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Biyopolitika, hapishaneler 
ve infaz yasası

Nasıl ki ABD’de uyuşturucuya karşı savaş kasıtlı olarak 
siyahileri hedef aldıysa, Türkiye’de de “teröre karşı savaş” 
kasıtlı olarak başta siyasiler olmak üzere Kürt toplumunu 
hedef aldı. Terör suçlarını yasanın kapsamı dışında 
bırakan biyoiktidar, Selahattin Demirtaş ve HDP’li birçok 
belediyeci ve siyasetçiden, yalancı tanıklarla mahkûm 
edilmiş Kürt gençlerine kadar toplumun bir kısmını etnik 
temel üzerinden ölüme terk ediyor.

CİHAN ERDOST AKIN
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Biyopolitika hem Avrupa’da hem de ülke-
mizde akademinin yanı sıra popüler fel-
sefe ve siyasi analizlerde gittikçe yaygın-
laşan bir kavram. Özellikle korona virüsü 
salgını biyopolitika kavramına yeni bir 
ilgi akımı getirdi. İnfaz yasası, Mustafa 
Koçak’ın ölümü, Helin Bölek ve İbrahim 
Göçek’in direnişi, İsveç’te yaşayan Türk 
asıllı ailenin ambulans uçakla Türkiye’ye 
getirilmesi gibi Türkiye gündeminde olan 
konular biyopolitikanın ilgi alanında. Ne 
var ki biyopolitika analizleri İngilizce ya-
yın yapan gazetelerde yaygınlaşmasına 
rağmen Türkiye’de hala akademik alana 
sıkışmış durumda. Bu sebeple biyopoli-
tika ve infaz yasası üzerine bu kısa yazıyı 
kaleme almaya karar verdim.

Bu kavramı literatüre kazandıran Michel 
Foucault’ya göre biyopolitika kabaca ya-
şayan insanların nüfus, nüfusun ise idare 
edilmesi gereken bir ekonomik kaynak 
olarak görülmesi ve insan bedeninin si-
yasetin ana nesnesi haline gelmesidir. 
Nüfusun kontrol edilmesi -sosyal kont-
rol- ise bireyin biyolojik bedeninin kont-

rol edilmesiyle başlar. Bir bakımdan biyoiktidar bedenler üzerinde ku-
rulan iktidardır. Foucault, biyopolitikanın izini 18. yüzyıla, yani ulus 
devlet ve kapitalizmin yükselişine sürer. Klasik egemenlik anlayışında 
iktidarın sembolü kılıçtır, egemenlik ise “öldürmek veya yaşamasına 
izin vermek” kapasitesinde yatar. İdam cezası buna verilebilecek en 
basit örneklerden. Biyoiktidarın egemenlik felsefesi ise yaşatmak veya 
ölüme terk etmektir. Yani bir anlamda ölüm tehdidi kendini yaşamın 
korunması, sürdürülmesi ve yükseltilmesine bıraktı diyebiliriz. Hasta-
neler, sigorta kurumları, nüfus sayımları ve gözetleme teknolojilerini 
ise biyoiktidarın aygıtları arasında sayabiliriz.

“Bir bakımdan 
biyoiktidar bedenler 
üzerinde kurulan 
iktidardır. Foucault, 
biyopolitikanın 
izini 18. yüzyıla, 
yani ulus devlet 
ve kapitalizmin 
yükselişine sürer. 
Klasik egemenlik 
anlayışında 
iktidarın sembolü 
kılıçtır, egemenlik 
ise “öldürmek 
veya yaşamasına 
izin vermek” 
kapasitesinde yatar. 
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Biyopolitika bir nüfus yönetimi olarak 
yaşamın kutsanması olarak özetlenebilir 
ancak bu ölüm ve öldürmenin denklem 
dışında kaldığı anlamına gelmez. Biyo-
politika yani yaşam siyaseti, madalyonu-
nun diğer yüzü nekropolitika yani ölüm 
siyasetidir. Belirli bir nüfusun yaşamının 
yüceltilmesi için devlet aygıtı bir nüfusu 
öldürür ya da ölüme terk eder. Foucault 
için ırkçılık biyopolitiğin tepe noktası-
dır; Foucault, bir ırkın öldürülmesi veya 
ölüme terk edilmesini başka bir ırkın ya-
şamının kutsallığını pekiştiren bir nüfus 
yönetimi olarak okur. Liberal dünya dü-
zenindeki savaşları da biyopolitika üze-
rinden okumak mümkün. Örneğin ABD, 
11 Eylül saldırıları sonrasında gelişen Af-
ganistan ve Irak’ın işgalleri ve dolayısıy-
la burada yaşanan ölümlerin Amerikan 
halkının güven içerisinde ve özgürce ya-
şayabilmeleri için gerekli olduğunu izah 
etmiştir.

Hapishanelerin biyo/nekropolitika için 
önemini korona salgını tekrar gözler 
önüne serdi. Hapishaneler bedenin ha-
reket kabiliyetini kısıtlayıp ve bireyi sü-
rekli gözetim altında tutarak bireyi ve 
birey üzerinden toplumu disipline eden 
kurumlardır. Bu özellikleriyle de biyoik-
tidarın vazgeçilmez aygıtlarından birisi-
dir. Yine ABD örneği üzerinden gitmek 
gerekirse, 1970’lerde başlayan “uyuşturu-
cuya karşı savaş” politikaları kasıtlı ola-
rak yoksul bırakılan siyahi mahallelere 
odaklanarak on yıllar boyunca siyahileri 
orantısız bir şekilde esarete mahkûm etti. 

“Hapishanelerin 
biyo/nekropolitika 
için önemini 
korona salgını 
tekrar gözler önüne 
serdi. Hapishaneler 
bedenin hareket 
kabiliyetini 
kısıtlayıp ve 
bireyi sürekli 
gözetim altında 
tutarak bireyi ve 
birey üzerinden 
toplumu disipline 
eden kurumlardır. 
Bu özellikleriyle 
de biyoiktidarın 
vazgeçilmez 
aygıtlarından 
birisidir.
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Bugün Amerika’nın birçok eyaletinde 
kenevir (esrar) satışı yasallaştıysa da 
hapishaneler hala üzerinde kenevir bu-
lundurmaktan hüküm giymiş siyahiler-
le dolu. Bu açıdan bakıldığında korona 
virüsünün Amerikan hapishanelerinde 
yayılması ve özellikle siyahi nüfusun 
ölüme terk edilmesi Foucault’nun nüfus 
yönetiminde ırkın önemini vurgulayan 
argümanını destekler nitelikte.

Gelelim asıl konumuz olan Türkiye ve 
Erdoğan affı olarak da anılan infaz yasa-
sına… Bu infaz yasası biyopolitika üze-
rinden nasıl anlamlandırılabilir? Önce-
likle af yasasını ABD örneğinde olduğu 
gibi bireyi ve toplumları etnik kimlik 
üzerinden ölüme terk eden bir nüfus 
yönetimi olarak okumak mümkün. Na-
sıl ki ABD’de uyuşturucuya karşı savaş 
kasıtlı olarak siyahileri hedef aldıysa, 
Türkiye’de de “teröre karşı savaş” kasıtlı 
olarak başta siyasiler olmak üzere Kürt 
toplumunu hedef aldı. Terör suçlarını 
yasanın kapsamı dışında bırakan biyo-
iktidar, Selahattin Demirtaş ve HDP’li 
birçok belediyeci ve siyasetçiden, ya-
lancı tanıklarla mahkûm edilmiş Kürt 
gençlerine kadar toplumun bir kısmını 
etnik temel üzerinden ölüme terk edi-
yor.

Ancak Erdoğan affını sadece etnik te-
mel üzerinden okumak eksik olur diye 
düşünüyorum, zira etnik kökeninden 
bağımsız olarak Ahmet Altan, Osman 
Kavala, onlarca avukat, yüzlerce gaze-
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teci ve muhabir terör suçlamalarıyla 
hapis yatmakta. Birçok siyasetçi ve ga-
zetecilerin suçu artık açık açık düşün-
ce suçu olarak adlandırılıyor. Biyopo-
litika, nekropolitika, biyoiktidar gibi 
“akademik” terimlere sığınmadan da 
anlaşılacağı üzere AKP-MHP iktidarı 
“muhalifleri” ölüme terk etmekte. Bu 
kavramların bize gösterdiği ise infaz ya-
sasının aynı zamanda nüfusu kontrol ve 
disipline etme aygıtı olduğu. Türkiye ör-
neğini biyopolitika üzerinden okumak 
mümkün olduğu gibi biyopolitikayı da 
Türkiye örneği üzerinden okuyabiliriz. 
İnfaz yasası, biyo/nekro iktidarın nüfu-
su sadece ırk ve etnik temel üzerinden 
değil, aynı zamanda siyasi ve ideolojik 
görüş üzerinden yapılandırdığını göste-
riyor.

Biyoiktidara nasıl direnebileceğimiz 
başlı başlına yeni bir yazı konusu. Ga-
zete Duvar’da da yayınlanan Panagiotis 
Satiris’in demoktratik bir biyopolitika 
mümkün mü yazısı güzel bir başlangıç 
noktası. Benim altını çizmek istediğim 
nokta ise şu: İsveç’ten getirilen aile ör-
neğinde olduğu gibi Türkiye’nin “insan-
cıl” politikalarını ve sağlık sistemini yü-
celtmeden önce iktidar kimi yaşatmak, 
kimi öldürmek ve kimi ölüme terk et-
mek için çaba sarf ediyor sorularını 
kendimize sormalıyız; zira biyopoliti-
kanın bize gösterdiği üzere öldürmek 
ve ölüme terk etmenin nesnesi bireyin 
ötesine geçmekte.

“Biyoiktidara nasıl 
direnebileceğimiz 
başlı başlına yeni bir 
yazı konusu. Gazete 
Duvar’da da yayınlanan 
Panagiotis Satiris’in 
demoktratik bir 
biyopolitika mümkün 
mü yazısı güzel bir 
başlangıç noktası. 
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Tutukluluk özelinde yeni 
infaz yasası ve değişmeyen 

alışkanlıklar
Fakat öyle mi gerçekten, torba yasada ‘tutuklu’ 
kelimesi geçmiyor diye, bu yasanın tutuklu yargılanan 
vatandaşlar için doğurduğu hiçbir hukuki neticesi 
yok mu? Elbet var. Ideal bir hukuk sistemi içerisinde, 
kanunlar arasında ancak hukukçuların görebileceği, 
teknik bağlar vardır. Bu yazımızı yalnızca hukukçuların 
okuruna sunmadığımızdan söze şöyle devam etmekte 
fayda var; Yeni Infaz Kanunu, tutuklu yargılananları 
doğrudan kapsam içerisine almamış olsa da, tutuklular 
için dolaylı olarak ‘hukuki’ neticeler doğurmaktadır.

EKREM BAŞ



10

Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren yeni İnfaz Yasası birçok 
tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu 
tartışmalar, Türkiye’de -tıpkı diğer pek 
çok konuda olduğu gibi- parti/politik 
meselelere meze edildi. Yeni İnfaz Ya-
sası’nın, kapsam dışı bıraktığı suçlar 
ile eşitsiz bir düzenleme olduğu apaçık 
ortada.

İnsan hayatını yakından ilgilendiren 
bu yasa bir anlamda, uzun zaman önce 
en yetkili ağızlardan çıkan sözlerin ge-
cikmeli de olsa tutulma telaşıydı. Bir 
yanda cezaevlerinde karıncalı televiz-
yonlarındaki birkaç kanaldan yasa sü-
recini takip etmeye çalışan hükümlü ve 
tutuklular, öte yandan dışarıda avukat-
larına sık sık gelişmeleri soran aileler. 
Gelecek olan küçük bir iyi haber için 
bütün günlerini İnfaz Yasası ile ilgi-
li gelişmeleri araştırmaya ayırdıkları-
nı bildiğimiz, umut bekler bırakılmış 
gözü yaşlı aileler.

Yasa tüm tartışmaları uhdesinde taşı-
yarak çıktı ve yürürlüğe girdi. Geriye 
karmakarışık ve neredeyse her suç tipi 
için ayrı infaz rejimi düzenleyen bir in-
faz sistemi kaldı. Fakat kapsam mese-
lesi suç tipleri özelinde çok yoğun tar-
tışılırken, Yeni İnfaz rejiminin tutuklu 
yargılananlar için ne dediği neredeyse 
hiç konuşulmadı. Yargılaması devam 
eden tutuklular kapsamın dışındadır, 
denip konu her defasında peşinen ka-
patıldı.

“Yasa tüm 
tartışmaları 
uhdesinde taşıyarak 
çıktı ve yürürlüğe 
girdi. Geriye 
karmakarışık ve 
neredeyse her suç tipi 
için ayrı infaz rejimi 
düzenleyen bir infaz 
sistemi kaldı. Fakat 
kapsam meselesi suç 
tipleri özelinde çok 
yoğun tartışılırken, 
Yeni Infaz rejiminin 
tutuklu yargılananlar 
için ne dediği 
neredeyse hiç 
konuşulmadı. 
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Fakat öyle mi gerçekten, torba yasada ‘tu-
tuklu’ kelimesi geçmiyor diye, bu yasanın 
tutuklu yargılanan vatandaşlar için doğur-
duğu hiçbir hukuki neticesi yok mu? Elbet 
var. İdeal bir hukuk sistemi içerisinde, ka-
nunlar arasında ancak hukukçuların göre-
bileceği, teknik bağlar vardır. Bu yazımızı 
yalnızca hukukçuların okuruna sunmadı-
ğımızdan söze şöyle devam etmekte fayda 
var; Yeni İnfaz Kanunu, tutuklu yargılanan-
ları doğrudan kapsam içerisine almamış 
olsa da, tutuklular için dolaylı olarak ‘huku-
ki’ neticeler doğurmaktadır.

