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Önsöz

Hapishane Kitab›’n› de¤erli meslektafl›m Hilal Oytun Altun ile bir-
likte haz›rlad›k. Bu kitapta, hapishane kültürünü, hapishane tarihini
belgeleyen bir arfliv, zengin bir bilgi da¤arc›¤› bulaca¤›n›z› ümit ediyo-
rum.1

Y›llar›n araflt›rmas›yla ve birikimiyle haz›rlanan buradaki yaz›la-
r›n sahiplerine; görüfl bildiren, destek veren araflt›rmac›lara, uzmanla-
ra, bürokratlara, Eski Adalet Bakan› Sami Türk’e, Yarg›tay 10. Hukuk
Dairesi üyesi Ali Suat Ertosun’a, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan ‹pek’e, Müjdat Karayerli’ye, Prof. Dr. Timur Demirbafl’a, Doç.
Dr. Samira Kortantamer’e, Prof. Dr. Necdet Öztürk’e, Doç. Dr. Halil ‹b-
rahim Bahar’a, Dr. Nezih Varol’a, Dr. E. Gülçin Demir’e, Hâkim Mus-
tafa Sald›r›m’a, Hâkim Ahmet Taflk›n’a, Dr. Osman Gazi Özgüden-
li’ye, Prof. Dr. Ali Duymaz’a, Doç. Dr. Mehmet Aça’ya, Prof. Dr. fiina-
si Gündüz’e, Doç. Dr. Bilal Kemikli’ye, Doç. Dr. Gökhan Oral’a, Dr.
Rüçhan Gökda¤’a, Hande Berktin’e, Asl› Atamer’e, Dr. ‹lkay Savc›’ya,
Prof. Dr. Süleyman Beyo¤lu’na, Dr. Ali Karaca’ya, Hilal Oytun Al-
tun’a, Dr. Ali Efdal Özkul’a, Dr. Ömer ‹flbilir’e, Dr. Bedri Aydo¤an’a,
Dr. Özkan Öztekten’e, Ayflen Uslu Bayraml›’ya, Dr. Hatice fiirin’e, Dr.
Hayrunnisa Alan’a, Dr. Emine Uyumaz’a, Dr. Ebubekir Sofuo¤lu’na,
Dr. Orhan Aybers’e, Ali R›za Gönüllü’ye, Dr. Yasemin Saner Gönen’e,
Dr. Ahmet Ali Gazel’e, Dr. Gülgün Yaz›c›’ya, Dr. ‹smail Güleç’e, Dr.
Esat Harmanc›’ya, Süleyman S›rr› Terzio¤lu’na, Askhat Kessikbayev’e,
‹lyas Kamalov’a, Almagül ‹sina’ya, Dr. Emine K›s›kl›’ya, Dr. Mehmet

1 Kitapta yer alan çal›flmalar›n birço¤u, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rma
ve Uygulama Merkezi taraf›ndan 4-5 Aral›k 2003 tarihinde düzenlenen ”Hapis-
hane” sempozyumunun ürünüdür.



Narl›’ya, ‹rem Akduman’a, Doç. Dr. Lale Alg›er’e, Dr. fieyda Ökdem’e,
Dr. Nesrin Çobano¤lu’na, Dr. Alper Beder’e, Ece Cömert’e, fiener Ak-
su’ya, Dr. Ayfle Duvarc›’ya, Murat Çulcu’ya, Dr. Dursun Ali Tökel’e,
Cengiz Özkan’a, Sezai Coflkun’a, Dr. Ramazan Gülendam’a, Dr. Ayfle-
nur Külahl›o¤lu-‹slâm’a, Harid Fedai’ye, Dr. Nahide fiimflir’e, Dr. Se-
bahattin fiimflir’e, Dr. Orhan Söylemez’e, Doç. Dr. Enver Töre’ye, Dr.
Nesrin Ta¤›zade-Karaca’ya, Dr. Abdulvahap Kara’ya, Adem Koruk-
çu’ya, Dr. fiahin Köktürk’e, Mustafa Aça’ya, Dr. Mehmet Erol’a, Serkan
fien’e, Mehmet Çelik’e, Dr. ‹hsan Sabri Balkaya’ya, Dr. Ertu¤rul Ay-
d›n’a, Dr. Salim Çono¤lu’na, Doç. Dr. fiaban Sa¤l›k’a, Doç. Dr. fiuayip
Özdemir’e, Ezgi Denizel-Güven’e, Zeki Alp Tunga’ya, Prof. Dr. Müc-
teba ‹lgürel’e, Prof. Dr. Akile Gürsoy’a, Doç. Dr. Gülden Sa¤ol’a, Prof.
Dr. Orhan Bilgin’e, Doç. Dr. Yüksel K›r›ml›’ya, Prof. Dr. Zekeriya Kur-
flun’a, Prof. Dr. Sema U¤urcan’a, Dr. Nejat Sefercio¤lu’na, Doç. Dr.
fiehnaz Alifl’e, Dr. fiebnem Gülfidan’a, Dr. Önder Aytaç’a, Prof. Dr. Gö-
nül Cantay’a, Prof. Dr. Necla Arslan Sevin’e, Prof. Dr. Ahmet Tafla¤›l’a,
Dr. Ahmet Türköz’e, Aygül Nalbant’a, Aysel Öner’e, Aytaç Dinçer
Gülcan’a, Gültekin Y›ld›z’a, Levent Bilgi’ye, Mesut Ayd›ner’e, M. Y›l-
maz Sa¤lam’a, Sibel Demirel’e, Dr. Burcu Efliyok’a, Prof. Dr. Hamit
Hanc›’ya, Dr. fiirin Y›lmaz-Özkarsl›’ya, Arzu Çifto¤lu’na, Ziya Y›lma-
zer’e, Kemal Ocak’a, Dr. Melih Aktafl’a, Dr. Nesrin Karagür’e, Dr. Na-
lan Türkmen’e, Dr. Göksel Öztürk’e, Dilek Herkmen’e, Dr. Erdal fia-
hin’e, Aylin Koç’a sonsuz teflekkürlerimi sunar›m.

Hapishane kavram›n›, tarihini ve kültürünü araflt›rmam›za destek
veren Celal Bayar Vakf›’na ve çal›flmay› yay›nlayan Kitabevi Yay›nlar›
sahibi Mehmet Var›fl’a müteflekkirim. Kültür konular›na yap›lan bu
katk›y› flükranla karfl›l›yoruz.

Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali
‹stanbul 2004
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Girifl

Hapishane Kitab›, hapishane kavram›n› ve olgusunu araflt›rmak,
özellikle kendi tarihimizde ve kültürümüzde hapishane ile ilgili konu-
lar› belgelemek, hapishane araflt›rmalar›na ve bir ihtisas alan› olarak
hapishane çal›flmalar›na dikkat çekmek amac›yla haz›rland›. 

Toplum içinde yaflaman›n yan› s›ra toplumdan tecrit edilmek -
dün de bugün de - var olmuflsa, bu durum bizi birer vatandafl olarak,
geçmiflini merak eden insanlar olarak, yazarlar, araflt›rmac›lar olarak,
hukukçular, siyasetçiler olarak, kamu idarecileri olarak, sosyal bilimci-
ler olarak, tarihçiler olarak, felsefeciler olarak, din adamlar› olarak, dil-
ciler, edebiyatç›lar olarak elbette ki ilgilendirir. 

Konuya tarih perspektifinden yaklafl›rsak, tarihin seyrine Eski
Türklerle girebiliriz. Gazneliler, Memlûkler, Selçuklular, Timurlular,
Osmanl›lar döneminin suç anlay›fl›n› ve ceza uygulamas›n› izleyebili-
riz. Hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n türünü, s›n›rland›r›lm›fl bir mekân
içinde sürdürülen yaflam›n flartlar›n› ve do¤urdu¤u neticeleri günü-
müze kadar takip edebiliriz. 

‹çeridekilerin ve d›flar›dakilerin ayr› dünyalar›n›n s›n›r›nda duran,
bir yandan bu s›n›r› koruyan, bir yandan da bu iki dünya aras›nda bir
arac›l›k yapan gardiyanlardan da söz etmeliyiz. Mahsunî’nin ”Gardi-
yan” veya di¤er bir ad›yla ”Akflam Oldu Yine” dizelerini dinliyoruz:

Akflam oldu yine hapis kilitlendi,
Demir perdeleri çekme, gardiyan!
Ne yardan haber var, ne mektup salan
Bi de sen belimi bükme, gardiyan!
Bizi seven dostlar flimdi çekildi, 
Gam tarlama dert kesavet ekildi, 
Umuduma yeni fidan dikildi, 
K›r›k dallar›m› yakma gardiyan!



Türkülerde ve gündelik konuflmalarda gardiyana hâlâ gardiyan
deniyorsa da, kadro çizelgelerinde kadro tan›mlar› art›k “ceza infaz
memuru” olarak kay›tl›. “Ceza infaz memuru”, “gardiyan”›n yeni
imaj›. Cezaevinde hizmet veren personelin geçmiflteki ve bugünkü ko-
numu, e¤itimi ve beklentileri de hapishane araflt›rmalar›n›n bir cephe-
sini oluflturuyor.

* * *

Cumhuriyet dönemi yazarlar›m›zdan Kemal Tahir’in, Orhan Ke-
mal’in ve Naz›m Hikmet’in ad›, neredeyse hapishaneyle özdeflleflmifl-
tir. Baz› hapishaneler de edebiyatç›lar›n çal›flma mekânlar› olmufltur,
meselâ, Sinop hapishanesi.

‹stanbul’un en tarihî ve turistik semtlerinden biri olan Sultanah-
met’teki “Sultanahmet Cezaevi”nin boflalt›lmas› ve binan›n baflka bir
amaçla hizmete aç›lmas› gündeme geldi¤inde yazarlar, bu binan›n ya-
zarlara tahsis edilmesini istediler. Yazarlar›n birço¤u bu cezaevinde
tutuklu yatm›fl olduklar› için önceli¤in onlara tan›nmas› gerekti¤ini
düflünüyorlard›. Bir yazar›m›z ise tutuksuz bir hâlde tekrar ayn› me-
kânda bulunmay› pek de cazip bulmam›flt›. Sultanahmet Cezaevi,
Four seasons oteller zinciri taraf›ndan otele dönüfltürüldü ve bugün ‹s-
tanbul’un belki en güzel otellerinden biri oldu.

* * *

Divan edebiyat›m›z da hapishane motifine yer vermifltir, Yusuf’un
zindana at›l›fl›, u¤rad›¤› haks›zl›k, eski edebiyat›n en popüler hikâye-
lerden birini teflkil eder.

Mitolojiden tasavvufa uzanan güzergâh içinde sürgün, esaret, zin-
dan, mahbes kavramlar› ile karfl›lafl›r›z. Yarat›l›fl destan›m›za bakt›¤›-
m›zda, sürgün, mahrumiyet ve zindan -mitolojik bir kavram olarak-
tanr› kap›s›ndan, bolluk ve saadet mekân›ndan uzaklaflt›r›lmak, gök-
yüzünden yeryüzüne sürülmek, dünyaya hapsedilmek anlam›na gelir.
Tasavvuf edebiyat› bu ayr›l›¤›, bu hicran›, bu vuslat hasretini, dinme-
yen kavuflma arzusunu, bu ruh hâlini, yani ilâhî aflk› ince ince anlat›r.

Âfl›k bir tutsakt›r, tutsak olmaktan baflka bir yaflam biçimi düflüne-
mez, tutsakl›k onun mutlulu¤udur. Modern uzmanlara sorsak, psiki-
yatrlara dan›flsak, tan› ”mazoflizm” de olabilir mi?

* * *

Roma dönemi hapishanelerinin kalabal›k ko¤ufllar fleklinde oldu-
¤u, bu ko¤ufllar›n da kanalizasyon çukurlar›n›n üzerinde infla edildi¤i
biliniyor. Orta Ça¤ Avrupa’s›, mahkûmlar› kalabal›k ko¤ufllardan ç›-
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kar›p tek kiflilik hücrelere yerlefltiriyor, bu uygulaman›n modeli ve ge-
rekçesi de manast›rlardaki rahiplerin, nefislerini ar›nd›rmak için tek
kiflilik hücrelerde inzivaya çekilmeleri, dua, sessizlik ve tefekkürle
günlerini geçirmeleri.

F tipi ko¤ufllar›n önerildi¤i ve tart›fl›ld›¤› günümüzde, hapishane-
lere birer mekân olarak bakmak, hapishane mekânlar›n›n tarihini göz-
den geçirmek, mekânlar›n evrimini süreçler içinde de¤erlendirmek ve
hapishane mekânlar›n›n hükümlünün üzerindeki etkisini tespit etmek
yararl› olur.

Hapishane, sürgün yeri, zindan, kuyu, kalebent, cezirebent, k›nl›k,
tutukevi, esir kamp›, aç›k hapishane. Bu dar mekânlar› anlat›rken, me-
kânlar› an›lardan ve olaylardan soyutlayamay›z. Dar mekânlar›n, tabiî,
bir de argosu, mizah› ve türküsü oluyor.

Hapishanelerdeki intihar olaylar› hep flaibe konusu olmufltur.

27 May›s 1960 darbesinde DP milletvekilleri ve iktidara yak›n
isimler tutuklanm›fl ve Ankara’da Harbiye’ye götürülmüfllerdi. Zama-
n›n ‹çiflleri Bakan› rahmetli Dr. Nam›k Gedik de evinden al›nm›fl ve bir
çöp arabas›yla Harbiyeye götürülmüfltü. Üç gün sonra gazeteler Ge-
dik’in Harbiyede intihar etti¤i haberini verdiler. 10 y›l›n ‹çiflleri Baka-
n› Gedik, dürüst ve gururlu bir adamd›. ‹hbarlar› de¤erlendirip darbe-
yi önleyemedi¤i için müteessirdi. ‹ntihar etmifl olabilirdi. Vak’a, kay›t-
lara intihar olarak geçti. Ancak, aç›klanamayan hususlar vard›; baz›la-
r›, olay›n intihar oldu¤una hiçbir zaman inanmad›.

Bu anlatt›¤›m olay, tarihimizin gurur duyamayaca¤›m›z bir sayfa-
s›, gayritabiî bir dönemin utanç veren hâdiseler dizisinden sadece bir
tanesidir.

* * *

Çocuk ve genç hükümlüler de dahil olmak üzere tipik bir mah-
kûmdan söz edebilir miyiz? Hükümlülerin birtak›m ortak özellikleri
var m›d›r? Cezaevlerindeki hükümlülerin psikolojik yap›s›ndan, aile
ve sosyal kökeninden hareketle hükümlüler hakk›nda genelleme yapa-
bilir miyiz?

Hükümlünün toplumdan uzaklaflt›r›lmas›yla, bir anlamda, sade
vatandafl güvenlik alt›na al›nm›fl oluyor, sade vatandafl›n hak ve hür-
riyetleri korunmufl oluyor. Temel haklar›n korunmas› meselesi hapis-
hanedeki hükümlü vatandafl için de geçerli. Hükümlünün cinsel taciz
ve tecavüzden korunmas› gerekiyor, ›slahevi ve sübyan ko¤ufllar›nda
pedofilinin engellenmesi gerekiyor, çocuk cezaevlerinin uluslar aras›
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normlara ve sözleflmelere intibak› gerekiyor, yine evrensel de¤erler
çerçevesinde sa¤l›k sorunu olan hükümlülerde yaflanan etik sorunlar
gündeme geliyor.

* * *

Hapse düflen, bundan sonra hayat›n›n nas›l bir yön alaca¤›n›, neyi
nas›l toparlayaca¤›n› uzun uzun düflünür. ‹flin içinden ç›kabilir mi, o
ayr› konu.

Düfltüm mapus dam›na 
Ö¤üt veren bol olur 
Toplasan o ö¤ütleri 
Burdan köye yol olur

Rehabilitasyona yönelik çal›flmalar hapishanelerin ayd›nl›k yüzü
oluyor.

* * *

Tahliye edilen hükümlü, mecazî anlamda, damgal› oluyor. Sovyet-
ler döneminde dövme yapt›ranlar›n büyük ço¤unlu¤unu eski mah-
kûmlar oluflturuyor, yani mecazî damgan›n yan› s›ra mahkûmlar bir
de fizikî anlamda kendilerini damgal›yorlar.

* * *

Türkiye aleyhine dünya çap›nda bir propagandaya dönüflen ve
Türkiye’yi bir hayli rahats›z eden Gece Yar›s› Ekspresi filmi, hat›rlaya-
caks›n›z, hayalî bir Türkiye Cumhuriyeti hapishanesinde geçiyordu.
Bu filmin yaratt›¤› olumsuzlu¤u ancak müruru zaman (zaman afl›m›) -
bir ölçüde- silebildi. Bir an›m› nakledeyim: Filmin ortal›¤› kar›flt›rd›¤›
s›rada, Atatürk Hava Liman›ndan uça¤a binmek üzere olan ‹ngiliz bir
arkadafl›mdan bir telefon geldi. “Kulaklar›ma inanam›yorum, nas›l
olabilir böyle bir fley, bir sabotaj m› var, hava alan› birileri taraf›ndan
ele mi geçirildi?” diyordu. O zamanlar hava liman›nda hafif hafif mü-
zik çal›n›rd›; çal›nmakta olan müzik, yani, kendi elimizle çald›¤›m›z
müzik, Gece Yar›s› Ekspresi’nin müzi¤iymifl!

* * *

Hapistekilerin yak›nlar›ndan da bir iki söz etmek isterim. Bir an-
lamda, yak›nlar da hapishane hayat›na ba¤lan›rlar, hapishane koflulla-
r›n›n bir uzant›s› olurlar. Yass›ada mahkemelerinden sonra Kayseri
Cezaevine getirilen siyasîler aras›nda eski DP Kayseri Milletvekili rah-
metli ‹brahim Kirazo¤lu da vard›. Kirazo¤lu’nun küçük bir o¤lu vard›,
Ahmet. ‹lkokula daha bafllamam›flt›. Babas›n› hapisten kaç›rmak için
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planlar yapard›. Kap›ya bir at arabas› getirip babas›n› kaç›racakt›. Bu
arada, Celâl Bayar’› da babas›yla birlikte kaç›rmay› arzu ediyordu, an-
cak, büyük bir engel vard›, Celâl Bayar’›n ellerinin üstü siyah lekelerle
kapl›yd›, bu durum onu mutlaka ele verecekti, acaba ellerini iyice y›-
kasa bu benekler ç›kar m›yd›? Ziyaretçi düdü¤ü çald›¤›nda ve hapis-
hanenin d›fl kap›s› aç›ld›¤›nda, bir aya¤› biraz aksayan Ahmet, kafile-
nin en önünde içeri koflard›.

Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
‹stanbul 2004
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Hürriyeti Ba¤lay›c› 
Cezalar›n ve Cezaevlerinin Evrimi

Timur Demirbafl*

Girifl

Hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n tarihçesi ile cezaevlerinin tarihçesi iç
içedir. Bu bak›mdan, öncelikle hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n, dolay›s›y-
la onlar›n infaz edildi¤i hapishanelerin, yani cezaevlerinin geçmifline
göz atmak gerekir. 

Ceza infaz›n›n tarihçesinde 16. yüzy›lda Amsterdam cezaevleri or-
taya ç›k›ncaya kadar, suçluyu tenkil etmek suretiyle zarars›z hâle ge-
tirme, yani kefaret (daha do¤rusu intikam) düflüncesi egemendi; bu di-
¤er hukuk sistemlerinde oldu¤u gibi, Roma, Germen ve Frank ceza hu-
kukunda da geçerli idi.1

Ceza infaz›n›n tarihinde, en çok kullan›lan cezaland›rma yönte-
miyle karakterize üç dönem birbirini izlemifltir: 1) Kefaret ve para ce-
zalar› Orta Ça¤›n erken dönemleri için tek pratik ceza arac› idi; 2) Or-
ta Ça¤›n geç dönemlerinde iflkence ve canavarca idamlar ilk cezalar-
la yer de¤ifltirdi; 3) 17. yüzy›lda ise, bunlar›n yerini hürriyeti ba¤lay›-
c› ceza ald›. Ceza tarihinin bu aflamalar› ile sosyal tarih içindeki de¤i-
fliklikler karfl›laflt›r›ld›¤›nda, flafl›rt›c› ba¤lant›lar bulundu¤u görül-
mektedir.2

* Prof. Dr. Timur Demirbafl, Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‹stanbul.
1 Demirbafl, Timur, ‹nfaz Hukuku, Ankara 2003, s. 83.
2 Rusche, Georg - Kirchheimer Otto, Sozialstruktur und Strafvollzug, Frankfurt a. M.

1981, s. 306.



Ceza hukuku yapt›r›mlar› ilk zamanlarda bedenî ve hayatî ceza
olarak uyguland›. Ayd›nlanmadan itibaren esas olarak hürriyeti ba¤la-
y›c› ceza ve para cezas› uygulamalar› yayg›nlaflt›. O zamanlar hapis-
hane, bedenin dokunulmazl›¤›n› garanti eden ve hürriyetten yoksun
b›rakma yoluyla zengin ile fakiri ayn› flekilde cezaland›ran insanî bir
çözüm olarak göründü. Ayr›ca, hürriyeti ba¤lay›c› ceza ölçülebilir ol-
du¤undan, cezan›n hesaplanmas› da bir mant›¤a dayan›yordu.3

2 Mart 1757’de uygulanan bir infaz›n anlat›m›, bedenî cezalar›n
korkunçlu¤unu göstermesi bak›m›ndan çok çarp›c›d›r: “Damiens, Pa-
ris Kilisesi’nin cümle kap›s›n›n önünde, suçunu herkesin karfl›s›nda iti-
raf etmeye mahkûm edilmiflti; buraya elinde yanar hâlde bulunan iki
libre a¤›rl›¤›ndaki bir meflaleyi tafl›yarak, üzerinde bir gömlekten bafl-
ka bir fley olmad›¤› hâlde, iki tekerlekli bir yük arabas›nda götürüle-
cektir; sonra ayn› yük arabas›yla Breve Meydan›’na götürülecek ve bu-
rada kurulmufl olan dara¤ac›na ç›kart›larak memeleri, kollar›, kalçala-
r›, bald›rlar› k›zg›n kerpetenle çekilerek; babas›n› öldürdü¤ü b›ça¤› sa¤
elinde tutacak ve kerpetenle çekilen yerlerine erimifl kurflun, kaynar
ya¤, kaynar reçine ve birlikte eritilen balmumu ile kükürt dökülecek,
sonra da bedeni dört ata çektirilecek parçalat›lacak ve vücudu ateflte
yak›lacak, kül hâline getirilecek ve bu küller rüzgâra savrulacakt›r.”
Gazete d’Amsterdam (1 Nisan 1757), “sonunda onu parçalad›lar, bu
sonuncu ifllem çok uzun sürdü, çünkü kullan›lan atlar çekmeye al›fl›k
de¤illerdi; bu yüzden dört tane yerine alt› tane koymak gerekti, bu da
yetersiz kald›; talihsizin kalçalar›n› kopartmak için sinirlerini kesmek
ve eklemlerini baltayla parçalamak gerekti…” fleklinde, bunu anlat-
maktad›r.4

Hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n ve dolay›s›yla cezaevlerinin tarihî ge-
liflimini ‘Bat›da’ ve ‘Bizde’ olmak üzere ikiye ay›rarak inceleyece¤iz. 

Bat›da

Avrupa devletleri infaz sistemlerinin geliflimini, cezaevlerinin do-
¤uflundan önceki ve sonraki dönem olmak üzere ikiye ay›rarak aç›kla-
mak mümkündür.
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3 Mechler, Achim, Psychatrie des Strafvollzugs, Stuttgart-New York 1981, s. 1.
4 Foucault, Michel, Hapishanelerin Do¤uflu, çev. Mehmet Ali K›l›çbay, Ankara 1992,
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I. Cezaevlerinden önce

Cezaevinin geliflimi, ceza hukukunun geliflimi ile ayn› ad›mlar› iz-
lemifltir. Uzun y›llar ceza hukukunda, kurallar›n ihlâli, yani suç ifllen-
mesi hâlinde kamunun varl›¤›n› garanti eden münhas›r çabalar olarak,
tanr›lar›n ve insanlar›n intikam› anlam›na gelen cezalar uygulanm›flt›.
Suçlunun durumu dikkate al›nmaks›z›n uygulanan bu cezalar›n, suç-
lunun yok edilmesi veya ma¤durun zarar›n›n tazmini d›fl›nda baflka
bir amac› yoktu. Çünkü, ‹lk Ça¤da suçlu, kamunun bir düflman› idi ve
ona karfl› bütün araçlarla mücadele edilebilirdi. Suçun ifllenmesinde
toplumun kendi kusurunun da olabilece¤i düflüncesine dair bir belirti
yoktu. Burada ceza olarak, ölüm, sakat b›rakmak, k›rbaçlamak veya di-
¤er bedenî iflkenceler, sürgün, para cezas›, kölelik söz konusu idi. Ha-
pis cezas› çok sonra gündeme geldi.5 Suçlu, kamunun bir tür düflman›
olarak görüldü¤ünden, onun mahkûm olarak fiziksel varl›¤› ve vatan-
dafll›k haklar› yok say›l›r ve bunun sonucunda suçlunun mal varl›¤› ve
çal›flma gücü, s›n›rs›z olarak zarar görene hasredilirdi.6

Hürriyeti ba¤lay›c› ceza eski dönemlerin flehir devletlerine kadar gi-
der. Babil, M›s›r, Yunan ve Romal›larda hürriyeti ba¤lay›c› cezalar› tes-
pit edebiliyoruz. Bununla birlikte hapis, belirlenmifl süresi olan bir ce-
zan›n infaz› için de¤il, kurala ba¤lanmadan, failin yarg›lanmas›na ve-
ya infaz›na kadar tutuldu¤u yer olarak hizmet görmüfltü.7 M›s›r’da,
ac›mas›z cezalar ola¤and›; her durumda vücudun fiili iflleyen bölümü
cezaland›r›l›rd› (k›sas). Ayr›ca sopayla vurma, zorunlu çal›flma ve top-
luluk d›fl›na sürme cezas› vard›. Bununla birlikte cezaevi, tutukevi
amac›yla kullan›l›yordu.8

Eski Yunan

Atina’da intikam ve k›sas cezan›n esas› idi. Platon, cezan›n amac›-
n› korkutma ve iyilefltirme olarak belirtti; fakat pratikte böyle bir fley
yoktu. Atina mahkemeleri afla¤›daki cezalar› hükmettiler: Vatandafl›
onursuz bir köle durumuna sokma, kamuya aç›k yerde rezil etme, pa-
ra ve mal varl›¤› cezalar›, sürgün, dayak vas›tas›yla bedenî terbiye ve
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ölüm cezas› (zehirlemek, iple asmak, topuzla, k›l›çla öldürmek, bo¤-
mak, yakmak, uçurumdan atmak).9 Bununla birlikte, Sokrates’in yarg›-
lanmas›ndan anlafl›ld›¤› gibi, özgürlükten yoksun b›rakma -ve bu
sadece köleler için geçerli de¤ildi- bir cezaland›rma yöntemi olarak ta-
mamen d›fllanmam›flt›.10

Roma

Romal›lar da hapishaneleri biliyorlard›. Krall›k döneminde ortaya
ç›kan ilk hapishanenin yer alt›nda tullianum denilen bir bölümü, yer
üstünde de iki bölümü vard›; mefle kütükleri ile birbirinden ayr›lm›fl
hücrelerden olufluyordu. Daha sonra hükümlülerin bir k›sm› bu hüc-
relerden al›narak kayal›klara götürülür ve uçurumdan afla¤› itilir ve
bunu takiben de Tiber’e at›l›rlard›. Bu cezaevinde Kral Jugurtha da
hapsedilmiflti. Roma d›fl›nda di¤er flehirlerde de hapishaneler vard›.
Ayr›ca askerî alanda, mahkûm edilmifl askerlerin disiplin cezalar›
için garnizon hapishaneleri bulunuyordu.11 Özellikle Roma vatandafl-
lar›na bedenî cezalar yerine para cezas› uygulan›rd›. Bunu takiben ha-
pishaneler özellikle tutuklular›n ve a¤›r suçlarda hükümlülerin as›lma-
lar›na kadar tutulduklar› yer olarak kullan›ld›. Roma’da ödenmeyen
borçlar nedeniyle, borçlunun kapat›ld›¤› özel zindanlar da vard›. E¤er
bir borçlu, borcunu ödeyemediyse veya ödemek istemediyse, onun
alacakl›n›n borç kölesi olmas›na karar verilirdi. Alacakl›, ödeme aczine
düfltü¤ü için kendisine verilen borç kölesini özel hapishanesine alabi-
lir ve ona ac›mas›z usuller uygulayabilir, zincirleyebilir ve vücudu ka-
nay›ncaya kadar dövdürtebilirdi. 12 Levha Kanununa göre, flu uygula-
ma da mümkündü: En az›ndan yedi buçuk kilo a¤›rl›¤›nda ayak de-
mirleriyle zincirleme, alacakl› için 60 gün çal›flma; 60 günün sonunda
alacakl› onu öldürebilir veya köle olarak satabilirdi. E¤er bir borçlunun
birden fazla alacakl›s› varsa, bu alacakl›lar onu parçalara bölebilirlerdi.
Kölelerin özel bir yeri vard›. Köle kifli de¤il, bir eflya idi. Sahibi, kölesi-
ne ne isterse onu yapabilir, onu öldürebilir, e¤itebilirdi. Özel bir köle-
ler zindan› vard› (çal›flma veya ifl yeri). Cezaland›r›lm›fl köleler orada
çal›flmak zorunda idiler. Zindan yerin alt›ndayd›, köleler gece ve gün-
düz zincirli idiler. Hristiyanl›ktan önceki yüzy›llarda Roma hapishanele-
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9 Eisenhardt, s. 17.
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rinde görünüfle göre çok az hükümlü vard›; bu Hristiyanlar›n takip
edildikleri dönemde de¤iflti. Binlerce Hristiyan zindanlara kapat›ld›.12

Romal›lar, suçlular› hapis cezas› yerine çal›flmaya (metallum) gön-
derdiler; bunun nedeni, çal›flma cezas›n›n devlet ekonomisinin temeli
olmas› idi; flüphesiz bu flekilde özgürlük, çok uzun süre ortadan kald›-
r›l›rd›. Bu uygulama, Orta Ça¤a kadar geçerli olmufl ve hürriyeti ba¤-
lay›c› cezan›n geliflimini de etkilemifltir.13 Hatta, ‹mparatorluk döne-
minde, hürriyeti ba¤lay›c› ceza yasakt›.14

Cermenler

Cermen halklar›nda, hürriyeti ba¤lay›c› ceza olmakla birlikte; uy-
gulamada çok az görülmüfltür. Özel sebeplerden esir alma, örne¤in
fidye isteme, cezaland›rma yöntemi olarak genifl ölçüde uygulanmak-
tayd›.15 Cermen halklar›n›n ceza hukuku, esasen intikam esas›na daya-
n›yordu. Ceza hukuku sadece ma¤dur ve ma¤durun afliretinin intikam
hakk›n› tan›m›flt›. Suçlu, bireyin veya toplumun düflman› idi.16 Cer-
menler döneminde, 500’lü y›llara kadar ceza hukuku ve tanr›sal inti-
kam birbirinden ayr›lmad›¤›ndan hürriyeti ba¤lay›c› ceza tan›nm›yor-
du. Franklar döneminde (500-900), dar anlamda hürriyeti ba¤lay›c› ce-
za yoktu. Uzun süre tutuklamay› hiç kimse düflünmedi. ‹lk hürriyeti
ba¤lay›c› cezalar, bedenî ve hayatî a¤›r cezalar yerine hükmedilirdi.
Di¤erleri para cezalar›n›n ödenmemesinin sonucu idi.17

Hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n bafllang›c› 8. yüzy›la Langobarden’lara
götürülmektedir; Büyük Karl, 813’te suçlular›n iyileflmesi için bu kifli-
leri öldürülmesi yerine -çünkü ölümden çok korkuyorlard›-, yüksek
bir yerde özgürlüklerinden yoksun b›rak›larak hapsedilmelerini dü-
zenlemiflti.18
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Kilise hukuku 

Antik dönemin sonu ve Orta Ça¤ ceza hukuku ve cezalar›n infaz›
kilisenin etkisiyle flekillenmifltir. Roma sonras› dönemde, kilise artan
bir etki kazand›. Cezaevlerini iyilefltirme düflüncesi, ilk önce dördüncü
yüzy›ldan itibaren kilisenin ceza kanunlar›nda önem kazand›. Bunlar-
dan Papa Siricus (384-389)’un Emirnamesine göre, ahlâks›z rahip ve
rahibeler manast›r›n çal›flma evlerine kapat›l›rlard›. Bu tür hapsin
amac›, mahkûmun kefaret vas›tas›yla iyileflmesi idi.19

Krauss, cezaevi idaresi üzerine hükümler içeren, 340-529 y›llar›n-
daki bir dizi kanundan (Theodosianus kanunlar›, Justinianeus kanunlar›)
söz eder. Bunlar, kilisenin etkisi alt›nda oluyordu ve yarg›laman›n h›z-
land›r›lmas›, kad›n ve erke¤in ayr›lmas›, beslenme üzerine hükümler,
temizlik, zincirlerden kurtulma gibi hususlar› içeriyordu. Hâkimler,
her pazar günü hapishaneleri ziyaret etmeli ve kurallara uyulmas›n›
kontrol etmeliydiler. Piskopos ve rahipler, hâkimlerin resmî faaliyetle-
rini kontrolle yükümlüydü.20

Hapis, ceza olarak muhtemelen ilk defa manast›rlarda uyguland›;
817’de Aachen’deki bir toplant›da, manast›r rahiplerinin hafif durum-
larda hapsedilebilece¤i kabul edilmiflti.21 Bir hücrede belirli bir ifl yap-
maya mecbur edilen hükümlüyü, rahipler belirli zamanlarda ziyaret
edip, kendisine dinî ve ahlâkî telkinlerde bulunurlard›. Bu uygulama,
günümüzdeki ba¤›ms›z hücre sistemiyle hükümlüleri koruman›n en
geliflmifl özelliklerini tafl›maktad›r. Ancak zamanla, derebeyi olan
papazlar›n hapishanelerinde dinle ilgisi olmayan düflüncelerin etkisi
alt›nda suiistimaller ortaya ç›kt› ve bunlara son verilmesi için krala fli-
kâyetlerde bulunuldu. Kendisi de bir rahip olan Mabillon, 1690-1695’te
yazd›¤› eserinde bu elefltirileri dile getirerek, gerçek ›slah edici pren-
siplerin uygulanmas›n› istedi.22

Roma hukuk gelene¤inden yararlanan 1298 tarihli Liber Sextus’da
bafl rahiplerin ve piskoposlar›n hürriyeti ba¤lay›c› cezaya hükmetme-
lerine izin veriliyordu. Bununla Papa VIII. Bonifaz, Bat› gelene¤inde
ilk egemen olarak, tüm bir sistemin yasal k›sm› içinde hürriyeti ba¤la-
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y›c› cezay› yürürlü¤e koymufltu. Engizisyon mahkemeleri ve kilise
otoritesinin lâikler üzerinde yay›lmas›yla, bu düflünceler Bat› ceza ada-
letine girdi. Böylece hürriyeti ba¤lay›c› ceza, 13’ten 15. yüzy›la kadar
çeflitli flehir hukuklar›na yapt›r›m olarak al›nd›.23

Müflterek hukuk

Hapis cezas› ilk olarak manast›rlarda uygulanmakla birlikte, 13 ve
15. yüzy›llarda baz› flehirlerde bir yapt›r›m flekli olarak bulunuyordu.24

1240’ta Lübek Kanunu 5h. maddesi ekmek ve su ile 10 y›l hapis ceza-
s›yla tehdit ediyordu. Hapis cezas›, bir tür bedenî e¤itim olarak geçer-
liydi ve kans›z bir flekilde ‘zarars›z hâle getirme’ metodu olarak anla-
fl›l›yordu. Böyle bir cezan›n uygulanmas›, ölüm cezas›n›n affedilmesi
durumunda geçerliydi; bir hafifletici sebep bulunurdu ve bu yüzden
s›kl›kla gençlere uygulan›rd›.25 Bununla birlikte, flehir hukuklar›nda
mevcut olan hürriyeti ba¤lay›c› cezada, e¤itim düflüncesi eksikti. Bu
ceza asl›nda tek bafl›na bir ceza olarak de¤il, özellikle ölüm cezas›n›n
hafifletilmesi ya da failin müflis olmas› durumunda alternatif olarak
kullan›ld›. Ceza, flehir kulelerinde; belediye bodrumlar›nda ve terke-
dilmifllik koflullar› alt›nda infaz edilirdi; koflullar ço¤u kez söz konusu
mahkûmlar›n ekonomik gücüne ba¤l›yd›. Desteksiz hükümlüler için
koflullar insanl›k d›fl›yd›.26 Bodrum fleklindeki hapishanelerden biri
olan Nürnberg Belediyesinin alt›ndaki bodrum, 19. yüzy›l›n bafl›na ka-
dar tutukevi olarak hizmet etmiflti. Nürnberg’de kamu hapishaneleri
yan›nda, manast›r hapishaneleri, asillerin hapishaneleri (kendilerine
tâbi kifliler için), kimsesiz ve yersizlerin (çingeneler vs.) kapat›ld›klar›
yerler de vard›. Baz› asilzade ailelerin özel mahpus yerleri vard›.27

Hürriyeti ba¤lay›c› ceza, ba¤›ms›z bir ceza olarak 14. yüzy›lda da
görülmektedir. Gerçekten de 1399’da Andres Seiler büyük bir iftiradan
dolay›, ölüm cezas› yerine müebbet hapse mahkûm edildi.28
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Nihayet, ‹mparator V. Karl’›n 1532’de yürürlü¤e koydu¤u Caroli-
na, hapis cezas›n›, cana ve bedene iliflkin yapt›r›mlar yan›nda, düzen-
li yapt›r›m olarak yürürlü¤e soktu.29 Cezalarda intikam düflüncesi,
Carolina’da da vard› ve Carolina’n›n düflüncesine göre kâfirlerin ve
cad›lar›n muhakemesinin yolu gösteriliyordu. Bu ceza 300 y›l boyun-
ca yürürlükte kald›. ‹lkel bedenî ceza uygulan›ncaya kadar, hükümlü-
ler zindanlarda tutulurdu ve bunlardan Almanya’da binlerce vard›.
Bu küçük, karanl›k zindanlarda kalman›n kendisi bir çeflit iflkenceydi.
Bazen insanlar orada unutulmufl olarak kal›rlard›.30 Korkutma ve ke-
faret Carolina’n›n esas› idi. Hürriyeti ba¤lay›c› ceza, tek tük öngörül-
müfltü: m. 157’de, zarara u¤rayan›n zarar›n› ödeme iktidar›nda olma-
yan h›rs›z, zindanda keyfî bir süre tutulmak suretiyle cezaland›r›l›rd›.
Burada hapis cezas› yedek ceza olarak hizmet etmiflti.31 Ayr›ca m.
195’te ilginç bir güvenlik tedbiri, “bilinebilen gelecekteki kötü fiile
karfl›, teminat yat›r›ncaya kadar hapishanede tutulmal›” fleklindeki
hükümdü.32 ‹mparatorluk Polis Kanunu, Tanr›y› çekifltiren ve Tanr›ya
küfredenleri para cezas› yan›nda, ‘kulede 14 gün ekmek ve suyla kal-
ma’ ile cezaland›r›yordu.33

Mahkûmlara çektirilen ac›mas›z iflkencelerin ve kötü muamelele-
rin görünüflü, “gelecekteki muhtemel suçlulara korkutucu etki yap-
mak için, tanr›sal ve insanî haklar›n, insanl›k d›fl› iflkence yapmaya izin
verip vermedi¤i” sorusunu do¤urdu. Di¤er yandan, olaya ekonomik
yönden bak›lmas› düflüncesi ortaya ç›kt›. Bu kifliler devlet düzenine
karfl› bir tehlike olduklar›na göre, özgürlüklerinden yoksun b›rak›larak
devlet yarar›na çal›flt›r›l›p, ac›mas›zl›klar› yok edilebilirdi. M›s›rl›la-
r›n, Yunanl›lar›n ve Romal›lar›n suçlular› maden ocaklar›nda çal›flt›r-
d›klar› gibi. Fransa’da VII. Karl’dan beri oldu¤u gibi, Cenova ve Vene-
dik’te de suçlular küre¤e gönderiliyordu. Kendi deniz gücü olmayan
devletler, suçlular› di¤er devletlere kürek köleleri olarak satt›lar.
Avusturya, suçlular›n› Venedik ve Napoli’ye kürek mahkûmu olarak
satt›. Avusturya’daki bu uygulamaya 1762’de ‹mparatoriçe Tereza son
verdi. Fakat, ne ‹lk Ça¤›n maden oca¤› çal›flmas›, ne de Orta Ça¤›n kü-
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rek cezas›n›n modern hürriyeti ba¤lay›c› ceza ile herhangi bir benzer-
li¤i yoktu. Çünkü bu uygulamalar, kamuyu suçludan kurtarmak ve di-
¤er suçlular› korkutmak için, suçlunun di¤er bir flekilde yok edilmesin-
den baflka bir fley de¤ildi.34

Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, bedenî ve hayatî cezalar›n yeri-
nin hürriyeti ba¤lay›c› cezalarla doldurulmas› bir gereklilikti.

II. Hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n ve cezaevlerinin evrimi

Hapishane, toplumun karakterinin bir ifadesi ve kültürün bir gö-
rünüflüdür. Hapishanenin tarihi, kültür tarihinin bir yans›mas›d›r. ‹n-
sanl›¤›n duygusal evrimi içinde ilkel, vahflî fliddet ifadelerinden, sosyal
koruma ve iyilefltirmeye do¤ru bir geliflim takip edilebilmektedir. Bu
yüzden, cezaevlerinden hareketle tüm ceza varl›¤› dikkate al›nmak zo-
rundad›r.35

Kaiser, hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n infaz›n›n geliflimini üç dönem-
de inceler: 1. Amsterdam cezaevlerinin do¤uflu ve 17. yüzy›lda Avru-
pa’ya etkisi; 2. Kuzey Amerika ceza infaz modellerinin etkisi ve 19.
yüzy›l›n sonuna do¤ru sistem konusunda tart›flma; 3. Ceza infaz ku-
rumlar›n›n aç›lmas› ve 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda hükümlülere mu-
amelede asgarî esaslar›n hukuken gerçeklefltirilmesi.36

Krebs de, cezaevlerinin gelifliminde üç dönemden bahseder: 1. Bi-
rinci dönem, 17. yüzy›l›n bafl›ndan Frans›z ‹htilâli’ne kadar sürer, top-
lumun güvenli¤i düflüncesiyle bütün araçlarla ve s›k› çal›flma vas›ta-
s›yla iyileflme, 2. Ayd›nlanmadan Birinci Dünya Savafl›na kadar devam
eden dönem, ahlâkî iyileflme, özellikle Hristiyanl›k ö¤retisinin tebli¤i;
3. Günümüze kadar devam eden üçüncü dönemde, hürriyeti ba¤lay›-
c› cezan›n infaz› bir hukukî iliflki oluflturur ve manevî iyileflme ile ta-
n›mlan›r. Duvarlar içerisinde hükümlüye davran›fl, suçlunun kiflili¤i
ve memurlara; duvarlar›n d›fl›nda tahliye edilene çevrenin tavr› gibi di-
¤er faktörlere de ba¤l›d›r.37
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Amsterdam cezaevleri

16. yüzy›l›n sonlar›nda, hürriyetten yoksun b›rakma anlay›fl›nda
esasl› bir de¤ifliklik oldu ve modern hürriyeti ba¤lay›c› ceza hukuku
anlay›fl› do¤du. Bu hukuk, dinî düflünceler ve fakirlerin korunmas›n-
dan etkilenmiflti. Ana düflünce, ifllenen fiilin cezaland›r›lmas› de¤il,
suçlunun yeniden sosyallefltirilmesi ve iyilefltirilmesinin takip edilme-
siydi.38 Gerçekten de, Amsterdam cezaevlerinin do¤ufluyla, 16. yüzy›l-
dan itibaren korkutma ve yeniden sosyallefltirme düflüncesi önem ka-
zanm›fl ve 17. yüzy›lda Avrupa’y› etkilemifltir. Bu dönemde, Amster-
dam mahkemesi h›rs›zl›k suçlar› için ölüm cezas›n› kald›rd›. Mahke-
menin temsilcileri ceza hukukunda korkutma düflüncesinden bir geri
ad›m istediler. ‹lk defa 1588’de bir duruflma, ceza hukukunda önemli
bir de¤ifliklik meydana getirdi. Bu cezaevlerinin do¤uflu, 1588’de Ams-
terdam ceza mahkemesi jürisinin, 16 yafl›n› aflmam›fl bir genç h›rs›z›
mutat oldu¤u gibi ölüm cezas›na mahkûm etmeyerek, devlet taraf›n-
dan e¤itilip iyilefltirilmesi yönünde karar vermesine dayan›r: Ceza
mahkemesi ve belediye baflkan› aras›ndaki uzun tart›flmalardan sonra,
flehir meclisi, ilkbahar 1595’te, Klarissen Manast›r›’n›n bir k›sm›n›n
çal›flma ve iyilefltirme kurumu olarak düzenlenmesine karar verdi. Er-
kekler için oluflturulan Amsterdam hapishanesinin, kabiliyetsiz genç-
leri, çal›flma yetene¤i olan dilencileri, serseri ve avareleri, dürüst ve
Tanr›’dan korkan insanlar olarak yetifltirmek ve böylece hükümlünün
topluma yeniden kazand›r›lmas›n› mümkün k›lmay› amaçlayan gö-
revleri vard›.39

Amsterdam Spinnhaus’unun üzerindeki, “Korkma! Kötülü¤e kar-
fl›l›k vermeyece¤im, aksine iyiye zorlayaca¤›m. Ellerim serttir, hissiyat›m
sevgi doludur” fleklindeki yaz›, Amsterdam cezaevlerindeki anlay›fl›
ifade etmesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. Bu, modern ceza infaz tarihinin
belirleyici ilk infaz amac› idi. Hareket noktas› tenkil de¤il, bilâkis Kal-
vinist çal›flma ahlâk› anlam›nda, çal›flmaya zorlay›c› e¤itimdi.40
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Buna karfl›l›k baz› yazarlar ilk hapishanenin 1555’te, Londra, Bri-
dewel’de, flehirleri dilenci ve serserilerden kurtarmak için aç›ld›¤›n›
iddia etmifllerdir.41 Londra’da Kral VI. Edward, Londra’daki eski saray
Bridewel’i kilisenin dile¤i üzerine serseriler, dilenciler ve küçük h›rs›z-
lar›n artan yükünün azalt›lmas› amac›yla kamu için bir çal›flma evi ola-
rak düzenledi. Onlar burada düzenli çal›flmak üzere e¤itildiler. Buraya
getirilmedeki esas amaç, bafllang›çta ceza düflüncesi de¤ildi. Bridewel,
daha sonra benzeri çal›flma evine örnek olmufltur.42

Bugünkü anlamda ilk cezaevi 1595’te Amsterdam’da, erkekler için
yap›lan cezaevidir. Bunu 1597’de kad›nlar için olan Spinnhaus takip etti.
‹nfaz kurumlar›n›n amac›, Briedewel gibi ayr›ca dilencilik ve serseri-
likle mücadele etmekti. Çünkü, burada tutulanlar›n çal›flma ile iyileflti-
rilmeleri ve e¤itilmeleri amaçlanm›flt›. 1603’te, e¤itilememifl çocuklar›n
bak›m masraflar›n›n aileleri taraf›ndan karfl›lanmas› ile e¤itildikleri
özel bir bölüm aç›ld›. Amsterdam cezaevleri, ilk defa modern hürriye-
ti ba¤lay›c› ceza düflüncesinin gerçekleflti¤i k›ta Avrupa’s›n›n ilk mo-
dern cezaevleri oldu.43

Cezaevlerinin ortaya ç›k›fl›, esas olarak Merkantilizm ve Kalvinizm
ile ba¤lant›l›d›r. Hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n yürürlü¤e girmesinin ne-
deni, sadece tehlikeli boyutlardaki dilencilik de¤ildi. Merkantilizm dö-
neminde, 30 y›l savafllar› 17. yüzy›l ortalar›nda nüfusun ve ifl gücünün
azalmas›na sebep olmufltu. Merkantilizm, Orta Ça¤›n feodal yap›s›n›n
yan›nda çal›flkan zanaatkârlardan beslendi. Bu düflünce, Kalvinizm va-
s›tas›yla daha da kuvvetlendi; buna göre çal›flmak, yaflam›n gerçek he-
defi olmal›yd›. Kalvinizm, geçim gayretlerini Orta Ça¤ feodalitesinin
d›fl›nda, ideolojik olarak ortaya att›. Kalvinistler için yoksulluk ve di-
lencilik bir tür günaht›. Yoksullar çal›flmaya teflvik edilmek zorunda
idiler.44

Tüm Avrupa ve daha sonra da Kuzey Amerika için Amsterdam
cezaevleri örnek oldu. Yeniden sosyallefltirme düflüncesi, iyilefltirme
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düflüncesinin yan›nda daima daha çok önem tafl›yordu.45 Gerçekten
de, ceza politikas›ndaki yenilikler Hollanda ile s›n›rl› kalmad› ve Al-
manya’n›n ilk cezaevleri 1609’da Bremen, 1613’te Lübeck, 1614’te Bern,
1617’de Kassel, 1622’de Hamburg, 1629’da Danzig, 1637’de Zürih,
1687’de Spandau ve 1712’de Berlin’de aç›ld›. Bununla birlikte, tek ce-
zaevi tipi ortaya ç›kmad›. Cezaevleri esas olarak birbirlerinden farkl›y-
d›. Hürriyeti ba¤lay›c› ceza, 18. yüzy›l›n sonuna kadar yayg›n olarak,
Orta Ça¤dan gelen al›fl›lm›fl flekilde bedenî cezayla birlikte özgürlü¤ün
k›s›tlanmas› fleklinde uyguland›. Özellikle 17. yüzy›ldan bafllayarak,
zincire vurma, kaleye kapatma ve kürek cezas› s›kl›kla ceza hukuku
yapt›r›m arac› olarak kullan›ld›.46 1786’da Almanya’da en az 60 cezaevi
bulunuyordu.47 Bu cezaevlerinden, ceza hukukundaki reform hareke-
tiyle oradan tüm Avrupa’y› harekete geçiren Amsterdam ile dostluk
ba¤› olan Bremen cezaevi, birçok Alman infaz kurumunun kuruluflu-
na örnek oldu. Bremen cezaevi, daha 26.1.1609’dan beri 22 maddeden
oluflan bir cezaevi talimatnamesine sahipti. Bu talimatnamede hüküm-
lülerin çal›flma e¤itimleri temel husus idi. Bremen Talimatnamesi ilk
kural›nda, bafl gardiyana hükümlüyü devaml› çal›flt›rmay› emretmiflti.
Bir çal›flma reddinde, iki numaral› talimatname kural› gere¤ince, sade-
ce su ve ekme¤in mevcut oldu¤u g›da k›s›tlamas› öngörülmüfltü.48

Ayd›nlanma ve sonras›: Cezaevlerinde geriye gidifl

Cezaevleri 17. yüzy›l›n sonundan 18. yüzy›l›n sonuna kadar, suç-
lular› ve bafl›bofl insanlar› muhafaza etme yeri idi. 17 ve 18. yüzy›llar-
daki kesilmeyen savafllar›n sonucu olarak, suçlular›n ve bafl›bofl insan-
lar›n say›s› çok artt›; onlar› cezaevlerine kapatarak zarars›z hâle getir-
mek düflüncesiyle yetinildi. ‹darenin fakirli¤i cezaevlerini pislik ve
yoksulluk içine sokmufltu. 1577’de ‹ngiltere’de Oksford yak›nlar›nda-
ki bir cezaevindeki bir hastal›ktan flerifle birlikte 300 kifli, 24 saat için-
de ölmüfltü. Daha sonralar› da, Oksford trajedisi tekrarland›, Toun-
ton’da 1730 kifli; Londra’da 1750 kifli öldü.49
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17. yüzy›l Goa Engizisyon Cezaevi ile ilgili bir Frans›z’›n tasvirin-
de belirtti¤i gibi, cezaevleri afl›r› doluydu: “Zindan iki odadan ibaret,
bir tanesi alt katta erkekler için, di¤eri üst katta kad›nlar içindi. Her
oda k›rk ayak uzunlu¤unda ve on befl ayak geniflli¤inde idi. Biz bu
odada, k›rk kifliydik. Tabiî ihtiyaçlar›m›z› gidermemiz için odan›n
ortas›nda bir lâz›ml›k bulunuyordu. Di¤er ihtiyaçlar, haftada iki gün
boflalt›lan büyük bir yalak içine gideriliyordu. Üst kat›m›zda bulunan
kad›n zindan›ndan bizim zindana tavandan idrar damlard›.”50

30 y›l savafllar›n›n (1618-1648) ekonomik sonuçlar›n›n etkisi alt›n-
da, cezaevlerinin durumu çok kötüleflti. Reform kurumlar› için para
yoktu. Buna ilâveten çok dolmufllard›; çünkü cezalar› infaz edilecek
hükümlülerin yan›nda deliler, fakirler ve evsizler de hapsedilmeye
bafllanm›flt›. Merkantilizm düflüncesinin etkisiyle ‹mparatorlu¤un
prensleri, cezaevlerini özel iflletmelere kiraya vermeye bafllad›lar. Ka-
zanç düflüncesi, yeniden sosyalleflme düflüncesini ortadan kald›rd›.51

Cezaevlerindeki geriye gidifl, 19. yüzy›la kadar devam etti ve baz› re-
form denemeleri baflar›s›zl›kla sonuçland›. Cezaevlerinin bu gerileme
seyrinde 17 ve 18. yüzy›lda ortaya ç›kan Merkantilizmin büyük etkisi
oldu. Çünkü, cezaevlerindekilerin büyük bir k›sm› ucuz ifl gücü için
verimli bir kaynak olarak görülüyordu.52 Bu flekilde, 18. yüzy›l›n sonu-
na kadar hapishanelerde her yönüyle kuvvetli bir keyfîlik egemendi.53

18. yüzy›l›n sonu ve 19. yüzy›l›n bafl›nda cezaevleri çok kötüleflti.
‹nsanî bir ceza hukuku ve insanî bir ceza infaz hukuku hüküm süren,
dolay›s›yla ceza adaletinde istisna olan tek devlet Hollanda idi. Hol-
landa cezaevleri, temizlik, disiplin, düzen ve iyi iflin örne¤i idiler. Di¤er
Avrupa ülkeleri, cezaevlerini deliler, yoksullar ve yetimler evi olarak
da kulland›lar. Böylece içeride kalanlarla amaca yönelik bir çal›flma
mümkün olamad›. Ünlü Alman cezaevi uzman› Karls Krohne, 1840’a
kadar büyük, küçük tüm cezaevlerini gezerek yazd›¤› Cezaevi ‹lmi ders
kitab›nda, 19. yüzy›l›n cezaevlerinin durumunun, bütün Alman ceza-
evlerinde vahfletin ve ihmalin en kötü dönemlerinin yafland›¤› 17. yüz-
y›l› hat›rlatt›¤›n› ifade etmiflti. Alkol sat›fl› vas›tas›yla cezaevlerinde

50 Oberheim, Rainer, Gefaengnisüberfüllung, Ursachen, Folgen und Lösungsmöglichke-
iten in der Bundesrepublik Deutschland mit einem Internationalen Vergleich, Franfurt
am Main 1985, s. 4.

51 Schwind, s. 5 vd.
52 Kaiser - Kerner - Schöch, s. 37.
53 Mittermaier, s. 20.
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genellikle büyük içki âlemleri oluyordu. Böylece cezaevlerinde bulu-
nanlar, ekmek ile yetersiz beslenme, rutubet ve genellikle ›s›t›lamam›fl
cezaevi odalar›n›n neden oldu¤u hastal›klar›n› bast›rmay› deniyorlar-
d›. Bremen’deki cezaevlerinde bir hücreyi dört ilâ alt› kifli paylaflmak
zorunda oldu¤u gibi, erkeklerden, kad›nlar›, gençleri ve çocuklar› ay›-
rabilmek oldukça güçtü. Hükümlüler, pis ve umutsuz odalara kapat›l-
m›fllard›. Tutuklular da, kötü cezaevi koflullar›n›n bütün ›st›raplar›n›
çekiyorlard›.54

19. yüzy›l bafl›ndaki cezaevlerinin en büyük problemi kapasitenin
üzerinde doluluktu. Cezaevlerinde ak›l hastalar› da bulunuyordu.
Hatta birçok mahkûmun kurum d›fl›nda yaflama imkân› bulunmayan
kar›lar› ve çocuklar› da yanlar›ndayd›. Bu kötü cezaevi ortam› 1808’de
‹ngiliz Adshead taraf›ndan cezaevlerinin “suçun yüksek okulu” flek-
linde nitelendirilmesine neden olmufltu.55

Devlet otoritesi alt›nda cezaevlerinde süren keyfîlik ve cezaevleri-
nin kötü durumu, Diderot, d’Alembert, Helvtius, d’Holbach, Voltaire
ve Rousseaeu gibi 18. yüzy›l filozoflar› taraf›ndan sertçe elefltiriliyor-
du. Nitekim, Beccaria 1764’te yay›nlanan, Suçlar ve Cezalar isimli ünlü
eserinde, hürriyeti ba¤lay›c› cezay› savunurken, ayr›ca hükümlüye in-
sanî bir muamele için asgarî kurallar istemekteydi.56

Çözüm aray›fllar›

Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, 18. yüzy›lda Amsterdam ceza-
evlerinin esaslar›n›n genel olarak y›k›lmas›na ra¤men, mahkûmlar› ye-
niden sosyallefltirmeye sebatla gayret eden infaz kurumlar› da vard›.
Bunlara örnek olarak, 1667’de Fillipo Franci isimli ‹talyan rahibi tara-
f›ndan Floransa’da küçükler için kurulan bir kurum57 ile 1703’te Papa
XI. Clemens taraf›ndan gençler için kurulan Roma yak›nlar›nda San
Michele ve 1775’te Gent’de (Belçika) aç›lan cezaevi gösterilebilir. San
Michele cezaevi 60 hücreden ve genç hükümlülerin gün boyunca çal›fl-
t›klar› büyük bir çal›flma atölyesinden olufluyordu. Ayr›ca, ders odalar›,
hasta odas› ve disiplin hücreleri vard›. Bir ruhban birli¤i, kendilerini

16 • Hapishane Kitab›

54 Krohne, s. 21 vd.; Albrecht-Eicker, s. 18 vd.
55 Albrecht - Eicker, s. 22; Ortner, s. 23.
56 Tiedemann, s. 26.
57 Dönmezer, Sulhi - Erman, Sahir, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, C. II, 10. bask›,

‹stanbul 1994, n. 1410.



gençlerin bak›m›na adam›flt›. Her iki kurumda da, bireysel önlemlerin
yard›m›yla, hükümlülerin iyilefltirilmesine çal›fl›lm›flt›. ‹nfaz sistemi,
hükümlülerin kesin bir grupland›r›lmas›n› ve ayr›ca gündüzleri birlik-
te çal›flmay›, geceleri de tek kiflilik hücrelerde kalmay› öngörüyordu.
Çal›flma esnas›nda mutlak konuflma yasa¤› geçerli idi. Gent cezaevinin
geliflmifl yap›s›, modern anlamda ilk cezaevini ça¤r›flt›rmakta idi.58

Gent flehri belediye baflkan› olan Jean Vilian, suçlulukla mücadele için
cezaevlerinin uygun bir flekilde örgütlenmesinin gerekli oldu¤unu ileri
sürerek, bu ünlü cezaevini infla ettirmiflti. Bu cezaevinde, çal›flmayana
yiyecek verilmez ve suçlular ahlâkî derecelerine göre s›n›fland›r›l›rd›.59

Amsterdam, Roma ve Gent cezaevlerinde çal›flma vas›tas›yla e¤i-
tim, ön planda duruyordu. Bu cezaevleri d›fl›nda ayr›ca 1775’te, Tori-
no’da Kral Carl Emmanuel’in talimat›yla genç suçlular için bir cezaevi
kuruldu. Bu cezaevinde uygulanan e¤itim yöntemi; basitlik, çal›flma,
ilk bafllarda uzun tecrit, birlikte hapislik, dinî ve okul e¤itimi, bir sana-
t›n ö¤renilmesi ve s›k› disiplin idi. Tahliye ise, tahliye olacak mahkû-
mun kilisede iyi bir vatandafl ve Hristiyan olarak yaflamak istedi¤ine
yemin etmesi fleklinde bir törenle olurdu. Kurumun yönetimi papazla-
r›n elinde idi. Roma ve Torino cezaevleri, Avrupa’n›n genç suçlular
için ilk cezaevleri olarak kabul edilir. Clemens sistemi (susarak gün bo-
yu çal›flma, geceleri tecrit edildikleri hücrelerde kalma), daha sonra ka-
d›n cezaevlerinde de uyguland›. ‹mparatoriçe Maria Tereza bu örne¤e
göre, 1759’da Milano’da 25’i kad›n ve 20’si genç olmak üzere 140 hü-
kümlü için bir cezaevi açt› ve yine bu örne¤e göre, Gent’te meflhur ce-
zaevini yapt›rd›.60

Bedford yarg›c› olan ‹ngiliz John Howard (1726-1790), cezaevlerinin
durumunu ve bu konuda yap›lmas› gereken düzenlemeleri belirlemek
amac›yla 12 y›l boyunca kendi memleketini ve k›t’a Avrupa’s›n› kap-
sayan 42.000 millik bir seyahat yaparak, çeflitli flehir ve topluluklarda-
ki farkl› ceza sistemlerinin durumunu araflt›rd›. Avrupa ve Rusya’da-
ki cezaevlerini gördü. Kendisi de savafl esiri olarak 1756’da Brest’te ta-
n›d›¤› cezaevi dünyas›n›, cezaevinde ac› çeken çok say›daki insan›n
durumunu kaydetti. Howard, ziyaret etti¤i cezaevlerinden ikisini iyi
bulmufltu; Papa XI. Clemens taraf›ndan 1703’te aç›lan gençlik cezaevi
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ve bugün hâlâ ayakta duran Gent cezaevi. Howard, kendisini cezaev-
lerinde bir iyileflme ile görevli görüyordu. Araflt›rd›¤› cezaevlerinden
edindi¤i izlenimleri, 1777’de ‹ngiltere ve Waller’deki Cezaevlerine ‹liflkin
‹lk De¤erlendirmeler ve Baz› Yabanc› Cezaevleri Hastahanelerinin Dökümü
adl› eseriyle kamuoyuna duyurdu.61 Howard’a göre, hapishanelerin ›s-
lah› bak›m›ndan yap›lmas› gereken düzenlemeler flunlard›:62 1. Sa¤l›k
kurallar›na uyma ve hükümlülere yeterli g›da verilmesi; 2. Tutuklu ve
hükümlülere farkl› disiplin kurallar›n›n uygulanmas›; 3. Ahlâkî ve di-
nî terbiye; 4. Çal›flma zorunlulu¤u ve meslek ö¤retimi; 5. Dinî, ahlâkî
ve meslekî terbiye esaslar›yla hafifletilen hücre usulü. 

Howard’a göre, cezaevleri Tanr› ile bir ba¤ olmal›yd›lar. Cezaevle-
rinde iflkencenin kald›r›lmas›n›,  temiz, dürüst, aktif ve insanc›l gardi-
yanlar çal›flt›r›lmas›n› istiyordu. Howard, tüm kültür dünyas›n› onur-
land›ran bir insan dostu idi; onun ünü Beccaria’n›nkini gölgede b›rakt›;
Kral taraf›ndan kabul edildi ve Avam Kamaras›na seçildi. Howard, Al-
manya’da kendisini izleyen de¤erli birini, Papaz H. B. Wagnitz’i bul-
du.63

Howard, Hollanda d›fl›nda tüm Avrupa cezaevlerini elefltirdi¤i
eseri di¤erleri gibi, 40 y›ldan fazla cezaevi reformu için gayret eden ilâ-
hiyat Profesörü Wagnitz’e etki yapt›. Howard’›n ölümünden sonra ‹n-
giliz cezaevi reformu yenilenerek 1813’te atefllendi. Bu defa bir kad›n,
Elisabeth Fry, Howard gibi yorulmadan cezaevlerini ziyaret etti ve ka-
munun dikkatinin tekrar cezaevlerine yönelmesini ve baz› reformlar›
tahrik etmeyi sa¤lad›. Böylece bu reform hareketi, 1848’e kadar, 11.000
hücreli 54 yeni cezaevinin yap›lmas› sonucunu do¤urdu.64

Anglo-Amerikan reform çabalar›

Pensilvanya sistemi: Tecrit

Avrupa’daki gayretler, 18. yüzy›lda Pensilvanya’daki ç›k›fllarla
Amerika’da da sürmüfltür. ‹ngiltere’de inançlar› nedeniyle a¤›r cezala-
ra u¤rad›klar› için Pensilvanya’ya göç eden ve Pensilvanya eyaletinin
kurucusu olan Quakerler burada öncü olmufllard›r. Gerçekten de, Qu-
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akerler 1776’da, dinî güdülerle yönlendirilen Philadelphia Cezaevi
Vakf›n› kurmufllard›r. Bu vakf›n inisiyatifi ile bafllayan cezaevi refor-
mu, neticesinde 1790’da 30 kiflilik yeri olan Philadelphia iyilefltirme
kurumu yani hapishane aç›lm›flt›r. Quaeker olarak adland›r›lan dinî
grubun kurulufl ruhuna göre, mala karfl› iflledikleri suç için ölüm ceza-
s›ndan bu flekilde kurtulanlar ile mutat ölüm cezas› ba¤›fllananlar, bu-
rada tecrit edilirlerdi. Hükümlü gündüz ve geceyi, hiçbir ifl olmaks›z›n
tek kiflilik hücrede, ceza ve Tanr›’yla bar›flmayla geçirmek zorundayd›.
Pensilvanya sisteminin bu ilk cezaevinde, hükümlüleri gardiyan d›fl›n-
da kimse göremezdi. Tek meflgale ‹ncil’in okunmas›yd›. Hücreden k›-
sa bir yürüyüfl için küçük bir hole b›rak›l›rlard›; bu kat› tecrit, hüküm-
lü ceza süresini tamamlay›ncaya veya ölmesi ya da ak›l hastas› olma-
s›na kadar devam ederdi. Tek kiflilik hücre hapsinin azamî süresi 12 y›-
l› buluyordu.65

‹yilefltirme kurumlar›n›n daha ileri bir aflamas› 1818’de Pitts-
burg’da Bat› Cezaevi (Kefaretevi) (Western Penitentiary) ad›yla aç›lan
hapishane oldu. Bu, herkesin görülebildi¤i tarzda infla edilmifl, en büyük
hücre cezaevi idi. Bu yeni tasarlanm›fl daire fleklindeki mimarî yap›n›n
donan›m amaçlar›na itiraz edildi ve 1833’te y›k›ld›. Bu arada, Phila-
delphia Cezaevi Vakf›, 1829’da Do¤u Cezaevi (Kefaretevini) (Eastern
Penitentiary) kurdu. Bu kurumda, y›ld›z fleklinde kanat binalar› olan
bir mimarî denendi; idare, merkez noktadan yedi kapal› kanattaki tek
kiflilik hücrelerden oluflan tüm cezaevini görebiliyordu. Hükümlünün
vicdan› üzerine kuvvetli etki yapmak için tecrit a¤›rlaflt›r›lm›flt›. Suçlu-
nun mutlak yaln›zl›kla kendi suçundan nefret etmeyi düflünece¤i ve
ö¤renece¤i, vicdan azab›n›n da, onu tek kiflilik hücrede rahats›z edece-
¤i kabul ediliyordu.66

Dünyan›n ilk cezaevi iyilefltirme vakf› olarak günümüzde de faali-
yetlerini sürdüren bu Vakf›n üyeleri aras›nda, ABD’nin “Özgürlük
Antlaflmas›”n› imzalam›fl olan Benjamin Franklin ve Benjamin Rush gi-
bi kifliler de vard›. Bu kifliler, Pensilvanya Eyalet Meclisinden Phila-
delphia Cezaevi Vakf›n›n cezaevi yapt›rmas› için kanun ç›kmas›n› sa¤-
lad›lar. Vakf›n gayretleri ile dünyan›n en modern ilk cezaevi 1829’da
aç›ld› ve dünyan›n de¤iflik yerlerinden bu cezaevini görmeye gelenler
oldu. Cezaevini ziyaret edenlerden biri olan ünlü ‹ngiliz yazar Charles
Dickens, “Burada yatanlar›n çekti¤i manevî iflkence, bedenî iflkence ol-
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sa, bu kadar tahribat yapmazd›” fleklinde, cezaevinin felsefesinin
ölümcül olaca¤›n› belirterek, mahkûmlar›n sessizlik içinde ve hücre-
den ç›kmadan çal›flma esas›na dayanan ayr›mc› sistemin sonuçlar›n›
vurgulam›flt›. Gerçekten de, Quakerlerin iyi niyetle ve hükümlülerin
manevî benli¤ini kontrol alt›na almak suretiyle ›slah› esas›na dayanan,
bu uygulamalar› iki y›l içinde ölümler ve ak›l hastal›klar›yla sonuçlan-
d›. Döneminin en pahal› binas› olarak de¤erlendirilen, ABD Baflkanla-
r› bile bahçedeki tuvaletlerini kullan›rken, hücrelerin içinde tuvaleti
olan bu demir ve beton y›¤›n› cezaevi, ruhî ve fizikî iflkence evi hâline
geldi. Bunun üzerine, hücre kap›lar› aç›lmak suretiyle toplu çal›flma
esas›na geçildi.67

Auburn sistemi: Sessizlik

Pensilvanya tek kiflilik hücre sistemine do¤rudan do¤ruya yönelti-
len elefltiriler, New York eyaletinin Auburn bölgesinde 1823’te yeni bir
cezaevinin kurulmas›na neden olmufltur. Bu sistem, hükümlülerin iyi-
lefltirilmesinin temeli olarak suçlu gruplaflmalar›n›n bulunmamas›na
dayanmaktad›r. Pensilvanya’n›n solitary sisteminin karfl›s›na Au-
burn’un silent sistemi yerlefltirildi. Burada, tek kiflilik hücre yap›s›, s›k›
konuflma yasa¤› ile de¤iflti. De¤ifliklikler, atölyelerde günlük çal›flma-
lar›n müflterek olmas› ve yemeklerin toplu olarak yenmesiydi; flüphe-
siz buralarda mutlak konuflma yasa¤› uygulan›yordu. Ayr›ca sistem,
her bir hükümlünün d›flar›daki grupta, iç s›n›fland›r›lmas›na dayan›-
yordu. Hükümlüler sadece gardiyanla konuflma izninin verilmesinden
sonra ve yavafl sesle konuflabilirlerdi. Sohbetin her flekli, kesin olarak
yasaklanm›flt› ve çok etkili cezaland›r›l›rd›. Philadelphia cezaevlerinde
oldu¤u gibi, Auburn’de de bofl zamanlar ve gece istirahatlar›n›n tek
kiflilik hücrede geçirilmesi öngörülmüfltü.68 Bu sistemin örne¤ini Av-
rupa’da Gent Cezaevi oluflturur; bu bak›mdan konuflma yasa¤› ve ce-
zaevinde çal›flma yeni de¤ildi.69

Hemen hemen tüm Kuzey Amerika cezaevleri -k›smen birkaç de-
¤ifliklikle- Auburn sistemini ald›lar. Ya tüm mahkûmlar veya belirli
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suçlular ya da s›rf genç suçlular, susma emrine ve gece ayr›lmaya tâbi
tutuldular.70

Panopticon sistemi: E¤itim

Bentham, Hukuk ve Ceza Mevzuat› isimli eserinde, hürriyeti ba¤la-
y›c› cezay› savunarak, hükümlülerin uslanmalar›na yönelik tedbirlerle
meflgul olmufl ve Panopticon ismini verdi¤i bir cezaevi modelini öner-
mifltir. Dairevî bir flekilde infla edilmesi gereken bu cezaevlerinde,
dairenin merkezinde bulunacak olan yerden bütün hücreler kontrol al-
t›nda tutulabilece¤inden, hükümlüler daha güvenli ve ekonomik usul-
lerle kontrol edilebileceklerdi. Bentham, ayr›ca hükümlülerin ›slah›na
yarayacak vas›ta ve tedbirleri de; “mahkûmlar›n çal›flt›r›lmalar›n›, iler-
de hapishaneden ç›kt›klar› zaman geçimlerini temin edebilmeleri için
kendilerine bir sanat ö¤retilmesi, ahlâkî ve dinî terbiyelerine dikkat
edilmesini, fena huylar›n geçmesine mâni olmak için, ahlâkî redaetleri
derecesine göre, küçük gruplara ayr›lmalar›n›, hapishaneden ç›kt›klar›
zaman kendilerine ifl bulmak suretiyle himaye edilmelerini, hapisha-
nede çal›flmakla elde ettikleri paran›n bir k›sm›n› suçtan zarar görenlerin
bu zararlar›n›n tazminine tahsis edilmesini …” fleklinde göstermiflti.71

‹ngiltere Parlamentosu, Panopticon sistemine dayanan bir cezaevi-
nin yap›lmas›na izin vermiflse de, inflaat› 1811’de durdurulmufltur.
Amerika Birleflik Devletleri’nde Statevile Cezaevi, 1916-1925 y›llar›
aras›nda Bentham’›n Panopticon’u tarz›nda infla edilmifl ve yedi mil-
yon dolara mal olmufltur. Bentham’›n Panopticon modelinin sonradan
infla edilen tüm cezaevlerinin mimarîsi üzerine bir iz b›rakt›¤› ve 19.
yüzy›l boyunca infla edilen cezaevlerinin bir merkeze bitiflik olmak
üzere, ya tam daire veya kanat ya da yelpaze fleklinde binalar oldu¤u
ileri sürülmüfltür.72

‹ngiliz sistemi: ‹yi hâl

Norfolk adas›nda bulunan suçlular›n cezas›n›n infaz› için 1840 y›-
l›nda Maconochie taraf›ndan yeni bir sistem uygulanmaya baflland›.
Bu sistem, “çal›flma ve iyi hâl” esas al›nmak üzere, hükümlüye not
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vermek ve bu notlara göre, hükümlünün ceza süresinin belirlenmesi
esas›na dayanmakta idi. Maconochie, suçun a¤›rl›¤›na göre cezaevine
giriflte her hükümlü için bir not tespit ediyor ve hükümlünün çal›flma
ve iyi hâl göstermesi ile bu notlar› doldurmas› gerekiyordu. Dereceli
sistemin esas›; Pensilvanya ve Auburn sistemlerinin yararl› yönlerini
almak suretiyle sak›ncalar›n› ortadan kald›rmak oldu¤undan, cezadaki
›st›rap verici yön ile e¤itici ve usland›r›c› amac› ba¤daflt›rmaya imkân
veriyor ve ayn› zamanda cezaevi içinde disiplini sa¤lamaya yar›yordu.
Bu bak›mdan, ceza infaz rejimi bafllang›çta fliddetli olarak uygulan-
makla birlikte, hükümlünün cezaevinden ç›kmas› yaklafl›p, iyi hâl gös-
terdikçe rejim yumuflat›lmakta ve sonuçta hükümlü flartla sal›veril-
mekte idi.73

19. yüzy›lda bu iki Amerikan sistemi Avrupa’da da tart›fl›l›yordu.
‹ngiltere, 1842’de Londra yak›nlar›nda Pentonville Cezaevini Phila-
delphia’n›n Pensilvanya sistemini örnek alarak, fakat, hücre pencere-
sinden hücre penceresine sohbeti ve sallanmay› güçlefltirmek için yedi
kanat yerine befl kanatl› olarak açt›. Yelpaze fleklindeki kanatlar, mer-
kez binadan kontrol edilebiliyorlard›. Fakat, tek kiflilik hapis sistemi
modernleflti. Çünkü, Pentonville’de tek kiflilik hapis, iyileflme düflün-
cesine yönelmifl ceza infaz›n›n basamaklar›n›n sadece bir k›sm› idi.
Hükümlü önce korkutma amac›yla 18 ay tek kiflilik hücrede tutulurdu.
Bu tek kiflilik hücre, daha sonraki birlikte hapis için sadece haz›rl›k is-
tasyonuydu ve dereceli sistem çerçevesinde sert bir infaz bafllang›c›n›
ortaya koyuyordu. ‹kinci aflamada, bir ‹ngiliz kolonisine gönderilme
ve üçüncü olarak flartl› sal›verme öngörülmüfltü.74

‹ki Amerikan sistemi yan›nda, ‹ngiltere’de geliflen bu üçüncü sis-
tem, 18 ve 19. yüzy›llarda kolonilere ifl gücü sa¤lama düflüncesi ve hü-
kümlülerin Avustralya’ya gönderilmelerinden ortaya ç›km›flt›r. ‹ngiliz
dereceli sistemi, gönderilenlerin iyilefltirilmesi düflüncesine dayan›-
yordu. Bu sistem, dört aflamada infaz›n flartla sal›verilmeye kadar za-
manla yumuflat›lmas›n› öngörüyordu. Hükümlü, iyi davran›fl›yla ce-
zas›n›n azalmas›n› sa¤layabiliyordu. Mahkûmlar›n iflçi olarak koloni-
lere gönderilmeleri aç›k cezaevlerinin geliflimi aç›s›ndan önemlidir. ‹n-
giliz dereceli sistemi, ‹rlanda’da 1851’de Sir Walter Crofton taraf›ndan
‹rlanda sistemi olarak yeniden gelifltirildi. Crofton, kapal› kurumda-
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ki toplu infaz ile flartl› sal›verilme aras›na “ara kurum-istasyon” içinde
bir infaz basama¤› koydu. Bu sistem hükümlülerin ilk serbest dolafl›m-
lar›yla ilgilidir.75

20. yüzy›l

20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaflanan iki dünya savafl›, cezaevlerindeki
olumlu geliflmeleri ‹kinci Dünya Savafl›n›n sonuna kadar durdurmufl-
tur. Ancak, 1950’li y›llardan itibaren, cezaevleri konusunda olumlu ge-
liflmeler görülmeye bafllanm›flt›r.

