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Mahpusun el kitabı
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler haklarını koruyabilsinler
diye Türkiye'de ilk kez bir el kitabı hazırlandı. Kitap özellikle

295 | Paylaş

eğitim seviyesi düşük olan adlî tutuklu ve hükümlülerin de
anlayabileceği bir dille yazıldı.
9 Nis 2015 Güncelleme 22:31 TSİ

‘Hasta çocuklarımızı tahliye edin’
Çözüm sürecinde Kürt tarafının ağır hasta
mahkûmların tahliyesi talebi yeniden
gündemde. Aileler "Hasta çocuklarımızı
bıraksınlar" diyor.
Konu: Kürt sorunu, Çözüm süreci, PKK
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Mahkûmlar
Aljazeera, insan hakkı ihlalleri, ölüm
oruçları ve isyanlarla anılan
cezaevlerinde yaşanan değişim ve
dönüşümün izini sürüyor, Denizli Açık
Cezaevi’nin kapılarını aralıyor.
Türkiye'de ilk kez her tutuklu ve hükümlünün anlayabileceği bir 'mahpus hakları' kitabı yazıldı.
[Fotoğraf: Aljazeera]
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"Polis veya jandarma eşliğinde hapishaneye ilk getirildiğinde, hapishane
personeli tarafından evrakların incelendikten sonra arama odasına
alınırsın"...
"İster tutuklu, ister hükümlü ol, avukatla görüşme hakkın vardır. Tutukluysan
avukatlar vekaletname çıkarmamış olsan dahi seninle görüşebilirler."
İlk kez bir rehber kitap yazıldı
Mahpus Hakları El Kitabı böyle bilgilerle başlıyor. Tutuklu ya da hükümlünün
daha hapishaneye girdiği an neyle karşılaşacağı, avukat ile görüşme,
ziyaretçi kabul hakkı, telefon konuşması, ilk sağlık muayenesi, hastaneye
sevk işlemi... Mahpusların hapishanede yaşayacağı aşamalar ve olası hak
ihlallerine karşı mücadele yolları bir kitap halinde getirildi.
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından hazırlanan,
Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Açık Toplum Derneği'nin desteği ile basılan
Mahpus Hakları El Kitabı kendi türünde bir ilk kitap olma özelliğini taşıyor.
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‘DAEŞ temel aktör’
IŞİD'in Ankara’daki saldırının 'temel
aktör'ü olduğunu söyleyen Başbakan
Davutoğlu, "Bütün bu bağlantıları
sağlayan en önemli aktörlerden birisi,
vaktinden önce yapılan bir yayın
sebebiyle elimizden kaçtı" dedi.
Konu: AKP, Türkiye, IŞİD

Kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki
Merkez Ofisi'nde tanıtıldı. Mustafa Eren ve Başak Ekinci tarafından kaleme
alınan el kitabının önsözünde neden böyle bir çalışma yapıldığı, bu kitabın
hangi ihtiyaçtan doğduğu şöyle anlatılıyor:
'Hapsedilenin de hakları var'
"Hapsetmek sadece 'özgürlüğünden yoksun bırakma' cezasıdır. Hapsedilen

‘Davutoğlu çok zor durumda kalır’
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’daki
saldırıdan sonra Başbakan Davutoğlu’yla

kişiler birçok haklarını korurlar ve hapishanede de, hapsedilmekten kaynaklı

yaptığı görüşmede ‘Aramızda kalsın’
denilen hiçbir şeyi dışarıda anlatmadığını

hakları vardır. Mahpus Hakları El Kitabı, mahpuslara hapishanenin kapısından

söyledi. “İçeride konuşulanları dışarıda

içeri alındıkları andan itibaren haklarının neler olduğunu, bu hakları nasıl

anlatsam, Davutoğlu çok zor durumda
kalır” dedi.