Buyurun… Düzenlemenin, atılı suçları 
kapsam içerisinde yer alan suçlardan yargı-
lanan tutuklular için doğurduğu neticeleri 
anlamaya çalışalım;

İndirim kapsamındaki suçlardan tutuklu 
olan birinin, ceza alması koşulunda yatar 
yüzdesi azalıp denetim süresi arttığında 
cezaevinde geçireceği farazi süre yüksek 
oranda kısalmış oluyor. Bu durumda bir 
kişinin, tutuklu geçirdiği süre makul sü-
reyi aşmış, hatta kişi tüm infazını tutuklu 
geçirdiği sürede tamamlamış olabilir. Bu 
koşulda tutuklu kişi, hükümlü olduğunda 
yararlanacağı yeni infaz indiriminden, he-
nüz bu aşamada faydalandırılmalı ve der-
hal tahliye edilmelidir. Bu hukuki durum-
da olan kişinin, hükümlülerden tek farkı, 
re’sen tahliyesi olamayacağından, dosyası-
na bakan Mahkeme’nin (Soruşturma aşa-
masındaysa, Savcılık talebiyle Hâkimliğin) 
münferiden tahliye kararı alacak olmasıdır.
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Bilindiği üzere, sözü çok önceleri veri-
len bu İnfaz Yasası, pandemi nedeniyle 
apar topar ülke gündemine gelip mec-
listen geçti ve yasalaştı. Yani itici güç, 
Covid-19 salgını idi. Bu nedenle sağlık 
durumu endişe verici olan, özellikle 
kronik hastalık sahibi tutukluların gös-
terir sağlık raporlarını dosyaya sunma-
ları gerekiyor. Zira unutulmamalıdır ki 
sağlık nedenleri, tutukluluk nedenlerin-
den daha önemlidir. Üstelik tutukluluk 
tedbiri, zaruri değil, arızidir. Yani en son 
raddede uygulanacak tedbirdir. Kanu-
numuzda alternatif seçimlik adli kont-
rol hükümleri yer almakta. Yasa koyucu 
çatık kaşlı değildir, ama şakayı da sev-
mez; hiçbir kanun hükmünü boş yere 
düzenlenmemiştir. Madem kanuni im-
kân var, o halde uygulanmalı.

Adalet Bakanı’nın konu hakkında-
ki açıklamalarından bildiğimiz üzere, 
Türkiye’de birçok cezaevinde Covid-19 
vakasına rastlandı. Hatta cezaevinde 
kaptığı virüs nedeniyle vefat eden ilk 
mahpus müvekkilimiz Mehmet Yeter 
oldu. Kendisinin, Samsun Cezaevi’nde 
vefat etmesine mi üzülelim yoksa aile-
sine haber verilmeden alelacele defne-
dilmesine mi şaşıralım, kararsız kaldı-
ğımız bir süreç yaşadık…

Konumuza dönecek olursak; yasa der ki; ey Mahkeme! Görevin, yargı-
lamayı sağlıklı bir biçimde yürütüp, deliller eşliğinde ulaşacağın vicdani 
kanaat ile maddi gerçeği ortaya çıkarmak. Bu süreçte, yargılanan kişinin 
ruh ve beden sağlığını da gözet. Çünkü bu konuda doğacak sorunlardan 
sen sorumlusun.

“Yasa der ki; ey 
Mahkeme! Görevin, 
yargılamayı sağlıklı 
bir biçimde yürütüp, 
deliller eşliğinde 
ulaşacağın vicdani 
kanaat ile maddi 
gerçeği ortaya 
çıkarmak. Bu süreçte, 
yargılanan kişinin ruh 
ve beden sağlığını da 
gözet. 
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O halde şu sonuca varabiliriz; Sanık 
hakları açısından, mahkemece ihma-
len alınan kararlar tutuklunun yaşamı-
nı tehlikeye sokacaksa, Mahkeme’nin 
hukuki sorumluluğuna gidilmesi ola-
ğandır.

Diğer bir husus, pandemi süreci içeri-
sinde tutukluluk tedbirini incelemek 
gerek; Ceza Muhakemeleri Kanunu’n-
da sayılmış olan tutukluluk nedenle-
ri, pandemi ortamında kendiliğinden 
ortadan kalkmakta. Düşünün ki, değil 
ülkeler arası, şehirlerarası yolculuğun 
dahi neredeyse yasaklandığı bir süreç 
içerisindeyiz. Hem bir süredir, hafta-
nın belirli günleri evden çıkma yasağı 
da uygulanıyor. Demek ki, bu ortamda 
bir tutuklunun yargılanmaktan kaçma 
yahut dosyadaki delilleri karartma ih-
timallerini düşünmek yersiz olacak. O 
halde hukuk mantığı der ki, tutuklu-
nun verilecek bir adli kontrol ile kendi 
evinde, tedbirlere riayet eder biçimde, 
kendi karantinasında kalması ve yar-
gılamaya tutuksuz devam olunması, 
gerek sanık hakları açısından, gerekse 
yargılanmanın daha sağlıklı ilerlemesi 
açısından doğru olandır.

İster tutuklu ister tutuksuz olsun, yar-
gılanması devam eden kişiyi baştan 
suçlu kabul eden görüş, kelimenin tam 
anlamıyla Orta Çağ engizisyon anla-
yışının bir uzantısıdır. Çağdaş hukuk 
sisteminde masumiyet karinesi ilkesi 
gereği henüz suçu sabit olmayan tu-

“Ister tutuklu 
ister tutuksuz olsun, 
yargılanması devam 
eden kişiyi baştan 
suçlu kabul eden 
görüş, kelimenin tam 
anlamıyla Orta Çağ 
engizisyon anlayışının 
bir uzantısıdır. 
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tuklunun, böylesi bir salgın felaketi 
sürecinde, kıyasen hükümlüler tahliye 
ediliyorsa, hayli hayli tahliye edilmele-
ri gerekir. Kaldı ki, tutuklulukta makul 
sürelerini Yeni İnfaz hesabıyla doldur-
muş ve dahası kronik hastalığı olanlar 
için yetkili makamlar derhal tahliye ka-
rarı almadır.

Bahsini geçirdiğimiz bu ihtimallerin 
biri veya birkaçı olması durumun-
da, tutuklunun tahliyesi pekâlâ şarttır. 
Adil Yargılanma Hakkı’nın bir uzan-
tısı diyebileceğimiz Sanık Hakları’nın 
en önemli kolu olan yargılanan kişinin 
sağlıklı bir biçimde yargılanmasının de-
vam olunması hususu tutuklular için 
ancak bu şekilde sağlanabilir.

ÖLÜM GİZİNDE BİR İRONİ

Size küçük bir sır vereyim; henüz tutuklu bir müvekkilimin atılı suçu 
Yeni İnfaz Yasası indirim suçları kapsamı içerisinde. Yeni infaz hesabıy-
la, alacağı en olumsuz ihtimalli hapis cezası süresini tutuklulukta ge-
çirmiş durumda. Üstelik kendisi ilerlemiş kronik şeker hastası. Tüm bu 
hususları belgelendirerek Mahkeme’ye bir tahliye talebi yaptık. Mahke-
me henüz tutuk inceleme tarihi gelmeden iddia makamından mütalaa 
istedi. Bilenler bilir, bu klasik bir ceza mahkemesi tavrı değildir. Fakat 
Mahkeme, doğabilecek tehlikenin farkında olduğundan, bir ara müta-
laa istemek zorunda hissetti. Savcılık makamı ise, bizim sunduğumuz 
tahliye talepleriyle alakasız, ezber ve basmakalıp nedenler öne sürerek 
müvekkilin tutukluğunun devamı mütalaasında bulundu. Birçok dos-
yamın olduğu bu mahkeme, kararını açıklarken ilk defa şöyle bir ibare 
kullandı; “…nezdinde itiraz edilmek suretiyle yasa yolu açık olmak üzere 
C. Savcısı’nın talebine uygun tutukluluğun devamına oybirliği ile karar 
verildi.” Yani suçu savcıda arayın der gibi.

“Size küçük 
bir sır vereyim; 
henüz tutuklu bir 
müvekkilimin atılı 
suçu Yeni Infaz 
Yasası indirim suçları 
kapsamı içerisinde. 
Yeni infaz hesabıyla, 
alacağı en olumsuz 
ihtimalli hapis cezası 
süresini tutuklulukta 
geçirmiş durumda. 
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Savcının talebine uygun karar ve-
rildiğini hiçbir kararında lafzen 
yazmayan bu mahkeme, talebimi 
doğrudan alıntıladığım bu cüm-
le ile reddetti. Dikkat ederseniz 
Mahkeme ara-kararında ironik bir 
kalın punto (…talebine uygun…) 
kullanıyor. Bunu, doğması muh-
temel bir olumsuzluk ihtimalinde, 
sorumlu makamın kendileri değil 
savcılık makamı olduğu ironisi ola-
rak yorumladık ister istemez. Tabii 
şaşakaldık…

Demek ki, yargılamasına tutuklu 
devam olunan kişinin, hukuken 
Yeni İnfaz Yasası hükümlerinden 
dolaylı olarak lehe faydalandırıl-
ması gereken bu kadar hukuki iza-
hat varken, sürecin bu tür hukuk-
suz yargı alışkanlıklarına takılması 
muhtemel. Hukukun alışkanlıklara 
takılması mı dedik(?)

Ne yapalım, bazı alışkanlıklar ko-
lay değişmiyor… Huylu huyundan 
‘hukuk olsa’ vazgeçmiyor…
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Yargı, iktidarı anlamak 
ve infaz yasası

Kararlar anlık olarak alınıyor ve kamuoyu süreçleri 
içindeki anlamları gözlenerek yeniden ayarlamalar 
yapılıyor. Böylece her siyasi ve hukuki karar bir tür 
kamuoyu yoklamasına dönüşüyor; karşı “mahalle”nin 
tepkilerine ve kararı yorumlama biçimlerinne bağlı 
olarak değişiyor, değştiriliyor veya yineleniyor. Kavala 
kararı böyleydi örneğin. Süleyman Soylu’nun istifa 
girişimi süreci de aynı şekilde yönetildi.

ORHAN GAZİ ERTEKİN
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İnfaz yasası değişikliği olarak bilinen 
tasarının yasalaşması ile birlikte CHP 
Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı-
nı açıkladı. Peki Anayasa Mahkemesi 
ne yapabilir? 1991’de yaptığı gibi infa-
za ilişkin iyileştirmeleri genişletebilir 
mi ve ne ölçüde genişletebilir? Kimleri 
yasa kapsamında tutup kimleri dışarda 
bırakarak ihlal başvurusuna cevap vere-
bilir? Bu sorunum cevabı Türkiye’de si-
yaset ve hukukun eski ve yeni inşa biçim 
ve süreçlerini anlamaktan geçiyor. Çok 
şükür artık neredeyse herkes siyasi ana-
lizin ve yargıyı anlamanın iktidar-mu-
halefet ikiliğine odaklanmayı fazlasıyla 
aşan ilgilere ve kesitlere sahip olmakla 
mümkün olduğunu, hem iktidarın için-

deki hizip savaşlarını hem de hareket tarzlarını yorumlamanın icap etti-
ğini fark etmiş durumda. Ki bu durum aynı zamanda muhalefet etmenin 
imkan ve araçlarını da belirlemeyi kolaylaştırıyor.

Bununla beraber hâlâ konvansiyonel sığ bakış açısının içinde kısmen 
de olsa varlığını ve gücünü korumayı sürdürdüğü anlaşılıyor. Konvan-
siyonel bakış açısının öncelikli özelliklerinden birisi ortaokul milli tarih 
kitaplarından çıkma bir “tek adam” vurgusudur. Bu yaklaşım iktidarın 
“çoğul” yeniden üretimini ve hükümetin kendisiyle çelişen her hareke-
tinin yine kendisinin tutarlılığından kaynaklandığını fark edememekte-
dir. Ve konvansiyonel bakışın ikinci önemli sorunu ise “kamuoyu”nun 
hem iktidar içindeki gruplarda hem de dışında hâlâ anlamlı olduğu yer-
lerin bulunduğunun fark edilmemesidir. Ki bu da iktidar içinde sürek-
li değişen karar ve iradelerin değişme dinamiğinin farkına varamamak 
sonucunu getiriyor.

Şimdi henüz yasalaşan “înfaz yasası” üzerinden bu meseleyi çöözümle-
meye çalışalım beraberce. 1991 tarihle “şartla tahliye” sürecinden başla-
yıp bugüne gelelim.

“Konvansiyonel 
bakış açısının 
öncelikli 
özelliklerinden birisi 
ortaokul milli tarih 
kitaplarından çıkma 
bir “tek adam” 
vurgusudur. 
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TURGUT ÖZAL VE 1991 ŞARTLA 
TAHLİYESİ

1991’deki şartla tahliye yasası Turgut 
Özal hükümeti tarafından siyasi suç-
lar ve bir kısım yüz kızartıcı suç fiille-
ri dışarda bırakılarak kabul edilmişti. 
Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlali iddi-
asıyla başvuru üzerine Anayasa Mah-
kemesi Kürtlerin yargılandığı 765 sa-
yılı TCK’nin 125. maddesi yönünden 
anayasaya ihlal başvurusunu reddetti. 
Buna karşılık Türk hükümlülerin yar-
gılandığı suç ve ceza maddeleri yö-
nünden anayasa ihlali iddiasını kabule 
değer gördü. Böylece Kürt hükümlüler 
cezaevinde kalmaya devam ederken 
Türk hükümlüler serbest bırakılmışlar-
dı.