Almanya’da mahkûm haklar›

Almanya’da 1908 y›l›nda toplam 1061 cezaevi bulunuyordu. Bun-
lardan her birinin kendi iç yönetmeli¤i vard›. Çal›flma s›ras›nda susma
yasa¤› geçerli de¤ildi; bununla birlikte disiplin, güvenilir hükümlüle-
rin kontrolüyle sa¤lan›rd›. Disiplin genifl ölçüde, deli gömle¤i, el ve
ayaklar›n zincirlenmesi ve di¤erlerinden üç ayl›k ay›rma gibi yöntem-
lerle sa¤lan›rd›. Buna karfl›l›k bofl saat, Prusya’daki bir yürüyüfl talimi,
ya da benzeri gibi olmak üzere, düzenlenmiflti. Hükümlülerin hareket
için yar›m saat zamanlar› vard›. Ko¤ufl mahpuslar›nda arada üç ad›m,
tek kiflilik hücre mahpuslar›nda befl ad›m mesafe olmak üzere, arka ar-
kaya tek s›ra oluflturulurdu. Marfl temposu dakikada 120 ad›m› içerir-
di. Genç hükümlüler için egzersiz ve askerî talim hareketleri de ger-
çeklefltirilirdi.76

19. yüzy›l›n sonlar›nda Almanya’da Wahlberg, cezaevlerindeki
hükümlülerin haklar›na dikkat çekti. Wahlberg’e göre, devlet ve hü-
kümlüler aras›nda karfl›l›kl› bir haklar ve yükümlülükler bütünü mev-
cuttur. Bu yüzy›l›n bafl›nda Berthold Freudenthal, ayr›nt›l› olarak hü-
kümlülerin hukukî yerini araflt›rd›. O zamana kadar genel olarak ka-
bul edilen düflünce; hükümlünün hakk› olmad›¤› ve cezaevi idaresinin
keyfine teslim edildi¤i idi. Freudenthal, daha önce Wahlberg’in yapt›¤›
gibi, devlet ve hükümlü aras›ndaki iliflkinin hukukî karakterini ortaya
koydu. Freudenthal, bunlar› genel kamu hukuku esaslar›na dayanarak
yapt›. Bu düflünce belki de, Georg Jellinek’in önemli çal›flmas›yla
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mümkün oldu. Freudenthal’a göre, hukuk devleti esaslar›, hükümlü-
nün bireysel alan›na her müdahale için bir maddî hukukî esas› gerek-
tirir. Freudenthal, devlet ve hükümlü aras›ndaki bir hukukî iliflki anla-
y›fl›ndan çok say›da bireysel sonuçlar ç›kartt›: Cezan›n infaz›, bedensel
ve onur k›r›c› nitelikte olamaz; infaz›n etkileri hükümlünün mal varl›-
¤›na sald›r›y› hakl› k›lmaz ve hükümlünün kiflili¤i ile s›n›rl› kal›nmak
zorundad›r. Devlet, cezaevlerinde hijyenik, sorunsuz bir yaflam› müm-
kün k›lmak ve ifl kazalar›na karfl› koruma tedbirlerini almak zorunda-
d›r; devlet, hükümlünün bak›ma ihtiyac› olan yak›nlar›na ve tahliye-
den sonra kendisine bakmak zorundad›r. Hükümlüye “sen” diye hitap
edilmesi, saçlar›n s›f›rla kesilmesi (kabak yap›lmas›), k›yafetlerde onur
k›r›c› ayr›m yap›lmas› kabul edilemez.77

‹lk Alman gençlik cezaevi Freudenthal’›n bir Amerikan seyahatin-
deki izlenimlerinin sonucu olarak ve onun giriflimleriyle 1912’de Witt-
lich’de kurulmufltur. Bu kurum, büyük tadilat yap›lmaks›z›n, önceden
kad›nlar bölümü olarak kullan›lan kanad›n, gençlik cezaevi olarak ay-
r›lmas› idi.78 1923 tarihli Genç Mahkemeler Kanunu (JGG), uygulama
alan› için cezan›n infaz›nda pozitif hukuk olarak ilk defa e¤itim amac›n-
dan söz etti ve genç suçlular›n cezalar›n›n özel kurumlarda, genel infaz
kurumlar›ndan kesin ayr›lm›fl olarak infaz edilmesini düzenledi.79

Ceza infaz hukukunda, e¤itim düflüncesi kesin olarak ilk defa We-
imar döneminde gerçekleflmifltir. 20. yüzy›lda, hükümlünün kiflili¤i ön
planda idi; infazda hükümlü düzenli bir toplumsal yaflam kazanmaya
gayret etmeliydi. Bu dönemin esas›, her yerde ceza infaz›nda “e¤itim”
idi. 1933’te bu geliflim Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelmesi ile ke-
sildi.80

Almanya’da 1 Ocak 1977’de yürürlü¤e giren Ceza ‹nfaz Kanunu,
ceza infaz tarihinde yeni bir dönem açm›flt›r. Gerçekten de Ceza ‹nfaz
Kanunu, hükümlülerin haklar›n› ve infaz makamlar›n›n müdahale yet-
kilerini, tehlikeli suçlular›n kesin bir muhafazas›n› kanunî temelde aç›k
olarak ortaya koydu. Ayr›ca, tedavi ve yeniden sosyallefltirme düflün-
cesi, daha kuvvetli vurgulanm›flt›r.81

24 • Hapishane Kitab›

77 Tiedemann, s. 36 vd.
78 Krebs, s. 491.
79 Kaiser - Schöch, s. 25 vd.
80 Mittermaier, s. 28 vd.
81 Kaiser - Schöch, s. 55.



ABD’de infaz reformu

ABD’de infaz reformlar›n›n yap›lmas›nda en önemli faktör, yarg›-
n›n müdahalesi olmufltur. Gerçekten de, 1950-1960 y›llar›nda bafllayan
bu süreç, son 30 y›lda daha da geliflerek, “cezaevleri hukuku içtihatla-
r›”n›n oluflmas›na neden olmufltur. ‹lk cezaevi davas›n›n aç›ld›¤› 1871
y›l›nda Yüksek Mahkeme, bu davay› reddederek, hükümlülerin hiçbir
haklar› olmayan “sivil ölüler” oldu¤unu belirtmiflti. Gerçekten de,
“Virginia’da Ruffin v. Commonwealth” davas›nda, hükümlülerin ko-
flullar›n de¤ifltirilmesi amac›yla açt›klar› davay› reddeden Yüksek
Mahkeme, hükümlülerin “devletin esiri” oldu¤unu ve “sivil ölü” ol-
duklar›n› belirtmiflti. 1950’li y›llarda cezaevi isyanlar›n›n yayg›nlaflma-
s›, bunlar›n durumuna kamuoyunun dikkatinin çekilmesine neden ol-
du ve Yüksek Mahkeme, cezaevleri ile ilgili aç›lan davalar› kabul etme-
ye bafllad›. 1950’lerde aç›lan davalar, hükümlülerin siyasî ve sosyal
haklar›yla ilgili olmay›p, daha ziyade yaflad›klar› flartlar›n çok kötü ol-
mas› nedeniyle, bunlar›n düzeltilmesine iliflkin davalard›.82

Yüksek Mahkemenin cezaevleri konusunda verdi¤i 1944 tarihli ka-
rar›nda, hükümlülerin anayasal haklar› oldu¤u, fakat bu haklar›n ka-
nunla k›s›tlanabilece¤i belirtildi. Bu tarihe kadar geçen dönem, Yüksek
Mahkemenin “ellerini mahkûmlardan çekti¤i dönem” olarak adland›-
r›lmaktad›r. Yüksek Mahkeme, önce cezaevlerinin ifllerine müdahale
etmeye hakk› olup olmad›¤› sorununu çözdü. Cezaevi idaresinin, “sen
bizim iflimize kar›flma, sen yarg›s›n, biz yürütmeyiz, kuvvetler ayr›l›¤›
vard›r” fleklindeki savunmas›na, ünlü “Cruz Butto” davas›nda, bir ül-
timatom niteli¤indeki karar›yla karfl›l›k verdi: “Yüksek Mahkeme, el-
bette idarenin yerini almak suretiyle, cezaevini idare etmek istemiyor,
bu bizim görevimiz de¤il; ancak hem içeridekilerin, hem de d›flar›da-
kilerin haklar›n› müdafaa etmek durumundad›r.”

Yüksek Mahkeme, 1960’l› y›llardan itibaren bakt›¤› cezaevi dava-
lar›nda temkinli hareket etmek suretiyle, dava konusu hükümlü hak-
lar›n›n neler oldu¤unu sistematik olarak aç›klamad›; karardan karara
de¤iflen bir flekilde ve hangi haklar›n, hangi koflullarda hükümlülere
ait olmas› gerekti¤ini Anayasa aç›s›ndan tart›flarak karara ba¤lad›.
Anayasan›n 14. maddesindeki ‘yarg›ya müracaat’ hakk›n›n hükümlü-
ler taraf›ndan kullan›lmas›n›n önü aç›ld› ve hükümlüler çok say›da da-
va açt›lar.83

Kuramlar • 25

82 Türker, agm., s. 167.
83 Türker, agm., s. 168.



ABD’de yarg› yolu ile iyilefltirme son 30 y›lda çok etkili olmuflsa
da, infaz›n reform ihtiyaçlar›n›n belirlenmesinde, kuruluflu 1870’lere
kadar giden bir kurumdan da söz etmek gerekir. ACA, ilk kongresin-
de yay›nlad›¤› “infaz felsefesi”ni ACA Minimum Standart Kurallar› ile
hayata geçirmifltir. Bu standartlar, cezaevlerindeki yaflam flartlar›n›, fi-
zikî koflullar›, sa¤l›k ve yemek, haberleflme, ziyaret, personel, personel
e¤itimi gibi cezaevi iflletmecili¤inde uyulmas› gerekli hususlar› belir-
ten, k›sa, emredici ve hukukî gerekçeli kurallard›r. Bugün üye say›s› 20
bini aflan “American Correction Association” (ACA) adl› bu organizas-
yon, özel veya kamuda çal›flan infaz görevlileri ve uzmanlardan olufl-
mufl olup, ABD infaz politikas›nda etkin bir rol oynamaktad›r.
ACA’n›n üyeleri aras›nda Kanada ve Avrupa’n›n 14 ülkesinden uz-
manlar da bulunmaktad›r. ACA, ilk standart kurallar›n› 1932’de yay›n-
lad›. 1946 ve 1954 y›llar›nda bunlar tekrar gözden geçirilerek yay›m-
land›. 1960’l› y›llar›n ortalar›na kadar tavsiye niteli¤inde olan bu stan-
dartlar, Yüksek Mahkemenin cezaevleri ile ilgili verdi¤i kararlar üzeri-
ne yetkililerin dikkatini çekti ve standartlar›n kendi kurumlar›nda uy-
gulanmas›na önem vermeye bafllad›lar.84

Asgarî flartlar

Uluslar aras› hukuk bilincinin ifadesi ve ahlâkî yükümlülük, fleklî
kanun olarak de¤il, tam aksine “hükümlülere muamele için birleflik as-
garî esaslar”d›r. Bu, uluslar aras› ceza infaz komisyonunun Bern’de
1926 ve 1929 y›llar›ndaki bir önerisine dayanmaktad›r.85 Ancak, infaz
iliflkilerinin iyilefltirilmesi yolundaki gayretler, 20. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
ortaya ç›kan iki dünya savafl› ve infaz›n insanîlefltirilmesi düflüncesine
karfl› ç›kan totaliter sistemlerce önemli ölçüde engellenmifltir. Fakat,
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda uluslar aras› reform hareketleri ortaya ç›k-
m›fl ve Birleflmifl Milletlerce 1955’te Cenevre’de düzenlenen “Suçla-
r›n Önlenmesi ve Hükümlülere Muamele” konulu Kongrede al›nan
“Hükümlülere Muamelede Asgarî Esaslar” ve “‹nfaz Kurumu Açma”
tavsiyeleri, infaz hukukunun geliflimini derinden etkilemifltir. Nite-
kim, “Hükümlülere Muamelede Uyulacak Asgarî Standart Kurallar”
Birleflmifl Milletlerce 31 Temmuz 1957’de kabul edilmifltir. 
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Avrupa Konseyi taraf›ndan da 19 Ocak 1973’te “Hükümlülere
Muamelede Asgarî Kurallar” kabul edilmifltir. Ancak, Avrupa Konse-
yi Bakanlar Komitesi taraf›ndan bu esaslar üzerinde yeniden çal›fl›lm›fl
ve 12 fiubat 1987’de kabul edilen tavsiyeler ve yeni kabul edilenlerle
birlikte 100 adet “Avrupa Ceza ‹nfaz Kural›” belirlenmifltir.

1966 tarihli Uluslar Aras› Medenî ve Siyasî Haklar Sözleflmesi m.
10/3’te, “Ceza infaz› hükümlünün topluma yeniden sosyal olarak dâ-
hil olmas›na hizmet eder” fleklindeki bir hüküm, ilk defa uluslar aras›
hukukta yer alm›flt›r. Uluslar Aras› Asgarî Standart Kurallara, çok yön-
lü gayretlere ve kararlara ra¤men, infaz gerçe¤inin yürüyüflünde hâlâ
tereddüt ve boflluklar bulunmaktad›r. Çok say›da devletler aras› kuru-
lufl son zamanlarda, özgürlükten yoksun b›rakan ceza yapt›r›mlar›n›n
infaz›nda bir iyilefltirme sa¤lamak istemifllerdir. Bunlara 10.12.1984 ta-
rihli BM ‹flkencenin Önlenmesi Sözleflmesi, 10.12.1984 tarihli Amerika
‹flkencenin Önlenmesi Sözleflmesi ve 26.11.1987 tarihli “Avrupa ‹flken-
cenin ve ‹nsanl›k D›fl› veya Afla¤›lay›c› Davran›fl ya da Cezan›n Önlen-
mesi Sözleflmesi” dâhildir. Avrupa Konseyinin 15.1.1989 tarihli Viyana
Sonuç Bildirgesinde, kat›lan devletler mahkûmlara insanî davranmak-
la yükümlü tutulmufllard›r.86

Söz konusu uluslar aras› belgelerde; “Ceza infaz kurumlar›n›n
kapasitesinin 500 kifliyi aflmamas›, mahkûmlar›n s›n›fland›r›lmas›na
imkân sa¤lanmas›, oda ve ko¤ufllar›n makul genifllikte olmas›, ›fl›klan-
d›rma, ›s›nma, sa¤l›k, hijyen, beslenme, ibadet ve y›kanma gibi gerek-
sinmelerin karfl›lanmas›, odalar›n en az bir metreküp temiz hava alabi-
lecek genifllikte olmas›, pencerelerin içeriye temiz hava giriflini sa¤la-
yacak ölçüde ve günefl ›fl›¤›nda okuma ve çal›flmay› sa¤layacak nitelik-
te olmas›, mahpuslara içme suyu ve yemek sa¤lanmas›, kurumda bir
revir ve mahkûm çocuklar› için krefl bulunmas›, karanl›k odalar veya
hücreler yap›lmamas›, mahpuslar›n ziyaretçi kabul edebilmesi ve ha-
berleflebilmesi, aç›k havaya ç›kar›lmas›, e¤itilmesi veya çal›flt›r›labil-
mesi, bedensel faaliyetlerde bulunabilmesi, dilekçe ve flikâyet hakk›n›n
kulland›r›lmas›, tutuklu ve hükümlülere kötü muamelelerde bulunul-
mamas›” gibi temel kurallar düzenlenmifltir.87
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Bizde

I. ‹slâm hukukunda

‹slâm hukukunda, bedenî cezalar›n esas olmas› ve hapis cezas›n›n
bulunmamas› nedeniyle, hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n infaz edildi¤i yer
anlam›nda hapishanelerden söz edilemez.

Bununla birlikte, baz› kaynaklarda ‹slâmiyetin ilk devirlerinde
suçlular›n geçici olarak kapat›ld›¤› yer anlam›nda hapishanelerin bu-
lundu¤una dair bilgi bulunmaktad›r. Bunlara göre, “Hz. Peygamber,
borçlar›n› vermeyenleri, harp esirlerini ve katilleri veya cinayetten
zanl› olanlar› hapsediyordu. Kettanî ve Ali Dede’ye göre ilk tarihler-
den itibaren Hz. Osman zaman›na kadar, suçlular kuyularda hapsedi-
liyordu. Peygamber ve dört halife zaman›nda özel bir hapishane yok-
tu. Mescitler ve dehlizler hapishane olarak kullan›l›yordu. Nitekim,
Hz. Peygamber, bir cinayet suçlusu olan Sumame bin Üsale’yi mesci-
din duvarlar›na ba¤lam›flt›. Tay kabilesinde, Hatem’in k›z› Sufine,
mescitte kad›nlara mahsus bir odaya hapsedilmiflti. Hz. Peygamber,
Beni Kurayza Yahudilerinden esir ald›klar› kimseleri Haris’in k›z›n›n
evine hapsetmifltir.”88

Hz. Ömer, Mekke’de dört bin dinara sat›n ald›¤› bir evi hapishane
olarak kullanmaya bafllam›fl ve bir katili iki ay buraya kapatm›flt›. Hz.
Osman’›n, ölüm ve h›rs›zl›k suçlar›ndan hapsetti¤i, Dabi bin Haris bu-
rada ölmüfltü. Hz. Ömer döneminde, Basra’da Dâru’l-imâre denilen
yerde de hapishane vard›.89

‹slâmda, hapishane olarak kullan›lmak üzere özel bir binay› ilk de-
fa Hz. Ali yapt›rm›flt›r. Hz. Ali, Nafi ismi verilen bu hapishaneden h›r-
s›zlar›n kolay kaçmalar› üzerine, Mehis isminde daha güvenli bir ha-
pishane yapt›rm›flt›r. Hz. Ali, Kûfe Kad›s› fiureyh, M›s›r Kad›s› Hayr
bin Nu’aym borçlular› hapsediyorlard›.90

‹slâm hukukunda hapishanelere örnek olarak gösterilen bu yerle-
rin, hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n infaz edildi¤i yer anlam›nda cezaevi
olarak nitelendirilmesi mümkün de¤ildir. Çünkü, ‹slâm hukukunda
hürriyeti ba¤lay›c› ceza yoktu. Dolay›s›yla bu yerleri hem bir tutukevi,
hem de ‹slâm hukukundaki cezalar›n infaz›na kadar suçlular›n tutul-
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duklar› ve ayr›ca borçlular›n borçlar›n› ödemeleri için hapsedildikleri
yerler olarak nitelendirmek daha do¤rudur.91

II. Osmanl› Devletinde 

Osmanl› Devletinde, ‹slâm hukukunun uygulanmas› ve ‹slâm hu-
kukunda da hapis cezas›n›n bulunmamas› nedeniyle, hürriyeti ba¤la-
y›c› cezalar›n infaz edildi¤i yer anlam›nda hapishanelerden kural ola-
rak söz edilemez. Ancak, ta’ziren cezaland›r›lan suçlarda, padiflah ve
onun ad›na bu yetkiyi kullananlar, suçun nitelik ve derecesine göre ce-
zay› belirlerlerdi. Bu cezalar aras›nda, hapis cezas› da bulunmaktayd›.
Bu bak›mdan, ta’zir ve kanunnameler hapis cezas›n›n bafll›ca kayna¤›-
n› oluflturmufllard›r.92

Osmanl› Devletinde hapishane olarak genellikle kale burçlar› kul-
lan›lm›flt›r. Karanl›k, havas›z ve nemli olduklar› için bu yerlere Fars-
çada “karanl›k; s›k›nt›l› ve dehflete düflürücü hapishane” anlam›na ge-
len “zindan” ad› verilmifltir. ‹stanbul’daki Yedikule, Eminönü’ndeki
Baba Cafer ve Kas›mpafla’daki Tersane zindanlar› bunlardan en ünlü-
leridir. Esnaftan, “avam-› nastan” ve serseri güruhundan katil ve h›r-
s›zlarla borç ve zina mahkûmlar› Galata zindan›na at›l›rken; siyasî ve
askerî suçlular Bab›âlideki Tomruk’a, Yedikule’ye, Rumelihisar›’na ve
Tersaneye gönderilirlerdi. Zindanlar genellikle subafl›n›n denetiminde
olup, mahpuslara hay›rseverlerin yard›m›yla bak›l›rd›. ‹stanbul zindan-
lar› 1831’de kald›r›ld› ve Sultanahmet’te Mehterhane olarak da an›lan
‹brahim Pafla Saray›’n›n bir k›sm›nda Hapishane-i Umumî kuruldu.
Ancak, ‹stanbul d›fl›nda kale burçlar›n›n zindan olarak kullan›lmas›na
devam edildi.93 Fakat, Tanzimatla birlikte kabul edilen 1840 (1256),
1851 (1267) ve 1858 (1274) tarihli ceza kanunlar› ile birlikte, Osmanl›
Devletinde de, hürriyeti ba¤lay›c› ceza öngörülmüfltür.

Tanzimat kanunlar› ile birlikte, hapishanedeki a¤›r hasta hüküm-
lülerin iyileflinceye kadar kefaletle sal›verilmesi ve yoksul olanlar›n

Kuramlar • 29

91 Nitekim, “Tarablusi, katil vak’alar›nda caninin hapsedilmesi gerekti¤ini söyler-
ken, ‹bn Kayy›m da, hapsin bir ceza oldu¤unu nazar›itibara alarak, zanl›n›n, su-
çu kesin olarak tahakkuk ettikten sonra hapsedilmesi gerekti¤i mütalâas›nda“
bulunmufltur. (bkz. Atar, s. 218).

92 Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-› ‹slâmiyye ve Ist›lahat-› F›khiyye Kamusu, C. III, ‹s-
tanbul 1950, s. 24; Y›ld›ztafl, Mümin, Mütareke Döneminde Suç Unsurlar› ve ‹stan-
bul Hapishaneleri, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1997, s. 35.

93 Y›ld›ztafl, s. 35 vd.



beslenme ve giyim giderlerinin devletçe karfl›lanmas› ilkeleri getiril-
mifltir. 1858 Ceza Kanunu ile hürriyeti ba¤lay›c› ceza olarak kürek
cezas›, kalebentlik ve hapis cezalar› kabul edildi. Kalebentlik, baz› a¤›r
suçlar için devletçe saptanan kalelerin birinde ömür boyu veya bir süre
için tutulma iken; hapis, daha hafif suçlar için devlet hapishanesinde,
hüküm giyilen süre boyunca tutulma cezas› olarak öngörülmüfltü.94

Fener Patrikhanesinde bir hapishanenin mevcut oluflu, ruhanî re-
islerin belirli ölçüde bir cezaland›rma yetkileri bulundu¤unu göster-
mektedir.95 Kapitülâsyonlar nedeniyle, yabanc› elçiliklerin de kendi
yurttafllar› için hapishaneleri vard›. Nitekim, ‹stanbul Kad›rga’da bu-
lunan ve 1850’li y›llarda suçlu Frans›z tacirlerin cezalar›n› çekmeleri
için infla edilen ve kapitülâsyonlar›n kald›r›ld›¤› 1914 y›l›na kadar kul-
lan›lan Frans›z hapishanesi geçti¤imiz günlerde, yeniden düzenlene-
rek turistik amaçl› olarak hizmete aç›ld›.96

Osmanl› Devletinde, ceza ve tevkifevlerindeki olumsuz koflullar›n
düzeltilmesine dair ilk hükümlere Islahat Ferman›nda rastlanmakta-
d›r. Gerçekten de, Islahat Ferman›nda hapishanelerle ilgili olarak flun-
lar söylenmektedir: “‹nsan haklar›n› adaletle ba¤daflt›rmak için, kendi-
lerinden kuflkulan›lan kiflilerin ya da cezal›lar›n, hükümlü veya tutuk-
lu olarak bulunduklar› bütün hapishanelerde ve öteki tutukevlerinde,
tutukluluk koflullar›n›n olabildi¤ince k›sa bir sürede düzeltilmesine
bafllanmal›d›r ve cezaevlerinde devlet taraf›ndan konulmufl disiplin
kurallar›na uygun olan ifllemler d›fl›nda, bedensel ceza, eziyet ve iflken-
ceye benzer eylemler de tümüyle kald›r›lmal›d›r; bundan baflka uygu-
lanacak sert davran›fllar yasak olup, yapanlar, cezaland›r›laca¤› gibi,
böyle davran›fllarda bulunulmas›n› emreden görevliler ile bu eylemle-
ri yapan kiflilerin de, ceza yasas› uyar›nca görev yerleri de¤ifltirilip,
kendileri cezaland›r›lmal›d›r.”97

1858 (1274) Ceza Kanunname-i Hümâyununun haz›rlanmas›ndan
hemen sonra, gerek bu kanunun cezaevleri ile ilgili maddelerine anlam
kazand›rabilmek, gerekse yabanc› büyükelçilerin “hapishanelerin kötü
durumda bulundu¤u” gerekçesiyle bu kanunun kendi himayelerinde
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veya tâbiiyetlerinde bulunanlara uygulanmas›na itiraz etmelerini önle-
mek amac›yla haz›rl›klara baflland›. Mülkiyeye dair nizamnamelere ek
olarak, hapishanelerin de ›slah› amac›yla bu konuda uzman olan Bin-
bafl› Gordon ‹ngiltere’den getirtilerek devlet hizmetine al›nd›. Bu ko-
nuyu görüflmek üzere Meclis-i Tanzimat dairesinde bir de Meclis
(Meclis-i Mahsus-› Muvakkat) oluflturuldu.98

1859 y›l›nda yürürlü¤e giren Muhakemat Nizamnamesinin 27.
maddesinde de, hapishanelerle ilgili bir düzenleme bulunmaktad›r.
Buna göre, ‘zabtiye müsteflar›’ ve ‘divan-› zabtiye’ reisinin hapishane-
lerin iyi durumda bulunmalar›n› sa¤lamalar›, mahkûmlar› sefaletten
korumalar›, hasta olduklar›nda tedavilerinin yap›lmas›n› sa¤lamalar›
ve bu konuda gerekli gördükleri ›slahat› Bab›âliye arz etmeleri isten-
mektedir.99

Osmanl› Devletinin hapishanelerle ilgili ›slahat giriflimlerinden
önce de mahkûm ailelerinin durumlar›yla ilgilendi¤ini göstermesi aç›-
s›ndan afla¤›daki irade oldukça dikkat çekicidir: “Sivas’ta Çavuflo¤lan
mahallesi sakinlerinden Fatma’n›n katili olup befl y›l müddetle küre¤e
konan Berner Bekir’in ceza müddeti dolmam›fl ise de, çok fakir olup,
Sivas’ta bulunan o¤ullar› Osman ve Mehmet ile k›z› Fatma’n›n baka-
cak kimseleri yoktur ve sefalete düflmüfller, bu nedenle Bekir’in affedil-
mesini istemifllerdir. Ancak cezan›n bitimine üç y›ldan fazla vard›r ve
çocuklar›n durumu, tahliye sebeplerine uymamaktad›r. Babalar›n›n
cezas›n›n bitimine ve tahliyesine kadar ve sonradan geri al›nmak üze-
re, bu çocuklar›n infak› için mahallin emvalinden 60 kurufl ba¤lanma-
s›na iliflkin tezkire.”100

1879’da Hukuk ve Ceza Usul Kanunlar› haz›rlan›rken, hapishane-
lerin durumu ve ›slah› konusu tekrar gündeme gelmifl ve gerekli ted-
birlerin al›nmas› için Adliye Nezareti bir nizamname lâyihas› haz›rla-
yarak padiflaha sunmufltur. Hapishaneler konusunda Meclis-i Tanzi-
mat›n haz›rlad›¤› mazbatada, “hapishanelerin kötü durumda oldu¤u,
büyük devletlerin suçlular› vermemelerinin bu uygunsuzluktan kay-
nakland›¤›, hapishanelerin flu flekilde tanzim ve tefriklerinin devletçe
ve insaniyetçe pek mühim oldu¤u” kabul edilmifltir. Mazbataya göre,
“hapishaneler, a) tevkifhaneler, b) kabahat, c) cünha, d) cinayet suçu-
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nu iflleyenlere mahsus olmak üzere dört cinstir. Tevkifhaneler de, ço-
cuklar›n, kabahat, cünha ve cinayet suçlar›n› iflleyenlerin tutulaca¤›
dört daireye ayr›lmaktad›r. Bu tevkifhanelerin her biri üç odadan iba-
ret olup, birincisi yirmi kiflilik ve sübyanlara, ikincisi otuz kiflilik ve
cünha ve cinayet suçu iflleyenlere, üçüncüsü de yüz kiflilik olup kaba-
hat iflleyenlere mahsus olacakt›r. Tevkifi gereken kad›nlar, bu merkez-
lere yak›n mahalle imamlar›n›n evlerinde tevkif k›l›nacaklard›r.”101

Mazbataya göre, hapishaneler flu flekilde ayr›lm›flt›r: “Kabahat ifl-
leyenler 24 saatten 1 haftaya kadar, cünha iflleyenler 1 haftadan 6 aya
veya 6 aydan üç seneye kadar hapsedilecekleri iki ayr› tür ve cinayet
iflleyenler de 3-15 y›l veya müebbeden küre¤e konanlara mahsus olan
iki ayr› tür hapishanede cezalar›n› çekeceklerdir. Kad›n ve erkek hapis-
haneleri ayr› olacakt›r.” “Beyo¤lu, Galata, Befliktafl, Yeniköy, Üsküdar,
Kanl›ca zaptiye merkezleri ile, Bab›âli, Bab-› Askerî, Tersane ve Topha-
ne hapishaneleri tevkifhane olarak adland›r›lacak ve kullan›lacakt›r.
Bu tevkifhanelerde kimse 24 saatten fazla tutulmay›p, Bab-› Zabtiyeye
gönderilecektir.”102

Bu haz›rl›klar›n sonucu olarak, yukar›daki mazbatada belirtilen
tevkifhane ve hapishane türlerini de kapsar flekilde, “Tevkifhane ve
Hapishanelerin ‹darelerine Dair Nizamname” ile “Hapishane Gardi-
yanlar› Hakk›nda Talimatname” 1880 y›l›nda yürürlü¤e girdi. Bu flekil-
de, mahkûmlar›n daha iyi flartlarda yaflamalar› ve her türlü suiistimal-
den korunmalar› aç›s›ndan hukukî tedbirler al›nm›fl oldu.103

O tarihlerde de Adalet Bakanl›¤›na ba¤l› iken, sonradan ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›na devredilmifl ve topluluk rejimine tâbi tutulmufl olan tutukev-
leri ile hapishaneler hakk›nda, 97 maddeyi içeren nizamname, bunlar›
“tevkifhane, hapishane ve hapishane-i umumî” olmak üzere üçe ay›r-
makta ve “her kaza, liva ve vilâyet merkezinde birer tevkifhane ve ha-
pishane ve befl seneden ziyade kürek cezas›na mahkûm olanlara mah-
sus olarak memleketin münasip yerlerinde de birer hapishane-i umu-
mî bulunaca¤›n›, mahkûmlar›n çal›flma¤a mecbur olacaklar›n›, mev-
kuflarla hapis cezas›na mahkûm olanlar›n ayr› ayr› yerlerde bulundu-
rulaca¤›n›, bir kazada hapishane yoksa tevkifhanenin bir dairesi mu-
vakkaten hapishane ittihaz olunaca¤›n›, hapishane-i umumîlerde on
seneye kadar kürek mahkûmlar› ile müebbetlerin ko¤ufllar›n›n baflka
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baflka olaca¤›n› (m. 73), her mahkûm hakk›nda bir ahlâk sicili tutula-
rak hapishane müdürü, ser-gardiyan, imam ve memurin-i ruhaniye
‘mülâhazat ve meflruhat›n›’ kaydedeceklerini ve birçok idarî, s›hhî ve
inzibatî hükümleri tasrih eylemektedir.”104

“Bu nizamnameye göre, her kaza, liva ve vilâyet dâhilinde birer
tevkifhane ve hapishane bulunacakt›r. Nizamnamede, tevkifhanelerin
soruflturma aflamas›ndaki san›klara, hapishanelerin ise mahkûm olan-
lara mahsus oldu¤u, kabahat ve cünha suçlar›ndan dolay› üç aya ka-
dar mahkûm olanlar›n kaza hapishanelerinde, üç y›la kadar olan hapis
cezalar›n›n sancak ve üç y›ldan fazla hapis cezalar›n›n vilâyet hapis-
hanelerinde çekilece¤i, hapishanelerde kad›nlara mahsus bir daire
bulunaca¤›, kürek cezas›na mahkûm olanlar›n umumî hapishanelere
yollanaca¤›, ancak Nezaretin izniyle hapishane de¤ifltirilebilece¤i, ha-
pishane ve tevkifhanelerde icab›na göre ve Adliye Nezaretinin tayin
edece¤i bir müdür, bir baflkâtip ve lüzumu kadar kâtip, bir baflgardi-
yan, yeteri kadar gardiyan, doktor, çamafl›rc›, hastahane hademesi ve
her hapishane için bir aflç› ve bir imam ve kad›nlara mahsus dairede
kad›n gardiyan bulunaca¤›, gardiyanlar›n 25-40 yafllar› aras›nda olma-
s› gerekti¤i, müdürlerin do¤rudan Adliye Nezaretince, gardiyan ve di-
¤er memurlar›n ise ‹stanbul’da Zabtiye Nezareti ve taflrada vali ve mu-
tasarr›f ile adliye müfettifllerinin önerisi üzerine Adliye Nezaretinin
tensip ve tasdiki ile görevden al›nacaklar›” belirtilmifltir.105

Yine 1880 y›l›nda kad›n mahkûmlar›n özel durumlar› ile ilgili
olarak ç›kart›lan bir Tezkire-i Aliyede, “cürümden dolay› haklar›nda
nizamiye mahkemesinden mahkûmiyet hükmü olan kad›nlardan ha-
mile olanlar hakk›nda ad› geçen nizamnamede hüküm olmad›¤›, bu
nedenle s›k s›k soru geldi¤i” belirtilerek, “Ceza Kanununun 43. mad-
desinde mahkûm olanlar›n cezalar›n›n icras›nda hususiyet-i hâllerine
riayet olunmas›n›n yaz›l› oldu¤u” hat›rlat›lm›fl ve “hamile mahpus ka-
d›nlar›n do¤um zaman› geldi¤inde, doktor raporu üzerine mahallî
hastahanelere nakledilecekleri, di¤er hasta kad›nlar›n da doktor raporu
varsa sür’atle hastahaneye gönderilecekleri, hastahanede bulunmalar›-
n› gerektiren sebep bitince, cezalar›n› tamamlamak üzere hapishaneye
nakledilecekleri” düzenlenmifltir.106
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Osmanl› Devletinde hapishanelerin durumunun kötü oldu¤u, ön
yarg›l› da olsa baz› kaynaklarda ifade edilmifltir. Örne¤in Vahan Car-
doshian’›n sübjektif flekilde Osmanl› Devleti aleyhine kaleme ald›¤› ve
1908’de yay›mlanan 20. Yüzy›l›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u isimli kitapta,
“hapishanelerin k›fl›n ›s›t›lmad›¤›n›, rutubetli, havas›z, yaz›n çok s›cak
oldu¤unu, sadece ekmek verildi¤i için ailelerinin gündelik yemek ge-
tirdiklerini” yazm›flken; 1915 tarihli bir Alman raporunda ise, “kapitü-
lâsyonlar› tek tarafl› olarak ilga eden Osmanl› Devletinin, hapishane-
lerdeki yabanc›lar için mevcut olan konsolosluk denetimini de kald›r-
mas›n›n çok düflündürücü oldu¤unu, ülkede bir adalet ve hapishane
reformu gerekti¤i düflüncesinin belirdi¤ini, Almanya’n›n bu alandaki
yard›m›na itiraz edilemeyece¤ini, adalet sorununun di¤er büyük dev-
letlerin etkisi olmadan çözülebilmesinin Almanya için çok faydal› ola-
ca¤›” yaz›lmaktad›r.107

Osmanl› Devletinde ilk cezaevleri olarak afla¤›dakileri göstermek
mümkündür: “Manavgat 1852, fi›rnak 1886, Alaçam 1890, K›n›k 1907,
Manyas 1910, Cide 1318, ‹psala 1324, Çiçekda¤ 1340 tarihlerinde kira-
lanm›flt›r. Diyarbak›r 1280, Sinop 1303, K›rklareli 1304, Kütahya 1306,
Bafra 1311, Ordu 1315, Uflak 1317, Bilecik 1324, Nevflehir 1849, Sürüç
1852, Vezirköprü 1870, Kozan 1875, Kars 1800, Kastamonu 1889, Erzu-
rum 1900, H›n›s 1905, Üsküdar Paflakap›s› 1916 ve Zara 1919 senelerin-
de infla olunmufltur.”108

III. Cumhuriyet döneminde

Cumhuriyet döneminde ve özellikle 1 Temmuz 1926’da 765 say›l›
Türk Ceza Kanununun yürürlü¤e girmesinden sonra, bu konu yeni-
den ele al›nmaya bafllanm›flt›r. ‹lk önce, ceza ve tutukevlerinin idaresi
1 Haziran 1929 tarihinde ‹çiflleri Bakanl›¤›ndan al›narak Adalet Bakan-
l›¤›na ba¤lanm›fl ve Bakanl›k bunlarla daha yak›ndan ilgilenmeye bafl-
lam›flt›r. Nitekim, hükümlülerin çal›flt›r›lmas›, onlar›n usland›r›lmas›
amac›na ulaflt›r›labilecek bafll›ca esas ve araç oldu¤u için Adalet Ba-
kanl›¤›, her fleyden önce faaliyetini bu hedefe yöneltmifl ve yeni mev-
zuatta da bu hususta hükümler sevk edilmifltir. Nitekim TCK m. 13’te,
ikinci devreyi bitiren hükümlüler aras›ndan Bakanl›¤›n yol, inflaat ve
maden ekipleri oluflturabilece¤i; TCK m. 14’te, hürriyeti ba¤lay›c› ceza-
lara hüküm giyenlerin cezaevlerine ba¤l› tar›m ve endüstri kurumla-
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r›nda çal›flt›r›labilecekleri belirtilmifltir. Ayr›ca 14.6.1930 tarih ve 1721
say›l› Hapishane ve Tevkifhanelerin ‹daresi Hakk›nda Kanunda, ceza-
evlerinde “ifl yurtlar›”n›n oluflturulaca¤› belirtildi¤i gibi, Ceza Kanu-
nunun Meriyet Mevkiine Konmas›na Dair Kanunun 4. maddesine
25.6.1932 tarih ve 2023 say›l› Kanun ile eklenen f›kra ile de, yeni hapis-
hane tesisat ve teflkilât› yap›lmayan yerlerde muayyen flartlar› haiz baz›
mahkûmlar›n, geceleri hapishanede geçirmek flart›yla, kamu yarar›na
uygun ifllerde çal›flt›r›labilmeleri esas› konmufl ve konuda bir de tali-
matname yap›lm›flt›r. Ancak, gerek ifl yurtlar› ile yeni cezaevlerinin ve
gerekse yap›lmas› düflünülen ifl esas›na dayanan cezaevlerinin inflaat
ve tesisat› için gerekli paray› sa¤lamak amac›yla yürürlü¤e konulan
30.6.1934 tarih ve 2548 say›l› Kanun, icra dairelerince tahsil olunacak
paralardan belirli oranlarda al›nacak harçlar ile hükümlülere ödettiri-
lecek yiyecek bedellerinin cezaevleri ile mahkeme binalar› inflaat›na
sarf olunmak üzere Ziraat Bankas›na yat›r›larak Adalet Bakanl›¤› ad›-
na aç›lacak cari hesaba geçirilece¤ini düzenlemifltir.

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda cezaevlerinin kötü durumunu ortaya
koymak aç›s›ndan, Adliye müfettiflleri Fuat ve Ferit Beyler taraf›ndan
“Karadeniz sahillerindeki hapishanelerle ‹zmir, Adana, Konya, Kasta-
monu ve ‹stanbul ceza ve tevkifevlerini konu alan” 24.12.1931 tarihli
rapor dikkat çekicidir.109

Binalardan bir k›sm› mahsus surette cezaevi olarak infla edilmifl
bulunmakla beraber, hiçbiri cezan›n, günün telâkki ve prensipleri da-
iresinde infaz›na elveriflli de¤ildir; bunlar›n tamam› ko¤ufllardan iba-
rettir ve hücre yoktur.

Hiçbir cezaevinin mevcudu, istiap haddiyle mütenasip de¤ildir.
‹stiap haddinin tayininde, her mahpusa en çok bir buçuk metrekare
tahsisi suretiyle asgarî bir k›stas kullan›lm›flt›r. Meselâ Kastamo-
nu’da 250 kiflilik istiap haddine karfl› 597, Samsun’da 200’e mukabil
375, Giresun’da 120’ye karfl› 250, ‹zmir’de 500’e karfl› 900 mahpus bu-
lunmaktad›r.

Binalar en iptidaî hijyen icaplar›ndan dahi mahrumdur; müsait
avluya sahip bulunmad›klar›ndan, teneffüs saatleri kat’iyen de¤er-
lendirilememektedir. Esasen ko¤ufllar da, yap›l›fllar› itibariyle, gü-
neflten tamamen mahrumdurlar. Havaland›rma ve ›s›tma tesisat›
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mevcut de¤ildir. Ocak ve mutfak tertibat›n›n bulunmamas› yüzün-
den, mahpuslar yemeklerini ko¤ufllarda mangallar üzerinde piflir-
mektedirler. Birçok binada akar su yoktur; mahpuslar kendilerini ve
bulafl›klar›n› ko¤ufllarda y›kamaktad›rlar. Ko¤ufllar akflam 17’den sa-
bah 7’ye kadar kapal› tutuldu¤undan, def’-i tabiî ko¤uflta bulunan te-
nekelere yap›lmaktad›r; esasen mevcut helâlar›n vaziyeti de pek kö-
tüdür.

Mahpuslar›n getirdikleri flahsî eflyalar yataklar›n yan›nda, sand›k-
lar içinde, ko¤ufllar› doldurmakta ve temizli¤i güçlefltirmektedir.

Hükümlülerin s›n›fland›r›lmas› bir yana, küçükleri büyüklerden,
mevkuflar› mahkûmlardan ay›rmak dahi mümkün olamamaktad›r.
Kad›nlara mahsus cezaevi hemen hemen yok gibidir: “kad›n mah-
kûmlar›n cezalar›, birçok yerlerde, gardiyan olarak tayin edilen ka-
d›nlar›n bazen bir ve bazen de iki odal› ve alelekser zab›tan›n nezare-
tinden mahrum bulunan evlerinde çektirilmektedir.” Bak›ma muhtaç
küçük çocuklar da, analar›yla birlikte, senelerce cezaevinde kalmak-
tad›rlar.

Hemen hemen hiçbir müessesede ziyaret ve görüflme mahalli yok-
tur.

Binalar›n bu gayrimüsait durumu mahpuslar›n çal›flmas›n› da im-
kâns›z k›lmaktad›r. “Görülen hapishanelerin birçoklar›nda mahkûm
ve mevkuflar tam ve mutlak bir atalete u¤rat›lm›fllard›r. Meselâ iki-üç
yüz mevcutlu bir k›s›m hapishanelerde çal›flanlar›n miktar› 10-15’i geç-
memektedir…”

“Hapishaneler -personel noktas›ndan- daha derin bir mazhariyet-
sizlik içindedirler. Hapishaneler, hemen daima zaif flahsîyetlerden te-
rekküp eden ve bu itibarla da lâz›m gelen evsaf ve fleraitten mahrum
bulunan müdürlerle, hemen tamamen cahil denebilecek derecedeki
gardiyanlar›n elinde bulunmaktad›r. Gardiyanl›k meslekî bir vaziyet
olmaktan ziyade çok alelâde bir ifl telâkki” edilmektedir.

Rapor flu cümlelerle son bulmaktad›r: “Hapishanelerimizin bu-
günkü vaziyetleri ise, adaleti temin de¤il, adaletsizli¤i tevlit etmekte-
dir. Mahkûmlar›n bir k›sm› muhtelif saikler taht›nda, ceza çektiklerini
bile hissetmezken, di¤er bir k›sm› cezalar›n›, tâbi tutulmalar› lâz›m ge-
len derecenin kat kat fevkinde bir fliddetle çekmektedirler. Binaena-
leyh hapishanelere lây›k oldu¤u mevkiin verilebilmesi için ihtiyar›
icap edecek fedakârl›klar çok görülmemeli bilâkis pek tabiî ve zarurî
telâkki edilmelidir.”

36 • Hapishane Kitab›



647 say›l› Ceza ‹nfaz Kanunu ile sürgün cezas› kald›r›l›ncaya ka-
dar,110 TCK m. 11’de belirtilen hürriyeti ba¤lay›c› cezalar; a¤›r hapis,
hapis, sürgün ve hafif hapistir. Bunlardan a¤›r hapis ve hapis cezas›n›n
infaz›nda, dereceli sistem kabul edilmiflti.111

Yeni cezaevleri ve infaz uygulamalar›

1.10.1936’da ‹mral› adas›nda ifl esas›na dayanan ilk cezaevi aç›l-
m›flt›r. Baflka yerlerde de, ayn› nitelikte cezaevlerinin yap›lmas› plan-
lanm›fl ve bu flekilde a¤›r hapis ve hapis cezalar›n›n infaz flekillerini
gösteren TCK m. 13’ün k›smen olsun uygulanmas›n› mümkün k›lmak
gayesi amaçlanm›flt›r. Ancak, böyle bir k›smî çözüm tarz›na giriflmek
için kanunî bir dayana¤a ihtiyaç görüldü¤ünden, bu husus, 3.2.1937
tarih ve 3112 say›l› kanun ile son fleklini alan, muvakkat maddenin B
f›kras› ile sa¤lanm›flt›r. Buna göre; “fiimdiki cezaevlerinde mahkûmi-
yet müddetlerinin bir k›sm›n› iyi hâl ile geçirmifl olup da Vekâletçe tes-
bit edilecek yafl, meslek ve kabiliyette olan ve yine Vekâletçe tayin olu-
nacak suçlar›n failleri ifl esas› üzerine kurularak aç›lm›fl ve aç›lacak
olan cezaevlerine sevklerinde 13. maddede gösterilen üçüncü ve dör-
düncü devreler fleraitine konularak o devrenin veya devrelerin bütün
hak ve imtiyazlar›ndan istifade ettirilebilecekleri gibi 16. madde hük-
münden müstefid olurlar.” ‹flte bu f›kra hükmüne dayan›larak belirli
flartlar› tafl›yan bir k›s›m hükümlüler, belirtilen cezaevlerine sevk edil-
meye ve haklar›nda TCK m. 13’ün C ve D f›kralar›nda gösterilen üçüncü
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110 Sürgün cezas›, TCK m.18’in ilk fleklinde, müebbet ve muvakkat (alt› ay ilâ befl
sene) olmak üzere ikiye ayr›lm›flken; 1936 de¤iflikli¤iyle müebbet sürgün kald›-
r›lm›fl ve muvakkat›n da süresi bir ilâ befl y›l olarak de¤ifltirilmiflti. 647 say›l›
C‹K ile yürürlükten kald›r›lan sürgün cezas›, “gerek cürümün ifllendi¤i ve ge-
rek cürümden zarar gören flah›s ile mahkûmun ikamet etti¤i kazalardan en afla-
¤› 500 kilometre (maddenin ilk fleklinde 60 kilometre idi) uzakta bulunan ve
nüfusu on binden az ve polis teflkilât› olan ve mahkeme ilâm›nda yaz›l› bulu-
nan kaza merkezlerinde mahkûmun ikamete mecbur tutulmas›…” suretiyle in-
faz edilmekte idi (Gölcüklü, 21). Hükümlünün sürülece¤i yeri mahkeme tayin
edecektir. Mahkeme bu yeri belirleme hususunda serbest ise de, kanun bir de-
receye kadar kendini s›n›rlam›flt› (üç yerden asgarî uzakl›k). Sürgün yerine tu-
tuklu olarak gönderilen hükümlünün sürüldü¤ü yere var›ncaya kadar tutuklu
kald›¤› her bir gün için üç gün sürgün hesap edilerek, hükümlülük süresinden
indirilmesi gerekirdi. Hükümlü sürüldü¤ü flehir veya kasabada tamamen ser-
best olup, sürüldü¤ü yere ailesini götürebildi¤i gibi, orada ticaret de yapabilir-
di (Taner, s. 613 vd.).

111 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Demirbafl, s. 138 vd. 



ve dördüncü devrelere ait rejim ile TCK m. 16’n›n flartla sal›verilmeye
iliflkin hükümlerinin uygulanmas›na bafllanm›flt›r.112

Bu arada, ceza ve tutukevlerinin idaresini esasl› kurallara ba¤la-
mak üzere 213 maddeden oluflan 31.7.1941 tarihli Ceza ve Tevkifevleri
Nizamnamesi yürürlü¤e girmifltir. Buna göre, her mahkeme bulunan
yerde, bir “ceza ve tevkifevi” ve Adalet Bakanl›¤›nca belirlenen yerler-
de “m›nt›ka cezaevleri” ile “çocuk ceza ve ›slahevleri” bulunaca¤›; tev-
kifevlerinde tutuklama kararlar›n›n, mahkemeler nezdindeki cezaevle-
rinde hafif hapis ile üç y›l› geçmeyen hapis veya a¤›r hapse iliflkin hü-
kümlerin, m›nt›ka cezaevlerinde de daha a¤›r mahkûmiyetlerin infaz
olunaca¤›, kad›nlarla suçu iflledikleri s›rada 15 yafl›n› bitirmifl genç
suçlulara ait cezalar›n “mahsus cezaevlerinde” veya cezaevlerinin
“hususî k›s›mlar›nda” çektirilece¤i ve suçu iflledikleri, s›rada 11 yafl›n›
bitirmifl, fakat 15 yafl›n› doldurmam›fl ve cezan›n infaz›na baflland›¤›
s›rada 18 yafl›n› bitirmemifl küçüklerin cezalar›n›n ›slahevlerinde çekti-
rilece¤i belirtilmifltir. Nizamname ayr›ca, memur ve müstahdemler,
bunlar›n görev ve yetkileri, cezaevi komisyonu, idare kurulu, disiplin
kurulu, tutuklu ve hükümlülerin kuruma konmas›, yaflay›fl tarz›, d›fl
dünya ile iliflkileri okutulmalar›, çal›flt›r›lmalar›, disiplin iflleri gibi hu-
suslar› da düzenlemifltir.113

29.6.1938 tarih ve 3500 say›l› kanun ile sonradan onun yerine geçe-
cek olan 13.1.1943 tarih ve 4358 say›l› kanun, ceza ve tevkifevlerinin
teflkilât ve görevlerini belirleme d›fl›nda, ifl esas› üzerine kurulmufl ve
kurulacak cezaevleri, ifl yurtlar› ve ›slahevlerinin bütçede döner ser-
maye olarak tahsis edilecek para ile yapacaklar› ifller dolay›s›yla hük-
mî flahsiyete sahip olduklar›n› ve bu evlerin infla ve idaresi ile çal›flt›r›-
lan hükümlülere verilecek yevmiyelerle bunlar›n tahsis ve ödeme flekil
ve flartlar›n› belirtmektedir.114

647 say›l› C‹K yürürlü¤e girinceye kadar, a¤›r hapis cezas›n›n ilk
devresini oluflturan hücre hapsi, yeteri kadar hücre bulunmad›¤› için
hiçbir zaman gere¤i gibi uygulanamam›flt›r. Örne¤in, 1959’da 5142
a¤›r hapis cezas› hükmedilmiflken, 647 say›l› C‹K gerekçesinde de be-
lirtildi¤i üzere, 1965 y›l›nda cezaevlerindeki hücre say›s› 894 idi. Mad-
dî imkâns›zl›¤›n yenilemeyece¤ini bilen Ceza ve Tevkifevleri Genel
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Müdürlü¤ü, cezaevlerine gönderdi¤i genelgelerde hücre cezas›n›n
“hücre adedi ihtiyac› karfl›layacak miktarda infla edilinceye kadar ale-
l›tlak müebbet a¤›r hapisle en a¤›r hapis cezas›na mahkûm olandan
bafllanmak ve afla¤› do¤ru inilmek suretiyle infaz…” edilece¤ini; “ceza
miktar› müsavi olan mahkûmlardan mükerrerler ve haklar›nda içtima
hükmü tatbik edilenlerin öne” al›naca¤›n› bildirmiflti.115

Hükümlü hücrede mutlak bir tecride tâbi olup, bu tecrit onun mü-
dür ve doktor d›fl›nda herhangi bir kimseyle temas›n› yasaklamakta
idi. Hükümlünün hücrede, okuyup yazmas› idarenin iznine ba¤l›
olup, bu günün belirli saatlerinde mümkün idi. Hücrede baflkaca kâ¤›t,
kalem bulundurulmas›, ziyaretçi kabulü, mektup yaz›lmas› ve al›nma-
s› yasak idi. Hükümlünün çal›flmas› da idarenin iznine ba¤l› olup; “bu
müsaade kese kâ¤›d›, zarf, örgü, torba, çuval imali gibi el ifllerine ve
yaln›z gündüz meflguliyetine münhas›r kalmak üzere” verilebilirdi.
Hücredeki hükümlü, nöbetçi gardiyan›n daimî kontrolü alt›nda olup;
gardiyanlar, tecrit edilen mahkûmlarla konuflamazlar; hücre kap›s›n›
hiçbir nedenle açamazlard›. “‹çinde helâ bulunmayan hücrelerdeki hü-
kümlülerin ihtiyac›, hiçbir temasa, intizam ve disiplin bozucu hareket-
lere mahal kalmayacak flekilde idarece tanzim olunur.” “Hücrede uy-
gunsuzluk yapan, talimata riayet etmeyen hükümlü hakk›nda kat›ks›z
hapis cezas› verilir. Ve icab›nda demire vurma tedbiri al›n›rd›.”116

Sonuç

Avrupa devletlerinde hürriyeti ba¤lay›c› cezalar›n ve dolay›s›yla
cezaevlerinin geliflimi 400 y›ll›k bir geçmifle sahipken, bizde Tanzimata
ve 1840’lara gitmektedir. Avrupa ülkelerinde, 19. yüzy›lda tart›fl›lan
sorunlar, bizde daha yeni tart›fl›lmaya baflland›¤›ndan, cezaevleri ve
infaz sistemi ile ilgili yaflanan s›k›nt›lar bir türlü giderilememektedir.
Bu durum infaz hukukunun geliflimi aç›s›ndan da söz konusu olmufl-
tur. Avrupa’da ve Amerika’da bizden y›llarca önce infaz hukuku ve
cezaevleri üzerine tart›flmalar, kitaplar, geziler, dernek ve vak›flar
mevcut iken, bizde ne yaz›k ki bu konu üzerinde Bat›’dan y›llarca sonra
durulmaya bafllanm›flt›r. Benzer durum, infaz hukuku e¤itimi aç›s›n-
dan da söz konusudur. Bizde, son y›llarda baz› hukuk fakültelerinde
seçimlik ders olarak infaz hukuku konuluncaya kadar, infaz hukuku-
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na iliflkin bilgiler, ceza genel hukuku içerisinde, “cezalar” anlat›l›rken
k›saca de¤inilmek suretiyle geçifltiriliyordu. Bugün hâlâ, ço¤u köklü
hukuk fakültesinde ayn› uygulama ne yaz›k ki devam etmektedir. Do-
lay›s›yla, infaz savc›lar› ve cezaevlerini denetlemekle yükümlü baflsav-
c›lar uygulama içinde infaz hukukunu ö¤renebilmektedirler. 

Son y›llarda ortaya ç›kan cezaevi olaylar›na kadar, gerek toplum,
gerekse devlet olarak cezaevi sorunlar›na ne yaz›k ki hiç e¤ilinmemiflti.
Ceza infaz kurumlar›ndaki olumsuzluklar›n giderilebilmesi aç›s›ndan,
devlet yan›nda, sivil toplum kurulufllar›na da büyük görev düflmekte-
dir. Gerçekten de, Bat›’da çok say›da örne¤ine 18. yüzy›ldan itibaren
rastlanan cezaevi derne¤i veya vakf› fleklindeki bu kurulufllar önemli
görevler yapmaktad›rlar. Bunlardan ilki olan Philadelphia Cezaevi
Vakf›, dinî temele dayanan Quakerler taraf›ndan 1776’da kurulmufltur.
Fransa’da da, hapishanelerin iflleyiflini denetlemek ve buralarda iyilefl-
tirilmelere gidilmesini sa¤lamak amac›yla dernekler kurulmaya baflla-
narak, 1818’de, resmî Hapishanelerin ‹yilefltirilmesi Derne¤i ve daha
sonra Hapishaneler Derne¤i ile çeflitli insanc›l dernekler kurulmufltur.
Almanya’da ise, Fliedner, 1826’da Ren-Westfaller Cezaevi Derne¤ini
kurdu, bunu ülkenin her taraf›nda benzer dernekler takip etti. Hollan-
da’da, John Howard’›n ö¤rencisi ve bir ifl adam› olan W. H. Suringar
iki arkadafl› ile birlikte Hükümlülerin Manevî Islah› ‹çin Hollanda Ce-
miyetini kurmufllar ve bu dernek 1946’dan itibaren Hollanda Yeniden
Topluma Katma Derne¤i ismini alm›flt›r. Bunlar›n amac›, mahkûmiyet
esnas›nda ve tahliyeden sonra mahkûmlara iyilefltirici etkide bulun-
makt›. Türkiye’de, ne yaz›k ki bu nitelikte bir dernek veya vak›f bulun-
mamaktad›r. Buradan, baflta Adalet Bakanl›¤› yetkilileri olmak üzere
tüm yard›mseverleri ve konuya ilgi duyanlar›, cezaevleri ile mahpus-
lar›n sorunlar›n›n çözümünü, iyilefltirilmesini ve infaz sonras› yard›m›
amaçlayan bir vakf›n ya da derne¤in kurulmas› hususunda ifl birli¤ine
davet ediyorum.
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Hapishaneler, 
Sorunlar ve Çözüm Aray›fllar›

Halil ‹brahim Bahar* 

Ceza prati¤inin son iki yüzy›l boyunca karfl›laflt›¤› güçlüklerin ve
çeliflkilerin temelde asla yeniden incelenmedi¤i kan›s›nday›m. fiimdi,
yüz elli y›ldan bu yana t›pat›p ayn› nosyonlar, ayn› temalar, ayn› flikâ-
yetler, ayn› elefltiriler, ayn› talepler tekrarlan›yor, sanki hiçbir fley de-
¤iflmemifl gibi ve bir anlamda, gerçekten de, hiçbir fley de¤iflmedi. Bu
kadar kusur tafl›yan, bu kadar elefltiriye yol açan bir kurum yaln›zca
ayn› söylemlerin sonsuzca tekrarlanmas›na yol açt›¤› andan itibaren,
‘gevezelik’ ciddî bir semptomdur.1

Girifl

Suç ve ceza insanl›k tarihi ile birlikte var olan bir olgudur. Top-
lumlarda cezaland›rman›n flekli de tarih boyunca sosyal, ekonomik ve
kültürel koflullara göre de¤iflime u¤ram›flt›r. Hapishaneler, tüm top-
lumlar›n uygulad›¤› formel cezaland›rma yönteminin bafl›nda gelmek-
tedir. Hapishaneler, cezaland›rma politikas› ve uygulamalar›nda çev-
reden merkeze do¤ru yönelifli temsil etmektedir.

Bu çal›flmada formel sosyal kontrol içinde önemli bir yeri olan ha-
pishaneler, teorik olarak incelenecek, bu kurumlar›n amac› ve iflleyifli
ele al›nacakt›r. Hapishanelerin ifllevi nedir? Hapishaneler hedeflenen
amaçlar› gerçeklefltiriyor mu? Hapishanelerin temel sorunlar› neler-

* Doç. Dr. Halil ‹brahim Bahar, Polis Akademisi Baflkan Yard›mc›s›, Ankara.
1 (Foucault 2003: 253)



dir? Hapishanede cezaland›rma yönteminin alternatifleri nelerdir? Söz
konusu alternatiflerden Türkiye nas›l yararlanabilir? 

Hapishaneler, söylem ile eylem ars›ndaki tutars›zl›¤›n belirgin bir
flekilde ortaya ç›kt›¤› alanlardan biridir. Hapishaneler belirtilen ifllev-
lerini yerine getirmekten uzakt›r. Buna ra¤men tüm toplumlarda ha-
pishanede cezaland›rma sistemine devam edilmesi nas›l aç›klanabilir?
Hapishaneler suçlulu¤u sürekli hâle getirir. Hapishanelerin görünür-
deki bu baflar›s›zl›¤› asl›nda planlanm›fl bir durum mudur? Sosyal,
ekonomik ve siyasal hayatta geliflmelere ra¤men klasik hapishanelerin
cezaland›rmada kullan›lmas›n›n nedenleri nelerdir? Okullar, hastaha-
neler, atölyeler sosyal ve mimarî olarak hapishanelerle benzerlik için-
dedirler. Bu, Foucault’un (1977) deyimiyle bedenin s›n›rland›r›lmas› ve
bask›c› disiplinin uygulanmas›nda benzer stratejinin kullan›ld›¤›n›n
bir delilidir. 

Hapishane konusu ele al›nmadan önce suç ve cezan›n toplumsal
olarak nas›l alg›land›¤› ve suça karfl› verilen toplumsal ve siyasal tep-
kilerin ne oldu¤unun ortaya konmas› gerekmektedir. 

Morgan suçlular› iki kategoriye ay›rm›flt›r. Birincisi, normal ve gö-
receli olarak zarars›z fleklinde tan›mlan›rken; ikinci gruptakiler ise
anormal, patolojik ve tehlikeli olarak tan›mlanmaktad›r. Bu kavramsal
modele göre kötü suçlular›n toplumdan uzaklaflt›r›lmas› sonucu halk,
normal suçlulara daha toleransl› olaca¤› varsay›m›nda bulunulmakta-
d›r.2 Hapishaneler kötü suçlular›n toplumdan uzaklaflt›r›lmas› ifllevini
de yerine getirmektedir.

Hukuk taraf›ndan tan›mlanan suç, ekonomik, sosyal ve siyasal ya-
p› ile ilgilidir. Hukuk ise kurumlar taraf›ndan flekillenmekte ve de¤ifl-
mektedir. Özellikle siyaset kurumunun hukuk kurallar›n›n oluflumu
ve uygulanmas›ndaki rolü bilinen bir gerçektir. Bu ba¤lamda siyaset,
sosyal kontrol ve hapishaneler aras›ndaki iliflkinin bir bütün hâlinde
ele al›nmas› gerekir. Bu ba¤lamda siyasal çat›flma ve bask›lar›n artt›¤›
zamanlarda hapishanedeki mahkûm ve tutuklu say›s›n›n da artt›¤›n›
görmekteyiz.

Suçlar ve toplum düzenini ihlâl eden di¤er davran›fllar nas›l alg›-
lanmakta ve bu eylemlere ceza adalet sistemi taraf›ndan nas›l tepki
gösterilmektedir? Tüm ülkelerde oldu¤u gibi Türkiye’de de kamu dü-
zeni ve asayifl temelde siyasal bir konudur. Bu ba¤lamda cezaland›rma
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siyasal bir konu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
hapishaneler, sisteme karfl› ç›kanlar ile ç›kmayanlar›n, iyi-kötü, uygun-
uygun de¤il kavramlar›n›n pekifltirilmesi ve toplumun bu ayr›ma gö-
re bilinçlenmesi ifllevini görür. Baz› aç›klamalar ise hapishaneler ile ye-
ni sanayi düzeni aras›nda ba¤ kurarak, kontrol edilebilir, disiplinli ifl
gücü gereksiniminin hapishanelerin yayg›nlaflmas›na neden oldu¤unu
ileri sürmektedir.3

Hapishaneler hakk›nda sa¤l›kl› analizlerin yap›labilmesi için afla-
¤›daki konular›n ele al›nmas› gerekmektedir: Suç ve kontrol aras›nda-
ki iliflki, kontrol ve cezaland›rman›n do¤as›, cezaland›rma ve kontrol
stratejilerinde dönüflümler, hapis cezas›n›n ortaya ç›kmas›na neden
olan sosyal faktörler, hapishanelerin organizasyon yap›s› ve sorumlu-
luk anlay›fl›, mahkûm ve tutuklular›n sosyal ve ekonomik özellikleri.

Hapishanelerin ifllevi hakk›nda farkl› söylemler vard›r. Hapisha-
neler bedensel cezaland›rmadan, zihinsel cezaland›rmaya geçiflte
önemli bir rol oynamakta4 ve dile getirilen klâsik ifllevlerinin d›fl›nda
farkl› perspektiflerden ele al›nmaktad›r. Foucault’un analizleri de bu
farkl› yaklafl›mlar›n öncüsüdür. Foucault’a göre hapishaneler kanun-
suzluklarla mücadele etmek için kullan›lan bir araç de¤ildir. Hapisha-
nelerle suç ve ceza ve bunlarla ilgili ekonomik alan›n düzenlenmesin-
de rol oynamaktad›r.5 Yukar›da da ifade edildi¤i gibi cezaland›rma si-
yasal bir karard›r. Hapishanelerde bulunan mahkûmlar›n oran› hükû-
metin kontrolü alt›ndad›r. Mahkûm say›s› bir anlamda siyasal tercihin
bir sonucudur. Hapishanelerin boflalt›lmas›na yönelik hükûmet aflar›
bu tezi do¤rulamaktad›r. 

Hapishaneler beraberinde birçok olumsuz sonuçlar› da do¤urmufl-
tur. Cezaevleri bir ayr›flt›rma, ay›klama mekanizmas›d›r. 

Kontrol, cezaland›rma ve hapishaneler

Tüm toplumlarda hangi ideolojide olursa olsun ciddî suçlar› iflle-
yenlere yönelik hapishanede cezaland›rma yöntemi uygulanmaktad›r. 

Modern hapishaneler bütüncül gözetim mekanizmas›yla bilgi güç
iliflkisinin yeni bir fleklini temsil etmektedir.6 Avrupa’n›n ço¤u yerinde
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1750 ile 1850 y›llar› aras›nda hapishaneler önemli suçlar için temel ce-
zaland›rma yöntemini oluflturmufltur. 

20. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru sosyal kontrolün sa¤lanabilmesi için
bilgi teknolojilerinden yararlan›lmaya bafllanm›flt›r. Kontrol, özel gü-
venlik arac›l›¤›yla, kapal› devre tv sistemleriyle al›flverifl merkezleri ve
flehrin birçok yerinde kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Elektronik veri topla-
ma sistemleri de kontrolün yayg›nlaflmas›nda önemli rol oynamaktad›r.

Elektronik göz, panoptik toplumun yayg›nlaflmas›n› kolaylaflt›r-
m›flt›r. Yeni kontrol stratejisi zararl› insanlarla zarars›z insanlar›n ay›rt
edilmesi; zararl›lar›n apartmandan, kulüpten, al›flverifl merkezinden,
hatta ülkeden d›flar›ya at›lmas›d›r.7 Bilgi teknolojisinin geliflmesi bireyin
kontrol edilebilmesini de kolaylaflt›rm›flt›r. Di¤er bir deyimle bilgi, gü-
cün kullan›m›n› gelifltirmifltir. Bunun sonucu geliflmifl teknolojilerin
kullan›m›yla bireylerin kontrolü kolaylaflm›flt›r. Bireyin yaflam›na yöne-
lik denetimin artmas› sonucu, Foucault’un deyimiyle ‘gözetim toplu-
mu’ oluflmufltur. Elektronik gözetim ve özel kifliler taraf›ndan gerçek-
lefltirilen yeni kontrol flekilleri devletin sa¤lad›¤› çözümlere olan gü-
vensizli¤in de yans›mas›d›r. Bu durum Giddens8 taraf›ndan ‘sosyalin
ölümü’ olarak adland›r›lmaktad›r. 

Yeni kontrol stratejilerinin temel yaklafl›m› insanlar› de¤ifltirmenin
zor ve pahal› bir çaba oldu¤unu vurgulamakta bu nedenle onlar›n ha-
reketlerinin s›n›rland›r›larak suç ifllemelerinin önlenmesi amaçlan-
maktad›r. Bat› toplumlar› ‘risk toplumlar›’ hâlini alm›flt›r9 ve sorun,
toplumlar›n riskten nas›l kurtulaca¤›/korunaca¤›d›r. 

Hapishanelerin dile getirilen ifllevlerinin d›fl›nda gizli ifllevlerinin
de oldu¤u söylenmektedir. Hapishaneler, suç ve taflk›nl›klar› tolere
edilebilecek ve bast›r›lacak olanlar fleklinde iki gruba ay›rmaktad›r.
Hapishaneler, sosyal tolerans›n s›n›rlar›n› belirler ve suçlular› fakir
kesimin di¤er bölümüne tehlikeli, kötü olarak tan›t›r. Aksi takdirde
suçlular bu s›n›f›n gözünde sempatik olarak de¤erlendirilebilir. Sayg›n
fakirleri bu suçlulara karfl› korumak gerekir. 

Burada cezaland›rman›n amac›na bak›lmas› gerekir. Maliyeti az
olan h›rs›zl›k yapanlarla milyonlarca dolarl›k h›rs›zl›k yapanlar› göz
önüne alal›m: Toplumsal yaflama hangisinin zarar› daha çoktur? Mil-
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yonlarca dolarl›k h›rs›zl›k yapan sayg›nlar elbette ki daha az tehlikeli
bulunacakt›r. Hatta bu kifliler meflruiyetlerini kazanmak ve toplumsal
sayg›nl›k elde edebilmek için okul vs. gibi hay›r iflleri yaparak bu çal›fl-
malar›ndan dolay› plaketler almaktad›r.

Cezaland›rma, kanunsuzluklar› düzenlemede kullan›lan bir yön-
temdir. Tolerans›n s›n›rlar›n› belirler, kimlerin serbest, kimlerin bask›
alt›nda kalmalar› gerekti¤ini belirler. Cezaland›rma kimlerin d›fllana-
ca¤›na, kimlerin ise faydal› olarak kategorize edilece¤ine karar verir.10

Bu ba¤lamda cezaevlerindeki popülasyona bak›ld›¤›nda erkek, genç,
alt s›n›f, iflsiz ve e¤itimsiz olanlar›n oranlar›ndaki yükseklik dikkati çe-
kecektir. Elefltirel kriminoloji, cezaland›rmay›, ekonomik ve siyasal olarak
istenmeyen, d›fllanan gruplara karfl› gücün uygulanmas› fleklinde de¤erlen-
dirmektedir.11

Cezaland›rman›n serüveni, iflkence ve idamdan bafllam›fl, hapset-
me ve rehabilitasyon aflamalar›na gelmifltir. Hapishaneyi sanayileflme
ve ifl gücü yaklafl›m› aç›s›ndan ele alan ifllevselci tezlere göre 18. yüz-
y›l›n sonu ile 19. yüzy›lda devam eden sanayileflme sürecinde sapk›n
kitle, hapishaneler arac›l›¤›yla toplumdan ayr›l›yor, burada sosyallefl-
tirilerek ifl gücüne kat›l›yordu. (Bu sanayileflmifl bat› ülkelerindeki ha-
pishanelere yönelik aç›klamalard›r. 18 ve 19. yüzy›llarda sanayileflme-
mifl ülkelerde cezaland›rma hakk›nda da bilgi sahibi olunmas› ve kar-
fl›laflt›r›lma yap›lmas› gerekmektedir). 

Hapishaneler ile sanayileflme aras›nda ba¤ kuran ifllevselci yakla-
fl›m yukar›da da dile getirildi¤i gibi hapishaneler ile ifl gücü aras›nda
bir iliflki kurmaktad›r. Sanayinin iflçilere talebinin olmad›¤› zamanda
onlar› bast›ran, iflçilere gereksinim oldu¤unda onlar› hapse al›p meslek
e¤itimi ve ifl disiplini ö¤retme ifllevini yerine getiriyordu. Hapishane
kurallar› ile ifl kurallar› aras›nda benzerlik söz konusudur. Her ikisin-
de de zamana uymak önemlidir. Hapishane kurallar›na uyman›n ve
uymaman›n beraberinde neler getirece¤i bellidir. Benzer flekilde ifl ku-
rallar›na da s›k› bir flekilde uyulmas› gerekir. 

‹fllevselci yaklafl›ma göre hapishane sanayi kapitalizminin ihtiyac›
olan iflçileri sa¤lamaya odaklanm›flt›r. Hapishanelerin iflçi s›n›f› mahal-
lelerinin yan›nda infla edilmesi ve görünür hâlde olmas›, fabrika disip-
linine uymayan iflçilerin nereye gönderilece¤inin iflçilere hat›rlat›lmas›
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amac›yla ilgilidir.12 Fabrika iflinin esas›, zaman ve mekân disiplinine
uymakt›r. Bu nedenle kapitalizmin okul ve hapishanelerde gelifltirilen
disiplin anlay›fl›n› benimseyen ifl gücüne gereksinimi vard›r.13

Foucault terbiye etmek için çal›flt›rma yaklafl›m›na dikkati çekmek-
tedir. Çal›flman›n üç temel ifllevi vard›r: Üretici ifllev, sembolik ifllev ve
disipline edici terbiye ifllevi. Sembolik ve disipline edici ifllevler çok
önemliyken, üretici ifllev gözle görülür biçimde s›f›ra eflittir.14

Yenilikçi teorisyenler cezaland›rmay› modernleflmenin sosyolojisi
aç›s›ndan ele almaktad›r. Bu çerçevede devletin ifllevi ve gücüne gön-
derme yapmaktad›rlar. Weber’in bürokratik rasyonelleflmenin gelifli-
mine göndermede bulunmaktad›rlar.15

Modernizm ve hapishanenin do¤uflu

Cezaland›rma flekilleri ekonomik iliflkileri yans›tmaktad›r. Bu ba¤-
lamda elde edilebilir bilgi ve teknolojiler kullan›lmaktad›r. Çünkü ce-
zaland›rma ile sapk›n nüfusun kontrol edilmesi aras›nda devaml›l›k
vard›r.16

Modern toplumlar›n tüm üyeleri disiplinci gözetim alt›ndad›r.
Cezaland›r›c› disiplin, toplumun dar bir k›sm›n› kapsayan sadece ha-
pishanelere özgü bir yöntem olmaktan ç›km›fl, tüm sosyal iliflkiler di-
siplinci güç iliflkisinden kaynaklanan kontrol iliflkisine dönüflmüfltür.
Foucault’a göre ayn› güç prensibi örne¤i oldu¤u için hapishaneler ile
fabrikalar aras›nda esasl› bir farkl›l›k yoktur.17

Cezaland›rma ile normallefltirme aras›nda bir iliflki vard›r. Modern
devlette herkesin iyi bir flekilde kontrol edilmesini, herkesin kurallara
uymas›n›, çal›flkan ve do¤ru düflünmeyi sa¤lamak ifllevini yerine getir-
mektedir. Foucault çal›flmalar›nda yönetimin güç uygulamas› sonunda
sa¤l›kl› ile hasta, ak›ll› ile deli, uygun ile uygun olmayan, kurallara
uyan ile suçlu aras›nda ikili¤in üretildi¤ini göstermifltir.18 Modern bi-
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rey, herkesin düfltü¤ü, resmî ve resmî olmayan boyutu olan kontrol
a¤›na yakalanm›flt›r. 

Toplumlar sanayilefltikçe rastgele, fiziksel cezaland›rman›n yerine
kötü insanlar› iyi yapmaya yönelik cezaland›rmalar gündeme gelmifl-
tir. Modernite kendisini tüm insanlar› normal standartlar›na uygun hâ-
le getirmeye planlam›flt›r. Bu mümkün olmayan bir görevdir. Bu ne-
denle sapk›nlar da aralar›nda iyilefltirilebilir ve iyilefltirilemez, ›slah
edilebilir ve ›slah edilemez olarak ayr›lm›flt›r. Ceza adaleti politika ve
uygulamalar› bu ayr›ma göre flekil almaktad›r.19 Hudson yaklafl›k ola-
rak 1750’den 1975’e kadar olan dönemi penal modernizm olarak ta-
n›mlamaktad›r. Bu periyotta birbiri ile irtibatl› iki olgu göze çarpmak-
tad›r: 1-Hapsetmek rutin suçlar için de cezaland›rman›n temel flekli hâ-
line gelmifltir. 2-Suçluda de¤iflim hedeflenmifltir ve bu amaçla hümani-
ter/sosyal bilimlerden yararlan›lmaya bafllanm›flt›r.20

Hapishanelerde cezaland›rma ilk bak›flta ilerici bir yaklafl›m gibi
de¤erlendirilmifltir. Hapishanelerin getirdi¤i yenilikler iki aç›dan de-
¤erlendirilir. Birinci olarak hapishaneler ölüm cezas› ve iflkencenin ye-
rini alan önceki cezaland›rmalara oranla daha esnek bir cezaland›rma
fleklidir. ‹kinci olarak cezaland›rman›n yan›nda suçlular›n rehabilite
edilmesi yaklafl›m› da ortaya ç›km›flt›r. Toplumlar modernlefltikçe hü-
kûmetler daha da demokratik hâle gelmektedir. Suçlara karfl› verilen
cezalar da daha hafifleflmektedir. Buradaki temel yaklafl›mla cezalan-
d›rman›n insanî hâle getirilmesi ve suçlunun rehabilite edilerek tekrar
topluma kazand›r›lmas› hedeflenmektedir. 

Hapishanenin sosyolojisi ve cezaland›rma yaklafl›mlar› 

Hapishanenin de kendine özgü kültürü vard›r. Hapishane kültürü
mahkûm ve görevlileri de kapsayan tutum ve davran›fllar dizisinden
oluflur. Mahkûmlar aras›nda dayan›flma ve bu dayan›flman›n hapisha-
ne görevlilerine karfl› kullan›lmas› da hapishane kültürünün temel
özellikleri aras›ndad›r. 

Hapishanede de ahlâk ve güce dayanan bir hiyerarfli vard›r. Özel-
likle çocuklara yönelik cinsel suç ifllemifl olanlar hapishanede di¤er
mahkûmlar taraf›ndan cezaland›r›lmaktad›r. Bu olgu da tüm toplum-
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lar için geçerlidir. Hapishanenin a¤as›, ablas› kavramlar› da hapisha-
nedeki hiyerarflik yaflam› bize göstermektedir. 

Adaletin sa¤lanmas› (kefaret), cayd›rmak, ›slah, engellemek ve
onarmak cezaland›rman›n temel amaçlar›ndand›r. Cezaland›rmada
davran›flsal yaklafl›m, bireylerin rasyonel oldu¤u ve eylemlerinden so-
rumlu oldu¤u tezini kabul etmektedir. ‹flledi¤i suç oran›nda cezalan-
d›rma olacakt›r.21 Islah yaklafl›m›nda ise bireye biliflsel, davran›flsal
programlarla beceri e¤itimi verilmesini, aile iliflkilerine müdahale edi-
lerek ›slah edilmesi ve gelecekte tekrar suç ifllemesinin önlenmesini he-
deflenmektedir. Islah yaklafl›m› bireyin birtak›m durumlara karfl› daya-
namad›¤›n› ve uzmanlar›n yard›m›na gereksinimi oldu¤unu kabul et-
mektedir. Engelleme cezalar› da suçlular›n belli bir dönem boyunca ha-
psedilerek suç ifllemesinin önlenmesini hedeflemektedir. Ömür boyu
hapis cezas› da yukar›da dile getirilen amaç do¤rultusunda uygulan-
maktad›r. Onar›c› adalet, ma¤duru, suçluyu ve suçlunun ifllemifl oldu¤u
fiilden dolay› bozulan toplum dengesini eski hâline getirmeyi gözeten
bir felsefedir. Bu dengeyi geri sa¤lamak belki çal›nan bir fleyi geri yerine
koymak veya özel mülke verilen zararlar› onarmak olabilir ama özellik-
le güvenlik duygusunun tekrar sa¤lanmas› ana amaçt›r. Onar›m ve taz-
minat anlaflmazl›k davalar› sonras›nda kullan›lan çözüm yöntemleridir.
Onar›c› adaletin taraftarlar›, suçlu ve ma¤dur aras›nda anlaflman›n ya-
p›lmas›n› etkin bir çözüm yöntemi olarak görmektedir.

Onar›c› teoriler cezaland›r›c› teoriler olarak de¤erlendirilmez.
Onar›c› yöntem mahkûmiyetin cezaland›rma olarak de¤il de ma¤dura
ve topluma verilen zarar›n karfl›lanmas›n› hedeflemektedir. Bu ba¤-
lamda ceza adalet sürecinde devlet ve suçlu temel olarak rol al›rken,
onar›c› adalette ma¤dur ve toplum temel aktörler olarak ortaya ç›k-
maktad›r. Bu yaklafl›mda devlet suçluya ne yapaca¤›n› dikte ettirmez.
Taraflar, ma¤dur ve suçlu bir araya gelerek zarar›n nas›l karfl›lanaca¤›-
n› belirler. Ma¤dur ve suçlunun bir araya gelmesi sonucu suçlu yapt›-
¤› hatan›n verdi¤i zarar› da görmüfl olur. Onar›c› adalet toplumda ye-
niden sosyal bütünleflmenin sa¤lanmas›n› hedeflemektedir. 