kullanacaklarını, hakları ihlal edildiğinde nereye nasıl başvuracaklarını
dilekçe örnekleriyle açıklamaktadır."
CİSST, aynı anda hem tutuklu hem de hükümlüleri ifade ettiği için
metinlerinde ''mahpus'' ifadesini kullanıyor. Kitabın yazarlarından Mustafa
Eren, Türkiye'de hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlü sayısının düzenli
olarak her yıl arttığını ve resmi rakamlara göre 15 yıl içinde üç katına
çıktığını söylüyor. İstatistiklere göre 2000 yılında 50 bin olan mahpusların
sayısı, 2015 Mart ayında 160 bine ulaştı.
Bu mahpusların yaklaşık 10 bini yani yüzde 5'i 'siyasi', geriye kalan 150 bin
kişi adlî tutuklu ya da hükümlülerden oluşuyor. Bir diğer çarpıcı istatistik bu
kişilerin 5848'inin okuma yazma bilmediği, 68 bininin ise ilkokul mezunu
olduğunu gösteriyor.
Bu kitap da hapishanedekilerin eğitim durumuna dair bilgiler ışığında,
mahpusların büyük bir kesiminin kendi hakları konusunda yeterince bilgi
sahibi olmadığı düşüncesinden çıktı. Yazarlardan Başak Ekinci mahpusun
sadece "suçlu" değil, hakları olan bir kişi, yani kendi deyimiyle "hak öznesi"
olduğunu söylüyor. Ekinci kitabın mahpusların haklarını nasıl kullanacaklarını
en basit dille anlatmayı amaçladığını ifade ediyor.
Convert html to pdf online with PDFmyURL

Konu: CHP, AKP, Türkiye

Dilekçe örnekleri de var
Mustafa Eren de kitabı, eğitim durumu ne olursa olsun, hak ihlali yaşayan
tutuklu veya hükümlünün hakkını aramasını kolaylaştıracak şekilde dilekçe
örneklerine de yer vererek hazırladıklarını söylüyor.
Türkiye'de buna benzer başka kitaplar yok mu ya da bu kitap neden bir ilk
olma özelliği taşıyor? Aslında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve bazı
cezaevi müdürlüklerinin hazırladığı kitaplar var. Fakat CİSST bu kitapların,
eğitim seviyesi düşük mahpuslar tarafından anlaşılması güç ve kanun
maddesi derlemelerinden ibaret olduğunu, kitabı bu nedenle kaleme almaya
karar verdiklerini söylüyor.
Mahpus Hakları El Kitabı 5 bin adet basıldı. Türkiye'deki her hapishaneye
onar adet gönderilecek. Derneğin ve yazarların amacı tutuklu ve
hükümlülerin kitaptaki açıklamalar ve dilekçe örnekleri ile haklarını
aramalarına yardımcı olmak.

YORUMLAR
Bu sitede yer alan içerikler sadece genel bilgilendirme amacı ile sunulmuştur. Yorumlarınızı kendi
özgür iradeniz ile yayınlanmakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek
başınıza üstlenmektesiniz. Böylelikle, Topluluk Kuralları ve Kullanım Koşulları'na uygun olarak,
yorumlarınızı kullanmak, yeniden kullanmak, silmek veya yayınlamak üzere tarafımıza geri alınamaz,
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan (format, platform, süre sınırlaması da dahil, ancak bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla) ve dünya genelinde geçerli olan ücretsiz bir lisans hakkı vermektesiniz.

Bir yorum yazın

0 Yorum
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Efes de kazandı

‘323 bin 977 araç geri çağrılacak’

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi B Grubu ilk

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık,

maçında deplasmanda Fransa'nın

"Türkiye'deki Volkswagen EA 189 dizel

Limoges takımını 89-77 mağlup etti.

motora sahip 323 bin 977 araç için firma

Konu: Euroleague, Basketbol, Spor

ile mutabakat sağladık. Bu araçlar gönüllü
olarak geri çağrılacak ve teknik
güncellemeleri yapılacak" dedi.
Konu: Çevre, ABD, Türkiye

Fenerbahçe ilk maçında galip

'Homeland ırkçıdır'

Euroleague'de geçen sezon Dörtlü Final
oynayan Fenerbahçe, 2015-2016

Homeland dizisi için çalışan Arap
grafiticiler, Ortadoğu'ya yaklaşımını

sezonunun ilk maçında Bayern Münih'i 74-

protesto etmek amacıyla diziyi eleştiren

67 yendi.

sloganlar yazdı. Yapım ekibi durumu

Konu: Basketbol, Spor, Euroleague

farketmeyince, dizide "Homeland ırkçıdır"
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gibi yazılar yayınlandı.
Konu: Dünya, Ortadoğu
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