O süreçte “şartla tahliye yasası”nın kap-
samının Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan kısmen genişletilmesinin iki temel 
nedeni vardı: Birincisi Turgut Özal hü-
kümeti genel bir şartla tahliye kararına 
mutlak olarak karşı değildi. Fakat siyasi 
suçlara kadar genişletme kararının so-
rumluluğunu üzerine almak istemiyor-
du. Anayasa Mahkemesi, kısmen ihlal 
kararıyla siyasi iradenin eksik kalan 
kısmını tamamlayarak şartla tahliyeyi 
bazı siyasi suçlara kadar genişletme-
nin sorumluluğunu üzerine almış oldu. 
Kapsamı genişletmenin ikinci nedeni 
ise o dönemin “hukuk ve yargı sağdu-
yusu” Kürtlere ve onların hak iddiala-
rına kesinkes kapalı iken Türk hüküm-

“Anayasa 
Mahkemesi, kısmen 
ihlal kararıyla siyasi 
iradenin eksik kalan 
kısmını tamamlayarak 
şartla tahliyeyi 
bazı siyasi suçlara 
kadar genişletmenin 
sorumluluğunu 
üzerine almış oldu. 
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lüler için çeşitli esneklik alanlarına 
sahip bulunuyordu. Buradan bakıldı-
ğında Özal, Anayasa Mahkemesi’nin 
yasanın kapsamını genişleteceğini bi-
liyor ve bekliyordu. Kürtler konusun-
da ise hükümet ve yargıda negatif bir 
uzlaşmanın bulunduğu 1992 ve 1993’te 
iyice yoğunlaşan “beyaz Toroslar” dö-
nemiyle zaten açığa çıkacaktı. 1990’la-
rın başında toplam iktidar yapısındaki 
-1991’deki “erken tahliye” yasası bağla-
mında- muhafazakar ve cumhuriyetçi 
denge, siyasi ve kurumsal dolayımlar 
üzerinden çeşitli uzlaşma ve ortak-
lıklar içinde buluşmuşlar, Kürtsüz bir 
sağduyuda hizaya geçmişlerdi. Hem 
Özal hem de Anayasa Mahkemesi ken-
di temsil ettikleri taban ve kamuoyları 
açısından oldukça başarılıydılar.

PEKİ BUGÜN?

Bugünün infaz yasası ve Anayasa Mah-
kemesi’ndeki geleceği sorusuna gelir-
sek? Bugün farklı bir siyasi ve kurum-
sal dolayımlar alanında bulunuyoruz. 
Şurasını artık herkes biliyor ve idrak 
ediyor olmalı: Bugün bir siyasal krizin 
de ötesinde bir “egemenlik krizi”nin 
içinde yaşıyoruz. Herhangi bir kuv-
vet ve o kuvvet ve kurumlar içindeki 
güçlerin üzerinde ortaklaştıkları bir 
“sağduyu” alanı yok. İktidar blokunun 
içinde de yok. İkinci olarak kalıcı bir 
ittifak da ortada görünmüyor. Kaldı ki 
ittifak ve uzlaşmalar bir yandan iktidar 
hiziplerinin üst katmanları arasındaki 

“Şurasını artık 
herkes biliyor ve 
idrak ediyor olmalı: 
Bugün bir siyasal 
krizin de ötesinde bir 
“egemenlik krizi”nin 
içinde yaşıyoruz. 
Herhangi bir kuvvet 
ve o kuvvet ve 
kurumlar içindeki 
güçlerin üzerinde 
ortaklaştıkları bir 
“sağduyu” alanı yok.  
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ilişkiler içinde diğer yandan da taban-
larının geçici ve çok katmanlı cereyan 
eden kamuoyu süreçleri içinde belirle-
niyor. Kararlar anlık olarak alınıyor ve 
kamuoyu süreçleri içindeki anlamları 
gözlenerek yeniden ayarlamalar yapılı-
yor. Böylece her siyasi ve hukuki karar 
bir tür kamuoyu yoklamasına dönüşü-
yor; karşı “mahalle”nin tepkilerine ve 
kararı yorumlama biçimlerinne bağlı 
olarak değişiyor, değştiriliyor veya yi-
neleniyor. Kavala kararı böyleydi örne-
ğin. Süleyman Soylu’nun istifa girişimi 
süreci de aynı şekilde yönetildi. Burada 
iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Birin-
cisi iktidar sanıldığınnın tersine “çoğul” 
yapılar ve dengeleri arasında üretiliyor. 
İkincisi ise iktidar içi hiziplerin kendi 
mahsus kamuoyları kararın gücünü ve 
zayıflığını da belirliyor. Verilen ilk ka-
rarın geri alınması veya pekiştirilmesi 
ancak bu süreçlerden sonra mümkün 
hale geliyor. Dolayısıyla bir defa “Doğu 
despotizmi” yaklaşımı büyük oranda 
bizim olan biteni anlamamızı zorlaştırı-
yor. Nitekim Machiavelli Doğu’da “sivil 
toplum” yoktur derken yanlış biçimde 
gerekçelendirmişti aslında. Doğu’da da 
tıpkı Batı’daki gibi farklı grup ve hizipler 
arasında güç ilişkileri ve dengeler soru-
nu vardı ve sultan yerel güç ilişkilerini 

paylaşıma dahil etmeden herhangi bir yerel alanı yönetmiyor-yönetemi-
yordu. Sonuçta bugün siyaset ve düşünce esnaflarında sıkça karşılaşılan 
Doğu despotizmi denilen şeyin gerçekliği kuşkuludur ve bu durum bu-
gün için de geçerliliğini korumaktadır. Türkiye’nin geleneksel siyasetini 
anlamak bakımından önemli olduğu gibi bugünün kararlarını yorum-
lamak ve değiştirmek imkanı bakımından da önemli derslerdir bunlar.

“Sonuçta bugün 
siyaset ve düşünce 
esnaflarında sıkça 
karşılaşılan Doğu 
despotizmi denilen 
şeyin gerçekliği 
kuşkuludur ve bu 
durum bugün için 
de geçerliliğini 
korumaktadır. 
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BUGÜN YARGI VE SİYASET

Buna karşılık bugünün geçmişten en 
önemli farkı ise hiçbir siyasi gücün 
veya iktidar hizbinin kendi başına “ku-
rucu” ilişkilere girememesi ve bundan 
dolayı tüm siyasi tarafların ve yargı ve 
Anayasa Mahkemesi de dahil olmak 
üzere tüm kurumların sürekli olarak 
konum değiştirme ihtimalleriyle karşı 
karşıya olmasıdır. Dolayısıyla bugün 
açısından hem yargıda hem de iktidar 
alanında sonuç yaratmanın yolu önce-
likle iktidar hizipleri arasındaki çatlak-
ları iyi tespit etmek ve ikincisi de artık 
iyice bölünmüş iktidar hizbinin kamu-
oylarının ortaya çıkan herhangi bir so-
runu birbirlerine devretme oyununda 
gözlem altına almak olmalıdır. Sokağa 
çıkma yasağı tartışması buna bir ör-
nektir. Kavala’nın tahliyesi ve yeniden 
tutuklanması kararları da yine devlet 
hizipleri arasındaki çekişmenin güncel 
sahası olduğunu göstermektedir.

Peki buradan bakıldığında Anayasa 
Mahkemesi infaz yasasına dönük ana-
yasa ihlal başvurusunda ne karar vere-
bilir? Cevap açıktır ve bu herkesin her 
tür sonuç karşısında şaşırabileceği an-
lamına gelir. O verilen kararın da sade-
ce o günün konumuna işaret ettiğinin 
hatırda tutulması kaydıyla. Çünkü bu-
günlerde verilen her karar yine karar 
sahibinin kendisiyle çelişmek zorun-
dadır. Tıpkı Kavala kararında olduğu 
gibi. Tıpkı Soylu istifa girişiminde ol-

“Peki buradan 
bakıldığında Anayasa 
Mahkemesi infaz 
yasasına dönük 
anayasa ihlal 
başvurusunda ne 
karar verebilir? 
Cevap açıktır ve bu 
herkesin her tür 
sonuç karşısında 
şaşırabileceği 
anlamına gelir. 
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düğü gibi. O halde infaz yasasın-
da da, Kavala’nın yeniden ve ye-
niden tutuklanması sürecinde de 
biri uzun diğeri kısa vadeli olmak 
üzere ikili bir görev demokratik 
kamuoyunun önünde duruyor 
demektir. Uzun vadeli olanı kuş-
kusuz demokratik bir denge oluş-
turmanın imkanlarını takip et-
mektir ki bu da kaçınılmaz olarak 
bizim dışımızdaki (ister iktidar 
içi olsun ister iktidar dışı) grup 
ve hiziplerin takibini ve her gün 
doğan yeni imkanları gözlemle-
meyi gerektirir. Kısa vadeli olan 
ise iktidar içinde giderek bölünen 
kamuoylarının geçmişte kalan 
her sorunlu eylem ve kararı kimin 
üzerine yıkacakları konusundaki 
çekişmeyi yakından takip etmeyi 
gerektiriyor. İnfaz yasası demok-
ratik muhalefet için işte tam da 
bu geniş sahada, iktidar-muhale-
fet ikiliğine sıkışmadan doğrudan 
iktidar içi hizipler ve onların ka-
muoylarının içinde çalışmayı da 
gerekli kılıyor. Yani muhalefetin 
kendi alıştığı konforlu muhale-
fet alanını genişletmesinden baş-
ka çare yok… İşte o zaman infaz 
yasasının kapsamının Anayasa 
Mahkemesi tarafından genişletil-
mesi mümkün olabilecektir.
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İnfaz düzenlemesinin 
ardından cezaevlerinin 

durumu
Tüm modern infaz sistemlerinde olduğu gibi kişinin 
yaşam hakkı esas alınmalı. Aksi halde suçlunun 
topluma kazanımı, ıslahı gibi amaçların bir anlamı 
kalmaz. Suçun şahsiliği ilkesi kadar faillere özel 
uygulamalar getirilmemesi de evrensel bir ilkedir. 
Salgın hastalık evrensel hukuk ilkelerini unutma 
gerekçesi olamaz.

ALİ EŞSİZ
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7242 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbir-
lerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ceza 
infaz kurumlarında bulunan, içlerinde 
aylardır cezaevinde olup henüz iddia-
namesi düzenlenmeyen tutukluların da 
bulunduğu, aileleriyle birlikte milyon-
larca kişiyi etkileyecek bir düzenleme 
hayata geçti. Denetimli serbestlik, adli 
kontrol, özel ve genel af gibi yöntemlerle 
kişi ıslah edilirken bir taraftan da kişi-
nin topluma adaptasyonu sağlanır. Geç-
mişte de birçok kez af yoluna gidilmiş, 
toplumsal uzlaşı sağlanamadığında ya-
sadan verimli sonuçlar almanın müm-
kün olmadığı görülmüştür.

YASA DEĞİŞİKLİĞİNİN SONUÇ-
LARI NELER OLDU?

Örgütlü suçlar, tefecilik, canavarca hisle 
yaralama suçlarının cezalarında artırı-
ma gidildi.

Basit suçlardan kısa süreli ceza alıp ceza-
nın para cezasına çevrilmesi zorlaştırıl-
dı. Bu durum af sonrası cezaevlerindeki 
yoğunluğu artıracak bir hüküm olarak 
göze çarpıyor.

30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen 
suçlar bakımından terör, cinayet, uyuş-
turucu, kadına şiddet, cinsel suçlar hariç 
tutularak infaz indirimi 2/3 ’ten 1/2’ye; 
mükerrer ve örgütlü suçlar bakımından 
3/4’ten 2/3’e çıkarılmış; cinsel istismar 
suçu ve terör suçları bakımından 3/4 
oranı aynı kalmıştır.

“Basit suçlardan 
kısa süreli ceza alıp 
cezanın para cezasına 
çevrilmesi zorlaştırıldı. 
Bu durum af sonrası 
cezaevlerindeki 
yoğunluğu artıracak 
bir hüküm olarak 
göze çarpıyor.



25

Yukarıda bahsedilen suçlar hariç tutu-
larak denetimli serbestlik bir yıldan üç 
yıla çıkarılmıştır. 0-6 yaş grubu çocu-
ğuyla cezaevinde bulunan anneler ve 70 
yaşını bitiren kişiler hakkında denetim-
li serbestlik dört yıl uygulanır. Burada 
insan hakları temelli bir yaklaşımla suç 
tipi ayrımına gidilmeden genel bir uy-
gulamayla bebek sahibi anneler ve yaş-
lılık durumu esas alınmalıydı.

Devlete karşı işlenen suçlarda bir indi-
rim söz konusu olmadı. Bu durumda 
kişilere karşı işlenen suçların affedilip 
devlete karşı işlenen suçların bu kapsa-
ma alınmaması tezatlık oluşturmuştur.

MİT Kanunu kapsamında işlenen veya 
işlendiği iddia olunan suçların pakete 
dahil edilmemesi tutuklu gazetecileri bu 
kapsam dışında bırakmıştır.

Düzenlemeye Basın İlan Kurumu ara-
cılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama 
hakkı bulunmayan gazetelerin ceza in-
faz kurumlarına girişini yasaklayan bir 
hüküm de sıkıştırılmış, böylelikle tutuk-
lu ve hükümlülerin bilgi edinme ve ha-
ber alma hakkı kısıtlanmıştır.

İyi hale getirilen yeni kıstaslarla, iyi hal 
değerlendirmeleri arasına hükümlünün 
cezaevi dışındaki tutumları da eklen-
miş ve olumsuz bir durumda infazının 
yakılmasına fırsat verilmiştir. Böylece 
aftan yararlanamayanlar için şartların 
ağırlaştığını söylemek mümkün.