Foucault ve hapishaneler

Michel Foucault (Gözetleme ve Cezaland›rma 1977), cezaland›rma ile
ilgili son derece etkili bir çal›flma yapm›flt›r. Foucault’un temel tezi, di-
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siplin ve disiplinlerdir. Cezaland›rman›n tek arac› hapishane de¤ildi,
fakat hapishane yine belli bafll›lar›ndan biri oldu. Foucault, hapishane-
nin niçin seçildi¤ini ortaya ç›karmak istemifl ve Gözetleme ve Cezaland›r-
ma (1977) adl› eseri sonras› suç ve cezaland›rmaya iliflkin düflünceleri
altüst etmifltir. Bu çal›flma, baflta polis, savc› ve hâkimler olmak üzere
ceza adalet sisteminde rol alan aktörlerin yapt›klar› iflin ne anlama gel-
di¤ini sorgulamalar›nda önemli bir referanst›r. Foucault suç ve ceza-
land›rmaya iliflkin yayg›n olan aç›klamalar› ‘kriminolojik gevezelik’
olarak tan›mlamaktad›r. Foucault’a göre hapishanenin görünür baflar›-
s›zl›¤›, baflar› olarak de¤erlendirilmektedir. 

Foucault, toplumlar›n cezaland›rmadan gözetlemeye geçifl an›na
vurgu yapar ve iktidar düzenine göre gözetlemenin cezaland›rmadan
daha etkili ve daha verimli oldu¤unun fark edildi¤ini öne sürer. Fo-
ucault’a göre hapishane gözetleme biçimi alt›nda olufltu¤u andan iti-
baren kendi besinini yani suça e¤imlili¤i oluflturmaktad›r. 

“Hapishanenin, bafl›ndan beri, bireyleri dönüfltürmeye yönelik bir
projeye ba¤l› oldu¤u hipotezini öne sürüyorum. Hapishanenin suçlular-
dan oluflan bir tür hurdal›k oldu¤una genellikle inan›l›r; bu hurdal›¤›n
sak›ncalar› kulland›kça ortaya ç›kt›¤›ndan, hapishanelerde reform
yapmak gerekti¤i, bireyleri dönüfltürmenin bir arac› hâline getirmek
gerekti¤i söylenip durur. Bu do¤ru de¤ildir: Metinler, programlar, niyet
bildirimleri burada, önümüzde duruyor. Bafl›ndan beri, hapishanenin
okul kadar, k›flla ya da hastahane kadar mükemmel bir ayg›t olmas› ve
bireyler üzerinde titizlikle ifllem görmesi gerekiyordu.”22

Hapishanelerin sonuçlar› hakk›nda ise afla¤›daki aç›klamalar ya-
p›lm›flt›r:

“Yenilgi hemen geliverdi, neredeyse projeyle ayn› anda sa¤land›.
Hapishanenin suçlular› namuslu insanlar hâline getirmek bir yana ye-
ni suçlular üretmeye yarad›¤› ya da suçluyu daha fazla suça saplad›¤›
daha 1820’de saptan›r. ‹ktidar mekanizmas›n›n hep yapt›¤› fley olan,
sak›ncal›l›¤›n stratejik kullan›m› o dönemde görüldü. Hapishane suça
e¤ilimli insanlar üretir, ama bu kifliler sonuçta iktisadî alanda oldu¤u
kadar siyasal alanda da gereklidir. Suça e¤ilimliler ifle yarar.”23

Yukar›daki ifadeleri desteklemek için on dokuzuncu yüzy›ldaki
kurallara uyan iflçilerin suça e¤ilimli insanlara karfl› yaklafl›mlar› örnek
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olarak verilmektedir. ‹flçiler suç iflleme riski olanlara karfl› korku ve kin
duymaktad›r ve bunlara karfl› siyasal ve toplumsal mücadelede bulun-
maktad›rlar. Gözetleme, propaganda gruplar› oluflturma, grevleri en-
gellemek ya da k›rmak için çal›flmalar yap›lmaktad›r.24

Burjuva s›n›f› zenginli¤in korunmas›n› ham maddeyi iflleyerek kâr
elde etmeye ba¤lam›flt›. Bunu da kat› bir ahlâkla yapmay› planlam›flt›.
Halk›n ahlâkî bir özne hâline gelmesi ve suça e¤imli olma hâlinden
uzak olmas› gerekiyordu. Suça e¤ilimli olanlar›n kesin olarak ayr›lma-
s› ve bunlar›n sadece zenginler için de¤il fakirler için de tehlikeli oldu-
¤unun gösterilmesi gerekiyordu.25

Suç iflleme e¤ilimi üzerine yap›lan aç›klamalarda da de¤ifliklikler
vard›r. On dokuzuncu yüzy›lda h›rs›zl›k ‘kötü insanlar›n’ yapt›¤› bir
eylem olarak de¤erlendirilirken, günümüzde h›rs›zl›¤›n nedeni yok-
sulluk ile aç›klanmaktad›r. Bu da cezaland›rma politikalar›n› etkile-
mektedir. 

“Suç ifllemeye e¤ilim öyle faydal›yd› ki, bu e¤ilimin olmad›¤› bir
toplum kadar aptalca ve sonuçta tehlikeli bir fley hayal edilmiyordu.
Suç iflleme e¤ilimi yoksa polis de yoktu. Polisin varl›¤›n›, polis deneti-
mini toplum için kabul edilir k›lan fley suç iflleme e¤ilimi olan kifliden
duyulan korku de¤ilse nedir? Ola¤anüstü büyük bir kazançtan söz
ediyorsunuz. Pek yak›n dönemde ortaya ç›kan, bunca rahats›z edici bu
polis kurumu ancak bu sayede aklanabilir. Bizim silâh tafl›ma hakk›-
m›z yokken, bize kimlik soran, kap›m›z›n önünde aylak aylak dolaflan
üniformal›, silâhl› bu insanlar›n aram›zdaki varl›¤›n› kabul ediyorsak,
suç iflleme e¤ilimindeki kifliler olmasayd› bu nas›l mümkün olabilirdi?
Suç iflleme e¤ilimindeki kiflilerin ne kadar çok say›da ve tehlikeli ol-
duklar›n› bize anlatan makaleler gazetelerde her gün karfl›m›za ç›kma-
sayd› polisin varl›¤›n› nas›l kabul ederdik?”26

Foucault suç, kontrol, cezaland›rma ve hapishaneler hakk›ndaki
aç›klamalar› içeren kriminolojiyi ‘geveze söylemi’, ‘m›zm›zca tekrar-
lar’ olarak tan›mlamaktad›r.

“Kriminoloji metinlerini okudu¤unuz hiç oldu mu? Kolunuzu ka-
nad›n›z› k›rar. Bunu flaflk›nl›kla söylüyorum, sald›rganl›kla de¤il; çün-
kü bu kriminoloji söyleminin nas›l böyle kalabildi¤ini anlayam›yorum.
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Sanki bu söylem öylesine yararl›d›r, sistemin iflleyifli onu öylesine ge-
rekli k›lmakta ve öylesine güçlü bir flekilde ça¤›rmaktad›r ki, kendini
teorik olarak do¤rulamaya, hatta yaln›zca bir ba¤dafl›kl›k ya da temel
bir çat› bulmaya gerek duymaz. Tümüyle faydac›d›r.”27

Polis ve suçlular

Polisin oluflturulmas› ile iktidar aras›ndaki iliflkinin varl›¤›n› göz
önünde tutmak gerekmektedir. Muhbirler, gözetleyiciler de suça e¤i-
limli olan kifliler taraf›ndan devflirilecektir. Burjuvazi kendi elleriyle
yapamad›¤› kaçakç›l›¤› hizmetindeki suç ifllemeye e¤ilimli kifliler tara-
f›ndan yapt›racakt›r. Suça e¤ilimli profesyonel bir kesimin oluflturul-
mas› birçok siyasal ve ekonomik faydan›n yan› s›ra suça e¤ilimlili¤in
kanalize edilmesi ve s›k› s›k› kodland›r›lmas› için gereklidir.28

“Dolay›s›yla suça e¤ilimli kifliler devfliriliyordu, suç iflleyebilecek
meslek ve statüdeki insanlar› tek tek toplamak söz konusuydu; peki
suça e¤imli kiflileri devflirmenin, onlar› bu e¤ilim içinde tutman›n ve
suça yönelik faaliyetlerinde sürekli olarak gözetleyebilmenin yolu ney-
di? Bu araç elbette ki hapishanedir.29

“Hapishane, suça e¤ilimli kifli imalathanesiydi; suç ifllemeye e¤i-
limli olman›n hapishane yoluyla üretilmesi hapishanenin yenilgisi
de¤il baflar›s›d›r, çünkü hapishane bunun için yarat›lm›flt›. Hapishane
suçun tekrar›na olanak tan›r, çok profesyonelleflmifl ve kendi içine s›k›
s›k›ya kapal› suça e¤ilimliler grubunun oluflmas›n› sa¤lar.”30

Hapishane, kanunsuzluklar üzerine kontrol kurulmas›n› sa¤lar.
Mahkûmlar›n topluma dahil olmas›n›n önüne geçerek bu kiflilerin ay-
n› flekilde kalmalar›na neden olur.31

Gözetleme ile kontrol aras›ndaki iliflki hastahane, okul ve hapishane-
lerde tam olarak görülmektedir. Bedenlerin, bireylerin, fleylerin merkezî
bir bak›fl aç›s›yla görünür olmalar› gözetlemenin temelini oluflturur.32
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Çevrede halka fleklinde bir bina; ortada bir kule; kulede aç›lm›fl
olan genifl pencereler halkan›n iç cephesine bakmaktad›r. Çevre bina
hücrelere ayr›lm›flt›r, hücrelerin her biri bina boyunca derinlemesine
uzan›r. Bu hücrelerin iki penceresi vard›r: Biri içeriye do¤ru aç›kt›r, ku-
lenin pencerelerine denk düfler; di¤eri d›flar›ya bakarak, ›fl›¤›n bir bafl-
tan bir bafla hücreyi katetmesini sa¤lar. Bu durumda merkezî kuleye
bir gözlemci yerlefltirmek ve her bir hücreye bir deli, bir hasta, bir mah-
kûm, bir iflçi ya da bir ö¤renci kapatmak yeterlidir. Sönen ›fl›kland›rma
sayesinde, karanl›kta kalan kuleden çevre hücrelerdeki esirlerin küçük
siluetleri görülebilir. K›sacas›, zindan kural› tersine çevrilir; hücrenin
apayd›nl›k hâli ve bir gözcünün bak›fl›, karanl›ktan daha iyi yakalar, ki
karanl›k eninde sonunda koruyucudur.33

Foucault’a göre panoptikon gözetleme sorunlar›n› çözmeye uygun
bir iktidar teknolojisidir. Modern toplumlarda uygulamaya konan ik-
tidar prosedürleri daha çok say›da, daha çeflitli ve zengindir.34 Panop-
tikonun (gözetleme) okullarda, hastahanelerde kullan›m›n›n temel
amac› insanlar›n birbirinden tecrit edilmesi ve ne yapt›klar›n›n gözet-
lenebilmesidir. ‹ktidar›n ekonomik ve sosyal maliyeti vard›r. Ne kadar
gözetmen gerekecek, kaça mal olacak? Ayr›ca uygulanacak bask›n›n
fliddeti ne kadar olacak? Az ya da kesintili bask›lar itaatsizliklere, çok
bask› da isyanlara yol açacakt›r. Bu nedenle monarflik iktidar komik
denecek kadar az miktarda suçlu ele geçiriyor, di¤erlerini korkutmak
için kusursuz cezalar veriliyordu.35

Denetim ve hesap vermek

Hapishaneler kime karfl› sorumludur? Yeterli denetimin yap›lma-
y›fl›, hapishanelerin gözlerden uzak olmas›, sorumluluk ve hesap ver-
me mekanizmas›n›n yeterli olmay›fl› nedeniyle hapishaneler gizli ve s›-
n›rlay›c› politikalar› rahatl›kla uygulamaya koyabilirler. Mahkûmlar›n
protestolar› duyulmamakta, duyulsa bile dinlenmemektedir. Bu ifade-
ler ceza adalet sistemi aktörleri taraf›ndan elefltirilmeye aç›kt›r. Hapis-
hane sorumlular› her fleyin yolunda gitti¤ini, en az›ndan korkulacak
sorunlar›n olmad›¤›n› dile getirmektedir. Bu durum tüm toplumlar
için geçerlidir. Ülkemizde bir hapishane için TBMM ‹nsan Haklar› Ko-
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misyonu olumsuz rapor verirken, Adalet Bakanl›¤› komisyonun rapo-
runu kabul etmemektedir. Ceza adalet sistemine yönelik elefltiriler kar-
fl›s›nda güçlü bir savunma refleksi gelifltirilmifltir. Bu refleks elefltirile-
ri yalanlama yöntemini uygulamaktad›r. 

Hapishanelerde, yasal ve yönetsel sorumluluk mekanizmalar› na-
s›ld›r? Hapishaneler y›ll›k raporlar yay›nl›yor mu? Teftifl ve flikâyet
mekanizmalar› iflletiliyor mu? Mahkûmlar›n yaflam standartlar› hak-
k›nda belli bir mevzuat var m›d›r? Mahkûmlar›n flikâyet sistemi var
m›d›r? Cezaland›r›c›n›n amac› ile hapishane yöneticilerinin hedefleri
örtüflmekte midir? ‹deal olarak cezaland›r›c›n›n amac› ile hapishane
yöneticisinin amac› benzer olmal›d›r. 

Adaletin yerine getirildi¤inin toplum taraf›ndan görülmesi gerek-
ti¤i beklentisi, baflta polis ve infaz olmak üzere ceza adalet sistemi or-
ganlar›n›n kapal› kap›lar arkas›nda olmas› ve bu kurumlar›n daha ve-
rimli olabilmeleri için gerekli gördükleri ‘gizlilik’ ilkesi ile karfl› karfl›-
ya kalmaktad›r. Bu nedenle ‘içeride neler oluyor’ sorusunun cevab› da
gizli kalmaktad›r. Söz konusu gizlilik anlay›fl›, kurumlar›n kendi alt
kültür ve uygulamalar›n›n ortaya ç›kmas›na neden olmaktad›r. Bu du-
rum kendine özgü bir karakol, asayifl flubesi veya hapishane modelinin
meydana gelmesine neden olmaktad›r. Gizlilik gerekçesi, ceza adalet
sistemi organlar›n›n d›fl denetim ve kontrol çabalar›n› da olumsuz yönde
etkilemektedir. 

Bat› ülkelerinde hapishanelerin denetimi ile ilgili çal›flma yapan
kurumlar›n say›s›nda büyük bir art›fl görülmektedir. Bunlar›n bafl›n-
da sivil gözetim komiteleri, adlî konseyler, ombudsman mekanizmas›,
müfettifller, insan haklar› komisyonlar› gelmektedir. Hapishanelerin iç
denetim ve sorumluluk mekanizmas› ve iflleyifli ile d›fl sorumluluk ve
denetim mekanizmalar› aras›nda fark vard›r. 

Hapishanelere alternatifler: Toplumda cezaland›rma

Cezaland›rmada ortaya konulan post-modern yönteme göre,36

mahkûmlar›n üniforma giyerek toplumsal hizmetlerde çal›flmas›,
parklarda veya baflka yerlerde temizlik yapmas› ve bunun sonucu
utanma duygusunun gelifltirilerek kiflinin tekrar suç ifllemesinin önlen-
mesi yönündeki çal›flmalar önemli bir ad›m olarak görülmektedir. 
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Özellikle suça itilmifl çocuklara yönelik hapishane modelinden ay-
r›larak alternatif modeller aranmaya bafllan›flt›r. Bu ba¤lamda çocuk
evleri, toplum hizmetleri, probasyon hizmetleri yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. 

Toplumda ›slah projeleri beraberinde elefltirileri de getirmifltir. Bu
modelin kurumsal modele göre daha insanî, ekonomik, etkili oldu¤u
inanc› sorgulanm›flt›r. Toplumsal model sadece suçlulara yönelik de-
¤il, ak›l hastalar› ve benzer sorunlar› olanlar için de uygulanmaktad›r.
Kontrol stratejileri aras›nda insanî olmak, etkili olmak ve ekonomik ol-
mak gibi özellikler de aranmaktad›r. 

Hapishanelerin boflalt›l›p suçlular›n toplumda kontrol edilme süreci
kontrolün topluma kadar geniflletilmesi anlam›n› tafl›makta ve bunu
Foucault ‘yayg›nlaflt›r›lm›fl disiplin’ olarak adland›rmaktad›r. Toplum-
da cezaland›rma Cohen (1983) gözlemlerinin oda¤›n› oluflturmaktad›r.
Cohen, gözetimci cezaland›rman›n yayg›nlaflt›r›ld›¤›n› gözlemlemifltir.
Mahkûmlar›n yak›nlar›, akrabalar›, komflular› da gözetim ifline dahil
olmufltur. ‹yi niyetli bir yaklafl›m, kötü sonuçlar do¤urabilmektedir.
Bu ba¤lamda hapishaneye alternatif yaklafl›m›, kontrol mekanizmas›-
n›n toplumun tüm kesimlerini kapsamas›na neden olmufltur.

Cezaland›rmada yenilik aray›fllar›, kontrol stratejilerinin merkez-
den çevreye do¤ru genifllemesine neden olmufltur. Suç önleme kavra-
m› alt›nda kontrol, toplumsal yaflam›n tüm kesitlerinde görülmeye
bafllanm›flt›r. Suç önleme stratejileri teori ve uygulama alan›nda önce-
likli hâle gelmifltir. 

Sonuç: Çözümsüzlük?

Baz› fleyler yanl›fl gitti¤inde insanlar suçlayacaklar› kiflileri ararlar.
Hapishanede cezaland›rmada ortaya ç›kan sorunlar›n sorumlusu kim-
dir? Hapishanede mahkûmlar›n say›s› küçümsenemeyecek boyuttad›r.
Hapishaneler kriz içindedir.

Kriz kavram› siyasal, ekonomik ve sosyal hayatta karfl›laflt›¤›m›z
kavramlardan biridir. Ekonomik kriz, ifl gücü krizi, meflruiyet krizi,
güven krizi bafll›ca kriz örneklerindendir.37 Tüm toplumlarda cezalan-
d›rmada da krizler yaflanmaktad›r. Krize müdahalede 3 yöntem uygu-
lan›r: 1. Uyum, 2. Ret, 3. Eyleme geçmek (acting-out)
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Uyum, suçlar›n kontrolünün olanakl› olmad›¤› bilinciyle suçla
mücadele politikas›n› belirlemektir. Bu ba¤lamda suçlar›n kay›t edil-
memesi, suç ayd›nlatma oranlar›n›n düflük olmas›, ma¤duriyeti az
olan suçlar›n takip edilmemesi, suçlar›n önlenmesine yönelik önemli
reformlardan çok toplumsal suç önleme projelerine a¤›rl›k verilmesi,
krize karfl› uyum çal›flmalar›na örnektir. Ret politikas› ise politikac›lar›n,
polis ve ceza adalet sisteminin di¤er aktörlerinin sistemin çal›flt›¤›n›,
s›f›r tolerans›n gösterildi¤ini dile getirmeleri ve bu çerçevede uygula-
malar›n› devam ettirmeleridir. Eyleme geçmek ise halk›n tepkisel ta-
lepleri karfl›s›nda ayr›nt›l› düflünmeden yasalar›n uygulamaya konul-
mas›n› ifade eder.38 Hapishaneler krize yönelik uyum ve ret politikas›-
n› birlikte uygulamaktad›r. Hapishaneler mevcut koflullara göre ken-
disini ayarlayarak, içindeki sorunlara karfl› her fley yolundaym›fl gibi
davranmaktad›r. 

“Bir kurumun analizinde farkl› fleyleri ay›rt etmek gerekir. Birinci
olarak, kurumun rasyonalitesi ya da amac› olarak adland›r›lan fley, ya-
ni, kendi için saptad›¤› hedefler ve bu hedeflere varmak için sahip ol-
du¤u araçlar; k›sacas›, kurumun kendi tan›mlad›¤› hâliyle program›:
Örne¤in, Bentham’›n hapishane ile ilgili düflünceleri. ‹kinci olarak,
etkiler sorusu vard›r. Elbette, etkiler çok ender olarak amaçla çal›fl›r;
örne¤in, hapishane-›slah hedefine, bireyin ›slah edilme arac› olarak ha-
pishane hedefine eriflilmemifltir: Etki, daha ziyade, tersinedir ve hapis-
hane, daha ziyade suça e¤ilimli davran›fllara yöneltir. ‹mdi, etki amaç-
la çal›flm›yorsa, birçok olas›l›k vard›: Ya reform yap›l›r, ya da bu etki-
ler bafllang›çta öngörülmemifl ama tam olarak bir anlam› ve yararl›l›-
¤› olabilecek bir fley için kullan›l›r. Kullan›m denilecek fley budur; ör-
ne¤in ›slah etkisi olmayan hapishane, daha ziyade, bir ortadan kald›r-
ma mekanizmas› olarak hizmet gördü.”39

Foucault hapishanelerin baflar›s›zl›¤›n›n nedenlerini araflt›rma
yerine bu baflar›s›zl›¤›n neye yarad›¤›n›, kimin kulland›¤›n› sorgula-
maktad›r. Foucault hapishanelerin kanunsuzluklar› çeflitlendirici bir
yönetim ve denetim ayg›tlar› oldu¤unu söylemektedir. Bu ba¤lamda
hapishaneler baflar›s›zl›k bir yana, suça e¤ilimli olan insanlar kategorisi
yaratmay› ve bunu burjuvaziden gelen yasa ihlâlcilerinden ay›rt etmeyi
baflard›.40
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Hapishanedeki olumsuz yaflam koflullar› çözülmesi gereken so-
runlar›n bafl›nda gelmektedir. 

Kad›nlar›n mahkûmiyetleri erkeklere oranla daha a¤›r olmaktad›r.
Hapishane sistemi erkeklere göre ayarlanm›fl bir sistemdir. Kad›nlar
hapishanede daha az e¤itim almakta ve daha çok hapishanenin temiz-
li¤i gibi ifllerde çal›flmaktad›rlar. Özellikle anne olan kad›n mahkûmla-
r›n çocuklar›n›n bak›m› önemli bir sorundur. 

Yak›n gelecekte hapishaneler nas›l de¤iflebilir? De¤iflim ve refor-
mun önünde birçok teorik ve uygulamaya yönelik sorunlar vard›r. 

Cezaland›rman›n gelece¤i hakk›nda tahmin yapmak zor bir ifltir.
Hangi uygulaman›n uzun, hangi uygulaman›n k›sa süreli olaca¤› belli
de¤ildir. Bat› ülkelerinde ‘onar›c› adalet’ anlay›fl› ve uygulamalar› gün-
deme gelmekte ve temel felsefesi cezaland›rmak ve damgalamak yerine
çat›flmalar› hakemlik yöntemleriyle, hukuksal olmayan uzlaflmalarla
sonuca ba¤lamaya çal›flmakt›r. 

‹nsan haklar› tart›flmalar› da cezaland›rma politika ve uygulama-
lar›n› etkilemektedir. Bununla birlikte terör olaylar› sonras› mahkûmi-
yetlerde insan haklar› anlay›fl›n›n rafa kald›r›lmas›, toplumsal kesim-
lerce çok az bir muhalefete neden olmaktad›r. Amerika’daki 11 Eylül
sonras› uygulamalar bunun en yeni kan›tlar›n› oluflturmaktad›r. Ce-
zaland›rma ile sadece ekonomik yap› aras›nda iliflki yoktur. Ayn› za-
manda toplumsal bütünlük veya ayr›m ile cezaland›rma aras›nda ilifl-
ki vard›r. 

Cezaland›rma suç oranlar›n›n yans›mas› oldu¤u gibi, ayn› zamanda
siyasal iklimin, toplumsal dayan›flma ve bölünmenin de yans›mas›d›r.41

Hapishanesiz bir toplum tasarlanabilir mi? Hapishanelerin; yerine
getirdi¤i san›lan toplumsal hedefleri gerçeklefltirmekte temelden ye-
tersiz oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Hapishanelerle ilgili her türlü reform
bir yan›lsamad›r. 

“Önemli olan hapishanede reform yapmak de¤il, hapishaneyle
mücadele etmek. (Gözetleme ve cezaland›rma) Ceza sistemi içinde bir
cezaland›rma sistemi varl›¤›n› sürdürmektedir. Cezaland›rma sistemi
toplumla efl kapsaml›d›r ve k›flla, hastahane, okul ve benzeri yerlere
nüfuz etmifltir.”42
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Hapishanede cezaland›rma ve rehabilitasyon yöntemine, amac›na
ulaflmasa bile devam edilmektedir. Alternatif yöntemlerin sonuçlar›
hakk›nda bir fleyler söylemek için ise henüz erkendir. Cezaland›rma ve
rehabilitasyon hakk›ndaki ideolojik söylemlerin gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Yüzy›llard›r uygulanan yöntemlerin günümüzün sos-
yal, ekonomik ve siyasal koflullar›ndaki geçerlili¤inin tart›fl›lmas› gerek-
mektedir. Cezaland›rma yöntemleri ve fiziksel suç önleme politikalar›y-
la birlikte sosyal ve ekonomik düzenin de suçlu üretimine son verecek
flekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yanl›flta ›srar, kimseye
fayda getirmez.

Hapishaneleri nas›l ›slah edilece¤i çok önemli bir konu olmakla
birlikte, hapishane popülasyonunun nas›l azalt›laca¤› daha önemli bir
konudur. Hapishaneye malzeme sa¤layan sosyal ve ekonomik koflu-
llar›n düzeltilmesi birinci öncelik olmal›d›r. Daha çok hapis daha çok
suç iflleme fleklinde bir k›s›r döngüye dönüflmektedir. ‘Hiçbir fley çö-
züm de¤il’43 kolayc›l›¤›na da kaçmamal›y›z. 
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Otorite-Yaflamalan› ‹liflkisinde 
Hapishanenin Yeri

fiener Aksu* 

Her türden canl›n›n bir yaflamalan› vard›r. Yaflamalan›, türün, vaz-
geçilmezleri içindedir. Çünkü tür, ancak yaflamalan›yla birlikte var
olabilir ve gelece¤e tafl›narak türünü sürdürebilir. Bütün canl›lar, bir
flekilde bunun bilincindedir ve bu bilinç içgüdüsel olarak aktar›lmak-
tad›r. Bu nedenle türler, yaflamalan›n› özellikle kendi türlerine karfl›
korumakta sald›rgand›rlar.1

“Toplumsal türlerde, yaflamalan›n›n korunmas› ve türün gereksi-
nimlerinin karfl›lanmas›, zorunlu olarak ifl birli¤ini, giderek otorite-
leflmeyi sa¤lamaktad›r. Böylece, yaflamalan›nda hiyerarfli ve bu hiye-
rarflinin merkezinde bir iktidar ortaya ç›kmaktad›r. Bu otoriteleflme
kat›d›r ve otorite de bedensel güce dayan›r. Di¤erlerine oranla bask›n
haklara sahip olan türün güçlü bireyi, toplulu¤un di¤er üyelerini yok
etme, topluluktan atma gücünü potansiyel olarak kendinde tafl›yan-
d›r.” 

‹nsan toplumlar› da yaflamalanlar›na ve toplumsal bir tür oldu¤u
için otoriteye hem muhtaç, hem de zorunlu olarak sahiptir. Bu bak›fl
aç›s›yla denebilir ki; her ülkede, yaflamalan› üzerinde otorite ve top-
lum iliflkisi hem bir çeliflki hem bir bütünlü¤ün kayna¤›n› oluflturur.
Elbette böyle benzetmelerde sak›n›ml› olunmal›d›r. Çünkü, insan top-

* fiener Aksu, Kocaeli Üniversitesi, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Bölümü, Ko-
caeli.

1 Bu konuda genifl bir tart›flma için bak›n›z, fiener Aksu, Tarih ve Devrim, Kocaeli
Üniversitesi Yay›nlar›, Kocaeli 2002, 3. Bask›.



luluklar›, do¤al dünyan›n kurallar› ile aç›klanamaz. Di¤er bütün tür-
lerden bambaflka olmas›yla, daha baflka ölçütlerle incelenmelidir. An-
cak, do¤al dünyan›n bir parças› olmakla, do¤al dünyan›n kurallar›n-
dan esinlenmek bafllang›ç için do¤ru say›labilir. Yine de insan toplu-
luklar›, do¤al dünyadan baflkalaflan bir insans› dünya türetmifller ve
bu insans› dünya, kendi yeni durumunun dirili¤i ve kurallar› içinde
flekillenmektedir. 

“Toplumsal türlerin bireyleri, yaln›z bafl›na beslenme ihtiyac›n› gi-
derse bile, üreme ve türün gelecekte var olabilmesi için yavrular›n gü-
venlik içinde yetifltirilmesi konusunda, türün di¤erleriyle birlikte ortak
hareket etme ihtiyac› duymaktad›r. Bu ihtiyaç içgüdüsel oldu¤undan,
bireylerin tercihinde de de¤ildir.”2 Bu içgüdüsel bilinç, türün egemen
bireyin otoritesini kabullenmesinin zeminini haz›rlar. Türün gelecekte
var olabilmesi için biricik yol, belki bu örgütlenme ve güç oluflturma
iste¤idir.

Bu iste¤in yok olma korkusuyla organik bir iliflkisi vard›r. Özellik-
le insan toplumlar›nda daha net görülen bu korku-iktidar iliflkisinin
kayna¤›, yaflamsal bir pratiktir: “Tek bafl›na çok güçsüz bir varl›k olan,
ancak toplumsall›kta gerçek etkinli¤ini ortaya koyabilen insan bireyi
özellikle kendini koruyabilme ad›na durmadan toplumsal güç olufltur-
ma tasar›lar› gelifltirir.”3 Fakat bu toplumsal güç tasar›lar›, sadece mefl-
ru gücün onanmas› ve ona güç kat›lmas› fleklinde de de¤ildir. Zaman
zaman, meflru otorite karfl›s›nda yeni aray›fllar›n da beslenme alan›n›
oluflturur. 

Asl›nda toplumsal ba¤, bir çeflit merkez çekim kuvvetidir. Buna kar-
fl›l›k her zaman bir merkezkaç kuvveti olas›l›¤› bulunmaktad›r. Bu top-
lumlar için de böyledir. Üstelik insan toplumunda sadece içgüdüsel bir
bilinç hâkim de¤ildir. Ayn› zamanda, us da etkinlik alan›na sahiptir ve
hatta insan bilincinin temel ifllevini görür. Ak›l, Kant’›n da belirledi¤i gi-
bi, insan özgürlü¤ünün yegâne alan› olarak da kabul edilebilir. Bu ne-
denle insan toplumlar›nda, potansiyel olarak yeni bir güç oluflturma e¤i-
limi bulunmaktad›r. Koflullar olgunlafl›nca da eylem hâline dönüflecektir.

‹nsan toplumlar›n›n, do¤al otoriteye benzer fakat do¤al otorite
d›fl›nda oluflturduklar› ilk temel yap›, “kifli”de somutlaflm›fl otorite
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anlay›fl›d›r. Gücünün kayna¤› gizemlidir ve dayand›¤› soydan gelir.
Bu soy, büyük olas›l›kla bir “totem”dir.4 Hükümdar›n kiflili¤inde so-
mutlaflan otorite, insan topluluklar›n›n iflbölümü ve artan nüfuslar›
karfl›s›nda, yeni araçlara ve kurumlara gereksinim duymufl ve ço¤al-
m›flt›r. Böylece hükümdar, do¤an ve ölen kiflili¤i d›fl›nda, kurum ve
kurulufllarla, otoritenin çeflitli ayg›tlar›yla, bu arada dil ile de egemen-
li¤in kayna¤› olacak flekilde ikinci bir kiflilik anlam› tafl›maya bafllam›fl-
t›r. Bu, otoritenin ilk soyutlanma görüntüsüdür. Somut kifliden ayr›-
larak, yaflamalan›n›n her yan›na ulaflabilen araçlar›yla, ölümsüz olan
bir simgeye dönüflmüfltür. Birçok yerde bu simge “taç”t›r.

Otoritenin varoluflunu korumak ve gelece¤e tafl›nmas›n› sa¤lamak
da bu araçlar sayesinde gerçeklefltirilmektedir. Bu yeni yap›, yani bü-
rokratik bütün, otoritenin yaflamalan›n› kapsamas›n›, ona nüfuz etme-
sini sa¤lam›fl ve giderek devletlerin, imparatorluklar›n kurulmas›n›
olanakl› hâle getirmifltir. 

Otorite de yaflamalan›n› kendi varoluflunun vazgeçilmez bir parças›
olarak alg›lam›flt›r. Çünkü otoritenin varl›¤›n› sürdürmesi, otoritesinin
hissedildi¤i bir yaflamalan›na, s›n›rlar› belli bir yaflamalan›na ba¤l›d›r.
Ancak yaflamalan›n›n güvenli¤i içinde meflru olabilir ve meflrulu¤unu
gelece¤e tafl›yabilir. T›pk›, türün yaflamalan›na ihtiyac› gibi, otoritenin
yaflamalan›na gereksinimi organiktir. ‹flte bu nedenle otorite ile top-
lum aras›nda do¤al bir ortakl›k vard›r. Bu ortakl›k olmasayd›, flu temel
soru yan›tlanamaz olurdu: “‹nsan, nas›l oluyor da kendi davran›fllar›-
n› s›n›rlama hakk›n›, bir baflkas›na ya da bir baflka fleye gönüllü olarak
terk edebiliyor?”5

‹nsan bilincinin evrimleflmesi ve geliflmesiyle birlikte, içgüdüsel
bilincin gücü azalm›fl ve böylece, yaflamalan›na ve otoriteye içten ve
do¤al ba¤l›l›¤› k›r›lmaya bafllam›flt›r. Bu k›r›lman›n bir baflka kayna¤›
da insan toplumunun kendisinin bile kavrayamad›¤› h›zda dönüflme-
sidir. Bu dönüflüm her alanda, yeni ve bir insan›n kavrayamaca¤› ay-
r›nt›larla birikmifl bir toplumsal yaflant›y› ve kültürü oluflturmufltur.
Elbette bu oluflum katlanarak sürmektedir. Bu durum, ayk›r› bir flekilde,
bir yandan, otoritenin meflrulu¤unu bireylerin bilinçlerinin yetkinlefl-
mesi do¤rultusunda zora sokarken, di¤er yandan, bireyin yaln›z bafl›-
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na yaflama olanaklar›n› tamamen ortadan kald›rarak, topluma ve oto-
riteye ba¤l›l›¤›n› art›rmaktad›r. 

Otorite, kendi meflrulu¤unun sürgit devam› için, bir yanda yafla-
malan›n› korumak, bir yandan da yaflamalan›nda “meflrulu¤u”nu teh-
likeye düflürecek sorunlar› çözecek düzenekler üretmek zorundad›r.
Kurmak zorunda oldu¤u ilk önemli yap›, toplumu otoritenin bekledi-
¤i flekilde bir arada tutacak ve otoriteyi memnun edecek bir biçimde,
de¤er yarg›lar› oluflturmak ve korumakt›r. Yaflamalan›ndaki bütün ey-
lemleri ve iliflkileri denetlemek için oluflturaca¤› yasalar en hassas
aland›r. Çünkü bu yasalar, toplumla iktidar›n bir paylafl›m› gibidir. Bu
iliflkiye yönelik Montesquieu’nun bize duyurdu¤u sorun dikkat çekici-
dir: “‹ktidar hiçbir zaman halkla prens aras›nda eflit olarak paylaflt›r›-
lamaz, korunmas› zor bir dengedir bu. ‹ktidar bir yerde artarken öbür
yerde azalmal›d›r, ama a¤›rl›k her zaman ordunun bafl›nda bulunan
prensten yanad›r.”6

‹ktidar, otoriteyi yaflamalan›ndaki toplulukla paylaflmak istemeye-
cektir. Bu onun do¤as›nda vard›r. Fakat, topluluk içinde baz› insanlar
da, yeni güç oluflturma iste¤i, özellikle gereksinimlerin karfl›lanamad›-
¤› zamanlarda artacakt›r. Hatta daha da ileri giderek flunu rahatl›kla
söyleyebiliriz; insanlar, bütün yaflam pratiklerine yönelik bir karfl› koyma
arzusuna do¤alar› gere¤i yatk›nd›r. Bu yatk›nl›¤› k›flk›rtan her olas›l›k,
otoriteye karfl› hareketleri besleyecektir. Bu olas›l›klar içinde, var olan
de¤erlerle insan ve insan gereksinimlerinin çat›flmas›, üretim ve tüke-
tim zinciri içinde insanlar›n kendilerine meflru bir yer edinememeleri,
paylafl›m mekanizmalar›nca d›fllanmalar› örnek gösterilebilir. Bütün
bu karfl› ç›kma olas›l›¤›, yaflamalan›ndaki yasalar ve de¤erlere karfl› bir
tehdit oluflturacakt›r. Nihayet, insan›n gereksinimlerini her gün yeni-
den karfl›lamas› gibi bir zorluk ve yaflamalan›nda her gün yenilenen
gereksinimleri karfl›layacak düzenekleri oluflturmadaki güçlük hep
var olacakt›r. Bu gerilim, yaflamalan›nda “suç” üretecek bir kaynakt›r
ve do¤ald›r. Otorite-yaflamalan› iliflkisindeki gerginliklerin bir sonucu-
dur. Tümden ortadan kald›r›lmas› olas› de¤ildir. 

Tümden ortadan kald›r›lmas› olas› olmayan bu tehdit, özellikle
otoritenin varl›¤›n› tehdit eder. Otoritenin bu tehdit karfl›s›nda üret-
ti¤i çözümlerin bafl›nda, “cayd›r›c›l›k” gelir. Özellikle “azap çektir-
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me”7 ile amaçlanan cayd›r›c›l›k, yaflamalan›nda otoritenin de¤erleri-
ne, yasalar›na ve kurulufllar›na yönelik tehditleri bast›rmay› umar.
Cezaland›rmay› “beden”e yönelten otorite, yaflamalan›nda sald›r›ya
u¤ram›fl meflrulu¤u, varl›¤›, de¤erleri ve yasalar›n› suçlu bedeni yok
ederek yeniden kazanmaya yönelmifltir. Kürek, zindan cezalar› gibi
bedene yönelik bask›, kiflinin suçunu itiraf etmesine yöneliktir. Bu
itiraf “piflmanl›¤›” kapsad›¤› an son bulur. Çünkü “piflmanl›k” yafla-
malan›nda otoritenin görüntülerine yönelik tehdidin ortadan kalk-
mas›n›n kan›t›d›r ve özellikle halk önünde dile getirilmesine özen
gösterilir. Cezalar›n halka aç›k olmas›n›n da gerekçesi budur. Böyle-
ce, yaflamalan›ndaki gerginlik, korku ile bast›r›lm›fl ve geçici bir hu-
zur sa¤lanm›fl olur. Otorite, tazelenerek sürer. Bu süreç Yak›n Ça¤a
kadar üç afla¤› befl yukar› böyle olmufltur. ‹tiraf süreci ifllemeyen du-
rumlarda “sürgün” tercih edilmektedir. 

Modern zamanlarda, endüstri toplumu ile birlikte, otoritenin bir
kiflinin üzerinden yaflamalan›ndaki bütün halk›n üzerine aktar›lmas›,
otorite-yaflamalan› iliflkisine yeni bir boyut kazand›rm›flt›r. ‹ktidar art›k
prense de¤il de do¤rudan halka ait olmufl, halk, temsilciler arac›l›¤› ile
iktidar› ele geçirmifltir. Dolay›s›yla otorite, yaflamalan›n›n her bireyi-
nin ortak gücü ve ortak ‘karfl›gücü’ hâline gelir. Çünkü, insan›n gerek-
sinimlerinin karfl›lanamamas› sorumlulu¤unu yükleyece¤i bir kral ya
da prens yoktur. Sanki böylece, otorite-yaflamalan› gerginli¤i azalacak
niteliktedir. Çünkü yaflamalan›ndaki bireylerin hepsi, otoritenin özne-
si konumuna gelmifllerdir. 

Sorumlulu¤un yüklenece¤i birisinin olmas›, bir çeflit savunma me-
kanizmas›d›r ve bu durumu Freud, “Perseküsyon manisi”ne benzetir:
“Bu hastal›¤a yakalananlar daima belli bir kiflinin önemini son derecede
büyütürler. Hasta bafl›na gelen her felâketin sorumlulu¤unu kolayca
ona yüklemek için, o kiflinin gücünü eriflilemeyecek derecelere yüksel-
tir. Gerçekte yaban›llar›n da hükümdarlar›na ya¤mura, günefle, rüz-
gârlara hükmetme gücünü atfettikten sonra, iyi bir av veya olgun bir
mahsul bekledikleri hâlde tabiat›n kendilerini aldatt›¤›n› görünce, hü-
kümdar› taht›ndan indirerek veya öldürerek h›nçlar›n› ald›klar› zaman
yapt›klar› bundan farkl› bir fley de¤ildir.”8 Sorumlulu¤un birine ait ol-
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mamas›, otorite-yaflamalan› gerginli¤ini azaltmam›flt›r. Bu yan›lt›c›d›r.
Çünkü, endüstri iliflkileriyle flekillenen yeni yönetim biçimlerinden
olan demokrasilerde, iktidar, bütün bireylerin iradesini temsil etme-
mektedir. Zaman zaman s›n›fsal, zaman zaman bireysel çat›flmalar ve
tehditleri art›racak durumlar, yasalar ve de¤erler hep var olacakt›r. 

Bu kez yasalar ve de¤erler, endüstri iliflkileriyle geliflen “bireysel
özgürlük ve eflitlik” alanlar›n› korumak anlam›yla otoriteden çok yafla-
malan›n› ve toplumu ilgilendirmektedir. Bu nedenle, otoriteye yönelik
olan tehdit, yaflamalan›na da yönelik kabul edilmektedir. Otoriteye yö-
nelik tehdit, yasalara, de¤erlere dolay›s›yla “insan haklar›na”, “özgür-
lü¤üne”, “eflitli¤ine” de yönelik alg›lanmaktad›r. Mülkiyet iliflkileri
için bile bu böyledir. Art›k yasalar, kral›n mülkiyetini de¤il, yaflamala-
n›ndaki her bireyin mülkiyetini ve mülkiyet iliflkilerini korumaktad›r.
Dolay›s›yla yeni dönemdeki “suç” sadece otoriteyi de¤il, ayn› zaman-
da yaflamalan›n› da tehdit etmekte ve yeni çözümler gerektirmektedir. 

Bir tehdit olarak alg›lanan “suç”un cezaland›r›lmas›nda ayk›r› bir
durumla karfl› karfl›ya kal›nm›flt›r. Suçluya, geçmifl zaman›n çözümle-
riyle, bedene yönelik “azap” çektirilse, yeni otoritenin meflrulu¤u ile
çeliflecektir. Çünkü yeni otorite, varl›¤›n› ve meflrulu¤unu “bireylerin
yasalarla korunan haklar›ndan” almaktad›r. Bu nedenle, suçlunun ce-
zaland›r›lmas›nda, birey haklar› ve özgürlü¤ünün zedelenmemesine
dikkat edilmifltir. Bu do¤rultuda “ruhun cezaland›rmas›” yahut “suç-
lunun topluma yeniden kazand›r›lmas›” çözüm olarak kabul edilir.
Hapishane, bu çözümlerin ortaya ç›kard›¤› bir olgudur. 

“Ruhun cezaland›r›lmas›nda” yaflam haklar›n›n elden al›nmas›,
bir anlamda, yaflam ödülünün geri al›nmas› fikri temeldir. Bu yönüyle
geçmifl ça¤lardan beri uygulanan “sürgün”e benzer. Sürgün, suçluyu,
yaflamalan›ndan d›fllaflt›rma prati¤inin geleneksel yoludur. Türün bir
bireyi olan “suçlu” üzerinde d›fllama, a¤›r ruhsal bunal›mlara neden
olur. Zaten her cezaland›rma, yaflamalan›ndaki di¤er bireyler içindir.
“K›z›m sana söylüyorum, gelinim sen anla!” atasözü ile özetlenebilecek
bir içerik tafl›r. Güçlü duygusal ba¤lara yönelik bu tehdit, sevdiklerine,
sevdi¤i nesnelere, yaflamalan›na yoksun kalmaya iflaret eder. Hasret,
ruhsal bir cezad›r ve eziyet verici bir duygu olmakla, türün geri kalan
üyeleri üzerinde büyük bir korku oluflturur. Otorite, bu korkuyu arzu-
lamaktad›r. 

Sürgün korkusunun derin izini “Sokrates’in savunmas›nda” bula-
biliriz. Sokrates, kendisine verilecek olas› cezalardan söz ederken
sürgün olas›l›¤›n› da dile getirir ve flöyle der: “Ama benim kendi hem-
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flehrilerim olan sizler bile, art›k benim konuflmalar›ma, sözlerime ta-
hammül edemezken, bunlar› çekemez ve i¤renç bulurken, baflkalar›n›n
bana tahammül edece¤ini umacak kadar düflüncesiz olmak için, yafla-
ma h›rs›n›n gerçekten gözlerimi bürümüfl olmas› gerekir. Hay›r, hay›r.
Atinal›lar, bu hiç de böyle de¤ildir. Yer yer dolaflarak, sürgün yerimi
hep de¤ifltirerek, her gitti¤im yerden kovularak yaflamak, benim ya-
fl›mda bir adam için ne ac› bir fleydir!”9

Yaflamalan› ile örtüflmüfl otorite, “suç” konusunda arad›¤› yeni çö-
zümü, geçmifl otoritelerin gelifltirdi¤i birikimlerden ikisini birlefltirip
yeniden kurgulayarak sa¤lam›flt›r: Sürgün ve zindan… Zindan, bu-
günkü hapishanenin ilkel bir biçimi olmakla birlikte, hapishane kavra-
m›yla örtüflmeyen özelliklere sahiptir. Zindana atmak, yine bedensel
bir azap çektirme yöntemidir. Belli bir mekâna zorla kapat›lmak d›fl›n-
da, ifllevsel benzerli¤i yoktur. ‹fllevsel aç›dan hapishane daha çok sür-
güne benzer. Bir çeflit içerideki sürgündür: Yaflamalan› içinde yaflama-
lan›ndan yoksun b›rakmay› amaçlar. Fakat bu çözüm, yeni ihtiyaçlar-
la yeni anlamlar kazanm›flt›r. Suçlunun yeniden yaflamalan›n›n meflru
bireyi hâline getirilmesi görevi de hapishanenin görevi olmufltur. Çün-
kü, art›k, bir bireyin otoriteye, pratik olarak da yasaya ya da de¤erlere
karfl› tehdit olmas›, do¤rudan yaflamalan› ve topluma tehdit olufltur-
mas› anlam›ndad›r. Bu durumda yaflamalan› ve toplum rahat olamaz.
Hapishane, bu tehditlerin toplumsallaflt›r›c› arac› hâline gelmelidir.
Hapishanelerdeki reform hareketlerinin özünde bu arzu yatar: Hapis-
haneyi, suçlu ruhunun ar›nd›r›ld›¤›, suçlu bedeninin yaflamalan›n›n
üretken bir ö¤esi hâline dönüfltürüldü¤ü, e¤itim merkezleri hâline ge-
tirmek. Fakat bu ifllevin ters iflleme pratikleri de yayg›nd›r. Hapishane,
giderek büyüyen bir “suçlulu¤un” okulu hâline de gelebilmektedir.10

Bu ters iflleme prati¤i beklenmedik bir gereksinimi de karfl›lam›fl
olur. Talihsizli¤in, kötü gidiflin, yaflamalan› otoritesinin somutlaflm›fl
yap›s› olan iktidar›n beceriksizliklerinin ve sorunlar›n çözümsüzlü¤ü-
nün yüklenece¤i bir sorumlu olmak, hatta belki “öteki” kabul edilebi-
lecek bir merkez oluflturmak bak›m›ndan kullan›fll›d›r da. Böylece ha-
pishane, art›k örtüflmüfl olan otorite-yaflamalan› iliflkisi içinde, gerilimi
hafifleten bir savunma mekanizmas› hâline gelir. Yaflamalan›n› tehdit
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eden suçlulu¤un merkezi imaj›, hapishaneyi, otoritenin gücünü art›r-
mas›na yard›mc› bir ö¤eye dönüfltürebilir. 

Karfl› ç›kmalar da hapishanenin bu ters ifllevinden yararlanmakta-
d›rlar. Yaflamalan›ndaki toplumsal ve insansal ihtiyaçlar›n karfl›lana-
mamas›ndan veya ihtiyaçlar› karfl›lama pratiklerinden beslenen bu
“suç” e¤ilimleri, hapishaneyi sahiplenerek, yaflamalan›ndaki otorite-
leflmeyi “öteki”lefltirmekte, böylece muhalefetin sürgit devam› için
olanak ve olas›l›klar üretmektedirler. Yaflamalan› içinde bir karfl› “üs”
konumu, hapishaneyi otorite için içerideki “öteki” hâline getirirken,
suçun kazan›m› olarak da ilân etmektedir. Öyle ki, hapishane, toplu-
mun bilinçalt›nda, suçlulu¤un mabedi olmaktan ç›k›p, ‘adalet’in
merkezi anlam›na kaymaktad›r.11 Bu garip anlam kaymas›, yaflama-
lan› içinde yeni bir yaflamalan› anlay›fl›n›n türemesine yard›mc› ol-
maktad›r.

Hapishaneyi bu imge olas›l›¤›na karfl›n otoritelerin kabullenmesi,
sürdürmesinin de önemli bir anlam› vard›r. Öncelikle ça¤›m›z›n otori-
tesi, yaflamalan›ndaki toplumun iradesine dayanmakla, toplumun de-
¤erlerine ba¤l› kalmay› meflrulu¤unun önceli¤i olarak ele almak zo-
rundad›r. Suçu iflleyenlerin insan olmas›, “insan haklar›” de¤erlerinin
bask›n oldu¤u bir ça¤da, suçluya yönelik eylemleri koflulland›rmakta-
d›r. Suçlu insan›n toplumla olan ba¤›n› kesmifl olmalar›na karfl›n, onun
kan ba¤› ya da kültürel ba¤larla ba¤l› oldu¤u insanlar bulunmas›, oto-
riteyi, zorunlu olarak yasalara ba¤lamaktad›r. ‹ktidar Montesqieu’nun
dile getirdi¤i gibi “prens” yerine geçmifl kurumlar, kurulufllar›n tara-
f›nda bask›n olsa da, halk›n iktidar› paylafl›m› artm›fl ve önemli hâle
gelmifltir. Bu nedenle iktidar kurumlar›, halk› önemsemek, en az›ndan
öyle görünmek zorundad›rlar.12

Kurumlar, kurulufllar ve di¤er araçlarla bir bütünsellik oluflturan
otoritenin bu yeni yap›lanmas›nda, kurumlar aras›ndaki boflluklar, gü-
cü kullanan unsurlar›n bu boflluklar› de¤erlendirme olas›l›klar›, zaman
zaman “suçlular›n” meflru olmayan alanlarda kullan›lmalar›n› sa¤la-
maktad›r. Bu nedenle otorite ve onu kullananlar›n bir k›sm›, meflru ol-
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mayan bir tutumla, kiflisel ya da otorite ç›kar› do¤rultusunda, kullana-
bilece¤i ve denetledi¤i bir suçlular grubunun varl›¤›n›n gözard› edil-
mesini sa¤layabilir veya isteyebilirler. Devletin fleffafl›¤› tart›flmas›n›n
kayna¤›nda bu tehlike yatmaktad›r. 

Modern zamanlar›n teknolojisi, otoritenin gücüne güç katmakta-
d›r. Bu durumda, ulus-devlet ça¤›nda, yaflamalan›ndaki iktidar payla-
fl›m› otorite ile halk aras›nda k›smen dengelenmifl olsa da art›k ve gi-
derek, otorite aflk›n bir konuma gelmektedir. Yaflamalan›nda aflk›n bir
güç olan otorite, tehlikeli olas›l›klar›na karfl›n hapishaneyi bütün bir
yaflamalan›na yayma olas›l›¤›na sahiptir. Bu nedenle hapishanenin
ters ifllevlerini gö¤üsleyebilir, kabul edebilir hatta etkisizlefltirebilir. 

Hapishaneler üzerine önemli bir çal›flma yapan Foucault’un Hapis-
hanenin Do¤uflu kitab›n›n arkas›nda flu pasaj bulunmaktad›r: “‹ktidar›n
kendini gösterifl ve debdebe içinde d›fla vurdu¤u, gücünü bu gösterifl-
ten ald›¤› eski siyasal sistemden mümkün oldu¤unca ve giderek artan
bir flekilde görünmez hâle geldi¤i modern siyaset sistemine geçifl, bir
yandan iktidar› kiflilefltiren hükümdar›n yerine, ads›z kifliler taraf›n-
dan kullan›lan bir yönetim ayg›t›n›n yerleflmesiyle, di¤er yandan da
kamuya aç›k cezaland›rmadan, gizli cezaland›rmaya do¤ru olan bir
hareketle belirlenmektedir. Kendini öne ç›kartan iktidar, bireyin olufl-
mas›n› engellemifltir; oysa karanl›klara çekilen modern iktidar herkesi
bireysellefltirmek istemektedir; çünkü bireysellefltirmek, gözetim alt›n-
da tutmak ve cezaland›rmak, yani egemen olmak demektir. Böylece
modern iktidar çocu¤u okulla, hastay› hastahane ile deliyi t›marhaney-
le, askeri orduyla, suçluyu hapishaneyle kuflatarak bireysellefltirmifl,
kaydetmifl, say›sal hâle getirmifl, egemen olmufltur. Her kifli bir yerde
kay›tl› hâle gelince, herkes denetim alt›nda olacak, gözetim alt›nda tu-
tulacakt›r. Modern iktidar büyük gözalt›d›r.”13

Foucault’nun iflaret etti¤i bu büyük gözalt› olas›d›r. Giderek bütün
bir yaflamalan› hapishane hâline gelebilir. Hapishaneye gerek kalmaz.
Ancak hayat›n olas›l›klar› her zaman düflünce ve hayal gücümüzün
olas›l›klar›ndan daha çoktur. Dolay›s›yla olas›l›kç› yaklaflmak gerekir.
Gelecek büyük bir gözalt› olmayabilir de… E¤er ulus-devletler bu
teknoloji ile sürse, böylesi bir geliflme daha belirgin olacakt›r. Ancak,
küreselleflme ile bafllayan geliflmeler, yaflamalanlar›n›n s›n›rlar›n›
zorlamakta ve onu en küçük parças›na kadar ay›rarak, daha büyük bir
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bütün içinde birlefltirmeyi arzulamaktad›r. Bu durumda, yeryüzünün
kocaman bir yaflamalan› hâline gelmesi ve otoritenin de bütün bir yer-
yüzünü örtmesi gerekir. Bu büyük yönetme ifli, teknolojinin bugünkü
olanaklar›yla büyük bir hapishaneye döndürülmekten uzakt›r. Hapisha-
neler, bu nedenle varl›klar›n› sürdürecek dirili¤e en az›ndan yak›n gele-
cek için sahiptir. Fakat sürekli bir de¤iflimle yeni anlamlar kazanarak…

Bir baflka bak›fl aç›s›ndan hapishane, insans› geliflimin kazan›mla-
r›ndan biridir. Çünkü, halk önünde “bedene” yönelik “azap” cezalan-
d›rmas›ndan, “ruha” yönelik tecrit edilmifl cezaland›rma, hem otorite
için, hem toplum için ve hem de insana verilen de¤er için önemli bir
ad›md›r. ‹nsan aç›s›ndan önemlidir, çünkü, her insan, yaflamalan›nda,
bir yandan di¤er insanlarla, bir yandan otorite ile asimetrik iliflki için-
dedir. Bu iliflki, kolayl›kla suç oluflturabilecek k›r›lganl›¤a sahiptir.
Toplum aç›s›ndan önemlidir, çünkü, suçlu, toplumun bir parças›d›r ve
suçluya yönelik cezaland›rma, nereden bak›l›rsa bak›ls›n, topluma yö-
nelik bir tehdit bar›nd›rmakta, toplumsal ba¤lar› içtenlik yerine korku-
dan kaynaklanan bir mücadeleler alan›na çevirmektedir. Otorite için
önemlidir, çünkü, modern otoritenin egemenlik kayna¤› toplumdur ve
geçmifl dönemin cezaland›rmalar›, kolayl›kla bir ters iflleve dönüflerek
ayaklanmalar üretebilen, cezaland›ran› da insanl›k vicdan›nda mah-
kûm eden barbarl›k izlerine sahiptir. Otorite de bundan kurtuldu¤u
için rahatlam›flt›r. 

Son sözle denebilir ki hapishane, yaflamalan›ndaki d›fllaflt›rma pra-
ti¤i olarak önemli bir aç›l›md›r. Sürekli gelifltirildi¤i gibi, gelifltirilme-
ye, dönüfltürülmeye de gereksinimi vard›r.
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* Dr. Orhan Aybers, Araflt›rmac›, Ankara.

Genetik Bilimi 
Küresel Bir Hapishane mi Yaratacak?

Orhan Aybers*

Genetik bilimindeki geliflmeler

Genetik bilimi yüz y›ld›r hücrelerdeki kromozomlar›n veraset tafl›y›-
c› unsurlar›n› araflt›r›r. Bitki ve hayvanlardaki irsî niteliklerin gerçeklefl-
me aflamalar›n› inceler. Bu konuda pek çok kan›tlanm›fl bilgi elde edildi.

‹nsanlar›n vârislerine ne gibi özellikler b›rakt›¤› konusunda kan›t-
lanm›fl bilgiler elde etmek çok zor oldu. ‹nsano¤lunun yeni nesil vere-
bilmesi için y›llarca beklemek gerekiyordu. Toplumun bu kadar uzun
süre beklemeye tahammülü olmad›¤›n› düflünenler oldu. H›zla nesil
veren hayvanlar ve bitkilerden elde edilen bilgilerden insanlar için ç›-
karsamalar yapma yolunu seçtiler. Bu tür bitkiler ve hayvanlarda göz-
lemler yapt›lar. Elde edilen bilgilerin insanlarda da ayn› kanunlara
uyup uymad›¤›n› anlamaya çal›flt›lar. Bu ise çok zordu. 

Ancak aradan geçen y›llar içinde genetik bilgilerinde büyük ilerle-
meler oldu. Biyoloji bilgileri hücre seviyesinin çok alt›ndaki yap›lara
kadar indi. Moleküller seviyesinde tan›mlamalar yap›lmaya baflland›.
Bugünkü bilgilerimiz ile nesilden nesle geçen özelliklerimizin flifreleri
çözüldü. 

Bugünkü genetik bilgilerimiz moleküllerin incelenebilmesine ola-
nak olmayan zamanlardaki genetik bilgilerimizden çok farkl›d›r. Gü-
nümüzde “gen haritas›” denilen bilgi ortaya ç›kt›. Bu bilgi esas olarak
bir telefon rehberi gibidir. Her telefon numaras›na isabet eden evde otu-



ran kiflilerin farkl›l›klar›, de¤iflik düflünce ve davran›fl al›flkanl›klar› dü-
flünülürse, henüz bilimin aç›¤a kavuflturmak zorunda oldu¤u çok bilgi
bulundu¤u anlafl›labilir. Yine de eski bilgilerimizden çok ileridedir. 

Bugünkü moleküler biyoloji bilgilerimizin yapt›¤› esas de¤ifliklik flu
olmufltur: Verasetin bilimsel olarak kan›tlanamayacakm›fl gibi görünen
prensipleri art›k laboratuvar ortam›nda denenebilmektedir. ‹nsan üze-
rinde verasete dair deney yap›lamazken, bilimsel “kan›t” için deneyler-
de ç›kan sonuçlar ile gözlemlenenlerin ayn› sonucu vermesi gerekti¤i
kural› iflletilemezken ve bu nedenlerle bilimsel olarak veraset kanunla-
r›n› insanlar için aç›klamak çok zor iken, bu deneyler molekül seviyesi-
ne indi¤inden beri art›k yeni bir ça¤ aç›lm›flt›r. Hâlen -bu konudaki ha-
berlerin gizli tutulmufl olabilece¤i nedeniyle- yap›ld›¤› bilinememekle
birlikte, laboratuvar ortam›ndaki ifllemlerle insan›n kopyalanmas›
mümkün görünmektedir. Bitkilerde ve hayvanlarda bu deneyler h›zla
ilerlemekte, her geçen gün kopyalanm›fl koyun, domuz, kedi, flempan-
ze ve dana örneklerinin foto¤raflar› gazetelerde yay›nlanmaktad›r. Bit-
kilerde “iyi soy” araflt›rmalar› sonucu, özellikle endüstriyel tar›m ürün-
lerinde daha önceleri hayal bile edilemeyecek sonuçlar al›nmaktad›r.

Kimyasal insan, hayvan ve bitki devri “ötekiler”i ço¤altacak m›?

Bugün art›k insano¤lu “kimyasal” bitki, hayvan ve insan yapma
aflamas›na gelmifltir. Genetik bilgilerinin yenilenmesi logaritmik bir ar-
t›fl seyri göstermekte ve her üç befl y›lda bu bilgiler eskimektedir. Bu
bilgilere sahip olanlar, olmayanlar üzerinde müthifl bir güce kavuflmufl
durumdad›rlar. ‹nsano¤lu aras›nda do¤ay› flekillendirme gücüne sa-
hip olanlar ve olmayanlar biçiminde çok tehlikeli bir ayr›m ortaya ç›k-
m›fl gibi görünmektedir. Do¤ay› flekillendirme bilgilerine ve gücüne
sahip olanlar›n di¤er insanlara karfl›, onlar hakk›nda “eflitlikçi” düflü-
neceklerini beklemek pek mümkün görünmemektedir. Muhtemelen
onlar kendilerini “farkl›” görecekler ve öyle davranacaklard›r. ‹leri tek-
nolojiyle üretim yapan toplumlar›n henüz buralara varamam›fl top-
lumlara “öteki” olarak bakmas› insanl›k tarihinin en eski al›flkanl›¤›d›r.
‹nsanlar›n kardeflli¤i ne kadar eski ise “eflitsizlik” yönündeki inançlar
da o kadar eskidir. Düzenli tar›m yapmay› ö¤renmifl ve bunun nimetle-
rinden yararlanan Sümerlilerin göçebe kavimlere “ötekiler” olarak
bakt›klar› gibi bakacaklar›n› düflünmek herhâlde inand›r›c› olacakt›r.
Sanayileflmifl bat›l›lar›n kolonyalizm ve emperyalizm dönemlerinde
tar›m dönemi topluluklar›n›n insanlar›na davrand›klar› gibi davrana-
caklar›na inanmak do¤ru olacakt›r. 
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“‹nsan haklar›” kavram› etkili olabilecek mi?

Bugün tart›flmaya aç›lmas› gereken konu fludur: Günümüzde ulus-
lar aras› politika öyle bir durum arz etmektedir ki, genetik biliminin
ulaflt›¤› gücü -örne¤in insanlar›n eflitsizli¤i do¤rultusunda- sosyal bi-
limlere oradan da kanunlara, kararnamelere ve nihayetinde uygula-
maya sokacak güç odaklar›n›n önünde durabilecek, bunlara direnebi-
lecek herhangi oluflum -maalesef- görünmemektedir. 20. yüzy›l›n kefl-
fi olan “insan haklar›” kavram› bu eflitsiz güç fark› karfl›s›nda nereye
kadar direnebilecektir? 

Aç›kt›r ki Birleflmifl Milletler bir ulus devletler toplulu¤udur ve
uluslar›n kendi bafllar›na ve kendileri için ald›klar› kararlar›n bir
toplam›n› arz etmektedir. Hâlbuki yeni oluflan küreselleflme bu ulus
devletleri reddetmekte, ulus devletlerin halklar›n›n iradesini kabul
etmemektedir. Küresel malî yap›lar ve üretim biçimi, uluslar›n kendi
kaderlerini tayin haklar›n› giderek ortadan kald›rmaktad›r. Bu karar
alma mekanizmalar›n›n yerini uluslar aras› flirketler almakta, onlar›n
kararlar› esas olmaktad›r. Bilgi de bu uluslar aras› flirketlerin elinde te-
merküz etmektedir. Yeni bilgilerin üretilmesi ve pazarlanmas› bu ulus-
lar aras› flirketlerin eline geçmifl gibi bir görünüm söz konusudur. Ve
iflin kötüsü, bugün uluslar aras› hâkim güçler gelece¤i ve gelecekteki
toplumlar› flekillendirmede genetik bilimini kullanaca¤a benzemekte-
dirler. T›pk› yirminci yüzy›l›n bafllar›nda baz› ulus devletlerin hâkim
s›n›flar›n›n yapt›¤› biçimde kullanaca¤a benzemektedirler.

Neler olmufltu?

20. yüzy›l›n bafllar›ndan ortalar›na kadar Bat› dünyas›nda, dünya-
n›n -o zamanlar›n- en geliflmifl toplumlar›nda “sa¤l›kl›” insanlar, bir ta-
raftan “sa¤l›ks›z” insanlar› iyilefltirmek için çabalar sarf ederken, öte
yandan “umutsuz vak’alar›” saf d›fl› etmenin çarelerini arad›lar.
“Umutsuz vak’alar›” k›s›rlaflt›rmaktan i¤difl etmeye hatta öldürmeye
(ötenazi) varan yöntemlere önce inand›lar sonra da bu inançlar›n› ka-
nunlar yay›nlay›p uygulad›lar.1 Bütün bunlar› yaparken temel daya-
naklar› zaman›n “veraset bilimi” idi. 

1 Roger Pearson, Heredity and Humanity: Race, Eugenics and Modern Science, Was-
hington D. C., Scott-Townsend Publishers, 1996, s. 31. K›s›rlaflt›rma kanunu
uygulayan devletler: Danimarka, Norveç, Finlandiya, ‹sveç, Litvanya, Estonya,
‹zlanda, ‹sviçre Kantonlar› (baz›lar›), Almanya, Avusturya, Macaristan, ‹talya,
Yunanistan, ‹spanya, Arjantin, fiili, Peru, Brezilya, 48 Amerikan eyaletinden
27’si ve Kanada (Alberta ve Britanya Kolombiyas›). 
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20. yüzy›l bafllar›nda Amerika’da ak›l hastalar›n›n, zekâ gerili¤i
bulunanlar›n, alkoliklerin, sa¤›r ve dilsizlerin, sara hastalar›n›n üreme-
lerini engellemek için bu kiflilere k›s›rlaflt›rma ameliyatlar› yap›lmas›2

veya Nazi Almanya’s›n›n “muz›r soy” tafl›d›¤›na inand›klar› pek çok
insan› öldürmeleri3 Amerikal› veya Alman yöneticilerinin “canavar ru-
hu” tafl›malar›ndan de¤il, “bilime kay›ts›z flarts›z inançlar›” nedeniyle
oldu. Elbette, bugün “insanl›k d›fl›” diye tan›mlad›¤›m›z bu davran›fl
biçimlerinin tek nedeni bilim de¤ildi. Bu ülkelerin hâkim s›n›flar›n›n
“eflitlikçi” tav›rlar içine girmektense “eflitsizlikçi” görüfllere a¤›rl›k ver-
meleri, kendi kurtulufl ve geleceklerini insanlar›n eflit olmad›klar› gö-
rüfllerinde bulmak istemelerinden de kaynakland›. Toplum içindeki
“baz›lar›n›n” iyi soydan, “ötekilerin” ise muz›r soydan geldiklerine
inand›lar. Kendileri, yani zenginler “iyi soy” idiler. Bu nedenle zengin
olmufllard›. Hâlbuki fakirler, sakatlar, ak›l hastalar› ve geri zekâl›lar
“muz›r soy” olduklar›ndan, onlar›n ço¤almas›n› durdurmak do¤ru ve
bilimsel bir yaklafl›m olarak tan›mland›. ‹kinci Dünya Savafl› bitip de
insano¤lu yap›lanlar› görüp, “biz neler yapm›fl›z, ne kötülüklere sebep
olmufluz” diye kendi kendileriyle hesaplaflmaya bafllay›nca, bu kav-
ramlar h›zla reddedildi ve “insanlar›n vazgeçilmez haklar›” üzerine
bildiriler yay›nlan›p bu yönde uluslar aras› yapt›r›mlara gidilmeye
baflland›. 
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2 Mark Haller, Eugenics, Hereditarian Attitudes in American Thought, New Jersey,
Rutgers University Press, 1963, s. 141. Amerika’daki k›s›rlaflt›rma kanunlar›:
1931 y›l› sonunda, (ilk k›s›rlaflt›rma kanunundan 24 y›l sonra) 12.145 k›s›rlaflt›r-
ma ameliyat› yap›lm›flt›. Bunlar›n 7.548’i Kaliforniya eyaletinde gerçeklefltiril-
miflti. 1958 y›l› sonunda toplam k›s›rlaflt›rma ameliyatlar›n›n say›s› 60.926 idi.
Kaliforniya hâlâ 20.011 ameliyatla birinci durumdayd›.

3 Mike Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought, Cambridge
University Press, Cambridge, 1998, s. 280. Almanya’da geri zekâl›lar›n öldürülme-
si (Zekâ gerili¤i olanlara uygulanan ötenazi program›) 1939-1945 aras›nda uygu-
lanm›flt›r. Kurbanlar insülin enjekte edilerek öldürülüyorlard›. Sonra bu öldürme-
ler için ”gaz” kullan›m› keflfedildi. A¤ustos 1941’de Hitler bu uygulamaya karfl›
resmî bir genelge yay›nlamak zorunda kald›. Uygulamalara karfl› halk aras›nda
uyanan nefret duygusu Hitler’i bile etkilemifl ve bu karar› yay›nlamak zorunda
kalm›flt›. Bu tarihe kadar 70.000 kifli öldürülmüfltü. 1941 y›l›ndan sonra ”temerküz
kamplar›” uygulamas› bafllad› ve resmî kay›tlara geçmeyen öldürmeler katlana-
rak artt›. Bu öldürülen kiflilerin ço¤u toplum için zararl› oldu¤u düflünülen kim-
selerdi. Irk ayr›m› meseleleri bu öldürmeleri takip etti. Yahudiler, sakat ve ak›l
hastas› Almanlar›n öldürülmesinden edinilen tecrübelerle katledildiler.



Günümüzde olabilecek “insan soyunun iyilefltirilmesi tehlikesi”

Bugün durum ‹kinci Dünya Savafl› öncesine pek çok aç›dan benze-
mektedir. 

Bugün uluslar aras› flirketlerin do¤ay› biçimlendirebilecek bilgileri
vard›r. Henüz dünyan›n di¤er toplumlar› taraf›ndan bunlar bilinme-
mekte ve kullan›lamamaktad›r. 

Uluslar aras› flirketler insanlar›n eflitli¤i prensibine uymak niyetinde
görülmemektedir. Bu davran›fl biçiminin ipuçlar› küresel egemen güçle-
rin di¤er ülkelerin halklar›n›n egemenliklerini, kendileri için ve kendile-
rine göre kararlar almak istemelerini reddetmelerinde görülmektedir. 

1930’lu y›llarda geliflmifl Bat› ülkelerinde, o toplumlar›n hâkim güçle-
rinin kendi topluluklar›n›n aras›ndaki “zararl› unsurlar›” yok ederek top-
lumsal yarar sa¤lama çabalar›n›n benzerinin günümüzdeki hâkim güçler
olan uluslar aras› flirketler taraf›ndan “öteki” insanlara karfl› benzer argü-
manlarla ve -korkudan titreyerek söylemek gerekir ki- çok daha geliflmifl
metotlar kullan›larak uygulanmas› pek muhtemel görünmektedir.

Küresel güçler kendi iradelerinin d›fl›nda bir irade tan›mak istemez-
ken, ulus devlet olgusunu da reddetmekte, kendi isteklerini daha kolay-
l›kla uygulatabilecekleri “mikro-milliyetler” arzulamaktad›rlar. Büyük
ölçekli karar alma mekanizmalar› istememektedirler. “Merkezî yönetim-
ler” yerine “yerinden yönetim” ad› alt›nda bölünmüfl, parçalanm›fl, her
anlamda birbirleriyle çat›flabilecek ve böylece küresel güçlerin iradeleri-
ne topluca karfl› koyma gücü bulunmayan birimler oluflturma gayreti
içindedirler. Bu isteklerini de dünyan›n pek çok ülkesinde h›zla yürürlü-
¤e sokmaktad›rlar. Birleflmifl Milletler toplulu¤unun istek ve iradelerini
“gereksiz ve ça¤ d›fl›” formaliteler olarak gördüklerini söylemektedirler.

‹nsanlar›n “eflitsizli¤i” kavram›n› esas alabilecek küresel hâkimler
tüm insanlar› etkileyebilecek kararlar alabilirler ve uygulayabilirler.
Tabiat› kontrol etme olanaklar› bu düzeylere varm›flt›r ve “Bat›” top-
lumlar›n›n sab›ka dosyalar› pek kabar›kt›r.
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Hapishane Karikatürleri

Hilal Oytun Altun*

Karikatür, grafik mizah sanat›d›r. Mizah›n temelinde normal d›fl›
bir duruma, “uyars›zl›¤a” verilen tepki vard›r; normal olmayan› teflhis
veya tespit eden mizah›n temel ifllevi elefltirmektir.1 Karikatür, bir tez
üzerine kurulan; izleyicisine bir ana fikri savunan bir sanatt›r ve yar›
kapal› bir anlat›ma sahiptir.2

Basit çizgilerden olufltu¤u için karikatür uzun süre ikinci s›n›f bir
sanat dal› olarak görülmüfltür. Karikatürcülü¤ün modern anlamdaki
kimli¤ine kavuflmas› gazetecili¤in geliflmesi ile olmufltur ve gazetenin
ifllevlerini paylaflmaktad›r. Gazetelerde ve dergilerde yay›mlanan kari-
katürler, genellikle güncel konulara dairdir ve köfle yaz›lar› gibi fikir
eseri say›l›r.3 Karikatür bu özelli¤iyle tarih ve sosyal psikoloji alanlar›na
veri sa¤layan bir çal›flma hâline gelmifltir. Bir dönemin sosyal, kültürel,
ekonomik özellikleri, hâkim görüfller, insanlar›n ça¤a bak›fl›, o döne-
min karikatürleri üzerinde yap›lacak çal›flmalarla ortaya konabilir.4 Bu

* Hilal Oytun Altun, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü ‹stan-
bul.

1 ‹smail Kar, Karikatür Sanat›, KB Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 1, vd.; H›fz› Topuz, ‹le-
tiflimde Karikatür ve Toplum, Eskiflehir 1986, s. III.

2 H›fz› Topuz, age., s. 3-5, vd. 
3 Karikatür sanat›n›n günümüzdeki durumu ile ilgili bkz. H›fz› Topuz, ‹letiflimde

Karikatür ve Toplum, Eskiflehir 1986.
4 ‹kinci Meflrutiyet sonras›nda Türkiye’yi ilk gazetelerimizde ve mizah dergilerin-

deki verilere dayanarak tahlil eden bir kitap bulunmaktad›r: Palmira Brummet,
‹kinci Meflrutiyet Bas›n›nda ‹mge ve Emperyalizm- 1908-1911, çev. Ayflen Anadol,
‹letiflim Yay›nlar›, 2003. Fransa’da da benzer çal›flmalar bulunmaktad›r.



aç›dan bak›ld›¤›nda Türk karikatürünün ‘hapishane’ veya baflka her-
hangi bir toplumsal olguya yaklafl›m›n›n, düflünce hayat›m›z› da yan-
s›tt›¤› söylenebilir. Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren bu gibi
konular, karikatür için önemli bir malzemedir. Mahkûmlar›n durumu-
nun, yaflay›fl›n›n, hapishanelerin özelliklerinin, karikatürün gündemi-
ne girmifl olmas› beklenir. 

Karikatür, genel olarak ‘sanat karikatürü’ ve ‘güncel karikatür’
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Konu hapishane karikatürleri oldu¤unda
da ‘dergi karikatürü’ ve ‘sergi karikatürü’ ayr›m› do¤al olarak yap›la-
bilir ve genellikle albümlerde yer alan karikatürlerin, süreli yay›nlar-
da ç›kan karikatürlere oranla daha evrensel konulara gönderme yapt›-
¤› görülür.5

Bu çal›flmada kullan›lan karikatürler ‘hapishane yaflam›n› konu
alan karikatürler’ ve ‘hapishaneye ait unsurlar›n sembol olarak kulla-
n›ld›¤› karikatürler’ olarak ikiye ayr›ld›. 

I. Hapishane yaflam›n›n detaylar›n› konu alan karikatürler

Tek tip k›yafet

Enine çizgili hapishane k›yafeti karikatür sanat›n›n ilgiyle izledi¤i
bir konudur. De¤erlendirdi¤imiz karikatürlerin ilkinde enine çizgili
k›yafetli mahkûm, yakalad›¤› fareye de enine çizgiler çizmektedir.
“Madem hapistesin sen de tek tip giyinmifl olmal›s›n!” ‹nsan kendi ko-
flullar›n› kendinden güçsüz olana dayatma e¤ilimindedir. (1*)6 Baflka
bir karikatürde k›yafetlerini ç›kar›p denize girmeye haz›rlanan mah-
kûmlar›n vücutlar› ç›kard›klar› elbiseler gibi enine çizgilerle boyan›-
yor: Mahkûm tek tip k›yafeti ç›karsa da mahkûmdur. (2)7 Mahkûmun
gitgide ‘elbisesi’ hâline geldi¤ini anlatan bu karikatürde mahkûmun
gölgesi sadece elbisenin çizgilerinin gölgesidir. Bu karikatürde de bir
önceki karikatürde oldu¤u gibi mahkûmun insan olarak varl›¤›ndan
çok mahkûm olarak varl›¤›na vurgu yap›l›yor. (3)8
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5 ‘dergi’ ve ‘sergi’ ayr›m› için bkz. Atila Özer, ‹letiflimin Çizgi Dili, Anadolu Üniver-
sitesi Yay›nlar›, Eskiflehir 1994, s. 78.

* Parantez içindeki say›lar metnin sonunda bulunan karikatürlerin numaras›n›
gösterir.

6 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, 50 Y›l›n Türk Mizah ve Karikatürü, ‹fl Bankas› ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1973, 2. Bask›, Halim Büyükbulut, s. 62.

7 age., ‹brahim Ersaraç, s. 167.
8 age., Erdo¤an Baflol, s. 59.



