişinin ifade özgürlüğünü koruma ve güvence altına alan Avrupa 

İnsan Hakları Konvensiyonu’nun 10. maddesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 

Sözleşmesi’nin 19. maddesini ihlal edilmeksizin nasıl uygulanabileceğini anlamakta güçlük 

cekiyoruz.  İfade özgürlüğü akademik özgürlüklerin en temel şartıdır. Sizi, en azından, 

başsavcılığa ileride bu madde hükümlerince düşünceleri resmi otoriteninkinden ve toplumun etkili 

kesimlerinden farklı bireyleri susturmanın ve cezalandırmanın bir aracı olarak kullanmaktan 

kaçınmasını telkin etmeye cağırıyoruz. 

 

Bu konudaki ilginize teşekkür eder ve sizden olumlu bir cevap alma ümidimizi ifade ederiz. 

 

Saygılarımla, 

 

 

Juan R. I. Cole 

MESA Başkanı       