“Devlete karşı 
işlenen suçlarda bir 
indirim söz konusu 
olmadı. Bu durumda 
kişilere karşı işlenen 
suçların affedilip 
devlete karşı işlenen 
suçların bu kapsama 
alınmaması tezatlık 
oluşturmuştur. 
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CEZAEVLERİNİN DURUMU: CEZA-
EVLERİNDE İLK COVİD-19 VAKASI

Salgın hastalığın infaz kurumlarında ya-
yılması gündeme geldiğinde yetkili ma-
kamlar, bunların abartı ve siyasi söylem-
lerden ibaret olduğunu söyledi. Ta ki ilk 
ölüm haberi, Samsun Bafra T Tipi Cezae-
vi’nden gelene kadar. Adalet Bakanlığı’nın 
son açıklamasına göre ise beş ayrı infaz 
kurumunda 17 vaka tespit edilmiştir. Bir-
çok kişinin kapalı cezaevlerinden açık 
cezaevlerine nakli bekleniyorken açık ce-
zaevlerinde salgın riskinin daha yüksek 
olduğunu öngörmek mümkün. Nitekim 
17 vakanın tamamı açık infaz kurumla-
rında görülmüştür. İlk etapta 75 bin kişi, 
31 Mayıs 2020 tarihine kadar infazdan sa-
yılması kaydıyla izne çıkarıldı. İnfaz oran-
larındaki değişiklikle de 10 bin kişinin 
kapalı cezaevinden, 15bin kişinin de açık 
cezaevinden tahliyesi gerçekleşiyor. Tablo 
bu şekildeyken salgın konusunda siya-
si saiklerle kararlar alınması ciddi ölüm 
riski ve cezaevi problemini beraberinde 
getirir. Devletin tutuklu ve hükümlülerin 
yaşam hakkını koruma yükümlülüğü, in-
faz kurumlarında da devam eder. Ceza-
evlerinde binlerce kişinin salgın hastalık 
bulaşma baskısı altında tutulması bir çeşit 
işkence kategorisine girer.

Salgın öncesinde TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu bünyesinde oluş-
turulan alt komisyonun Diyarbakır Ce-
zaevi’ne ilişkin oluşturduğu taslak rapo-
runda; cezaevinde kapasitenin üstünde 
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insan olduğu, sağlık personelinin 
eksik, yemeklerin yeterli olmadığı 
ve çocukların beslenmesi için yeterli 
gıdanın temin edilmediği, kantin-
den tedarik edilen ürünlerin piyasa 
fiyatının üzerinde satıldığı raporlara 
yansımıştır. Haklarında toplama ve 
yasaklama kararı bulunmayan ki-
tapların talep edilmesine rağmen te-
min edilmemesi de bir başka konu. 
Cezaevlerine dair yine bir başka 
araştırma olan 31 Aralık 2018 TÜİK 
verilerine göre eğitim düzeyi açısın-
dan bakıldığında ilköğretim mezun-
ları yüzde 47 ile hırsızlık, yüzde 29 
ile öldürme, yüzde 36 ile uyuşturucu 
imal ve ticareti suçlarını en çok işle-
yen eğitim düzeyidir. Kalıcı sosyal 
çözüm için eğitim konusu üzerine 
yoğunlaşmak gerekir. Yüksekokul 
mezunlarının en çok işlediği suç ise 
yaralama olurken bu eğitim seviyesi-
ne mensup insanların, kendini özgür 
hissetmemesi, baskılanması sonucu 
şiddete yönelmesi olarak yorumla-
nabilir. Toplamda en çok işlenen suç 
ise hırsızlık olarak verilere yansımış-
tır. Bu suçun sosyoekonomik boyu-
tuna temas edilemediğinden grafi-
ğini artırarak devam ettirmektedir. 
Ek olarak her yıl ceza infaz kurumu 
sayısının arttığı ve suç işleyen kişi 
sayısının katlanarak devam ettiği de 
görülmekte.

“Cezaevlerine dair 
yine bir başka araştırma 
olan 31 Aralık 2018 
TÜIK verilerine göre 
eğitim düzeyi açısından 
bakıldığında ilköğretim 
mezunları yüzde 47 
ile hırsızlık, yüzde 29 
ile öldürme, yüzde 36 
ile uyuşturucu imal ve 
ticareti suçlarını en çok 
işleyen eğitim düzeyidir.  
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NASIL BİR YAKLAŞIM ÇÖZÜM 
SAĞLAR?

Tutuksuz yargılama kural; tutuklu yar-
gılama isitsnadır!

*Tüm modern infaz sistemlerinde ol-
duğu gibi kişinin yaşam hakkı esas alın-
malı. Aksi halde suçlunun topluma ka-
zanımı, ıslahı gibi amaçların bir anlamı 
kalmaz.

*Suçun şahsiliği ilkesi kadar faillere özel 
uygulamalar getirilmemesi de evrensel 
bir ilkedir. Salgın hastalık evrensel hu-
kuk ilkelerini unutma gerekçesi olamaz.

*Kişilerin suça karışma sebepleri irde-
lenmeden, kalıcı çözümler üretilmeden 
toplu tahliyeler doğru değildir.

*Bir kereye mahsus denetimli serbest-
likten faydalanmayı kolaylaştıran mad-
de kapsamına; söylemlerinden, yazdık-
larından, düşüncelerinden ötürü içerde 
tutulan kişilerin de dahil edilmesi gere-
kir. Bu yaklaşım 2020 Dünya Basın Öz-
gürlüğü Endeksi’nde 154’üncü sırada 
olmamıza ve Uluslararası Gazetecileri 
Koruma Komitesi’nin açıkladığı tutuk-
lu gazetecilerin sayısına ilişin raporda 
ilk sırada yer almamıza bir nebze çare 
olabilirdi. Tahliye olan kişilerin işlediği 
suçlar gündeme geldikçe yasanın adilli-
ği sorgulanacaktır.

“Suçun şahsiliği 
ilkesi kadar faillere 
özel uygulamalar 
getirilmemesi de 
evrensel bir ilkedir. 
Salgın hastalık 
evrensel hukuk 
ilkelerini unutma 
gerekçesi olamaz. 
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*Terör suçları bakımından en tartışmalı 
husus ise terör tanımıdır. Suç tanımına 
geniş bir yorum getirilebilmesi, mahke-
meler arası uygulama farklılıklarına se-
bebiyet veriyor.( Konunun meraklıları 
için terör suçu tanımına ilişkin önemli 
iki kararı buraya bırakıyorum: Bireysel 
Başvuru No: 2017/36722 K.T.: 915/2019 
ve İptal Davası: E.1991/18 K.1992/20 )

*0-1 yaş arası 800 çocuk infaz kurumla-
rında anneleriyle birlikteyken ruhsal ve 
fiziksel gelişimleri yeterli olmayacaktır 
dolayısıyla ev hapsi kolaylığı sağlanmalı.

*Ceza infaz kurumlarındakilere sadece 
artırılıp azaltılacak bir sayı olarak bak-
mamalı, eşit bir infaz uygulaması ile 
kişileri suça iten sebeplere çözüm bu-
lunmalı, çare olarak ölüm oruçlarını bı-
rakmamalıyız.

“0-1 yaş arası 
800 çocuk infaz 
kurumlarında 
anneleriyle 
birlikteyken ruhsal 
ve fiziksel gelişimleri 
yeterli olmayacaktır 
dolayısıyla ev hapsi 
kolaylığı sağlanmalı.
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Kaçakçılık suçları 
bakımından yeni infaz 

kanunu
7242 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazı 
Hakkında Kanun Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, kaçakçılık suçlarında da çok 
önemli değişiklikler barındırıyor. Kanun’un spesifik 
olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda getirdiği 
değişikliğe gelmeden önce bu suç yönünden de geçerli 
olan infaz indiriminden bahsetmekte yarar var.

ERSELAN AKTAN
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Türkiye’de Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nunu uyarınca açılan dava sayısı diğer 
tüm suç oranlarına göre her yıl en ön sı-
ralarda yer alıyor. Adalet Bakanlığı’nın 
bu konuda en son 2018 yılına dair pay-
laştığı istatistiklere göre Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’na muhalefet suçu 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında 
Kanun’a muhalefet suçundan sonra 
yargıyı en fazla meşgul eden suç tipleri 
arasında yer alıyor .1

Ceza mahkemelerine 2018 yılı içinde 
özel kanunlar uyarınca açılan davalar-
daki suçların analizi yapıldığında da 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa mu-
halefet suçunun ikinci sırada olduğu 
görülüyor.2 Bu konuda yapılan bölgesel 
analizde de benzer sonuçlar var. Mar-
mara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güney-
doğu ile Karadeniz bölgelerindeki suç 
tipi dağılımında kaçakçılık hep ikinci 
veya üçüncü sıralarda bulunuyor.
 
ESKİ UYGULAMAYA DAİR NOTLAR

Bu suç tipinin bu kadar fazla gündeme 
gelmesinin elbette farklı ekonomik-sos-
yal nedenleri var. Ancak yargı alanında-
ki pratiklere bakıldığında çoğu zaman 
elinde 5-10 karton sigara bulunduran 
kişilerin de kolaylıkla soruşturulduğu, 
hatta hapis cezaları almalarının söz ko-
nusu olduğu biliniyor.

1 Adalet İstatistikleri, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve 
İstatistik Genel Müdürlüğü
2 Adli İstatistikler 2018 raporu, Adli Sicil ve İstatis-
tik Genel Müdürlüğü

“Ceza 
mahkemelerine 
2018 yılı içinde 
özel kanunlar 
uyarınca açılan 
davalardaki suçların 
analizi yapıldığında 
da Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa 
muhalefet suçunun 
ikinci sırada olduğu 
görülüyor. 
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Oysa aslında bu konuda Yargıtay 7. 
Ceza Dairesi’nin istikrar kazanmış ka-
rarları var ve bu kararlara göre 200 pa-
ket, yani 20 karton kaçak sigara bir kişi 
için kişisel kullanım kapsamında kabul 
ediliyor.3 Örneğin Yargıtay’ın ilgili dai-
resinin geçen yıl verdiği bir kararı şöy-
le: “Olay tutanağı ve dosya kapsamına 
göre, arama kararına istinaden yolcu 
otobüsünde yapılan aramada otobüsün 
bagaj kısmında sanığa ait valizde 200 
paket kaçak sigara ele geçirildiği olayda; 
sanığın mahkemesince alınan savunma-
sında sigaraları içmek için aldığını be-
yan etmesi karşısında, yakalanan eşya 
miktarına nazaran sanığın savunması-
nın aksine ele geçen eşyayı ticari amaç-
la bulundurduğuna ilişkin cezalandırıl-
masına yeterli, her türlü şüpheden uzak, 
kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği 
gözetilerek beraati yerine mahkûmiyet 
kararı verilmesi yasaya aykırıdır.”4

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. 
maddesinin 18. fıkrası kaçak sigara veya 
alkolün ticari amaçla bulundurulmasını 
suç sayıyor. Dolayısıyla Yargıtay’ın “ki-
şisel kullanım sınırı içindedir” dediği 
miktarın ticari amaçla bulundurulduğu 
sabit olmadığı sürece ceza verilmesinin 
de söz konusu olmaması gerekir.
Ancak hem uygulamada gördüklerimiz 
hem de Adalet Bakanlığı’nın istatistikle-

3 Bu konudaki bazı Yargıtay kararları şöyledir: Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2015/20344 
E.,2019/34349 K., 7. Ceza Dairesi 2015/6028 E.,2018/2798 K., 7. Ceza Dairesi 2016/11116 
E.,2018/8904 K., Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2018/476 E.2018/10621 K. Yargıtay 7. Ceza Dairesi 
2015/7973 E., 2018/5832 K.
4 Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 2015/16394 E.,2019/30959 K.
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rine yansıyan bilgiler bu suç yönünden 
kolaylıkla davaların açıldığı ve önemli 
bir kısmının da mahkûmiyetle sonuç-
landığı yönünde. Sigara ve akaryakıt 
kaçakçılığı suçlarında ilgili kanunda 
öngörülen hapis cezasının 3 ila 6 yıl 
arasında olduğu dikkate alındığında 
bu yargılamaların kişilerin özgürlüğü 
yönünden de çok ağır sonuçlarının ol-
duğu açık.

YENİ KANUNDA LEHE DÜZEN-
LEMELER

Resmi Gazete’de geçen hafta (15 Nisan 
2020) yayınlanarak yürürlüğe giren 
ve birçok suç tipi açısından af niteli-
ğinde düzenlemeler içeren 7242 sayılı 
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
kaçakçılık suçlarında da çok önemli 
değişiklikler barındırıyor. Kanun’un 
spesifik olarak Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nda getirdiği değişikliğe gel-
meden önce bu suç yönünden de ge-
çerli olan infaz indiriminden bahset-
mekte yarar var.

Bilindiği gibi bu kanun siyasi suçlar 
ve uyuşturucu ticareti gibi birkaç is-
tisna dışında tüm suçlar açısından çok 
ciddi infaz indirimleri getirdi. Buna 
göre istisna suçlar hariç olmak üzere 
diğer tüm suçlarda 30.03.2020 tarihin-
den önce işlenen suçlardan hapis cezası 
alanların cezalarının infazı 1/2 olarak 

“Sigara ve akaryakıt 
kaçakçılığı suçlarında 
ilgili kanunda 
öngörülen hapis 
cezasının 3 ila 6 
yıl arasında olduğu 
dikkate alındığında 
bu yargılamaların 
kişilerin özgürlüğü 
yönünden de çok ağır 
sonuçlarının olduğu 
açık. 
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uygulanacak. Yani herhangi bir kaçakçılık 
suçundan 6 yıl hapis cezası alan bir kişi bu 
cezanın yarısını yatacak. Ancak bu suç yö-
nünden de kabul edilen denetim serbest-
lik süresinin 30.03.2020 tarihinden önce 
işlenen suçlar yönünden 1 yıldan 3 yıla çı-
karılmış olmasıyla aslında bu suçtan hapis 
cezasına mahkûm edilmiş bir kişi sadece 
müddetnamesinin hazırlanacağı 3 gün 
dışında cezaevinde kalmayacak.5 Bu du-
rumun suçun 30.03.2020 tarihinden önce 
işlenmiş olması halinde geçerli olacağını 
tekrar hatırlatmakta yarar var.

SUÇ TARİHİ 30 MART 2020’DEN SON-
RA İSE

Kaçakçılık suçunun 30.03.2020 tarihin-
den sonra işlenmesi halinde de koşullu 
salıverme oranı 1/2 olarak uygulanacak. 
Ancak denetimli serbestlik süresi 3 değil, 
1 yıl olacak. Bu durumda ise 6 yıl hapis 
cezası verilen bir kişi için cezanın yatarı 3 
yıl olacak, 1 yıl da denetimli serbestlikte 
geçeceğinden cezaevinde kalacağı süre 2 
yıl olacak.

Sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarında 
verilen sonuç cezalar ağırlıkla 6 yıl ve al-
tında olduğundan bu suçlardan mahkûm 
olan kişilerin en fazla 1 buçuk-2 yıl gibi 
sürelerle cezaevinde kalacağını söylemek 
mümkün.

5 7242 sayılı kanuna göre hazırlanmış koşullu 
salıverme oranları, Türkiye Barolar Birliği, Osman Ata-
lay.

“Kaçakçılık 
suçunun 30.03.2020 
tarihinden sonra 
işlenmesi halinde 
de koşullu 
salıverme oranı 1/2 
olarak uygulanacak. 
Ancak denetimli 
serbestlik süresi 3 
değil, 1 yıl olacak.
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KAÇAK EŞYA DEĞERİNİN AZ OL-
MASI

7242 sayılı kanun Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanunu’nda özel bir takım düzen-
lemeler de getirdi. Kanunun 3. Madde-
sinin 22. Fıkrasına şöyle bir ek cümle 
eklendi: “Eşyanın değerinin hafif ol-
ması hâlinde verilecek cezalar yarısına 
kadar, pek hafif olması hâlinde ise üçte 
birine kadar indirilir.”
Daha önce 30 karton sigara bulundu-
ran kişi ile 3 bin karton sigara bulun-
duran kişi arasında bir ayrım yapılmı-
yor, aynı ceza veriliyordu. Ancak yeni 
düzenlemede örneğin bulundurulan 
sigara veya akaryakıtın değerinin az 
olması halinde ceza yarısına kadar, eş-
yanın değerinin kanundaki ifadesiyle 
“pek hafif ” olması halinde ise üçte bi-
rine kadarı indirilecek. Dolayısıyla bu 
düzenlemeyle birlikte verilecek sonuç 
cezaların çok önemli bir kısmı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 231. mad-
desinin 5. fıkrasında yer bulan hük-
mün açıklanmasının geri bırakılması 
(HAGB) için gerekli olan cezanın 2 yıl 
veya altında olması şartını karşılaya-
cağından HAGB kararlarında da artış 
olacaktır.

KAÇAK EŞYANIN DEĞERİNİN İKİ 
KATINI ÖDEME ŞARTI 

Yeni kanun, Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nun etkin pişmanlığı düzen-
leyen 5. maddesinde de iyileştirmeler 

“Daha önce 
30 karton sigara 
bulunduran kişi ile 
3 bin karton sigara 
bulunduran kişi 
arasında bir ayrım 
yapılmıyor, aynı ceza 
veriliyordu.  
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getiriyor. Buna göre bu suçu işlemiş 
kişi suç konusu eşyanın gümrüklen-
miş değerinin iki katı kadar parayı 
devlet hazinesine soruşturma evresi 
sona erinceye kadar ödediği takdirde, 
hakkında verilecek ceza yarı oranında 
indirilecek. Eğer kişi bu ödemeyi ko-
vuşturma evresinde hüküm verilince-
ye kadar öderse ceza üçte bir oranında 
indirilecek.

Bu husus, soruşturma evresinde cum-
huriyet savcısı tarafından şüpheliye 
ihtar edilecek. Soruşturma evresinde 
ihtar yapılmamışsa bu durumda da ko-
vuşturma evresinde hâkim tarafından 
sanığa ihtar yapılacak. Bu lehe hüküm-
lerin mükerrirler hakkında veya suçun 
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde iş-
lenmesi hâlinde uygulanmayacağını 
da not edelim. (KMK. m.5/3).

MEVCUT HÜKÜMLÜLER İÇİN 90 GÜN ŞARTI

Kaçakçılık suçları için getirilen bir başka önemli düzenleme Kaçakçı-
lıkla Mücadele Kanunu’na eklenen geçici 12. maddede. Bu maddeyle 
haklarında hüküm verilmiş kişilerin de yukarıdaki düzenlemeden fay-
dalandırılmasının yolu açıldı. Ancak bu maddeye göre kişilerin ceza in-
diriminden yararlanabilmesi için kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 
15 Nisan’dan itibaren 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödemesi gerekiyor. 
Ayrıca yine aynı maddenin 2. Fıkrasındaki düzenlemeyle kanun yolu 
incelemesinde bulunan dosyalardan hakkında lehe değerlendirme ya-
pılması gereken dosyalarla ilgi bozma kararı verilmesine hükmedildi.

“Kaçakçılık 
suçları için 
getirilen bir başka 
önemli düzenleme 
Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’na eklenen 
geçici 12. maddede.  
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Anayasa Mahkemesi yeni 
infaz düzenlemesine ne 

diyecek?
Yasaya karşı çıkan muhaliflerin temel dayanağı bu 
düzenlemenin eşitliğe aykırı olduğu argümanıysa, nasıl 
olur da ‘şunlar da benim istisnam’ denebilir? Bu her 
şeyden önce mantıksal örgüye uygun düşmüyor. “Eşitlikten 
yanayım ama şunlar hariç” dediğiniz anda bu yasayı 
getirenlerle benzer bir konuma düşme tehlikesi var.

CEMAL YÜCEL
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7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin İnfazı Hakkında Kanun 14.04.2020 
tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa-
laşmadan önce başlayan tartışmalar ha-
len sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, 
Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını 
açıkladığına göre tartışmaya son nok-
tayı Anayasa Mahkemesi koyacak. İşte 
bu yazının konusu da Anayasa Mahke-
mesi’nin birkaç ay içinde vereceği karar 
hakkında bir tahmin, bir spekülasyon 
yapmak olacak. Bir de sıkça rastlanan 
bir yanlıştan söz edilecek.

Önce yasaya kısaca bir göz atmakta fay-
da var. Mevcut infaz yasasından farklı 
olarak cezaların büyük çoğunluğunda 
uygulanagelen üçte ikilik şartla salı-
verme süresi bazı suçlarda korunmakla 
birlikte kalıcı olarak yarıya indiriliyor. 
Yani bu düzenlemeden önce 3 yıl ceza 
alan bir kişi 1 yıl cezavinde 1 yıl da de-
netimli serbestlikte kaldıktan sonra iyi 
halli olmak koşuluyla şartla salıverilir-
ken şimdi 6 ay cezaevinde 1 yıl da dene-
timli serbestlikte kaldıktan sonra salıve-
rilecek. Belirtelim ki yasadaki istisnalar 
nedeniyle terör, devlet güvenliği, uyuş-
turucu ticareti, nitelikli cinsel saldırı 
suçlarında bu süre gerek eski yasaya 
göre gerekse şimdi dörtte üç uygulanır. 
Yasa insan öldürme, neticesi sebebiyle 
ağırlaşmış yaralama, özel hayatın gizli-
liğini ihlal, işkence, eziyet suçlarında da 
eski yasada mevcut olan üçte ikilik şart-
la salıverme kuralını korumuştur. Yine 
30.03.2020 tarihine kadar işlenen ve 

“Bu düzenlemeden 
önce 3 yıl ceza 
alan bir kişi 1 yıl 
cezavinde 1 yıl da 
denetimli serbestlikte 
kaldıktan sonra iyi 
halli olmak koşuluyla 
şartla salıverilirken 
şimdi 6 ay cezaevinde 
1 yıl da denetimli 
serbestlikte kaldıktan 
sonra salıverilecek. 
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yukarıda değindiğimiz istisnalar içinde 
bulunmayan suçlarda mevcut yasada 
bulunan bir yıllık denetimli serbestlik 
süresi 3 yıla çıkartılmıştır. Bu durumda 
mesela 30 Mart 2020’den önce yasada 
istisna tutulmayan bir suç işleyip 6 yıl 
ceza alan bir kişi hiç hapse girmeden 
denetimli serbestliğe girecek, istisna 
tutulanlar ise işlediği suç tipine göre 4,5 
yıla kadar cezaevinde kalacaktır. Be-
lirtmek gerekir ki yasadan yararlanan 
hükümlüler şartları uygunsa hemen 
tahliye edilirken tutukluların tahliyesi 
mahkemelerce yapılacaktır.

Görüldüğü üzere bu yasa bir kısım tu-
tuklu ve hükümlüler yönünden istisna 
getirerek onlara erken özgürlük yolunu 
kapatırken büyük bir kısmına eve dön-
me imkanı sağlıyor. İşte gürültü de bu-
rada kopuyor. Tartışmanın odak nok-
tasını ise acaba bu ayrımcı düzenleme 
Anayasanın 10. maddesinde bulunan 
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek-
sizin kanun önünde eşittir” hükmüne 
uygun mudur, acaba yasama organı 
şartla salıverme ve denetimli serbestlik 
hükümlerini getirirken hükümlülerin 
işlediği suçları gözetme, bunlar arasın-
da ayrımcılık yapma hakkına sahip mi-
dir soruları oluşturuyor.

Bu soruya tartışmaya katılanların ne yazık ki neredeyse tamamı ‘evet, 
bu ayrımcılık mümkündür’ diye yanıt veriyor. Zira herkesin bir ya da 
birden fazla istisnası var ve tartışma aslında ‘benim istisnam senin istis-

“Görüldüğü 
üzere bu yasa bir 
kısım tutuklu ve 
hükümlüler yönünden 
istisna getirerek 
onlara erken özgürlük 
yolunu kapatırken 
büyük bir kısmına 
eve dönme imkanı 
sağlıyor. Işte gürültü 
de burada kopuyor. 
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nandan iyidir’ tarzında devam ediyor. 
Misal bu düzenlemeyi Anayasa Mah-
kemesine götüreceğini söyleyen ve bu 
konuda tek imkana sahip olan CHP is-
tisnasız olarak ayrımcılığa karşı mıdır? 
Belirtelim ki AYM’de aykırılık iddiasıy-
la iptal isteminde bulunma hakkı sade-
ce iktidar ve muhalefet partileri ile en az 
300 milletvekiline tanınmıştır. Her ne 
kadar mahkemelere de itiraz yoluyla bu 
imkan tanınmış ise de böyle bir mah-
keme yargının içinde bulunduğu ortam 
nedeniyle fiilen bulunamaz. CHP’nin 
tutumuna dönersek, CHP’li yetkililer 
sadece düşünce suçluları, akademis-
yenler ve siyasetçiler yasa kapsamına 
alınmadığı için karşı çıktıklarını söy-
lüyorlar ve muhtemelen başvuruyu da 
sadece bu yönüyle yapacaklar. Sadece 
onlar mı böyle? Birçok muhalif kişi ya 
da kurum benzer şeyler söylüyor. Me-
sela kadın örgütlerine sorarsak onlar da 
cinsel suçlar ve kadına yönelik suçların 
istisna olmasından yana.

İşte değinmek istediğim yanlışlık burada. Bu yasaya karşı çıkan muha-
liflerin temel dayanağı bu düzenlemenin eşitliğe aykırı olduğu argüma-
nıysa, nasıl olur da ‘şunlar da benim istisnam’ denebilir? Bu her şeyden 
önce mantıksal örgüye uygun düşmüyor. “Eşitlikten yanayım ama şunlar 
hariç” dediğiniz anda bu yasayı getirenlerle benzer bir konuma düşme 
tehlikesi var. Çünkü nihayetinde herkesin hassas olduğu, öcü gibi kork-
tuğu bir suç tipi var. Öyleyse söylenecek tek şey, ‘yasa herkes için eşit 
olsun’ demek, bunu ödünsüzce savunmak, bunun mücadelesini vermek.

Gelelim Anayasa Mahkemesi’nin ne diyeceğine. Bunu tespit etmenin yön-
temlerinden biri daha önce Mahkemenin aynı konuya ilişkin içtihatlarına 
bakmak olduğuna göre şimdi bunu irdeleyelim.

“Bu yasaya karşı 
çıkan muhaliflerin 
temel dayanağı 
bu düzenlemenin 
eşitliğe aykırı olduğu 
argümanıysa, nasıl 
olur da ‘şunlar da 
benim istisnam’ 
denebilir? 
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1974 genel af düzenlemesinden sonra ce-
zaevlerinin boşaltılması aflarla değil infaz 
yasalarında yapılan değişiklerle sağlan-
dı. O aftan bu yana geçen 46 yılda 1991, 
2000, 2016 ve şimdi olmak üzere 4 defa 
infaz yasaları değiştirilerek hükümlü ve 
tutuklular salıverildi. 1974 affı dahil ta-
mamında bazı suçlar şimdi olduğu gibi 
affın ya da infaz indiriminin dışında tu-
tuldu. İstisnalar hep değişti ancak tek bir 
suç tipi tamamında yer aldı: Devlete karşı 
suç işleyenler, komünist, bölücü, terörist 
vb. sıfatlarla anılanlar.