Duvara at›lan çentiklerle günleri vs. sayma

Çentikli duvar, hapishane karikatüründe önemli bir dekor unsuru-
dur. Dördüncü karikatürde 1942’den 1956’ya kadar duvara çentik at-
m›fl bir mahkûm görülüyor. Mahkûm durumundan pek de hoflnutsuz
görünmüyor. Baz› insanlar her fleye al›fl›rlar ve azimlidirler.9 Duvara
sadece günleri saymak için çentik at›lmayabilir. Di¤er karikatürde du-
vara çentik at›larak say›lan fley, bu sefer, hapiste geçen günler de¤il,
yataktan kaç kez düflüldü¤ü. (4)10

Mahkûmlar›n s›n›rl› mekânlar›ndaki hobileri

Mahkûmlar›n dar bir alanda, k›s›tl› imkânlarla sürdürdükleri ha-
yatlar›n› renklendirmek için kendilerine birtak›m u¤rafl›lar bulduklar›
bilinir. Bu bölümde de¤erlendirilen karikatürlerin ilkinde konu ‘silâh
koleksiyonculu¤u’. Bu karikatürün ilk karesinde ekmekle kamufle
edilmifl bir silâh›n mahkûma ulaflt›r›ld›¤› görülüyor. Peki kaçmak için
mi? Hay›r, koleksiyonuna koymas› için. (5)11 Satranç oynamak isteyen
mahkûmlar satranç tahtas› olarak pencereden giren ›fl›kla parmakl›klar›n
yere düflen gölgesinden faydalan›yorlar.12 Cemal Nadir’in Amcabey
bant karikatüründen seçilmifl olan bu karede hamam böce¤i yar›flt›ran
mahkûmlar görülüyor. Buradaki mahkûm tipi biraz daha geleneksel:
Yakas› aç›k gömlekler, enine çizgili tek tip k›yafetin yerini alm›fl. Mah-
kûmun trafll› kafas›nda yara band› var.13 Hamam böce¤i yar›flt›rmak tüm
dünyada daha çok ‘serseri’ diye düflünülen kesimlerin e¤lence arac›-
d›r. Dokuzuncu karikatürde mahkûmlar›n hamam böce¤i yar›flt›rmak-
tan daha “rafine” hobileri de olabilece¤i görülüyor: Golf gibi.14

Hapishane ortam›na has ‘gündelik’ komiklikler 

Baz› espriler özellikle, baz› ortamlarda ‘komik’ olabilir. Bu bölüm-
de, hapishanede yaflanabilecek veya hapishane üzerine kurulabilecek
komiklikler üzerine karikatürler yer almaktad›r. Absürd karikatürün
temsilcilerinden Selçuk Erdem’e ait karikatürde, hapse yeni düflmüfl
“çömez” durumun ciddiyetini pek kavrayamam›fl görünüyor. (6)15 Yi-

76 • Hapishane Kitab›

9 age., Eflâtun Nuri Koç, s. 151.
10 Selçuk Erdem, Karikatürler -1, Parantez yay›nlar›, 6. Bask›, ‹stanbul 2000, s. 8.
11 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Tümer Arg›n, s. 40.
12 Ramiz Gökçe, Karikatür albümü. 
13 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Cemal Nadir Güler, s. 183.
14 age., Erdo¤an Baflol, s. 59.
15 Selçuk Erdem, Karikatürler -3, Parantez yay›nlar›, 8. Bask›, ‹stanbul 2000, s. 43.



ne ayn› sanatç›ya ait di¤er bir karikatürde espri ‘iyi hâl’ üzerine. (7)16

Hapiste geçirilecek süre ‘ceketini ç›karmazsa d›flar›da üflütülebilecek’
zamandan çok daha uzundur. Bu tezat üzerine kurulu bir karikatür.17

Firar

Hapisten kaçma çok zengin ça¤r›fl›ml› bir mizah konusudur. Bu
karikatürde hapisten kaçmak için farkl› bir yöntem deneniyor: A¤›rl›k
merkezi ve yer çekimi.18 Firar girifliminin baflar›s›zl›kla sonuçlanmas›
mizaha konu olur. Bu karikatür baflar›s›z bir kaç›fl giriflimi üzerine.19

Toplu firar konulu baflka bir karikatür; sessiz olunursa baflar›ya ulafl›-
lacak.20 Kaçma giriflimlerini engellemek için baz› tedbirlerin al›nmas›
gereklidir ve bu do¤ald›r. Meselâ duvarlara baz› uyar›lar as›labilir:
“Kaçmak yasakt›r!” (8)21

‹flkence

Günümüz hapishanelerinde iflkence konusunu ele alan karikatür-
ler, taranan kaynaklarda pek fazla bulunmamaktad›r. Bu bölümdeki
karikatür, bir Orta Ça¤ zindan›nda geçmektedir. Kapat›ld›¤› zindanda
Hristiyanl›¤› seçmesi için kendisine iflkence yap›lan kifli, dinini de¤ifl-
tirmektense iflkence çekmeyi ye¤leyen Budist bir Türk. Detaylarda çe-
flitli iflkence aletleri ve mahkûmun duvara zincirlendi¤i görülüyor.
Türk filmlerinden al›nan bu sahne asl›nda ‘Bizans’a esir düflmüfl Müs-
lüman Türk’ kliflesidir. Böyle olunca, karikatür iflkence konusundan
ziyade Türk filmi kliflelerini hedef alm›fl görünüyor.22

Gazete haberlerini konu alan karikatürler

Güncel haberleri ele alan bir grup karikatürün ortak konusu, ha-
pishanelerde bir dönem zirveye ç›kan, cezaevi operasyonlar›yla sona
erdirilen kontrolsüzlük ve disiplinsizliktir. Haber olmufl bir olay üze-
rine çizilen baflka karikatürler de bulunmaktad›r. Fakat uzun süre gün-
demi iflgal etmifl olmas› dolay›s›yla benzer konulu iki karikatür bu
bölüme al›nd›. ‹lk karikatürün konusunu, Abdullah Öcalan’›n yaka-
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16 age., s. 43.
17 ‹mzas›z, G›rg›r, 12-19 fiubat 1999, s. 1381, s. 2.
18 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Erdo¤an Baflol, s. 59.
19 age., Erdo¤an Baflol, s. 59.
20 VI. Uluslar Aras› Simavi Karikatür Yar›flmas›, Hürriyet Vakf›, Y›ld›r›m Halil ‹bra-

him, s. 277.
21 Selçuk Erdem, age., s. 20.
22 age., s. 78.



lanmas› baflar›s› ile cezaevlerindeki kontrolsüzlük aras›ndaki tezat
oluflturuyor. Televizyonda Abdullah Öcalan’›n yakaland›¤› haberi;
elinde silâhla bir mahkûmu tehdit ederken bu haberi ‘takdirle’ dinle-
yen bir mahkûm; arkada uyuflturucu kullanan bir grup mahkûm.23 Ce-
zaevlerinde cep telefonu yasa¤›na ra¤men yap›lan aramalarda Bay-
rampafla Cezaevi’nde 25 adet cep telefonu ele geçirildi¤i haberinin al-
t›ndaki karikatürde bu durumun kan›ksanm›fl oldu¤u ima ediliyor:
Gardiyan mahkûmu cep telefonundan arayarak ziyaretçisi oldu¤unu
haber veriyor. (9)24

II. Hapishanenin ‘tipik’ unsurlar›n›n sembol olarak kullan›ld›¤› 
karikatürler

Karikatürist, hapishaneye ait baz› çizgilerle veya hapishane imge-
si yaratacak bir iki detayla filozofun ve edebiyatç›n›n sözle yapt›¤›n›
yapmaktad›r; dünyan›n insan için bir zindan oldu¤unu, insan›n kendi
hürriyetini zaman zaman kendisinin yok etti¤ini, düflüncenin cezalan-
d›r›l›fl›n›, ça¤›n ve toplumun insan› nas›l s›n›rland›rd›¤›n› karikatürde
tart›flmaktad›r. 

‹nsan kendini nas›l s›n›rland›r›r?

‹nsan›n kendi kendisini k›s›tlad›¤› ana fikri alt›nda toplanabilecek
karikatürlerin ilki kendi kafas›n›n parmakl›klar› arkas›na hapsedilmifl
bir insan figürü. (10)25 Benzer bir karikatür: Kendisi de hapiste olan bi-
ri kendi içinde mahpustur. Kanunlar onu hapsetti, o da kendisini. (11)26

Beynine pranga tak›lm›fl bir insan. Bu prangay› baflkas›n›n takt›¤› söyle-
nebilir. Fakat k›s›tlanm›fll›¤›n fark›nda olmamak, esaretin devam› için
en garantili durumdur. (12)27 Di¤er karikatürde prangas› kendi kafa-
s› olan bir insan figürü görülüyor. Bu tip karikatürler genelde sayfalar-
ca tart›fl›lan konular üzerinedir. ‹nand›klar›m›z, ön yarg›lar›m›z, ö¤-
rendiklerimiz, al›flt›klar›m›z, kafam›zda biriken her fley bizi s›n›rland›-
r›r. (13)28
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23 Harun-Abdi, G›rg›r, 19-26 fiubat 1999, s. 1382, s. 2
24 fievki Say›flman, Turgut Y›lmaz, Ustura, 10 A¤ustos 1996, S. 100, s. 3
25 Turhan Selçuk, ‹nsan Haklar›, KB, ‹stanbul 1995, s. 20.
26 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Metin fianl›, s. 286.
27 Turhan Selçuk, age., s. 65.
28 age., s. 65.



Düflünmenin cezas›

Kendi kendini s›n›rland›rma konulu karikatürlerden sonra, ‘ken-
dinizi siz s›n›rland›rmazsan›z baflkalar› s›n›rland›rabilir’ konulu kari-
katürler: Kalemlerin parmakl›k görünümünde oldu¤u bu karikatürde,
yazarak ‘düflünce suçu’ iflledi¤i için hapse at›lan kalem ehline gönderme
yap›l›yor.29 Bir önceki karikatürde parmakl›klar kalem fleklindeydi, bu
karikatürde parmakl›¤›n bir parças›n›n kalem oldu¤u görülüyor. Dü-
flünce suçu, hürriyetin k›s›tlanmas›yla cezaland›r›lm›fl olsa da durdu-
rulabilmifl de¤il. (14)30 ‹ki kareden oluflan bu karikatürün mesaj› da
‘düflünce ve ifade suçu’ üzerine: “Kalabal›klar› etkileyen bir konuflma
yaparken kendinizi bir anda ‘içeride’ ve ‘yaln›z’ bulabilirsiniz”. (15)31

Dünya-zindan

Dört kareden oluflan ilk karikatürde: ‘‹çinden ç›kmaya çal›flt›¤›m›z
“mahbes” yok olmuyor sadece flekil de¤ifltiriyor’. (16)32 ‹kinci karika-
tür ‘kufllar kafeste, insan dünyada’ benzetmesi üzerine kurulu. (17)33

Topluma ve ça¤a getirilen elefltirilerde hapishane sembolü

Bu bafll›k alt›nda oldukça fazla say›da karikatürle karfl›laflmak
mümkündür. K›s›tlanma duygusunu ve suç kavram›n› en çabuk ifade
eden çizgiler hapishaneye ait çizgilerdir. Bu bölümün ilk karikatürü
Bedri Koraman’a ait ve toplumun suçla ne derece hafl›r neflir oldu¤unu
anlatan bir karikatür.34 Duvarlar› tu¤lalarla de¤il televizyonlarla örülü
bir hapishane. Kitle kültürü bizim için yeni bir hapishane yaratt›.35

Toplumu elefltiren bir baflka karikatürde verilen mesaj: Bazen ‘içerisi’
d›flar›dan daha özgürdür.36 S›radaki karikatürün mesaj› oldukça sert:
Toplum insan›n düflünmeyen yerlerine özgürlük tan›r. (18)37 Son kari-
katürde demir parmakl›¤›n yerini ‹ngiliz anahtarlar› alm›fl: “‹nsanlar
sadece hapishanelerde ‘mahpus’ de¤ildir”. Çal›flma hayat› bafll› bafl›na
bir mahkûmiyet hâline gelmifltir.38
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29 age., s. 21.
30 5. Uluslar Aras› Akflehir Nasreddin Hoca fienli¤i Karikatürleri, Necati Abac›, s. 161.
31 Turhan Selçuk, age., 18-19.
32 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Yalç›n Çetin, s. 98.
33 Turhan Selçuk, age., 78.
34 Bedri Koraman, Milliyet, 1.8.1980.
35 Atila Özer, Çizgiler, Anadolu Üniversitesi Yay›nlar›, s. 85.
36 Bedri Koraman, Milliyet, 30.7.1980.
37 Semih Balc›o¤lu, Ferit Öngören, age., Bedri Koraman, s. 217.
38 age., Meray Ülgen, s. 316.



Sonuç

Hapishane konulu karikatürlerde baz› çizgiler tipiktir. Bunlar›n bir
k›sm› mahkûmlar›n ve mekân›n görünüflü ile ilgili detaylard›r. Bu kari-
katürlerde ortak oldu¤u düflünülebilecek bir mahkûm tipi var: Genellikle
trafll› kafa, kirli sakal, b›y›k, enine çizgili k›yafet vs. Mekânla ilgili vazge-
çilmez çizgiler: S›valar› dökülmüfl duvar, parmakl›kl› pencere, zincirle
duvara as›l› tahta kerevet, bazen ranza. Hapishane ortam›n› tamamla-
yan baz› detaylar: Fare, hamam böce¤i... Tarad›¤›m›z karikatürlerin ‘er-
kek egemen’ bir karaktere sahip oldu¤u görülüyor. De¤erlendirdi¤imiz
karikatürlerin hepsi erkek çizerlere ait ve tüm karakterler de erkektir.
Pranga ve parmakl›klar›n, hapishane karikatürlerinde veya hapishane
imgesi yarat›lmak istenildi¤inde s›kça kullan›ld›klar› görülmektedir.

fiekil ve içerik yönünden incelemifl oldu¤umuz hapishane konulu
bu karikatürlerin genellikle iyimser oldu¤u görülüyor. Hapishane flart-
lar›n› yerden yere vuran karikatürler yok denecek kadar azd›r; sadece
birkaç dergi karikatüründe gündemi iflgal etmifl bir konu olan hapisha-
nelerin kontrolsüzlü¤ü, disiplinsizli¤i elefltirilmektedir. Adaletsiz ceza-
larla, iflkence ile, hapishanede ifllenen suçlarla ilgili karikatürlere pek
rastlan›lamamaktad›r. Hapishane hayat›na iliflkin karikatürlerdeki
iyimser, hatta ço¤u kez e¤lenceli hava, hapishane detaylar› ile farkl› ko-
nular› irdeleyen karikatürlerde görülmez. Bu tür karikatürlerin iyim-
serli¤i, hayata ve insana iliflkin baz› görüflleri ifade etmesindedir. 

Karikatür, hapishane d›fl›nda bir fleyi anlat›rken hürriyetin k›s›t-
lanmas› olgusundan yararlan›yorsa son derece karamsar bir sonuç el-
de ediliyor, bu flekilde sert elefltiriler yap›labiliyor. 

Hürriyetin s›n›rland›r›lmas› söz konusu oldu¤unda, karikatür afla-
¤›daki konular› tart›fl›r: 

‹nsan kendi özgürlü¤ünü kendi s›n›rland›r›r: K›s›tlamalar ve ya-
saklar kendi içimizdedir, mecburen yapmakta oldu¤umuz fleyler ço¤u
kez kendi seçimimizdir. 

‘Dünya insan›n zindan›d›r’ veya ‘insan dünyada sürgündür’. 

Toplumun sorunlar›, yaflamakta bulundu¤umuz ça¤›n ‘bireyi’
hapseden, s›n›rland›ran yönleri de karikatürde elefltirilmektedir. His-
sedilen ve hoflnutsuz olunan baflka bir bask› da endüstri toplumunun
k›s›tlamas›d›r. 

Türk karikatüründe hapishane kendisine genifl yer bulabilmifl bir
konudur. Daha derin araflt›rmalarla hapishane konulu karikatürler in-
celenerek bu konudaki yayg›n görüfller daha net ortaya konulabilir. 
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Memlûklerde Hapishaneler

Samira Kortantamer*

M›s›r ve Suriye’de iki buçuk as›r hüküm süren Memlûk Devleti, ‹s-
lâm âleminde siyasî ve kültürel bak›m›ndan önemli bir yer tutmakta-
d›r. Orta Do¤u dünyas›nda mühim bir rol oynayan Memlûkler, güçlü
bir bürokrasiye sahip olup toplumda asayifli ve emniyeti sa¤lamak için
ceza sisteminin iyi ifllemesine özen göstermifllerdi. Buna ba¤l› olarak
da her flehirde hapishaneler bulundurmufllard›. 

Arapçada “hapishane” için iki kelime kullan›lmaktad›r: habs (ço¤.
hubûs) ve sicn (ço¤. sucûn). Bazen “derin kuyu” veya “çukur” anlam›-
na gelen cubb (ço¤. ecbab) kelimesine de baflvurulmaktad›r. 

Memlûk döneminde baflkent Kahire’deki hapishanelerin baz›lar›
meslek gruplar›, cinsiyet ve suçun türüne göre ayr›lm›flt›. Buna ba¤l›
olarak emirlere ile memurlara ayr›, kad›lara ayr›, valilere ayr›, katil ve
h›rs›z gibi adî suçlulara ayr›, kad›nlara ayr› hapishaneler bulunmak-
tayd›. Memlûk sultan›n›n ikametgâh› olan Kaletulcebel’deki Sicn el-
Cubb,1 emirler ve memurlar için 1282 y›l›nda Sultan Kalavun taraf›n-
dan infla ettirilmiflti. Karanl›k, yarasalarla dolu, kötü kokulu olan bu
korkunç hapishane, 1328 y›l›nda Sultan en-Nâs›r taraf›ndan y›kt›r›l-
m›flt›. Kaletulcebel’de emirlere mahsus baflka bir hapishane olan Sicn

* Doç. Dr. Samira Kortantamer, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
‹zmir.

1 Bu hapishane hakk›nda bkz. Takiyy ed-Dîn Ahmed b. Ali el-Makrîzî, Kitab el-Me-
va’iz vel-‹’tibâr bi-Zikr el-Hitat vel-Âsar, Ba¤dat (tarihsiz), II, s. 188-189, 213; ‘Abd
el-Mun’im Mâcid, Nuzum Devlet Selâtîn el-Memâlîk ve Rusûmuhum fî M›sr, Kahire
1964, s. 136.



ez-Zerdhane’de2 tutulan kifliler, orada genellikle fazla kalmazlard›;
çünkü onlar ya öldürülür ya da serbest b›rak›l›rlard›. Kaletulcebel’de-
ki bu iki hapishanenin d›fl›nda kale burçlar›nda da hapishaneler bulun-
maktayd›.3

Tarihçiler Kahire’de valilere has Habs es-Sayyar4 ve kad›lar için
Sicn el-Kudât5 adl› hapishanelerden de bahsederler. Ayr›ca el-Makrîzî,
Sicn el-Kadî el-Mâlikî,6 yani Malikî kad›n›n hapishanesinden, de söz
etmektedir. Oraya Malikî Kad› Takiyy ed-Din el-Ahnâ’î, ‹bn Teymiy-
ye’nin yandafl›n› atm›flt›. 

Katiller, h›rs›zlar, yol kesiciler gibi adî suçlular veya sultan›n,
memlûklerinden helâk olmas›n› istedi¤i kifliler, Hizânet fiemâ’il7 ha-
pishanesini boylarlard›. Tarihçi el-Makrîzî, bu hapishaneyi “en i¤renç
ve en çirkin görünümlü hapishanelerinden biri”8 olarak tan›mlay›p
1415 y›l›nda buran›n y›kt›r›ld›¤›n› yazmaktad›r. Adî suçlular için Ka-
hire’de ayr›ca el-Makflara9 adl› hapishane tahsis edilmiflti. El-Makrîzî,
bu hapishaneyi flöyle tasvir ediyor: “El-Makflara, en i¤renç ve dar ha-
pishanelerden biridir. Mahkûmlar, orada tarif edilmeyecek kadar bü-
yük ac› ve ›st›rap çekerler. Allah onun (= yani bu hapishanenin) bütün
belâlar›ndan bizi korusun!”10 Habs el-Ma’ûne de, adî suçlular için Fa-
timîler zaman›nda infla edilmiflti. El-Makrîzî’nin “dar, s›k›fl›k, i¤renç
ve çok kötü kokular yayan bir yer olarak” tarif etti¤i bu hapishane,
Sultan en-Nâs›r taraf›ndan y›kt›r›l›p onun yerine bir amber çarfl›s› ya-
p›lm›flt›.11

Kahire’de kad›nlar için de bir hapishanenin varl›¤› kaynaklardan
anlafl›l›r: Habs el-Hucre.12 Burada kad›n suçlular ve özellikle muganni-
yeler (kad›n flark›c›lar) tutuklu kal›rlard›. 
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2 Bkz. Mâcid. Nuzum, s. 136-137.
3 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 137.
4 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188.
5 Bkz. Takiyy ed-Dîn Ahmed b. Ali el-Makrîzî, Kitab es-Sulûk li-Ma’rifet Duvel el-

Mulûk, II/2, ed. Muhammed Mustafa Ziyade, Kahire 1941, s. 228, 519.
6 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 263.
7 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188; Mâcid, Nuzum, s. 136.
8 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188. 
9 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188; Mâcid, Nuzum, s. 136; Ayman Fu’ad Sayyid, La

Capitale de l’Égypte jusqu’à l’Époque Fatimide, al-Qâhira et al-Fustât, Beyrut 1998, s. 262.
10 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188.
11 Bkz. el-Makrîzî, Hitat, II, s. 188.
12 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 136; el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 491, 519.



Kahire’de ayr›ca Habs er-Rahbe13 ve Habs ed-Deylem14 adl› hapis-
haneler vard›. Baflkentin d›fl›nda Memlûk Devletinin M›s›r ve Suri-
ye’deki büyük flehirlerinde birçok hapishane vard›; meselâ ‹skenderi-
ye’de Sicn el-‹skenderiyye15 Trablus fiam’da Sicn el-Aksab16 ve Sicn
Trablus17 Suriye’de Sicn es-Subeybe”,18 fiam’da Sicn Kal’at Dimeflk,19

Safad’da Sicn Safad,20 fievbek’te Sicn efl-fievbek21 ve Kerek’te Sicn el-
Kerek.22

Ayr›ca M›s›r’›n güneyinde, Nubya ve Habeflistan’a yak›n olan böl-
gede bulunan Kûs flehri, elveriflsiz co¤rafî ve iklim flartlar›ndan dolay›
etkili bir sürgün yeri idi. Mahkûmlar, ‹skenderiye hapishanesinden ba-
zen kaçma f›rsat› yakalarken, Kûs’ta bunu baflarmalar› hemen hemen
imkâns›zd›.

El-Makrîzî’nin ifade etti¤i gibi Memlûklerde hapishanelerin duru-
mu korkunç olup mahkûmlar büyük zorluklar çekerlerdi. Bunun d›-
fl›nda hükümlülerin hayat› baflka sebeplerden de çekilmez hâle gelirdi;
flöyle ki, gardiyanlar onlara bazen üç gün yemek vermeyi unutabilir-
lerdi. Böyle durumlarda mahkûmlar›n ayaklan›p gardiyanlar› öldür-
dükten sonra hapisten kaçt›klar› da olurdu.23 Hapishaneden kaçanlar,
yakaland›klar› zaman iflkenceye tâbi tutulup genellikle öldürülürler-
di.24 Süreleri dolmadan hapiste ölenlere de s›k s›k rastlan›rd›.25 Hapse
at›lmak için hastal›k da bir engel oluflturmazd›.26 Bazen emirlerin eflleri
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13 Bkz. Sayyid, Capitale, s. 266; el-Makrîzî, Hitat, I, s. 376; el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s.
613 dipnot 3; William Popper, Egypt and Syria under the Circassian Sultans, 1382-
1468 A.D., Berkeley 1977,s. 30.

14 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 613 dipnot 2; Popper, Egypt, s. 29; Mâcid, Nuzum,
s. 136.

15 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 20.
16 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/3, s. 940.
17 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/3, s. 940.
18 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/3, s. 978, 1118.
19 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 473.
20 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 669-70.
21 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 509.
22 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 509.
23 Bkz. Sa’îd ‘Abd el-Fettâh, ‘Âflûr, el-Mucteme’ el-M›srî fî ‘Asr Salâtîn el-Memâlîk,

Kahire 1992, s. 109; el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 433.
24 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/2, s. 202.
25 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 44, 146, 164,165,318,327, III/2, s. 935.
26 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 876.



de kocalar› ile hapse girerlerdi, Emir Giray el-Mansûrî ve Emir Sunkur
el-Kemâlî’nin eflleri gibi.27

Memlûk sultanlar›, bazen Allah’a yak›nlaflmak duygusundan28

flefkat gösterip veya tahta ç›kma sebebiyle29 yahut bir hastal›ktan iyile-
flince mahkûmlar› serbest b›rakabilirlerdi.30

Mahkûmlar, kazma veya inflaat ifllerinde de muhaf›zlar›n gözeti-
minde zincirleriyle a¤›r flartlarda çal›flt›r›l›p ifllerini bitirince hapisha-
neye geri gönderilirlerdi.31 Bazen mahkûmlar, belli bir amaç -meselâ
insanlar› korkutmak- için kullan›l›rlard›. Örne¤in 779/1377-78 y›l›nda
Kahire valisi, flehirde emirlerin ayaklanaca¤› dedikodusu yay›l›nca,
Hizânet fiemâ’il hapishanesinden idam mahkûmu olan bir grubu ç›-
kartm›fl ve bu mahkûmlara iflkence yapt›r›p onlar› flöyle teflhir etmiflti:
“Yersiz ve kendisini ilgilendirmeyen konularda konuflan›n cezas› bu-
dur!”32

Düflman› kand›rmak için de mahkûmlardan faydalan›l›rd›. Meselâ
767/1365-66 y›l›nda ‹skenderiye liman›na yanaflan Frenkler, gemiden
salimen inmek ve görevlerini ifa etmek için Memlûklerden güvence
olarak rehineler istemifllerdi. Memlûkler, bunun bir tuzak olabilece-
¤inden flüphelenmelerine ra¤men, Frenklerin isteklerine icabet etmek
zorunda olduklar› için bir ç›k›fl yolu düflünmüfller ve Hizânet fiemâ’il
hapishanesindeki idam mahkûmlar› aras›ndan seçilen bir grup, ha-
mamda y›kan›p güzel elbiseler giydirilerek ‹skenderiye’ye gönderil-
mifltir. Oran›n valisi bu mahkûmlara herkesin önünde büyük itibar
göstererek a¤›rlam›fl ve onlar›n flehrin ileri gelenleri olduklar› haberini
yayarak onlar› Frenklere göndermifltir. Bu sahneyi daha gerçekçi hâle
getirmek için arkalar›nda kar›lar› ve o¤ullar›n›n rollerini oynayan, efl-
leri ve babalar› Frenklere rehine olarak gönderildi¤i için feryat figan
a¤layan kad›nlar ve delikanl›lar da ayarlanm›flt›. Böylece hem Frenkler
hiçbir fleyden flüphelenmemifl hem de tuzak ihtimaline karfl›, Memlûk-
ler zayiat vermemifl oldu.33
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27 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 163.
28 Bkz. ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 110; Mâcid, Nuzum, s. 135.
29 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/3, s. 619.
30 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 241.
31 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 135; el-Makrîzî, Hitat, II, s. 187.
32 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 307.
33 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 118-119.



Memlûk Devletinde çeflitli vergilerin (mukûs) aras›nda hapishane ile
ilgili bir vergi de yürürlükteydi. Hapishaneye giren herkes -oradaki ka-
l›fl süresine bak›lmaks›z›n, yani yaln›z bir an bile kalsa- o vergiyi öde-
mek zorunda idi. Alt› ile yüz dirhem aras›nda de¤iflen bu vergi, Sultan
en-Nâs›r’›n 715/1315-16 y›l›ndaki iptal emrine kadar uygulanm›flt›r.34

Memlûklerde hapishane çeflitlerinin yan›nda en hafif cezadan en
a¤›r iflkenceye kadar uzanan çok genifl bir ceza yelpazesi göze çarpmak-
tad›r. En hafif cezalar35 tevbîh, zecr (azarlamak), ta’zîr (döverek cezalan-
d›rmak), celd (sopa ile dövmek), red’ (al›koymak) ve tersîm (tutukla-
mak) ile bafllar. Kamç›lanarak (ed-darb bil-makâri’)36 cezaland›rma ise
yaln›z halka de¤il emirlere de uygulan›rd›, meselâ Çerkes Halîl’den al-
d›¤› rüflvet yüzünden kamç›lanan Emir Alt›nbo¤a’ya yap›ld›¤› gibi.37

Bu cezadan sonra suçlu, genellikle bir efle¤e veya deveye -bazen ters
olarak- bindirilip teflhîr edilerek suçu halka ilân edilirdi.38 Efle¤e veya
öküze bindirilen san›¤a bir çan (ceres) tak›l›rsa buna tecrîs denilirdi.
Çan›n ç›kartt›¤› sese ilâveten, tellâllar da halk›n dikkatini çekmek için
ba¤›r›rlard›. Yeterince seyirci topland›¤› zaman, suçlu herkesin önün-
de k›rbaçla dövülürdü.39

A¤›r cezalara gelince; tesmir,40 yani çivileme metodu, Memlûklerde
s›k s›k uygulan›rd›. Burada suçlunun uzuvlar› kal›n çivilerle bir tahtaya
çak›l›p flehirde bu vaziyette dolaflt›r›l›rd›. Suçlunun Hristiyan oldu¤u

Tarih Zinciri • 97

34 Bkz. ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 109; el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 151. 
35 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 129.
36 Mikra’a (ço¤. makâri’) ile vurmak; mikra’a kal›n bir a¤aç dal›, bkz. Mâcid, Nu-

zum, s. 129.
37 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 725.
38 Meselâ Kahire’de iki suçlu adam, dövülüp deveye s›rt s›rta oturtulup bütün

flehirde flu sözlerle teflhîr edilmifllerdi: “Kendisini ilgilendirmeyen konularda
konuflan›n suçu budur!” Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 367.

39 Meselâ 724/1323-24 y›l›nda düflük ayarl› para satanlara darb ve tecrîs cezas›
verildi; bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 253; Sa’îd ‘Abd el-Fettâh ‘Âflûr, el-’Asr el-
Memâlîkî f î M›sr vefl-fiam, Kahire 1994, s. 376.

40 Bu ceza a¤›r suç iflleyen herkese tatbik edilirdi, meselâ yol kesenlere, h›rs›zlara,
katillere, fitne ile ayaklanma ç›karanlara ve sultana suikast düzenleyenlere; bkz.
A. N. Poliak, “Les Révoltes Populaires en Égypte à l’Époque des Mamelouks et
leurs Causes Économiques”, Revue des Études Islamiques, VIII (1934), s. 263; Ebû
Bekr b. Abdillâh b. Aybek ed-Devadârî, Kenz ed-Durer ve Cami’ el-Gurer, cilt 8,
nflr. Ulrich Haarmann, Kahire 1971, s. 104; ‹bn ed-Devadârî, Kenz, cilt 9, nflr.
Hans Robert Roemer, Kahire 1960, s. 178; ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 110-111; el-Mak-
rîzî, Sulûk, II/1, s. 301, III/2, s. 457, 541, 753, 908.



durumlarda, bu uygulamaya salb41 (çarm›ha gerilme) da denirdi. Suç-
lu ba¤›flland›¤›nda çiviler sökülürdü, ama affedilmedi¤i zaman böyle
b›rak›l›p genellikle tavsît42 (ortadan bölünme) adl› baflka bir iflkenceye
tâbi tutulurdu, yani güçlü bir k›l›ç darbesiyle göbe¤inin hizas›nda
vücudu ikiye bölünürdü. Bununla yetinilmeyip daha sonra cesedin
ateflle yak›ld›¤› (hark) da olurdu.43

Suçluyu konuflturmak veya itiraf ettirmek için ma’sara44 adl› bir
pres kullan›l›rd›. Bu alet iple ba¤l› iki tahtadan oluflurdu. Suçlunun yü-
zü, bafl›, ayaklar› veya topuklar› araya konduktan sonra tahtalar çeki-
lirdi ve kemikler k›r›l›rd›. 

Vücudun baz› parçalar›n› keserek (kat’) veya ç›kartarak (ihrâc) da
iflkence yap›l›rd›, meselâ ellerin, ayaklar›n45 veya dilin kesilmesi46 veya
gözlerin ç›kart›lmas› gibi.47 Gözlerin k›zg›n demirle kör edilmesine de
tekhîl48 denirdi.

Tutuklulara her türlü eziyeti çektirmek için ayr›ca de¤iflik iflkence
metotlar› düflünülmüfltü: Söz gelimi t›rna¤a fleker kam›fl› çakmak,
kula¤a kaz›k vurmak, az› diflleri söküp bafla çakmak, kaynat›lm›fl bir
bak›r kazan›na oturtmak veya ayak tabanlar›na at nal› takmak.49
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41 Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 225.
42 Bkz. Poliak, Revoltes, s. 263; ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 110-111; Mâcid, Nuzum, s. 133;

‹bn ed-Devadârî, Kenz, cilt 9, s. 178; el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 184, III/2, s. 457,
541, 543, III/2, s. 908.

43 Meselâ 771/1369-70 y›l›nda bir Hristiyana, sultan›n kar›s›na sihir yap›p ölümü-
ne sebebiyet verdi¤i için tesmir ve tavsît cezas› uygulanm›flt›r. Daha sonra da bu
kifli atefle at›lm›flt›r. Bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/1, s. 184.

44 Bkz. ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 111; Poliak, Révoltes, s. 263; ‘Âflûr, el-’Asr, s. 376; Mâcid,
Nuzum, s. 133-134; bu iflkence toplumun her kesimine uygulan›rd›, emir için bkz.
el-Makrîzî, Sulûk, III/3, s. 1060, 1065, vezir için bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/3, s. 981.

45 Genellikle suçlunun hem elleri hem de ayaklar› kesilirdi; meselâ 1348 y›l›nda
fiam’da ya¤ma yapan “harâfîfllerin” (h›rs›zlar, dilenciler, çapulcular) elleri ve
ayaklar› kesilmiflti, bkz. William M. Brinner, “The Signifinance of the Harâfîsh
and their ‘Sultan’ ”, Journal of the Economic and Social History of the Orient, VI
(1963), s. 198; veya 791/1388-89 y›l›nda k›l›ç ve b›çak tafl›ma yasa¤›na karfl› ç›-
kanlar›n elleri kesilmiflti; bkz. el-Makrîzî, Sulûk, III/2, s. 654.

46 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 134; fiems ed-Dîn efl-fiucâ’î, Tarih el-Melik en-Nâs›r Muham-
med b. Kalavun es-Salihî ve Avlâdihi, nflr. Barbara Schäfer, Wiesbaden 1977, s. 13.

47 Bkz. Mâcid, Nuzum, s. 134.
48 Sultan›n iki memlûkü ‹skenderiye hapishanesinden kaç›p yakaland›ktan sonra

kör edilinceye kadar gözlerine mil çekilmiflti; bkz. ‹bn ed-Devadârî, Kenz, cilt 9,
s. 299-300; el-Makrîzî, Sulûk, II/1, s. 202-203.

49 Bkz. ‘Âflûr, el-’Asr, s. 376; ‘Âflûr, el-Mucteme’, s. 112; Mâcid, Nuzum, s. 134.



Do¤al olarak insanlar, iflkenceden korkuyorlard›. Tarihçi ‹bn ed-
Devadârî, Memlûk Devletinde üst yönetimde yer alan bir emirin bu
konudaki duygular›n› bize aktarmaktad›r. Hamâ, hâlep ve M›s›r salta-
nat naibli¤i gibi önemli görevlerde bulunan Emir Karasunkur,50 Sultan
en-Nâs›r’la aras› aç›ld›ktan sonra Halep’e ça¤r›ld›¤›nda, sultan›n ken-
disini tutuklat›p iflkence ile öldürtece¤inden korkup flunlar› söylemifl-
tir: “Haleb’e dönüflüme gelince, hay›r vallahi hayat›m› tehlikeye ata-
mam; çünkü can tatl›d›r. Ben yafll› bir insan›m ve iflkenceye dayanacak
gücüm yok. E¤er onun huzuruna ç›kt›¤›m zaman an›nda öldürülece¤i-
mi ve böylece kurtulaca¤›m› bilsem, vallahi gitmekten gecikmezdim.
Ama ben iflkence görmekten korkuyorum.”51

Bütün bu iflkence türlerinin yan›nda nispeten “hafif” kalan bo¤ma
(hank)52 asma (flank)53 suda bo¤ma (tagrîk)54 ve hançerle hemen öldürme
(katl bin-nemçe)55 cezalar› da uygulan›l›rd›.
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50 Sultandan kaç›p ‹lhanl›lara s›¤›nan ve orada da Memlûk sultan›n›n onu öldür-
mek için gönderdi¤i fedaîlere direnip en sonunda eceliyle ölen bu meflhur Mem-
lûk emiri hakk›nda bkz. Samira Kortantamer, Bahrî Memlûklar’da Üst Yönetim
Mensuplar› ve Aralar›ndaki ‹liflkiler, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›
No: 75, ‹zmir 1993, s. 53, 95-105; Donald Presgrave Little, An Introduction to
Mamlûk Historiography. An Analysis of Arabic Analistic and Biographical Sources for
the Reign of al-Malik an-Nâsir Muhammad ibn Qalâ’ûn, Freiburger Islamstudien, cilt
II, Wiesbaden 1970, s. 102-136; Ahmed b. Hacar el-’Askalânî, ed-Durer el-Kâmine
fî A’yan el-Mi’e es-Samine, nflr. Muhammed Seyyid Câd el-Hakk, 1385/1966, III,
s. 246-247; Gaston Wiet, “Un Réfugie Mamlouk à la Cour Mongole de Perse”,
Mélange d’Orientalisme offerts à Henri Massé, Tehran 1963, s. 388-404.

51 Bkz. ‹bn ed-Devadârî, Kenz, cilt 9, s. 224.
52 Meselâ Sultan en-Nâs›r’›n büyük memlûklerinden olan, zulüm ve para h›rs›yla

nam salan Akbo¤a, tutuklu kald›¤› ‹skenderiye hapishanesinde bo¤duruldu;
bkz. efl-fiucâ’î, Tarih, s. 267; 692/1292-93 y›l›nda Sultan el-Eflref Halîl’e karfl› ge-
len baz› emirler, Kaletulcebel’deki Cubb Hapishanesinden ç›kart›l›p sultan›n
önünde bo¤duruldular; bkz. el-Makrîzî, Sulûk, I/3, s. 782.

53 Meselâ Rum as›ll› bir cariye, han›m›n› bo¤durdu¤u için Kahire’de Bâb en-
Nasr’›n d›fl›nda ast›r›ld›, bkz. ‘Alî es-Seyyid Mahmud, el-Cevarî fî Mucteme’ el-
Kâhire el-Memlûkiyye, Kahire 1988, s. 35. Bir baflka örnek de Kahire’de 680/1281-
82 y›l›nda iki adam›n, birilerini öldürdükleri için idam edilmeleridir, bkz. el-
Makrîzî, Sulûk, I/3, s. 689.

54 Meselâ Malikî baflkad›, bir cariyenin, han›m›n›n alt› yafl›ndaki o¤lunu Halîc en-
Nâs›rî’ye att›¤› ve ölümüne sebebiyet verdi¤i için, onun da ayn› yere at›lmas›na
ve suda bo¤durulmas›na karar vermiflti; bkz. Mahmud, el-Cevarî, s. 38.

55 Nemçe veya nemçah, ucu k›vr›k bir hançerdir, bkz. Marc Étienne Quatremère,
Histoire des Sultans Mamlouks de l’Égypte, Paris 1845, I/2, s. 202-204; Maurice Ga-



Memlûklerde ceza ve iflkence yelpazesini gördükten sonra Avru-
pa’daki duruma bir göz atmakta yarar vard›r. Orta Ça¤ Avrupa dünya-
s›nda iflkence metotlar› ve aletlerinin bir hayli geliflti¤ini Bat› kaynak-
lar›ndan, gravürlerinden, flato ve kalelerin özel iflkence odalar›ndan
anlafl›lmaktad›r. Kilise ve din adamlar›n›n bu alanda çok “emek” ver-
dikleri de dikkate de¤erdir.56 En çok kullan›lan ve birço¤unun resimleri
de bulunan ceza ve iflkence türleri flunlard›r: Vücudu ikiye veya dörde
bölmek, kör etmek, gözlerinin kapaklar› ç›kartmak, burun, el, ayak,
kulak veya cinsel organlar› kesmek, tavana dilden asmak, gözleri yak-
mak, deriyi yüzmek, vücudu parça parça testere ile kesmek, kad›nlar›
saçlar›ndan asmak, insan› ›zgara yapmak, devaml› su içirip vücudun
bütün deliklerini kapatmak, elleri ezmek, da¤lamak, aç b›rakmak, atefl-
te yakmak, vücuda dinamit koyup patlatmak, pislik ve idrar ile dolu
bir f›ç›da bo¤durmak, parmaklar› ve t›rnaklar› s›k›flt›rmak, kaz›¤a
oturtmak, bafl› ezmek, kad›nlar› canl› gömmek, y›lan dolu kuyuya at-
mak ve çarm›ha germek.57

Sonuç olarak Memlûk Devletinde bulunan hapishaneler befl gruba
ayr›lmaktad›r: Emirlere, memlûklere ve askerlere has olanlar, valiler
için olanlar, kad›lara mahsus olanlar, katillere, h›rs›zlara ve yol kesenlere
ayr›lm›fl olanlar ve yaln›z kad›n mahkûmlara özel olanlar. Memlûkler-
de ceza sistemine gelince hafif cezalardan en a¤›r iflkence türlerine ka-
dar genifl bir ceza yelpazesi dikkat çekmektedir. Orta Ça¤ Avrupa’s›-
n›n ise, ceza ve iflkence konusunda Memlûklerden bir hayli ilerde ol-
du¤u görülmektedir.
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udefroy-Demombynes, La Syrie à l’Époque des Mamlouks, Paris 1923, s. 171; Leo
Ary Mayer, Mamluk Costume, Cenevre 1952, s. 37; Mâcid, Nuzum, s. 134.

56 Bkz. Horst Herrmann, Sex und Folter in der Kirche, 2000 Jahre Folter im Namen
Gottes, Münich 1998.

57 Bkz. Patricia Crone, Die vorindustrielle Gesellschaft, Münih 1992, s. 67, 68; Otto
Borst, Alltagsleben im Mittelalter, Frankfurt am Main 1983, s. 391-392; Herrmenn,
Sex und Folter, s. 78, 80, 82, 231-237, 240.



Osmanl›larda Hapis Olaylar› (1300-1512)

Necdet Öztürk*

Bu çal›flmada, Osmanl› Devletinde, ilk sekiz padiflah devrinde
(1300-1512) görülen hapis olaylar› ile hapis cezas›na çarpt›r›lanlar›n
Osmanl› toplumundaki statüleri, hapis nedenleri, hapis süreleri, hapis
yerleri olarak seçilen kale ve flehirler, mahpuslara yap›lan muamele ve
hapisten firar gibi hususlar üzerinde durulacakt›r. Konuyla ilgili ola-
rak dönemin Osmanl› tarih kaynaklar›ndaki kay›tlar kronolojik düze-
ne göre de¤erlendirilmeye çal›fl›ld›. Ne var ki, di¤er olaylarda oldu¤u
gibi, kaynaklar›n bu konuda verdikleri bilgiler de çeliflkilidir. Meselâ,
bir hapis olay›n›n vuku buldu¤u tarih ile hapis nedeni ve suçlunun
hapsedildi¤i yer hakk›ndaki kay›tlar farkl›l›k gösterebilmektedir.

1. Hapis olay›: Germiyano¤lu Yakup Bey ve adamlar›n›n hapsedil-
meleri ve bunlar›n daha sonra hapisten kaçmalar›.

Osmanl› ülkesinde kay›tlara geçen ilk hapis olay›, Y›ld›r›m Bayezid
devrinde (1389-1402) vuku bulmufltur. Padiflah›n, Rumeli’de seferde
bulunmas›n› f›rsat bilen Karamano¤lu Alâaddin Bey, Osmanl› toprak-
lar›na ilhak edilmifl olan Hamid iline girerek ya¤ma ve talanda bulu-
nur. Anadolu’ya geçen Sultan Bayezid, Saruhan, Ayd›n ve Mentefle il-
lerini fetheder. Hamid ilinden bir grup halk padiflaha gelerek Karama-
no¤lunu flikâyet ederler. Y›ld›r›m, Karaman üzerine yürür. Germiyan
topraklar›ndan geçecek olan padiflah›, Germiyano¤lu Yakup Bey kar-
fl›lar. Bayezid, Yakup Beyi, veziri Hisar Bey ile tutuklay›p ‹psala
(Cypsela/Kypsela/Cympsalla) zindan›na gönderir (Neflrî, I, 314-315).

* Prof. Dr. Necdet Öztürk, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
lümü, ‹stanbul.



Âfl›k Paflazade (s. 71), hapis yeri olarak Sisam adas›n›n karfl›s›ndaki ‹p-
sili (Hypselâ) hisar›n› gösterir. 

Tarihçi Mehmed Neflrî (ö. 1520 ?), devletin kuruluflundan doksan
y›l sonra görülen bu ilk hapis olay›n›, 1390’da Ayd›n ilindeki Alafle-
hir’in fethini müteakip verir. Neflrî’den biraz farkl› bir flekilde anlatan
Âfl›k Paflazade (s. 71) bu olay›, kad›lar›n hapsi olay›ndan (s. 70 vd.)
sonra verir. Her iki tarihçi, Yakup Beyin, yak›n adamlar›yla birlikte,
neden hapsedildi¤ini bildirmezler. Behifltî Ahmed Sinan Çelebi (ö.
1511?) bu olay› flu flekilde aç›klar: 

“Bu fütûhâtdan sonra Burusa’ya gelicek tevakkuf itmeyüp ceng ü
cidâl esbâb›n müretteb ve müheyyâ idüp hemân Karaman’a mütevec-
cih old›. Evvelâ Germiyan iline vard›. Germiyan be¤i Ya‘kub Be¤,
a‘yân ve erkânla sultân-› sâhib-celâle istikbâl itdi. Andan nifâk anla-
yup Karaman-o¤l›yla vifâk›n ittifâk›n› iflitmifl idi. Gelüp fleref-i dest-
bûsile müflerref ol›cak vezîri Hisâr Be¤’i ile tutup ‹psala zindân›na
habse gönderdiler.”(Behifltî, 8a-b)

XVI. yüzy›l tarihçilerinden Hadîdî (ö. 1523’ten sonra), muhtemelen
Âfl›k Paflazade’ye dayanarak, bu konuda flunlar› yazar:

Gazâ itdükde Lâz’a Y›ld›r›m Hân Hamîd-ili’n urur ibn-i Karaman
Gazâdan taht›na hân geldügi dem ‹rifldi zâr u nâlân birkaç âdem
Didiler flâha iy flâh-› devrân Karaman-o¤l› itdi bizi tâlân
Hemân emr itdi fleh cem‘ old› leflger Çal›nd› kûs u götrüldi alemler
Sürüp leflker ki göçdi Y›ld›r›m Hân Karaman mülkine yetifldi flitâbân
Ç›kup karflular o¤l› Germiyân’un Ki kay›n› idi flâh-› cihânun
Hemân emr eyledi an› tutarlar Hisar-› ‹spili’de habs iderler 

Hadîdî, b. 1673-1679

Neflrî (I, 342-343), Anadolu’daki beylerin Y›ld›r›m’dan kaçarak Ti-
mur’a s›¤›nd›klar› 1400 y›l› civar›nda Yakup Beyin ‹psala hapsinden
kaçt›¤›n› kaydeder. Âfl›k Paflazade (s. 73) ise, “Germiyano¤l› ‹sbili hi-
sâr›ndan vezîrken kaçd›” diyor. Buna göre, Germiyano¤lu Yakup Bey
yaklafl›k 8-10 y›l kadar hapis yatm›fl oluyor.1

2. Hapis olay›: Anadolu beylerbeyisi Timurtafl Paflan›n Karaman-
o¤lu Alâaddin Bey taraf›ndan hapsedilmesine misilleme olarak, Alâ-
addin Beyin Mustafa ve Mehmed adlar›ndaki iki o¤lunun Bursa’da
hapsedilmeleri.
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1 Yakup Beyin hapsi için ayr›ca bkz. Selâtîn-name, b. 1030, 1031; ‹bn Kemal, IV, 85
vd.



Osmanl› Devletinde kay›tlara geçen ikinci hapis olay›, ilkinden
yaklafl›k iki y›l sonra yani 1392 y›l›nda meydana gelmifltir. Bu olayda,
Osmanl› Devleti ile Karamanl›lar aras›nda bir misilleme söz konusu-
dur. Y›ld›r›m Bayezid, Eflâk seferine giderken Kara Timurtafl’› Anado-
lu beylerbeyisi tayin eder ve Engüri (Ankara) sanca¤›n›n zapt› iflini de
ona verir. Daha önce oldu¤u gibi, padiflah›n Rumeli’de bulunuflunu
f›rsat bilen Karamano¤lu Alâaddin Bey, Kara Timurtafl Paflay› bir gece
bask›n›yla ele geçirip Konya’ya götürerek hapseder. Gazadan zaferle
dönen Bayezid’in Bursa’ya geldi¤i haberini alan Karamano¤lu, Timur-
tafl’› hapisten ç›kar›r, onun gönlünü al›r; elçi ve çeflitli hediyelerle bir-
likte Bayezid’e gönderir. Ancak Bayezid, sefer karar›ndan geri ad›m at-
maz. Padiflah ordusunun karfl›s›nda tutunamayan Alâaddin Bey yaka-
lan›r. Padiflah, Alâaadin Beye nas›l bir muamele yap›laca¤› iflini Timur-
tafl’a b›rak›r. Timurtafl, Alâaddin Beyi idamla cezaland›r›r. Timurtafl’›n
bu davran›fl› padiflah›n can›n› s›kar. Alâaddin Beyin, Mustafa ve Meh-
med adlar›ndaki iki o¤lu ise yakalanarak Bursa’ya götürülür ve bura-
da hapsedilir. (Neflrî, I, 316-319; Ruhî, s. 393-394, 434)

Bu konuda, ilk bilgiyi veren Fatih devri tarihçilerinden Enverî (ö.
1465’ten sonra) flunlar› söylüyor:

Anatol›’da Temürtafl’› me¤er Karaman-o¤l› tutar ol bed-güher
‹line iltür yine âzâd ider Virdi hil‘at yine flâd ider
Y›ld›r›m Hân iflidüp anda gider Karaman-o¤l› gelüben cenk ider
Pes Alâeddin s›nur hem tutd›lar Anunile oynayuban utd›lar
Y›ld›r›m an› Temürtafl’a verür An› berdâr itdi ol dah› varur
Ana gerçi virmedi sultân r›zâ Pes Alâeddin’e irifldi kazâ
Mustafâ nâm› Mehemmed o¤l› var Tut›lur anlar k›lurken kârzâr
Bursa’da habs old›lar bunlar kalur Karaman her bir kula k›smet olur 

Düstûrname-i Enverî/Osmanl› Tarihi K›sm›, b. 369-376

3. Hapis olay›: Kad›lar›n Yeniflehir’de bir evde hapsedilmeleri.

Bu olay, 1393/94 y›l›nda meydana gelmifltir. Hapsedilenlerin hep-
si de idarî ve adlî görevleri olan yirmi kadar kad›d›r.2 Görev ve yetki-
sini kötüye kullanan, halktan rüflvet alan, adlar› fesat ifllere kar›flan ve
usulsüz fetva veren kad›lar›n bu tür hareketleri Y›ld›r›m Bayezid’in
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2 Kad›lar›n hapsi konusunu ayr›nt›l› bir flekilde ele alan Hoca Sadeddin (Tacü’t-te-
varih, I, 138-140), XV. yüzy›l kaynaklar› gibi, baflta rüflvet olmak üzere, bütün
olumsuzluklardan Veziriâzam Ali Paflay› sorumlu tutar ve hapsedilen kad›lar›n
say›s›n› seksen olarak gösterir. Ali Pafla, Y›ld›r›m’›n verdi¤i cezadan kad›lar› kur-



kula¤›na gider. Padiflah kad›lar› teftifl ettirir. Her biri birer kamu gö-
revlisi olan, ancak kanunsuz ve usulsüz davran›fllarda bulunan kad›la-
r›n ekserisi taflra teflkilât›nda görevlidir. Bayezid, Çandarl› Hayreddin
Paflan›n o¤lu Veziriâzam Ali Paflaya, ad› kötüye ç›km›fl bütün kad›la-
r›n toplanarak Yeniflehir’de bir evde hapsedilmelerini ve sonra da bu
evin atefle verilmesini emreder. Pafla, Y›ld›r›m’›n verdi¤i bir karardan
geri ad›m atmayaca¤›n› en iyi bilenlerdendir. Gerçekten Bayezid, ka-
nunlar›n uygulay›c›s› olan yöneticilerin, halk› incitmemeleri ve kimse-
ye haks›z muamele yapmamalar› için gereken titizli¤i gösteren bir pa-
diflaht›. Onun bu özelli¤inden bütün kaynaklar övgüyle söz eder. Pa-
diflah›n kesin talimat› ve kararl›l›¤› karfl›s›nda Ali Pafla, önce telâfla ve
endifleye kap›l›r ise de, olay›n çözümü için hemen harekete geçmeyi de
ihmal etmez. 

Nihayet kad›lar› kurtarmak için Ali Pafla bir ç›k›fl yolu bulur; padi-
flah›n de¤er verdi¤i nedimi Habeflli (mashara Habeflî Arap) birini devre-
ye sokar. Bu kifli, padiflah›n huzuruna ç›kar; fakat konuyu bir türlü
açamaz. Mashara Arab’›n kendisine bir fleyler söylemek istedi¤ini, an-
cak bir türlü söyleyemedi¤ini gören padiflah ondan rahat olmas›n›, dü-
flündüklerini kendisine aktarmas›n› ister. Afla¤›daki metinde de görü-
lece¤i gibi, aralar›nda uzun bir konuflma geçer. Daha sonra Veziriâzam
Ali Pafla huzura ça¤r›l›r. Ali Pafla, kad›lar›n ücretlerinin azl›¤› dolay›-
s›yla rüflvet ald›klar›n›, ücretlerinin art›r›lmas› durumunda rüflvet al-
mayacaklar› konusunda padiflah› ikna eder. Kad›lar›n hayat› ba¤›flla-
narak serbest b›rak›l›rlar. Bu tür bir olay›n tekrar yaflanmamas› için ka-
d›lar›n, bakt›klar› miras davalar›ndan % 20, yazd›klar› “fler‘î mek-
tup”tan, yani mahkemece verilen “hüccet”ten iki akça harç al›nmas›
kararlaflt›r›l›r. Osmanl›larda her yaz›lan fler‘î mektuptan iki akça al›n-
mas› bu olayla bafllam›flt›r.

Kad›lar›n hapsi ile ilgili ilk genifl bilgiyi Oruç Bey (ö. 1502’den son-
ra) vermektedir:

“Çün-kim Ali Pafla istiklâlî vezîr old›. Bir sözi iki olmazd›. Anun
zamân›nda ulemâlar ve dâniflmendler çok old›lar. Âl-i Osmân bir sulb
kavm idi. Kara Rüstem ve dâniflmendler kendü nefislerine uyanlar
geldiler. Dürlü dürlü fetvâya ve hîleye bafllad›lar. Takvây› götürdiler,
fetvây› kod›lar. Vilâyetlerde eski akçaya satu bazar itmeyeler. Dürlü

tard›¤› takdirde, Habeflî Arab’a yirmi bin akçe verece¤ini vadeder. Sonuçta mah-
pus kad›lar suçlar› ölçüsünde cezaland›r›ld›ktan ve ettikleri edepsizlik derecesin-
de azarland›ktan sonra serbest b›rak›l›rlar.
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dürlü ihdâs ifller itdiler. Akça kesüp yasaklar itdiler. Eski akça yürime-
ye ve dah› eski akça gayr› gayr› vilâyetlere gitmeye. Ve vezîri Ali Pafla
zevvâk kifli idi. Halkun dah› ekseri zevvâk old›lar. Taflradan kad›larun
dah› fesâd› ziyâde old›. Dürlü dürlü ifller ider old›lar. Kad›lar dah› rüfl-
vetle âlemi toldurd›lar. Kad›larun bu fesâdlar›n› Y›ld›r›m Bâyezîd Han
iflitdi kim kad›lar dürlü dürlü fesâd ifller ider old›lar. Çün pâdiflâh da-
h› bu hâllerine muttali‘ old›. Y›ld›r›m Han bir h›flm-nâk, tîz nefeslü
kimse idi. H›flm idüp hükm itdi kim, ne kadar kad›lar var ise hep ge-
türdi. Yirmiden ziyâde kad›lar› hükm idüp Yeni-flehr’de bir eve koyd›-
lar habs itdiler. Sonra girü hükm itdi kim, ne kadar kad› var ise habs
olunm›fl. Ol habs olunan kad›lar› evi ile bile oda urun yakun didi. Ceb-
rî hükm itdi. Vezîri Ali Pafla âciz kald›. Pâdiflâha [23b] söz söylemege
mecâli kalmad›. Zîrâ kim, bilürdi pâdiflâh› ki gazab› oldukda kimesne
söz söylemezdi. Paflalar› dah› âciz kald›lar. Kad›lar› kurtarmaga çâre
bulamad›lar. 

Meger pâdiflâhun bir mashara Habeflî zengî Arab nedîmi vard›.
Gâyet makbûl nedîmlerden idi. Ali Pafla ol mashara Habeflî Arab’a
haber gönderdi getürdi. Eyitdi: “Bre Arab! Eger kad›lar› kurtarursan
pâdiflâh h›flm›ndan, sana ne dirsen vireyim in‘âm ideyim” didi. Mas-
hara Arab hemândem turd› vard› kad›lar› kurtarmaga. Arab vard›, bir
çevük fiston giydi, bir çevük babuc giydi. Big-vâr sürdi, pâdiflâhun
sohbetine geldi. Y›ld›r›m Bâyezîd Han gâyet germ iken Arab, pâdiflâ-
hun huzûr›na gelüp karflus›nda turd›. Pâdiflâh eyitdi: “Bre Arab! Bu-
gün gâyet çevük ç›kdun, big-vâr, maksûdun nedür? didi. Arab eyitdi:
“Bugün sultânumdan bir nesne dilek iderin. Ve illâ pâdiflâhdan ben
korkar›m” didi. Pâdiflâh eyitdi: “Bre Arab! Korkma. Benden ne diler-
sen dile makbûldür” didi. Mashara Arab eyitdi: “Sultânum, senden di-
legüm budur kim, beni elçilik ile ‹stanbul’a gönderesin”. Pâdiflâh eyit-
di: “Bre Arab! ‹stanbul’da neylersin?” Arab eyitdi: “Sultânum! ‹stanbul
tekürinden bir kaç keflîfller dileyelüm.” Padiflâh eyitdi: Bre Arab! Bu
keflîflleri neylersin? Arab eyitdi: “Sultânum, bundag› kad›lar› hep k›ra-
lum. Bu keflîfller kad›l›k eylesünler” didi. Pâdiflâh eyitdi: “Bre Arab! Bu
keflîfller kad›l›k idince kendü kullarum kad›l›k idsene” didi. Arab eyit-
di: “Sultânum, bu keflîfller okum›fllardur. Bu kullar okum›fl degüller-
dür. Bu keflîfller çok okum›fllar, bunca y›llar zahmet çekmifllerdür”
[24a] didi. Y›ld›r›m Han eyitdi: “Bre Arab! fiimdi bu kad›lar dah› oku-
m›fllar m›dur? Arab eyitdi: “Sultânum, okumayan kad› m› olur” didi.
Y›ld›r›m Han eyitdi: ”Ya bre Arab! Nice idelüm” didi. Arab eyitdi:
“Sultânum, ol ifli paflalar bilür” didi. Y›ld›r›m Han Ali Paflay› k›g›rd›.
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Eyitdi: “Ali, bu kad›lar flimdi okum›fllar m›dur?” didi. Ali Pafla eyitdi:
“Sultânum, okumaduk kifli kad› m› olur” didi. Y›ld›r›m Han eyitdi:
“Ya okum›fllardur. Niçün yaramazl›klar iderler, okuduklar›n› dutmaz-
lar.” Ali Pafla eyitdi: “Sultânum, bunlarun düflelikleri azdur, cihetleri
yokdur” didi. Y›ld›r›m Han eyitdi: “Bunlara bir cihet bul›vir” didi. Ali
Pafla vard›, mîrâs itmekde bin akçada yirmi akça resm kod›. Ve girü fler‘î
mektûb da yaz›lsa her mektûbda iki akça resm kod›. Her fler‘î mektûb-
da iki akça resm almak ol zamândan berü kald›. Bu resmi Ali Pafla kod›.
Bu halkun dilinde vardur kim Ali Pafla tarh› iki akça didükleri bundan
kald›.”3

Âfl›k Paflazade (s. 71 vd.) ve Neflrî (I, 396-399), söz konusu olay›
“Lâtîfe” bafll›¤› alt›nda anlat›rlar. “fier’î mektup” tabiri her ikisinde de
geçmez. II. Murad devrinde (1421-1451) Osmanl› hizmetine giren ta-
rihçi fiükrullah (ö. 1488), kad›larla ilgili flu bilgiyi verir: 

“Yeniden adalet gösterdi. Kad›lar› toplad›. Onlar›n k›y›c›l›klar›n-
dan soruflturdu. Taaddîden, fleriate ayk›r›l›ktan, riflvetten özge nesne
bulmad›. Kimden fleriate ayk›r› nesne alm›fllarsa ödenmesini buyurdu.
Onlar›n terbiyesini verdi. Azli gerekeni azletti. Halk, ülkeler alan›n
yüksek adalet ve flefkatini iflitince ekim biçimleri, ifl güçleri ile, yurtla-
r›n› flenlendirmekle ugrafl›r oldular. Osmaneli her ne kadar flenlik idiy-
se de on kat daha flenlendi.” (Behcetü’t-tevârih, s. 57)4

4. Hapis olay›: Y›ld›r›m Bayezid’in Timur’un kendisine gönderdi-
¤i elçiyi hapsettirmesi.

II. Bayezid devri tarihçilerinden Kemal (ö. 1490’dan sonra), “Sul-
tan Y›ld›r›m Temür elçisin habs itdügin beyan ider” bafll›¤› alt›nda
flunlar› yazar:

‹flitdi elçi geldügini ol flâh Bezendi karflus›na tâk u dergâh
Ki emr itdi flehinflâh kondurular Buyurd› dürlü ni‘met göndürürler
O gice geçdi çün ol›d› sabâh fieh oturm›fl›d› kurup bârgâh
Getürün elçiyi didi flehinflâh Gelüp elçi didi yar›cun Allah
Ç›karup flâh eline sund› nâme Haber old› dirildi hâs u ‘âme
Bun› yazm›fl içinde kîl ü kalin Ki vir Taharten’e ehl ü ‘›yâlin
Dah› Germiyan-o¤l›na ilin vir Bu bir sözümi iki iyleme dir
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3 Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›. Oruç Beyin bu tarih eserinin, Paris Milli Kütüpha-
nesi No. 1047’de bulunan nüshas› taraf›m›zdan yay›ma haz›rlanmaktad›r. 

4 Kad›lar›n hapsi konusunda daha k›sa ve biraz de¤iflik bilgiler için bkz. Öztürk
Anonimi, s. 39-40; Yusuf b. Abdullah, s. 82 vdd.



Eger bu söze dah› uymayas›n Benüm sözümi hiç almayas›n
Heman k›ld›lar elçiyi giriftâr Tutuban iylediler hâlini zâr

Selâtîn-name, b. 1038-1045, 1052

Di¤er kaynaklarda bu bilginin do¤rulu¤unu teyit edecek herhangi
bir kay›t mevcut de¤ildir. Âfl›k Paflazade (s. 76) ve Neflrî (I, 344-45), Y›l-
d›r›m Bayezid’in, Timur’un tuhfe ve hediyelerle gönderdi¤i ulu elçisine
gereken ilgiyi göstermedi¤ini, getirdi¤i arma¤anlara iltifat etmedi¤ini,
Timur’un mektubuna a¤›r bir cevap yazarak elçiyi geri gönderdi¤ini
yazarlar. 

5. Hapis olay›: Y›ld›r›m Bayezid’in esaret ve hapis hayat›.

1402 Ankara savafl›ndan sonra Timur’a esir düflen Y›ld›r›m Baye-
zid’in durumunu Neflrî flöyle ifade ediyor: 

“Çünki Sultân mahbûs old›…” (I, 354-55); “Timur, Bâyezîd Han’›
tutup, habs idecek, ekâbir-i Rûm ittifâk idüp, Hünkâr’› Timur’dan sa-
tun almaga…” (I, 358-59); “Zîrâ atan ve kar›ndafllarun bi’l-fi‘l mahbûs-
lardur” (I, 376-377); “Timur … Y›ld›r›m Bâyezîd Han’› habsinden ç›-
kardup kendü yan›na da‘vet itdi.” (I, 408-409) 

Neflrî’nin üçüncü cümlesi, Ankara savafl›ndan sonra Y›ld›r›m’›n
flehzadelerinden Çelebi Mehmed ile Timur’un Amasya bölgesine
bey tayin etti¤i Kara Devletflah aras›nda geçen konuflman›n bir bölü-
müdür. Sanca¤› Amasya’ya dönmek için yola koyulan Çelebi Meh-
med’e gözda¤› vermek isteyen Devletflah, ona, babas› Bayezid ile
kardeflleri Musa ve Mustafa’n›n Timur taraf›ndan hapsedildiklerini
hat›rlat›r. Y›ld›r›m Bayezid’in hapsi ile ilgili olarak Ruhi (s. 398-
99)’de “âk›betü’l-emr padiflah mahbûs olup...” fleklinde bir kay›t yer
almaktad›r. 

6. Hapis olay›: Y›ld›r›m Bayezid’in flehzadelerinden Musa Çele-
bi’nin hapsi.

Meger bir gün iflitdi Mir Süleymân Ki Mûsa ‹sfendiyar’iledür el’ân
Sipâhi, Mîr Süleymân ol diyâra Sürüp itdi hücûm ‹sfendiyâr’a
Çü irdi yak›n›na ol diyârun Erifldi elçisi ‹sfendiyâr’un
Ki bunlarunla ahd idüp giderler Varup Mûsâ’y› anda habs iderler

Hadîdî, b. 1890-1893

7. Hapis olay›: Bu hapis örne¤inde herhangi bir ad belirtilmeksizin
genel bir ifade kullan›lm›flt›r. fiöyle ki:
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1402 Ankara savafl› sonras›nda, Y›ld›r›m Bayezid’in o¤ullar›ndan
Emir Süleyman Rumeli’ye geçerek Edirne’de padiflahl›¤›n› ilân eder.
Bir süre sonra taht iddiac›lar›ndan kardefli Musa Çelebi de Rumeli’ye
geçerek Emir Süleyman’la mücadeleye giriflir ve sonuçta Süleyman’›
bertaraf eder (1411). Musa Çelebi, kendi iktidar›n› güçlendirmek ve
daha serbest hareket edebilmek için, Emir Süleyman dönemindeki
Rumeli’nin nüfuzlu beylerini bir bir ortadan kald›r›r ya da hapseder.
Eski Osmanl› rivayetine göre iktidardaki padiflah, hangi beyden flüp-
he eder ya da kendine engel görürse onu, yetkisiz ve etkisiz bir konu-
ma getirirdi. Bu, Rumeli’de eskiden beri uygulanagelen bir durum-
dur.

“Çün Musa Çelebi kullar›n ilerü çekdi, Rum be¤lerin mans›bdan
düflürdi. Gördi kim kar›ndafl›ndan nice döndiler hâyin old›lar, bildi
kim kendüsine dah› hâyin olurlar. Zira kim Rum-illi’nün evvelden âhi-
re âdetleridür. Ve kang› be¤de kim flübhesi var idi kim, kasd itdi kim
cümlesin helâk ide ve kimini dah› habs ide.” (Öztürk Anonimi, s. 59)

8. Hapis olay›: Ankara (Engüri) muhaf›z› Firuz Bey o¤lu Yakup
Beyin Bedevi Çardak (Tokat’ta)’ta hapsedilmesi.

Bu olay, Çelebi Mehmed henüz saltanata geçmeden önce, 1412 y›-
l›nda meydana gelmifltir. ‹lk ifl olarak Anadolu’daki egemenli¤ini güç-
lendiren Çelebi Mehmed daha sonra Rumeli’ye geçerek kardefli Musa
Çelebi ile mücadeleye giriflir. Bu arada, ‹zmiro¤lu Cüneyd Beyin Ay-
d›n ve Saruhan üzerine yürüdü¤ü haberi gelir. Cüneyd üzerine yap›-
lacak sefere Ankara (Engüri) beyi Firuz Bey o¤lu Yakup Beyin de as-
kerleriyle kat›lmas› istenir. Ancak Yakup Bey, yoklu¤unda Karama-
no¤lunun iline zarar verebilece¤ini bahane göstererek sefere kat›lmaz.
Yakup Beyin bu tutumundan rahats›z olan Çelebi Mehmed, onu hap-
setmeyi hatta öldürmeyi düflünür; vezirleri ise Yakup Beyin hapsedil-
mesini tavsiye ederler. Yakup Pafla, her ne kadar suçsuz oldu¤unu an-
latmaya çal›fl›r ise de bunun bir yarar› olmaz. Çelebi Mehmed, Baltao¤-
lu’na Yakup Beyin Tokat’ta Bedevi Çardak’ta hapsedilmesini emreder.
(Neflrî, II, 499-501) 

“Sultan Baltao¤l›’na buyurd› ki: Tîz tur, bunun elin ve aya¤›n de-
mürleyüp Tokat’a gönder, anda habs itsünler, didi. Ya‘kûb Beg’i kayd
ve bend ile gönderüp Tokat’da Bedevî Çârtâk’da habs itdiler. Bu vâk›’a
hiceretün sekiz yüz on dördünci y›l›nda idi.” (Ruhî, 431)

9. Hapis olay›: Mihalo¤lu Mehmed Beyin Bedevi Çardak’ta hapsi
ve daha sonra hapisten ç›kar›lmas›.
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Osmanl› tarihinin fetret devri (1402-1413) diye adland›r›lan döne-
minde çok bafll›l›k hüküm sürmüfl ve Y›ld›r›m Bayezid’in flehzadeleri,
Osmanl› ülkesinin Anadolu ve Rumeli yakas›nda saltanat› ele geçir-
mek için k›yas›ya bir mücadeleye giriflmifllerdi. Rumeli’nin tan›nm›fl
uç beylerinden Mihalo¤lu Mehmed Bey, Musa Çelebi’nin Rumeli’de
hüküm sürdü¤ü s›rada onun beylerbeyisi idi. Çelebi Mehmed ile Musa
Çelebi aras›ndaki saltanat kavgas›nda Mihalo¤lu, kendisi bizzat Çele-
bi Mehmed’in huzuruna ç›kmak yerine o¤lu Yahfli Beyi göndermiflti.
Mehmed Beyin bu davran›fl›n›, kendisine karfl› muhalif bir hareket ola-
rak alg›layan Çelebi Mehmed, onu, tutuklayarak Tokat’ta Bedevi Çar-
dak’ta hapsetti (1413). Bu görüflte olan tarih yazarlar›n›n eserlerindeki
bilgiler flöyledir:

“Ol gün Mihal-o¤l› Bahfl› [Yahfl›] Be¤ geldi. Ol zaman Mihal-o¤l›
be¤lerbe¤isi idi. O¤lun› kendüsi gönderdi... Musa kat›nda hemân ak›n-
c› geldi. Mihal’i tutd›. Tokat’da Bidevî Çardag’a gönderdi habs itdi.”
(Öztürk Anonimi, s. 61, 62)

“Mihal-ogl› Yahfli Beg geldi... Mihal-ogl› hod Mûsa’nun beglerbe-
gisiydi... Mihal-ogl›n› dah› Tokad’a Bedevî Çartag’a gönderdiler, Sul-
tan Mehmed ayda bin akça ulûfe itdi.” (Âfl›k Paflazade, s. 84)

“Mihal-ogl› Yahfl› Beg dah› geldi. Mihal-ogl› Yahfl› Beg Mûsa
Beg[ün] beglerbegisi idi. Ogl›n› gönderdi, kendü gelmedi. Sultan Me-
hemmed Edirne’ye geldi. Cemî’ begler Mûsâ’dan yüz dörderdiler kaç-
d›lar, Sultân Mehemmed’e geldiler. Mûsâ Beg’ün kat›nda hemân ak›n-
c›lar kald› … Biz girü geldük bu tarafdan Mihâl-ogl›n› dutd›lar, habs
idüp Tokat’da Bedevî Çardag’a gönderdiler.” (Oruç Bey Tarihi, Paris
nüshas›, 32b)

Çelebi Mehmed ile kardefli Musa Çelebi aras›ndaki mücadelenin
son demlerinde Mihalo¤lu Mehmed Beyin Bedevi Çardak’ta ne za-
man hapsedildi¤ini bildirmeyen Neflrî (II, 558-561), Mihalo¤lu’nun,
Sultan II. Murad’›n amcas› Mustafa Çelebi’nin Rumeli’de taht iddi-
as›yla ortaya ç›kmas› üzerine hapisten ç›kar›ld›¤›n› kaydetmektedir.
Mehmed Bey, amca-ye¤en aras›ndaki Ulubat savafl›n› (1422) padiflah
kuvvetlerinin kazanmas›nda önemli rol oynam›flt›r. Savafl›n fliddetle
devam etti¤i bir s›rada Mihalo¤lu, Mustafa Çelebi saflar›nda dö¤üflen
Rumeli’deki eski silâh arkadafllar›n›n padiflah güçlerinin saflar›na
geçmelerini sa¤lam›flt›r.5
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Hadîdî ayn› olay› flu beyitlerle ifade ediyor:

Geçüp andan Gelibol›’ya irerler Gemiler hâz›ridi geçdi leflger
Hemân Sultân Murad oldukda âgâh Buyurd› hâz›r old› hayl ü hargâh
M›hâl-o¤l›’na âdem gitmiflidi Muhammed Hân an› habs itmiflidi
Tokat habsinden alurlar gelürler fiu hîndeydi ki göçmiflidi leflger
Eyü dirlikler itdi her birine ‹rince her biri ömr âhirine

Hadîdî, b. 2551-2554

10. Hapis olay›: V›lko¤lu’nun, uç beylerinden ‹shak Bey o¤lu Deli
Pafla lâkab› ile bilinen Pafla Beyi hapsetmesi.

1425 y›l›nda vuku bulan bu hapis olay› için bkz. Âfl›k Paflazade, s.
106; Neflrî, II, 580, 581. 

11. Hapis olay›: II. Murad’›n, Yusuf ve Mahmud adlar›ndaki kar-
defllerini Tokat kalesinde hapsetmesi.

“Sultan Murâd ol küçücek iki kardafllar›n... Tokat’da habs itmifl
idi. Getürdi, gönül gözlerin açd›, Burusa’da ulûfe itdi ve oturd›lar... Bi-
ri Mahmûd biri Yûsuf...” (Âfl›k Paflazade, s. 108); (Neflrî, II, 580, 581) 

‹ki hem-zâd› flâhun varidi mevcûd Biri Sultân Yusuf biri Mahmûd
Tokad’un kal’as›na iletmiflidi ‹kisini bile habs itmiflidi
Açup gönülleri gözin muhassal Olarun çeflmini itdi mükehhel
‹kisine de hizmetkâr u mesken Ulûfe itdi anlara mu’ayyen

Hadîdî, b.2420-2424

12. Hapis olay›: Mentefle beylerinden ‹lyas Beyin ölümü üzerine,
Ahmed ve Üveys adlar›ndaki iki o¤lunun, Mentefle taht›nda hak iddia
edecekleri gerekçesiyle, II. Murad taraf›ndan Tokat’taki Bedevi Çar-
dak’ta hapsedilmeleri.

Âfl›k Paflazade (s. 110-111) ve Neflrî, bu olay› ilk yazan tarihçiler
olarak, bu iki kardeflin iki y›l hapis yatt›klar›n› ve Ahmed’in Bedevi
Çardak hapsinden ne flekilde kaçt›¤›n› ayr›nt›l› bir flekilde anlat›rlar.
Hapishanenin girifl ç›k›fl güvenli¤ini sa¤lamaktan sorumlu olan kifli, fi-
rar olay›nda ihmali görülerek, Üveys Beyle birlikte idam edilmifltir.
Neflrî’deki metin (II, 586-591) flöyledir:

110 • Hapishane Kitab›

Paris nüshas›, 37b, Öztürk Anonimi, s. 68, 69; Yusuf b. Abdullâh, Tarih-i Âl-i Os-
mân, hzl. E. Sevinçli, ‹zmir 1997, s. 108-109; Hadîdî, Tevarih-i Âl-i Osman, hzl. N.
Öztürk, ‹stanbul 1991, b. 2551-2554.



“... iki oglan› Tokat’a gönderüp, Bedevî Çardag’› timar virdiler...
Ve bilcümle Mentefle-oglanlar› Tokat hisâr›nda olup, k›fl› k›fllay›p ya-
z› yazlad›lar. Bir k›fl dah› gelicek, k›fl yarag›n tedârik idüp, altlar›na
dökmege kuru otluk getürtdiler. Otluk getirene bu azd›r bize bir çu-
val dah› getür didiler. Vard› otluk getüren bu kez bir çuval çürük ot-
luk getürdi. Bunlar almay›p getürene yine virdiler, ald› gitdi. Kapuc›
sord› ki otlug› niçün yine alup gidersin? Ol kifli eyitdi: Eski otlukdur
kokar diyü begenmediler. Varup yine sâhibine virdüm didi. Andan
Mentefle-oglanlar› birbiriyle tan›flup eyitdiler: Osman-ogl› atamuz
taht›n elimizden alup bizim ömrimüzi geçüriyorur. ‹mdi birimiz hi-
sârdan hîleyle ç›kup Acem sultânlar›na ilticâ idüp aglayu görmek ge-
rek. Ola ki, Timur-leng gibi olup, yine taht›muza hâkim olavuz di-
yüp, Üveys Beg dah› evvel gelen çuvalun otlug›n› döküp Ahmed
Beg’i çuvala koyup, çevre yan›na otluk t›kup, çuval› arkas›na urup ›r-
gad sûretinde sokran› sokran›, “ne belâdur bu dah› benim bafl›m›za
cânuma geçdi, cân›mdan usand›m” diyüp kak›yarak, bunlar›n elin-
den ve bâzârl›klar›ndan âciz kaldum. Nesne begendürmezin bir ku-
ru otluk dah› nedür ki begenmezler. Bunlar› Osman-ogl› saklay› ney-
ler diyüp söyleni söge Ahmed Beg’i hisârdan taflra ç›kard›. Ve çuval-
dan taflra ç›kdug›nlay›n ittifâk ol hâletde bir at eline girdi. Hemân ar-
kas›na geldi, revâne old›... Ammâ Üveys Beg kaçamad›. Nereye gide-
cegin bilmedi ve hem at eline girmedi. Andan çünki sabâh old›, ge-
lüp Üveys Beg’i hisâr kapus›nda ele getürdiler; ammâ Ahmed Beg
gitmifl idi. Bu kaziyyeyi hünkâra bildürdiler. Üveys Beg’ün dah› yeri
bofl kald›. Zindânc› tutsak beklemekden halâs olup, ikisi dah› Hak
rahmetine vas›l old›.”

Hadîdî bu hapis olay›n› flöyle aç›klar:

‹ki o¤l› kald› ‹lyâs’un mücerred Biri Seydi anun birisi Ahmed
Bular Sultân Murad’un hizmetinde Dururlard› olurlard› kat›nda
Çü mevtin atalar›nun bilürler Hemân kaçmak yarag›n› k›lurlar
O tahta tâ varup bunlar ola flâh Meger Sultân Murad’› itdiler âgâh
fieh emr itdi bunlar› bend iderler Alup bendile Tokad’a giderler
‹düp habs ol Tokad’un kal’as›nda Kod›lar Bidevi Çardag içinde
Belî bu resme olur kâr-› hâyin Budur hem saltanat emrinde âyin
Ki hâyinün vücûd›n hâk iderler Cihân› fitnesinden pâk iderler
Olup Sultân Murad’un hizmetinde Bulurlard› ululuk devletinde
‹düp sultânun in’âm›na küfrân Degülmifl togr› bunlar itdi isyân
fieh-i âdil de emr itdi cezâs›n Olarun fi‘line göre cezâs›n

Hadîdî, b. 2474-2485
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13. Hapis olay›: Amasya ve Tokat çevresinde güven ve huzuru bo-
zan K›z›l Koca o¤lanlar›n›n, II. Murad’›n lalas› Yörgüç Pafla taraf›ndan
cezaland›r›lmas›.

