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Türkiye: Hanifi Barış’a Cumhurbaşkanına hakaretten dava açıldı

2  Haziran  2019  tarihinde  akademisyen  ve  avukat  Hanifi  Barış,  sosyal  medya  paylaşımları
sebebiyle  kendisi  aleyhine  “Cumhurbaşkanına  hakaret”  suçlamasıyla  31  Mayıs  2019  tarihinde
açılmış yeni bir dava olduğunu öğrendi. Davanın ilk duruşması 8 Ekim 2019 tarihinde Bakırköy 22.
Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.  

Hanifi  Barış insan  hakları  alanında  da  çalışmış  bir  avukat  ve  akademisyendir.  İnsan  hakları
savunucusu,  daha önce hapis  cezasına çarptırılan bir  vicdani  retçiyi  temsil  etmiş ve yine aynı
davada  müvekkilinin  kendisini  Kürtçe  savunma hakkını  savunmuştu.  Hanifi  Barış  ayrıca  Ocak
2016’da yayımlanan Barış Bildirisi’ni imzalayan “Barış için Akademisyenler” arasındadır.

6  Kasım  2018  tarihinde,  Hanifi  Barış,  sosyal  medya  paylaşımları  sebebiyle  kendisi  aleyhine
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla savcılık soruşturması açıldığını öğrenmişti. İnsan hakları
savunucusu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 26-28 Kasım tarihleri arasında ifade vermişti. 2
Haziran  2019  tarihinde  Hanifi  Barış,  sosyal  medya  paylaşımları  sebebiyle  kendisi  aleyhine
“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 31 Mayıs 2019 tarihinde açılmış yeni bir dava olduğunu
öğrendi. Davanın ilk duruşması 8 Ekim 2019 tarihinde Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinde
görülecek.

Hanifi Barış, kendisine açılan başka bir soruşturma kapsamında, 4 Temmuz 2019 tarihinde yine
sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı. Barış kendisine açılan davada, sosyal medya
hesaplarından özgün yorumlarını  katmadan paylaştığı  bazı  yabancı  ve Türkçe haber sitelerinin
gönderileri sebebiyle “terör örgütü propagandası yapmak” ile suçlanmıştı. İki aydan uzun bir süre
tutuklu kalan Hanifi Barış 18 Eylül’de tahliye edilmiş, 12 Şubat 2019 tarihinde ise 1 yıl 8 ay hapis
cezasına mahkum edilmiş ancak hükmün açıklanmasını geri bırakılmıştı. Buna göre, Hanifi Barış
beş  yıl  boyunca  kasten  yeni  bir  suç  işlemediği  takdirde  açıklanması  geri  bırakılan  hüküm
uygulanmayacak ve kamu davasının düşmesine karar verilecekti. Dolayısıyla şayet Hanifi Barış
“Cumhurbaşkanına  hakaret”  suçlamasıyla  açılan  davadan  da  ceza  alırsa,  “terör  örgütü
propagandası” sebebiyle kendisine verilen ve açıklanması geri bırakılan hüküm de uygulanır hale
gelecek. 

Front  Line  Defenders,  Hanifi  Barış’ın  sosyal  medyada  paylaştığı  haberler  sebebiyle
"cumhurbaşkanına  hakaret"  ile  suçlanmasından  ve  kendisine  yönelik  devam  eden  yargısal
tacizden büyük endişe duymakta  ve bunların yalnızca kendisinin  meşru ve barışçıl  bir  şekilde
kullandığı ifade özgürlüğü hakkına ve insan hakları faaliyetlerine ilişkin olduğuna inanmaktadır. 

Front Line Defenders Türkiye’deki yetkililerden;

1. Hanifi Barış'ın ulusal ve uluslararası hukuk altında korunan en temel haklardan biri olan ifade
özgürlüğü  hakkını  icra  ettiği  için  karşılaştığı  suçlamaların  derhal  düşürülmesi  ve  kendisinin
koşulsuz olarak serbest bırakılması;

https://www.frontlinedefenders.org/tr/profile/hanifi-baris
https://www.frontlinedefenders.org/tr/case/hanifi-baris-arrested


2.  Türkiye’deki  tüm insan  hakları  savunucularının,  hiçbir  baskıya tabi  tutulmaksızın,  meşru  ve
barışçıl  insan  hakları  faaliyetlerini  özgürce  gerçekleştirebilmelerinin  garanti  altına  alınması
çağrısında bulunmaktadır.

Front  Line  Defenders  Birleşmiş  Milletler  İnsan  Hakları  Komisyonu’nun  3  Nisan  1998  tarihli
toplantısında  kabul  edilen  ve  insan  hakları  savunucularının  faaliyetlerinin  meşruluğunu,  ifade
özgürlüğünü ve baskı ve misilleme korkusu olmaksızın faaliyetlerini sürdürme hakkını tanıyan “BM
Evrensel  Olarak Tanınan İnsan Hakları  ve Temel Özgürlüklerin  Korunması  ve Geliştirilmesinde
Toplumsal  Kuruluşların  (Organların),  Grupların  ve  Bireylerin  Hakları  ve  Sorumlulukları  Üzerine
Bildirge”yi saygıyla hatırlatır. Front Line Defenders ayrıca ilgili Bildirge’nin aşağıdaki maddelerini de
dikkatinize sunar:

“Madde 1:  Herkes,  bireysel olarak ve diğerleriyle birlikte,  ulusal ve uluslararası  düzeyde insan
hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleştirilmesini destekleme ve bunun için gayret
gösterme hakkına sahiptir.”

“Madde 6: Herkes, bireysel olarak ve diğerleriyle birlikte, (...)
(b) İnsan haklarında ve diğer uygulanabilir uluslararası belgelerde öngörüldüğü gibi, insan hakları
ve  temel  özgürlüklere  ilişkin  görüş,  bilgi  ve  malumatları  özgürce  yayımlama,  açıklama  ya  da
diğerlerine yayma;
(c) Sözkonusu yollar ve diğer uygun yollar aracılığıyla kamunun dikkatini bu konulara çekmek için
hukuken veya fiilen insan hakları ve temel özgürlüklerin gözetilmesi hususunda çalışmalar yapma,
tartışma, fikirler oluşturma ve muhafaza etme hakkına sahiptir.”

Yukarıda bahsi geçen duruma istinaden atılabilecek her türlü adıma ilişkin bizi bilgilendirmenizi
önemle arz ederiz.

Saygılarımızla,

Andrew Anderson 
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