Anayasa Mahkemesi, 1974 af düzenleme-
sinin bazı istisna maddeleri iptal istemiy-
le önüne gittiğinde, yasalaşma sürecine 
ilişkin bazı sorunlar nedeniyle biçim yö-
nünden iptal kararı vererek esasa ilişkin 
itirazları incelemeye gerek görmedi. Bu 
nedenle Anayasa Mahkemesi’nin anaya-
sadaki eşitlik kuralı yönünden hangi gö-
rüşte olduğu ortaya çıkmadı. ( 1974/19 
Esas,1974/31 sayılı karar )
1991 infaz düzenlemesini inceleyen 
Mahkeme yasa koyucunun aynı durum-
da bulunan hükümlüler arasında ayrım 
yapamayacağına, istisnaların anayasaya 
aykırı olduğuna karar vererek ayrımcı 
hükümleri iptal etti. Kararda aynen ‘ce-
zanın infazı, işlenen suçun türüne bağ-
lı olmaksızın, suçlunun topluma uyum 
sağlamasını ve topluma yeniden kazan-
dırılmasını amaçlar. Bu amacın gerçek-
leştirilebilmesi, suça bağlı kalmadan ayrı 
bir programın uygulanmasını gerektirir. 
Tüm çabalar, suçlunun uyumsuzluğu-

“Anayasa 
Mahkemesi, 1974 af 
düzenlemesinin bazı 
istisna maddeleri 
iptal istemiyle 
önüne gittiğinde, 
yasalaşma sürecine 
ilişkin bazı sorunlar 
nedeniyle biçim 
yönünden iptal 
kararı vererek esasa 
ilişkin itirazları 
incelemeye gerek 
görmedi.  
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na neden olan psikolojik, çevresel, 
sosyal ve kişisel etkenlerin belirli bir 
infaz programı içinde giderilerek, 
suça yeniden yönelmesini önlemek-
tedir. Bu program, suça göre değil, 
suçlunun infaz süresince gösterdiği 
davranışlarına ve gözlenen iyi du-
rumuna göre düzenlenecektir. Bu 
da infazın, mahkumların işledikleri 
suçlara göre bir ayırıma gidilmeden, 
aynı esaslara ve belirli bir programa 
göre yapılmasını ve sonuçlarının 
gözlenmesini gerektirir. Aynı mik-
tar cezayı alan iki hükümlüden bi-
rinin, sırf suçunun türü nedeniyle 
daha uzun süre ceza çektikten sonra 
şartla salıverilmesi, cezaların farklı 
çektirilmesi sonucunu doğurur ve 
bu iki mahkum arasında eşitsizliğe 
neden olur. Şartla salıvermede çağ-
daş eğilim, özgürlüğü bağlayıcı ce-
zanın yasalarla belirlenecek bir alt 
sınırının infaz kurumunda geçiril-
mesi koşuluyla, suçlunun kişiliğin-
deki gelişmeleri gözleyerek uygun 
zamanın belirlenmesi yönündendir. 
Bu yöntemde işlenen suçun, şart-
la salıverme açısından belirleyici bir 
niteliği yoktur. Böylece, infaz yönün-
den eşit ve ayını durumda bulunan 
mahkûmlar arasında şartlı salıverme 
bakımından ayrı düzenleme, Ana-
yasa’nın 10. maddesinde öngörülen 
yasa önünde eşitlik ilkesine uygun 
düşmemekte ve bu ayrılığın haklı bir 
nedeni de bulunmamaktadır. (1991/ 
15 Esas, 1991/22 sayılı karar)

“Şartla salıvermede 
çağdaş eğilim, 
özgürlüğü bağlayıcı 
cezanın yasalarla 
belirlenecek bir 
alt sınırının infaz 
kurumunda geçirilmesi 
koşuluyla, suçlunun 
kişiliğindeki gelişmeleri 
gözleyerek uygun 
zamanın belirlenmesi 
yönündendir. 
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Mahkeme, Rahşan Affı olarak bilinen 
2000 yılındaki infaz düzenlemesinde 
sadece aynı suç grubu içinde bulunup 
da cezası daha hafif olduğu halde istis-
na tutulan bazı maddeleri iptal etti, di-
ğerlerini reddetti. Anayasa Mahkemesi 
ret gerekçeleri olarak, suçun topluma 
yönelik olması, yaratacağı tehlikeler, 
kamu yararı, kamu güvenliği gibi kav-
ramları ortaya koydu. (2001/4 Esas, 
2001/332 Karar )

2016 yılında çıkartılan 671 sayılı infaz 
KHK’sında ‘OHAL döneminde çıkar-
tılan KHK’ları denetleme yetkim yok-
tur’ diyerek hiç inceleme yapmadı.( 
2016/172 Esas, 2016/ 165 Karar)

Bu içtihatlar dikkate alındığında ben-
zer konuyu inceleyen 1991 tarihli ka-
rar ile 2001 tarihli karar arasında açık 
bir farklılık olduğu görülmektedir. Eski 
kararında eşitlik ilkesini gözeterek ip-
tal kararı veren Anayasa Mahkeme-
si, konuyla ilgili olarak en son verdiği 
2001 tarihli kararında bu içtihadından 
vazgeçmiş ve kamu güvenliği, kamu 
yararı gibi tartışmaya açık kavramlar 
üzerinden ayrımcı yasaya geçit ver-
miştir. En son içtihadın özgürlükçü ve 
adil bir içtihat olmaması nedeniyle ve 
o günden bugüne ülkenin siyasal, sos-
yal ve yargısal ikliminin baskıcılık le-
hine değiştiği gözetildiğinde ne yazık 
ki Anayasa Mahkemesi’nin bu ayrımcı 
yasayı iptal edeceği kanısında değilim. 
Umarım yanılırım.

“En son içtihadın 
özgürlükçü ve adil 
bir içtihat olmaması 
nedeniyle ve o 
günden bugüne 
ülkenin siyasal, 
sosyal ve yargısal 
ikliminin baskıcılık 
lehine değiştiği 
gözetildiğinde ne 
yazık ki Anayasa 
Mahkemesi’nin bu 
ayrımcı yasayı iptal 
edeceği kanısında 
değilim.  
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Tekrar vurgulamak gerekir ki Anayasa 
Mahkemesi’ne başvuracağını açıkla-
yan ve bu konuda tek yetkili olan CHP 
temsilcileri düşünce suçluları, akade-
misyenler ve siyasetçiler için iptal is-
teyeceklerini belirttiklerine göre iptal 
başvurusunun çok sınırlı yapılacağı 
anlaşılmaktadır. Belirtelim ki CHP’nin 
yapmayı düşündüğü başvuru ayrımcı-
lık içermesinin yanı sıra hukuk tekni-
ği açısından da sorunludur. Düşünce 
suçluları ve siyasetçilerin çoğu Terörle 
Mücadele Yasası ile Anayasa ve devle-
te karşı işlenen nedeniyle yargılandık-
larına göre bu istisnaların tamamının 
iptali istenmeden bu başvuru nasıl ya-
pılacaktır? Mesela Selahattin Demir-
taş’ın yasadan yararlanması isteniyor-
sa isme özel yasa çıkartılamayacağına 
göre benzer suçlardan yargılanan diğer 
şahıslar ne olacaktır? Neresinden ba-
karsanız bakın CHP’nin bakış açısı da 
Anayasa Mahkemesi’nin son içtihadı 
da adalet, vicdan, hakkaniyet açısından 
kabul edilebilir nitelikte değildir.

Eşitliğe vurulan her darbe toplumsal 
hayata, kardeşliğe, adalet inancına vu-
rulan darbedir. Bir alandaki eşitsizlik o 
alanla sınırlı kalmaz, toplumsal yaşa-
mı kemirir. Bu nedenle iptal başvuru-
su yapacak CHP ve bunu inceleyecek 
Anayasa Mahkemesi’ne önemli bir gö-
rev düşmektedir. Onlara sesleniyorum: 
Lütfen bu ayrımcılığa son verin ve öz-
gürlük yolu kapatılan herkesin yolunu 
açın.

“Neresinden 
bakarsanız bakın 
CHP’nin bakış 
açısı da Anayasa 
Mahkemesi’nin son 
içtihadı da adalet, 
vicdan, hakkaniyet 
açısından kabul 
edilebilir nitelikte 
değildir.
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İnfaz Yasası’ndaki 
değişiklikler ve mutlak 

olmayan adalet
Kanser hastası olan bir mahpusun abisiyle 
görüşüyorum. Kardeşine, kanser teşhisi konulduktan 
aylar sonra tam ışın tedavisine başlanmışken tedaviye 
başlanan hastane pandemi hastanesi ilan ediliyor ve 
aylar sonra başlanan tedavi kesilerek kardeşi cezaevine 
geri götürülüyor. Görüştüğüm kişi, annesi dahil 
ailesinin günlerdir endişeden uyuyamadığını söylüyor. 
Annesinin ismi Leyla. Leyla’nın oğlu ise 27 yıldır politik 
mahpus. Dolayısıyla infaz düzenlemesi ne Leyla’nın 
ne de çocuklarının endişelerini gidermiyor. Mutlak 
olmayan adalet!

ESRA ERİN
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“Görünen o ki insan olmamıza daha var ve 
bu ihtimal şimdi hiç olmadığı kadar tehlike-

de, belki de süresizce önlenmekte…”
Judith Butler, Kırılgan Hayat

Dünyada son birkaç aydır hiç olmadığı ka-
dar ilginç gelişmeler yaşanmakta. Covid-19 
isimli bir patojen insanların hayatını etki-
lediği gibi devletlerin de düşünme biçimi-
ni şekillendirmeye başladı. Dünyaya yayı-
lan hastalık şimdiden dünyanın eskisi gibi 
olamayacağını söylüyor bize. Yaşanan bu 
karantina, haliyle üretim ilişkilerini tehdit 
ediyor. Bu da iktidarları başka türlü bir dü-
şünme zorunluluğuna itiyor; tanımlanan 
yasalar, geçici düzenlemeler, yeniden düzen-
lenmeye çalışılan üretim ilişkileri… Pek çok 
insan bulunduğu yerden hastalığın yarattı-
ğı durumun sonuçları açısından tartışmaya 
başladı. Bu yazının konusu da son günlerde 
TBMM’de tartışılan malum infaz yasasıyla 
ilgili olacak. Ancak ele almak istediğim bo-
yut meselenin hukuki facia boyutu değildir 
zira bu konuda benden çok daha tecrübeli 
hukukçuların yazıları günlerdir yayınlanı-
yor. Ele almak istediğim husus şu alıntı ile 
başlıyor;

“…Bazı tutuklular tek başına da olsa bir hapishane bir topluluktur ve bunun 
iyi bir kanıtı da bizim belediye hapishanemizde gardiyanlar da tutuklular 
gibi hastalığın bedelini ödüyorlardı. Vebanın tepesinden bakınca, müdür-
den en son tutukluya kadar herkes mahkûmdu ve belki de ilk kez olarak 
hapishaneye mutlak bir adalet egemendi. Yetkililer görev başında ölen gar-
diyanlara madalya vermeyi düşünerek bu herkesin eşit olduğu yere boşu bo-
şuna bir hiyerarşi getirmeye çalıştılar…”1

1 Albert Camus, Veba, Can Yayınları, 2000

“Yaşanan bu 
karantina, haliyle 
üretim ilişkilerini 
tehdit ediyor. Bu 
da iktidarları başka 
türlü bir düşünme 
zorunluluğuna 
itiyor; tanımlanan 
yasalar, geçici 
düzenlemeler, 
yeniden 
düzenlenmeye 
çalışılan üretim 
ilişkileri…  
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Bu alıntı son günlerde sıkça anılan Albert 
Camus’un 1947’de yayınlanan Veba roma-
nından. Camus’un, veba salgınının tutuklu/
gardiyan ayırmadan herkese eşit muamele 
etmesinden ötürü kullandığı “mutlak ada-
let” kavramı Camus’un romanını bugün-
lerde okuyanların düşebileceği bir yanılgı 
yaratıyor; hapishanedeki ayrımın sadece 
gardiyanlar ile tutuklular arasında olduğu 
yanılgısı. Buradan yola çıkarak infaz yasa-
sına getirilmesi düşünen değişikliklerin ha-
pishanede kimleri ayırdığına bir bakalım.

Öncelikle düzenlemede tutukluların bah-
si hiç geçmiyor. Tutuklular ve hükümlüler 
ayrımı! Oysa tutukluluk halinin zorunlu 
hallerde ve istisnai olarak başvurulması ge-
reken bir tedbir olduğu düşünüldüğünde 
mahpuslar lehine yapıldığı iddia edilen bir 
infaz düzenlemesinin ilk ve öncelikli mu-
hatabı tutuklular olmalıydı. Avrupa İşken-
cenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ve BM 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yakın za-
manda üye devletlere ‘cezaevlerindeki insan 
sayısını azaltmaları için acil harekete geçme’ 
konusunda çağrıda bulunarak; ‘hükümet-
ler şimdi, her zamankinden çok daha fazla, 
yasal bir temel olmadan hapsedilen, siyasi 
mahkumlar ve sadece eleştirel ya da muha-
lif görüşler ifade ettikleri için hapsedilen-
ler dahil her bir kişiyi serbest bırakmalıdır’ 
şeklinde tavsiyede bulundu. Ancak salgının 
Türkiye’de görüldüğünün açıklanmasının 
üzerinden tam bir ay geçmiş olmasına rağ-
men henüz bu “çağrıya uyularak” serbest bı-
rakılan tek bir mahpus olmadı.

Veba, Albert Camus, Çev: Nedret 
Tanyolaç Öztokat ,303 syf., Can 
Yayınları, 2019.
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Devam edelim. Hükümlüler açısın-
dan kamuoyuna “af” olarak yansı-
yan değişiklik önerilerinin tümünde 
“terör suçları” kapsam dışı bırakıldı. 
Hükümlüler ve hükümlüler ayrımı! 
Oysa Anayasa’nın 10. maddesi, ‘ka-
nun önünde eşitlik’ başlığını taşır. 
Yani herkesin, ayrım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşit olduğunu hükme 
bağlar. Eşitlik hakkı ve onun doğrusal 
uzantısı olan ayrımcılık yasağı “biz” ve 
“öteki” ayrımının yapılamayacağı hat-
ta tüm bu tartışmalardan uzak, bilin-
mesi gereken tek şeyin insanın sadece 
insan olması hasebiyle eşitlik hakkına 
zaten doğal olarak sahip olduğudur. 
Dolayısıyla hükümetlerin yurttaşla-
ra lütfedeceği bir şey değildir eşitlik. 
Aksine mevcut hükümetin seçilme 
sebebi olan Anayasanın gereğidir ve 
dünyada ilan edilen pandemi hali se-
bebiyle hızlandırılan yasa değişikliğin-
de politik mahpusların kapsam dışına 
alınması Anayasa’ya aykırıdır. Kaldı ki 
pandemiye sebep olan virüs, bulaşa-
cağı kişi açısından suç ayrımı yapma-
makla birlikte cezaevlerinde sayısı 300 
bini bulan mahpuslar şu anda salgın 
açısından risk grubunun en başların-
da yer almaktadır. Bir de elbette hasta 
mahpuslar…

Üç gün önce telefon görüş hakkında 
ailesine “Burada çok ağır hastalıkları 
olanlar var; kanser hastaları, akciğer 
hastaları, Hepatit-C hastaları. Hepsi 
de salgından ötürü risk altında onlar 

“Eşitlik hakkı ve onun 
doğrusal uzantısı olan 
ayrımcılık yasağı “biz” 
ve “öteki” ayrımının 
yapılamayacağı hatta 
tüm bu tartışmalardan 
uzak, bilinmesi gereken 
tek şeyin insanın 
sadece insan olması 
hasebiyle eşitlik 
hakkına zaten doğal 
olarak sahip olduğudur. 
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için çok endişeliyiz” diyen bir mahpusun 
anlattıklarını duyuyorum kızından. En-
dişeli olan mahpusun kendisi ise Koah 
hastası ve 28 yıldır hapishanede. Ancak 
ailesine kendisinin en iyi durumda olan-
lardan olduğunu ve diğer arkadaşları için 
endişelendiğini dile getiriyor. Kendisi de, 
arkadaşları da politik mahpus. Dolayısıy-
la infaz düzenlemesi ne kendisinin ne de 
ailesinin endişelerini gidermiyor. Mutlak 
olmayan adalet!