Yörgüç Pafla, bu kiflilerin, söz konusu bölgedeki kötülüklerini ber-
taraf etmek için, askerî güç kullanmak yerine hile yolunu tercih eder.
Hemen padiflah a¤z›ndan bir mektup yazarak çeflitli hediyelerle birlik-
te K›z›l Koca o¤lanlar›na gönderir. Mektupta, onlardan, Canik Beyi
Alp Arslan’a karfl› birlikte hareket etmeleri ve Canik’i vurduktan son-
ra Artukova’ya gelmeleri istenir. Ayr›ca Artukova’n›n kendilerine ti-
mar verilece¤i vadedilir. Padiflah›n elçisiyle Yörgüç Paflan›n elçileri K›-
z›l Koca o¤lanlar›n› Çorum’da bulurlar. Mektuplar› okuyan K›z›l Koca
o¤lanlar› çok sevinirler. Bu haberleri duyan dört yüz Türkmen onlar›n
yan›nda toplan›rlar. Aralar›nda, h›rs›zl›k dâhil, çeflitli suç ifllemifl kifli-
ler de vard›r. Türkmenler, Merzifon ovas›na gelip konarlar. Yörgüç Pa-
flay› beklerler ve niçin gelmedi¤ini sorarlar. Kendilerine Yörgüç’ün
hasta oldu¤u söylenir. Bunun üzerine Amasya’ya hareket ederler.
Amasya giriflinde bunlar› Yörgüç’ün o¤lu H›z›r Bey (ö. 1444) karfl›lar.
H›z›r Bey, Türkmen ileri gelenlerine babas›n›n neden gelemedi¤ini an-
latt›ktan sonra, onlara, flehirde birkaç gün dinlenmelerini söyler. H›z›r
Bey, babas›n›n iyileflmemesi durumunda, Canik beyine karfl› yap›lacak
sefer için onlar›n yeterli olaca¤›n›, hatta gerekir ise kendisinin de gele-
bilece¤ini ifade eder. H›z›r Bey, Türkmen liderlerini bir saraya yerlefl-
tirir. Yörgüç Pafla, dört K›z›l Koca o¤lan›na flarab›n yan›nda baflka yi-
yecek içecek de gönderir. Türkmenlerin bafl› olan bu dört kardefl sar-
hofl olduklar›nda yakalan›r ve bafllar› kesilir. Dört yüz Türkmen tutu-
lup Yörgüç’e getirilir. Verilecek ceza konusunda ortaya de¤iflik görüfl-
ler at›l›r. Hepsinin bir hapse koyulup atefle verilmesini isteyenlere kar-
fl›l›k Yörgüç’ün görüflü farkl›d›r. O, Amasya’n›n kesme kayadan bir zin-
dan› oldu¤unu, zindan›n boflalt›larak, bu dört yüz K›z›l Koca Türkme-
ninin buraya at›l›p zindan›n a¤z›n›n kapat›lmas›n› ister. Olay›n üzerin-
den yedi gün geçtikten sonra bir kad›n Yörgüç’e gelerek, terzi olan o¤-
lunun zindana neden at›ld›¤›n›, o¤lunun ifli gere¤i Türkmenlerin ara-
s›nda bulundu¤unu söyler. Yörgüç Pafla, ona, bu ifle art›k bir çare ol-
mad›¤›n› ifade eder. Bunun üzerine kad›n, o¤lunun ölüsüne de raz›
olur. Yörgüç’ün emriyle zindan aç›l›r ve dört yüz ölü aras›ndan bu ka-
d›n›n o¤lu bulunur. Henüz ölmemifl olmas› suçsuz oldu¤una iflaret sa-
y›l›r. Yörgüç Pafla, meyyitlerin zindandan ç›kar›l›p defnedilmeleri ye-
rine Amasya ›rma¤›na b›rak›lmalar›n› emreder. (Âfl›k Paflazade, s. 111-
113; Neflrî, II, 592-599) 
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14. Hapis olay›: Canik Beyi Alp Arslan o¤lunun Yörgüç Pafla tara-
f›ndan yakalan›p II. Murad’a gönderilmesi ve bir evde hapsedilmesi.

“Yörgüç Pafla dügün eyledi, Alp Arslan ogl›n› dügüne okud›. Alp
Arslan ogl› tuyd›, Yörgüç’e haber gönderdi. Maksûdunuz bu benüm
elümdeki orman› almak istersiz. ‹mdi gelin timâr idün. Ben hünkâra
varay›n, hünkâr sag olsun. Bana dah› timâr vire didi. Ve hem Yör-
güç’ün hevâs› bu idi kim anun üzerine vard›. Alp Arslan ogl›n› Yör-
güç’e gönderdi. Sen gelme, ben varay›n didi ve hem geldi. Yörgüç tut-
d› hünkâra getürdi, tutsak geldi. Burusa’da bir evde habs itdiler, bir ni-
ce zaman eglenmedi. Evi hôrendesin dah› Yörgüç Amasya’ya getürdi
bekletdi. Alp Arslan ogl› dah› bir gice kendüyi bekleyen kifliyi berk
baglad›, tedârikin itmifl idi. Kendüyi hisârdan sark›td›, atlar›n hâz›r it-
mifl idi bindi ve gitdi. ‹ki y›ldan sonra hünkâra geldi, hünkâr dah› eyü
timâr virdi. Rûm-ili’nde, hôrendesin dah› yan›na getürdiler.” (Âfl›k Pa-
flazade, s. 115. Krfl. Neflrî, I, 600-603)

Hem eyle itdi Yörgüc’e geldi An› habs ile Yörgüc flâha sald›
Hisâr-› Bursa’da bir evde an› Koyup beklerleridi her zamân›
Meger bir gice fursat buld› kaçd› Hisârun burc›na bir ipi dakd›
Ol ipden sark›nup pes yire indi Tedârük itmiflidi ata bindi 
Giceyi gündüze katd› vü gitdi Menâzil kesdi vü mülkine yetdi
Bu hâl üzre iki y›l sürdi devrân Tefekkür itdi ibn-i Alp-Aslan

Hadîdî, b. 2579-2584

15. Hapis olay›: II. Murad, baflkent Edirne’de iken divan günü bir
atl›, Hamid ilini Karamano¤lu ‹brahim Beyin ald›¤› ve sancak beyini
de hapsetti¤i haberini getirir.

“Karaman-ogl› ‹brâhim Bey... Hamid-ili ucunda Begflehri’ne dü-
flüp, flehri al›p, beyi fiarâbdâr ‹lyâs Beg’i dah› tutup, habs itdi.” (Neflrî,
II, 614-615)

Tururken Edrene taht›nda sultân Meger kim bir süvar irdi flitâbân
Didi dîvân güni dergâha geldi Hamîd-ili’n Karaman-o¤l› ald›
Tutup sancak begini habs itdi Eli zabt eyledi taht›na gitdi

Hadîdî, b. 2693-2996

16. Hapis olay›: Sultan II. Murad’›n Eflâk beyi Drakula’yla iki o¤-
lunu ve V›lko¤lu’nun da iki o¤lunu hapsetmesi.

“Drakula’ya V›lk-ogl›’na kapuya gelin didiler. V›lk-ogl› kendi gel-
medi, iki ogl›n› gönderdi. Drakula gördi kim, V›lk-ogl› bunun gibi itdi.
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Kendi iki ogl›yla kapuya geldi. Drakula’y› tutd›lar oglanlarun bile.
Kendüyi Gelibul› hisâr›nda habs itdi, iki ogl›n› Germiyan vilâyetinde
Egrigöz hisâr›nda habs itdiler. V›lk-ogl›’nun iki ogl›n› Tokat hisâr›nda
habs itdiler.” (Âfl›k Paflazade, s. 126)

“Drakula’ya, V›lk-ogl›’na kapuya gel didiler... Drakula iki ogl›n›
al›p kapuya geldi. Hemân geldügi gibi, Drakula’y› iki ogl›yla tutup,
Gelibol› hisâr›na habs itdiler.” (Neflrî, II, 628-629) 

“V›lk-ogl›’nun iki ogl›n› tutup, Dimetoka’da habs edip, andan da-
h› ç›karup Balaban Paflayla Tokat’da Bedevî Çardak’a iledip gözlerine
mil çekdiler.” (Neflrî, II, 629-631) 

D›rakula’ya flâh gönderdi âdem D›rakula’yd› ‹flag’a beg ol dem
Didi kim âdemüm vardug› sâ‘at Gerekdür emrüme idüp itâ‘at
‹ki o¤lanlarun bile alas›n Sürüp ta‘cîl kapuma gelesin
Yine bu resme V›lk-o¤l›’na âdem Salup didi ki âdem vardug› dem
Gerek o¤lanlarun bile alas›n Sürüp sür’atle kapuma gelesin
Sak›n dime kim ben serdâr-› Lâz’am ‹tâ‘at itmezem ben ser-firâzam
‹ki o¤l›n gönderüp gelmedi gendi ‹çi hâyinidi korkup üflendi
D›rakula iki o¤l›n› ald› Sürüp ta‘cîlile dergâha geldi
‹ki o¤l› da V›lk-o¤l›’nun irdi Paflâlar pâdiflâha eydivirdi
Hemân emr old› cümle bend iderler Bular› habs içün alup giderler
Gelibol›-hisâr›’na iletdi D›rakula’y› kullar habs itdi
‹ki o¤l›n Germiyân’da habs iderler Ki ana E¤rigöz-hisâr› derler
‹düp irsâl flâhun kullarile O V›lk-o¤l›’nun iki o¤l› bile
‹ledürler Tokad’un kal’as›nda ‹derler habs anda ikisin de

Hadîdî, b. 2830-2843

Neflrî’ye göre bu olay 1438/39 y›l›nda meydana gelmifltir. Yukar›-
daki kay›tlarda da görüldü¤ü gibi, S›rp kral›n›n iki o¤lunun hapsedil-
dikleri yer hakk›nda üç farkl› rivayet söz konusudur. V›lko¤lunun
hapsedilen bu iki o¤lu daha sonra serbest b›rak›lm›fllard›r.

“El-hâs›l V›lk-ogl›’na girü vilâyetini virdiler. V›lk-ogl›’nun iki ogl›
kim Tokad’da idi, gözlerine demirli sürme çekdiler atas›na gönderdi-
ler.” (Âfl›k Paflazade, s. 131)

“Ve dah› V›lk-ogl›’nun iki ogl›n› Tokat habsinden ç›karup yine ata-
s›na gönderdi. Ammâ gözlerine mil çekilmifl idi.” (Neflrî, I, 646-647)

17. Hapis olay›: Veziriâzam Halil Paflan›n kardefli Mahmud Beyin
‹zlâdi-derbendi savafl› s›ras›nda düflman taraf›ndan ele geçirilip hapse-
dilmesi.
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“Kâfirün hod pus›s› var imifl. Bunlar gâfil iken Halîl Paflanun kar-
dafl›n› tutd›, ol Bol› sancag›nun begi idi... Halîl Paflanun kardafl›n dah›
Ungurus’dan satun ald›lar.” (Âfl›k Paflazade, s. 131) 

“Kâfirün meger pus›s› var imifl. Bunlar› gâfiliken ortaya al›p, Halîl
Paflanun kardafl› Mahmûd Çelebi’yi tutd›lar. Ol vakit Bol› sancag›n
yerdi... Mahmûd Çelebi’nün hâtûn› mâtem sûretinde gelip, hünkârun
elini öpüp, tazarru‘ idüp, Mahmûd Çelebi’nün halâs› içün hünkâra
yalvard›. Hünkârun dah› özi göyünüp Mahmûd Çelebi’yi satun ald›.”
(Neflrî, II, 646-647)

“Rum-ili’nin kaçdu¤›n kâfir göricek Anatol› üzerine galebe itdi.
Anatol›’y› s›d›lar. Halîl Pafla kar›ndafl› Mahmud Be¤ anda habs old›.
Hayli flikest vâki‘ old›.” (Öztürk Anonimi, s. 78)

Kemend-i bend erifldürüp yeterler Halîl Pafla kar›ndafl›n tutarlar
Oliken Bol› sanca¤› emîri Kazây› gör olur kâfir esiri 

Hadîdî, b. 2926-27

Mahmud Bey daha sonra, Macaristan’la yap›lan 1444 Segedin ba-
r›fl› hükümlerine göre, fidye karfl›¤›nda serbest b›rak›lm›flt›r.6

18. Hapis olay›: ‹zlâdi-derbendi savafl›nda Osmanl› ordusunun
düflman taraf›ndan pusuya düflürülmesinden sorumlu tutulan uç bey-
lerinden Turahan Beyin, II. Murad taraf›ndan hapsedilmesi.

“Murad Han... Durahan (Turhan) begi dutup Tokat hisar›na verü-
bilden... berü...” (Tarihî Takvimler, s. 31)

“Pâdiflâh-i ‘âlem-penâh hazretleri bir gün dîvân idüb fakîr ve
zu‘afân›n mesâlihini görürken Turahan Be¤’e gözü tüfl oldu ve ol saat
Balta-o¤lu’na fermân eyledi kim, Turahan’› tutub dîvân›ma getür de-
yü buyurdukda, Kap›c›-bafl› dah› Turahan Be¤’i tutub Pâdiflâh emri ile
habs eyledi... Turahan’› götürüb Tokat kalesinde habs eyleyeler. Kapu-
c›-bafl› dah› Turahan’› götürüb Tokat kalesine habs eyledi.” (Gazavât-›
Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, s. 31)

“Turhan Beg’i tutd›, Tokad’a Bedevî Çardag›’na gönderdi. Anun-
çün kim ekser kâfir [le] ugraflmaga sebeb ol olm›fl idi. Ve hem eyitdiler
kim, Turhan V›lk-o¤l›’yla gâyet dostlardur didiler.” (Âfl›k Paflazade, s.
131)
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“Ve Turahan Beg’i dah› Tokat’da Bedevî Çardag’a gönderdiler. Zî-
râ ekser küffârla ugrafla sebeb ol old›. Ve hem V›lk-ogl›’yla dostdur di-
diler.” (Neflrî, II, 646-647) 

Ele girmedi Yanko kaçd› gitdi ‹flit Sultân Murâd’› kim nice itdi
Turâhân Beg’i flâha gamz iderler Ol bulufldurmad› küffâr› dirler
Anun küffârile dâim eli var El alt›ndan olarunla dili var
fieh emr idüp tutup alup giderler Tokad’un kal‘as›nda habs iderler

Hadîdî, b. 2930-2933

1444 Varna savafl› s›ras›nda II. Murad, Azep Beyin ricas› üzerine,
Turahan Beyi serbest b›rakm›flt›r:

“Azeb Beg’i Turhan Beg’i hünkârdan diledi, Tokat hisâr›nun hab-
sinden ç›kartd›, hünkâr dah› âzâd itdi.” (Âfl›k Paflazade, s. 133)

“Azeb Beg, hünkârdan Turahan Beg’i dilek edip, Tokat hisâr›nun
habsinden kurtard›lar.” (Neflrî, II, 652-653)

19. Hapis olay›: Fatih Sultan Mehmed devrindeki (1451-1453) en
önemli hapis olay›, hiç kuflkusuz, zaman›n güçlü veziriâzam› Çandar-
l› Halil Paflan›n idamla sonuçlanan hapsi olay›d›r. Bu olayla ilgili me-
tinler flöyledir:

“Çehârflenbe güni Halîl Paflay› oglanlar›yla ve kethüdâlar›yla bile
tutd›lar habs itdiler. Bunlarun hikâyeti çokdur.” (Âfl›k Paflazade, s.
142)

Neflrî (II, 706-707) ise, Halil Paflan›n hapsi ve idam› konusunda,
“Zirâ vak›’a-i Halîl Pafla âlemde meflhûrdur” demekle yetiniyor.

[55a] Sultân Mehemmed Kostantin’i feth itdükden sonra vezîri Ha-
lîl Paflay› habs idüp Edrene’ye gönderüp Edrene’de kule bergoz›nda
habs idüp varup ‹noz kal‘as›n› feth idüp, andan gelüp arada k›rk gün
geçüp sonra Edrene’de merhûm, ma¤fûr, sa‘îd, flehîd Halîl Paflay› fle-
hîd idüp... (Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›)

“Padiflâh-› ‹slâm, Halîl Paflanun bir iki def‘a muhâlefetin görüp hâ-
t›r› andan perîflân olm›fl idi, hemândem emr idüp mahbûs itdiler ve
mecmû‘›n evlâd›n bile habs idüp ne denlü esbâblar› ve mâllar› var ise
mecmû‘›n hazîne-i ‘âmire içün zabt idüp ‘âk›bet an› dah› helâk itdi.”
(Ruhî, s. 449)

Pes emr idüp Halîl Paflay› tutd› Hisârun kullesinde habs itdi

Hadîdî, b. 3264
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“Sultân Mehemmed, Halil Paflaya cülûs husûsunda incinüp ‹stan-
bul’un fethinde küffârdan sulh içün rüflvet almak töhmeti ile, Yediku-
le’de habs olunup sekiz yüz elli yedide katl olundu.” (Hezarfen Hüse-
yin Efendi, Telhîsü’l-beyan, s. 186)7

20. Hapis olay›: Bu hapis olay›, II. Mehmed devrinin tan›nm›fl mi-
mar ve mühendislerinden Sinan-› Atîk olarak bilinen Mimar Sinan’la
ilgilidir. 

“fiimdiki zamanda kuldan kapuda yuvalar ziyâdedür. Yabandan
gelenün ra¤beti ziyâdedür. Anun içün ilerü zamandaki bereket yok-
dur. Hüner ehline ra¤bet kalmam›fldur. Minnet Hudâ’ya kim kendü
gözümüz ile gördük. Sultân Muhammed Yeni-câmi‘i ve sekiz medre-
seyi ve imâreti ve bîmarhâneyi yapan Mi‘mar Sinan’› nice dö¤e dö¤e
öldürdi habs içinde. Aceb anun günâh› ne idi ki ol hâl ile ölme¤e müs-
tehak ola idi.” (Öztürk Anonimi, s. 112 vd.)

21. Hapis olay›: II. Mehmed’in, Macar (Engürüs) kral›n› hapsetme-
si ve Kaz›klu Voyvoda’y› hapisten ç›karmas›.

“Sultân Mehemmed Han bunun bu ifllerine gâyet ile elem çeküp
tedârikin görüp bir azamet leflkerile üzerine varup, mel‘ûn karflu gel-
meyüp, sonra bir giceyle gelüp dün basgunun idüp ya‘nî [81b] çeri bir-
birine urup ürküdüm diyüp ol ifli râst gelmeyüp, Ramazân gicesi idi
zafer bulmayup ol aradan kaçup Engürus vilâyetine varup kral düflüp
habs itdi. 

Sultân Mehemmed Han Eflâk ilini urup y›kup yakup gelüp gitdi.
Arada birkaç begler Eflâk iline beg olup, sonradan Çepelefl dirler bir
kâfiri Sultân Mehemmed Han beg idüp, ol vakt kral girü Drakula-ogl›
Kaz›klu Voyvoda’y› habsden ç›karup Eflâk iline gönderüp …” (Oruç
Bey Tarihi, Paris nüshas›)

22. Hapis olay›: II. Mehmed’in, ‹sfendiyaro¤lu ‹smail Beyin o¤lu
Hasan Beyi hapsetmesi. 

“‹smâ‘îl Be¤ o¤l› Hasan ki Engüri’ye geldi, hemîn tutd›lar kapuc›-
lar çad›r›na iletdiler.” (Âfl›k Paflazade, s. 156)

Yazup bir nâme bir kula virürler Yine ‹sma‘îl Beg’e gönderürler
Denilmifl nâme sana irdügi dem Hasan Beg o¤luna kofl yarâr âdem
Hasan Beg’i yarar yoldafllarile Koflup gönderdi Engüri’ye bile
Hasan Beg’i buyurd› flâh-› a‘zam Dutup habs eylediler anda ol dem

Hadîdî, b. 3630, 3631, 3633, 3636
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23. Hapis olay›: Fatih Sultan Mehmed’in, harac›n› vermesi için,
Bosna kral›na gönderdi¤i Osmanl› elçisinin kral taraf›ndan hapsedil-
mesi. 

“Pâdiflâh Bosna kral›na âdem gönderdi. “Ya harâca mutî’ olsun, yâ-
hûd üzerine vard›m” didi. Pâdiflâhun haberin krala virdiler, varan
âdem pâdiflâhun mektûbun iletmifl idi. Haberin dinledi, dah› eydür:
“Bu Türki tutun öldürün” didi. Varan âdemi tutd›lar, yan›nda bir vezî-
ri vard›. Hey! Neylersin? Bosna vilâyetini harâb itdün ve hem kendini
helâk itdün, hele bu Türki tutdun, bu hatânun alt›ndan ç›karsan gâyet
erlikdür” didi. El-hâs›l bu elçiyi koyuvirdiler.” (Âfl›k Paflazade, s. 164)

K›ral emr itdi elçiyi tutarlar ‹ledüp evc kal’adan atarlar
Vezîri didi evme itme taksîr Buyur habs eylesünler görelüm bir
Nolayd› bu kaderde olmayayd› Ola kim Türk bunda gelmeyeydi
K›ral elçiye kim destûr verdi Gelüp elçi Muhammed Hân’a irdi

Hadîdî, b. 3816-3819

II. Mehmed, Bosna kral›n›n bu yapt›klar›n› cezaland›rmak için ve-
ziriâzam Mahmud Paflay› görevlendirir. Pafla, padiflah›n huzuruna ç›k-
mas› konusunda kral› ikna eder ve kral padiflah kap›s›na gelir. (Âfl›k
Paflazade, s. 165)

K›rala didi ki gelsün flâha tapsun Mutî‘ olsun harâca elin öpsün
Dah› birkaç hisâr›n flâha versün fiehün kullar› girsün zabt itsün
K›ral› ahdile inandurd› pâflâ K›ralun gönli hofl buld› tesellâ
Hisâr›n› ider pâflâya teslîm Didi ben kul›yam flahundur iklîm
Çü pâflanun bu ahdini iflitdi Muhammed Hân didi yanl›fl ifl itdi
Murad› buy›d› flâh-› cihânun Ki ala cebrî cümle mülkin anun

Hadîdî, b. 3845, 3846, 3851-3854

24. Hapis olay›: Bosna seferine ç›kan II. Mehmed’in, Bosna’ya biti-
flik Kuvac ve Pavl› illerinin beylerini hapsetmesi. 

“Kral kim geldi ve ol iki be¤ o¤lanlar›n bile kapuc›lar çad›r›na koy-
dular.” (Âfl›k Paflazade, s. 166)

“Tutup ol iki be¤ o¤lanlar›n bile tutup kapuc›lar çad›r›na b›rakm›fl-
lard›.” (Neflrî, II, 766-767)

fiehün geldügini çün-kim bilürler Ol iki iklîmün begi gelürler
Ki ya‘nî ideler flaha mudara Bulalar tâ halâs olma¤a çâre
K›ral geldi hemân habs itdi hünkâr Ol iki begleri de itdi giriftâr

Hadîdî, b. 3861-3863

118 • Hapishane Kitab›



Tutsak edilen Kuvac ve Pavl› ili beyleri, fieyh Ali Bistâmî’nin fet-
vas› üzerine öldürülmüfllerdir.

25. Hapis olay›: Akkoyunlu hükümdar› Uzun Hasan’›n baz›
adamlar›n›n hapsedilmesi (1472/73).

Akkoyunlu hükümdar› Uzun Hasan’›n Yusufça Bey kumandas›n-
da gönderdi¤i Akkoyunlu ve Karakoyunlulardan oluflan kuvvetler,
Tokat baflta olmak üzere, Anadolu’daki baz› flehirleri ya¤ma ederler.
Bunun üzerine Sultan II. Mehmed, Karaman Valisi fiehzade Mustafa
ile Anadolu Beylerbeyisi Davud Paflan›n emrindeki birlikleri Yusufça
Be¤e karfl› sevkeder. fiehzade Mustafa düflman›n ileri gelenlerini yaka-
layarak baflkent ‹stanbul’a gönderir.

“Mirzâ Yûsuf’› bâk› begleri ile, gerden ü dest-beste pây-› serîr-i
a‘lâya yitifldürdiler. Mirzâ Yûsuf’› habse sald›lar, bâkisin tîg-i âbdâra
tu‘me k›ld›lar.” (Tarih-i Ebü’l-Feth, s. 157)

“Tutsak edilen be¤lerden birisi de Temür Küregen o¤lu Emîr Mîran-
flah o¤lu Emîr Seydi Ahmed o¤lu Emir Mehmed Bak›r idi. ‹stanbul’da
-Tanr› her çeflit belâlardan korusun- hapsedildi. Burada hapishanede
öldü. ‹stanbul’da mahbus bulunan öteki be¤ler ölümden kurtuldular.
Canlar›n› sultan hazretlerinin kullar›ndan sat›n ald›lar. Paralar›n› ver-
dikten sonra serbest b›rak›ld›lar.” (Osmanl› Sultanlar› Tarihi, s. 358)

“… Karaman oglanlar› Uzun Hasan’un bir begi Yûsuf Mirzâ’yla
leflker cem‘ itdiler. Sultân Mustafa dah› Karahisâr’dan yürüdi, bunlar-
la bulufld›, eyü cenkler olund›. Uzun Hasan’dan gelen beg kim, ol Yû-
suf Mirzâ’dur ve hem Uzun Hasan’un ammîsi ogl›dur, an› tutd›lar esîr
itdiler, boyn›na ip takd›lar it gibi yeddiler.” (Âfl›k Paflazade, s. 177) 

“Çün Sultân Mustafa, Karaman-ogl›n› s›yup, Uzun Hasan’dan ge-
len Yûsuf Mirzâ’y› bir nice beyler ile dah› tutup habs itmifl idi, elini
ayag›n› demirleyüp ag›r bend ile ‹stanbul’a gönderdi. Tâ ki, atas› ney-
lerse eyliye. Andan Sultân bir nice gün habs idüp, sonra Uzun Hasan’a
ag›r› altuna satup, Tokat kînini ald›lar.” (Neflrî, II, 800-803)

“Bu tarafdan Karaman begi, Sultân Mehemmed ogl›, Sultân
Mustafâ Beg Çelebi Karaman leflkerile Anatol› beglerbegisi Dâvud
Pafla Anatol› leflkeriyle varup, Yûsufca Beg kahpe-zen üzerine fleb-
hûn idüp, Yûsufca Beg çerisini, k›rklar leflkerini târmâr idüp s›yup
Sultân Mustafâ ve Dâvud Pafla gayret ve hafliyyet idüp k›rklar, bal-
d›r› tuluklular› leflkerini tag›dup perâkende idüp kovup k›rup Yû-
sufca Beg kahpe-zeni dirile dutup esîr idüp, bir niçe ekâbirlerinden
bile dutup Sultân Mustafa’ya getürdiler. [84b] Sultân Mustafâ dah›

Tarih Zinciri • 119



ekâbirleri ile habs idüp Kostantin’e babas› Sultân Mehemmed hana
gönderdi. Sonra Yûsufca Begi agr›nca altuna satup Tokad’un bahâ-
s›n› ald›lar, hicretün sene 878 y›l›nda vâki‘ old›.” (Oruç Bey Tarihi,
Paris nüshas›)

26. Hapis olay›: Veziriâzam Mahmud Paflan›n hapsi ve idam› (1474).

“Sultân Mehemmed Mahmûd Paflay› ehl-i nifâk ve münâf›klar ve
ehl-i fesâd müfsidler sözine i‘timâd idüp azl eyledi. Varup Hasköy’de
müteka‘id old›. Ol zamânlarda Sultân Mustafâ dah› vefât itmifl idi.
Memleketde olan a‘yân ve erkân azâya geldüginde merhûm, magfûr
Mahmûd Pafla dah› azâ niyyetine Âsitâne-i sa‘âdete gelicek mans›b›n-
dan vehm iden sâhib-i garezler, Sultân Mustafâ vefât›na ferahdur diyü
gamz eylediler. Zîrâ sâb›kda mâbeynlerinde keder var idi, giderme-
mifller idi. Gammâz-› hemmâz söziyle h›flm idüp, on yedi gün Kule’de
habs idüp, âk›bet flühedâ derecesine irifldürdi. Ve hem sekiz yüz sek-
seninde.” (Behifltî, 202a-b)

“Mahmûd Pafla dah› Edirne kurbunda Hasköy’e varup otururken
nâgâh Sultân Mustafâ’nun ölüsi haberi geldi … Andan Mahmûd Pafla,
Sultân Mehmed’e azâya ‹stanbul’a geldi. Hemândem Sultân Mehmed
incinüp, tutup habs idüp Mahmûd Paflay› âhirete gönderdi.” (Neflrî, II,
820-821)8

27. Hapis olay›: “Sultan 880 y›l›nda Kara Bo¤dan ülkesine yönel-
di. O ülkenin be¤i birçok kâfirlerle karfl› durdu. Savafl old›. Ulu ve yü-
ce Sultan afla¤›l›k ve kötü kâfiri, onun hayvan gibi belki hayvanlardan
da afla¤› olan tayfas›n› yendi. Onlara boyunlar›n› vurmak, eza için hap-
setmek, öldürmek, köle yapmak gibi müstehak olduklar› cezalar› tat-
bik etti.” (Osmanl› Sultanlar› Tarihi, s. 359)

28. Hapis olay›: Fatih Sultan Mehmed’in Gedik Ahmed Paflay›
hapsetmesi (1479).

“Gedik erine eydür: “Sen var ol hisârun [‹skenderiyye] üzerine
var” didi. Ahmed ihmâl itdi. Pâdiflâh Ahmed’i tutd›.” (Âfl›k Paflazade,
s. 187)

“Ahmed, ‹skenderiyye’nün üzerine sen var düfl” didi. Ahmed,
hünkâr›n bu sözini kabul itmeyip ihmâl itdi. Hünkâr dah› Gedik Ah-
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med’i tutup Bo¤azkesen hisâr›nda habs idüp ‹skenderiyye’ye yönel-
di.” (Neflrî, II, 836-837)

‹bn Kemal, Gedik Ahmed’in Fatih zaman›nda zindanda hapsedil-
di¤ini yaz›yor:

“Makbûl-i hazret iken tînetinde mecbûl olan habâset uc›ndan
ma‘zûl ü mahzûl olub, magzûb u menkûb old›. Tâli‘-i menhûs ve baht-›
menkûsla mashûb olup, bir zamân zindânda mahbûs oldukdan sonra
gull ü züllden halâs buld›.” (‹bn Kemal, VIII, 44)

29. Hapis olay›: Uzun Hasan taraf›ndan esir edilen Osmanl› beyle-
rinin hapsedilmesi.

“Andan Turhan Beg-ogl› Ömer Beg’i ve Hac› Beg’i ve Fenârî-ogl›
Ahmed Çelebi’yi ve nice subafl›larla tutup esîr itdiler. Andan Uzun
Hasan bu üç bellüce kiflileri al›koyup saklad›, kalan›n Bayburd’a gön-
derdi.” (Neflrî, 810-811)

“Meger Has Murâd cenginde cenk aras›nda beglerden Turhan
Beg-ogl› Ömer Beg, Hac› Beg, Fenârî-ogl› [86b] Ahmed Beg dah› bir kaç
begler esîr olm›fllard›. Ecel hod gelmemifl idi. Kudret … yüz göstermifl
idi. Uzun Hasan bunlar› habs itmifl idi; bir çad›r içinde... Uzun Hasan
zîrâ s›nup kaçdukda haber gönderüp, ol habs içinde olan begleri k›run
deyü ›smarlam›fld›.” (Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›)

30. Hapis olay›: Azebler a¤as› Mahmud A¤an›n Cem Sultan tara-
f›ndan hapsedilmesi.

“[92a] … âk›bet Sultân Cem’e flikest vâki‘ olup kaçup Karaman’a
gitdi. Meger bu arada niçe hadesler olup azebler agas› Mahmûd Aga
Cem Sultân elinde habs olup, sonra halâs bulup kaçup gelüp Sultân
Bâyezîd’e geldi.” (Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›)

31. Hapis olay›: Varsak be¤lerinden baz›lar›n›n hapsedilmesi
(1486).

“Turgud-o¤l› kaçup Varsak be¤leri gine sulh idüp bir kaç Varsak
be¤i tutup habs idüp dah› Davud Pafla ol aradan dönüp gelüp çeriye
destûr virüp kendü gelüp Vize nâhiyyesinde Sultan Bayezid’e bulufl-
d›.”(Öztürk Anonimi, s. 133)

“Yayan olup çevre yan›na çal›flurken Arab be-nâmlar›ndan ol dah›
birisini tîg-› Samsam ile âl›nun boyn›n› çalup atdan y›kup, âk›bet üze-
rine çokluk âdem üflüp dutup Özbek Beg’e iletdiler. Dah› niçe begler
bile kral ogl› ‹shak Beg bile bunlar› dutup alup Sultân Kayt› Beg’e
iletdiler. Emr idüp habs itdiler. Çün leflkerimüze girü bunun gibi flikest
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vâki‘ old›, Hakk’un emridür dutmak gerek hükm Allah’›ndur. Çün
Kudret böyle gösterdi. Sultân Bâyezîd Han bu haberleri iflidüp vezîri
Dâvud Paflay› dört bin yeniçerile yedi sekiz bin [95b] azeb Anatol›’dan
ve Rûm-ili’nden Rûm-ili leflkeri ve begleri ve beglerbegisi Had›m Ali
Beg Gelibol›’dan geçüp Dâvud Pafla Kostantin’den göçüp Anatol›’da
buluflup, bunca ag›r leflkerlerle Arab diyâr›na ç›kup, Arab leflkeri kar-
flu gelmeyüp... Zulkadir-ogl› Alâddevle Dâvud Pafla ile gelüp bulufld›-
lar. Dâvud Pafla Alâddevle’ye gâyet hurmet idüp Dulkadir-ogl› Alâd-
devle dah› Dâvud Paflaya mu‘âvin olup bir yirde bul›flup meflveretle-
flüp, Dâvud Pafla Alâddevle’yi hil‘atleyüp, andan dönüp gelüp Varsak
taraf›na varup, Varsak beglerini ele getürüp, kimini habs idüp ve kimi-
ni öldürüp ve kimini girü sulh ile âzâd idüp ve Turgud begleri bâki
kim var ise kaçup gitdiler. Her birisi bir tarafa gidüp sonra Varsak beg-
leri ve Turgud begleri bâki kalan kim var ise gelüp Dâvud Pafla ile sulh
olunup bar›fl›lup, ahd ü peymân idüp andlaflup, sulh u musâlaha olun-
d›.” (Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›)

“[141b]... Teke deresinden Osmân-ili’nden üç yüz mikdâr› Varsak
yigitleri gelüp bir sarp yirde turup cenk itdiler. Hayli âdem helâk idüp
telef eylediler. Âhir sulha dah› râz› olup uymad›lar. Âk›bet yeniçeri tâ-
yifesi bir yirden yol bulup tüfek serpüp bir ugurdan yürüyüp varup,
ol Varsaklar› k›rd›lar. Diflilerini ogul k›z gelin avret er cemî‘isini esîr it-
diler. ‹ki üç gün mikdâr› habs idüp, sonra âzâd itdiler. fier‘a muhâlif
arada olan fesâd› anmak olmaz hemân hayr ola.” (Oruç Bey Tarihi, Pa-
ris nüshas›)

32. Hapis olay›: Gedik Ahmed Paflan›n Edirne Saray›’nda hapsi ve
daha sonra idam edilmesi (1482).9

Fatih devrinin baflar›l› vezirlerinden Gedik Ahmed Pafla10 ile II.
Bayezid aras›nda 1473 Otlukbeli savafl›nda flu olay geçer: II. Mehmed,
o¤lu fiehzade Bayezid’in kumanda etti¤i sa¤ cenahtaki bozuk olan
saflar›n düzeltilmesi iflini Gedik Ahmed Paflaya havale eder. Paflan›n
kendi saflar›yla ilgilenmesine Bayezid al›n›r. Birbirlerine karfl› ölçüsüz
sözler sarfederler. Bayezid padiflah olunca Otranto seferinden henüz
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9 ‹. H. Uzunçarfl›l›, “De¤erli Vezir Gedik Ahmed Pafla II. Bayezid Taraf›ndan Ni-
çin Katledildi?”, Belleten, XXIX/115 (1965), s. 491-498. 

10 Gedik Ahmed Pafla 1461’de Anadolu beylerbeyi, 1470’de vezir, 1474’te veziri-
âzam oldu; 1477’de hapsedildi, 1478’de kapudan, 1479’da Levkas’›, 1480’de
Otranto’yu fethetti. Cem Sultan› himaye etti¤i flüphesiyle 18.11.1482’de idam
edildi.



dönmemifl olan Ahmed Paflay› geri ça¤›r›r (1481). Ahmed Pafla ‹stan-
bul’a gelince Bayezid, geçmiflte aralar›nda geçen olaylar› unutmas›n›
söyler ve birlikte çal›flmalar›n›n gereklili¤i üzerinde durur. Yeniçeriler,
yap›lacak seferlerde, bafllar›nda serdar olarak, daha önceki seferlerden
tan›d›klar›, Ahmed Paflan›n bulunacak olmas›ndan büyük sevinç du-
yarlar. 

Gedik Ahmed, vaktiyle vezirlerden ‹shak Pafla (ö. 1485)’n›n11 k›z›
ile evlenmiflti. Fakat kar›s›n›, Sultan II. Mehmed’in o¤lu Mustafa Çele-
bi ile zina yapmas› üzerine boflar. Bu olay dolay›s›yla kay›npederle da-
mad›n aras› aç›l›r. ‹shak Pafla, II. Bayezid’in tahta geçmesi için geliflme-
lere yön veren bir kifli idi. Gedik Ahmed’i, II. Bayezid’in gözünden dü-
flürmek için her f›rsat› de¤erlendirir. Bayezid, vaktiyle kardefli Cem’e
destek veren Gedik Ahmed’e zaten güvenmez.

Sultan Bayezid, bütün vezirlerini ve ekâbirlerini Edirne saray›nda
bir ziyafete davet eder. Padiflah, davetlileri büyük bir ihtiflam ve deb-
debe ile karfl›lar. Birlikte flarap içilir. Bayezid içki ve sohbet meclisinde
bulunan vezirlere, Gedik Pafla hariç, güzel renkli hil’atler giydirir ve
her birine altunla doldurulmufl yald›zl› bir kadeh hediye eder. Gedik
Ahmed’e ise altun s›rmal› siyah bir hil‘at giydirir. Pafla, bunun, u¤ur-
suz bir fleyin ön habercisi oldu¤unu anlar ve padiflaha: “... bana karfl›
böyle bir gizli maksad›n vard› da, o hâlde bu rezalet flarab› içmeye be-
ni niçin zorlad›n?” diye ba¤›r›r. 

Vezirler, gecenin geç vaktinde, flaraptan a¤›rlaflm›fl bir flekilde, Ba-
yezid’i överek saraydan ayr›lmak isterler. Bayezid, onlar› sarhofl ol-
duklar› için b›rakmak istemez; kap›c›lar› taraf›ndan atlar›na bindirile-
rek evlerine götürülürler. 

Herkes gittikten sonra Gedik Ahmed Pafla da ayr›lmak ister; ancak
Bayezid kalmas›n› söyler. Bayezid, adamlar›na Gedik Ahmed’i hemen
tutup sarayda hapsetmelerini emreder. Paflaya iflkence yap›l›r. Baye-
zid’in niyeti onu öldürmekti. Fakat Bayezid’in güvendi¤i adamlar›n-
dan Had›m Pafla, acele etmemesini, bunun sonuçlar›n›n görülmesi ge-
rekti¤ini söyler. Çünkü yeniçeriler, serdarlar› Gedik Ahmed’e içten
ba¤l›d›rlar. 
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Babas›n›n hayat›ndan büyük endifle duyan Gedik Ahmed’in o¤lu
babas›n›n ak›betinin ne oldu¤unu ö¤renmek için gecenin ortas›nda
bir vezirden di¤erine koflar. Nihayet o, babas›n›n Sultan Bayezid’in
emri ile ölümle cezland›r›lmak için hapsedilmifl oldu¤unu ö¤renir ve
ayn› bilgiyi saraydan da al›r. Bu haberi al›r almaz gece yar›s› yeniçeri
k›fllalar›na giderek babas›n›n, sarayda hapsedildi¤ini ve yak›nda öl-
dürülece¤ini askerlere anlat›r. O, yeniçerilere: “Böyle insafs›z bir su-
çun ifllenmesine siz cesur askerler nas›l izin vereceksiniz? Sizler ba-
bamla ayn› tuzu ve ekme¤i birlikte paylaflmad›n›z m›?” der. Bunun
üzerine bütün yeniçeriler hemen toplan›p, silâhlanarak saraya yürür-
ler. Saray›n kap›lar›n›n aç›lmas› için ba¤›r›p ça¤›rmaya ve tehditler
savurmaya bafllarlar. Yeniçerilerin taflk›nl›klar›n› gören ve onlar›n kö-
tü ifller yapabilecekleri endiflesine kap›lan Bayezid, sonunda saray›n
kap›lar›n› açmak zorunda kal›r. Yeniçeriler, pervas›z bir flekilde ve
büyük bir cür’etle padiflaha a¤›r sözler sarfederler. Gedik Ahmed’in
hemen kendilerine gösterilmesini, e¤er bu istekleri yerine getirilmez
ise, ona, bafl›na neler gelece¤ini kendin düflün derler. Bunun üzerine
Gedik Ahmed yeniçerilere gösterilir. Fakat askerler Paflan›n iflkence-
ye maruz kald›¤›n› ve onun gibi bir kumandan›n asla hak etmedi¤i
bir muameleye tâbi tutulmufl oldu¤unu görürler. Çünkü Bayezid’in
adamlar› Paflan›n elbiselerini ç›karm›fllar ve ona iflkence yapm›fllard›.
Pafla, bafl› aç›k, yal›n ayak ve üzerinde sadece iç çamafl›rlar› oldu¤u
hâlde yeniçerilerin huzuruna getirilmiflti. Öfkeli yeniçeriler hemen
Bayezid’in bir iç o¤lan›n›n bafl›ndan kavu¤unu çekip ç›kar›rlar ve Pa-
flan›n bafl›na koyarlar. Ayr›ca elbise de temin ederek ona giydirirler.
Büyük sevgi ve sayg› duyduklar› Gedik Ahmed’i yanlar›na al›p sa-
raydan ayr›l›rlar.

Padiflaha karfl› oldukça hiddetlenen askerleri yat›flt›rmak ifli yine
Gedik Ahmed Paflaya düfler. Kin ve öfke dolu yeniçerilere Pafla flöyle
hitap eder: “Yoldafllar, benim hat›r›m için ayaklanmay› ve baflkald›r-
may› bir tarafa b›rak›n. Bayezid bizim hükümdar›m›z ve efendimizdir.
Hakk›mda ne düflünürse düflünsün ona yine de itaat etmek boynumun
borcudur! Belki de biz görevimizi do¤ru dürüst yapmad›k. O da bu
yüzden bana böyle davrand›.” Gedik Ahmed’in bu sözleri yeniçerileri
sakinlefltirmeye yeter. Bununla birlikte kap›kulu askerlerinin ruhlar›n-
da Bayezid’e karfl› belli bir k›zg›nl›k ve öfke kal›r. 

Gedik Ahmed Pafla bu olaydan sonra bir süre daha vezirlik göre-
vinde kald› ise de, çok geçmeden idam edildi. Onun idam›nda, Baye-
zid’in Gedik Ahmed Pafladan sürekli flüphelenmesi, geçmiflte aralar›nda
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geçen tats›z olaylar›n yan›nda kay›npederi ‹shak Paflan›n ard› arkas›
kesilmeyen iftiralar›n›n da etkili oldu¤u anlafl›l›yor.12

Dönemin Osmanl› kaynaklar›ndaki kay›tlar flöyledir:

“... Sultan Bayezid girü gelüp Kostantiniyye’de karâr itdi. Ramaza-
nun evvelinde Edrene’ye gelüp flevval ay›nun alt›nc› güni yek-flenbih
gicesinde vezîrleri ve ekâbirleri ve a‘yân u eflrâf› cem‘ idüp Sultan Ba-
yezid flarâb meclisin idüp, o gice n›sfu’l-leylde sa‘ât-i zühalde nefs-i
Edrene’de Yeni-saray’da ekâbiri, a‘yân› hil‘atleyüp bu meclisde mer-
hûm Gedik Ahmed Paflay› sene-i 887 y›l›nda flehîd eyledükden son-
ra...” (Öztürk Anonimi, s. 131)

“Girü Sultân Bâyezîd ogl› Abdullah’› Karaman’a pâdiflâh idüp, an-
dan gelüp Kostantiniyye’de karâr idüp, bir kaç gün [sonra] andan gö-
çüp, Ramazân ay›nun evvelinde Edrene’ye gelüp karâr idüp, fievvâl
ay›nun alt›nc› güninde yek-flenbih gicesinde mezkûr leylden alt› sâ‘at
geçdükde sâ‘at-i zühâlde Edrene’de Yeni-sarây’da vezîrleri ve dah›
ekâbirleri, begleri cem‘ idüp vezîrleri, ekâbirleri hil‘atleyüp, bu mahâl-
de meclis-i flarâbda merhûm, magfûr, sa‘îd, flehîd, ilâ Rahmeti’llâhi
te‘âlâ, Gedük Ahmed’i flehîd idüp, flühedâ mertebesin bulup, takdîrde
hod vard›. Ecel ol vakt takdîr olunm›fl idi. Sultân Bâyezîd’ün elinden
ne gelür, hükm, Allâh tebâreke ve te‘âlâ hazretlerinindür, el-hükmü’llâ-
hi’l-aliyyi’l-kebîr. (Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›, 92b)

“Gedik Ahmed Pafla bezm-i sürûrda hamr-› gurûrla mesrûr iken
emri âhir oldu¤›n›, sâkî-yi devrân-› bî-mihr elinden peymâne-i ömri
zehr-i kahr-i dehr ile toldu¤›n› beyân eyler.

Gedik Ahmed Pafla, ki flecâ‘at ü celâdetle mevsûf, flehâmet ü flarâ-
metle ma‘rûf olan dilîr ü sâhib-tedbîr serdârlarun biri idi, hengâm-› ne-
berd olsa dürüst merd idi, emmâ safrâ-y› hiddete boyanm›fl flîr-i zerd
idi. Dürüflt-hûy u türüfl-rûy, kendüzi haflin, sözi iri idi. fiîr gibi her za-
mânda aln› pür-çîndi; müjgân› sehm-i h›flm, ebrûs› kemân-› kîndi... 

Gerçi flemflîr-i cihân-gîrle niçe yerler müsahhar itmifl, leflker tedbî-
rinde bî-nazîr sipehsâlâr idi, emmâ dimâ¤-› pür-fesâd› bâd-› gurûrla
tolm›fld›, ser-i bî-sâmân›nda serkefllik hevâs› var idi. Sultân-› cihânun
huzûr›nda küstâhâne ibrâmlar iderdi; itmâm-› mehâmm-i merâm›nda
haddinden taflra ikdâmlar iderdi. Nizâm-› memlekete ki, Pâdiflâh-›
hilâfet-penâhun ahkâm-› saltanatda istibdâd u istiklâline menût u mer-
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bûtdur, anun eyyâm-› bekas›nun imtidâd›yla ihtilâl ihtimâli olma¤›n,
flart-› fart-› ihtiyât ri‘âyet olub, madde-i fesâdun izâlesine ihtimâm
ol›nd›. Mezbûr mahzûr-› mütevakka‘un def‘i içün mezbûr bed-gümâ-
nun kenâr-› âsitân-› hizmet-i Sultândan, belki miyân-› meydân-› cihân-
dan ref‘ine mevkûfd›. Lâ-cerem, muktezâ-y› rây-› vüzerâ-y› pür hazm
ve ümerâ-y› ûli’l-‘azmle ‘amel k›l›nub, zarar-› ‘âmm› def‘ içün hâssa il-
tizâm ol›nd›. Bir gice Cemflîd-i nâhîd-bezm, hûrflîd-i ‘utârid-hazm, vü-
zerâ-y› kirâm› ve ümerâ-y› ‘izâm› sarây-› selvet-fezây›na da‘vet idüp,
sohbet itdi. Ol meclis-i hâssda, ki zühre-mutrib ve mâh-rakkâsd›, begler
yediler ve içdiler. Hil‘atlanub destûr old›, her biri sürûrla turd›,
makam›na gitdi. Mezkûr destûrî taflra ç›k›cak, mekân›na gitmege ko-
yuvirmediler. Fermân-› Sultân› yerine getürüb, iflin bitürdiler ve kay-
d›n yitürdiler (yediler). Sâkî-yi ecel peymâne-i ‘ömrinde bâkî kalan bâ-
deyi eline sunub, sürâhî gibi bo¤az›n s›kd›; desti gibi kol›n› tutd›lar, ve
hum gibi a¤z›n› muhkem yumd›lar, meycûfl gibi cân› burn›ndan ç›kd›. 

Zikr olan ahvâl... 887 fievvâlinde (Kas›m-Aral›k 1482) vâk›‘ ol-
d›.”(‹bn Kemal, VIII, 42-43)

33. Hapis olay›: Derencil Ban’›n Karahisâr (fiebinkarahisar) kale-
sinde hapsedilmesi (1492/1493).

II. Bayezid devrinde Yakup Pafla kumandas›nda Bosna’ya ak›nlar
düzenlenir. Bosnal›lar, Macar kral›ndan yard›m isterler. K›rbova sava-
fl›n› (1493) Yakup Paflan›n kumandas›ndaki Osmanl› kuvvetleri kaza-
n›r. Birçok esir al›n›r. Esirler aras›nda tan›nm›fl banlardan Derencil Ban
da vard›r. Derencil Ban’›n da aralar›nda bulundu¤u ileri gelen esirler,
zafer müjdesini bildiren mektuplarla Sultân Bayezid’e gönderilir ve
hapsedilirler.

“Ve ol Derencil Ban’› hünkâr Karahisâr’a habse göderdi.” (Âfl›k
Paflazade, s. 243 vd.)

“Bayezid bunlar› görünce ziyadesiyle sevindi. Ban’› zincire vurul-
mufl olarak deniz yoluyla Karahisar kalesindeki hapse gönderdi.”
(Kreutel, Hanivaldanus Anonimi, s. 23) 

‹ledürler alemler cümle ma‘kûs Derencil-bân niçe bân dah› mahbûs
Buyurd› bânlar› alup giderler Karahisâr’a varup habs iderler 

Hadîdî, b. 4870, 4876 

Sonuç olarak, çal›fl›lan döneme ait Osmanl› tarih kaynaklar›n›n
verdikleri bilgilere göre, padiflahlar›n hapisle cezaland›rd›klar› kifliler
genellikle kad›, beylerbeyi ya da vezir unvan›n› tafl›yan kamu görevli-
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leri ile flehzadelerdir. Görevini suiistimal eden, lây›k›yla yapmayan, el
alt›ndan düflmanla ifl birli¤i yapan ya da padiflah›n emrine itaat etme-
yenler hapsedilmifllerdir. Özellikle siyasî istikrar›n olmad›¤›, ülkede
birlik ve bütünlü¤ün bozuldu¤u zamanlarda iktidara gelen padiflah,
daha önceki padiflah dönemindeki üst düzey yöneticileri, sadece gö-
revlerinden almakla kalmayarak hapse atm›flt›r. Kimi padiflahlar, ken-
di iktidarlar›n› güçlendirmek ve korkusuzca icraat yapabilmek için, si-
yasî bir tedbir olarak, böyle bir uygulamada bulunmufllar ve bunu,
âdeta meflru bir yol olarak görmüfllerdir. S›n›rs›z bir güce ve otoriteye
sahip oldu¤unu düflünen Fatih Sultan Mehmed gibi padiflahlar, gücü-
nü askerden alan vezir rütbesindeki devlet adamlar›yla ihtilâfa düfl-
tüklerinde, ç›kan ilk f›rsatta bunlar› önce hapis sonra da idam cezas›y-
la cezaland›rmakta hiçbir sak›nca görmemifllerdir. 

Kuflkusuz, bu dönemde, hapsedilenler sadece Osmanl› Devletinde
kamu hizmeti gören yöneticiler de¤ildi. Osmanl› padiflah›na karfl› yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen haraçgüzar beyler ya da krallardan
da hapis cezas›na çarpt›r›lanlar olmufltur. Haraçgüzar beyler, seferde
asker göndermek, harac›n› düzgün bir flekilde ödemek, o¤lunu saraya
göndermek ve kendisi de y›lda bir kez padiflah›n huzuruna ç›kmak zo-
rundayd›. 

Osmanl›lar, anlaflma içerisinde olduklar› baz› ülkelerin, tek tarafl›
olarak anlaflmalar› bozmalar› üzerine ya da baflka sebeplerle, çeflitli de-
recelerdeki görevlilerini hapsetmifllerdir. O kadar ki, bu tür hapis olay-
lar› bazen misillemeye dönüflmüfltür. Ayr›ca, Osmanl›lara tâbi oldu¤u
hâlde Osmanl›lar aleyhine di¤er beylerle ya da krallarla anlaflma ya-
pan beyler, bu tutars›z politikalar›n›n bedelini hapisle ödemifllerdir. 

Hapisle sonuçlanan baz› olaylar›n perde arkas›nda, bafllang›çta pa-
diflahlar›n iflin içinde bulunmad›¤› geliflmeler söz konusu olabiliyordu.
Kamu görevi yapan ayn› rütbe ve statüdeki kifliler aras›nda rekabet,
k›skançl›k ya da makam h›rs› gibi nedenler yüzünden k›yas›ya bir mü-
cadele yaflan›rd›. Kin ve nefret duyulan bir kifli, iftira ve uydurma ha-
berlerle padiflah›n gözünden düflürülmeye çal›fl›l›rd›. 

Osmanl› toplumunda reaya kesiminden olanlar›n hapisle cezalan-
d›r›ld›klar›na dair bu dönemin tarih kaynaklar›nda herhangi bir kayda
rastlanmam›flt›r. Hiç flüphesiz, bu durum, resmî görevlilerin d›fl›ndaki
kiflilerin suç ifllemedikleri anlam›na gelmez. Osmanl› toplumunda zi-
na, iftira, h›rs›zl›k, hakaret, eflk›yal›k, meskene ya da ifl yerine tecavüz,
adam öldürme gibi fiilleri iflleyenlere verilecek cezalar kanunnameler-
de belirtilmifltir. Suç iflleyen kifliye ne gibi bir cezan›n verilece¤ine pa-
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diflah ad›na kad› yetkilidir. ‹fllenen suçun karfl›l›¤› olarak para cezas›
öngörülmüfl ise de bunun miktar›, kiflinin ekonomik gücüne, Müslim
ya da gayrimüslim, evli ya da bekâr olufluna göre de¤iflirdi. Kifliler ara-
s›ndaki davalar bar›flla çözülürse bu durum mahkemeye tasdik ettiri-
lirdi. Reaya kesiminden kiflilerin iflledikleri suçlar ve bunlar›n hukukî
sonuçlar›na dair kay›tlar mahkeme kararlar›n›n yer ald›¤› fler’iye sicil-
lerinde bulunmaktad›r. XVI. yüy›ldan itibaren çeflitli hapis olaylar› ile
ilgili olarak mühimme defterlerinde de de¤iflik örnekler bulmak müm-
kündür.

‹ncelenen dönemde hapis mekânlar› olarak geçen yerler, Osmanl›
ülkesinin Anadolu yakas›nda Bursa, Yeniflehir, Tokat, Bedevi Çardak
(Tokat’ta), Amasya, E¤rigöz (Kütahya’da bugünkü Emet), Karaman,
Karahisar (fiebinkarahisar) ve ‹psili, Avrupa yakas›nda ise Dimetoka,
‹psala, Gelibolu, Edirne, ‹stanbul (Saray, Yedikule ve Bo¤azkesen hisa-
r›) gibi kale ve flehirlerdir. Bu hapishanelerin fizikî özelliklerine dair
dönemin tarih metinlerinde herhangi bir bilgi mevcut de¤ildir.

Siyasî bir tedbir olarak hapse at›lanlar›n baz›lar›, kendilerine du-
yulan ihtiyaç üzerine, daha sonra serbest b›rak›lm›fllard›r. Uzun bir
süre hapis yatanlar oldu¤u gibi birkaç günle s›n›rl› olarak hapsedi-
lenler de olmufltur. Hapis cezas›na çarpt›r›lanlardan kimileri, gör-
dükleri kötü muamele sonucu ya da bilinmeyen baflka nedenlerle ha-
yatlar›n› kaybetmifllerdir. Baz› mahpuslar, yaflad›klar› hapis ortam›n-
dan kurtulmak için, ölümü dahi göze alarak, ilginç firar yollar›na bafl
vurmufllard›r. Bunlar›n bir k›sm› kendi imkânlar› ile hapisten firar
ederken bir k›sm› içeriden ya da d›flar›dan ald›klar› yard›mlarla firar
olay›n› gerçeklefltirmifllerdir. Baz›lar›n›n firar giriflimleri ise sonuçsuz
kalm›fl ve bunlar, kendilerine yard›mc› olanlarla birlikte idam edil-
mifllerdir. 

Bir iki olay d›fl›nda, hapis ya da idam cezas›na çarpt›r›lanlar›n, bu
cezay› hak etmediklerine dair, mevcut yönetime karfl› askerin ya da
halk›n herhangi bir tepkisi olmam›flt›r. Bununla birlikte, ülkeye unu-
tulmaz hizmetlerde bulunan vezir rütbesindeki kimi kiflilerin, çok
önemli olmayan nedenler yüzünden, önce hapis sonra da idam edilifl-
lerini halk›n tasvip etmedi¤i, daha çok halka ve asker zümresine hitap
eden, dönemin tarih kaynaklar›ndaki kay›tlardan anlafl›lmaktad›r.
Halk›n duygu ve düflüncelerine tercüman olan söz konusu eserlerin
yazarlar›, idam edilen bu tür görevlilerin flehit edildikleri görüflünde-
dirler. 

128 • Hapishane Kitab›



Kaynaklar
Anonim Osmanl› Kroni¤i (1299-1512), hzl. N. Öztürk, ‹stanbul 2000.
Âfl›k Pafla-zade, Tevarih-i Âl-i Osman, nflr. Âlî Bey, ‹stanbul 1332.
Behifltî Ahmed Sinan Çelebi, Tevarih-i Âl-i Osman, British Museum, Add. Gr.

Mr. 7869’dan çekilmifl olan nüsha. 
Düstûrname-i Enverî/Osmanl› Tarihi K›sm› (1299-1465), hzl. N. Öztürk, Kitabevi,

‹stanbul 2003.
Hadîdî, Tevarih-i Âl-i Osman, hzl. N. Öztürk, ‹stanbul 1991.
Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-beyan fî Kavanîn-i Âl-i Osmân, hzl. S. ‹lgürel,

Ankara 1998.
Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-tevarih, I, ‹stanbul 1279.
‹bn Kemâl, Tevarîh-i Âl-i Osmân, VIII. Defter (Transkripsiyon), hzl. A. U¤ur, An-

kara 1997.
‹bn Kemâl, Tevarih-i Âl-i Osmân, IV. Defter, hzl. Koji ‹mazawa, Ankara 2000.
‹nalc›k, H.- O¤uz, M., Gazavat-› Sultân Murad b. Mehemmed Hân (‹zladi ve Varna

Savafllar›, 1443-1444, Üzerinde Anonim Gazavatname), Ankara 1978.
‹nalc›k, H.- O¤uz, M., Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, I, Ankara 19872.

‹stanbul’un Fethinden Önce Yaz›lm›fl Tarihî Takvimler, (Yay›nlayan), O. Turan,
Ankara 19842. 

Kemal, Selâtîn-name (1299-1490), hzl. N. Öztürk, Ankara 2001.
Kreutel, R. F., Hanivaldanus Anonimi’ne Göre Sultan Bayezid-i Velî, çev. N. Öz-

türk, ‹stanbul 1997.
Neflrî, Mehmed, Kitab-› Cihân-nümâ, I-II, Yay›nlar›, F. R. Unat-M. A. Köymen,

Ankara 19872.

Niflanc› Mehmed Pafla, Karamanl›, Osmanl› Sultanlar› Tarihi, çev. ‹. H. Konyal›,
Ats›z’›n Osmanl› Tarihleri I’de, ‹stanbul 1949.

Oruç Bey Tarihi, Paris nüshas›, nr. 1047.
Ruhî Çelebi, Ruhî Tarihi (Ruhî Tarihi Oxford nüshas›, De¤erlendirme, Metnin

yeni harflere çevirisi, T›pk› bas›m ile birlikte), hzl. Y. Yücel-H. E. Cengiz,
Belgeler, XIV/18, Ankara 1992.

fiükrullah, Behcetü’t-tevarih, nflr. N. Ats›z, Osmanl› Tarihleri, I, ‹stanbul 1949.
Tursun Bey, Tarih-i Ebü’l-Feth, hzl. M. Tulum, ‹stanbul 1977.
Uzunçarfl›l›, ‹. Hakk›, “De¤erli Vezir Gedik Ahmed Pafla II. Bayezid Taraf›ndan

Niçin Katledildi?”, Belleten, XXIX/115 (1965).
Yusuf B. Abdullah, Tarih-i Âl-i Osmân, hzl. E. Sevinçli, ‹zmir 1997.

Tarih Zinciri • 129



XVIII. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda 
K›br›s’ta Kalebentler ve Cezirebentler 

Ali Efdal Özkul*

K›br›s, XVII. yüzy›l›n son yar›s› ile XVIII. yüzy›lda, daha çok emir-
leri dinlemeyen ve yerleflik halka zarar veren afliretlerin sürgün yeri
olarak kullan›lm›flt›r.1 Burada söz konusu edilecek olan sürgünler,
Osmanl› Devletinin, bir bölgenin nüfusunu artt›rmak için o bölgeye
yapt›¤› sürgünler olmay›p sadece ülkenin de¤iflik bölgelerinde devlete
veya kiflilere karfl› suç iflleyenlerin ›slah olmalar› için yapt›¤› sürgünler-
dir. Adaya özellikle ‹çel bölgesinde suç iflleyen afliretlerin sürgün edil-
di¤i görülmektedir. Anadolu’da yerleflik hayata zarar verenler bura-
dan uzaklaflt›r›lmak suretiyle Rakka ve K›br›s’a sürülmüfllerdir.2 An-
cak 1726-1750 dönemi sicillerinde K›br›s adas›na sürülmüfl olan bir afli-
retin kayd›na tesadüf edilmemektedir. Osmanl› Devleti, adalar› ço¤un-
lukla sürgün yeri olarak kullanmaktad›r.3 Sürgün yeri olarak adalar›n
tercih edilmesinin nedenlerinden biri, buralardan kaçman›n güçlü¤ü
ve adalardaki yaflam›n normale göre daha zor olmas›d›r. XVIII. yüzy›l-

* Dr. Ali Efdal Özkul, Yak›n Do¤u Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü, Lefkofla.

1 Y. Halaço¤lu, “Osmanl› Döneminde K›br›s’ta ‹skân Politikas›”, Dünden Bugüne
K›br›s Meselesi, Tarih ve Tabiat Vakf›, ‹stanbul 2001, s. 45.

2 Y. Halaço¤lu, XVIII. Yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤unun ‹skân Siyaseti ve Afliretle-
rin Yerlefltirilmesi, Ankara 1991, s. 141-144; C. Orhonlu, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
Afliretlerin ‹skân›, ‹stanbul 1987, s. 112.
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ra s›ras›yla sayfa say›s› ve hüküm numaras› belirtilmifl ve çal›flman›n tamam›n-
da, sicillere yap›lan at›flarda bu yol izlenmifltir.



da K›br›s adas›n›n özellikle de Magosa’n›n özel mahkûmlar›n sürgüne
gönderildi¤i bir yer oldu¤u görülmektedir.4

Söz konusu y›llarda, K›br›s d›fl›nda suç iflleyen baz› suçlular K›br›s’ta
sürgün cezas›yla cezaland›r›l›yorlard›. Bu tür cezalarla ilgili olarak
fler’î sicillerde 86 kay›t bulunmaktad›r. K›br›s’a yap›lan sürgünler
adada yaflamaya mahkûm edilme olan cezirebent,5 kalede veya zin-
danda yaflamaya mahkûm edilme olan kalebent6 veya zindanbent flek-
linde gerçekleflmektedir. Bu y›llarda merkezden K›br›s adas›na cezire-
bent olarak 44 adet belgede 56 Müslüman erkek, 2 Müslüman kad›n ve
18 gayrimüslim olmak üzere toplam 76 kifli sürülmüfltür. 

Kalebentlerle ilgili 11 kay›tta, adaya 10 Müslüman erkek ile 4 gay-
rimüslim erke¤in sürgün olarak gönderildi¤i görülmektedir. Kalebent
olarak gönderilen sürgünlerde 8 belgede Magosa kalesi, 3’ünde ise
Lefkofla kalesi kullan›ld›¤› kay›tl›d›r. Bu rakamlar da, en az›ndan bu
dönemde Magosa kalesinin Lefkofla kalesine göre daha fazla tercih
edildi¤ini göstermektedir. Sicillerdeki 21 belgede ise, K›br›s’a cezire-
bent veya kalebent olarak sürülmüfl olan kimselerin çeflitli sebeplerden
dolay› merkez taraf›ndan affedildikleri görülmektedir. Bunlar›n d›fl›n-
daki on hükümde ise, K›br›s’a sürgün edildikten sonra adada ölmüfl
olanlara rastlanmaktad›r. 

Osmanl› Devletinin yayg›n bir cezaland›rma flekli olarak kulland›-
¤› sürgünlerde, K›br›s adas›n›n, do¤al yaflam flartlar›n›n a¤›rl›¤›ndan
dolay› fazlaca tercih edildi¤i görülmektedir. ‹lgili y›llarda en fazla ter-
cih edilen cezirebent fleklindeki sürgünler, ‹stanbul’da yap›lan yarg›la-
malardan sonra suçlu bulunan kiflilerin K›br›s adas›nda yaflamaya
mahkûm edilmeleridir. Bu kifliler, merkezden gelecek olan bir ›tlak (af)
ferman›na kadar adada yaflamaya mahkûm edilmekte ve hiçbir maze-
retle buradan ayr›lmalar›na izin verilmemektedir. Cezirebent olarak
K›br›s’a sürgün edilenlerin aras›nda suç iflleyen normal vatandafllar›n
yan›nda, görevlerinde usulsüzlük yapan, aralar›nda kad›lar›n, müftü-
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lerin de yer ald›¤› resmî görevliler de bulunmaktad›r.7 Devlet görevli-
leri cezaland›r›l›rken, onlardan sorumlu olan en yüksek rütbeli kiflinin
de görüflü al›nmaktayd›. 

Tokat kazas› kad›s› olan Mahmud Efendi, usulsüz davran›fllar›ndan
ötürü fieyhülislâm Permî-zade Mehmed Efendinin iflaretiyle, Divan-›
Hümâyun çavufllar›ndan Ömer Çavuflun eflli¤inde, K›br›s adas›na sü-
rülmüfltür (evail-i Safer 1158).8 Çal›flmaya konu olan y›llarda K›br›s’a
Tokat kad›s›,9 Lazkiye kad›s› kethüdas›,10 M›s›r kad›s›,11 Adana müftü-
sü,12 Trablus müftüsü,13 ‹stanbul flehir emini,14 Halep muhz›rbafl›15 ve
‹stanbul Saray-› atîk küçük sakkabafl›16 adl› resmî görevlilerin sürül-
dükleri görülmektedir. 

Bir baflka sürgün olay›nda ise, K›br›s sakinlerinden olan Rukiyye
adl› hatun, kocas› Mehmed’in, ‹stanbul Kas›m Pafla Mahallesi’nde
Fesçi Molla Hasan’› evinde öldürdü¤ü için idam edilmesinden sonra,
vatan› olan K›br›s’a gönderilmifltir (evail-i Muharrem 1164).17 Ancak,
K›br›s’ta meydana gelen cinayetlerden sonra böyle bir idam söz konu-
su olmam›flt›r.18

Kifliler tek bafllar›na adaya sürgün edilebildikleri gibi aileleriyle
birlikte de K›br›s’a gönderilebiliyorlard›. Fatma Hatun Sultan bint-i
Sultan Selim Han evkaf›ndan Yanya’daki gül hass› mukataas› naz›r›
olan Beflir A¤an›n iste¤iyle, mukataa üzerinde olan Mehmed Efendi,
halka kötü davrand›¤›ndan mukataadan ihraç olunup ailesiyle birlikte
vatan› olan K›br›s adas›na sürülmüfltür.19 Söz konusu y›llarda aileleriyle
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birlikte K›br›s’a sürgün edilenlerle ilgili üç kayda daha rastlanmaktad›r.20

Yine bu dönemde, adaya yap›lan sürgünler incelendi¤inde, K›br›s as›l-
l› olup da baflka bölgelerde yaflarken bir suça kar›flanlar sürgün cezas›
ile cezaland›r›l›rken, yukar›daki iki örnekte oldu¤u gibi vatanlar› olan
K›br›s adas›na cezirebent olarak gönderilmektedirler.21

K›br›s Ortodoks baflpiskoposlu¤u için rekabet içinde olan papazlar,
zaman zaman ‹stanbul’a gidip rakipleri aleyhinde muhalefet yapm›fl-
lard›r. Bunlardan bir k›sm› adaya geri gönderilmekten (sürgün olarak)
kurtulamam›fllard›r. K›br›s reayalar›n›n ‹stanbul’a dilekçe göndererek,
K›br›sl› Papa Makariyos adl› papaz›n baflpiskopos olabilmek için iftira
ve fesatl›k yapt›¤›n›, flimdi ise ‹stanbul’da yan›ndaki adamlar›yla bir-
likte baflpiskopos Filotyos hakk›nda iftiralar›na devam etti¤ini bildir-
meleri üzerine, Makaryos adl› papaz K›br›s adas›na geri gönderilmifl-
tir (evahir-i Cemaziyelevvel 1157).22 Bu ferman›n sonuçlar› bak›m›n-
dan devam› say›labilecek olan baflka bir hükümde ise, K›br›s’a sürülen
Makaryos’un adaya geldikten sonra düflmanlar› taraf›ndan hapsedil-
di¤i haberi ‹stanbul’a ulafl›nca, Makaryos’un sadece K›br›s’a cezirebent
olarak gönderildi¤i bildirilmifl, hapsedilmesi emredilmedi¤i için papa-
z›n serbest b›rak›lmas› istenmifltir (evas›t-› Muharrem 1158).23 Bu iki
kay›t, K›br›s adas› baflpiskoposlu¤u için papazlar aras›nda zaman za-
man rekabetin oldu¤unu ve bunun sonucunda baflpiskopos olanlar›n
rakiplerini sindirmek için her türlü yola baflvurabildiklerini göster-
mektedir.

Adaya cezirebent olarak yollanan baz› kiflilere K›br›s cizyesi ma-
l›ndan maafl verildi¤i de görülmektedir. Devlet, Ahmed Buluçhan’›,
K›br›s’a cezirebent olarak yollad›ktan sonra, K›br›s cizyesi mal›ndan 60
akçe maafl verilmesini istemifltir.24

Baz› dönemlerde ise baflka bir yerde iflledi¤i suçtan dolay› kalebent
olarak hapsedilenlerin, suçlar›n› daha da a¤›rlaflt›rmak için baflka böl-
gelere gönderildikleri de görülmektedir. K›br›s adas›, yaflam flartlar›n›n
a¤›rl›¤› bak›m›ndan cezan›n a¤›rlaflt›r›lmas› istenildi¤inde kullan›lan
bir yerdi. 
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fiam taraflar›nda adamlar›yla birlikte kar›fl›kl›k ç›karan fieyh Tayyib
Kürdî, yakalan›p fiam kalesine kalebent olarak hapsedilmifltir. Ancak
hapsedildi¤i yerde bile kötülüklerine devam etti¤i için, bu sefer de
fiam kalesinden ç›kar›l›p K›br›s’a cezirebent olarak yollanm›flt›r (gurre-i
Cemaziyelâhir 1139).25 Bu kay›t, K›br›s adas›nda cezirebent fleklinde
yaflamaya mahkûm edilmenin, fiam kalesinde kalebent olarak hapse-
dilmekten daha etkili oldu¤unu göstermektedir. Çünkü fiam kalesine
hapsedilen fieyh Tayyib Kürdî’nin faaliyetlerine engel olunamad›¤›ndan,
onun K›br›s’a, fiam’la olan bütün ba¤lar›n›n kopart›lmak için sürgün
edildi¤i belirtilmifltir.

K›br›s adas›ndan bir gayrimüslimin, iflledi¤i suçtan dolay› baflka
bir adada yaflamaya mahkûm edilebildi¤ine de kay›tlarda tesadüf
edilmektedir. ‹ngiltere’nin ‹stanbul’daki elçisi olan Konte Hereken-
yol, merkeze dilekçe sunarak, K›br›s’taki ‹ngiltere konsolosu yan›nda
tercüman olan Kostantin adl› zimmînin görevinden al›nmas›ndan
sonra adaya gelen ‹ngiltere vatandafllar›na zarar› oldu¤u flikâyeti
üzerine, Kostantin, Avret adas›na sürülmüfltür. Ayr›ca affedilebilme-
si için de ‹ngiltere konsolosu olanlar›n dilekçesi gerekti¤i belirtilmek-
tedir (evahir-i Rebi’ülâhir 1144).26 Bu tür olaylardan, Osmanl› ülke-
sindeki konsoloslara ne kadar fazla hak verildi¤i sonucuna var›lmak-
tad›r.

Adadaki zorlu yaflam›n yan› s›ra, baz› y›llarda meydana gelen ku-
rakl›k, k›tl›k, deprem ve salg›n hastal›klar yüzünden K›br›s adas›nda
geçim flartlar› daha da zorlaflt›¤›ndan K›br›sl›lar K›br›s d›fl›na firar edi-
yorlard›. Bu durum, adan›n nüfusunu düflürdü¤ü gibi gelir kaynakla-
r›n›n da azalmas›na neden oluyordu. Osmanl› Devleti, bu tür olaylar›n
önüne geçmek için K›br›s’tan firar edenlerin geri dönmelerini sa¤l›yor-
du. K›br›s Lefkofla naibi olan Mehmed Efendi, merkeze dilekçe gönde-
rerek, K›br›s adas›ndan birtak›m reaya ve Müslüman›n firar ettiklerini,
bunun sonucunda ise adan›n gelir seviyesinin düfltü¤ünü bildirip K›b-
r›s’tan ayr›lanlar›n geri yollanmas›n› istemektedir. Bunun üzerine ‹s-
tanbul’da bulunan 22 zimmî erkek, Süleyman Çavuflla gönderilirken,
geriye kalanlar›n ehl-i ‹slâmdan olanlar›n eski dizdar zaim Ahmed ile,
ehl-i zimmetten olanlar›n ise Karbediyo adl› zimmî yard›m›yla K›br›s’a
yollanacaklar› bildirilmifltir (evas›t-› Cemaziyelevvel 1146).27 K›br›s’a
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26 KfiS, 14/128-1.
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yollananlar aras›nda sadece zimmîlerin ad› geçiyorsa da belgeden,
yollanacak Müslümanlar için de birisinin vekil tayin edilmifl oldu¤u
görülmektedir. Ancak araflt›r›lan dönem kay›tlar›nda adaya tekrar yol-
lanan insanlara rastlanmamaktad›r. 

Zaman zaman devlet, ‹stanbul’daki mahkemelerde yalanc› flahitlik
ve baflka hileler yapanlar› da K›br›s’a cezirebent olarak yollamaktad›r.
Belgelere bak›ld›¤›nda Müslümanlarla gayrimüslimlerin farkl› fer-
manlarla sürgüne gönderildikleri görülmektedir.28

‹stanbul’daki Kumkap›’dan Sand›kç› Metros ve Artin, Galata’dan
Kürkçü Hristo, Fener’den Boyac›o¤lu Todori adl› dört nefer zimmî, da-
ima mahkemelerde bulunup bazen vekâlet, bazen de flahitlik yaparak,
birçok aileye zarar verdiklerinden dolay› K›br›s adas›na Divan-› Hü-
mâyun çavufllar› eflli¤inde sürülmüfllerdir (evahir-i Receb 1163).29

Çal›flmaya konu olan y›llarda tek bir sürgün ferman›yla adaya dokuz
kiflinin sürüldü¤üne flahit olunmaktad›r. Adanal› dokuz nefer, yeniçe-
ri olduklar›n› iddia ettiklerinden dolay› K›br›s’a gönderilmifllerdir (eva-
hir-i Receb 1138).30 Fakat ad› geçen bu kifliler daha sonra evail-i Receb
1139 tarihinde, yani adaya sürüldükten bir y›l sonra affedilmifllerdir.31

Sürgün biçimindeki cezaland›rmalar›n en a¤›r›, kalebent veya zin-
danbent fleklinde olan›d›r. K›br›s adas›n›n flartlar› göz önünde tutulur-
sa en a¤›r kalebentli¤in Magosa kalesinde oldu¤u görülür. Söz konusu
dönemde K›br›s’a yollanan 11 kalebent kayd›ndan 8’inin Magosa kale-
si ile ilgili olmas›, bu kalenin en az›ndan incelenen devrede daha fazla
tercih edildi¤ini göstermektedir. Kalebent olarak K›br›s adas›nda
Magosa kalesi d›fl›nda kullan›lan di¤er bir kale ise Lefkofla kalesidir.
Magosa kalesinde kalebent olarak cezaland›r›lanlar aras›nda Trablusflam
müftüsü,32 fiam kad›s›,33 Kayseri eski kad›s›,34 Kahire flehir havalisi35

bulunmaktad›r. K›br›s’ta, kalebent olarak daha çok resmî görevlilerin
cezaland›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

28 KfiS, 16/176-1.
29 KfiS, 16/177-1.
30 KfiS, 13/39-2.
31 KfiS, 13/45-2.
32 KfiS, 15/112-1.
33 KfiS, 16/159-2.
34 KfiS, 16/170-2.
35 KfiS, 13/34-1.
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fiam valisi olan Esad Paflan›n flikâyeti üzerine, fiam-› flerif kad›s›
olan Senfer-zade es-Seyyid Mehmed Efendi halka zarar› oldu¤u, kötü
davrand›¤›, ve fleriati do¤ru uygulamad›¤›ndan Magosa kalesine kale-
bent olarak sürülmüfltür (evail-i fievval 1162).36 Bir di¤erinde ise,
Kayseri eski kad›s› olan Mermer-zade Abdurrahman, ilk önce Marafl
kazas›na sürülmüfl, ancak buradan firar edince, bu sefer de Magosa
kalesine kalebent olarak gönderilmifltir. Ayn› fermanda ‹stanbul Çu-
kurçeflme’den Osman’›n da, K›br›s adas›na kalebent olarak sürüldü¤ü
anlafl›lmaktad›r (evas›t-› Rebiülevvel 1163).37

Zimmîlerin cezaland›r›lmas› ile ilgili bir kalebent kayd›nda ise,
K›br›sl› dört nefer zimmî, kendilerinin Lefkofla eski alay beyi Abdul-
gaffur, eski baflpiskopos Filotyos ve eski saray tercüman› Hristofa-
ci’den vekâlet ald›klar›n› iddia ederek, reayadan haks›z yere 430 kese
akçe ald›klar› flikâyeti üzerine, yap›lan araflt›rma sonucunda bahsi
geçenlere vekâlet verilmedi¤i ortaya ç›km›flt›r. Söz konusu kifliler,
merkezin emriyle, ömür boyu Lefkofla kalesinde zindanbent cezas›na
çarpt›r›lm›fllard›r (evas›t-› Cemaziyelâhir 1158).38 Bu kay›t, Osmanl›
Devletinin, haks›z vergi alarak halka zulmedenleri fliddetli flekilde ce-
zaland›rd›¤›n› göstermektedir. 

