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Pakistan’da hakaret kanunu ve ?iddet
2009 y?l?nda, Aasia Bibi isimli Pakistanl? H?ristiyan bir kad?n hakaretten suçland?. ?ki y?l
sonra davay? temyize götüren vali öldürüldü. Ayyaz Mallick yaz?yor.

Haziran 2009’da, Sheikhupura bölgesinden be? çocuk annesi H?ristiyan Aasia Bibi, kendisini bir
gayr?-Müslim olarak kuyudaki suya dokundu?u için suyu kirletmekle suçlayan köylülerle tart??maya
tutu?tu. Qari Salam ad?ndaki yerel bir din adam? Aasia Bibi’yi Hz. Muhammet hakk?nda
a?a??lay?c? sözler sarf etmekle suçlad? ve Bibi hakaret kanunu olarak da bilinen Pakistan Ceza
Kanunu’nun 295-C bendini ihlal etti?i için tutukland?. 8 Kas?m 2010’da Sheikhupura ?ehir
mahkemesi taraf?ndan hakaretten suçlu bulunan Bibi, ölüm cezas?na çarpt?r?ld?. Bibi’nin i?çilikle
geçimini sa?layan kocas? Ashiq Masi, Aasia Bibi’nin hüküm giymesinin “yanl?? suçlamalara”
dayand???n? ilân etti ve mahkeme karar?n? Lahore’deki yüksek mahkemeye ta??d?.
?ngiliz egemenli?i döneminde getirilen Pakistan Hakaret Yasas?na, 1986 y?l?nda Komutan Ziya ül
Hak önderli?indeki askeri rejimi taraf?ndan bugünkü hâli verildi. Sonras?nda az?msanmayacak
say?da insan, özellikle de az?nl?k grublar?na mensup ki?iler, bu yasa kapsam?nda suçland?lar.
Her ne kadar idam hiç gerçekle?mese de, hakaret yasas?yla suçlanan yakla??k 32 ki?i yarg?s?z
infaza kurban gitti ve hakaretle suçlanan ki?ilere beraat karar? veren en az iki hakim öldürüldü.
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Aasia Bibi davas?n?n çekti?i uluslararas? tepki ve insan haklar? gruplar?n?n ça?r?lar? Punjab
valisi Salman Taseer’in bir seri sembolik ve sempatik aç?klamalar yapmas?na, davay? temyiz
istemine ve kanunun de?i?tirilmesini istemesine ön ayak oldu. Taseer, suçlu bulunan bir H?ristiyan
kad?na arka ç?kt??? ve yasan?n i?leyi?ine müdahale etti?i için ülkede ele?tiri oda?? oldu. 3 Ocak
2011’de, Pakistan’?n ba?kenti ?slamabad’ta kendi korumalar?ndan biri taraf?ndan güpegündüz
vurularak öldürüldü. Koruma, Mumtaz Qadri cinayeti itiraf etti ve terörle mücadele mahkemesi
taraf?ndan ölüme mahkum edildi. Ancak Qadri’ye sempati duyan gruplar ve dindar siyasi partiler,
onu desteklemek amac?yla protesto düzenlediler. Mumtaz Qadri’yi suçlu bulan hakim, hayat?ndan
endi?e duydu?u için Suudi Arabistan’a s???nd?. 1 Mart 2011’de, hakaret yasas?n?n de?i?tirilmesi
gerekti?ini savunan ve önde gelen az?nl?k haklar? aktivistlerinden biri olan dini az?nl?klardan
sorumlu bakan Shabaz Bhatti, ?slamabad’ta tetikçilein arabas?n? hedef ald??? bir sald?r?da
öldürüldü. 2012’nin ba?lar?nda, Bhatti’nin ölümünün zanl?lar? henüz bulunabilmi? de?il ve Aasia
Bibi hâlen Lahore yüksek mahkemesinin karar?n? bekliyor.
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