Kanser hastası olan bir mahpusun abi-
siyle görüşüyorum. Kardeşine, kanser 
teşhisi konulduktan aylar sonra tam ışın 
tedavisine başlanmışken tedaviye başla-
nan hastane pandemi hastanesi ilan edi-
liyor ve aylar sonra başlanan tedavi kesi-
lerek kardeşi cezaevine geri götürülüyor. 
Görüştüğüm kişi, annesi dahil ailesinin 
günlerdir endişeden uyuyamadığını söy-
lüyor. Annesinin ismi Leyla. Leyla’nın 
oğlu ise 27 yıldır politik mahpus. Dola-
yısıyla infaz düzenlemesi ne Leyla’nın ne 
de çocuklarının endişelerini gidermiyor. 
Mutlak olmayan adalet!

Başka bir mahpusun babasıyla görüşüyo-
rum. Oğlunun boynundan aşağısı felç ve 
ATK’nın cezaevinde kalamaz raporuna 
rağmen halen daha hapishanede. Sebebi 
ise toplum için tehlikeli olduğu iddiası. 
Olayın absürtlüğü burada bitmiyor, boy-
nundan aşağısı felçli olan mahpus; bel-
den aşağısı felç olan başka bir mahpus ve 
iki eli olmayan bir mahpusla aynı odada 
kalıyor. Üçü de ağır hasta. Üçü de politik 

“Başka bir 
mahpusun babasıyla 
görüşüyorum. 
Oğlunun boynundan 
aşağısı felç ve 
ATK’nın cezaevinde 
kalamaz raporuna 
rağmen halen daha 
hapishanede. Sebebi 
ise toplum için 
tehlikeli olduğu 
iddiası. 
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mahpus. Dolayısıyla infaz düzenlemesin-
den yararlanamayacaklar. Mutlak olma-
yan adalet!

Bu şekilde sayabileceğim hasta mahpus 
sayısı İHD’nin son açıklamasına göre; 
“590’ı ağır hasta olmak üzere toplam 
1564’tür.”2 Bin beş yüz altmış dört insan.

Şok edici, üzücü, sarsıcı şeylere aralıksız 
maruz kalmanın kalpten tepki verme-
yi tamamen ortadan kaldırdığı söylenir. 
Hasta mahpus sayısı her güncellendiğin-
de ve bu güncellemeye sadece sayı gün-
cellemesi olarak bakıldığında tam olarak 
aklıma gelen sözler bunlar. Çünkü üzücü 
ve sarsıcı olduğu çoğu kişi tarafından ka-
bul edilen ancak sadece belli bir kesimin 
sorumluluğu altındaymış gibi toplumun 
geri kalanını seyirci haline geldiği bir 
konu hasta mahpus konusu. Hasta mah-
pusların ve ailelerinin ise hep “başka” 
kişiler olduğunu düşünmekte seyirci ol-
manın bir diğer sebebi sanırım. Meşhur 
başkalarının acısına bakmak hikayesi; 
“bu benim başıma gelmiyor, ben hasta 
değilim, ben ölmüyorum,” demek tam 
da bu olsa gerek. Seyirci olmak öyle bir 
konfor alanı sağlar bireye, harekete geç-
memek için sayısız bahane yaratmasına 
imkân verir. Hasta mahpuslar konusun-
da seyirci olmak için ise güçlü bir baha-
nesi var insanların, kamusal bir söz birli-
ği; onların çoğu “terör” suçluları!

Melek Göregenli bir yazısında kamusal 
2 https://www.ihd.org.tr/hasta-mahpuslar-ve-covid-
19-salgini/

“Meşhur 
başkalarının acısına 
bakmak hikayesi; 
“bu benim başıma 
gelmiyor, ben 
hasta değilim, ben 
ölmüyorum,” demek 
tam da bu olsa gerek. 
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söz birliğini şöyle açıklar; “Sosyal psi-
koloji literatüründe ‘ahlaki dışlama’ te-
rimiyle çerçevelenen süreç, her düzeyde 
iktidarların, ‘öteki’lere yönelik zalimlik-
lerini, aleni kötülükten edilgen umursa-
mazlığa kadar farklı derecelerde haya-
ta geçirirken, onları ‘bazı bakımlardan 
daha az insanca’ ya da ‘insan niteliğin-
den’ yoksun bırakacak bir kamusal söz 
birliği,”3 oluşturulduğuna işaret eder. 
Böylece ayrımcılık ve şiddet daha kolay, 
makul ve hatta zorunlu hâle gelir. İnsan-
lar diğerlerini insanlıktan çıkardığında, 
onlarla duygudaşlık kurmaları mümkün 
değildir; merhametten söz etmek artık 
imkânsızdır. Hele ayrımcılığa uğrayan 
gruplar normatif olmayan bir biçimde 
isyana kalkışırlarsa, tehdit algısı güçlene-
rek büyür ve “insan niteliğinden kurta-
rılmaları” söz konusu olur.

Doğrusu merhamet kelimesi bu yazıda 
geçmesini istediğim son kelimedir. Çün-
kü ne politik mahpusların ne de ailele-
rinin talep ettikleri şey merhamet değil, 
insan haklarının en temel normu olan 
eşitlik talebidir. Bu hususa birazdan tek-
rar geleceğim. Ancak burada değinmek 
istediğim bir başka husus, üzerine fazlaca 
düşünülmemiş sadece müphem ve fazla-
sıyla kapsayıcı terimlerin -terörizm gibi- 
hali hazırda bir yargı içerdiğini ve elde-
ki yargıyı daha tanımlama aşamasında 
onu kötü diye kestirip atmanın bilmeyi 
reddetmek olduğunu, onun yerine inan-
mayı tercih eder hale getirdiğidir. Oysa 
3 Melek Göregenli, “Birbirimizin yüz’üne bak-
abilmek”, Birgün Kitap Eki, Haziran, 2006

“Doğrusu merhamet 
kelimesi bu yazıda 
geçmesini istediğim 
son kelimedir. 
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bu inanmak halinden çıkıp Butler’ın 
kitabında dediği gibi; “Üretilmiş insan 
normu dışında kalan tüm diğer insan 
biçimlerini dışlayan, ötekileştiren, baskı-
cı, insan olmayan insan normları yara-
tarak yaşanabilir ve yası tutulabilir insan 
ayrımı yapan ve bunları yeniden üreten 
çerçeveleri reddetmeliyiz. Böylece baş-
kalarının acıları ile özdeşim kurabilir, 
bize yakın olanlar kadar olmayanların 
da yaşamlarına karşı yükümlülük hisse-
debiliriz. Bu etik yükümlülük, yaşamlar 
alçaltıldığında ya da alındığında ‘biz’ ve 
‘öteki’ ayrımı yapmaksızın hiddetle tepki 
vermemize olanak sağlayacaktır.”4

Sonuç olarak; bir yandan cezaevinde 
bulunma nedeni ne olursa olsun sağlık 
sorunları bulunan hasta mahpusların 
hapishane koşullarında tutulması ve te-
davilerinin sağlanmamasının evrensel 
hukuk kriterlerine göre işkence ve kötü 
muamele yasağının ihlali olduğunu ha-
tırlatarak “normal” zamanlarda dahi 
risk altında olan hasta mahpusların sal-
gın tehlikesinin gözetilerek acilen tahli-
yelerine çağrı yapmak, bir yandan infaz 
yasasının tüm mahpusları kapsayarak 
Anayasada yer alan temel haklardan 
olan eşitlik maddesinin uygulanmasına 
çağrı yapmak insanca yaşamın gereğidir. 
Temel haklar ise yalnızca insanca bir ya-
şam için savunulabilir.

4 Judith Butler, Kırılgan Hayat, Metis yayıne-
vi, çeviri: Başak Ertür, 2005

Kırılgan Hayat, Judith Butler, Çev: 
Başak Ertür, 160 syf., Metis Yayın-
cılık, 2016.
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Korona günlerinde infaz 
rejimi

Bizler, müvekkillerinin yaşam ve sağlık haklarından 
büyük kaygı duyan savunmanlar olarak, soruyoruz 
ki niyet okuduğumuz düşünülmesin! Muhaliflerin 
yargılamalarında, çoğu zaman yazıya dökülmeyen 
ancak uygulanan özel yargılama usulleri ve 
devamındaki özel infaz rejimleri düşman ceza hukuku 
uygulamalarıdır.

NURAY ÖZDOĞAN
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29 Mart Pazar günü korona salgını ile 
ilgili hangi yasal düzenleme yapıldı gör-
mek için Resmi Gazete’ye baktığımızda 
karşımıza infaz yönetmeliği çıktı.

Evet baskı rejimlerinde devamlılık, sür-
dürülebililirlik hayati önem arz eder.

Kamuoyunda af olarak anılan infaz dü-
zenlemesi ve koşullu salıverilmeye dair 
tasarı yasalaşmadan, Cumhurbaşkanı 
kararnamesi ile mevcut Ceza İnfaz Ku-
rumlarının Yönetimi ile Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı hakkında 
tüzük kaldırılıp, Ceza İnfaz Kurumları-
nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Ted-
birlerinin İnfazı Hakkında yönetmelik 
yayınlanmıştır. Hukukçular bilir, yönet-
melikler mevcut kanunun uygulaması-
nı göstermek için hazırlanan metinler 
olup normlar hiyerarşisi ve kanunilik 
ilkesi gereği dayanağı kanun olmak zo-
rundadır. Bir kanunun değiştirilmesi 
gündemde iken o kanuna bağlı yönet-
melik düzenlemesi meşru değildir.

Eşit, ayrımsız koşullu salıverilme beklen-
tisi ve talebinin en yüksek düzeyde oldu-
ğu bu günlerde TBMM iradesini aşarak 
yönetmelik ile ceza infazında kısmi dü-
zenleme yoluna gidilmesi, hukuksuzluk-
ları devam ettirme iradesinin virüs salgı-
nı ile de hız kesmediğini göstermektedir.

Gerçekten öncelik, cezaevlerindeki tut-
sakların yaşam hakkı ve sağlık hakkı 
mıdır?

“Bir kanunun 
değiştirilmesi 
gündemde iken 
o kanuna bağlı 
yönetmelik 
düzenlemesi meşru 
değildir. 
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Eski tüzük ile 5275 sayılı infaz kanunun-
da infazın temel ilkesi olarak yer alan, 
“Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı-
na ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, 
din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, do-
ğum, felsefî inanç, millî veya sosyal kö-
ken ve siyasî veya diğer fikir yahut dü-
şünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer 
toplumsal konumları yönünden ayırım 
yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıca-
lık tanınmaksızın uygulanacağı”na iliş-
kin hükmün yönetmelikte yer almaması 
ayrımcı infaz düzenlemesi yapılacağına 
dair niyetin göstergesi midir?

Cezaevlerinin iç güvenliğinin sağlanması 
için dışarıdan takviye kolluk gücü çağrıl-
masını da düzenleyen maddenin altında, 
yüksek güvenlikli cezaevi ve bölümlerde 
kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili tutu-
lan tutanaklarda, görevlilerin adlarının 
yazılmayacağı sadece sicillerinin yazıla-
cağı düzenlenmesi,infaz kurumlarındaki 
yoğun hak ihlalleri de dikkate alındığın-
da bir cezasızlık düzenlemesi değil mi-
dir?

İnfaz kanunu ile paralel şekilde konutta 
infaz düzenlemesinde kadın veya 65 ya-
şını bitirmiş kişilerin 6 ay, 70 yaşını bi-
tirmiş olanların 1 yıl, 75 yaşının bitirmiş 
olanların 3 yıl ve daha az süredeki hapis 
cezalarının konutta çektirilmesine iliş-
kin düzenleme yapılmış olmakla basın-
da yer aldığı kadarıyla infaz paketinde 
bu sürelerin 2 katına çıkarılmasına dair 
öneriden vaz mı geçilmiştir?
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Ağır hastalık, gebelik ve benzeri du-
rumlarda koşullu salıverme şartına 
eklenen “tehlikeli sayılmama” durumu 
kime ve neye göre belirlenecektir ?

Kasıtlı suçlarda 3 yıl,taksirli suçlarda 5 
yıldan az olan hapis cezalarında 1 yılı 
geçmemek üzere 2 defa erteleme kara-
rı verilebileceğine ilişkin düzenlemede, 
terör suçlarının kapsam dışında bırakıl-
mış olması ceza adalet sistemine aykırı 
değil midir?

Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu hü-
kümlülere cezaevindeki hak ve yüküm-
lülüklerinin kendi dilinde, bu mümkün 
değilse Fransızca, Almanca, İngilizce 
dilinde anlatılacağı düzenlemesine, 
Kürtçe’nin eklenmemiş olması, anadili 
Kürtçe olan binlerce mahkum için ce-
zaevindeki hak yükümlülüklerini bil-
melerinin önemsenmediği olarak mı 
yorumlanmalıdır?