K›br›s adas›nda meydana gelip de cezas› merkez taraf›ndan veri-
len bir baflka kalebent olay›nda ise, Lefkofla alay beyi olan Ahmed ile
Köse Papa Kalyero ve Baba Nikola adl› papazlar birlik olup halk› tah-
rik ederek, Lefkofla’ya sald›rmalar›na neden olmufllard›r. Ancak bu
sald›r› kolayl›kla bertaraf edildikten sonra, Ahmed alay beyli¤inden
al›narak di¤er iki papazla birlikte Magosa kalesinde kalebent olarak
hapsedilmifltir (evahir-i Rebiyülâhir 1158).39 Bu olay, araflt›r›lan y›l-
larda devlete karfl› yap›lan tek isyan giriflimi olup büyümeden bast›-
r›lm›flt›r. Bu hareketin bir baflka önemli yan› ise Lefkofla alay beyi ile
iki papaz›n birleflerek ortak hareket etmeleridir. ‹syan›n nas›l sonuç-
land›¤› bilinmesine karfl›n, neden ç›kt›¤› hususu eldeki kaynaklardan
anlafl›lamamaktad›r. Devlet her zaman yapt›¤› gibi, baflkalar›na ör-
nek olmamas› için, isyan›n elebafl›lar›n› en a¤›r flekilde cezaland›r-
m›flt›r. 
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38 KfiS, 17/53-3.
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‹ncelenen y›llarda, K›br›s’›n baz› bölgelerinde eflk›yal›k hareketleri
görülmektedir. Bu gibi durumlarda devlet, derhâl eflk›ya liderlerini
yakalat›p ada d›fl›na sürgüne gönderiyordu. Lefkofla kad›s› Mevlânâ
Abdülkerim, ‹stanbul’a yollad›¤› mektupta, halk›n mahkemeye flikâ-
yetlerine konu olan Mesarya nahiyesinde Yena¤ra köyünden Fakube-
di adl› zimmînin, kendi hâlinde olmay›p fesatl›k ve eflk›yal›k yapt›¤›n›
anlatm›flt›r. Hatta bu eflk›yan›n bir kez yakaland›¤›n› ancak kaçmay›
baflard›¤›n› bildirmesi üzerine, ‹stanbul, ad› geçen zimmînin cezire-
bent olarak sürgüne gönderilmesine karar vermifltir (evas›t-› Zilkade
1153).40 Yaln›z burada ad› geçen eflk›yan›n hangi adaya sürgüne gön-
derildi¤i belirtilmemifltir. Ayr›ca K›br›s’›n büyük kazalar›ndan birisi
olan Mesarya’n›n, bu belgede nahiye olarak zikredilmesi ilginçtir.

K›br›s adas›na kalebent olarak yollananlar›n ailelerinin de cezi-
rebent olarak adaya sürüldü¤ü sicillerde görülmektedir. Eski Trab-
lusflam valisi olan Osman Pafla zaman›nda, fesatl›k, eflkiyal›k yapan
ve valinin mallar›na sald›ranlar›n lideri olan nakip Mehmed Efendi
ve kardefli müftü Osman, Magosa kalesine kalebent olarak sürülür-
ken, aileleri de K›br›s’a cezirebent olarak gönderilmifllerdir (evail-i
Muharrem 1153).41 Baflka bir yerde cezas›n› çeken birisinin, baz› uy-
gunsuz davran›fllar›ndan ötürü K›br›s’a kalebent olarak gönderildi-
¤i de olmaktad›r. Devlete karfl› iflledi¤i bir suçtan dolay›, Seddülbahr
kalesinde kalebent olarak cezas›n› çeken Afgan taifesinden Murtaza,
buradaki baz› uygunsuz davran›fllar› yüzünden, bir adam›yla birlik-
te Magosa kalesi kalebentli¤ine mahkûm edilmifltir (evail-i Safer
1146).42

Osmanl› yönetimi, iflledikleri suçlardan dolay› çeflitli cezalara
çarpt›r›lm›fl baz› suçlular›, talep etmeleri hâlinde suçlar›n›n çeflidine ve
a¤›rl›¤›na göre, ya tamamen affediyor ya da cezalar›n› hafifletiyordu.
Bununla ilgili olarak sicillerde yer alan 42 cezirebent ve 11 kalebent
kayd›na göre 20 ›tlak kayd› bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi d›fl›nda
kalanlar tamamen affedilme ile ilgili fermanlard›r. Affedilme ferman-
lar›n›n iki tanesi Müslüman han›mlar, bir tanesi zimmî erkek ve geriye
kalan 18’i ise Müslüman erkeklerle alâkal›d›r. Bu fermanlar›n 17’si ce-
zirebent, 4’ü ise kalebent fleklinde K›br›s’a sürülenlerle ilgilidir. Itlak
kay›tlar›n›n iki tanesinde, devletten affedilmesini isteyenler ve bu di-

Tarih Zinciri • 137

40 KfiS, 15/117-2.
41 KfiS, 15/112-1; KfiS, 15/113-1.
42 KfiS, 14/115-1.



lekleri kabul edilenler, K›br›s adas›ndaki sürgünden affedilerek, Sak›z
adas›na kalebent ve cezirebent olarak yollanm›fllard›r. Bu durum, K›b-
r›s’›n flartlar›n›n Sak›z’a göre daha a¤›r oldu¤unu aç›kça göstermektedir. 

Büyücülükle meflgul olan, Tophane Ruznamçecisi K›z Mehmed,
Topçubafl› ‹brahim’in ölümüne sebep oldu¤undan, K›br›s Lefkofla
kalesine kalebent olarak sürülmüfltür. O, merkeze yazd›¤› dilekçede
adada periflan oldu¤unu bildirerek, padiflahtan affedilmesini istemifl-
tir. Bunun üzerine Lefkofla kalebentli¤inden affedilerek, Sak›z kalesi
kalebentli¤ine yollanm›flt›r (evahir-i Ramazan 1138).43 K›z Mehmed,
K›br›s Lefkofla kalebentli¤ine evas›t-› fiaban 1138 tarihinde mahkûm
edilmifl, ancak mahkûmiyetin üzerinden bir ay bile geçmeden K›br›s
adas›ndan kurtularak, flartlar› ve konumu, K›br›s’a göre daha uygun
olan Sak›z adas›na nakledilmifltir. Benzer bir örnekte ise, Tekeli Ali
A¤an›n o¤lu Ahmed, hastal›¤›n› bahane ederek padiflahtan affedilme-
yi talep etmifltir. O da yaklafl›k bir y›ll›k bir esaretten sonra K›br›s ada-
s›ndan affedilip Sak›z adas›na nakledilmifltir (evas›t-› Zilhicce 1150).44

Baz› af fermanlar›nda suçlular bugün oldu¤u gibi flartl› olarak af-
fedilmekte ve e¤er flartlara uymazlarsa en a¤›r flekilde cezaland›r›la-
caklar› belirtilmektedir. Söz konusu dönemin sicillerinde dört adet
flartl› sal›verme kayd›na rastlanmaktad›r. Kas›m Pafla ibn-i el-Hac es-
Seyyid Kas›m, eflinin merkeze sundu¤u dilekçe ile Magosa kalesi kale-
bentli¤inden affedilmifltir. Ancak ‹stanbul’a gelmeyip Bursa’da kalabi-
lece¤i belirtilmifl, e¤er ‹stanbul’a gelirse, ömür boyu kalebent olaca¤›
kendisine bildirilmifltir (22 fievval 1138).45 Bir di¤er örnekte ise, K›br›s
adas›na sekiz ay önce cariye kaç›rmakla suçlanarak sürgün edilen Sa-
lih’in, cariyeyi bulup geri vermek flart›yla affedildi¤i görülmektedir
(evahir-i 1139).46 fiartl› affedilen kiflilerin genellikle memleketlerine
dönmelerine izin verilmedi¤i de belgelerden anlafl›lmaktad›r. 

K›br›s’ta cezirebent olarak yaflarken affedilen ve kendisine verilen
›tlak ferman›n› kaybedenler yeni bir ferman ç›karabiliyorlard›. Bosna-
vî ‹brahim Efendi, ‹stanbul’a dilekçe sunarak, baz› uygunsuz hareket-
lerinden ötürü K›br›s adas›nda cezirebent olarak yaflamaya mahkûm
edilmifl oldu¤unu, ancak daha sonra suçunun affedildi¤ini, fakat ›tlak
ferman›n› kaybetti¤ini belirtip yenisini talep etmifltir. Bunun üzerine
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›tlak fermanlar›n›n kaydedildi¤i deftere bak›ld›¤›nda Bosnavî ‹brahim
Efendinin 1147 y›l›nda affedildi¤i ortaya ç›km›fl ve kendisine yeni bir
›tlak ferman› verilmifltir (evas›t-› Zilkade 1155).47

Araflt›r›lan y›llarda, K›br›s’a sürülen herkes affedilenler kadar
flansl› olam›yordu. Kay›tlardan adada sürgünde iken 10 kiflinin öldü-
¤ü ö¤renilmektedir. Bunlardan bir tanesi de Yirmisekiz Çelebi Meh-
met Efendidir.48 Ölen bu kiflilerin geride b›rakt›klar› mallar, normal va-
tandafllar›n miraslar›nda oldu¤u gibi, mirasç›lar› aras›nda paylaflt›r›l›yor-
du. E¤er ölen kiflinin varisleri yoksa veya bulunam›yorsa mirasa dev-
let ad›na beytülmal eminleri el koyuyordu.49 K›br›s’ta sürgünde iken,
firar edenlerle ilgili sicillerde herhangi bir kay›t bulunmamaktad›r. Söz
konusu y›llarda, firar olay›n›n yaflanmam›fl olmas› K›br›s adas›n›n sür-
gün cezalar› için güvenli bir yer oldu¤unu göstermektedir.

Sonuç olarak, K›br›s, Osmanl› Devleti taraf›ndan suçlular›n gönde-
rildi¤i güvenli bir sürgün yeri olarak kullan›lm›flt›r. Adaya sürülenle-
rin ço¤unlu¤unu kad› ve müftü gibi resmî görevlilerin oluflturmas› ise
ilgi çekicidir.
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Tanin Muhabiri Ahmet fierif Beyin Notlar›nda 
Osmanl› Hapishaneleri

Ahmet Ali Gazel*

‹kinci Meflrutiyet dönemi bas›n›n›n önemli simalar›ndan biri de
Ahmet fierif’tir.1 Tanin gazetesinde muhabir olarak mesle¤e bafllayan
Ahmet fierif’in as›l flöhreti, Osmanl› Devletinin muhtelif yerlerine yap-
t›¤› geziler ve bu gezilerle ilgili olarak Tanin’e gönderdi¤i mektuplar-
dan kaynaklanmaktad›r. Hatta mezar›nda bile Anadolu’da Tanin Ahmet
fierif yazmaktad›r. Ahmet fierif’in Bursa’dan yazd›¤› ilk mektubu 11
Temmuz 1909 tarihinde, Bolu’nun Çerkefl ilçesinden yazd›¤› son mek-
tubu da 30 Mart 1914 tarihinde “Anadolu’da Tanin”2 bafll›¤› alt›nda
Tanin’de yay›mlanm›flt›r.

* Dr. Ahmet Ali Gazel, Atatürk Üniversitesi Kâz›m Karabekir E¤itim Fakültesi Ta-
rih E¤itimi Bölümü, Erzurum.

1 Ahmet fierif’in hayat› hakk›nda elimizde fazla bir bilgi bulunmamaktad›r. Ah-
met fierif Bey 1883 y›l›nda do¤mufl ve gazetecilik mesle¤ine Tanin’de muhabir
olarak bafllam›flt›r. Tanin ad›na Osmanl› Devleti topraklar›n› ad›m ad›m gezerek
buradan mektuplar göndermifl ve bu mektuplar› Tanin’de “Anadolu’da Tanin”
bafll›¤› alt›nda yay›mlanm›flt›r. Ahmet fierif Balkan Harbini müteakip gazetecilik-
ten çekilmifltir. Bundan sonra bir müddet Eskiflehir’de ikamet etmifl, daha sonra
Bursa’ya yerleflmifltir. Ölünceye kadar Bursa’da iskan memurlu¤u ile geçinmeye
çal›flm›flt›r. 7 A¤ustos 1927 tarihinde Bursa’da vefat etmifltir. Ahmet fierif, Anado-
lu’da Tanin, Haz›rlayan: Mehmed Çetin Börekçi, Ankara 1999, S. XX.

2 Ahmet fierif’in gazetedeki gezi notlar› 1910 y›l›nda “Anadolu’da Tanin” bafll›¤› al-
t›nda Osmanl›ca olarak yay›mlanm›flt›r. Çetin Börekçi 1977 y›l›nda, bu kitab› te-
mel alarak, “Anadolu’da Tanin”i yay›na haz›rlam›flt›r. Ayn› yazar gazetedeki
mektuplarla, kitab› karfl›laflt›rarak eksiklikleri tamamlam›fl ve 1999 y›l›nda ikinci
bask›y› yay›na haz›rlam›flt›r.



Ahmet fierif’in gezi notlar›, 20. yüzy›l bafllar›nda Osmanl› Devle-
tindeki siyasî, iktisadî ve toplumsal durumu gerçekçi bir dille anlatma-
s› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ayr›ca Tanin gazetesi sahibi ‹ttihatç›
Hüseyin Cahit’in iste¤i üzerine bu geziyi yapm›fl olmas›na ra¤men, za-
man zaman ‹ttihat ve Terakki yönetimini elefltirebilecek kadar tarafs›z
ve düflündüklerini çekinmeden söyleyebilecek kadar cesur olmas› da
gezi notlar›n›n önemini bir kat daha art›rmaktad›r.

Ahmet fierif’in gezdi¤i yerlerde, özellikle ilgilendi¤i konulardan
biri de hapishaneler olmufltur. Hemen hemen her gitti¤i yerin hapisha-
nesini gezerek izlenimlerini aktarm›flt›r. Ahmet fierif’in gezi notlar›nda
yaklafl›k 30 kadar flehrin hapishane izlenimleri yer almaktad›r. Bu izle-
nimler 20. yüzy›l bafllar›ndaki Osmanl› hapishanelerinin3 ilk elden ger-
çekçi bir foto¤raf›n› sunmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir.

Ahmet fierif gezi notlar›nda ilk olarak, hapishanelerin fizikî yap›s›
ve flartlar› hakk›nda bilgi vermektedir. Hemen hemen bütün hapisha-
nelerin fizikî flartlar› için ayn› fleyleri yazmaktad›r. Ona göre Osmanl›
hapishaneleri rutubetli, pis, havas›z, ›fl›ks›z, sa¤l›ks›z ve dar yerlerdi. Hatta
birçok yerde Ahmet fierif, hapishane için mezar tabirini kullanmaktad›r.
K›saca Ahmet fierif’e göre, 20. yüzy›l bafllar›nda Osmanl› hapishanele-
rine bir insan›n yaflamayaca¤› kadar elveriflsiz flartlar hâkimdi. 

Ahmet fierif’in 20. yüzy›l bafllar›nda Osmanl› hapishanelerinin fi-
zikî durumu hakk›ndaki izlenimlerinden örnekler flöyledir:

Trabzon “…Hele, onun bir taraf›ndaki, yetim ve zavall› hapishane
levhas›n› tasvir ve tespit için, ne bir kelime, ne de kalemimde kuvvet
bulabiliyorum. Gözlerinizi kapay›n›z en adî ve harap ve müstekreh,
geçen her günün, mevcudiyetinde bir t›rnak cerihas› açt›¤›, art›k insan-
lar›n de¤il, hayvanlar›n bile içine giremeyece¤i, bir bina düflününüz ve
bu tasavvur ve tahayyülünüzde istedi¤iniz kadar iltizam-› mübala¤a
ediniz. Belki bu binan›n manzara-› fecias›n› bir parça tecessüm ettirmifl
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3 Hapishaneler ve tevkifhaneler nizamnamesine göre Osmanl› Devletinin her kaza,
sancak ve vilâyet merkezinde birer tevkifhane ve hapishane yap›lmas› gerek-
mektedir. E¤er bir kazada hapishane yoksa, tevkifhanenin yar›s› hapishane ola-
rak kullan›lm›flt›r. Ayr›ca, Osmanl› Devletinin münasip yerlerinde umumî hapis-
haneler yap›lm›flt›r. Kaza hapishanelerine üç aya kadar mahkûm olanlar, sancak
ve vilâyet hapishanelerine ise üç seneye kadar hapis cezas›yla mahkûm olanlar
konulmufltur. Befl seneden fazla mahkûm olanlar ise umumî hapishanelere ko-
nulmufltur. Osman Nuri, Hapishane ve Tevkifhane Nizamnamesi fierhi, ‹stanbul
1327, s. 3-11.



olabilirsiniz. ‹nsan müteaccip ve mütehayyir kal›yor: Trabzon, en
önemli vilâyet merkezlerinden biri, payitaht›n komflusu ve her an göz
önünde. Sonra hükûmet-i Osmaniye, buraya geleli yüzlerce sene ol-
mufl, flimdiye kadar burada kendisi için bir ikametgâh, insanlara lây›k
bir hapishane meydana getirememifl. Bu manas› anlafl›lmaz bir bilme-
cedir.”4

fiarkîkaraa¤aç, “…daire-i hükûmete giriniz: Kap›dan ad›m›n›z› at›n-
ca, karfl›n›zda hariç ile ihtilât› kat’ eden bir tahta parmakl›¤›n arkas›nda
sefil, murdar bir manzara canlan›yor, yaklafl›yorsunuz, pis, müstekreh
bir kokunun teneffüs eyledi¤iniz havay› ifsat etti¤ini hissediyorsunuz…
Tahta parmakl›ktaki ufak kap› aç›ld›. ‹çeriye giriniz. ‹flte buras› hapisha-
nedir. Taaffün, pis koku artt›. Havas› son derece muazzeb…

“Büyücek bir oda geniflli¤inde olan bahçeyi geçtim ve as›l hapisha-
ne denilen yere girdim. Koku o kadar kuvvetli bir surette yay›ld› ki,
elimle burnumu kapama¤a mecbur kald›m. Burada hava yok, ziya ise
hiç yok! Duvarda yanan ufak bir lâmba, hafif ziyas›yla, güneflin bile so-
kulamad›¤›, her fleyin bitti¤i bu sefalethaneyi tenvire, mahpus diye bu-
raya at›lan zavall›lara, biraz hayat verme¤e çal›fl›yordu. Tavan çök-
müfl, duvarlar çarp›lm›fl, zeminin döflemesini teflkil eden tahtalar par-
çalanm›fl, rutubetten her fley sararm›fl… Hükûmetin abdesthanesi bu
odaya bitiflik, galiba lâ¤›m da alt›ndan geçiyor, taaffün koku oradan in-
tiflar ediyor.”5

Gilindir, “…Alelâde bir odan›n yar›s› kadar olan kaza hapishanesi
muzlimdir, orada bir leyle-i daimî hüküm-fermad›r. Ziyan›n, havan›n
nüfuzuna vas›ta olacak bir pencere bile yoktur. Bugün, mahkûm ve
mevkuf dört misafiri varsa da bunlar bazen on befl yirmiyi bulabilir ve
o vakit bir k›sm›, köfledeki etraf› aç›k flubeye nakledilir. Her iki tarafta
adam oturacak gibi de¤ildir…”6

Mitroviçe, “Anadolu’nun o zavall› kazac›klar›nda oldu¤u gibi bu-
rada da hapishane merdivenin alt›nda, karanl›k rat›b, küçük bir sefa-
lethanedir. ‹sterseniz, mezar da diyebilirsiniz.”7

Tirgoviflte, “…Hele bunun alt taraf›nda, duvarlar›n›n dibinden
lâ¤›mlar, pislikler akan, küçük, dar ve karanl›k bir oda vard›r ki, hapis-
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hane ittihaz edilmifltir. Buradakileri görüp de müteessir olmamak,
insanl›k nam›na a¤lamamak için, kalp ve vicdan›n tafltan olmas› laz›m-
d›r. Hapishanenin, hava ve ziya için menfezleri, onar santimetreden zi-
yade arz ve tulü olmayan iki deliktir ki, buradan bakan göz içeriden
derin bir karanl›k ve 15-20 insan iskeleti görür. Pis kokular havay› ifsat
ve bu manzara, insan› insanl›ktan tenfir eyler. Bizim memleketteki ha-
pishaneler hep böyle, son gördü¤ünüz, daima evvel gördüklerinize
rahmet okutuyor…”8

Nall›han, “…Tamam, Nall›han hükûmetine, mahkemesine lây›k
bir hapishane. Sa¤lam, zinde girip de bir müddet kalan bir adam›n
hasta, sar› benizle ç›kaca¤›na flüphe yoktur. 

“Sanki hükûmetle tabiat, hapishanelerimize iltifat etmeme¤e ora-
da çekilen sefaletleri görmemek, iflitmemek hususunda ittifak etmifller-
dir. Hükûmet bu diri adamlar›n mezarlar›na ne kadar ilgisiz ise, gü-
nefl, hava daha çok ilgisizdir. Evet ›fl›k yok, hava yok, hastal›k, açl›k
var, hekim ve ekmek yok. So¤uk var, atefl yok.

“Tabiat tembel de¤ildir, herkes için koruyucu ve merhametlidir.
Hiç olmazsa, hükûmet, ›fl›k ve havan›n bu sefalethaneye girmesine izin
verse, pek yüce bir harekette bulunmufl olurdu.”9

Mihal›çç›k, “…Birisi pek karanl›k, di¤eri nispeten ziyadar iki oda.
Önde pis, dar bir gezinti mahalli. Taaffün ve rutubet bütün fliddetiyle
hissoluyordu…”10

Düzce, “Tabiî Düzce’nin bir de hapishanesi var. Bunu kendim gez-
medimse de, ne mal oldu¤u d›flar›dan anlafl›l›yor. Buna bir kümes, bir
ah›r, özetle insanlar›n oturamayaca¤›, her bir fley diyebilirsiniz…”11

Maden, “Buras› insanlar›n de¤il, hayvanlar›n bile oturamayaca¤›
kadar pis, karanl›k, rutubetli bir yerdir. ‹nsan içine girmeye korkar. ‹n-
sanl›¤›n bu derece-i sefaletine a¤lamak icap eder.”12

Ere¤li, “Merdivenin alt›ndaki uzun a¤açlarla ayr›lm›fl yer hapisha-
nedir. Buras›, son derece karanl›kt›r, dard›r. Bazen misafirler kalabal›k
oldu¤u zaman içeride yatmak ve oturmak de¤il ayak üzeri durmak bi-
le pek güç oluyormufl. Bizim mahkemelerimiz bir flahs›n hapsine de¤il,
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8 Ahmet fierif, “Arnavutluk’da Tanin”, Tanin, 23 A¤ustos 1326, s. 1-2.
9 Ahmet fierif, age., s. 92.
10 Ahmet fierif, “Anadolu’da Tanin”, Tanin, 7 Kanunuevvel 1325, s. 1-2.
11 Ahmet fierif, age., s. 405.
12 Ahmet fierif, “Anadolu’da Tanin”, Tanin, 18 May›s 1326, s. 2.



yaflad›klar› hâlde mezara girmek tecrübesine hüküm vermektedir.
Onun için bir hafta hapsine karar verilmifltir diyeceklerine bir hafta meza-
ra konulmas›na karar verilmifltir deseler daha iyi olur.”13

Beypazar› “…kap› aç›ld›, fiarkîkaraa¤aç’taki hapishanenin ahval-
i elimesini tahattur etti¤im hâlde içeri girdim. Büyücek iki oda, bun-
lar›n birisinde yata¤›nda yatmakta olan bir hasta var. Zavall› lâk›rd›
söylemek istemiyor. Fakat yine bahtiyar ki, odaya az çok ziya iltifat
etmektedir. Di¤er odada ise dört befl mahkûm ve mevkuf müflahede
olunuyor. Oda, muhatab›n çehresi teflhis olunamayacak kadar muz-
lim…”14

Gümüflhane “…Hapishane kap›s›ndan içeri dâhil olduk. Biri me-
murlar›n, di¤eri de misafirlerin ikametine tahsis edilmifl iki oda var. Bu
odalarda, daima gece hem de zulem bir gece hükümrand›r. Rutubet,
taaffün ve en pis kokular havay› istilâ etmifltir. Odalar pek küçüktür.
Her birinin içinde, on befl yirmi kifli bulunuyor.”15

Beyflehri “…Karfl›da sol cihette önünde tahta parmakl›klarla çev-
rilmifl ufak bir bahçesi, gezinti yeri bulunan hapishane görünüyor. Bu-
ras› Karaa¤aç’taki hapishane kadar sefil manzaral› de¤il, lâmba ile
oturmuyorlar. Lâkin pislik, taaffün ve rutubet var…”16

Ahmet fierif mektuplar›nda, ayr›nt›l› bir flekilde, tutuklular›n du-
rumundan da bahsetmektedir. Tutuklular›n elveriflsiz flartlar alt›nda
yaflad›klar›n› ve bu durumun onlar›n sa¤l›klar›n› olumsuz etkiledi¤ini
belirtmektedir. Ancak, âdeta birer mumya hâline gelen tutuklular›n ise
bu durumdan hiç flikâyetçi olmad›klar›n›, yaln›z açl›ktan flikâyet ettik-
lerini ifade etmektedir. Ahmet fierif’e göre tutuklular›n hâllerinden fli-
kâyetçi olmamalar›, flikâyet edilse bile durumlar›n›n de¤iflmeyece¤i
inanc›ndan kaynaklanmaktad›r.

Ahmet fierif’in tutuklular›n durumu hakk›ndaki izlenimlerinden
birkaç› flöyledir: Düzce, “…bu süprüntülük mezbahaya, hükümlü ve
di¤erleri tamam doksan yüz insan t›k›lm›fl bulunuyordu. Art›k duru-
mu ve görünüflü düflününüz. Savc›n›n deyifliyle, gerçekten buraya inek
gibi girenler, e¤er kaderlerinde varsa, sinek gibi ç›k›yorlar…”17
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Gerede,”…parmakl›¤›n aralar›ndan, topraklar›n› silkerek henüz
mezarlar›ndan ç›km›fllar› and›ran birtak›m sar› hayalât görüyorsunuz.
Fakat, öyle sar› renkte ki, balmumu sar›s› dedikleri gibi… ‹flte bunlar
mahpuslard›r. S›hhatçe, yirmi kifli istiap edemeyecek insanca hiçbir an
oturulamayacak bir yere bunlardan k›rk elli re’s imlâ edilmifltir. Ma-
mafih, bunlar›n da daha fazlas›n› düflündükleri, flikâyet için a¤›z açma-
ya lüzum gördükleri yok ya… Bilâkis, eminim ki içlerinde bedava kar-
n› doydu¤u ve tembel tembel oturabildi¤i için, memnunlar›n miktar›
az de¤ildir.”18

Gümüflhane, “…Her birinin içinde on befl, yirmi kifli bulunuyor.
Bu zavall›lar›n simalar›na dikkat ettim. ‹nsandan baflka bir fley olmufl-
lar. Renkleri mumya gibi. Bugün burada mevkuf ve mahkûm olanlar
karmakar›fl›k elli dokuz flah›s misafir bulunuyordu. Temin ederim ki
onlar›n zavall›l›klar› sefaletleri karfl›s›nda insan, insanl›ktan nefret edi-
yor ve bunda vicdan, kendi içinde bir hisse-i mes’uliyet olarak, nadim
ve sak›t kal›yor…”19

Nall›han, “… içeride iki kifli var… Bu iki kiflinin ›fl›ks›zl›¤a, hava-
s›zl›¤a o kadar önem verdikleri yok. Zavall›lar, sa¤l›¤›n, hastal›¤›n
fark›nda de¤iller. Yaln›z açl›ktan, kendilerine ekmek verilmedi¤inden
flikâyet ediyorlar.”20

Ünye, “Benim gezdi¤im gün hapishanede bulunanlar›n miktar› az
de¤ildi. Bunlar alt›nda, lâ¤›mlar akan bu dar ve muzlim sefaletgâhta
iflkence olmufllard›. Zavall›lar her an bir imdat-› maneviye ve inayet-i
ilâhiyeye muntaz›r gibi sab›r ve teslimiyetkâr oturuyorlard›.”21

Terme, “Burada bir-iki ay geçirmek, flüphesiz ki, insana mezar›n
yolunu gösterir. Bunun için bu zavall› bedbaht insanlar benim naza-
r›mda birer kanun ve adalet mahkûmu de¤il, ölüm mahkûmudurlar.
Bilmem ki, onlar›n as›l hâkimi ve katili kim oluyor?...Ben yanlar›na
girdi¤im s›rada mahbuslar bir fleyler söylemek istediler. Fakat lisan-
lar›yla söylemek istedikleri fleyi hâl ve manzara daha beli¤ ifade etti-
¤inden o kadar kulak vermedim. ‹htimal ki onlar, haks›z yere hapse-
dildiklerinden uzun müddet mevkuf kald›klar›ndan da bahsedecek-
lerdi...”22
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fiarkîkara¤aç, “…yüzlerinde kan kalmam›fl sar› ölü renginde yir-
mi-yirmi befl insan… Güya gezinmek taze hava teneffüs etmek için
tahsis edilen parmakl›¤›n arkas›ndaki ufak dar bahçede konufluyorlar,
oturuyorlar, yat›yorlar. fiimdiye kadar görmedikleri bir çehrenin mü-
flahedesi orada bir harekete sebep oluyor. Feri, parlakl›¤› kaçm›fl bütün
nazarlar size teveccüh eder. Hissediyorsunuz ki sizden bu nazarlar ha-
yat, s›hhat dileniyorlar, imdat bekliyorlar…”23

Örfiyye, “Hapishaneyi gezemedim. Mamafih, oradaki sefaleti gö-
rebilmek için hariçten flöyle bir nazar-› atf kâfidir. Mahpus mevkuf di-
ye buraya at›lan biçareler bir ceza-y› kanuniye de¤il hastal›¤a belki uzun-
ca müddet kal›rlarsa mevte mahkûmdurlar. Bilmem, keflfi yap›lm›fl, vi-
lâyete gitmifl ve bilmem daha neler olmufl. Bunlar hep söz. Ahvale na-
zaran birçok zamanlar buras› böyle kalacak sa¤lam giren vücudlar› çü-
rütecektir.”24

Ahmet fierif’in mektuplar›nda di¤er dikkat çeken bir husus da ha-
pishanelerin iaflelerindeki yetersizliktir. Ahmet fierif gitti¤i her yerde
mahkûmlar›n açl›ktan flikâyet ettiklerini, bunun da mahallî idarecile-
rin hapishaneler için yeterli miktarda ödenek ay›rmamas›ndan kay-
nakland›¤›n› belirtmektedir. Ahmet fierif’in mektuplar›ndan bununla
ilgili birkaç örnek verilebilir.

Ilg›n, “Hapishanedekiler, açl›ktan, son derece flikâyet ediyorlar.
Ekseriya aç kald›klar›n› söylüyorlar. O gün saat sekiz buçukta mevkuf-
lardan Mustafa’n›n çarfl›da gezmekte oldu¤u dikkatimi celbetti. Ça¤›-
rarak istizah eyledim. Her vakit oldu¤u gibi bugün de ekmek vesaire
almak için jandarma çavuflunun izniyle ç›kt›¤›n› beyan etti.”25

Seydiflehir, “…Bu sene vilâyet emrine verilen oldukça kâfi tahsisat-
tan kaza hapishanesine vilâyetçe senevî sekiz yüz küsur kurufl ifraz edi-
liyor. Hâlbuki kat’iyet-i riyaziye ile muhakkakt›r ki bu miktar hapishane-
nin ekmek, gaz ya¤›, k›fl›n odun sarfiyat›n› idare ve temin edemez...”26

Ahmet fierif’in gezi notlar›nda dikkat çeken bir husus da hapisha-
nelerde güvenli¤in yetersizli¤idir.27 Birçok hapishaneden kolayl›kla fi-
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rar edilebilece¤ini belirtir. Ancak s›rf tutuklular›n ak›betlerinden kork-
tuklar› için firar etmediklerini ifade etmektedir.

Mihal›çç›k, “…Burada, hapishane bahçesinin büyük kap›s›n› aça-
rak içeriye girip, öteyi beriyi gezip gördükten sonra ç›kt›¤›m›, ne bir
jandarma, ne gardiyan, hiç kimseye rast gelmedi¤imi söyleyeyim. Ta-
biî, benim gibi herkes girip ç›kabilecek. Bu hapishaneye edilen nezaret
ve takyidin oradaki inzibat›n derecesini gösterir.”28

Gilindir “…Esasen mahkûmîn ve mevkufîn için, bu izbelerden fi-
rar etmek kolay ise de, hükûmete karfl› olan havf ve itaat buna mâni
oluyor.”29

Islahiye, “…firar etmek her an kabil oldu¤u hâlde mahkûmlar,
mevkuflar ak›beti düflünerek bunu yapm›yorlarm›fl. Hatta kendi ken-
dilerinin zab›tas› oluyorlarm›fl.”30

Ahmet fierif’in gezdi¤i yerlerde be¤enip takdir etti¤i hapishaneler
de yok de¤ildir. Bunlar›n birkaç› ile ilgili görüflleri flöyledir:

Çarflamba, “Çarflamba’da hükûmet kona¤› ve bitifli¤indeki hapis-
hane, benzerlerine göre pek düzenli ve iyidir. Ziyaretçiler bu daireleri
sevinç ve hofllanma duygular›yla gezebilir.”31

Yenivarofl, “…hapishane odas›, gerçi rutubetli pis ve karanl›k bir
yer de¤ildir. Fakat küçük ve dard›r.”32

Giresun, “Gerek hükûmet kona¤›, gerekse hapishane cidden Gire-
sun gibi bir kaza merkezine yak›flacak kadar güzel ve muntazamd›.”33

Netice olarak, Ahmet fierif’in gezi notlar›nda da belirtti¤i gibi 20.
yüzy›l bafllar›nda, yaklafl›k 28 bin tutuklunun bulundu¤u,34 Osmanl›
hapishanelerindeki durum pek iç aç›c› de¤ildir. Ahmet fierif’in flu
cümleleri de bu durumu aç›kça ortaya koymaktad›r: “ …Bu hapisha-
neler ruh-› befleriyeti ruh-› medeniyet ve adaleti kanatan sefalethaneler
bizim hükûmetimiz ve memleketimiz için büyük bir fleyndir. Bunlar›n
içine düflüp birkaç ay kalan Osmanl›lar için art›k s›hhat-› hayat yoktur.
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Bu zavall›lar hapishane denilen bu yerlerden yaln›z manen de¤il mad-
deten de ölmüfl, bitmifl bir hâlde ç›karlar ve topra¤›n alt›na girinceye
kadar bünye-i memleketi kemiren bir kurt hâlinde yaflarlar. Bu zaval-
l›lar ne kadar flayan-› merhamettir.”35

Ancak Osmanl› Devletinin, hapishanelerdeki olumsuz duruma ta-
mamen duyars›z kald›¤›n› söylemek de do¤ru say›lmaz.36 Zira 1911
May›s›nda hapishaneleri ›slah için bir komisyon kuruldu¤u görülmek-
tedir.37 Bu komisyonun haz›rlad›¤› rapor Adliye ve Dâhiliye Nezaret-
lerine sunulmufltur. Raporda Avrupa ülkelerindeki hapishaneler dik-
kate al›narak çeflitli yerlerde büyük hapishaneler yap›lmas› ve vilâyet
hapishanelerinin de yeniden düzenlenmesi gerekti¤i belirtilmifltir.38

Neticede ‹stanbul,39 Selanik ve ‹zmir’de numune olmak üzere üç hapis-
hane-i umumî inflas› kararlaflt›r›lm›flt›r.40 Ayr›ca Dâhiliye Nezaretin-
den vilâyetlere gönderilen bir tahriratta da ihtiyaç duyulan yerlere
hapishane infla edilece¤i bildirilmifltir.41 Ancak bu çabalar›n do¤rudan
ekonomik güçle iliflkili oldu¤u ve Osmanl› Devletinin 20. yüzy›l baflla-
r›ndaki ekonomik durumu düflünüldü¤ünde, bu ›slah faaliyetlerinin
istenilen düzeyde gerçekleflti¤ini söylemek zordur. 
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35 Ahmet fierif, “Anadolu’da Tanin”, Tanin, 13 A¤ustos 1327, s. 1. ‹kinci Meflruti-
yet dönemi bas›n›nda da hapishanelerin kötü durumu hakk›nda birçok örnek
vard›r. Bunlar›n birinde flöyle denmektedir: “Taflralarda hatta Dersaadet’te hapis-
hane denilince âdeta bodrum, karanl›k, rutubetli bir mahal akla gelir.”Matbuat, “Ha-
pishaneler”, 19 Haziran 1327, s. 1. 

36 Osmanl› Devletinin hapishanelere duyars›z kalmad›¤›n› gösteren bir örnek için
bkz. Saadet Tekin, “19. Yüzy›l Sonu 20. Yüzy›l Bafllar›nda Nazilli Hapishanele-
rine Bir Bak›fl”, Tarih ve Toplum, Say›: 205, Ocak 2001, s. 11-14.

37 Tanin, 29 Nisan 1327, s. 3.
38 Cenin, 8 May›s 1327.
39 ‹stanbul umumî hapishanesi için Adliye Nezareti arkas›nda bir yer bulunmufl

ise de, bu mahallin kuytu ve havadar olmamas› nedeniyle bu karardan vazge-
çilmifl ve baflka bir mahalde yap›lmas›na karar verilmifl ve bu ifl için 250 bin ku-
rufl ayr›lm›flt›r. Tanin, 28 A¤ustos 1327.

40 Renin, 2 Temmuz 1327.
41 ‹kdam, 7 Nisan 1327.



XIX. Yüzy›lda Osmanl› Devletinde  Fahifle Hatunlara  
Uygulanan Cezalar: Hapis ve Sürgün

Ali Karaca*

Bu çal›flmam›zda maksat, birinci elden belgelere gidilerek suç ve
ceza ba¤lam›nda hayat kad›nlar›, ya da belgelerin özgün diliyle “fahi-
fle hatunlar” olgusunu irdelemektir. Bu konu baz› yönleriyle sosyoloji
ve hukukla da ilgilidir. Biz bu iki yönün aç›l›m› ve de¤erlendirmesini
konular›n›n uzmanlar›na b›rakarak meselenin tarihî geliflimini ele ala-
ca¤›z.

Akla gelen ilk soru mahkûm olduklar› veya seçtikleri hayat tarzla-
r› dolay›s›yla marjinal olarak alg›lanan ve toplumun ahlâk anlay›fl›na
ayk›r› bir yaflant› süren bu insanlar›n, fler’î hukuk sistemini uygulayan
Osmanl› Devletinde yönetim ve halk taraf›ndan nas›l bir muameleyle
karfl› karfl›ya olduklar›yd›. Bu sorunun cevab›; her toplumda var olan
ve genellikle seçtikleri bu iliflki biçimi suç say›lan kad›nlara karfl› dev-
letin takip etti¤i siyasette aranmal›d›r. Osmanl› Devletinde ise kad›nla-
r›n iflledi¤i suçlar aras›nda, belgelerde oran olarak en fazla göze çarpan
suç cinsinin fahiflelik olmas› hâliyle söz konusu politikan›n takibini da-
ha mümkün k›ld›.

Bu bak›mdan meselenin ayd›nlat›labilmesi için: 1- Kad›nlar›n iflle-
di¤i suçlar›n tespiti ve çeflidi, 2- Uygulanan cezalar, 3- Özellikle de bu
cezalar için kullan›lan mekânlar konusunun aç›kl›¤a kavuflturulmas›
gerekmektedir. Bu safhalardan mekân›n konumu, suçun alg›lanmas›y-
la do¤rudan iliflkilidir. 

* Yard. Doç. Dr. Ali Karaca, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü, ‹stanbul.



I. Kad›n hapishanelerinin durumu ve geliflimi 

Hazreti Baba Cafer Zindan›

Bilindi¤i gibi Osmanl› Devletinde hukuken “zina” suçu s›n›fla-
mas›na giren fuhfliyat›n cezas›, yine genel kabullerimize göre çok a¤›r
bir uygulamay› gerektirmekteydi. Ölüm cezas› d›fl›nda akla gelen ilk
uygulamalardan biri hapis cezas› oldu¤undan, kad›n mahkûmlar
için de söz konusu olan bu mekânlar›n, bilhassa fahiflelerin hapsedil-
di¤i k›s›mlar›n durumu, suçlu kad›nlara yaklafl›m›n da bir gösterge-
siydi.

Bu konuda Osmanl› yönetiminin özgün tavr›n› Tanzimat devrine
kadar olan dönemde aramak gerekir. Bu aç›dan 1730-1830 tarihleri ara-
s›nda klâsik dönemin sembolleflmifl ya da en çok bilinen hapishanele-
rinden biri olan Hazreti Baba Cafer Zindan›’na bak›ld›¤›nda, burada
kad›n mahkûmlara ait ayr› bir bölümün var oldu¤u görülmektedir.
Belgelerdeki kay›tlardan 10 C. 1144 /10 Aral›k 1731 tarihinde Zaviye-i
Baba Cafer Zindan›’nda Midilli adas›na sürgün karar› verilen on fahi-
flenin hapsedildi¤i kayd›na rastlanmas›,1 bu zindanda kad›nlar›n bu-
lundu¤unu göstermektedir. Belli bir nizamnameye göre idare edilen
ve ayn› tüzük çerçevesinde mahkûmlara muamele yap›lan2 hapishane-
nin nizam›n›n zamanla bozuldu¤u, bunun üzerine yeni bir düzenle-
meye gidildi¤i anlafl›l›yor. Zaman zaman fizikî bak›mdan da tamiri ya-
p›lan hapishanenin içerisindeki kad›nlara ait bölüm birden fazla odal›
ve üzeri çat›l› bir k›s›md›.3 Buraya hapsedilen hayat kad›nlar› suç say›-
lan fiili ifllerken yakalan›p getirildikleri gibi Ramazan ay› ve ‹stanbul
da asker toplanmas› gibi, özel zamanlarda da herhangi kötü bir fiilleri
olmasa bile ortal›kta dolaflmalar› sak›ncal› görüldü¤ünden buraya
hapsediliyorlard›.4 Zindana uygulanan bak›mdan, kald›klar› odalar›n
konumundan ve beslenmeleri ile ilgili hususlardan hayat kad›nlar›n›n
tahammül edilemeyecek bir ortamda ve flartlarda hapsedilmediklerini
anlamaktay›z. De¤iflik tarihlerdeki üç kayda göre hapsedilen fahifle ha-
tunlar›n say›s› bazen on, bazen otuz ve bazen de otuz alt› kifliye kadar
ulaflmaktad›r.

1 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), Cevdet Zaptiye, 1355:“ Defter..zîrde mestû-
rü’l-esami on nefer fahifle avratlar..” (5 Z.-10 C. Aras› hapis)

2 BOA., Cevdet Zaptiye, 2970, 5 Za.1180 / 4 Nisan 1767.
3 BOA., Cevdet Zaptiye, 2566, (1172 /1758 ve 1179/1765 da tamiri)
4 BOA., Cevdet Maliye, 17 ve Zaptiye, 1456.
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Kad›n mahkûmlar›n hapsedildi¤i yerlerden birisi de A¤a Kap›s›
yak›nlar›ndaki, fizikî özelliklerini bilemedi¤imiz “imam evi”dir.5 Nite-
kim Belgrat’ta ‹mam Hüseyin’in evinde hapis edilen bir kad›n için
günde bir ekmek ve geceleri mum verilmek ve sair masraflar› için ima-
ma ayda 80 kurufl tahsis edilmesi imam evlerine bir örnektir.6 III. Selim
zaman›nda ‹stanbul’da yukar›da bahsi geçen A¤a Kap›s› yan›ndaki
imam evinden, fahifle kad›nlar›n bo¤duruldu¤u bir hapis olarak bah-
sedilmesi kayda de¤er görünüyor. ‹mam evi, daha sonra da muhtar
evi taflrada as›rlarca kad›n mahkûm ve tutuklular›n hapsedildi¤i bir me-
kân olmufltur. Yine A¤a Kap›s› semtindeki Tavhane kad›nlar›n hapse-
dildi¤i baflka bir yerdi.7 1833 y›l›nda ‹stanbul’da Tomruk odas› hapsin-
de görev yapan ve kad›n mahpuslar için kullan›lan hane kiras› olarak
kendisine ayl›k 40 kurufl verilen kolcu kad›n›n varl›¤›8 ise hapishane
d›fl›nda kad›n hapishanesi olarak bir nevi gardiyan evlerinin kullan›l-
maya baflland›¤›n› göstermektedir. Bu çerçevede 1839-1845 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’daki belli bafll› hapishanelerin; 1. Tersane-i Amire
Zindan›, 2. Bab›âli Tomru¤u, 3. Bab-› Seraskerî Tomru¤u, 4. Ticaretha-
ne-i Amire hapishanesi, 5. Tophane-i Amire hapishanesinin oldu¤u da
zikredilmelidir.9

Tanzimat sonras› hapishaneler 

Tanzimattan sonra daha yayg›n olarak, flehir ve büyük kaza mer-
kezlerinde bulunan hapishanelerin birer odas›n›n kad›n mahpuslar
için düzenlenmesi plânlanmakla birlikte, imam ve muhtar evleri de
kad›n hükümlüler için hapishane olarak kullan›lmaya devam edilmek-
teydi. Tanzimat sonras› birçok alanda oldu¤u gibi hapishaneler ve ce-
za hukuku alanlar›nda da Avrupal›lar›n alg›lamalar› do¤rultusunda

5 BOA., Hatt-› Hümayun (Hat), 10845, H.1204/1789; Kemal Beydilli, Osmanl› Dö-
neminde ‹mamlar ve Bir ‹mam›n Günlü¤ü, ‹stanbul, 2001, s. 8.

6 Kemal Beydilli, age., s. 8. (3 Mart 1852)
7 BOA., Hat.,11055, H. 1204/1789.
8 BOA., DH. MB.HPS., 1/1, lef. 1. 13 N.1249/20 Ocak 1834: Bk, Tomruk Odas› ve

Hapishanesinin görevlileri ve maafllar›.
9 BOA., DH. MB. HPS., 1/1, lef. 9; Osmanl› Devletinde hapishane olgusunun alg›-

lanmas› ve hapishanelerin geliflimi için orijinal kaynaklara dayal› olarak haz›rla-
nan bir özgün çal›flma için bkz. Gültekin Y›ld›z, Osmanl› Devletinde Hapishane Is-
lahat› (1839-1908), ‹stanbul 2002, MÜ Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü, Bas›lma-
m›fl Yüksek Lisans tezi.
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modernleflme çabalar› bafllam›flt›. Bunun hapishane ba¤lam›nda yans›-
mas› ve esbab-› mucibesi, dönemin bürokratlar›nca flöyle izah edilmek-
teydi: “...yabanc›lar›n Osmanl› hükûmetine müdahalelerine ve belki ifl
birliklerine bahane ve araç say›lmakta olan eski anlaflmalar›n (uhûd-›
kadim) do¤rultulmas› istenilmekte ve Avrupal› devletler taraf›ndan
söz verilmekte ise de; flu hâlin meydana gelmesi, yani devlet idaresin-
de genel olarak Avrupa devletlerinde geçerli olan düzenin burada da
geçerli olmas›, yarg›lama ve hapis yöntemlerinin iyilefltirilmesiyle ilifl-
kisi oldu¤una ve e¤er ki; sefaretlerin vatandafllar›ndan suçlu olanlar›
bize teslim etmediklerine ve cezalar›n› Osmanl› Devletine b›rakmama-
lar›na can s›k›lmakta ise de, insafla bak›ld›¤›nda bunlar›n cürüm iflle-
mifl tebalar›n› flu bizim Zaptiye Meclisinin mahkemesine b›raks›nlar
veya malûm olan hâlde hapishanelerimize koysunlar demek mümkün
olamayaca¤›ndan, flu düzenlemelerin meydana getirilmesi her hâlde
bu çeflit kanun/nizamlar›n düzeltilmesine ba¤l› durmakta, flu hapisha-
neler f›kras› ki; ceza/yarg›lama ifllerinin esas›d›r, buna ne kadar him-
met olunsa ve ne kadar para sarf k›l›nsa havaya gitmeyip, zaten adalet
ve hak kaidesine hizmet edilmifl olaca¤›ndan.. “.10

Bu nedenle yukar›daki yaklafl›m çerçevesinde ve Avrupal› devlet-
lerin beklentisi do¤rultusunda hapishanelerle ilgili yeni düzenlemele-
rin yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 1858 senesinde, hapishaneler konusunda
uzman say›lan ‹ngiliz subay› Binbafl› Gordon’un da kat›l›m›yla Meclis-i
Tanzimat Dairesinde toplanan özel komisyonda kad›n hapishaneleri
de ele al›nd›. Bu düzenleme çal›flmalar›nda kad›n mahkûmlar için özel
hapishanelerin yap›lmas›, tevkif edilenler için ise yeniden oluflturulan

10 BOA., Meclis-i Mahsûs-› Dâhiliye, 497, lef. 2. 14 Ca. 1274/31 Aral›k 1857: “...ecâ-
nibin hükûmet-i seniyyeyi devlet-i aliyyeye müdâhalelerine ve belki müflareket-
lerine sebep ve alet ittihâz olunmakda olan uhûd-› kadimenin ta’dîli arzu olun-
makda ve düvel-i ecnebiyye taraf›ndan vaad k›l›nmakda ise de; flu hâlin husûlü
yani saltanat-› seniyyenin ale’l-umûm düvel-i Avrupa’da cari olan usûlün bura-
da dahî flümûlüne, usûl-› muhâkeme ve habsin ›slâh›na taalluk olundu¤una ve
egerçi sefaretler tebaas›ndan olan eshab-› cerâimi bize teslîm etmediklerine ve
mücâzatlar›n› hükûmet-i devlet-i aliyyeye terk eylemediklerine can s›k›lmakda
isede nazar-› insafla bak›l›nca bunlar sahib-i cerâim olan tebalar›n› flu bizim
Zabtiye meclisinin mahkemesine b›raks›nlar veya malûm olan hâlde habishane-
lerimize koysunlar demek mümkün olam›yaca¤›ndan, flu tadilât›n istihsali her
hâlde bu makûle mevadd›n ›slâh›na menût u mütevakk›f olma¤la, flu habisha-
neler maddesi ki; umûr-› cezâiyyenin esas›d›r, buna ne kadar himmet olunsa ve
ne kadar para sarf k›l›nsa havaya gitmeyip, zaten usûl-› adl ü hakkâniyete hiz-
met edilmifl olaca¤›ndan...”
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Beyo¤lu, Galata, Befliktafl, Üsküdar ve Kanl›ca Zaptiye merkezlerine
yak›n bölgelerde imam evlerinin kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›.11 Ayr›ca
hapishanelerle birlikte kad›n mahkûmlar için hastahaneler yap›lmas›
tasarlanarak, bu maksatla iki evin kiralan›p düzenlenmesi de plânlan-
m›flt›.12

1876 tarihinden sonra hapishanelerin modernlefltirilmesine daha
da h›z verilerek, ‹stanbul ve taflrada13 bulunan hapishane binalar›n›
modernize çal›flmalar› artt›r›ld›.14 Mahkûmlar›n okutulup e¤itilmesi ve
meslek kazand›r›lmas› yönünde programlar uygulamaya konuldu.15

Bu maksatla gardiyanlar için on üç maddelik bir tüzük16 ve 1880 tari-
hinde de hapishane ve tevkifhanelerin iç idaresini düzenleyen doksan
yedi maddelik bir baflka nizamname haz›rland›.17 1882 tarihine gelin-
di¤inde ise daha az bir masrafa yol açaca¤› hesaplanarak genellikle tafl-
ralarda olmak üzere, mevcut hapishanelerin uygun yerlerine kad›nlar
için bölümler inflas› plânlanm›flt›. Böylece kad›n mahkûmlar için kira-
lanm›fl olan evlere devaml› olarak kira ödenmesi külfetinden kurtul-
man›n yolu bulunacakt›.18

Bu çal›flmalar çerçevesinde özellikle kasabalarda kad›nlara mahsus
hapishane inflas›na gayret edilmekteydi. Fakat bu program›n hükûmetin
çekti¤i para s›k›nt›s›ndan dolay› aksad›¤› anlafl›lmaktad›r. Taflralarda
hükümlü kad›n adedinin çok az olmas› da hükûmeti yap›lacak masraf
konusunda tereddütte b›rak›yordu.19 Taflra için Suriye vilâyetinde
kiralanmas› plânlanan kad›n hapishanelerinin tahminî maliyeti ve yer-
leri bize bir fikir vermektedir. Bu vilâyette on üç sancak ve kaza mer-
kezinin kad›n hapishaneleri toplam kira bedeli 12. 516 kurufla ulafl-
maktayd›.20
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11 BOA., Meclis-i Mahsus-› Dâhiliye, 497, lef. 1. 1 fi. 1274/17 Mart 1858; “... flimdiye
kadar Daire-i Zaptiye’de kain mevki-i mahsusta haps ve tevkif edilmekte olan ta-
ife-i nisa hakk›nda. 8 fiaban 1323/8 Ekim 1905” bkz. MB. HPS. M., 1/5, lef 16.

12 BOA., DH.MB.HPS., 1/1, lef. 4/1. 11 N.1276/2 Nisan 1860.
13 BOA., Nizamât Defteri, 5, 5 M.1308/11 Eylül 1890.
14 BOA., DH.MB.HPS., 1/24, 15 Ra. 1329/16 May›s 1911: Projeler için bkz. fiam ha-

pishanesi 34/45, lef.4-6.
15 BOA., DH.MB.HPS., 8/3, lef. 14, 20, 25, 26. 19 Ra. 1329/20 Mart 1911.
16 BOA., A.DVN.MKL.,13/28. 30 Ra. 1293/25 Nisan 1876.
17 BOA., DH.MB.HPS., _, lef. 10-20. 11 Ca. 1297/21 Nisan 1880.
18 BOA., DH.MB.HPS., _, lef. 24. 1M.1300/10 Ocak 1883.
19 BOA., DH.MB.HPS., 3/10, 17 S. 1330/6 fiubat 1912.
20 BOA., DH.MB.HPS., 42/24, lef. 6. Bkz. Sancak ve kazalar›n ismi ve kira bedelleri.



II. Suç ve cezalar›n cinsi

Suçlar 

Kad›nlar›n suç iflleme oranlar› çok düflük olsa da, h›rs›zl›k, fitne-fe-
sat, flirretlik, borç ödememe, hür insan ticareti, katle sebebiyet, yatakl›k,
kerhanecilik ve fahiflelik gibi suçlar› iflledikleri ve bundan dolay› mah-
kûm olduklar› görülüyor.21 Bu cins suçlar aras›nda ise yüzdesi en yüksek
olan› fahiflelik olarak beliriyor. Kad›nlar›n bu tarz bir hayata yönelmele-
rinin çekilen geçim s›k›nt›s›, kimsesizlik, sahipsizlik ve evsiz barks›zl›k
gibi nedenlerden dolay› oldu¤u yine kaynaklarda yer al›yor.22 Baflkent ‹s-
tanbul örnek al›nd›¤›nda hayat kad›nlar›n›n daha çok Suriçi, Üsküdar,
Tophane, Tersane, Kas›mpafla, Beyo¤lu, Galata gibi bölgelerde birtak›m
evler yan›nda viranelerde, hamamlarda, dükkân ve f›r›nlarda yat›p kalk-
t›klar› görülüyor.23 Meselâ Üsküdar’da Bî-kâr odalar›nda bar›nan hayat
kad›nlar›n›n say›s›n›n 40’a kadar yükseldi¤i oluyordu.24 Halep vilâyetiy-
le ilgili bir belgede ise 22 fahiflenin varl›¤›ndan bahsedilmektedir.25 Bu ba-
k›mdan hayat kad›nlar›n›n varl›¤›; idarecileri genel asayifl, düzen ve top-
lum ahlâk› bak›m›ndan, bulunduklar› çevre insanlar›n› ise öncelikle ah-
lâkî daha sonra ise huzur aç›s›ndan ilgilendirmektedir.26

Çevrelerinde veya ilgilendikleri bölgelerdeki hayat kad›nlar›n›n
varl›¤› yabanc› misyona mensup görevlileri de rahats›z etmekteydi.
Meselâ “Fransa Sefaretinin iltimas› üzerine Galata’da tahliye edilen
sokaklardan ç›kar›lan fahifleler, yine gizliden mevâ-y› kadimlerine
dönmek efkâr›nda bulunmufl” idiler.27 fiikâyete yol açan fahiflelerin ço-
¤unun d›flar›dan geldi¤i ve genellikle kendileri için daha cazip olan
Galata ve Beyo¤lu taraflar›n› mekân tuttuklar› anlafl›l›yor.28
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21 BOA., Cevdet Zaptiye., 1891, 14 S. 1206/13 Ekim 1791: “...‹stanbul sakinlerinden
Mehmed Arif nâm kimesne ile validesi Zeyneb ve Hafize ve Aifle ve Nefise nâm
Hatunlar ile Tophane sakinlerinden fierife ve Hafize nâm Hatunlar kendi hâllerin-
de olmay›p sar›ka ve flirret ve fevahifl ve doland›r›c›l›k misüllü hilâf-› r›za hare-
kât-› nâ-lây›kaya cesaretleri...”

22 BOA., Hat., 25231-A.
23 BOA., Hat.,487, H. 1203/1788.
24 BOA., Hat., 911, H. 1203.
25 BOA., Hat., 25231, 17 Ca. 1243/6 Aral›k 1827.
26 BOA., Cevdet Zaptiye, 27, 28 Za. 1206/18 Temmuz 1792.
27 BOA., A. MKT.NZD., 401/63, 19 fi. 1278/19 fiubat 1862: “Galata’da Sen Benua

Kilisesi civar›nda kâin sokaklarda birtak›m fahifleler peyda ve bunlara birçok
erâzil dahi hempâ olarak muhill-› zab›ta harekât vukû bulmakta...”

28 BOA., A. MKT.NZD., 295/87, 23 R. 1276/19 Kas›m 1859 (Bu tarihlerde ‹stan-
bul’a ancak izin tezkeresi ile girilebilmekteydi.)



Sürgün 

Kad›nlar›n suç say›lan davran›fllar›ndan dolay› ald›klar› cezalara
bak›ld›¤›nda, genel olarak k›sa süreli tevkif diyebilece¤imiz bir hapis
ve büyük oranda da sürgün cezas› verildi¤i göze çarpmaktad›r. Bu
uygulamalar› örnekleri ile aç›klamak ifllenen suçlar ile iflleyenlerin
oran›n› ve ayn› suçlar› iflleyenlere verilen cezalardaki baz› farkl›l›kla-
r› alg›lamam›za yard›m edecektir. Meselâ: ‹stanbul’da S›d›ka ve Telli
isimli nat›r iki kad›n, yapt›klar› dedikodu ile devletin ileri gelenlerin-
den baz›lar›n›n aile hayatlar›n› altüst etmeleri nedeniyle Boz-
caada’ya,29 Fazl› Pafla saray›nda ileri gelenlerin giydikleri elbiseleri
giymifl olarak yakalanan ve içlerinden birinin flirretlikte ün yapt›¤›
sabit olan dört fahifle Sak›z adas›na kalebent olarak,30 Kastamonu
as›ll› üç kad›n davran›fllar›yla ‹stanbul’da bulunduklar› yörede boz-
gunculuk yapmalar› sebebiyle memleketlerine,31 Fener’de oturan bir
kad›n hür bir çocu¤u doksan befl kurufla satmas› nedeniyle Bur-
sa’ya,32 ayn› flekilde hür insanlar› satarak bu yolla doland›r›c›l›k ya-
pan dört kad›n›n Girit adas›na,33 Filibeli bir çingene kad›n› r›zas› ol-
mamas›na ra¤men satt›klar› için çengi Emetullah ve Züleyha’n›n Bur-
sa’ya,34 ‹stanbul sakinlerinden Mehmet Arif ve annesi ile daha baflka
üç hatun, yine Tophane sakinlerinden di¤er iki hatun h›rs›zl›k, flirret-
lik, fahiflelik ve doland›r›c›l›k suçlar› dolay›s›yla Limni adas›na,35 Üs-
küdar’da sakin Fatma fahiflelik ve fesat ile flöhret kazan›p, ayn› za-
manda baz› kad›nlarla yabanc› erkekleri kendi evinde yat›r›p kald›r-
mas› sebebiyle, mahallelinin flikâyeti üzerine,36 Hatice isimli kad›n ise
z›mmîlerle fiil-i fleni (zina) yapmas› nedeniyle ‹stanköy adas›na,37

zendostuyla yakalanan bir fahifle dostu ve o¤luyla birlikte görevlile-
re sald›rmas› dolay›s›yla ‹znik’e,38 fakir bir kad›n misafir olarak kal-
d›¤› üç evi soyup, çald›¤› eflyay› satmas› nedeniyle Manisa’ya,39 1856
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29 BOA., Cevdet Zaptiye, 594, 18 fi. 1134/1 A¤ustos 1722.
30 BOA., Cevdet Zaptiye, 402, 6 B. 1162/22 Haziran 1749.
31 BOA., Cevdet Zaptiye, 29, 6 R. 1271/27 Aral›k 1854.
32 BOA., Cevdet Zaptiye, 239, 19 C. 1186/17 Eylül 1772.
33 BOA., Cevdet Zaptiye, 282, 1B. 1189/28 A¤ustos 1775. 
34 BOA., Cevdet Zaptiye, 21, 3 C. 119229 Haziran 1778.
35 BOA., Cevdet Zaptiye, 1891, 14 S. 1206/13 Ekim 1791.
36 BOA., Cevdet Zaptiye, 27, 30 Za. 1206/20 Temmuz 1792.
37 BOA., Cevdet Zaptiye, 295, 28 B. 1208/1 Mart 1794.
38 BOA., Cevdet Zaptiye, 75, 12 fi. 1214/9 Ocak 1800.
39 BOA., Cevdet Zaptiye, 51, 25 N. 1241/3 May›s 1826.



senesinde Sayda-Trablusgarbl› iki fahifle ise iki defa katle sebebiyet
vermeleri nedeniyle bir daha geri dönmemek üzere K›br›s adas›na
sürgün edilmifllerdi.40

Bunlardan baflka yine fahiflelerin ad›n›n kar›flt›¤›, fakat suç iflleyen
erkeklerin ceza ald›¤› birkaç olay bilhassa fiilin ifllendi¤i mekânlar do-
lay›s›yla dikkat çekicidir. Bu olaylar, fiehzade Camii’nin minaresinde
fiil-i kabih (kötü ifl) yaparken yakalanarak kalebent olan bir flah›s41 ile
mahkeme binas›nda bir fahifle ile bas›ld›¤›ndan görevinden azledilen
Rusçuk kazas› hâkim-i fler’îsi42 ve erkek k›yafetine soktuklar› fahiflele-
ri Mahmud Pafla medresesine götüren iki kiflinin Kal’a-› Sultaniye’ye
kalebent edilmeleriyle ilgilidir.43

Hayat kad›nlar›n›n hayat tarz› ve gittikçe meslekleflen bu u¤rafl›n
III. Selim devrinin bafllar›ndan itibaren art›k kurumsallaflmaya baflla-
d›¤›n› da görüyoruz. Bu ba¤lamda belgelerde “kerhane” ve “kerhane-
cilik” gibi ›st›lahlar yer almaya bafllayacakt›r. Tabiî olarak fuhuflla
mücadelenin ilk hedefini bu yap›lanma oluflturacakt›. O dönemde ya-
y›mlanan iradelerde kerhanelerin y›kt›r›lmas› ve kerhanecilerin katle-
dilmesinin s›k› s›k› emredildi¤i görülüyor.44 Bu sebeple 1 C. 1205/5
fiubat 1791’te yedi kerhaneci fahiflenin Bursa’ya,45 yine Bursa’dan ge-
lerek Üsküdar’a yerleflen ve burada kerhanecilik eden kar› kocan›n
as›l memleketlerine,46 bunlar gibi ‹znik as›ll› olup, Üsküdar’da kerha-
necilik yapan iki çift kar› kocan›n ‹znik’e sürgün edildikleri kay›tlar›-
na rastlanmaktad›r. 

Bilhassa kerhanecili¤in Üsküdar semtinde yayg›nlaflmas›, fuhufl
maksad›yla kullan›lan yerlere dikkatimizi çekiyor. Burada karfl›m›za
bî-kâr evleri ç›kmaktad›r. II. Mahmud devrinde kaleme al›nan bir eserde
bu evler ve y›kt›r›lmas› etraf›yla anlat›lmaktad›r. Eserin diliyle: “Üskü-
dar’da ‹skele-i kebir ve Balaban iskelesi kurbunda, bekâr odalar›nda
fuhfliyyat haddini tecavüz edip, yüz otuzdan ziyade oda y›k›ld›. Padi-
flah, Befliktafl’ta Y›ld›z köflkünden dürbünle odalar›n y›k›l›fl›n› seyret-
mifltir. Üsküdar bekâr odalar›n›n y›k›l›fl› 3 B. 1226/24 Temmuz 1811’de
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40 BOA., A. MKT. MVL., 80/84, 21 Za. 1272/24 Temmuz 1856
41 BOA., Cevdet Zaptiye, 146, 1204/1789.
42 BOA., Hat. 2375, 1215/1800.
43 BOA., Cevdet Zaptiye, 118-A ve 118-B, 3 R. 1234/30 Ocak 1819.
44 BOA., Hat., 1105.
45 BOA., Cevdet Zaptiye, 376.
46 BOA., Cevdet Zaptiye, 165/A.



olup, bir gün Balaban iskelesi, ertesi Mumhane iskelesi ve ertesi çarfl›
içinde ve Toptafl›’daki odalar y›k›ld›”.47

Hapis ve idam

Söz konusu sürgün cezalar›n›n uygulanmas› bir mahkeme ve ira-
de sürecini gerektirdi¤inden, suçlu kad›nlar bu süreç esnas›nda bir ha-
pis hayat› da yaflamaktayd›lar. Kay›tlara bak›ld›¤›nda bu sürenin pek
uzun olmad›¤› görülüyor. Meselâ, 1748’de Sak›z adas›na sürülen dört
kad›n Mahmud Pafla Mahkemesinin karar›na kadar, 1772’de Bursa’ya
sürülen bir kad›n mahkeme süresince dört gün imam evinde, 1778’de
yine Bursa’ya sürülen ve bir çingene kad›n› satan iki kad›n fiûra-y›
Âli’de sorguland›klar› esnada A¤a Kap›s›’nda, 1792’de h›rs›zl›k, dolan-
d›r›c›l›k ve fahiflelik suçlar›ndan dolay› Limni adas›na sürülen alt› ka-
d›n yirmi alt› gün, 1294’te ‹stanköy adas›na sürülen bir fahifle elli gün
hapiste kalm›flt›. Ayr›ca Manisa’ya sürülen h›rs›z bir kad›n ise tutukla-
n›p zindana konularak, çald›klar›n› itiraf ettirmek maksad›yla subafl›
taraf›ndan sorgusu esnas›nda dayakla muamele yap›lm›flt›r. Yaln›z her
sene mutat olarak özellikle Ramazan ay›nda hapsedilen kad›nlar bir ay
bazen iki ay müddetle hapiste kalmaktayd›lar. 

1861 tarihinde fiumnu’da firarî bir eflk›yaya yard›m ve yatakl›k
eden, bu esnada gelinini de fuhfla bulaflt›ran ve ç›kan bir olay esnas›n-
da ölümüne sebep olan bir kad›n, bu suçlardan dolay› mahkemece yar-
g›lanarak, ceza kanununun 230. maddesinin zeyline göre üç sene küre¤e
mahkûm edilmifl, fakat özel durumu nedeniyle teflhir edilmedi¤i gibi,
verilen cezay› kendi bölgesindeki bir hapiste geçirmesi hükme ba¤lan-
m›flt›.48

Bazen ola¤anüstü durumlarda, bilhassa hükümdar›n ›srar› üzeri-
ne, baz› fahiflelerin ibret-i âlem için öldürülerek teflhir edildikleri de
oluyordu. Meselâ III. Selim döneminde Rusya ile yap›lan savafllar es-
nas›nda ‹stanbul’da askerlerin toplan›p, sevklerinin yo¤unlaflt›¤› bir
dönemde genel asayifl bak›m›ndan tehlikeli bulunan uygunsuz kad›n-
lar›n flehirden uzaklaflt›r›lmalar› çal›flmalar›ndan istenilen sonucun al›-
namamas› nedeniyle, hiddetlenen padiflah›n ›srarl› emri üzerine yaka-
lanan birçok fahifleden en meflhur olan befli A¤a Kap›s› yan›ndaki
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47 Câbî Tarihi (Tarih-i Sultan Selim-i Salis ve Mahmud-› Sanî-Tahlil ve Tenkidli Metin)
II., Hzl. Mehmet Ali Beyhan, Ankara 2003, s. 761-762, 819.

48 BOA., A.MKT.MVL., 135/99, 15 Ca. 1278/18 Kas›m 1861.



imam evinde bo¤durularak, üçü Asitane-i Aliyye’de, biri Üsküdar, bi-
ri de Kas›mpafla’da as›larak teflhir edilmifllerdi. ‹dam edilen bu fahifle-
lerle birlikte tutulan di¤erleri ise tövbe verdirilerek serbest b›rak›lm›fl-
lard›.49

Sonuç

Devletin fahifle hatunlara bak›fl›

Bilindi¤i gibi konak ve bark haricindeki aile nizam› ve kad›n haya-
t› resmî bir makam olan Bostanc›bafl›l›k taraf›ndan kontrol, evlenmeye
ait muameleler ise kad›lar›n verdikleri izinnamelerle temin edilmek-
teydi. Anlafl›ld›¤›na göre, verilen bu ahlâkî gözetim, ayn› zamanda
Hristiyan reaya kad›nlara da aitti.50

Bu bak›mdan yöneticilerin ve halk›n bu insanlara nas›l bakt›¤›na
dair dört uygulama örne¤i bu konuya bir aç›kl›k getirecektedir. Bun-
lardan birincisini 1748 y›l›nda fiam valisi ve emirülhac olan Azm-zade
Esat Paflan›n bir divan toplant›s›nda, döneminde fiam’da ço¤alan fahi-
flelerin dükkân, f›r›n ve kahvelerde yat›p kalkt›klar›, buna çözüm bu-
lunarak ya flehirden kovulmalar› veya d›flar› ç›kamayacaklar› bir yere
konulmalar› (hapis) yahut da gözetim alt›nda tutulmalar› fleklindeki
flikâyet ve tekliflere verdi¤i cevap ve yaklafl›m› oluflturmaktad›r. Pafla,
“bu duruma müdahale edemeyece¤ini zira onlara kendisine gece gün-
düz beddua edecekleri bir davran›flta bulunmayaca¤›n›” söylemifl ve
herhangi bir ceza vermemifltir. Daha sonra ise ayn› vali flehirde gittik-
çe kalabal›klaflan bu k›zlar›n bafl›na bir subafl› tayin ederek her birin-
den ayda 10 kurufl bir nevi vergi al›nmas› kural›n› getirmifltir.51

‹kinci örnek de; Halep valisinin 6 Aral›k 1827 tarihinde flehirde bu-
lunan fahiflelerinin yerli olmayanlar›n› vatanlar›na gönderip, Halep’in
yerlisi olan ve mahkemece tövbe ettirilen yirmi iki fahifleye geçimleri-
ni sa¤layabilmeleri için ayda 15 kurufl ba¤lamas›d›r.52

Romen Yahudilerinden Lazatrona taraf›ndan fiili’ye kaç›r›l›p fu-
hufl tacirlerine sat›lan ve hastalanmas› üzerine sokaklarda sürünmeye
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49 BOA., Hat., 10845, 1204/1789.
50 Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, “Tanzimat’ta ‹çtimaî Hayat” Tanzimat 2, ‹stanbul
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51 fieyh Ahmed el- Bedîri el- Hellak, Berber Bedri’nin Günlü¤ü (1741-1762), çev. Ha-

san Yüksel, Sivas 1993, s. 107-108, 113-114.
52 BOA., Hat., 17897-C, 17 Ca. 1243/6 Aral›k 1827.



terk edilen bir genç k›z›n ‹stanbul’a getirilme olay› olan üçüncü örnek,
ne flartlarda olursa olsun bir vatandafla sahip ç›k›lmas› bak›m›ndan ol-
dukça dikkat çekicidir. Buna göre: 22 fiubat 1891 tarihinde olaydan ha-
berdar olan padiflah, “Müslüman Türk k›z›n›n yabanc› bir ülkede sefa-
let içinde b›rak›lmas›n›n Müslümanlar›n onurunu rencide edece¤ini,
bu bîçarenin fiili’den bir an evvel yurda getirilmesi” talimat›n› verir.
Bunun üzerine harekete geçen Zabtiye ve Hariciye Nezareti ABD’deki
Osmanl› Büyükelçisi vas›tas›yla genç k›z›n bulunup, yol masraflar›n›n
karfl›lanarak getirilmesi ifllemlerine bafllam›flt›r.53

Örneklerin dördüncüsü ise; Kars’ta Asakir-i Mansureye mensup
sarhofl bir çavuflun k›l›çla bir fahiflenin parma¤›n› koparmas› ve bu as-
kerin komutan› taraf›ndan fler’î ceza verilmek üzere hapsedilmesine
ra¤men, galeyana gelen halk›n vali kona¤›n› basarak tutuklu çavuflu
ele geçirip, meydanda katletmeleri olay›d›r.54

Gördü¤ümüz belgelere dayanarak o dönemde geçerli olan ceza
hukukunun uygulanmas›nda, gayrimeflru hayat tarz› seçen bu insan-
lar› ölüm cezas›na çarpt›rmaktan ziyade, onlar için nispeten hafif say›-
lacak sürgün cezas› tercih edildi¤i söylenebilir.

Toplumda kad›nlar›n suç iflleme oranlar› çok düflük oldu¤u gibi, bil-
hassa geçim flartlar›n›n kötülü¤ü nedeniyle fuhfla sürüklenen kad›nlar›n,
bu durumlar›ndan dolay› çok a¤›r bir cezay› hak etmedikleri, hatta hima-
yeye muhtaç olduklar› yaklafl›m›n›n var oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 
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53 Belgenin fotokopisi ve de¤erlendirmesi için bkz. Hürriyet Tarih, 8 Ekim 2003. 
54 BOA., Hat.,17897-C, 1 Z. 1248/21 Nisan 1833.



Osmanl› Hapishanesinde 
Islah ve Firar Teflebbüsleri

Ebubekir Sofuo¤lu*

Hapishanelerin fizikî elverifllili¤i günümüzde oldu¤u gibi Osman-
l› döneminde de önemli bir konu idi. Osmanl› Devletinde bu konuda
iyilefltirmeler yap›lmas›n›n düflünüldü¤ü, devlet kurumlar› aras›ndaki
yaz›flmalardan anlafl›labilmektedir.

Hapishane flartlar›n› ›slah teflebbüsleri

‹lk olarak Maliye Nezaretine 1861 y›l›nda hangi devlet birimin-
den yaz›lm›fl oldu¤u belli olmayan bir yaz›da hapishane flartlar›n›n
›slah› ile ilgili bir talep vard›r. Maliye Nezaretine yaz›lan yaz›yla, k›-
la’-› erbaa hapishanesi mahkûmlar›n›n ekmek, kömür, zeytinya¤›,
k›rtasiye ve telgraf hizmetlerinin masraflar›n›n karfl›lanmas› isteni-
yordu.1

Baflka bir yaz›flmada, bu kez Haseki hapishanesi mahkûmlar›na
yap›lan benzer bir hizmet göze çarpmaktad›r. Zaptiye Nezaretine
yaz›lan bir yaz›yla meclis-i ahkâm-› adliyeye tahsis edilen ve yiyecek
ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için harcanacak paran›n artan miktar› ile de
Haseki hapishanesi mahkûmlar›n›n elbise ihtiyac›n›n karfl›lanmas› ta-
limat› bildiriliyordu.2

* Dr. Ebubekir Sofuo¤lu, Sakarya Üniversitesi Hendek Meslek Yüksek Okulu
‹nk›lâp Tarihi Program›, Sakarya.

1 A.MKT.MHM. 408/14.
2 A.MKT.NZD. 406/7.



Buna benzer bir talebe Ba¤dat eyaletinde Süleymaniye kasabas›n-
daki hapishanenin ihtiyaçlar› için 1861 y›l›nda yap›lan yaz›flmada gö-
ze çarpmaktad›r. Maliye Bakanl›¤›na yaz›lan bir taleple hastanenin ih-
tiyaçlar› için k›fllan›n yak›n›nda bulunan hapishanenin tamirat masra-
f› olarak gerekli 11 bin kuruflun Süleymaniye’ye tahsisi isteniyordu.3

1871 senesinde yapt›¤› hapishanenin flartlar›n›n mükemmel bir fle-
kilde oldu¤unu düflünen padiflah Abdülaziz, halk› hapishaneyi gez-
meye davet edecek kadar kendine güvenmekteydi ve hapishanenin
flartlar›ndan o derece emindi:

“Mahall-i mezkûrun tahliyesiyle mebali¤-i vafîre sarf olunarak, bi-
ri mücrimîne, di¤eri nihayet 3 sene kadar habs olunacak mahbuslara
mahsus olmak üzere, iki daireye bi’t-taksim müte’addid ko¤ufllar, has-
tahaneler ve ehl-i san’at olanlar içün mahaller ile hamam, cami’, kilise
ve saireyi havi olarak, pek mükemmel ve muntazam surette ta’mir ve
tesviye olunup, hapishane-i umumî ittihaz k›l›nm›fl olan mahalli, sadr-
› a’zam ile vükela bi’l-muayene tahsis olunmufl ve bunun seyr-ü tema-
flas› içün istek edenlere, oran›n birkaç gün aç›k bulundurulaca¤› ilân
k›l›nm›flt›r. O tarihten bed’ ile mahbuslar›n oraya nakliyle iskânlar›na
karar verilmifltir.”4

Hapishanelerin fizik flartlar›n›n elveriflli hâle getirilmeye çal›fl›lma-
s› gayretlerine bir baflka örnek de Mandemande kazas› hapishanesinin
flartlar›nda yap›lmas› plânlanan iyilefltirmelerdi. Dâhiliye Nezaretince
Cezayiri Bahr-i Sefid vilâyetine yaz›lan yaz›da, Mandemande kazas›
hapishanesi sa¤l›k flartlar›n›n elveriflsizli¤inin giderilmesi isteniyordu.
Adliye naz›r› ad›na müsteflar›n, Dâhiliye Nezaretine yazd›¤› bir baflka
yaz›da, Mandemande kazas› hapishanesi olarak belirlenen odan›n bir-
kaç sene evvel yap›lm›fl olan fennî muayenede rutubetin yo¤unlu¤un-
dan dolay› sa¤l›k flartlar›n› tafl›mad›¤› belirtiliyor ve bu elveriflsiz du-
rumun giderilmesi isteniyordu.5

Dâhiliye Nezareti mebâni-i emiriye ve hapishaneler idaresi müdü-
riyetinden, Hüdavendigar vilâyetine gönderilen bir telgrafta hapisha-
neler tahsisat›ndan havale gönderildi¤i ve bu havalenin Karahisar-› sa-
hip mutasarr›fl›¤›nca al›nmad›¤› ve bunun ak›betinin ne oldu¤unun
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soruflturuldu¤u anlafl›l›yordu. Hükûmetin hapishaneler için yard›mda
bulunmas› ve bu yard›m›n sonucunu takip etmesi ve devlet adamlar›-
n›n, sorumluluklar›n›n en az›ndan bu boyutuyla bilincinde oldu¤unu
gösteren baflka bir ad›md›.6

Dâhiliye Nezaretinde hapishanelerin yaflanabilir bir hâlde olup ol-
mad›¤› ile ilgili haz›rlanan bir rapor ilginç sonuçlar içermektedir. Bu
raporda genel olarak hapishanelerin durumunun s›hhî aç›dan elverifl-
li durumda olmad›¤›na dikkat çekilmektedir. Derme çatma diye ta-
n›mlanan binalardan oluflan hapishanelerin afl›r› kalabal›k oldu¤u “ka-
labal›ktan yatmak, oturmak mümkün de¤ildi” ifadesiyle belirtiliyor,
binalar›n s›hhî flartlar› haiz olmad›¤› da ilâve edilerek, bu durumun
hükûmetin itibar›n› zedeledi¤i ifade ediliyordu. Hapishanelerdeki bu
kalabal›¤›n baflka hapishanelere mahkûm nakliyle halledilebilecek bir
sorun olmad›¤›, çünkü di¤er hapishanelerin de ayn› derecede yo¤un
oldu¤u aç›klan›yor ve çözüm olarak da hapishane olarak kullan›lmak
üzere yeni binalar kiralanmas› öneriliyordu. Bina kiralanmas› de¤il de
yeni bina yap›lmas› önerilerine de, yeni bina yapmak bir yana, bütçe
imkânlar›n›n var olan ve tamire ihtiyaç duyan binalar›n tamirine bile
elveriflli olmad›¤› karfl›l›¤› veriliyordu. Ayr›ca binalar›n tamiri ifli de,
flu an acilen çözülmesi gereken bu izdiham ve elveriflsiz sa¤l›k flartla-
r›na karfl›l›k, k›sa sürede tamamlanabilecek bir ifl olmad›¤› da ilâve edi-
liyordu.7

Hapishane binalar›n›n çürümeye yüz tutmalar›n›n, bütçe imkânla-
r›n›n yetersiz oluflu nedeniyle önlenememesi, bunlar›n tamir edilerek
yeniden eski konumuna iade edilmelerini zorlaflt›r›yor ve ayr›ca tami-
rinin kârl› ve mant›kl› bir ad›m olamayaca¤›na dikkat çekiliyordu. Büt-
çe imkânlar›n›n tamire elvermedi¤i bir durumda yeni bina kiralanma-
s›na nas›l izin verece¤i sorusuna ise de, bu eski binalar›n ve arsalar›n›n
sat›larak elde edilecek gelirle bu ihtiyac›n giderilece¤i karfl›l›¤› verili-
yordu. Yeni binalar kiralamak bir yana, bu eski binalar›n ve arsalar›n›n
sat›lmas›yla elde edilecek gelirle flehir d›fl›nda havas› temiz yerlerde
yeni binalar bile infla edilece¤i iddia ediliyor, sat›lacak binalar›n ve ar-
salar›n›n oldukça hat›r› say›l›r bir gelir getirmesi bekleniliyordu. Bina-
lar›n ve arsalar›n›n sat›l›p yerlerine yenileri yap›lmas› veya kiralanma-
s› beklenirken, bu ifllemin sat›lan hapishane binas›n›n gelirlerinin yine
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hapishane tahsisat›nda kullan›ld›¤› taktirde, bunun yasal olarak müm-
kün olabilece¤ini, bu durumun da iddia edildi¤inin aksine usul-› muha-
sebe-i kanuniye ahkâm›na ayk›r› olmayaca¤›na da dikkat çekiliyordu.8

1913 y›l›nda haz›rlanm›fl bir raporda, hapishanelerin doluluk oran-
lar›n›n bu kadar fazla olmas›, nüfusa göre hapishanelerin hakikaten
çok az olmas›ndan kaynaklanm›yor, tam tersine suçluluk oran›n›n faz-
lal›¤›ndan kaynaklan›yorsa, bu durum gerçekten üzücü bir sonuç arz
etti¤i ifade ediliyordu. Burada dikkat çeken bir baflka nokta, kamu bi-
nalar›n›n kârl›l›¤› ve hizmeti dikkate alarak sat›lmas›n›n bir çözüm ola-
rak de¤erlendirilmifl olmas›d›r.

