25.05.2021 TARİHLİ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!
Mahpusların birçok temel hakkını Anayasa’ya aykırı bir biçimde sınırlandıran 2-3519 Esas
Numaralı Kanun Teklifi, yol açacağı hak ihlallerine ilişkin tepkilerin gelmesi üzerine Nisan
ayında meclisten geri çekilmişti. Ancak Salı günü aynı hukuka aykırı maddelerin sadece siyasi
mahpuslar açısından uygulanmasını öngören bir yasa teklifi yapıldı ve bugün TBMM’de
görüşülecek. Öncelikle Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen Kanun Önünde Eşitlik
maddesine rağmen son zamanlarda yapılan tüm infaz düzenlemelerinde siyasi mahpuslar ayrı
tutularak infazda eşitlik ilkesinin görmezden gelinmesine ve ayrımcılık yasağına aykırı bu
kanun teklifine hukuk kurumu olarak karşı çıkıyoruz. Ayrımcılık yapmama ilkesi eşitlik ilkesini
güvence altına alan başka bir hukuki form olarak düşünülebilecek ve insan haklarının
korunmasında genel bir ilke olarak; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi, Irk ayrımcılığını yasaklayan Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Uluslararası Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi bütün temel insan
hakları metinlerinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla siyasi mahpuslar da aynen diğer mahpuslar
gibi hapsedildikten sonra özgürlük hakkı dışında, hiçbir temel hak ve hürriyetinden mahrum
bırakılamazlar; özgür insanlarla eşit standartlarda ve aynı etik ilkeler doğrultusunda haklara
erişimlerinin sağlanması gerekir. Teklif edilen kanun değişikliğinin kabul edilmesi halinde;
siyasi mahpusların hem hali hazırda hapishane idaresince denetlenen yazışmaları ayrıca kayıt
altına alınacak hem de ziyaretçileriyle yaptıkları görüşmeler hem dinlenilip hem de
kaydedilecektir. Böylece mahpusların mahremiyet haklarının korunmayacağı daha baştan
kanun ile deklare edilmiş olacaktır. Oysa temel haklar ancak ve ancak Anayasa’nın 13.
maddesine uygun olarak özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere sınırlanabilir. “Kamu düzeni”, “toplum güvenliği” gibi muğlak ve keyfiyete
sebep olacağı çok açık olan tabirlerle siyasi iktidarın her fırsatta hak ve özgürlükleri
sınırlandırmaya kalkışması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Bu sebeple özellikle
pandemi sürecinde hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri korkunç bir boyuta ulaşmışken ve
mahpusların bir yıldan fazladır neredeyse tüm hakları askıya alınmışken; hapishanelerde
yaşanan ihlalleri ortadan kaldırmak yerine daha da fazla hak ihlaline sebep olacak Anayasa’ya
aykırı olan bu ayrımcı kanun teklifinin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.
Kamuoyuna Duyurulur.