Tutsakların avukat görüşme hakkı dü-
zenlenirken, kanun gereği, avukatın 
hiçbir belgesine el konulamayacağı, 
incelenemeyeceği açık iken, terör kap-
samındaki suçlarda bu belgelerin, her 
durumda fiziki olarak aranabileceğine, 
evrakların savunmaya ilişkin olduğuna 
dair avukattan yazılı beyan alınacağına 
dair düzenleme, savunmanları potan-
siyel suçlu olarak görme ve savunma 
hakkının ihlali değil midir?

Terör ve çete kapsamındaki suçlarda, 

“Kasıtlı suçlarda 3 
yıl,taksirli suçlarda 5 
yıldan az olan hapis 
cezalarında 1 yılı 
geçmemek üzere 2 
defa erteleme kararı 
verilebileceğine 
ilişkin düzenlemede, 
terör suçlarının 
kapsam dışında 
bırakılmış olması 
ceza adalet sistemine 
aykırı değil midir?  
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hükümlünün avukatla olan görüşmesi-
nin, hakim kararı ile 3 ay teknik cihazla 
sesli veya görüntülü dinlenmesi, kayda 
alınması ve sınırsız şekilde uzatılabilme-
sine dair düzenleme, hukuki güvenlik il-
kesinin ihlali ile savunma hakkının ihlali 
değil midir?

Güvenliğin tehlikeye düşürüldüğü, örgüt-
sel mesaj iletildiğine dair bilgi ve bulgu 
olduğunun tespit edilmesi halinde, avuka-
tın savunmaya ilişkin belgelerinin incele-
nebileceğine dair hükümde, bilgi ve bul-
gu tespitinin inceleme yapılmadan nasıl 
ve kim tarafından yapılacağı açıklanabil-
mekte midir?

Süreli ve süresiz yayınlardan yararlanma 
hakkı tutsakların temel hakları arasında 
iken, yönetmelikte bu düzenlemenin kal-
dırılmış olması bu hakkın artık kullandı-
rılmayacağı anlamına mı gelmektedir?

Olanağı bulunan cezaevlerinde telefonla 
görüntülü görüşme hakkı tanınıp,terör 
suçlarında bu hakkın kullanımının, idare 
ve gözlem kurulunun kararına bırakılma-
sı eşitlik ilkesinin ihlali değil midir?

Yabancı hükümlülerin diplomatik temsil-
cilik veya konsoloslukları tarafından ziya-
retlerine ilişkin düzenlemenin kaldırılıp, 
heyet ziyareti, resmi kurum kuruluş ziya-
reti, uluslararası sözleşmeler gereği yetkisi 
tanınmış kurum ve kuruluş ziyaretlerine 
yer verilmemesi, heyet ziyaretlerine artık 
izin verilmeyeceği anlamına mı gelmekte-

“Olanağı bulunan 
cezaevlerinde 
telefonla görüntülü 
görüşme hakkı 
tanınıp,terör 
suçlarında 
bu hakkın 
kullanımının, 
idare ve gözlem 
kurulunun kararına 
bırakılması eşitlik 
ilkesinin ihlali değil 
midir? 
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dir? Uluslararası sözleşmelerden doğan 
yükümlülükler önem arz etmemekte 
midir?

Disiplin cezaları ile ilgili düzenlemeler-
deki belirsizlik ve muğlaklıklar hukuki 
güvenlik ilkesinin ihlali değil midir?

Nakille ilgili düzenlemede, hükümlü-
lerin kendi istekleri ile nakillerine dair 
düzenlemeye yer verilmemiş olması, 
cezalandırmaya dönüşen ailelerden ki-
lometrelerce uzaklara yapılan nakiller 
karşısında, tutsakların yoğunlaşan iti-
raz ve talep haklarını kısıtlama anlamı-
na gelmeyecek midir?

Bizler, müvekkillerinin yaşam ve sağlık 
haklarından büyük kaygı duyan savun-
manlar olarak, soruyoruz ki niyet oku-
duğumuz düşünülmesin!

Muhaliflerin yargılamalarında, çoğu 
zaman yazıya dökülmeyen ancak uy-
gulanan özel yargılama usulleri ve de-
vamındaki özel infaz rejimleri düşman 
ceza hukuku uygulamalarıdır.

Eşitsiz, ayrımcı infaz politikaları ve re-
jimlerinin son bulması, koşullu salıve-
rilme düzenlemelerinden çocuk, kadın, 
yaşlı ve hasta mahkumların öncelikle 
yararlandırılması, terör suçu ayrımına 
ve uygulamalarına son verilmesi evren-
sel hukuk kuralları ve insanlık gereği-
dir.

“Muhaliflerin 
yargılamalarında, 
çoğu zaman yazıya 
dökülmeyen ancak 
uygulanan özel 
yargılama usulleri 
ve devamındaki 
özel infaz rejimleri 
düşman ceza hukuku 
uygulamalarıdır. 
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Bükülen gerçek cinsel 
istismarın affına dair

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin suçlama ve savunma 
üzerine kurulu konuşmasındaki sözleriyle örtük biçimde 
cinsel suç faillerinin kapalıdan açığa açıktan izine 
gönderileceği, tespitini doğrulamış oldu. Camianın kabule 
teşne olduğu “kodlamalar, algı operasyonu, gerçeğin 
bükülmesi” ithamları bu nedenle konuşmaya yerleştirilmiş 
olmalı.

BERRİN SÖNMEZ
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Dikkatlerden kaçmaması için tekrarda 
fayda var. Kapalı cezaevinden açık ce-
zaevine geçme hakkı tanıyan maddeye 
itiraz eden vekiller arasındaydı Meral 
Danış Beştaş, HDP Grup Başkanve-
kili olarak yaptığı konuşmada “Açığa 
geçişte cinsel suçlar kapsam dışı tutul-
madı. Açığa geçtikten sonra ayda yedi 
gün izni var” dedi. Çocuğun cinsel is-
tismarı dahil cinsel suçların önce açığa 
alınıp oradan izinle topluma salınma-
sı yolunu açacak düzenlemeye itiraz 
eden Beştaş’ın konuşması defalarca 
kesilmişti.

Söz kesmeler sırasında söylenenler, 
Meral Danış Beştaş’ın Meclis’te ve ka-
dın hareketinin her yerde yükselttiği 
itirazı doğruluyordu. AKP Grup Baş-
kanvekili Yılmaz Tunç ve MHP Grup 
Başkanvekili Muhammet Levent Bül-
bül, Meral Hanımın konuşmasına mü-
dahale ederek sözünü kestiklerinde, 
teklifle, cinsel suç faillerine açık cezae-
vine geçme hakkı getirilmediğini söy-
lemediler. İtirazları, Covid-19 izni ve-
rilmeyeceği üzerine kuruluydu. Ayda 
yedi günlük yasal izinlerin birleştiril-
mesiyle iki ay olarak verilmesi planla-
nan izin hakkı olmadığını dile getirdi-
ler. Bir haftalık izin tanınmayacağını 
bile değil. Bu iddianın doğruluk payı-
nı da tartışalım ama önce AKP Grup 
Başkanvekili Özlem Zengin’in konuş-
masıyla aynı gerçeği ifşa edip etmedi-
ğine bakalım.

“Söz kesmeler 
sırasında söylenenler, 
Meral Danış Beştaş’ın 
Meclis’te ve kadın 
hareketinin her yerde 
yükselttiği itirazı 
doğruluyordu. 
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İki başkan vekilinin, sataşmalar sıra-
sında belki istemeden gerçeği ikrar 
ettikleri biraz geç fark edilmiş olma-
lı ki daha sonra Özlem Zengin girdi 
devreye. “Gerçekleri bükmek” temalı 
toparlayıcı konuşması hamasi söylev 
niteliğindeydi. “Son gerçek bükücü” 
seçmeleri yapılıyormuş izlenimi veren 
sözlerinde açık cezaevine geçiş hak-
kına değinmedi. İzinlere değinmedi. 
Özlem Zengin de suçlama ve savunma 
üzerine kurulu konuşmasındaki sözle-
riyle örtük biçimde cinsel suç failleri-
nin kapalıdan açığa açıktan izine gön-
derileceği, tespitini doğrulamış oldu.
Bu tespitin aksini ispatlama çabasına 
bile girişmeyerek doğruluğunu kabul 
etmiş sayılacağı besbelli. Ancak bu 
hamasi söylevin muhatabı muhalefet 
değil tabi ki. Kadın hareketi de değil 
kuşkusuz. Kendi partisine ve MHP’ye 
seslendiği düşünülmeli. AKP ve MHP 
içindeki muhtemel (?) karşı çıkışlara 
önlem alınıyor gibi. Çocuğun cinsel 
istismarına af yoluyla meşruiyet ka-
zandırma gayretini desteklemeyen-
leri ikna etmek için gerçek gizleni-
yor. Camianın kabule teşne olduğu 
“kodlamalar, algı operasyonu, gerçe-
ğin bükülmesi” ithamları bu nedenle 
konuşmaya yerleştirilmiş olmalı. Af 
yok iddiasının, geçici maddelerle iza-
hı mümkün değil ama tabi ki o kısma 
dair sözü yok. Her ne demekse “ka-
dınlarla ilgili suçlar” şeklinde vasıflan-
dırarak, toplumun yanıltıldığını iddia 
ediyor. Eril şiddet, erkek şiddeti gibi 

“Özlem Zengin de 
suçlama ve savunma 
üzerine kurulu 
konuşmasındaki 
sözleriyle örtük 
biçimde cinsel suç 
faillerinin kapalıdan 
açığa açıktan izine 
gönderileceği, 
tespitini doğrulamış 
oldu. 
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doğru tanımları kullanmasını bekle-
mek hayal zaten ama bu şekilde kadın-
larla ilgili suçlar gibi garip tabirler çok 
acemice bir siyasetin ürünü değilse bir 
şeyleri gizleme telaşından. Gizlenenler 
hakkında bazı tahminlerim var tabi 
şimdi onlara bakalım.

Tunç ve Bülbül’ün iddialarına geri dö-
nersek gerçekten ‘cinsel suç faillerinin 
Covid -19 izni alamayacağı doğru mu?’ 
Tekliften benim anladığım Covid-19 
izni tabir edilen iki aylık izinlerin 31 
Mayıs’a kadar açık cezaevinde olanlara 
verileceği. 30 Eylül’e kadar da üç kere 
uzatılabilecek izinlere kısaca Covid-19 
izni deniyor, parlamenterlerin dilinde. 
Şimdi nisan ortasındayız. Yasayı geçir-
mek için önergelerin bile tüzüğe aykırı 
olarak sınırlandırılması yönündeki ça-
balar, acelenin işaretlerinden. Hemen 
bugünlerde yasa çıkarsa şu an açık ce-
zaevinde olanların izinli çıkışı an me-
selesi. Açık cezaevleri, ceza infaz ku-
rumlarının ihtiyacını karşılayan işlik 
ve atölyeleri içerdiği için boş kalmaları 
düşünülemiyor. Orada çalışacak yeni 
mahkumlara ihtiyaç var.

Kapalıdan açığa geçme talebi olanlar 
içinse sadece terör ve örgütlü suçlar 
istisnası getiriyor, teklif. Üstelik infa-
zının tamamlanmasına bir yıl kalmış 
olma şartını da kaldırıyor. Önemli 
şart ise iyi halli olmak durumunda ta-
lebin kabul edileceği tespiti yer alıyor 
teklifte. Bu çerçevede 31 Mayıs’a kal-

“Açık cezaevleri, 
ceza infaz 
kurumlarının ihtiyacını 
karşılayan işlik ve 
atölyeleri içerdiği 
için boş kalmaları 
düşünülemiyor. 
Orada çalışacak yeni 
mahkumlara ihtiyaç 
var. 
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madan açık cezaevine geçme fırsatı 
bulan cinsel suç failleri de Covid-19 
izninden yararlanabilir. 31 Mayıs’tan 
sonraki günlerde açığa geçenler zaten 
ayda 7 gün izni olacak. Bir de salgın 
nedeniyle izinden dönemeyenler için 
cezai işlem yapılmayacağıyla ilgili 
hükmü hatırlayalım. Devletin, ‘git, bir 
daha dönmezsen de seni aramayaca-
ğım’ dediğini varsayabiliriz. Böylesi 
fırsatlar sunulan hükümlüler arasında 
cinsel suç failleri de yer alıyor. Kasten 
yaralama suçlarındaki anne, eş, evlat 
dışındaki kadınları yaralamış eril şid-
det failleri de.

İnfaz paketinin, ceza hukukçularını 
bile zorlar nitelikte son derece kar-
maşık hazırlanışıyla Meclis görüşme-
lerinde gerçeğin perdelenmesi için 
sergilenen performanslar birbirini 
tamamlıyor. Genç evlilik ya da erken 
evlilik adıyla masumlaştırılmaya ça-
lışılarak, nikah şartına bağlanan ço-
cuğun cinsel istismarına af veya ceza 

indirimi toplumsal kabul görmemişti, hatırlanacağı gibi. Ancak teklif 
sahiplerinin bilinçli olarak yarattığı karmaşayla hedeflenen şey, bu ko-
nuda ayrı bir düzenleme yapmaksızın infaz paketine sızdırmak olduğu 
tahmin edilebilir. Kapalıdan açığa geçişte ve açıktan iki aylık izne gönde-
rilişte erken evlilik kılıfıyla cinsel istismar suçu işlemiş olanlara öncelik 
tanınma ihtimali yüksek sanıyorum. Komisyonda pakete dahil edilen 
önergeyle hedef çocuğun cinsel istismarını meşrulaştırmak. Defalarca 
yapılan açıklamalar da bu gerçeği gizleme telaşından. Endişeyle öngör-
düğüm bu ihtimal gerçekleşirse AKP, bütün hak ihlalleri ve hukuksuz 
uygulamalarını, çocuğun cinsel istismarı suçuna af getirerek taçlandır-
mış olacak.

“Infaz paketinin, 
ceza hukukçularını 
bile zorlar nitelikte 
son derece karmaşık 
hazırlanışıyla Meclis 
görüşmelerinde 
gerçeğin perdelenmesi 
için sergilenen 
performanslar birbirini 
tamamlıyor.
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