1918 tarihli bir teftiflte hapishanelerin s›hhî flartlar›nda zaafiyet ol-
du¤u ortaya konulmaktad›r. Birinci Dünya Savafl› sonucu yenik düflen
Osmanl› Devletinde iflgal subaylar› olarak bulunan, ‹ngiltere heyet-i
s›hhiye ve askeriye heyetinden Doktor Miralay Johnson, arkadafl› ile
yapt›¤› hapishane teftiflinde s›hhî aç›dan elveriflsiz durumlar tespit et-
mifltir. Bu heyetin içinde Doktor Zeki Bey ad›nda bir Türk doktoru da
vard›. Bir haftal›k süre içinde, tespit ettikleri ve bir hafta sonra yap›la-
cak teftiflte giderilmesini veya düzeltilmesini istedikleri gayris›hhî
flartlar› flu flekilde s›ralam›fllard›:

1. Hapishane derununda toplanan çöplerin (süprüntülerin) derhâl
kald›r›lmas›, yeni süprüntülerin oluflmas›na izin verilmemesi,

2. Meydana at›lm›fl eski tabaklar›n yak›lmas›, civardaki molozlar›n
kald›r›lmas›,

3. Hapishane hastanesinin t›kanm›fl lâ¤›mlar›n›n temizlettirilmesi
ve helâlar›n s›k s›k y›kanmas›,

4. Hapishanenin hastanesinde bir yatakta iki hasta yatt›¤›ndan do-
lay› yeterli miktarda karyola ilâvesinin yap›lmas›,

5. Zaptiye Nezaretindeki tevkifhanenin, de¤il insan›n hayvan›n bi-
le kalabilece¤i yer olmad›¤› için mahkûmlar›n acilen üç ay sonra bite-
ce¤i tahmin olunan yeni tevkifhane binas› yap›l›ncaya kadar münasip
bir yere nakli isteniyordu.

‹ngiliz heyetinin bir hafta sonra tekrar yapt›¤› teftiflte, tespit edilen
hiçbir eksikli¤in giderilmedi¤i görüldü ve bunun üzerine Dâhiliye Ne-
zareti, ”bu flartlarda mahkûmlar›n ve hastanedeki hastalar›n sa¤l›kl›
bir flekilde hayat süremeyecekleri” de ifade edilerek, bu flartlar›n bir-
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kaç gün içinde iyilefltirilmemesi hâlinde daha etkili tedbirlerle olay›n
üzerine gidilece¤ini bildiren bir yaz›yla uyar›ld›.

Düvel-i itilâfiye memurlar›n›n, yani iflgal güçleri askerlerinin yap-
m›fl oldu¤u bu teftifller Osmanl› Devletinin Birinci Dünya Savafl›n›n
yenilmifl, iflgal edilmifl oldu¤u y›llar ve flartlarda gerçeklefliyordu. ‹flgal
güçlerinin tehditlerle dolu bu emirleri hayatlar›nda çok az iflgal gör-
müfl olan Türkler için hapishane ve hastanesinin flartlar›n›n elveriflsiz-
li¤i yan›nda daha üzücü, daha kahredici davran›fllard›. Hapishane ›s-
lah› için at›lm›fl bu ad›m hay›rl› bir ad›md›, ancak bunun Türk yetkili-
lere emrediliyor olmas› kabul edilebilecek durum de¤ildi.9

Ödemifl ve Çine kazalar›ndaki hapishane yap›m› için Ayd›n vali-
since yaz›lan bir yaz›da, buralarda kurulacak olan hapishanenin nas›l
olaca¤›ndan bahsedildi¤i anlafl›lmaktad›r. Dâhiliye Nezaretine gönde-
rilen yaz›da Çine’de yap›lmas› düflünülen hapishanede erkek mah-
kûmlar için 30 kiflilik dört oda ile bir gardiyan odas›, bir helâ, bir gasil-
hane, kad›n mahkûmlar için ise bir oda, bir gardiyan odas›, bir gasilha-
ne; Ödemifl’de yap›lmas› düflünülen hapishane için de 250 erkek, 50
kad›n mahkûm bar›nd›rabilecek odalar› ve müfltemilât›n›n olmas›n›n
gere¤inden bahsediliyordu.10

Bu flekilde bütçe imkânlar› izin verdi¤i ölçüde hapishane flartlar›-
n›n iyilefltirme faaliyetleri göze çarpmaktad›r. Mahkûmu belli bir ceza
ile hapseden devlet elbette onun hayat›n› devam ettirebilmesi için iafle,
bar›nma, güvenlik gibi bütün ihtiyaçlar›n› da onu hapsetmekle üstlen-
mifl demektir ve mahkûmun yaflayabilece¤i bir standard› hapishanede
tesis etmek zorundad›r.11 Aksi takdirde yaflam alanlar› daralan mah-
kûmlar isyan, firar, katil, yaralama gibi gayrimeflru fiillere baflvurabi-
leceklerdir. Bu gibi gayrimeflru fiiller yaflam standartlar›n›n, yaflayabil-
me düzeyinin alt›na düfltü¤ü zamanlarda gerçekleflti¤i gibi, hapishane
flartlar›, mahkûmlar›n o s›ralardaki psikolojilerinin bozuklu¤u gibi
durumlarda da dikkat çekici boyutlara ulaflmaktad›r. Devlet, mah-
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kûmlar›n hapishanedeki hayat flartlar›n› iyilefltirme faaliyetlerine, yu-
kar›da anlat›ld›¤› gibi çaba sarf ederken, isyan, firar, katil, yaralama gibi
fiillerle de karfl› karfl›ya kalmaktad›r.

Hapishanelerde görülen firar, katil, yaralama gibi gayrimeflru 
fiiller

Bu gibi olaylara örnek olarak hapishanede yaflanan bir katil olay›
gösterilebilir. Cezaevinde Arnavud Maksud ve Malatyal› ‹brahim diye
bilinen iki mahkûmun aras›ndaki tart›flma büyüyerek, Malatyal› ‹bra-
him’in Arnavud Maksud’u tafl›d›¤› kamas›yla öldürmesi ve Arnavud
Maksud’un da kavga s›ras›nda Malatyal› ‹brahim’i yaralamas›yla, hat-
ta ay›rmak amac›yla araya giren güvenlik güçlerinden baz›lar›n›n da
hafif yaralar almas›yla son bulmufltu. Yaras› a¤›r olan Malatyal› ‹bra-
him’in hastaneye kald›r›lmas› da yaras›n›n a¤›r oldu¤unun iflareti idi.12

Bu örnekte, bugün de tart›flmas› devam eden, hapishanelerdeki gi-
rifl ç›k›fl kontrollerinin nas›l yap›ld›¤›n›n o zamanlarda da bir sorun ol-
du¤u görülmektedir. ‹çeri kama gibi kesici bir alet sokulabilmifl olma-
s›, kontrollerde sorun oldu¤u, güvenli¤in yetersiz oldu¤u ihtimalini
öne ç›karmaktad›r.

Hapishanelerde yaflanan gayrimeflru fiillere bir örnek de Trablus-
flam hapishanesinde yaflanan firar teflebbüsü idi. Teneffüs zaman›ndan
yararlanarak, teneffüs mahallinin kap›lar›n› k›r›p oradan da hastaneye
geçmeye çal›flarak firara kalk›flan mahkûmlar›n baflar›s›z oldu¤undan
bahsediliyordu. Beyrut vilâyetinden makam-› seraskeriye yaz›lan telg-
rafa göre, firara teflebbüs baflar›l› olamay›nca, hapishanedeki mahkûm-
lardan iki ünlü kifli aras›ndaki daha önceye dayanan husumet mah-
kûmlar›n firar› s›ras›nda kavgaya dönüflmüfl, kavgada iki kifli ölmüfl,
sekiz kifli de yaralanm›flt›. ‹ki ünlü kifli tabiri, bu ünün, bugün de ha-
pishanelerde var oldu¤u söylenen a¤al›k benzeri bir ün olup olmad›¤›-
n› ak›llara getirmektedir. Buradan yola ç›karak hapishanelerde geç-
miflte olan sorunlar›n bugün hâlâ devam etti¤i yarg›s›na ulafl›labilir.
Bu tip örnekler hapishanelerdeki ›slah çabalar›n›n ne kadar önemli ol-
du¤u sonucunu ortaya koymaktad›r. Öte yandan Trablusflam hapisha-
nesinde yaflanan katil ve yaralama olay›ndan sonra, bu isyan olay›na
mahkûmlar›n ço¤unun kat›lmas› ve güvenlik güçlerinin say› eksikli¤i-
nin de anlafl›lmas› üzerine, hapishanenin güvenlik tedbirlerinin art›r›l-
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mas› için Lâzkiye ve sair mahallerden ilâve asker istenmesine karar ve-
rilmiflti.13

Trablusflam hapishanesinde firar teflebbüsü sonras› ortaya ç›kan
isyan teflebbüsünün, Adapazar› hapishanesinde al›nan tedbir için ör-
nek olup olmad›¤› net de¤ildir, ancak her iki hapishanenin makam-›
seraskerîce güvenliklerinin sa¤land›¤› düflünüldü¤ünde Adapazar›
hapishanesinde ileride ç›kmas›ndan çekinilen isyan için bab-› seraske-
rîden ‹zmit kumandan› Miralay Sadettin taraf›ndan silâhl› asker talebi
böyle bir etkilenmenin varl›¤›n› düflündürebilir.14

Makam-› seraskeriye 4. Ordu Müflirli¤inden çekilen telgrafta ha-
pishanelerde rastlanan bir baflka gayrimeflru fiilden, yani Mardin ha-
pishanesinden kaçan mahkûmlar›n çevre halk›na zarar verdiklerinden
bahsediliyor, bunlar›n muhtemelen kendi memleketlerinde olduklar›
ileri sürülerek yakalanmalar›na çal›fl›ld›¤› haberi veriliyordu.15

Öte yandan umumî hapishanede meydana gelen bir olay gündemi
meflgul etmifltir. Hapishanenin hastanesinde bulunan mahkûmlardan
bir y›l cezayla mahkûm birinin kendisine verilen istirahatten de yarar-
lanarak, firara kalk›flt›¤› s›rada nöbetçilerin uyar›lar›n› dikkate almaya-
rak nöbetçilerin kendisine do¤ru geldiklerini görmesi üzerine hapisha-
ne duvar› üzerine ç›k›p nöbetçileri tafla tutmaya bafllam›fl, daha sonra
di¤er mahkûmlar›n da bir süre sonra bu olaya kat›l›p nöbetçi kulübe-
sini tafla tutmufltu. At›lan tafllardan nöbetçinin yana¤›ndan yaralanma-
s› üzerine nöbetçi tüfe¤ini on el atefllemifl ve bu ateflleme sonucu duva-
r›n üstündeki mahkûm yaralanm›flt›. Di¤er mahkûmlar da her ne ka-
dar duvar›n üstündeki yaral›y› hastaneye yetifltirmeye çal›flm›flsa da
mahkûm, hastanede hayat›n› yitirmiflti.16

Hapishanelerdeki bir baflka kar›fl›kl›k 116 mahkûmun bulundu¤u
Halep hapishanesinde yaflanm›flt›. Yatak tart›flmas› üzerine ç›kt›¤› an-
lafl›lan 6 mahkûmun yaraland›¤› kavga, asker yard›m›yla, büyük kav-
galara dönüflmeden önlenmifl, sükûnet sa¤lanm›fl, mahkûmlar yerleri-
ne yerlefltirilmiflti.17
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Öte yandan, Süleymaniye hapishanesinden firar eden flaki Mah-
mut’u yakalayan Barzan kaymakam› bu baflar›s›ndan ve kazada asayi-
fli sa¤lamas›ndan dolay› 4. dereceden Mecidî niflan›yla ödüllendiril-
miflti. Kaymakam›n bu flekilde ödüllendirilmesi idarece at›lm›fl olum-
lu bir ad›md›. Çünkü bu ödül hem di¤er yöneticilere örnek olacak,
hem de ödülü alan kaymakam Resul A¤a’n›n ifline daha s›k› sar›lmaya
devam etmesini teflvik edici olacakt›.18

Hapishane kaynakl› olaylar içerisinde dikkatleri bu kez baflka bir
olay çekmekteydi. Bu bakanlar kurulunun bir mahkûmu affetmesi ola-
y›yd›. Azadamard gazetesi sorumlu müdürü Agop Efendi, yapm›fl ol-
du¤u zararl› yay›nlar dolay›s›yla divan-› örfîce dört ay hapis ve seksen
lira para cezas›na çarpt›r›lm›flt›. Ancak Adapazarl› Agop Efendi, ken-
disinde görülen iyi hâl nedeniyle çok geçmeden affedilerek bu cezas›n-
dan kurtulmufltu. Dört ayl›k mahkûmiyet cezas›n›n bakanlar kurulun-
ca affedilmesi ve affedilen kiflinin az›nl›k mensubu ve bir gazete sahi-
bi olmas› bakanlar kurulunu bile harekete geçirebilecek uluslararas›
bask› gibi flüpheleri ister istemez akla getirmektedir.19

Barzan kaymakam›n›n kaçan mahkûmu yakalamas› gibi bir baflar›
her zaman gerçekleflemeyebiliyordu. Bu kez de kalpazanl›k suçundan
dolay› Sivas hapishanesinde bulunun Dülger Karnik’in 1913 y›l›nda
gerçekleflen firar› söz konusuydu. Fakat yetkililer Barzan kaymakam›
kadar flansl› de¤illerdi. Firarî yakalanamam›fl, ancak yakalanmas› için
çal›flmalar devam ettirilmiflti.20

Diyadin hapishanesinde karfl›lafl›lan bir ölüm olay› sorunlar ara-
s›nda, en önemlilerinden say›labilirdi. Çünkü Osmanl› Devleti bu so-
rundan dolay› uluslararas› bir krizle karfl› karfl›ya kalabilirdi. Bu so-
run, Rus vatandafl› bir Ermeni mahkûmun, yatm›fl oldu¤u cezaevinde
iflkenceden dolay› ölmüfl oldu¤u iddias›yd›. Diyadin hapishanesinde
iflkenceden öldü¤ü iddia edilen Ermeni’yi kontrol için Rusya’n›n Beya-
z›t konsolosunun ve tercüman›n›n hapishane komutan› Binbafl› Yusuf
taraf›ndan içeri al›nmamas›, bu olaya Rus büyükelçili¤inin de kar›flma-
s›na yol açm›flt›. Yap›lan suçlamalar basit suçlamalar de¤ildi. ‹ddialara
göre mahkûm M›g›rd›ç, iflkenceden sonra hastaneye bile götürülmemifl
ve öldükten sonra hiç kimseye hatta defin ifllemleri için gerekli hizmeti
yapacak olan papazlara ve Rus konsoloslu¤una bile haber verilmemifl
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ve böylece gömülmüfl suçlamalar› yap›l›yordu. Osmanl› devlet yetkili-
leri iddialar› yalanlayarak, olay›n bahsedildi¤i gibi olmad›¤›na dikkat
çekiyorlard›. Hapishane yetkilileri herhangi bir darb›n olmad›¤›n›, Rus
mahkûmda olan darp izinin, hapiste ç›kan kavgaya kendisinin de iflti-
raki nedeniyle gerçekleflti¤ini, mahkûmun hastaneye götürülmedi¤i
söylentisinin do¤ru olmad›¤›n›, tam tersine mahkûmun firar ihtimaline
ra¤men hastaneye yat›r›ld›¤›n› ifade ediyorlard›. Mahkûm öldükten
sonra defnedilmeden beklendi¤ini, fakat cesede sahip ç›k›lmamas› üze-
rine, cesedin usulüne uygun olarak defnedilmek zorunda kal›nd›¤›n›
ifade eden hapishane yetkilileri, cesette darp izi olup olmad›¤›n› teflhis
için daha sonra Rusya’n›n Beyaz›t konsolosuna yapt›¤› ça¤r›ya konso-
losun olumsuz cevap verdi¤ini ilâve etmifllerdi. Bu olay üzerine Os-
manl› devlet adamlar› ayr›ca hapishane yetkililerini özellikle uyararak
böylesi olaylarda daha dikkatli olmalar› talimat›n› iletmifllerdi.21

1915 y›l›na ait bir belgede Hama hapishanesine ait bir yoklama cet-
veli göze çarpmaktad›r. Dört ayl›k oldu¤u anlafl›lan yoklama listesine
göre Hama hapishanesinde 59 erkek mahkûm ve 85’i erkek, 2’si kad›n
olmak üzere 87 tutuklu bulunmaktayd›. Yoklama cetveli bir üst yaz›y-
la birlikte ‹çiflleri Bakanl›¤›na yaz›lmaktayd›.22

1918 y›l›na ait belgede de sadece firar edenlerin suçlu olmad›¤›n›,
firar edenlere yard›m edenlerin de suçlu oldu¤unu ortaya koymaktay-
d›. Ayr›ca firarîlere yard›m edenlerin hakk›nda gerekenlerin yap›lma-
s› isteniyordu.23

Baflka bir firar teflebbüsüne 1919 y›l›nda bu kez ‹stanbul hapishane-
sinde rastlanmaktayd›. Firara teflebbüs eden mahkûmlar bulduklar› her
f›rsatta firar teflebbüslerine devam edecekleri görüntüsünü veriyorlard›.
Çünkü baflka bir firar teflebbüsü bir karantina s›ras›nda gerçekleflmiflti.
Hapishanede oluflan veba nedeniyle, karantina tedbiri al›nmas› üzerine
d›flar›yla irtibat›n daha fazla kolaylaflarak oluflan güvenlik zaafiyeti ne-
deniyle gece 03.00-04.00 sular›nda ya¤mur ve karanl›ktan da yararlan›-
larak firara teflebbüs edilmifl, fakat nöbetçilerin olay› fark etmeleri ve
kaçmaya çal›flanlar› durdurmak amac›yla atefl açmalar› sonucu, hiçbir
olumsuz vak’ayla karfl›lafl›lmadan bu firar teflebbüsü önlenmiflti.24

21 A.MKT.MHM. 643/37. 
22 DH.MB.HPS. 156/23.
23 DH.KMS. 52-1/29.
24 DH.KMS. 57-1/21. 
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Firar teflebbüsünün önlendi¤i bir baflka hapishane Humus merkez
hapishanesiydi. Humus hapishanesindeki mahkûmlar geceleyin nö-
betçiler üzerine sald›rarak firara kalk›flm›fllarsa da k›flladan gelen as-
kerlerin olaya müdahalesiyle bu firar teflebbüsü de önlenmiflti. Bu firar
teflebbüsü ise di¤er hapishanenin aksine kans›z neticelenmemifl, bu te-
flebbüs sonunda bir mahkûm ölü, bir mahkûm yaral› olmak üzere can
kayb›yla karfl›lafl›lmak durumunda kal›nm›flt›.25

Dâhiliye Nezaretine 1919 y›l›nda bildirilen bir haberde Karabiga
hapishanesinden 150 kadar mahkûmun kaçt›¤›ndan ve yakalanamad›-
¤›ndan bahsediliyordu. Haberlere göre hapishaneden kaçan mahkûm-
lar, firarla kalmay›p etrafa dehflet ve korku saç›yorlard›. Hatta firarîler
iskeleye yanaflm›fl olan vapurdaki yolcular› gasp etmifller, vapurdaki
yolculardan bir zabit ailesinin de boynundaki alt›nlar› ve nakit 100 li-
ralar›n› alm›fllard›. Bu gibi fiillerle ahaliye dehflet ve korku salan mah-
kûmlar›n yakalanmas› için de Dâhiliye ve Hariciye Nezaretleri hatta
Sadaret bile harekete geçmiflti.26

Hapishanelerle ilgili ele geçirilen bir baflka belge, padiflaha hitaben
Konya hapishanesinden yaz›lm›fl bir dilekçe idi. Konya hapishanesin-
de yatan kimi memur, kimi tüccar, kimi çiftçi ve baz› di¤er meslek
gruplar›ndan olan mahkûmlar toplu bir dilekçe ile cezalar›n›n geri
kalan k›s›mlar›n›n affedilmesini istiyorlard›. Mahkûmlar, kendilerinin
tamam›n›n birer aile sahibi olduklar›n› ve kendi ifadeleriyle bafllar›na
gelen bu mahkûmiyet felâketinin üzüntüsünden dolay› birçoklar›n›n
baba, kardefl ve akrabalar›n›n vefat etti¤ini ve bundan dolay› memle-
ketlerindeki iflleriyle ilgilenecek kimselerinin kalmad›klar›n› ve bu
yüzden ifllerinin yüz üstü kald›¤›n› söylüyorlar ve bunlar›n üzerine
mahkûm olduklar› cezalar›n da kendilerini fazlas›yla üzdü¤ünü, ha-
pishanede yatmaktan maksat ders almak ise hepsinin flimdiye kadar
yeterli miktarda ders ald›klar›n› ve piflman olduklar›n› da öne sürerek
makam-› hilâfetten yani padiflahtan affedilmelerini istiyorlard›.27

25 Y.PRK.ASK. 85/80.
26 Y.PRK.ASK. 85/80.
27 DH.EUM.EMN. 87/8.
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Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Hapishaneleri 

‹yilefltirme Giriflimi, 1917 Y›l›

Yasemin Saner Gönen*

Osmanl› hapishanelerine iliflkin genel yarg›lar öne sürmek erken
bir çaba olur. Henüz elimizde ortaya ç›kar›lm›fl bol say›da veri bulun-
mamaktad›r. Bununla beraber, yak›n zamanlarda yap›lm›fl bir iki yük-
sek lisans tezi çal›flmas›, konuya ›fl›k tutmas› aç›s›ndan kayda de¤er-
dir.1 fiimdi daha çok konuya iliflkin bol bilgi toplamak gerekiyor. Bu-
nun için de baflta Osmanl› arflivlerindeki belgeler olmak üzere, an›, se-
yahat, öz yaflam öyküsü gibi yaz›l› malzemelerin incelenmesi gerekli
görünüyor. Ancak bundan sonrad›r ki daha genel aç›klamalar, çerçe-
veler ortaya konulabilir san›yorum. Sunaca¤›m bu çal›flma mikro dü-
zeyde olup haz›rlanmas›nda a¤›rl›kl› olarak Baflbakanl›k Arflivindeki
belgelerden yararlan›lm›flt›r.

Yirminci yüzy›l bafllar›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda hapisha-
nelerin durumu neydi? Arfliv belgelerine göre, imparatorlukta, örne¤in,
Alaflehir, Bursa, Mardin’in Savur kazas›, E¤ridir, ‹zmit, Hayrabolu, Su-
flehri, Akka, Uluk›flla, Gönen, Halep, Yozgat, Manast›r hem hapishanesi

* Yard. Doç. Dr. Yasemin Saner Gönen, Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü, ‹stanbul.

1 Mümin Y›ld›ztafl, Mütareke Döneminde Suç Unsurlar› ve ‹stanbul Hapishaneleri, ya-
y›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul Üniversitesi, 1997; Gültekin Y›ld›z,
Osmanl› Devletinde Hapishane Islahat›, 1839-1908, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans
tezi, Marmara Üniversitesi, 2002; Ayça Yalç›n, Cezaevlerinde Hükümlü Yaflama Ha-
cimlerinin ‹ç Mekân Düzenlemesi, Yay›mlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, 2003. 



hem de tutukevi (tevkifhanesi) olan yerlerdi. Kad›nlar için de hapis-
haneler mevcuttu. Arfliv belgelerine göre, örne¤in, Band›rma, Çeflme,
Isparta, Ayd›n, K›rka¤aç, Ni¤de, Çank›r›, Tosya, Konya, Haymana,
Marmaris, Tarsus, Silvan, fiirvan ve Yafa’da kad›nlara mahsus hapis-
haneler vard›. Balkan Savafllar›yla kaybedilmeden önce, Kavala, Sak›z
adas› ve ‹flkodra’da yine kad›nlar için hapishane bulunuyordu. 

O hâlde flu söylenebilir ki, yirminci yüzy›l bafllar›nda art›k tutuke-
vi ile hapishane ayr›m›n›n mevcut oldu¤u görünüyor. Bu ayr›m zaten,
1880 Hapishaneler Nizamnamesinde aç›k flekilde belirtilmifl bulunu-
yordu. Nizamnamenin birinci maddesine göre her kaza ve liva ve vilâyet
merkezlerinde birer tutukevi ve hapishane bulunacakt›. Nizamname-
ye göre, tutukevleri sorgulanmakta ve yarg›lanmakta olan san›klara,2

hapishaneler ise mahkûm olanlara3 mahsustu. Yine nizamnamenin al-
t›nc› maddesi tutukevi ve hapishane ve umumî hapishanelerde kad›n-
lara mahsus ayr›ca bir daire bulunaca¤›n› bildirmiflti. Ama görülüyor
ki nizamname maddesinin de ötesine geçilmifl, kad›nlara, s›rf onlara
mahsus olan hapishaneler yap›lm›flt›.

Bütün bunlar neyi ifade ediyordu? Osmanl› hükûmetlerinin mo-
dern bir hapishanecilik anlay›fl›na çoktan geçmifl oldu¤unu mu? Görü-
nüflte tutukevleri ve kad›n hapishaneleri vard› ve bir de elde nizamna-
me mevcuttu. Ama 1880 Hapishaneler Nizamnamesi ne derece uygu-
lanabiliyordu? Ayr›ca tutukevleri ve hapishanelerin binas›, içerideki
koflullar hijyenik ve psikolojik aç›dan ne derece uygundu? Bu sorulara
yan›t verecek ayr›nt›l› bilgi bugün için elimizde mevcut de¤il. 

Bununla beraber, devlet yetkililerinin eksikliklerin fark›nda oldu-
¤u ve bunlar› giderme çabas› içerisinde bulundu¤unu söyleyebilme
durumunday›z. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti iktidar› döneminde, hükû-
metlerin hapishaneleri iyilefltirme niyetinde oldu¤unu bize arfliv bel-
geleri haber veriyor. Bu belgeler sayesinde nelerin yap›lmas›n›n amaç-
land›¤›n› az çok ö¤renebiliyoruz. 1911-1912 (1327) y›l›nda yap›lmas›
düflünülen ama giriflilememifl olan ve bu duruma gerekçe olarak da
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2 Madde 2: Tevkifhaneler kable’l-ahkâm taht-› istintak ve muhakemede bulunan
maznun-› aleyh ile müttehimîne mahsustur.

3 Madde 3: Hapishaneler mahkûm olanlara mahsus olup, kaza hapishaneleri ka-
bahat ve cünhadan dolay› nihayet üç aya kadar mahkûm olanlara ve elviye cün-
haneleri o sancak dâhilinde bulunan kaza mehakiminde üç seneye kadar hapis
cezas› ile mahkûm bulunanlara ve merkez vilâyet hapishaneleri dahi o sanca¤›n
üç sene hapis cezas›yla mahkûm olanlar›na mahsustur.



Balkan Savafllar› gösterilen bir iyilefltirme projesi mevcuttu. Bu proje
de¤iflmifl bir flekilde 1913-1914 y›llar›nda yeniden ele al›nacak ve ancak
1917’de hayata geçirilmeye bafllanabilecekti. 1917 iyilefltirme giriflimi-
nin temeli 1911’de at›lm›flt›.

1911 iyilefltirme projesinde bir kere binalar›n bir örnek olmas› üze-
rinde durulmufltu. 16 Mart 1911 tarihli bir belgeye göre, bundan böyle
vilâyetlerde yap›lacak hapishanelerin hepsinin ayn› tarz ve flekilde ve
ihtiyaca uygun olarak yap›laca¤›na dair al›nm›fl bir karar vard›. Bunun
için uzmanlar taraf›ndan birbirinden büyük üç tak›m proje haz›rlan-
m›flt›. Herhangi bir yerde inflas›na gerek görülen hapishane plânlar›,
bu projelere uygun flekilde ama plân›n flekline zarar gelmeyecek biçim-
de yerel ihtiyaca göre tadil edilerek uygulanacakt›.4

Söz konusu projelerin nerelerde uygulanaca¤›n› belirlemek için,
tüm vilâyet ve sancaklarla bunlara ba¤l› yerlerdeki hapishanelerin (ve
hükûmet kona¤› ve di¤er resmî dairelerin) hükûmet binas› m› yoksa
kiralanm›fl m› oldu¤u ve onar›ma ihtiyac› olup olmad›¤›n› soran birta-
k›m cetveller gönderilmiflti. 

Projede üzerinde durulan bir di¤er husus, mahkûm ve tutuklular›
ilgilendiriyordu. 4 Ocak 1912 tarihli bir genelge (tamim) yeniden infla
edilecek hapishaneler için havadar bir yerde bahçe ve gezinme yerleri
yap›labilecek arazilerin tedarik edilmesinden söz ediyordu. Bu belki
de söz konusu o üç projeye yap›lacak bir tadilatt›.

Düflünülen iyilefltirme projesi hapishane müdürleri ile gardiyanla-
r›n niteliklerini yükseltmeyi de kaps›yordu. Yine 4 Ocak 1912 tarihli bir
baflka genelge boflalacak hapishane müdürlüklerine s›navla biraz ceza
kanunlar›n› bilen kiflilerin seçilmesi ve gardiyanlar›n da okuma yazma
bilen kiflilerden temin edilmesi hususlar›na dikkat edilmesinden söz
ediyordu.

1912 y›l›na ait pek çok belgede mahkûmlar›n sanayi ile u¤raflmak
ya da onlar› bu yönde özendirmek için talep olunan ö¤retmen ve araç
ve gereçler için savafl nedeniyle ödenek ayr›lamad›¤›ndan söz ediliyor-
du. O hâlde, her ne kadar devlet bir ödenek sa¤layam›yorsa da, mah-
kûmlar› sanayi ile u¤raflmaya özendirmeyi de iyilefltirme projesinin bir
parças› olarak düflünmek gerekiyor. Nitekim, 11 Mart 1912 tarihli ge-
nelgede, mahkûmlar›n sanatla u¤raflmalar›n› özendirmek üzere talep
olunan araçlar için ödenek ayr›lamad›¤› yaz›lmakla beraber, yine de
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sanat ve e¤itim hususlar›nda mahkûmlar›n özendirilmesi gerekti¤i de
belirtilmiflti. 

Hapishaneler ve tutukevlerinin iflleriyle ilgilenmesi ve yukar›da
projeye iliflkin s›ralanan hususlar› hayata geçirmesi için 1911-1912
(1327) y›l›nda Dâhiliye Nezaretinde Hapishaneler ‹dare-i Umumiye
Müdüriyeti oluflturulmufltu. Ancak Balkan Savafllar› nedeniyle bu ku-
rulufl hiçbir ifllev görememiflti.5

1913-1914 (1329) y›l›nda Hapishaneler ‹dare-i Umumiye Müdüri-
yeti yeniden düzenlenmifl ve ifllere h›z verilmiflti. Birçok yerde hapis-
hane ve tutukevleri inflaat› kararlaflt›r›lm›flt›. Ne var ki, yeni hapishane
ve tutukevi inflaat› ve var olanlar›n onar›m› için bütçeye para konmas›
ancak 1916-1917 (1332) y›l›nda yani üç y›l sonra gerçekleflebilecekti.6

Hapishaneler ‹dare-i Umumiyesi taraf›ndan, 1329 y›l› ile bütçeyle para
konulan 1332 y›l› aras›ndaki üç y›l boyunca flunlar yap›lm›flt›:

Önce flöyle bir yol izlenilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. Çeflitli Avrupa ül-
kelerinin bir yandan hapishane yönetimine iliflkin yöntemleri ve di¤er
yandan hapishane yap›lar› incelenecek, sonra içlerinden en baflar›l›
olanlar seçilerek, bunlardan ülkenin ihtiyaç ve âdetlerine göre nizam-
nameler ve bina projeleri yap›lacakt›. Örne¤in Almanya hapishaneler
nizamnamesi, Berlin Merkez tutukevi nizamnamesi, ‹talya ile Alman-
ya’n›n hapishane projeleri incelenmiflti. 

Hapishaneler ‹dare-i Umumiye Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen
inceleme çal›flmalar›na 1916 y›l›n›n Temmuz ay›ndan itibaren bir Al-
man uzman da kat›lmaya bafllam›flt›. Önce iki Alman uzman ismi üze-
rinde durulmufltu. Birincisi, Alexander Klein idi.7 ‹kincisi ise 1906 y›-
l›ndan beri Düsseldorf-Derendorf Hücresel hapishanesinin müdürlü-
¤ünü yapmakta olan Doktor Paul Pollitz idi. T›p tahsili görmüfl olan
Pollitz psikiyatri alan›nda uzmanlaflm›flt›. 1906’da hapishane inflaat›na
iliflkin bir komisyonun üyeli¤ini yapm›flt›. Bedene uygulanan cezalar›n
suçlular›n akl›na yapt›¤› etkiler üzerine çok say›da bilimsel çal›flmas›
vard›. Sonunda Temmuz 1916’da Pollitz üzerinde karar k›l›nm›flt›. Bu
seçimde esas olarak kendisinin Frans›zcay› öteki adaydan daha iyi bi-
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5 BOA DH.MB.HPS 79/30.
6 1332 (1916-1917) y›l› bütçesine yeni infla olunacak hapishane ve tevkifhane mas-

raf› için 11 milyon 100 kurufl Dâhiliye bütçesine ek olarak konulmufltu.
7 1907’den beri baflsavc› vekiliydi. 1890-95 aras› yarg›çl›k yapm›fl; 1898-1907 ara-

s›nda büyük ve modern Tegel hapishanesinin müdürü olmufltu. 



liyor olmas› rol oynam›flt›. Befl y›l için Hapishaneler Müfettifl-i Umumîsi
s›fat ve unvan›yla istihdam edilecek olan8 Pollitz9 göreve bafllad›ktan
sonra ülke genelinde (ama galiba daha çok Anadolu’da) teftifller yap-
m›fl, hapishanelere iliflkin yap›lacak nizamnameler konusunda öneri-
lerde bulunmufl, raporlar haz›rlam›flt›. Bu görevini fiubat 1919’a kadar
sürdürmüfltü.10

Pollitz hapishane ve tutukevlerindeki mahkûmlar ve tutuklular›n
durumu hakk›nda bilgi toplamak amac›yla bir anket formu haz›rlaya-
rak bunun tüm vilâyetlere gönderilmesini istemifl ve bu formlara itina-
l› flekilde bilgi verilmesini, verilecek bilgilerin teflkilât için esas olaca¤›-
n› bildirmiflti.11

Formlarda yan›tlanacak befl bölüm bulunuyordu. Birinci bölümde:
Hapishanenin ve tutukevinin ad›; müdürün, müdür olmad›¤› takdirde
memur veya baflgardiyan›n ismi; kâtiplerin ve gardiyanlar›n adedi so-
ruluyordu.

‹kinci bölüm mevcudun adedine iliflkindi: Erkek ve kad›nlar ile he-
nüz on sekiz yafl›nda bulunmayan tutuklular›n adedi tutukevi ve ha-
pishane için ayr› ayr› soruluyordu.

Üçüncü bölümde: Siyasî mahkûmlar hariç olmak üzere, cezalar›n›
ikmal etmeye alt› ay kalm›fl olan çiftçi ve yol tamircileri gibi kamu ya-
rar›na çal›flabilecek mahkûmlar›n adedi soruluyordu

Dördüncü bölüm tutuklulara ayr›lm›flt›: Hâlen kamu yarar›na ça-
l›flanlar; hapishanenin kendi ifllerinde müstahdem bulunanlar; hususî
sipariflin imaliyle meflgul olanlar; hiçbir iflle u¤raflmayanlar›n adedi,
soruluyordu.

Beflinci ve son bölüm yemeklerin ne flekilde haz›rland›¤›n› sorgu-
luyordu: Hapishanenin kendi mutfa¤›nda m›; müteahhit vas›tas›yla
m›; bir hay›r cemiyeti taraf›ndan m›?

Kudüs Mutasarr›fl›¤›ndan 5 Ocak 1917 tarihinde gelen evraka gö-
re, mutasarr›fl›k dâhilindeki Yafa, Gazze, Hâlilürrahman ve Birüssebi
sancaklar›ndaki mahkûm ve tutuklular›n durumuna iliflkin olarak dol-
durulan formlar incelendi¤inde özetle flu bilgiler ortaya ç›k›yor:
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8 BOA DH.MB.HPS 92/18. 
9 Y›lda 120 bin kurufl ücret alacakt›.
10 O tarihte Osmanl› ‹mparatorlu¤unda istihdam edilen Almanlar›n mukaveleleri

iptal edilmifl ve iflten el çektirilmifllerdi.
11 BOA DH.MB.HPS 76/20 (2).



Sadece Kudüs merkez livada erkekler için bir hapishane ve tutuke-
vi; kad›nlar için bir hapishane ve tutukevi mevcuttu.

Sadece Kudüs merkez livas›nda müdür vard›. Kâtip ve baflgardi-
yana ihtiyaç vard› ama bu iflleri müdür yap›yordu. Kadroda sekiz ya-
z›l› oldu¤u hâlde 5 gardiyan vard›. 

Kudüs merkez livada 555 erkek, 13 kad›n, ve 42’si on sekiz yafl al-
t› olmak üzere 568 mevcut vard›.

On sekiz yafl alt›ndaki çocuk mahkûm say›s› Yafa hapishanesinde
10’du ve yetiflkin mahkûmlarla bir arada kal›yorlard›. (1880 Nizamna-
mesinde çocuk mahkûmlara ait bir madde bulunmuyordu. Sadece on
sekiz yafl›ndan küçük tutuklular›n gece ve gündüz ayr› bir yerde ikamet
ettirilecekleri belirtilmiflti.12 Alman uzman Pollitz’in, Dâhiliye Nezare-
tine yazm›fl oldu¤u, 21 yafl›ndan küçük mahkûmlar›n cinayet ifllemifl
mahkûmlarla ile bir arada bulundurulmamas› gerekti¤i konusunda bir
yaz›s› vard›.) 

Hiçbirinde mutfak yoktu. Kudüs merkez liva hapishanesinden ge-
len yan›tta, hapishanede bulunan yiyecekler için yaln›z yüz elli yedi
dirhemden ibaret ekmekten baflka bir fley yoktur; Birüssebi’den gelen
yan›tta, “hükûmet taraf›ndan muhtaç olanlara günlük üç yüz dirhem
ekmek (tay›n) verilmektedir”; Yafa’dan gelen yan›tta “bir müteahhit
ekmekleri getiriyor” denilmiflti.13

Yabanc› nizamnamelerin incelenmesi sonucunda ortaya yeni bir
nizamname de ç›kar›lm›flt›. Bu nizamnameye bugün için ulaflmak
mümkün olamad›. 1880 Nizamnamesi tamamen mi de¤iflmiflti, yoksa
onun üzerinde baz› de¤ifliklikler mi yap›lm›flt›, flimdilik bir yan›t ver-
mek zor. Ama Baflbakanl›k arfliv belgeleri sayesinde nizamnamenin
haz›rlan›fl›nda göz önünde tutulan esaslar›n baz›lar›n›n ne oldu¤una
iliflkin bir düflünce sahibi olmak mümkün.

Dâhiliye Nezareti Mebâni-i Emiriyye ve Hapishaneler ‹daresi Mü-
diriyetinde kaleme al›nm›fl bir müsvedde yaz›da, söz konusu nizamna-
menin haz›rlanma gayesi özetle flu sözlerle belirtiliyordu: “Bu nizam-
name ile, suçlular› kapama, onlar› cemiyet-i befleriyeden tecrit etme, ve
üretimde bulunmaktan men etme gibi ak›l d›fl› yöntemler terk edilerek,
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12 Madde 90: On sekiz yafl›n› tekmil etmemifl olan çocuklar mevkuf bulunduklar›
hâlde gece ve gündüz sair mahbusînden bütün bütün ayr› bir mahalde ikamet
ettirileceklerdir.

13 BOA DH.MB.HPS.M 27/39 (1,2,3,4,5).



hapishaneler birer atalet ve sefalet merkezi olmaktan ç›kart›l›p, iktisat
kurallar›na göre sanayi ve ziraat faaliyetleri tanzim edilmek suretiyle
onlar›n kendi masraflar›n› ç›kartarak devlet hazinesinin yükünün de
olabildi¤ince azalt›lmas› sa¤lanacakt›. Atalet ve meflguliyetsizlik akla
ve ruha da kötü tesirde bulunarak ahlâk kötülü¤üne yol açt›¤›ndan,
suçlular› bu durumdan kurtarmak için onlar bir flekilde “say ve amele
sevk” olunacaklard›.”14

Bu arada flunu da vurgulamak gerekir ki mahkûmlar›n çal›flt›r›l-
mas› imparatorlukta yeni bir konu de¤ildi. Ali Efendi, Basiret gazete-
sindeki 7 Temmuz 1871 tarihli yaz›s›nda, ‹stanbul’da 1871’de hizmete
giren Umumî Hapishanede hüner ve marifet sahibi olanlara gereken
alet ve edevat verildi¤i, ürettikleri ürünlerin d›flar›da sat›ld›¤› ve elde
edilen gelirin tahliye olduklar›nda ellerine verilmek üzere sand›klarda
sakland›¤›n› yazmaktayd›.15

Yine flunun belirtilmesi gerekir ki, 1880 Nizamnamesinin 17, 18 ve
69-72. maddeleri mahkûmlar›n çal›flmas›na dair koflullar› düzenlemifl-
ti. Buna göre her hapishanede mahkûmlar›n hiçbiri iflsiz kalmayacak
flekilde bir ifle koflulacakt›. Çal›flmak her mahkûm için zorunluydu.16

Çal›flmaktan kaçanlar yirmi dört saatten bir haftaya kadar temiz hava
almaya (teneffüse) ç›kar›lmaktan mahrum b›rak›lacak ve tekrar› hâlin-
de bu ceza iki kat daha artt›r›lacakt›. Mahkûmun yapt›¤› iflten elde edi-
len gelirin (akçe) yar›s›, kendisine verilmifl olan yiyecek, elbise ve dev-
letin di¤er masraflar› için ayr›lacak ve kalan yar›s› ise gerektikçe ken-
disine verilmek üzere hapishane deposunda saklanacakt›.

Görüldü¤ü gibi 1880 Nizamnamesi çal›flmay› flart kofluyor, karfl›
ç›kan mahkûma a¤›r cezalar getiriyordu. 1917 y›l›nda elde mevcut olan
yeni nizamnamenin de benzeri koflullar› getirip getirmedi¤ini flimdilik
bilemiyoruz. Ama, en az›ndan mahkûmlar›n iflsiz kalmas›n›n sak›nca-
l› ve aksine çal›flmalar›n›n yararl› olaca¤› düflüncesinin varl›¤›n› koru-
du¤unu söyleyebiliriz. 

Bu düflünce ayr›ca Osmanl› temsilcilerinin kat›ld›klar› uluslar aras›
kongreler yoluyla da pekiflmifl olmal›yd›. Örne¤in, Osmanl› temsilcisinin
de kat›lm›fl oldu¤u 1890’da Saint Petersburg’da yap›lan Hapishaneler
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14 BOA DH.MB.HPS 119/23 (1).
15 Basiretçi Ali Efendi, ‹stanbul Mektuplar›, ‹stanbul, Kitabevi Yay›nlar›, 2001, s. 38.
16 Bunun istisnas› da vard›. Madde 71: ... mevkuf bulunan maznun-› aleyhim ile

hapis cezas›yla mahkûm olanlardan canib-i miriyyeden iaflesi olmayanlar çal›fl-
mak bahsinde muhtard›rlar.



Kongresinin ikinci oturumunun birinci konusu hapishanedeki mah-
kûmlar›n çal›flt›r›lmas› olmufltu. Hem mahkûmun zaman›n› yararl› ifl-
lerde geçirece¤i, hem kendi ekonomisine katk›da bulunaca¤›, hem de
at›l hâlde olan ifl gücünün kullan›lm›fl olaca¤› üzerinde durulmufltu.17

Hapishane ve tutukevlerinin inflas›na dair yap›lanlara gelince. Dâ-
hiliye Nezareti Mebâni-i Emiriyye ve Hapishaneler ‹daresi Müdüriye-
tinden 27 Kas›m 1917 tarihiyle kime yaz›ld›¤› belli olmayan bir müs-
vedde yaz›da, Osmanl› hapishanelerinin öteden beri ihmal edilmifl
olup mefkud, yani yok denilebilecek hâle gelmifl olduklar› ve bu ne-
denle bafltan bafla yeniden kurulmalar› gerekti¤i belirtiliyordu. Bu ne-
denle, önce binalar›n yap›lmas› ve her bina tamamland›kça “nazariye-i
cedidenin” oralarda uygulanmas› yöntem olarak kabul edilmiflti. Ayn›
yaz›da hapishanelerin hangi tarza göre infla edilece¤i yolunda al›nan
bir karardan da söz edilmektedir. Buna göre, uzun uzad›ya yap›lan ince-
lemeler sonucunda, “ileri hücre” yöntemi diye bugünkü dile çevirebile-
ce¤imiz, “müterakki hücre” yönteminin esas al›nmas› kararlaflt›r›lm›fl-
t›.18 Gerçi, söz konusu müsvedde yaz›da “ileri hücre” sistemini, Alman-
ya’dan getirtilmifl olan uzman doktor Pollitz’in de onaylam›fl oldu¤u
yaz›l›d›r, ama belki de bu sistemi öneren bizzat Pollitz’in kendisiydi.

Pollitz, ülke genelinde ayn› büyüklükte tutukevleri infla edilmesi-
ni, ama ‹zmir (300 bin), Kal’a-i Sultaniyye (15 bin) ve Eskiflehir (40 bin)
gibi nüfusu fazla olan yerlerde ise daha büyük tutukevleri infla edilme-
sini, tutukevlerinde tutuklular›n üçte biri için hücrelerin yap›lmas›n›,
baz› yerlerde ise tutukevi ve hapishanelerin birlefltirilerek infla edilme-
sini öneriyordu.19 4 Ocak 1917 tarihli olup Dâhiliye Nezareti Mebâni-i
Emiriyye ve Hapishaneler ‹daresi Müdiriyetinden Pollitz’e gitmek
üzere haz›rlanan bir yaz›n›n müsveddesinden, onun bu önerilerine uy-
gun flekilde hareket edilmekte oldu¤u anlafl›lmaktad›r.20 Bundan sonra
yap›lacak binalar›n proje ve plânlar› bu “ileri hücre” yöntemine göre
haz›rlanm›flt›.

“‹leri hücre” deyimi, ya da sadece hücre sözcü¤ü o gün itibariyle
Dâhiliye Nezareti için neyi ifade ediyordu? 1880 Nizamnamesi mah-

17 Fatmagül Demirel, ”1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi”, Toplumsal Tarih
(May›s 2001), say› 89, s. 11-14.

18 BOA DH.MB.HPS 119/23 (1).
19 BOA DH.MB.HPS 76/27 (2).
20 BOA DH.MB.HPS 76/27 (1).
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kûmlar›n gece gündüz birlikte kald›klar› ko¤ufl yöntemine dayal›yd›.
Hücre sözcü¤ü ile ko¤ufl yönteminin terk edilerek yerine, birbirlerin-
den tecrit edilmifl mahkûm ya da tutuklular›n gece gündüz tek bafl›na
kald›klar› odalar m› anlat›l›yordu? Pennsylvania sistemi denilen bu
sistem önce 1790’da ad›n› ald›¤› Amerika Birleflik Devletlerindeki
Pennsylvania eyaletinde uygulamaya konulmufl, on dokuzuncu
yüzy›lda di¤er Avrupa ülkeleri taraf›ndan da benimsenmiflti. Ancak,
kastedilen bu olmasa gerekti. ‹yilefltirme projesinde, mahkûmlar›n ifl-
liklerde ve tarlalarda çal›flt›r›lmas›ndan söz ediliyor oldu¤una göre,
hücre ya da “ileri hücre” terimi ile, mahkûmlar›n geceleri tek bafl›na
hücresinde kald›¤›, ama gündüzleri ise iflliklerde çal›flt›¤›, yine ABD
kaynakl› (1816) Auburn sistemi kastediliyor olmal›yd›. Ne var ki, Au-
burn sistemi, mahkûmlar›n birbirleriyle görüflmelerini önleyen ve kat›
bir disiplin içinde çal›flt›r›lmas›n› amaçlayan bir sistemdi. Böyle bir sis-
tem mi getirilmesi mi amaçlanm›flt›.21 fiimdilik tam bir bilgi sahibi de-
¤iliz.22

Hapishanelerin inflaat›na iliflkin flu kararlar al›nm›flt›: Hapishane-
ler üç derece üzerinden tefrik edilmiflti ve gereken yerlere bunlar infla
edilecekti. Bundan baflka, mülkî taksimat ne flekilde de¤iflikli¤e u¤rar-
sa u¤ras›n merkeziyetini muhafaza edecek olan tüm flehirlerde birer
merkez hapishanesi olacakt›; ve ayr›ca imparatorluk ‹stanbul, Anado-
lu, Orta Anadolu, Karadeniz, do¤u vilâyetleri, Suriye ve Irak olmak
üzere yedi bölgeye ayr›larak bunlar›n her birinde birer kürek mevkii
yap›lacakt›. Merkez hapishaneleri üç y›la kadar mahkûm olanlara ve
kürek mevkileri de üç y›ldan fazla cezal›lara mahsus olacakt›. Merkez
hapishaneleri ve kürek mevkileri içerisinde, hapiste kalanlar için ayr›
yerler tahsis edilecek, sa¤l›k kurallar› ve sosyal koflullar sa¤lanacak ve

21 Pennsylvania ve Auburn sistemleri için bkz. Mehmet Emin Artuk, Ahmet Gök-
çen ve A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, c. II: Yapt›r›m Hukuku,
SeçkinYay›nc›l›k, Ankara 2003, s. 76-81.

22 1880 Nizamnamesi farkl› konumdakileri farkl› mekânlarda bir araya getiriyor,
ayn› cinsten tutuklu ve mahkûmlar›n birlikte kalmalar›na izin veriyordu:
Madde 73: Hapis cezas›yla mahkûm olanlar ile müttehim ve maznun-i aleyhim
ko¤ufllar› baflka baflka olaca¤› gibi hapishane-i umumîlerde on seneye kadar kü-
rek cezas›yla mahkûm bulunanlar ile müebbedlerin dahi ko¤ufllar› baflka baflka
olacakt›r. Ve misafir bulunan mahbuslar di¤er mahbuslar ile ihtilât ettirilmeye-
cektir.
Madde 75: Bir s›n›fa ait mahbusîn beraberce bir havalide gezebilece¤i gibi ame-
liyat odalar›nda ve ko¤ufllarda dahi toplanabilecektir.

Osmanl› Hapishaneleri • 181



sanat yerleri (dârü’s-sanâ’a) ve ziraat tarlalar› ve imalathaneler vücu-
da getirilecekti.23

Hapishane ve tutukevi inflaatlar›na ayn› anda her yerde bafllana-
mayaca¤›na göre öncelikle baz› vilâyetlerden bafllanarak sonra s›ra ile
di¤er vilâyetlerde de inflaatlar yap›lacakt›. Öncelik verilen tutukevi ve
hapishane inflaatlar› flunlard›: ‹shakpafla’daki Dersaadet Cinayet Tev-
kifhanesi ve Üsküdar Tevkifhanesi ile Bursa, Bal›kesir, Eskiflehir, Beyrut,
Adana, Ankara, Yozgat ve ‹zmir hapishaneleriydi.

‹shakpafla’daki Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi plânlar›nda hücre
sözcü¤ü geçiyordu. ‹shakpafla’da üç yüz kiflilik ve dört katl› olarak
yap›lmas› plânlanan Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi plânlar›nda, hem
ko¤ufl pencereleri ad› alt›nda bunlar›n demir parmakl›kl› flekli gösteril-
mifl, hem de birinci kat hücre pencereleri ve zemin kat hücre pencerele-
ri adlar› alt›nda bunlar›n da demir parmakl›kl› flekilleri gösterilmifltir.

Buna karfl›l›k, Üsküdar Tevkifhanesinin bodrum kat› ve birinci ve
ikinci katlar›na ait plânlarda sadece ko¤ufl sözcü¤ü geçmektedir.24

Yine Üsküdar Tevkifhanesine ait bir dosyadan nereye ait oldu¤u
belli olmayan yüz kiflilik bir hapishane projesi ç›km›flt›r. Zemin, bodrum,
ve üst kat› gösteren bu projede bodrum kat›nda kalorifer mahalli, ima-
lathaneler, hamam, ve cezaland›rma (mücazat) hücreleri yer almakta-
d›r. Zemin katta dava vekillerine mahsus oda, hastahane, hamam, on
kiflilik iki ko¤ufl, ve on dört kiflilik iki ko¤uflun yan› s›ra dokuz adet
hücre bulunmaktad›r. Üst katta hastahane, hamam, on kiflilik ve on
dört kiflilik ko¤ufllar›n yan› s›ra sekiz adet hücre yer almaktad›r.

Kas›m 1917 tarihinde tutukevi ve hapishanelerin infla durumu flöy-
leydi: 

Üsküdar Tevkifhanesi ve Bursa hapishanesi bitmek üzereydi. Dersa-
adet Cinayet Tevkifhanesi de bitmeye yüz tutmufltu. Bal›kesir, Eskiflehir,
Beyrut, Adana, Ankara, Yozgat ve ‹zmir hapishanelerinin inflaatlar› da
ilerlemiflti. Ayr›ca bir hayli hapishanenin inflaat› da ihale olunmufltu.25

‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin 1333 (1917) tarihli ve son kongresi
diye bilinen kongresine sunulan (ve 19 Eylül 1917’de Tanin’de tam
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23 BOA DH.MB.HPS 119/23 (2).
24 Bodrum: Yemekhane, depolar, kalorifer mahalli, kad›n çamafl›rhanesi, kad›n

banyo mahalli, Birinci Kat: Kad›n tutuklulara mahsus ko¤ufllar, kad›n gardiyan
odas›, erkek tutuklulara ait odalar ‹kinci Kat: Hasta ko¤ufllar›, tabip odas›.

25 BOA DH.MB.HPS 119/23.



metni yay›nlanan) rapordaki “Kavanin ve Nizamat›n Islah›na ‹liflkin
K›s›m”da flu ifadeye yer verilmifltir:

“Hapishanelerimizin memalik-i mütemeddinedeki emsaline tevfi-
kan vücuda getirilmesi için sarf-› mesai edilmekte olup ‹stanbul maz-
nunîn tevkifhanesinin bir aya kadar ikmal-i inflaat› müyesser olaca¤›
gibi peyderpey Üsküdar ve Dersaadet ve Bursa cinayet tevkifhaneleri
ikmal edilecek ve malzeme-i inflaiyeleri müstahzar olan daha on üç
yerde hapishane ve tevkifhanelere mübafleret olunacakt›r.”26

Ne var ki, Dersaadet’te, Üsküdar’da ve Bursa’da yeniden inflas›na
giriflilen binalar Ocak 1919’da dahi tamamlanm›fl bulunmuyordu. ‹z-
mir, Bal›kesir, Eskiflehir ve Adana’da bafllan›lan ve Tekirda¤’da inflaat›
ihale olunan binalar›n inflaat› da devam etmekteydi.27

Bununla beraber iyilefltirme çabas› devam ediyordu. Pollitz’in ha-
pishane teftifllerini 1918 y›l› sonuna kadar sürdürmüfl oldu¤u anlafl›l›-
yor. 20 Mart 1918 tarihli bir tezkereye göre Dâhiliye Nezareti taraf›n-
dan hapishaneleri iyilefltirmenin bir parças› olarak bir gardiyan okulu
kurulmak isteniyordu. Böylece hapishane memurluklar› Avrupa’daki
emsali gibi düzenlenmifl olacakt›.28

Bu k›sa yaz›dan flu ç›k›yor ki devletin üst kat›nda hapishane koflul-
lar›n› iyilefltirme için bir niyet, bir çaba vard›. Bu konuda, di¤er konu-
larda oldu¤u gibi Avrupa ülkelerindeki uygulamalar izlenmifl ve ya-
banc› uzmanlar›n görüfl ve bilgilerinden yararlanma yoluna gidilmiflti.
Savafl durumu ve bunun getirdi¤i malî s›k›nt›lar istenen projelerin ger-
çekleflmesine engel oluflturmufltu. 1911 y›l›ndaki iyilefltirme projesi
sadece niyet aflamas›nda kalm›flt›. 1913-1914 (1329) y›l›nda tekrar ele
al›nan ve 1917 y›l›nda hayata geçirilmeye giriflilen iyilefltirme projesi
s›ras›nda ise seçilen pilot bölgelerdeki hapishane inflaatlar› yavafl bir
flekilde sürmüfltü. Ne var ki akla flu soru tak›l›yor: 1911 y›l›ndaki ha-
pishaneleri iyilefltirme projesi Balkan Savafllar› nedeniyle eyleme dö-
nüfltürülememiflken, Birinci Dünya Savafl› gibi büyük bir savafl s›ras›n-
da Osmanl› hükûmeti pilot bölgelerde yeni hapishane ve tevkifhaneler
infla etmek için malî kayna¤› nereden bulmufltu? Bu husus düflündürü-
cüdür ve baflka çal›flmalar› gerekli k›lmaktad›r.
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26 Tar›k Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, c. I: ‹kinci Meflrutiyet Dönemi 1908-
1918, Hürriyet Vakf› Yay›nlar›, Geniflletilmifl 2. Bask›, ‹stanbul 1988, s. 121.

27 BOA DH.MB.HPS 79/30. 
28 BOA DH.MB.HPS 78/59.



Bekira¤a Bölü¤ünden An›lar

Murat Çulcu*

Bugün ‹stanbul Üniversitesinin Beyaz›t’taki merkez binas›, Osmanl›
‹mparatorlu¤unun son döneminde Harbiye Nezareti olarak kullan›l›-
yordu. Sultan II. Abdülhamid’in ‘otoriter-bask›c›’ yönetimi s›ras›nda
‘askerî’ bir tevkifhaneye -bugünkü deyimle tutukevine- gereksinim
duyuluyordu. Bu ifl için de en uygun yer olarak Harbiye Nezaretinin
bulundu¤u bölge tercih ediliyordu. Nitekim bugünkü Siyasal Bilgiler
Fakültesinin bulundu¤u alanda yer alan ve birden fazla yap›dan olu-
flan bir külliye askerî tevkifhane olarak kullan›lmaya bafllan›yordu.
Harbiye Nezaretinin yak›n›nda -bir bak›ma fizikî bünyesi- içinde yer
alan bu tevkifhane bir süre sonra insanlar› ürküten iflkence merkezi hâ-
line dönüflüyordu. Buna da tevkifhanede görevli bölü¤e kumanda
eden Bekir A¤a adl› zabit neden oluyordu. 

1908 ‹nk›lâb›ndan çok önce bu görevi yürüten Bekir A¤a -t›pk› Ali
Suavi’yi sopa darbeleriyle öldüren 7-8 Hasan Pafla gibi- okur yazar de-
¤ildi. ‹ri yar›, insana korku salan ‘kötü’ görünümlü, kara cahil bir
adam olan bu zabit, tevkifhanede konumland›r›lan bölü¤e kumanda
etti¤i için bölük ve mekân onun ad›yla an›l›yor, buraya ‘Bekira¤a Bö-
lü¤ü’ deniliyordu.1

Bekir A¤a tevkifhaneye gelen tutuklu ve hükümlülere son derece
kötü muamele ediyor, müstebitçe davran›yor; hatta, ilkelerini kendisi-

* Murat Çulcu, Araflt›rmac›, ‹stanbul.
1 Do¤ru yaz›l›fl› ‘Bekir A¤a’ olan bu ad, zaman içinde iki sözcü¤ün birlefltirilme-

siyle tek sözcük hâlini al›yor ve ‘Bekira¤a’ya dönüflüyordu.



nin belirledi¤i, fliddete dayal› bir ‘kaba kuvvet düzeni’ uyguluyordu.
Buraya girip ç›kanlar âdeta can›ndan beziyor, yaflad›klar›n› çevreye
dehflet içinde anlat›yorlard›. Böylece Beyaz›t’taki tevkifhane halk ara-
s›nda ‘kötü bir flöhret’ kazan›yordu. Bu ‘kötü flöhretin’ yarat›c›s› olarak
Bekir A¤an›n ad› ile an›l›yor ve ‘Bekira¤a Bölü¤ü’ olarak da yak›n tari-
himize geçiyordu. Tevkifhane zamanla sadece askerî personel için kul-
lan›lmakla kalm›yor; rejim muhalifleri ve di¤er suçlular da tutuklana-
rak buraya gönderiliyor, bir bak›ma ‘siyasi suçlular ve fikir suçlular›’
da Bekira¤a Bölü¤ünün ac›mas›zl›¤›na teslim ediliyordu. 

Zamanla ‘kötü muamele’ yapmakla ünlenen Bekir A¤a ve perso-
neli de¤ifliyordu. Ne var ki bask› ve iflkence burada bir gelenek hâlini
al›yor, bu nedenle ‘Bekira¤a Bölü¤ü’nün kötü flöhreti art›yor; burada
yap›lan ‘gayriinsanî’ uygulamalar -hatta daha da sertleflerek- devam
ediyordu. 

Nitekim 1908 ‹nk›lâb›yla, mutlak›yet rejiminden k›smî bir anayasal
düzen olan meflrutiyete geçiliyordu. Ne var ki ‘insan haklar› anlay›fl›’
konusundaki geliflme o denli h›zl› sa¤lanam›yordu. Bunun en çarp›c›
örne¤ini de yine Bekira¤a Bölü¤ü teflkil ediyordu. ‹nk›lâb› gerçekleflti-
ren ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti/Partisi iktidar›n› pekifltirdikçe, siyasî
hoflgörüsünü yitiriyordu. Özellikle 31 Mart Olay›ndan sonraki dönem-
de yönetim uygulamalar›n› sertlefltiriyor, buna paralel olarak da Beki-
ra¤a Bölü¤ünün kötü flöhreti durmadan yay›l›yordu. Gerçi tevkifhane-
ye art›k Bekir A¤a kumanda etmiyordu ama, yeni kumandanlar da ac›-
mas›zl›kta onu aratm›yorlard›. Hatta baz›lar›, ona bile rahmet okutu-
yorlard›. 1910 y›l›nda tevkifhane kumandanl›¤› görevinde bulunan Sa-
lim Efendi hakk›nda R›za Nur flunlar› kaydediyordu: 

“Askerlere, gardiyanlara, hatta kendisinin emin ve sad›k yandafl›,
s›rdafl› olup hafiyesi bulunan ‹smail’e dahi Salim Efendi adî, cahil, za-
lim bir adamd›r diye söylüyordum. Onun ismi, Salim de¤il zalimdir;
babas› z›’y› söyleyememifl de ondan Salim demifl ve buraya art›k ‘Be-
kira¤a Bölü¤ü’ de¤il, ‘Salima¤a Bölü¤ü’ ismi verilmeli diyordum.”2

‹ktidar›n› pekifltiren ‹ttihat ve Terakki yönetimi Bekira¤a Bölü¤ü-
nü âdeta, geçmiflin intikam›n›/rövanfl›n› al›rcas›na kullan›yordu. Bu-
rada insan haklar› hiçe say›l›yor, her çeflit fliddet kullan›l›yor, zulüm ve
iflkence yap›l›yordu. Kald› ki buradaki yaflam koflullar›n›n ilkelli¤i ve
elveriflsizli¤i bile bafll› bafl›na bir iflkence niteli¤i tafl›yordu:
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2 R›za Nur, Cemiyet-i Hafiye, ‹flaret Yay›nlar›, ‹stanbul 1995, s. 170.



“Tavan› korkunç olacak kadar pek yüksek olan u¤ursuz odam›n
duvarlar› üzerine, eski, pis hayat›n› her befl on senede bir örtmek için
bir kat badana çekildi¤i, ötesinden berisinden düflmüfl parçalar›n yer-
lerinden keflfolunuyor ve alt› yedi kat, her biri bir renk badanalar gö-
rünüyordu. Bu duvarlar›n her noktas› kar›nca yuvas›n› and›r›r birer
haflarat yuvas› hâlinde bulunuyordu. Ötede beride örümceklerin örüp
de üzerine kurumufl sinek ast›klar›, üzerlerindeki tozdan bir iki sene-
lik olduklar› anlafl›lan a¤lar da caba. ‹ri iri ve kum gibi çeflitli flekiller-
de tahtakurusu, pire, sivrisinek ve tatarc›klardan baflka burada yeni
olarak bir ufak sinek daha gördüm ki arkadafllar›ndan daha rahats›z
ediciydi. Karasinekler ise ar› gibi sokuyordu. So¤uktan korunmak için
kap›n›n delikleri pis bezle kalafatlanm›fl, adî ve rengârenk kâ¤›tlarla
yap›flt›r›lm›flt›.(...)

“Abdesthaneye gittik. Yeni Cami helâlar› kadar pis ve berbat bir
yer. ‹çeriye girmek mümkün de¤il... fakat zorunlu girdim. Su, ancak
getirdi¤imiz. Asker abdesthanenin kap›s›nda bekledi.”3

Bekira¤a Bölü¤ünde kalanlara en çok rahats›zl›k veren ve sa¤l›kla-
r›n› tehdit eden unsuru ‘bit’ sorunu teflkil ediyordu:

“...kimi bir köfleye, a¤aç alt›na çekilip gömle¤ini ç›kar›r, bit ay›kla-
y›p öldürür. Birini gördüm ve dikkatle seyrettim. Kirden beyazl›¤› kal-
mam›fl olan donunda, her bir milimetrede desem abartm›fl olmam, bir
bit bulup öldürüyordu. Bu ibret verici sahneyi derin derin inceledim
ve iyi bir ders ald›m. Bir kez ben de yata¤›mda bit buldum. Ama yal-
n›z bir tane idi; fakat flimdiye kadar gördüklerimden ayr› bir kuyru¤u
vard›. Ömrümde bu flekilde bit görmemifltim. Zooloji âlimlerinin ince-
lemesine lây›k ve hapishanelere mahsus bir cins olacak!”4

Dr. R›za Nur Bekira¤a Bölü¤ünün iflkencehanesi hakk›nda da flun-
lar› kaydediyordu:

“Bir köflede on on befl tane, her biri bafl parmak kal›nl›¤›nda olan
k›z›lc›k sopalar› gözüme iliflti. Kimi k›r›lm›fl ve k›r›k yerleri misvak ucu
gibi olmufl olan bu sopalar›n y›¤›n› pek acayip bir manzara idi. Yap›-
lan zulümleri ilân ediyorlar gibi duruyorlard›. Bir tanesi bir yerinden
k›r›lm›fl ve bir ucuna kanl› bir bez sar›lm›flt› (...) bir ucuna bez sar›lma-
s›n›n sebebi, vururken el ac›yor ve dayanam›yormufl. Bu sebeple bez
sar›l›yormufl. Bunu da araflt›rd›k. Demek, ne kadar çok ve h›zl› ve dö-
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4 age., s. 205.



vüyorlarm›fl. Dövenlerin avuçlar›n›n kürek çekmifl gibi nas›r oldu-
¤unu ö¤rendim. Hatta jandarma fierif Efendinin avucunun nas›r›n›
bizzat gördüm. fierif Efendinin bunda bir günah› yoktu. Ne yaps›n ki;
kendisine emir ediyorlard› ve kendisi de tutuklu idi. Orada adî kahve-
lerde görülen ve a¤aç diplerine at›lan iskemleler de vard›. Üzerinde
yer yer kan lekeleri vard› ki bu, kanl› vahfletlere delildi.”5

Bu arada hemen kaydetmek gerekir ki Bekira¤a Bölü¤ünde görev
yapan personel de çok parlak bir durumda de¤ildi. Gerçi onlar iflken-
ce görmüyorlard›. Ancak mahkûm ve tutuklularla ayn› koflullar› pay-
lafl›yor, ayn› elveriflsiz ortamda, çeflitli yokluklar içinde yafl›yorlard›:

“Burada birazc›k da kap›mda nöbet bekleyen askerlerin periflan-
l›klar›ndan bahsedeyim. Üstleri bafllar› pek berbat, ayaklar›nda çorap
yok. Fotinler parça parça. Kasaturalar›n›n palaskalar› olmad›¤›ndan el-
de tafl›yorlar veya çürümüfl bir palaska tak›yorlard›. Ço¤u fotin yerine
ç›plak ayaklar›na birer postal geçiriyorlard›. Elbiseleri yer yer ya¤ ve
silâhlar›n kiri ile abartmas›z siyah renkte gibi idi. Birkaç er kundurala-
r›n kendileri sat›n ald›klar›n› söylediler. Bu periflan hâlleri, o askere ye-
ni gelen ve terhis olan askerlerin gece tafllar, topraklar üzerinde yatma-
lar› (...) insan› hayret ettiriyordu. K›fl gelmifl idi (...) Hâlbuki flu anda as-
kerin üzerinde yazl›k elbise vard›. Bîçareler nöbette tir tir titriyorlard›.
S›k›fl›kl›k içinde yatar ve yemek yetiflmeyip sofradan yar› aç kalkarlar-
m›fl. Bunlardan baflka zavall› erler her gün sille ve tokat yiyip olmaz
küfür ve hakaretler iflitiyorlard›.”6

‹ttihat ve Terakki yönetiminin muhaliflerine karfl› tam bir ‘gözda-
¤› ve tehdit’ arac› hâline getirdi¤i Bekira¤a Bölü¤ü art›k ‘siyasî bir ma-
hiyet’ de kazanm›fl bulunuyordu. 1918 y›l›nda I. Dünya Savafl›n›n so-
na ermesi ve ‹ttihat ve Terakki yönetiminin çökmesiyle, yeni bir dö-
nem bafll›yordu. Mütareke dönemi olarak adland›r›lan bu süreçte;
Hürriyet ve ‹tilâf Partisi yönetimi ele geçiriyordu. ‹ngiltere’nin deste-
¤ini arkas›na alan yeni yönetim, kendisinden önceki iktidar›n mensup-
lar›na karfl› ayn› bask›c› ve insanl›k d›fl› yöntemleri uygulamaktan ka-
ç›nm›yordu. Nitekim Bekira¤a Bölü¤ünün mefl’um ve ürkütücü ad›
yeni dönemde de varl›¤›n› hissettiriyor, ayn› iflleri görmeyi sürdürü-
yordu. Bekira¤a Bölü¤ü bu kez sadece ‹ttihat ve Terakki mensuplar›n›
a¤›rlamakla kalm›yor, iflgal ‹stanbul’unda Ankara ve Kuva-yi Milliye
yandafllar›n›n da u¤rak yeri oluyordu. 
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‘Bekira¤a Bölü¤ünde’ bafll›kl› risaleye ve yazar›n›n durumuna ge-
lince...

31 Mart Olay›ndan sonra ‹ttihat ve Terakki F›rkas› etkin bir yönetim
oluflturarak muhalefet odaklar› üzerinde ciddî bir bask› tesis ediyordu.
Bu bask› karfl›s›nda sinen muhalefet odaklar› faaliyetlerini gizli olarak
yürütüyordu. Kimi birbiriyle irtibatl›, kimi de yurt d›fl›ndan güç alan
bu muhalefet odaklar› iktidar taraf›ndan kovuflturuluyor, s›k s›k da
tevkifler yap›l›yordu. Nitekim 1910 y›l›nda böyle yurt d›fl› irtibatl› ol-
du¤u ileri sürülen bir gruba karfl›, operasyona girifliliyordu. Paris’te
yaflayan ve ünlü bir ‹ttihat ve Terakki muhalifi olan fierif Pafla taraf›n-
dan parasal yönden desteklendi¤i ileri sürülen; aralar›nda Sinop mil-
letvekili Dr. R›za Nur, eski Sadrazam Kâmil Pafla, Mustafa Nat›k Pafla
gibi tan›nm›fl devlet adamlar›n›n adlar›n›n geçti¤i bir ‘Cemiyyet-i Ha-
fiyye’ yani ‘gizli örgüt’e karfl› tutuklama eylemi bafllat›l›yordu. Tevkif
edilenler aras›nda genç yafll› birçok muhalifin yan› s›ra, tan›nm›fl sima-
lar da bulunuyordu. Bunlardan biri de, o s›rada 18-20 yafllar›nda olan,
eski maarif memurlar›ndan Süleyman S›rr› adl› bir genç idi. Süleyman
S›rr› Efendi 1910 y›l›nda yaflad›¤› olaylar›, an› ve gözlemler fleklinde
kaleme al›yordu. Ancak yay›mlamak için de 9 y›l beklemek zorunda
kal›yordu. Bu süreçte ‹mparatorluk savafla giriyor, 1918 y›l›nda yenili-
yor, ‹ttihat ve Terakki yönetimi çöküyor, önde gelen ‹ttihatç›lar yurt
d›fl›na kaç›yordu. 1919 y›l›nda ise mütareke koflullar› hüküm sürüyor,
divan›harpler kuruluyor, eski iktidar›n adamlar› toplanarak Bekira¤a
Bölü¤üne t›k›l›yorlard›. Bu tevkifhanenin yeniden ‘güncellik’ kazan-
mas›, Süleyman S›rr›’y› da harekete geçiriyordu. Bekira¤a Bölü¤ünün
eski ‘misafiri’ âdeta “Oray› bir de benden dinleyin” dercesine ‘Bekira-
¤a Bölü¤ünde’ bafll›¤› alt›nda kaleme ald›¤› an› ve gözlemleri, 1919
(Rumî 1335) y›l›nda yay›mlan›yordu. Nitekim risalenin ikinci bafll›¤›n›
da flu ibare oluflturuyordu: ‘Orada neler gördüm?’

Risale ‘Hukuk Matbaas›’nda bas›l›yor ve 45 sayfadan olufluyordu.
Risalenin yazar› Süleyman S›rr›, Bekira¤a Bölü¤ünü ve yaflad›klar›n›
flu bafll›klar alt›nda özetliyordu: 

Bekira¤a Bölü¤ü - Mukaddeme
Cemiyet-i Hafiyye’nin tesisi
Nas›l tevkif olundum?
Tevkifhane memurlu¤unda
Bekira¤a Bölü¤ünün tarihçesi
Heyet-i istintakiye 
Mezalimin enva›
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Hizmet de ediyorduk
Garip tevkifler
Zindanda güzarifl-i hayat
‹lk intihar
Divan›harpte
Zindanda Ramazan hayat›
Zindanda baflka komiteler de vard›
Hatime

Risalenin yazar› Süleyman S›rr› Efendi Bekira¤a Bölü¤ü ile ilgili
gözlem, an› ve düflüncelerini bu bafll›klar alt›nda bugünün okurlar›na
flöyle aktarm›fl bulunuyor: 

[kapak/ künye]  BEK‹RA⁄A BÖLÜ⁄ÜNDE
Orada neler gördüm?

Muharriri
Sab›k Maarif Memurlar›ndan

Süleyman S›rr›
Hukuk Matbaas›

Dersaadet
1335

[s. 3] Bekira¤a Bölü¤ü7

Mütarekeyi müteakip ‹ttihat ve Terakki erkân›n›n bir müddet isti-
rahat-güzin olduklar› Bekira¤a Bölü¤ünün mukadderat-› memleket ile
büyük ve mühim bir alâkas› vard›r. 

Bu mahbes zulüm ve belâ-y› ink›raza do¤ru sürüklenen memleketin
fecia-i ak›betine giryan birçok vatanperveran milletin hun-› masumuy-
la da nam-nakt›r. Bu zindan-› igtisab masum ve bîgünah birçok va-

Osmanl› Hapishaneleri • 189

7 “Bekira¤a Bölü¤ü: Osmanl›l›¤›n sonuna kadar Harbiye Nezareti Dairesi olarak
kullan›lm›fl olan Beyaz›t’ta flimdiki ‹stanbul Üniversitesi Hukuk ve T›p Fakülte-
leri binas›n›n avlusundaki askerî tevkifhane hakk›nda kullan›l›r bir tabirdi. 1908
Temmuz ink›lâb›ndan evvel tevkifhane memurlu¤unu yapan Bekir A¤an›n ad›-
na nispeten bu ismi alm›flt›. 1908 Temmuz ink›lâb›ndan sonra siyasî mevkuflar
burada hapsedilirdi. Nitekim mütareke devrinde ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin
ileri gelenleri ve eski naz›rlardan baz›lar› burada mevkuf bulundurulmufllar ve
oradan Malta’ya sürülmüfllerdi. Bu yerde hâlen ‹stanbul T›p Fakültesi Morfoloji
müessesesi bulunmaktad›r. Mevkuflara kafa ve gözleri patlat›lacak, t›rnaklar› sö-
külecek derecede iflkence yap›ld›¤› için istibdad›n korkunç kalesi say›l›rd›.”
Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, C. I, MEB, ‹s-
tanbul 1993, s. 195,196.



tandafllar›n enin-i ihtizarlar›na duvarlar›yla sa¤›r ve ebkem olan bir bi-
na-y› zulüm ve flerdir. 

