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Türkiye: İnsan Hakları Savunucu Fatin Kanat'ın Davasında Karar Bekleniyor

İnsan Hakları Savunucusu Fatin Kanat’a açılan davanın karar duruşması 8 Aralık 2022 günü saat
14:15’te Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 27 Aralık 2019 tarihinde, 2016 yılında
katıldığı bir basın açıklaması sebebiyle evinden gözaltına alınan insan hakları savunucusuna çeşitli
basın açıklamalarına katılmaktan terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltilmişti.

Fatin Kanat doksanlı yıllardan itibaren başkalarının hakları için mücadele yürüten bir insan hakları
savunucusu. 2019 yılından bu yana İnsan Hakları  Derneği Ankara Şubesi eşbaşkanlık görevini
sürdürüyor. Aynı zamanda bir belgesel film yapımcısı olan ve Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin
organizatörlerinden olan Kanat Sinetopya derneğinin de kurucuları arasında. 

2016 - 2019 yılları arasında katıldığı çeşitli basın açıklamalarından dolayı hakkında terör örgütü
propagandası  yapmaktan  dava  açılan  Fatin  Kanat  8  Aralık  2022’de  Ankara  25.  Ağır  Ceza
Mahkemesi’nde dördüncü kez hâkim karşısına çıkacak.
 
Üçüncü  duruşmanın  görüldüğü  19  Ekim  2022  tarihinde  cumhuriyet  savcısı  Kanat’ın
cezalandırılması yönündeki mütalaasını sunmuş ve insan hakları savunucusunun katıldığı basın
açıklamalarının PKK’nin talimatlarıyla düzenlendiğini iddia etmişti. 

İddianamede delil olarak insan hakları savunucusunun katıldığı on bir toplantı ve gösteri yürüyüşü
gösterilmişti. Bunlardan dokuz tanesi 2019 yılında Hasta Mapuslara Özgürlük İnisiyatifi tarafından
düzenlenen  hapishanede  kalamayacak  kadar  sağlıkları  kötüleşen  hasta  tutukluların  tahliye
edilmelerine ilişkin,  bir  diğeri  2018 yılında İnsan Hakları  Derneği önünde Roboskî  Katliamı’nda
hayatını  kaybedenlere adalet  çağrısında bulunan basın açıklaması  ve son olarak  2016 yılında
Beyaz  Bayrak  İnisiyafiti’nce  düzenlenen  ve  sivillerin  çatışmadan  zarar  görmemesi  için  insani
koridor çağrısı ve ateşkes çağrısı yapan eylemdi. 

27  Kasım  2019’da  aralarında  Fatin  Kanat’ın  da  bulunduğu  on  bir  kişinin  evi  sabahın  erken
saatlerinde basılmış ve bu kişiler gözaltına alınmıştı. 2016’daki ateşkes ve insani koridor çağrısı ile
ilişkilendirilerek gözaltına alınanlar iki gün sonra, 29 Kasım 2019’da serbest bırakılmıştı. 7 Ocak
2022 tarihli iddianamenin Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle ilk duruşma 19
Nisan 2022’de görülmüştü. 

Front Line Defenders Fatin Kanat’ın barışçıl insan hakları çalışmaları sebebiyle yargılandığına ve
gecikmeksizin derhal beraat ettirilmesi gerektiğine inanıyor. İnsan Hakları Derneği’nin Ankara Şube
Eşbaşkanı  olarak,  hakları  ihlal  edilen  kişilerin  insan  haklarını  savunmak  ve  insan  haklarının
gelişmesi için çalışmak bir hak savunucusu olan Fatin Kanat’ın doğal olarak ödevidir. Front Line
Defenders Türkiye hükümetinin insan hakları savunucularını ve her türlü eleştirel ses çıkaranları
korkutmak ve susturmak için ısrarla dayanaktan yoksun suçlamalarla terörle mücadele yasalarını
kullanmasından  derin  endişe  duymaktadır.  Siyasi  ve  Medeni  Haklara  Dair  Uluslararası
Sözleşme’nin tarafı olarak hükümeti ifade özgürlüğüne ve toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğüne
saygı duymaya ve bunları korumaya çağırıyoruz. Ayrıca, İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi'nin
bir destekçisi olarak hükümetin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için güvenli ve elverişli
bir ortam sağlaması gerektiğini hatırlatıyoruz. 
  

https://www.frontlinedefenders.org/tr/profile/fatin-kanat


Front Line Defenders Türkiye Cumhuriyeti makamlarından:

1. Fatin Kanat’ın meşru ve barışçıl insan hakları savunuculuğundan kaynaklanan suçlamaların
hepsinin düşürülmesini,

2. Türkiye’deki insan hakları savunucularının hedef gösterilmesinin sonlandırılmasını ve yargı
yoluyla  baskı  kurulması  da  dahil  tüm  kısıtlamalardan  bağımsız  ve  misilleme  endişesi
gütmeden tüm koşullarda meşru insan hakları faaliyetlerini sürdürmelerinin güvence altına
alınmasını talep etmektedir.

 