Meydan-› siyasete gitmeden evvel buradan gelip geçenler ölmeyi
birkaç kere tatm›fl ve tekrar ihya edilmifllerdir. 

Bu zindan-› zulüm ve belâ makbereden feci ve gamnakt›r. Kabrin
gazab› matrut ve mütemadidir. Onda yaln›z mevt, mevt-i muhakkak
vard›r. Burada ise her an sizi hayata iade eden zalim ve bî-insaf bir ha-
yat-› can-güdaz mevcuttur. 

Bu eser mezalim ve cinayat›n›n flahid-i zî-hayat› bulundu¤um bir
tarihî binan›n baz› fecayiini ihtiva eder. 

Bu itibar ile Türkiye’yi izmihlâl ve ink›raza sevk edenlerin asar-›
cinaiyanelerine canl› bir flahit, bu flahadet bir hat›ra, her hat›ra ise bir
tarihtir. Bu tarihi ahlâfa ithaf ediyorum. 

[s. 4] Cemiyyet-i Hafiyye’nin8 tesisi

Kad›köyü’nde ikamet ediyor idik. Gümrük memurlar›ndan Kemal
Bey nam›ndaki bir zatla kay›npederimin delâletiyle görüflmüfl idim. Bu
zat pederimle s›k s›k görüflüyor ve ekseriya musahabeleri oluyor idi. 

Ben mahrem olan musahabelerini anlamak merak›na düfltüm. K›fl
takarrüp etmifl idi. Haseki’deki eve nakletmifl idik. Yine Kemal Bey s›k
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8 Cemiyyet-i Hafiyye: “Gizli örgüt” anlam›na gelen Cemiyyet-i Hafiyye sözcü¤ü
en çok Sultan II. Abdülhamid’in saltanat› s›ras›nda ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti
için kullan›l›yordu. Meflrutiyetin ilân edilmesinden sonra ‹ttihat ve Terakki’nin
muhalifleri taraf›ndan kurulan gizli örgütler için de kullan›lma¤a baflland›. Ni-
tekim aralar›nda ekteki risalenin yazar› Süleyman S›rr› Efendinin de yer ald›¤›
örgüt “Cemiyyet-i Hafiyye” olarak adland›r›l›yor, ayn› örgütle ba¤lant›l› oldu-
¤u ileri sürülen Sinop Mebusu Dr. R›za Nur, bu durumu flöyle kaydediyordu:
“Tercüman-› Hakikat gazetesinde, Haziran›n 13. günleri faland›, bir “Cemiyyet-i
Hafiyye-i Fesadiyye” tamlamas› görüldü. Bu tarihten itibaren genifl çapl› tevkif-
ler bafll›yor ve gözalt›na al›nanlar›n say›s› h›zla art›yordu. Olay 25 Haziran 1326
(8 Temmuz 1910) tarihli Sabah gazetesinde flöyle duyuruluyordu: “Dersa-
adet’ten Neue Freie Presse gazetesine çekilen bir telgrafnamede geçen cumartesi
günü Frans›z Postahanesinden mektup ve gazete almakta olan Haf›z Sami ve
telgrafhane memurlar›ndan Saim isminde iki kiflinin zab›ta taraf›ndan tevkif
edildi¤i bildirilmektedir. Daha sonra tutuklanan birkaç kifliden gizli bir cemiye-
tin mevcut oldu¤u ve bu cemiyete mensup olanlar›n birbirini tan›mad›¤› anla-
fl›lm›flt›r. Bu Cemiyyet-i Hafiyyenin merkezi Paris’te ve baflkan› da fierif Pafla
imifl.” Böylece tahkikat geniflledikçe tutuklananlar›n say›s› ço¤al›yor ve bir ara-
l›k 300 kifliyi buluyordu. Süleyman S›rr› Efendi de bu risalesinde dâhil oldu¤u
örgütü ve bu nedenle u¤rad›¤› muameleyi anlat›yordu. 



s›k gelme¤e bafllad› ve benim tecessüsümü artt›rd›. O gece biraz iflret
ediliyor idi. Pederimin bulunmad›¤› bir s›rada kendisine pederimle
olan sohbetinin iç yüzü neden ibaret ise anlatmas›n› rica ettim. Ve o da
hafi bir cemiyet teflkil olundu¤unu ve arzu eder isem, kanaatimi dinle-
dikten sonra maksad› ve icraat›n neden ibaret olaca¤›n› söyleyece¤ini
vaat etti. Bunun üzerine kanaatimi anlatt›m. 

Ben kanaaten ‹ttihat ve Terakki hükûmetine muhalif idim. Bu fikir
ve kanaat ‹ttihat ve Terakki’nin nihayet bu memleketi izmihlâle u¤ra-
taca¤›na, kalbimde hâs›l olan emniyet ve itminandan neflet ediyordu. 

Bu muhalefetin bende sebeb-i husulü ber-vech-i ati idi:

Bidayet-i Meflrutiyette bir matbaa tesis etmifl idik. O zaman›n mu-
halif neflriyat› matbaam›zda tab ediliyor idi. Bu meyanda Serbestî (ga-
zetesinin) sermuharriri Hasan Fehmi Beyi her gece dinlerdim. Müma-
ileyh Avrupa’daki tarz-› [s. 5] mesaisini ve sonra kimlerin kahraman-›
hürriyet kesildi¤ini bir lisan-› teessürle anlat›rd›. O s›ralarda Fedakâ-
ran Cemiyeti9 azas›na yap›lan muamele ve onu veli eden hadisat-› sa-
ire ve bilhassa Otuz Bir Mart Vak’as›ndaki idamlar ve tehditler ve sair
icraat-› zalimaneden dolay› ‹ttihat ve Terakki’ye karfl› muhalefeti vazi-
fe-i vicdaniye telâkki etmifltim. 

Hele hiç unutmam (Ahmed R›za Beye Aç›k Mektup) nam›nda meçhul
bir zat›n bir formal›k eserini okumaks›z›n tabetmifl idik. Bundan dola-
y› bir gece iki zabit idarehanemize gelerek hain-i vatan, alçak, rezil ilh.,
kelimeleriyle tecavüz etmeleri ve ertesi gün di¤er bir zabitin yan›ma
sokularak tabedenin taraf›mdan gösterilmedi¤i takdirde beynimde ta-
banca patlataca¤›n› kasemle söylemesi kanaatimdeki isabeti takrirden
baflka bir tesir b›rakmam›fl idi. 
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9 Fedakâran Cemiyeti (Fedakâran-› Millet Cemiyeti): Sultan II. Abdülhamid’in
saltanat› döneminde ‹mparatorlu¤un çeflitli yerlerine sürülen ve yurt d›fl›na
kaçanlar, II. Meflrutiyetin ilân›ndan sonra ‹stanbul’a döndüler. Baz› haklar elde
etmek istediler. Fakat ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olmayanlar, umduklar›-
n› bulamad›lar ve d›flland›lar. Bunun üzerine haklar›n› savunmak amac›yla 1908
y›l›n›n A¤ustos ay›nda örgütlenerek bu cemiyeti kurdular. Avnullah Kâz›mî,
Es’ad Bey, Ali Vefa, Abdülkadir Kadri, Hac› Cemâl, Asitaneli Behçet, Ertu¤rul
fiakir gibi tan›nm›fl flah›slar taraf›ndan kurulan örgüt, Hukuk-› Umumiye adl› bir
de gazete ç›kard›. ‹ttihat ve Terakki’ye karfl› fliddetli bir muhalefet yapan örgüt,
mevcut yönetimin boy hedefi hâline geldi. Cemiyet ‹ttihatç›lar taraf›ndan bas›l-
d›. Baz› üyeleri tevkif edildi. Cemiyet, 31 Mart olay›ndan sonra kovuflturularak
siyaset sahnesinden silindi. Ancak üyeleri bireysel bak›mdan muhalefete devam
ettiler ve kovuflturulmalar› sürdürüldü. 



Art›k Hasan Fehmi’nin10 ve Ahmed Samim’in11 flahadeti ve ‹fltirak
gazetesi sahibi Hilmi Beyin12 Samim’in idam olunaca¤› hakk›ndaki ih-
barat›n› mübeyyin* olan mektubu (yine matbaam›zda tab olunmufltur)
bana yaln›z muhalefet de¤il, kendi bafl›ma isyan etmek cesaretini bile
ilham ediyordu. 

Bu fezayihi bafll›ca idare eden nazar›mda Mahmud fievket13 idi.
Bunun diktatörlü¤ü çekilir fley de¤ildi. Bu hükûmetin devrilmesi lüzu-
muna kani idim. 
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10 Hasan Fehmi Bey (1866-1909): ‹kinci Meflrutiyetten sonra ünlenen ve siyasî elefl-
tirileri yüzünden öldürülen gazeteci. Serbestî gazetesinin baflyazarl›¤›n› yapar-
ken 5 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü üzerinde gerçeklefltirilen bir suikasta
kurban gitti. Olay faili meçhul bir cinayet olarak kald›. Ne var ki cinayeti ‹ttihat
ve Terakki Partisinin fedaîlerinden Abdülkadir’in iflledi¤i iddias› bir dedikodu
olarak çeflitli kaynaklar taraf›ndan ileri sürüldü. 

11 Ahmed Samim Bey (1884-1910): Sada-y› Millet gazetesinin baflyazarl›¤›n› sürdü-
rürken ‹ttihat ve Terakki’ye de a¤›r elefltiriler yöneltiyordu. Bu muhalefeti ‹ttihat
ve Terakki yönetimini rahats›z ediyordu. 1910 y›l›nda Bahçekap›’da düzenlenen
bir suikast sonucu; baz›lar›na göre fedaî Abdülkadir, baz›lar›na göre de Yakub
Cemil taraf›ndan tabanca ile vurularak öldürüldü. 

12 Hüseyin Hilmi (‹fltirakçi): Ayn› zamanda Sosyalist Hilmi olarak da tan›nan
Hüseyin Hilmi Bey Osmanl› Sosyalist Partisinin kurucusuydu. Hilmi Bey ‹zmir-
liydi. Partisinin yay›n organ› olarak ‹fltirak gazetesini yay›nl›yor, bu nedenle ‹fl-
tirakçi Hilmi lâkab›yla da biliniyordu. Yaz›lar› ve fikirleri nedeniyle defalarca
gözalt›na al›n›yor ve sürgüne gönderiliyordu: “Meflrutiyet idaresi, Mahmut
fievket Pafla vak’as›ndan çok sene evvel Birinci Meclis-i Mebusan zaman›nda 3-
4 genci Kastamonu’ya sürmüfltü. ‹fltirakçi de bunlar meyan›nda idi. Menfa hari-
cinde, ‹stanbul’da geçirdi¤i her ay muhakkak bir defa polisler arar ve askerler
Bekira¤a Bölü¤üne t›kard›. Art›k oran›n gediklisi olmufltu. Bir y›rt›k muflamba
bavulu daima mahbese girmek için haz›r dururdu.” (Münir Süleyman Çapa-
no¤lu, Türkiye’de Sosyalizm Hareketleri ve Sosyalist Hilmi, P›nar Yay›nevi - ‹stan-
bul 1964, s. 80) Ne ki muhalefetine ra¤men ‹ttihat ve Terakki onun can›na kas-
tetmiyordu. Hüseyin Hilmi Bey mütareke ‹stanbul’unda faaliyetlerini sürdürü-
yor, hatta durumunu düzeltmesi dikkati çekiyordu. Bu nedenle ‹ngilizler hesa-
b›na çal›flt›¤› ileri sürülüyordu. Ancak 1923 y›l›n›n Ekim ay›nda Haydar adl› bir
flah›s taraf›ndan Bozdo¤an Kemeri yak›n›nda tabanca ile atefl edilerek öldürül-
dü. Katil cinayeti kendisinin; cinsel sap›kl›k nedeniyle iflledi¤ini iddia ediyordu.
Bununla birlikte cinayetin arkas›nda mütareke döneminin polis müdürlerinden,
‹ngiliz casusu Tahsin Beyin parma¤› oldu¤u ileri sürülüyordu. Ancak cinayet
san›¤› Haydar, 9 Ekim 1923 günü 15 y›l hapse mahkûm edildi.

* Bu kelime metnin orijinalinde yanl›fl olarak “muân” fleklinde yaz›lm›flt›r. 
13 Mahmud fievket Pafla (1856-1913): Basra Mutasarr›f› Kethüdazade Süleyman

Bey ile Çeçen as›ll› bir annenin o¤lu olan Pafla, Ba¤dat’ta do¤du. 1880 y›l›nda



Bu cihetleri Kemal Beye ber-tafsil anlatt›m. Büyük bir dikkatle dinle-
yen Kemal Bey derhâl elimi s›karak flu veçhile tahlif teklifinde bulundu:

- Hükûmet-i haz›ray› fikren, icap ederse fiilen hâl ve kal etmek.
Söz veriyor musun?

[s. 6] - Evet, dedim ve bu suretle Cemiyete ifltirak da etmifl oldum.

Ben de yeni görüfltü¤üm Doktor Münir ile Hamdi Efendileri Kemal
Beye takdim ettim. Ve onlar› da ifltirak ettirdik. Art›k herkes taraftar
arayarak efrad› teksire çal›fl›yordu. Avrupa’daki fierif Pafla14 ile Kemal
Bey muhabere ediyor idi. Ve daima efrad›n teksirine çal›fl›yor ise de
“Paraya ihtiyaç var” diyerek mektuplar yaz›yordu. Ben Kemal’in zaru-
retine bakarak bunun bir ihtiyaçtan münbais oldu¤unu, binaenaleyh
hiçbir vakit matlup neticenin husul bulmayaca¤›n› hissettim ve Ke-
mal’in fierif Pafladan çekmek istedi¤i gayrimeflru bir paraya kendimizi
alet etmemek için hissiyat›m› Doktor Münir ile Hamdi Efendiye anlat-
t›m. Ve Kemal Beye badema Cemiyet için çal›flmayaca¤›m›z› müflterek
imzal› mektupla bildirdik. Hâlbuki sonra, bunlar Kemal ile anlaflm›fllar.
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Harbiye’den Kurmay Yüzbafl› rütbesiyle mezun oldu. 1908 A¤ustosunda III. Or-
du Kumandanl›¤›na, 1908 Kas›m›nda Rumeli Vilâyetleri Genel Müfettiflli¤ine
tayin edildi. Sultan II. Abdülhamid’in saltanat› s›ras›nda uzun y›llar Alman-
ya’da görev yapan Pafla, 31 Mart Vak’as› nedeniyle Hareket Ordusu Kumandan›
olarak ‹stanbul’a geldi. 1909 May›s›nda I., II., III. Ordular Müfettiflli¤ine atand›.
Ola¤anüstü dönemde otorite merkezi oldu. Hakk› Pafla kabinesinde Harbiye
Naz›rl›¤› görevini üstlendi. 1910 y›l›nda Arnavutluk isyan› ile u¤raflt›. Ahmed
Muhtar Pafla kabinesinde görev almad›. 1913 y›l›nda gerçeklefltirilen ‘Bab›âli
Bask›n›’ sonunda Sadrazaml›¤a getirildi. 2 Haziran 1913 günü düzenlenen su-
ikast sonucu öldürüldü. 

14 fierif Pafla (1865-1944): Sultan II. Abdülhamid’in Hariciye Naz›rlar›ndan Kürt
Said Paflan›n o¤lu olan fierif Pafla bu nedenle Kürt fierif olarak da adland›r›l›yor-
du. Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi ile Paris Saint Cyr Akademisini bitirdi. Saray
Seryaverli¤i, Brüksel ve Paris’te Atefle Militerlik yapt›. Stockholm Sefirli¤i göre-
vini yürüttü. Bu görevde iken Jöntürklerle temas kurarak onlara yard›mc› oldu.
Bir aral›k ‹ttihat ve Terakki Cemiyetine girdi ise de daha sonra ayr›ld›. Paris’e
yerleflerek burada Islahat-› Esasîye-i Osmanîyye F›rkas›n› kurdu. Ayr›ca Meflru-
tiyet gazetesini yay›mlad›. 1912 y›l›nda ‹stanbul’a geldi. Fakat Bab›âli Bask›n› so-
nucunda ‹ttihatç›lar›n iktidar› ele geçirmesiyle tekrar yurt d›fl›na kaçt›. Ad›
Mehmet fievket Pafla suikast›na kar›flt›. I. Dünya Savafl›ndan sonra Kürt ayr›l›k-
ç› hareketine sahip ç›kt›. Kürt Devleti kurmak için Ermeni Bogos Nubar Pafla ile
anlaflma imzalad›. 1944 y›l›nda ‹ttihatç›lar taraf›ndan kendisi hakk›nda yaz›lan
Bofl Herif adl› risalede; yak›fl›kl› bir adam olmas› nedeniyle Parisli kad›nlar›n
kendisine Beau Sheriff ad›n› verdikleri kaydedilerek, ülkesine karfl› gerçeklefltir-
di¤i ihanetler anlat›ld›. 



fierif Paflan›n gönderdi¤i paray› Kemal ald›¤› gibi Avrupa’da solu¤u
ald›. Benim sözümü dinlemeyenlerin cebine bir para girmedi¤i hâlde
aptalcas›na dayak yediler. 

Yaln›z flunu izah edeyim: Bilâhare Cemiyete iltihak eden baz› ze-
vat, s›rf vatanî emniyyelerle mütehalli olup Kemal gibi para hissiyle
mütehalli de¤illerdi. 

[s. 7] Nas›l tevkif olundum?

O gün Kaleme gitmemifl idim. Bekçi kap›y› çalarak gayet münasip
kiral›k bir ev buldu¤unu ve acilen gitmekli¤imi söyledi. Yele¤imi giy-
me¤e bile lüzum görmedim. Hemen pantolonu aya¤›ma takt›m. Ceketi
s›rt›ma giydim, soka¤a ç›kt›m. Alt› yafl›ndaki mahdumum Nüzhet be-
raberimde idi. 

Sokakta tesadüf etti¤im mevki komiseri bey biraz karakola kadar
gidilece¤ini söyledi. Ve telefonla “S›rr› Bey karakoldad›r” diyerek Ak-
saray Karakoluna malûmat verdi. O s›rada zavall› o¤luma, yaramazl›k
edecek olursa kendisinin karakolda tevkif olunaca¤› ihtar›nda bulun-
dum. Me¤er ben tevkif olunacakm›fl›m!..

Zavall› çocuk bu ihtardan a¤lad›. Ve bekçi çocu¤u, o komiser de
beni Aksaray’a götürdü. Oradan iki polis refakatinde Polis Müdür-i
Umumîli¤ine götürüldüm. Azmi Bey15 akflam yeme¤ine gitmifl idi. Bir
müddet bekledik. H›zl› ad›mlarla geldi. Odas›na girdi. Polisler beni
nezdine gönderdiler. Yan›na oturttu. 

- Sizin Cemiyet hakk›nda malûmat›n›za müracaat ediyoruz. Anla-
t›n›z, dedi.

Ben de hiçbir cemiyete mensup olmad›¤›m› söyledim. 

- Can›m sizin Kemal Bey?

- Benim Kemal Beyim yoktur. Filhakika birçok arkadafllar›m›n is-
mi Kemal [s. 8] olabilir. Fakat hangisinin murat oldu¤unu lütfen söy-
ler misiniz, dedim.
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15 Azmi Bey: Trabzon’da do¤an Azmi Bey ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti/F›rkas›n›n
ünlü Polis Müdürlerindendi. Cemiyyet-i Haffiyye’nin tahkikat›n› yürüten Azmi
Bey, Bab›âli Bask›n›ndan sonra ‹stanbul Muhaf›zl›¤› görevini üstlenen Cemal
Pafla taraf›ndan ‹stanbul Polis Müdürlü¤üne tayin ediliyordu. Ad› Ermeni tehciri
olay›na kar›flan Azmi Bey çeflitli devlet görevlerinde bulunuyor, I. Dünya Sava-
fl›ndan sonra ise Beyrut’ta Ermeni komitac›lar› taraf›ndan düzenlenen bir su-
ikasta kurban gidiyordu. 



Bunun üzerine evdeki içtima› ve Doktor Münir’in yakaland›¤›n› ve
Kemal’in nas›lsa Avrupa’ya s›v›flt›¤›n› söyledi. 

Art›k ketmin manas›z olaca¤›n› anlad›m. Keyfiyeti ber-tafsil anlatt›m.
Ve bu suretle arkadafllar›m› tebriye etmifl oldum. Her ne ise, d›flar› ç›k-
t›¤›m vakit müteferrika odas›na soktular ve tevkif müzekkeresinin ya-
z›ld›¤›n› görünce hayret içinde kald›m. Ve söylenecek bir tek sözüm
kalm›flt›. Nezdlerine kabul etsinler, dedim. Tekrar Azmi Beyin yan›na
girdi¤im vakit befl alt› zabit ifademin neden ibaret oldu¤unu Azmi
Beyden dinliyorlar idi. 

- Benim bir cürmüm yoktur. Ne için tevkif olunuyorum, dedim. 

- Sizin malûmat›n›zdan istifade edilecektir. Binaenaleyh müsafere-
ten gönderiliyorsunuz, dedi. Fakat tevkif müzekkeresi olmad›kça ka-
bul edilemeyece¤imi ve bi’n-netice malûmat›mdan istifade olunama-
yaca¤›n› da söyledi. 

D›flar›ya ç›kt›m, tevkif müzekkeresiyle birlikte Bekira¤a Bölü¤üne
gönderildim. 

Tevkifhane Memurlu¤unda

Beni götüren polis memuru teslim olundu¤uma dair imza istiyor-
du. Hapishaneye memur olan zat ise:

- Keratalar› say› ile vermediler, imza istemez, cevab›n› verdi [s. 9]
ise de polis ›srar etti ve zor ile imza alabildi. Kordonlu olan bu zabit
“Doktor Münir’i tan›r m›s›n?” diye haflin ve sert bir ses ile sordu. 

- Evet, tan›r›m, dedim.

- Görürsün hergele, deyince tahammülüm kalmad›. 

- Bu kelimeyi size reddederim. Teessüf ederim. Bu devr-i Meflruti-
yette bahusus müsafereten gönderilmifl bir kalem efendisi hakk›nda si-
zin gibi kordonlu bir zabitin hakarette bulunmas› flayan-› teessüftür,
zeminindeki sözlerim üzerine;

- Tutun flu herifi, dedi.

Derhâl iki asker kollar›m› tersine çevirme¤e bafllad›lar. Avaz›m
ç›kt›¤› kadar ba¤›rd›m:

- Hakk›n›, namusunu müdafaa edenlere Meflrutiyette hem hakaret
ve dayak atmak var m›d›r? Zavall› Meflrutiyet! Hürriyet böyle mi olur?
Dedim.

Bir güzelce dayak yedikten sonra ayaklar›ma basamad›¤›mdan
askerler kollar›mdan tutarak Bekira¤a ko¤ufluna indirip kap›s›n›n

Osmanl› Hapishaneleri • 195



önünde tekmelerle içeriye att›lar. Bir ot minderin üzerine oturttular ve
kimsenin benimle konuflmayaca¤›n›, flayet konuflulur iken görülecek
olur ise yüz de¤nek at›laca¤›n› bütün mahbusîne söylediler ve gardi-
yanlara da o yolda tembihatta bulundular. Bir saat sonra vatan haini
gözlüklü Mustafa ve biraz sonra vatan haini Enver A¤a ve saire gibi
kelimat-› tahkiriye ile ça¤r›lma¤a baflland›.

[s. 10] Gittiler. Avdetlerinde benim gibi koltuklarda geliyorlard›.
A¤›z burun birbirine kar›flm›fl, yüzleri kan içinde idi. Ayaklar›na ol-
dukça baklalar› iri zincirler tak›lm›fl, a¤layarak sürünüyorlard›. Gece-
nin sükûnetinde bu zincirlerin sesi, üç yüzü mütecaviz mahpus istiap
eden ko¤uflta yak›lan befl numara bir lâmban›n ziyas› zaten gündüzle-
ri bile karanl›k olan zindan›m›z sakinlerinin kalplerinde hüzün ve havf
ve h›ras ilka ediyordu. Ben de böyle olaca¤›m diyerek hâs›l olan korku
uyku uyuma¤a imkân b›rakm›yordu. Esasen pirenin kum gibi oldu¤u
bir yerde uyumak vücudun al›flmas›na ve yahut hayvan›n doyup çe-
kilmesine vabeste oldu¤u aflikârd›r.

Bekira¤a Bölü¤ünün tarihçesi

Orada ald›¤›m malûmata göre buraya bu nam›n verilmesi flundan
ileri gelmifltir:

Vaktiyle askerî tevkifhanesi ittihaz olunan bu mahalle Bölükten
yetiflme, cesîmü’l-habefle, kaviyyü’l-bünye, okumak ve yazmaktan bî-
behre Bekir A¤a nam›nda bir zabit memur edilmifl.

O zamanlarda bir kabahat yapt›¤› cihetle tevkifhaneye isal edilen
efrad› gelir gelmez karfl›s›na alarak istintak eder ve kabahatli ve kaba-
hatsiz dayak atarm›fl. Bu zat mücrimlerin tedibi için usul-i kadim veç-
hile [s. 11] bir falaka yapt›r›p odas›nda en mutena bir mahalle asm›fl ve
mücazat edilmek icap edenleri bu falakaya yat›rmay› mutat edinmifl
imifl.

Hatta ara s›ra mevkufîni teftifl ve muayene eyledi¤i s›rada; “Ulan
rahat durunuz. Yoksa falakay› indirtirim” diye tehdit edermifl.

O mahbes-i zulüm ve igtisaba ismini nam olarak b›rakan bu Bekir
A¤an›n di¤er bir âdeti de gerek divan›harpçe beraat›na hükmolunan
ve gerek ikmal-i müddet ile tahliyesi icap eden her kim olur ise olsun
mahbesten ç›kmazdan evvel A¤a bunu falakaya yat›rarak mükemme-
len döver ve;

- ‹flte herif gördün ya, bir daha buraya gelme, diyerek huzurundan
ihraç eyler imifl.
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Bekir A¤an›n vefat›ndan sonra tevkifhaneye tayin olunan müdür-
ler ve muhaf›zlar içinde bizim mevkuf bulundu¤umuz zaman›n mü-
dürü olan Salim tam manas›yla zalim müteveffaya rahmet okutmufl.

Heyet-i istintakiyye

Bu heyetin faaliyeti gece saat alaturka birden sabah namazlar›na
kadar devam eder ve en mühim tahkikat geceleri yap›l›r, gündüzleri
pek o kadar çal›flmazlar idi. Esasen heyetin resmîsi gündüzleri, gayri-
resmîsi geceleri faaliyette bulunur idi. Bu heyet-i tahkikiye evvelâ ça-
¤›rd›¤› kimseyi flöyle isticvap eder idi.

[s. 12] - Ulan numeron kaç?

‘Bilmiyorum’, yahut korku ile ‘7, 8’ dediniz mi; anlafl›ld›, ketm-i es-
rar edecek, yat›r›n falakaya emri verilirdi.

Sopan›n adedi hiçbir vakit elliden afla¤› de¤ildi. Dayak atanlar ga-
yet iri cüsseli adamlard›r ki, onlar da Arnavutluk’ta isyan eden efrat-
tan olup cezalar›n› gardiyanl›k etmek suretiyle idare-i örfiyye hapisha-
nesinde geçiriyorlard›. Dayak yiyip de afla¤› gelenlerden bir fley ö¤ren-
mek mümkün de¤il. Yaln›z abdesthaneye gidiyordum. Ayn› günde
tevkif edildi¤i hâlde henüz haberdar olmad›¤›m kay›npederimi gör-
düm. S›vam›fl oldu¤u kollar›n› gösterdi. Çürük limon renginde idi. ‹fla-
retle iflin vahametini anlat›yor idi. Zaten iflarete hacet yok idi. Zincir
sesleri nas›l bir girdaba yuvarland›¤›m›za flahadet ediyordu. Herkes
gibi ben de tazyik edilmifl, fazla olarak a¤z›ma tabanca s›k›laca¤› teh-
didiyle ihafe edilmifltim. Ve kamç› flak›rt›lar›na maruz kalm›flt›m. En
ziyade tazyike ve daya¤a maruz olanlar Gözlüklü Mustafa ile Hac› Ke-
mal ve müderrisînden Emin Efendi idi.

Çünkü fieyhülislâm Mustafa Sabri Efendi ile R›za Nur16 Beyi tevkif
ettirmek emelinde idiler. R›za Nur Beyi bir kart bahanesiyle tevkif et-
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16 Dr. R›za Nur (1878-1942): Askerî T›bbiyeyi bitirdi. Gülhane Askerî Hastahane-
sinde çal›flt› ve Askerî T›bbiyede ders verdi. Meflrutiyette Sinop mebusu seçildi
(1908-1912). ‹ttihat ve Terakki içinde ‘hizb-i terakki’ grubunda yer ald›. Sonra
Ahrar F›rkas›na geçti. Islahat-› Esasîye-i Osmanî F›rkas› taraf›ndan kurulan gizli
cemiyete üye oldu¤u gerekçesiyle 1910 y›l›nda tutukland›. Yarg›lamada akland›.
31 Mart Olay›ndan sonra yurt d›fl›na kaçt›. 1911 y›l›nda Hürriyet ve ‹tilâf Parti-
sinin kurucular› aras›nda yer ald›. Halâskâr Zabitan grubunu destekledi. Bab›âli
Bask›n›ndan sonra birkaç kez tutukland› ve yurt d›fl›na kaçt›. 1920’de yeniden
mebus seçildi. Meclis bas›l›nca Anadolu’ya geçti ve TBMM’ye kat›ld›. Anka-
ra’da kurulan ilk hükûmette Milli E¤itim Bakan› oldu. Moskova Anlaflmas›na



tiler ve Mustafa Sabri Efendi hakk›nda elde etmek istedikleri yalanc›
flahitli¤e hiçbirimiz yanaflm›yor ve bu suretle günlerce dayak yiyor
idik. Dayak neler yapt›rmaz. Ne gülünç hâllerin hikâyesini dinledim:
Demokrat Mustafa isminde bir genci sopan›n alt›na yat›rm›fllar. Çocu-
¤un Cemiyetten [s. 13] haberi yok. Numero sorarlarm›fl. 10, 20, 40 ilh.,
dedikçe döverlermifl. Nihayet Doktor Münir ber-takrip kula¤›na 7,8
demifl ve dayaktan kurtulduktan sonra;

- Söyle bakal›m, kimleri Cemiyetten olarak tan›yorsun, bahusus
böyle zevattan, demifller. Dayak bu. Düflünmüfl, akl›na kimse gelme-
mifl. Akrabas›ndan Mustafa Nat›k Pafla17 gelmifl. Haydi, Mustafa Nat›k
Paflay› da tevkif ettiler.

Çocu¤u bir gece ça¤›r›p kahveler, limonatalar, salon sigaralar›yla ik-
ram ve izaza bafllam›fllar. Bakm›fl ki yalan söyledikçe hüsn-i muamele, bir
fley bilmiyorum dedikçe dayak var. Uydurma¤a bafllam›fl ve demifl ki:

- Kâmil Pafla18 da dâhildir.

Mustafa Nat›k ile kona¤a gitti¤ini ve Mahmud fievket Paflan›n kat-
line dair müzakere edildi¤ini ve daha di¤er yalanlar uydurmak sure-
tiyle can›n› kurtard›¤› bir s›rada gazetelerde pek mühim bir rical-i si-
yasinin dâhil oldu¤u ve yak›nda izinin keflf ve ilân olunaca¤›n› yaz›-
yorlard›. Bu Kâmil Pafla için idi. Heriflerin gözleri dönmüfl, flayet Kâ-
mil Paflan›n Cemiyete dâhil oldu¤u tahakkuk ederek tevkif olunacak
olursa kendisine at›lacak olan daya¤›n sopas›n› heyet-i tahkikiyede
müzayedeye koyuyor ve aralar›nda artt›r›yorlar idi.
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delege olarak kat›ld›. 1921 y›l›nda Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakan› oldu. Lozan
Konferans›nda 2. Delege olarak yer ald›. 1926 y›l›nda siyasetten çekildi. Yurt d›-
fl›na gitti. An›lar› ölümünden sonra yay›mland›. 1942 y›l›nda Türkiye’de vefat
etti. 

17 Mustafa Nat›k Pafla: Rütbelerin Tasfiyesi kanunun ç›kar›l›nca rütbesi Mirlival›k-
tan (Paflal›ktan) Miralayl›¤a (Albayl›¤a) düflürüldü. Mütareke döneminde diva-
n›harp reisli¤i, ‹stanbul muhaf›zl›¤› yapt›. Hürriyet ve ‹tilâf F›rkas› üyesi idi. Ni-
gâhbân Cemiyeti üyeli¤i yapt›. Ayr›ca Ma¤durîn-i Siyasiye Teavün Cemiyeti
‹dare Heyeti üyesi olarak görev üstlendi. 150’likler listesine al›nd›. M›s›r’a kaç-
t›. Oradan Mekke’ye geçerek Hilâfet Komitesine kat›ld›.

18 Kâmil Pafla (1832-1912): Dört kez sadrazaml›k yapan Kâmil Pafla M›s›r Harbiye
Mektebini bitirdikten sonra Evkaf Müdürlü¤ü, Mutasarr›fl›k, Valilik, Naz›rl›k
görevlerinde bulundu. Arapça, Farsça, Frans›zca, Rumca ve ‹ngilizce bilen Pafla,
‹ngiliz sempatizan› olarak tan›n›yordu. 3 ciltlik siyasi tarih ve hat›rat›n›n birin-
ci cildini yazd›. K›br›s’ta vefat eden Kâmil Paflan›n cenazesi Lefkofla’da Arap
Ahmed Pafla Camii’nin bahçesine gömüldü. 



Mezalimin enva›

[s. 14] Heyet-i tahkikiye art›k ikmal-i vazife etmifl idi. Bütün arka-
dafllarla serbestçe görüflülüyor idi. Herkes ne suretle dayak yedi¤ini ve
nas›l mezalim icra edildi¤ini yekdi¤erimize anlatarak ve aynen taklit-
leri yap›larak gülüflüyor idik.

Bu meyanda flayan-› dikkat olan ‘domuz topu’ idi.

Bacaklar zor ile enseye kadar çevrilip ba¤lan›yor ve o zaman insan
hakikaten tostoparlak bir flekil al›yor. Fakat her insan›n bacaklar› ko-
layl›kla oraya kadar çevrilemedi¤inden pek çok ›st›rap vermekle bera-
ber teneffüs-i eflkâl ediyor.

‹flte bu hâle konulduktan sonra rast gelen taraf›na sopay› patlat›-
yorlard›. Bu hâlde dayak yiyenlerin ekserisi bay›l›r. Ve bir teneke suyu
üzerine dökmek suretiyle ay›lt›l›r, bir sigara ikram›ndan sonra kaz›klama
usulüne müracaat ederek ikinci iflkenceye bafllarlard›.

Bu kaz›klama da mevkufu diz üstüne çöktürüp baca¤›n›n aras›na
bilek kal›nl›¤›nda bir odun koymaktan ibarettir. Biraz daha tefldit et-
mek isterlerse iflbu vaziyette iken bir de ellerini arkas›na ba¤lamak
kâfidir.

‹flte bunlar› bütün arkadafllar›m›za tatbik ettiler. Hatta arkadafllar›-
m›zdan birinin taban› patlay›p ufak bir kemik yerinden f›rlad›. Bir di-
¤erinin sopa, her nas›lsa aya¤›n›n bafl parma¤›na tesadüfle beraber
t›rnak yerinden sökülüp f›rlam›fl ve yerler kan içinde kalm›flt›. Bu t›r-
na¤› darbedarlardan jandarma Mustafa [s. 15] ber-takrip alarak sakla-
m›fl ve Meclis-i Mebusan’da Lütfi Fikri Bey19 taraf›ndan mebuslara irae
edilmifl idi.

19 Lütfi Fikri (1872-1924): Kosova Valisi Hüseyin Fikri Paflan›n o¤lu olan Lütfi Fik-
ri Bey Gümüflhane’de dünyaya geldi. Mülkiye Mektebini ve Paris Hukuk Fakül-
tesini bitirdi. ‹stanbul’da avukatl›k yaparken ‹ttihat ve Terakki Cemiyetine gir-
di. 1895 y›l›nda tutukland› ve 14 ay hapis yatt›ktan sonra Ni¤de’ye sürgün edil-
di. Buradan Paris’e kaçt›. M›s›r’a geçerek orada avukatl›k yapt›. Meflrutiyetin
ilân› üzerine Dersim’den mebus seçildi. ‹ttihat ve Terakki’ye muhalefet etmeye
bafllad›. Bekira¤a Bölü¤ünde yap›lan bir iflkence olay›n›n araflt›r›lmas›n› istedi.
Bu talebi nedeniyle dikkati çekti. 1910 y›l›nda Selânik’e giderek konferanslar
verdi. Mutedil Hürriyetperver Partisinin yöneticileri aras›nda yer ald›. 1911 y›-
l›nda Hürriyet ve ‹tilâf Partisi ile birleflti. Çok say›da gazete ve dergi yay›mlad›.
1920-1925 y›llar› aras›nda ‹stanbul Baro Baflkanl›¤› yapt›. Hilâfetin kald›r›lmas›-
na muhalefet etti. 1923 y›l›nda ‹stiklâl Mahkemesinde yarg›lanarak befl y›l küre-
¤e mahkûm edildi. Özel bir afla ba¤›flland›. Elaz›¤ ‹stiklâl mahkemesinde de
yarg›land› ve akland›. Tedavi olmak üzere gitti¤i Paris’te vefat etti. 
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Darbedar jandarma Mustafa da bize mensup mevkuflardan olup
bi’l-iltizam birbirimize dayak att›r›rlar idi. Bir gün darbedarlardan
Ömer elini sarm›fl idi.

- Ne oldu, diye sordum.

- ‹flte, size dayak atmaktan avucum çürüdü ve fliflti. Salim Beye
söyledim. Sopan›n sap›na bez ba¤la vur, dedi. Yapt›m. Fakat yine ac›-
yor. Ufunetini kestirmek için lâpa yap›p sard›m.

Gözlüklü Mustafa ile Hac› Kemal’e tak›lan zincir Mahmudiye ge-
misine ait büyük baklal› zincir idi ki ancak üç insan›n muavenetiyle
def-i hacete götürürlerdi. Bu zavall›lar kaz›klama vaziyetinde iken yüz
k›yye a¤›rl›¤›ndaki zinciri boyunlar›na dolayarak döverlermifl.

R›za Nur Bey Cemiyyet-i Hafiyye adl› kitab›nda diyor ki:

“Gece oluyordu. Her taraf› derin bir sükût kapl›yordu. Hür insan-
lar istirahata dald›klar› gibi ben de yata¤›ma uzan›p hazin hazin düflü-
nüyor, kara hülyalara dal›yor idim. Ara s›ra derinden, sanki yerin di-
binden gelen zelzele seslerine benzer bir hâlde müteselsil zincirlerin
feryad-› canh›rafl karanl›¤› ve sükûnetin narin gafliyesini yer yer y›rt›p
zindan›n her taraf›n› dolduruyordu.

Bu geçiyor, arkas›ndan bir ç›¤l›k, bir feryat kopuyor, arkas›ndan
da [s. 16] inlemeler, ölümler gibi fleyler geliyordu. Bir defa yataktan
kalk›p nefere sordum:

- Bunlar nedir?

- Köpek uluyor, dedi. Hâlbuki bunlar köpek ulumas› de¤il, birta-
k›m masum benî âdemin iflkence, ezalar alt›nda kopard›klar› yürek
parçalay›c› feryatlar, ah ve figanlar, birtak›m can›ndan b›kt›r›lm›fl za-
vall›lar›n nevmidaneleri oldu¤unda flüphe yoktu.”

Yine R›za Nur Bey mezkûr kitab›n di¤er bir yerinde flöyle hikâye
ediyor:

“Pek dehfletli bo¤ucu bir kâbustan uyand›m zehab›nda iken birbi-
rini vely eden de¤nek darbeleri tarrakalar› akl›m› bafl›ma getirdi.
Aman Allah!.. Bir zavall›ya öyle bir dayak at›l›yordu ki darbelerden
bütün zindan›n binas› sars›l›yor. Dayak sedalar› ile beraber kükreyip kö-
pürmüfl bir insan›n nehîk tehevvürü bîçare benî âdemin zebunane ve
mazufane inlemesi birbirine kar›fl›yordu. Bu zulm-› azimin huzur-›
dehfletinde tüylerim ürperdi. Tir tir titriyordum. Bir taraftan dayak
darbelerinin hâs›l etti¤i ihtizazlar ile zalimin avaze-i memdud-› ahenin
muvazi birer sütun hâlinde ayaklanm›fl, semt-i leylden istifade ederek -
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adl ve kahhar bir kuvve-i âliyeye görünmek ve yerdeki zalimleri gös-
termek üzere- bu dâr-› vahfletten aheste aheste arfl ve semavata do¤ru
yükseldi¤ini görür gibi oldum.”

Hizmet de ediyorduk

[s. 17] Mahbeste bizi iflsiz b›rakm›yorlard›. Her gün k›fllan›n alt›n›
üstünü süpürmek, sulamak, abdesthaneleri temizlemek bizim vazife-
mizdi.

R›za Nur Bey Cemiyyet-i Hafiyye kitab›nda benim için flu sat›rlar›
yaz›yor:

“Bir gece bir gürültü, bir ba¤r›flmalarla uyand›m ve dinledim.
De¤nek darbeleri aras›nda bir seda-y› tehevvür ba¤›r›yordu:

- Vur! Vur!

Gitgide o seda-y› vahflîyane ve mütehevvirde taab asar› zuhura ge-
liyordu. Bir aral›k dayak sesleri kesildi. Lâkin gazab›n› yenememifl
olan vahflî “daha bitmedi” diyordu. Biraz sonra dayak sesleri yine bafl-
lad›. Nihayet darbelerin devam›na ra¤men ah ve figanlar kesildi.
Uyand›ktan sonra yüz de¤nek kadar sayd›m. Mazrub bay›lm›fl olacak
ki ses ç›km›yordu. Biraz sonra da darbe bitti.

Saate bakt›m. N›sfü’l-leyli geçiyordu. Of!.. Bu tüyleri ürperten deh-
fletlerle uykum kaçt›. Büzüldüm kald›m. O geceyi nas›l geçirdi¤imi ar-
t›k bilmiyorum.

Sabah oldu. Kema-fi’s-sab›k su serpenlerin gürültüleri iflitildi. Bak-
t›m, bir alay mevkuflar koridorlar› sulad›ktan sonra ellerinde kovalar
ve paçavralar, odam› temizlemek üzere içeri girdiler. Bunlar›n birisi
19-20 yafllar›nda bir çocuk, yüzü ayn› sar› bir kamelya rengini alm›fl [s.
18] gözlerinde dehfletli gazaplar›n taab›, alâm› okunup duruyor, ölüm
korkular› elemleri aflikâr görünüyordu. Simas›nda asabî bir hoflluk hâ-
li vard›.

Bu çocu¤un akflamlar› gazc›n›n arkas›nda gaz tenekesini tafl›yan
ve her geldikçe gözlerimin içine merhamet diler bir nazar, benden bir
fley bekler gibi bakan kimse oldu¤unu anlad›m. Sonradan ö¤rendim.
Bu çocuk maarif memurinînden Süleyman S›rr› Beydir.

Di¤er sevimsiz simal› ve sakall› kimse bir bezle zemini siler iken
yan›ma yaklafl›p Frans›zca olarak:

- Ne vakit kurtulaca¤›z? Diyerek mesele-i malûmeye giriflti. Ben:

- Sen kimsin? Dedim.
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- Ben sizin gibi ayn› sebepten buraday›m, cevab›n› verdi. Ben bafl-
ka bir fley söylemedim.”

Her gün sabahleyin iki saat kadar devam eden silmek ve süpür-
mek ameliyesiyle akflamlar› lâmbalar› doldurmak ifllerinin gayri za-
manlarda daima oturur, düflünürdüm. Zihnime fena fena fleyler geli-
yor, genç yafl›mda salb edilece¤imden ödüm kopuyordu.

Garip tevkifler

[s. 19] Zindan›m›z meflher-i mezalim, nelere muttali oluyoruz. Ule-
madan biri Beyaz›t’ta bir kahvehane refikine rüyas›n› anlat›yormufl ve
rüyas›nda âlem-i ‹slâm ayaklanm›fl, sancak-› flerif ç›karm›fllar, herkesin
elinde kelime-i tevhid yaz›l› bayraklar Beyaz›t’ta içtima ediyorlarm›fl.

Bu zeminde bir fleyler söylüyormufl. ‹ttihatç›n›n biri kulak misafiri
olmufl.

Bu da Cemiyete mensuptur, diye tevkif ettirmifller. Ale’l-usul ken-
disinden bir fley sorulmaks›z›n daya¤› yiyerek Bekira¤a Bölü¤üne gel-
di. Günlerce kald›. Divan›harbe ça¤r›ld›¤› zaman huzur-› mahkemede
bunun rüya oldu¤una ve bir daha görece¤i rüyalar› kimseye anlatma-
yaca¤›na yemin ederek tahliye edildi.

Yine Nafia Nezareti hulefas›ndan bir zat Hallaçyan Efendinin nez-
dine gider. Misafirleri varm›fl. Bu Efendiye pek barit muamele eder.
Mümaileyhin can› s›k›l›r. Naz›r› gider iken takip eder. Yapt›¤› muame-
lenin do¤ru olmad›¤›n› sert bir lisan ile söylemesi üzerine tevkif ettiri-
lip polis müdüriyetine gönderilir. Oraca mucib-i tevkif elde bir fley ol-
mad›¤›ndan b›rak›l›r. Ertesi gün kaleme gider. Fakat odac› b›rakmaz.
Bu zat flafl›r›r. Meflrutiyette bir memur bilâ-muhakeme bilâ-sebep azle-
dilemeyece¤ini bildi¤inden sadarete müracaat eder. Cevap alamaz. [s.
20] Bundan münfail olarak bir hicviye yazar. Hallaçyan’a gönderir. ‹flte
bunun üzerine bi’t-tevkif Bekira¤a’ya gelir. Âdat ve usul-› müttehize
dâhilinde evvelce daya¤› yiyerek yan›m›za geldi. Bizim için mal gana-
im! Kelli felli bir efendi. Elbette bizim hakk›m›zdaki cereyandan malû-
mat› vard›r, diyerek arkadafllar›m› konuflma¤a teflvik ile yan›na gittim.
Ist›rab›n› anlad›m ve “hepimizin bafl›ndan geçti, müteessif olmay›n›z”
gibi sözlerle esbab-› tevkifini sordum. Söylemek istemedi. Bakt›m ki
konuflamayaca¤›z, derhâl bir sigara ikram etmekle beraber ayaklar›n›n
yar›na kadar fliflerek gezemeyece¤ini, herhâlde arkadafll›¤›m›za ve
muavenetimize ihtiyaç hissedece¤ini ve flimdiden kendisine bir so¤an
piflirip tuzlayarak aya¤a sard›raca¤›m› ve bu suretle tahfif-i ›st›rap
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mümkün olaca¤›n› söyledim ve esbab-› tevkifini anlatmas›n› ricay› da
unutmad›m. Bunun üzerine anlatt› ve bizim hakk›m›zda cereyan›n
idam ile neticelenece¤ini de ö¤rendik.

Gece Salim geldi. “Hallaçyan’a hicviye yazmak ha” diyerek bu
adam› dövdükten sonra locaya koydu. Adamca¤›z flafl›rd›. Ben kur-
nazl›k ederek akflamlar› Salim gelinceye kadar yatard›m ve geldi¤i za-
man uykuda zannederdi. Bu suretle gece okflamas›ndan masun kal›r-
d›m. Bu usule riayet etmeyenlerimiz veyahut her nas›lsa ayakta kalan-
lar›m›z dayaktan hissemend olurlar idi. Ertesi gün bir zabit geldi. K›l›-
c›n› nöbetçiye b›rakarak gardiyanlardan mümaileyhi sordu. Locay› aç-
t›lar. “Karanl›k. ‹çeridekini görmek mümkün de¤ildir birader” dedi.
Elinden tutup [s. 21] ç›kard› ve al›p götürdü. ‹fli tahkik ettik. Bu zat›n
biraderi divan›harpte aza imifl.

Yine bir gün keflküllü bir zat getirdiler. Aya¤›n› zincirlemifller.
Do¤ru locaya20 t›kt›lar. Bu zat›n kap›s›n› vurdum. Esbab-› tevkifini sor-
dum.

- Git o¤ul, git, dedi. Ben de dedim ki:

- Baba sen söylemez isen def-i hacet için gardiyanlara meram anla-
tamazs›n. Buras› mezalim oca¤›d›r. Biz eskidik. Sana muavenet edelim.

Bunun üzerine Manast›r’da bir kahvehanede Niyazi Bey hakk›nda
görüflüyorlarm›fl. Bu zat: “Can›m, Niyazi Bey Allah m›d›r?” demifl ve
bunun üzerine tevkif edilerek bu kadar mesarif-i rahiye ile beraber ifli
olmayan ihtiyarca¤›z› ‹stanbul’a göndermifller.

Daha garip bir fley: Ramazan’da oruç yiyenleri de tevkif ve divan›-
harbe sevk ediyorlar idi. Bu meyanda bir de Ermeni21 tevkif edilerek
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20 Loca: Dr. R›za Nur Bekira¤a Bölü¤ünde loca ad› verilen yeri “ismi ile müsem-
mas›na uygun bir loca” bafll›¤› alt›nda flöyle tarif ediyor: “Loca denilen yer Be-
kira¤a Bölü¤ü diye tan›nan dairenin içerisindedir. Uzunlu¤u ancak üç, geniflli-
¤i iki arfl›ndan (parmak ucundan omzuna kadar olan ölçü veya ad›m ölçüsü)
ibaret olup, hava, ›fl›k girebilecek bir deli¤i yoktur. Sonradan anlad›¤›ma göre
as›l ad› olan zindan kelimesinin aksi olarak loca ad› verilmifl (...) Her dakika di-
zanteri ve buna benzer hastal›k do¤uracak derecede locan›n pis kokulu ve rutu-
betli topra¤› üzerinde (...) R›za Nur, Cemiyet-i Hafiye, ‹flaret Yay›nlar›, ‹stanbul
1995, s. 409.

21 Oruç ve Ermeni: Oruç yiyenlerin Bekira¤a Bölü¤üne getirilmesi ile ilgili olarak
Dr. R›za Nur flu bilgiyi veriyor: “Bu bîçareler oruç yiyenler idi. Hepsi de halk›n
afla¤› s›n›flar›ndand›. Hammal, cemmal (deveci) tabakas›... Düflündüm, acaba
oruç yiyenler yaln›z bunlar m› idi? Bana kal›rsa din hükümlerine uyanlar› bun-



getirilmifl ve herkese yap›ld›¤› veçhile ayaklar› falakaya tak›larak
dövüldü¤ü bir s›rada iflte yanl›fll›k oldu¤unu ve kendisinin Ermeni bu-
lundu¤unu söylemesi üzerine “Dayak korkusuyla irtidad ediyor” de-
nilerek ve fazla dayak yiyerek yan›m›za geldi. Kendisi gayet tuhaf bir
adam oldu¤undan “Divan›harbin sopas›yla Müslüman oldum. Bana
bir isim koyunuz” der, bizi güldürürdü. Zavall› bayrama kadar kimse-
ye meram›n› anlatamad›. Hapis kald›.

Hocan›n birisini tevkif etmifller. Bu zat Amentü flerhini okuturmufl
[s. 22] zülf-i yâre dokunmufl. Getirdiler. Bafl›nda sar›¤› oldu¤u hâlde
falakaya yat›rd›ktan sonra ko¤uflumuza getirildi. Bir müddet sonra di-
van›harbe ça¤r›ld›. Esna-y› isticvab›nda “Efendiler, bilir misiniz
Amentü flerhini” dedikte azadan biri “kim bilmez herif bunun ayet-i
kerime oldu¤unu” deyince Hoca flaflar ve tekzibe lüzum görmez. Ne
ise, tekrar yan›m›za geldi¤i zaman “Çocuklar, idam olunaca¤›m›za ben
de inand›m. Zira bu herifler Amentü’ye ayet-i kerime dediler. Anlay›-
n›z cihatlar›n›” dedi.

Di¤er bir garibe daha anlatay›m. Anadolu’da ‹skilip’ten olacak, alt›
hoca getirdiler. O zaman Bakkalkap›22 hapishanesinde idim. Bu adam-
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lard›r. Oruç tutmayanlar› yüksek tabakadan olanlar teflkil eder. Onlardan ise hiç
kimse yoktu. Bu haks›zl›¤a flaflt›m. Demek ki her vakit ve her fleyde ezilen za-
vall› avam idi. Bir de bunlar› götürüp sorgusuz ve muhakemesiz cezaya çarpt›r-
mak nas›l oluyordu. Bu ne ifl, nas›l hükûmetti? Kanunlar hep y›rt›lm›fl, sobalar-
da yak›lm›flt›. Bir polisin “oruç yiyordu, yakalad›m” demesi, bu cezan›n icras›-
na nas›l yeterli olurdu? Polisin bir flahsa garaz olmas› veya irtikap ve irtifla gibi
fleye girmesi ihtimalleri kaale bile al›nm›yordu. (...) Bir gün içlerinde bir Ermeni
de gelmifl. Oruç yiyor diye güzelce daya¤› da yemifl. Bir f›rsat bulup adama
sordum. ‹smi Artin ve kendisi hammal imifl. “Niçin daya¤› yemeden Hristiyan
oldu¤unu söylemedin?” dedim. “Söyledim, amma bak kendini gâvur da yap›-
yor, diye daha çok dövdüler” dedi. Lâtife olarak “Alâmeti gösterecektin” de-
dim. Bir gardiyana “Bunu muayene ettirsinler de Hristiyanl›¤› ortaya ç›karsa
bari hapisten ç›ks›n” dedim. “Evet, zaten anlafl›ld›” dedi. “Eee... Ne ise, daya¤›
yemifl, art›k niçin b›rakm›yorlar?” “O uzun ifl!.. Bir defa geldi, bayram ertesine
kadar bekler art›k” dedi. R›za Nur, age., s. 173.

22 Bakkalkap› Hapishanesi: ‹lk anda ayr› bir hapishane oldu¤u san›lan bu hapisha-
ne, yine Bekira¤a Bölü¤ü bünyesinde yer al›yordu. Kay›tlardan anlafl›ld›¤›na
göre bu bölümde cezas› kesinleflmifl olan mahkûmlar kal›yordu burada yerleflik
bir cezaevi düzeni tesis edilmifl bulunuyordu. R›za Nur an›lar›nda; “Hapishanenin
Bakkalkap› denilen k›sm›n›n demir parmakl›kl› bir penceresi odamdan görünü-
yordu” diyerek bundan bahsediyor, bir keresinde gezme olana¤› buldu¤unu
kaydediyor ve gördüklerini flöyle aktar›yordu: “Bayramdan istifade ile Bakkal-
kapu denilen k›sm› gezdim. Gemi zinciri gibi y›¤›n y›¤›n zincirleri gördüm. Be-



lar›n a¤›zlar›n› b›çaklar açmayacak derecede idi. Çok düflünüyorlar ve
fevkalâde korkuyorlar idi. Esbab-› tevkiflerini sordum.

- Aman çocu¤um, iflimiz çok kötü, dediler. Raif ve sair rüfeka ›srar
ettiler ve anlatt›lar: Bu ulema Ramazan’da memleketlerine gelen tiyatro-
ya gidilmemesi için ittifak etmifller ve nasihatte bulunmufllar. Kumpan-
ya protesto etmifl, mutasarr›f da “Asayifle taallûku vard›r” diye divan›-
harbe sevk etmifl. Gelirler iken mutasarr›f›n bir adam› yanlar›na sokula-
rak kulaklar›na “Asacaklar sizi” demifl. Bunun üzerine bizim meseleyi
anlatt›k ve flen flat›r gezindi¤imizi hatta gecesi pederle birlikte orta oyu-
nu tertip ederek e¤lendi¤imizi görünce heriflerin korkular› zail oldu.

Zindanda güzarifl-i hayat

[s. 23] Bana tahsis edilen yatak eski, otlar› ç›km›fl minderle bir
beylikten ibaret idi. Yast›k ihtiyac›n› aya¤›mdaki fotinleri ç›kar›p ot min-
derin alt›na koyarak yüksek yere bafl›m› dayamak suretiyle tatmin edi-
yordum. Yatt›¤›m ot minderin içinde fareler yuva yapm›fl ve hatta yav-
rulam›fl idi. Geceleri gayet ince sesler ot minderin içinden geliyor idi. Bir
gün otlar› kar›flt›rd›m, bu yavrular› att›m. Valide fare bana düflman ol-
du. Saklad›¤›m ekme¤i her gece yeme¤e bafllad›. Bu suretle intikam›n›
ald›.

Yan›mda yatan, ayaklar› zincirli Türkçe bilmeyen bir Rum idi. Bu-
nun ‹stanbul’da kimsesi olmad›¤›ndan pek kirli ve pis bir insan olmak-
la beraber kendisinden ziyade vaziyetime ac›n›r idi. ‹htilâttan men’i
makul bir usulde yap›yorlar idi. Üçüncü yatakta da Türkçe bilmeyen
bir Rus komitas› vard›. Ne ise... Tedricen ihtilâttan men edilmemiz
gevfledi. Türkçe bilenlerle görüflme¤e bafllad›m. Maamafih on befl gün
verilen ekmekle ve ald›¤›m peynirle taayyüfl ettim.

Bir gün meydanc› Vasil sofraya davet etti. ‹cabet ettim. On befl gün
s›cak yemek yemedi¤imden o kadar zevkime giderek yedim ki tarif
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kira¤a’n›n yerini gördüm. Buralar zemin yüzeyinden dört metre kadar afla¤›da
idi. Zindan dört k›s›m olup, bu ikisinden baflka bir de ‘inflaat’ dedikleri ye var-
d›. Ki, binadan hariç, ahflap bir baraka olup ancak bir adam yatacak kadar yer-
de on kadar loca vard›. Burada oturanlar akrepler ve farelerle koyun koyuna ya-
tarlarm›fl. Dördüncü k›s›m Demirhane’dir ki asker ko¤ufluna benzeyip, yüzler-
ce askerî ve adî suç ifllemifl erler ve yan›ndaki odaya da ayn› hâllerden tutuklu
zabitleri hapsederlermifl. Koridorlar karanl›k, pis ve küf kokusu içindedir. Ge-
celeri ›fl›k nam›na iki, üç tane petrol lâmbas› fener donuk bir flekilde yanar.”
age., s. 205-206.



edemem ve badema gelen karavanalardan yemek yemek için Vasil’in
›srar etmesini tembih ettim.

[s. 24] Art›k yavafl yavafl lâubalîli¤i ele ald›m. Gündüzleri bafll›ca
meflgalem gazete tedariki idi. Gardiyanlara o kadar yalvarmak ve pa-
ra teklif etmek fayda temin etmedi. Yaln›z bana A¤a Bölü¤ünün üst kat
binas›nda kanun dairesi oldu¤undan kanun efendiler her gün okuduk-
lar› gazeteleri bahçeye atma¤› mutat edinmifllerdi. Ben de ailemin ge-
tirdi¤i çamafl›r bohçalar›na sokulan i¤neleri biriktirdim. Bunlar› çengel
flekline koyarak bir ipin ucuna ba¤lad›m ve bir de tafl ilâve ederek mü-
kemmel bir gazete oltas› yapt›m. Rüzgâr›n penceremizin önüne sevk
etti¤i gazeteleri bu vas›ta ile tedarik tarikini buldum. Elde edilen gaze-
teleri okur, arkadafllar›ma gizlice verirdim. Su veçhile elime geçen ga-
zetelerin neflriyat› Cemiyyet-i Hafiyye mensuplar›n›n en a¤›r ceza ile
tecziyelerinde temerküz ediyordu.

Düflündüm. En a¤›r ceza bi’t-tabiî idamd›r. fiimdi tereddütlerimi-
zin izalesiyle hakikate ermek sevdas›na düfltüm. Her yeni gelen mev-
kufa haricin fikrini, kahvehane kararlar›n› soruyordum. Ald›¤›m ce-
vaplar mevkuflar›n idam›na dair idi.

Gönül inanmak istemiyor. Bir gün dört hukuk talebesi de tevkif
edilerek getirilmifllerdi. Bunlara da müracaatta gecikmedim. Bilmem
ceza kanununun kaç›nc› maddesi mucibince idam demezler mi?

Hele bir akflam maktul Mahmud fievket Paflan›n gelece¤i haber ve-
rildi. Hapishaneyi temizledik. Birdenbire gardiyan›n elinde gayet mü-
nevver bir lâmba oldu¤u hâlde s›rmalar içinde birtak›m zabitan ve ön-
de Mahmud fievket Pafla göründü. ‹lk yatakta ben göründüm. Sual
benden bafllad›.

[s. 25] “Cemiyyetin müessislerindendir” diye takdim olundum. ‹fl-
te o vakte kadar malûmat›mdan istifade için yatt›¤›m zann›n› tafl›rken
vaziyetim anlafl›ld›. Müessisler meyan›na idhal edilmifltim. Mahmud
fievket Pafla yukar›dan afla¤›ya beni süzdü.

- O¤lan, seni babanla beraber Beyaz›t’ta salland›raca¤›m, dedi.

‹kinci mevkufun cürmünü söylediler ve bütün mevkufînin esbab-›
tevkiflerini ö¤renerek mahbesten ç›kt›, gitti. Art›k idam kanaati olduk-
ça kuvvet bulma¤a bafllad›. Hele ele geçen Karagöz gazetesinde birta-
k›m fareler yap›lm›fl ve üzerine; fierif Pafla, Hasan, Kemal, R›za Nur,
S›rr› ve Enver isimleri yaz›lm›flt›. Karagöz kova ile su döküyor, Haci-
vat aya¤›yla eziyor. Ve alt›nda “Aman Karagöz ikisi kaçt›. Di¤erlerini
bari bo¤al›m” yaz›lmam›fl m›? Art›k idam›m›z›n bir emrivaki oldu¤u-
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na iman ettim. Bu suretle çocuk iken Karagöz’de sarhofl Bekir’in karfl›-
s›na ç›kan Yahudi’ye “Ölümlerden ölüm be¤en” sözü hat›r›ma geldi.
Ben de bafllad›m ölümün ahvalini araflt›rma¤a. Acaba kaçmak teflebbü-
sünde bulunsam nereden vururlar? Nöbetçiye sordum. Gerek süngü
ve gerek kurflunla aya¤›mdan vuracaklar›n› ö¤rendim. Son zamanlar-
da bahçeye ç›k›yorduk. Dökmeciler cihetine olan bahçe duvar› hemen
minare irtifa›nda, buradan kendimi atarsam derhâl ölürüm, dedim. Ve
bir vasiyetname tanzim ederek haz›rland›¤›m s›rada yerde, güneflten
rengi solmufl bir gazete parças› gördüm. Beyo¤lu’nda bilmem ne
apartman›n›n dördüncü kat›ndan matmazel birisi intihar kast›yla [s.
26] kendisini soka¤a att›¤›n› ve kemikleri k›r›larak beray-› tedavi Fran-
s›z Hastahanesine yat›r›ld›¤›n› okudum.

Acayip! Bu olmad›. Bir narin kad›n›n kemikleri k›r›l›yor, ölmüyor.
Ben ise bir erkek oldu¤umdan kemiklerim ve aza-y› sairem kad›ndan
daha sa¤lamd›r, dedim. Ve bu suretle intihardan sarf-› nazar ettim. Ar-
t›k cümle damarlar›m› kesmek ciheti kald›. Fakat cam tedariki müm-
kün de¤il. Dalg›n dalg›n o gün gezindim ve hiçbir karar veremedim.
Mahkeme hitama ermifl baz›lar› arife günü tahliye olunarak bende bü-
tün gün meyusiyet bafl göstermifl idi. Hele bayram sabah› at›lan toplar
felâketimizin dehfletini ilân ediyordu. Hepimizin boynu bükük düflü-
nüyoruz. Evet, flimdi bütün aileler libaslar›n› giymifller, süslenmifller,
çocuklar›n› giydirmifller, musahafalar yap›lacak. Ben de aile sahibiyim
ve benim de çocu¤um var. Ben bu flereften mahrumum. Kim bilir ai-
lem de ne kadar mahzundur, diyerek düflündü¤ümüz bir s›rada Ha-
pishane Müdürü Salim resmî üniformalar›n› tak›nm›fl ve beyaz eldi-
venlerini giymifl, geldi. Bayram›m›z› tebrik etti. Hiçbirimizden bir te-
flekkür mukabelesi görmedi. Bunun gelmesi ve baz› sözleri can›m›z›
fevkalâde s›kt›. Def olup gittikten sonra ‹ranîlerin Muharrem’deki ma-
tem merasiminde a¤lad›klar› veçhile umumumuz a¤lama¤a ve ‹ttihat
erkân ve rüesas›na beddualar savurma¤a bafllad›k. Art›k bayram geç-
mifl ve gazete tedariki ve hariçten haber almak ihtimali kalmam›flt›.
Çünkü Bakkalkap› Hapishanesine hariçten kimseyi koymuyorlard›.

‹lk intihar

[s. 27] Art›k ümid-i halâs kalmad›. Kanaat-i vicdanîyem ise: Bunlar
hakl› haks›z bir fley yapm›fl olmak için bizi asacaklar ve halka her defa
yapt›klar› gibi bir dehflet ilka edecekler ve bu suretle muhalefeti kökün-
den temizleyecekler ve bir iki sene olsun muhalefetsiz bir hayat yafla-
yacaklar. Ne yapmal›? Beni tan›yanlara ve bilhassa aileme karfl› Beya-
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z›t’ta salb olunmak a¤›r geliyor. Hele geceleri “Belki bu gece götüre-
ceklerdir”diye uyumuyorum, flafak att›ktan sonra uyuyordum. Art›k
ölümden korkum kalmad›. Ne olacak ise olsa bari de kurtulsam diyor
ve düflünüyordum:

“‹smimle ça¤r›laca¤›m, beyaz gömlek giydirecekler. Kahve ve siga-
ra ikram edecekler. Hükm-i kanunu okuyacaklar. Vasiyetname yaz-
mak ve aileme bir diyece¤im olup olmad›¤›n› soracaklar. Sonra ‘haydi,
vakit geldi’ diyerek kald›r›p, süngülerin muhafazas›nda dara¤ac›na
gönderecekler. Ellerimi arkaya ba¤lay›p ‹ttihat’›n sehpa-y› adaletine
ç›karacaklar. Of, ne fena!.. Öleyim, fakat böyle bir teflrifatla de¤il. Böy-
le halka teflhir ile de¤il.” ‹flte bu mülâhazalar, bu düflünceler, pek elim,
pek ›st›rap-averdi.

Nihayet bir gece, her zamanki gibi uyumuyordum. Hemen flafak
vakti yaklaflm›fl idi. Bir araba geldi. Art›k son gece oldu¤unu anlad›m.
Arkadafllar›m uyuyorlard›. Uyand›rmak muvaf›k m›d›r diye düflünü-
yordum. Beyhude heyecan hâs›l etmemek için sarf-› nazar ettim. Saate
bakt›m. Gardiyanlardan tahkikat›mla ö¤rendi¤im gibi vakit hulûl etmifl
idi. O [s. 28] s›rada yan›mda yatan bir arkadafl›m›n çok kullanmas›n-
dan toparlak bir flekil iktisap eden örme kufla¤›n›n bir k›sm› cebinden
d›flar› ç›km›fl. Derhâl yavaflça çektim ald›m. Mahmud fievket Paflaya
hitaben “Zulümle hükûmet payidar olmaz. Haks›zl›kla idare-i hükû-
met ak›beti vahim k›lar. ‹flte bir genç sizin için ölüyor” zemininde bir
fleyler yazd›m ve bu kâ¤›d› cebime koydum. Baflkaca aileme de bed-
baht yarat›ld›¤›m›za teessüf ettikten sonra o¤lumun talim ve terbiyesi-
ne ve Hükûmet-i ‹ttihadîyeye ilelebet düflman olmas› için fikrinin o
yolda tenmiye edilmesine ve hakk›n› helâl etmesine ve intihar fler’-i fle-
rife de mezmum idü¤ünü bildi¤im hâlde çaresiz kald›¤›m› ve Cenab-›
Hakk’›n Müslümanlarda bu gibi vukuat›n teksir etmemesi için avamir-i
fledide ile nehy eyledi¤ini bildi¤imi ve fakat rahmetini benim gibi
acizlerine teflmil edece¤ine ve kendisinin varl›¤›na iman›m kavi bulun-
du¤una dair bir vasiyetname yazd›m ve bunu yast›¤›m›n pamuklar›
aras›na koydum ve bir müddet sonra kalk›p abdesthaneye gittim. Ka-
p›s›n›n kilidi yok idi. Belki ba¤›r›r›m diyerek kap›n›n yukar›s›n› teflkil
eden dire¤in üstü örtülü olmad›¤›ndan t›rmanarak bu dire¤in üzerine
ç›kt›m. Ailemin getirmifl oldu¤u kokulu bir mendili gözlerime ba¤la-
d›m. ‹sti¤far ve tövbe ettikten sonra uçkuru ilmek yap›p evvelâ bo¤a-
z›ma geçirdim. Ba’de dire¤e ba¤lad›m ve tekbir ile kendimi salland›r-
d›m. Art›k ölmüfl idim. Ne ›st›rap ne de bir korku ve ne de merasim-i
teflhiriye kald›. Evet, cenazemi aileme teslim edecekler. Onlar da [s. 29]
gömecekler. Bir genç de hayattan bu suretle uful ederek gidecek.
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Bu s›rada mahbusînden birisi abdesthaneye girmek üzere gelir.
Kap›n›n aç›lmad›¤›n› anlar. Seslenir ve ses verilmez. Kap›y› iter. Yuka-
r›s› sallan›r. Afla¤›s›nda odun oldu¤unu anlar. ‹terek içeri girer. Derim,
dilim d›flar› ç›km›fl, çirkin bir manzara karfl›s›nda kal›r. Avaz› ç›kt›¤›
kadar ba¤›r›r. Derhâl di¤er mahbusîn de koflarlar. Nöbetçinin kasatu-
ras›yla ip kesilerek beni kurtar›rlar. Mahpus bulunan Doktor Münir
nabz›m› yoklar. Henüz hareket görür ve derhâl sun’î teneffüse bafllar.
Bir taraftan da keyfiyet hapishane müdürüne ve askerî tabibe haber
verilir. Bu vak’a üzerine mahbusîn kendi kendime yapt›¤›m› anlama-
malar›ndan pek çok telâfla düflerler ve a¤larlar ve izhar-› teessür ve te-
essüf ederler. Bayg›n bir hâlde oldu¤um hâlde müdür odas›na götü-
rürler.

Salim inanmaz. Aya¤a diktirir ve öyle b›rak›r. Yere düflerim. Bunu
bir oyun zanneden zalim efendi on dokuz yerime çak› bat›rmas›n›
unutmaz. Bakar ki bir hareket yok. Kanun ‹smail refakatinde ve bir
araba ile Haydarpafla Hastahanesine gönderirler. Nöbetçi tabip bil-
muayene sekran-› mevt hâlinde bulundu¤um cihetle zero numerolu
mahalle koyar. (Ko¤uflta ölmüfl olan kimseleri buraya getirirler ve bu-
rada muayene edildikten sonra soyup gaslederler.) Buras›n› gösterdi-
ler ve üç gün sen burada yatt›n idi dediler.

‹kinci günde de burada bayg›n kalm›fl›m. Üçüncü günü doktor
merak etmifl. Muayene ve hayat›mdan ümit hâs›l ederek asabî hasta-
l›klara mahsûs [s. 30] ve fakat iki mahpustan baflka kimse bulunmayan
bir ko¤ufla kald›rtm›fl. O gün ö¤le vakti uykudan uyan›r gibi kalkt›m.
Yata¤›mda oturdum. Bak›nd›m. Etraf›m karyolalarla muhat.

- Çok fley. Ben hasta de¤ilim. Niye geldim acaba, rüya m› görüyo-
rum, diye düflündüm. Karfl›mdaki hizmetçi askerlerden birini ça¤›r-
d›m ve ben niye geldim, diye sual ettim.

Anadolu Türkçe flivesiyle “Garnun a¤r›m›fl da ona sebep gelmüfl-
sün” dedi.

Hayret ettim. Arkadafllar›m›n kâffesinin ayaklar› dayaktan yara
içinde kald›¤› hâlde hiçbir doktora tedavi ettirmediler. Baflka suretle
hastalananlar olmufltu. Bakt›rmad›lar, diyerekten taaccüp etti¤im bir
s›rada yan›mda bulunan mahkûm elime küçük bir ayna verdi. Bo¤az›-
m› gördüm. Kesilmifl. Derhâl kendimi toplad›m. Ben böyle bir fleye ka-
rar vermifltim. Demek yapm›fl ve kurtulmuflum. Her ne ise. Bu s›rada
derhâl sertabibe malûmat verirler. Bu adamca¤›z çocuk gibi koflarak
geldi. ‹stifsar-› hat›rda bulundu. Ve karn›m›n aç olup olmad›¤›n› ve
her ne istersem getirttirece¤ini söyledi. Ve bir de reçete yaz›p ilâç ver-
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di. Baca¤›mdaki yaralar›n ›st›rab›n› hissetti¤imden bunu söyledim.
Emraz-› haricîye tabibine gösterilmesini emrettiler. O gün gösterdim
ve tamam sayd›m on dokuz delik.

‹lâçlay›p sard›lar. Ko¤ufluma geldim. Yemek gelmifl idi. Yedim.
Kendimi daha ziyade toplad›m. fiaka de¤il, üç gün açl›k... Verilen ye-
meklerini hepsini bitirdim. [s. 31] Ertesi gün ailem geldi. Görüfltüm. ‹ki
gündür geliyormufl ve her geliflinde hayatta bulundu¤umu ispat ede-
cek olan hatt-› destimi istermifl. Bunun imkân› olmad›¤›n› söyledikle-
rinde fevkalâde merak ediyormufl.

Ne ise. Beni hastahane elbisesiyle görerek hem a¤lad› hem de ya-
flad›¤›mdan dolay› sevindi. Zavall› o¤lum Nüzhet k›l›¤›m› be¤enmedi-
¤inden yan›ma sokulmuyor ve kendisini öptürmüyordu. Ve beni tan›-
mak istemiyordu. Hakikaten hastalara giydirilen elbise ve külâh bana
acayip bir flekil vermiflti.

Art›k buras› Bekira¤a Bölü¤ü gibi de¤il. Her ne kadar kap›da nö-
betçi bulunduruluyorsa da gazete okumak için müflkülâta tesadüf edil-
miyor, neflrolunan bütün ceraidi ald›r›yorum, okuyorum.

Ahval-› s›hhîyemde asabîlik ziyadelefliyor ve daima haks›zl›¤a
maruz kalaca¤›m› düflünerek ma¤mum ve mükedderdim.

Hastahaneye geldikten befl alt› gün sonraki Sabah gazetesinde
menzurum olan “Münir, Enver, Talat, S›rr› nam flah›slar mahkûm edil-
mifllerdir” cümlesi beni hayli düflündürdü. Altm›fl flu kadar mevkufîn-
den yaln›z dördümüzün isimlerinin gazete sütunlar›na geçmesi
mel’un kanaatimi tazeledi. Ve yeniden intihar fikri bafl gösterdi. Silâh
tedariki mümkün de¤il, ne yapal›m? Bulundu¤um ko¤ufl oldukça va-
si. Birdenbire koflup bafl›m› mermer olan duvarlara çarpt›m. Bu suret-
le beynimi da¤›tmak teflebbüsünde bulundum. Bafl›m›n berelenmesin-
den baflka netice hâs›l olmad›.

Ve bu hareketimi sertabibe söylediler. Mümaileyh gelerek teselli
ve nasihat etme¤e bafllad›. Ayn› zamanda yemifl ve saire istersem ald›-
rabilece¤ini söyledi.

[s. 32] Karyola bafllar›nda bulundurulan havlular›n kald›r›lmas›n›
ve vücudumdaki yara sarg›lar›n›n çözülerek yerine yap›flt›r›c› yak›lar
vaz’›n› t›marc›lara tembih etti.

Art›k son derece takyid alt›nda bulunduruluyordum. Hatta muha-
fazama memur süngülü asker abdesthanede sessiz kalmakl›¤›ma
müsaade etmiyor, ald›¤› talimat mucibince (Efendi!.. Ya ç›k, ya m›rlan)
diyor idi.
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Evet, intihara hiçbir veçhile imkân görmedi¤im bir dakikada bir-
denbire akl›ma bir tertip geldi: Muhakeme ettim. Muvaf›k buldum.
Doktoru kand›rabilece¤im. Sabah vizitesine gelen Doktor Rüfldü Bey-
den dört maddelik ricam›n kabulünü istirham ettim ve dedim ki:

“Doktor Bey, dört buçuk ay› mütecaviz bir zamandan beri ziyadan
mahrumum. Fennen buna ihtiyaç bulundu¤unu takdir edersiniz. Bir
de hamama, trafla ihtiyac›m var. Ayn› zamanda ailemin behemehâl bu-
gün gelmesi için telgraf çekmekli¤ime müsaade edilmesini rica ede-
rim.”

Bunun üzerine hamama ve bahçeye müsaade edildi. Trafl memnu-
dur. Ailenize telgraf çekme¤e hacet yoktur. Perflembe günü gelecekler,
dedi.

Bizim bu suretle hesaplar hercümerç edildi. Ne ise... Haz›rland›m.
Refakatime verilen muhaf›zla beraber hamama gittim. Hamam›n kur-
ma tafl›na bafl›m› çarpmak suretiyle beynimi da¤›tabilirdim. Fakat mu-
haf›z›n ceketinden terler ç›kt›¤› hâlde yan›mdan ayr›lm›yordu. Hulâsa
bunu da icraya imkân b›rakm›yordu. Hamamdan ç›kt›m, giyindim.
Müsaade mucibince bahçeye ç›kt›k. Muhaf›zdan maada bir de süngü-
lü refakat ediyor idi. Ber-takrip askerî ko¤ufluna dald›m. Bir kahve pi-
flirilmesini ve buna mukabil arzu eder[s. 33]lerse kendilerine mektup
yazaca¤›m› söyledim. Bu suretle ben de kâ¤›t elde ettim ve kendimi öl-
dürmek f›rsat›n› bulabilir isem aileme vasiyetnamemin haz›r bulun-
mas›n› temin edecek bir fleyler yazd›m. Art›k geceleri uyku uyumak
imkân› kalmad›...

Kulaklar›ma araba sedalar› ve tuhaf sesler geliyor, bu suretle uy-
kum münselib oluyordu. Bir akflamüstü idi. Sertabip ça¤›rd›. Odalar›-
na gittim. Pek mültefitane bir tav›rla “Oturunuz bakal›m” dedi ve der-
hâl bir sigara vererek kahve ›smarlad› ve;

- Müjdeme ne vereceksiniz? Dedi.

- Bendeniz ne verebilirim? Bak›yorum beyefendi, hakikaten bana
ac›yorsunuz. Meseleyi lütfen aç›k olarak söyleyiniz. Meraktan kurtula-
y›m.

- Beyim. Bu ‹ttihatç›lar›n ne kadar haks›zl›¤a susam›fl olduklar›n›
ö¤rendim. Kabil de¤il, b›rakmazlar, dedim.

Bu sözlerim üzerine divan›harbin tahliyem hakk›ndaki tevkifhane
memurlu¤una olan muht›ras›n› ibraz etti ve nezdimde kalmas›n› istir-
ham ettim. Bu suretle tahliye edildi¤ime muttali’ oldum. Teflekkürle
odadan ç›kt›ktan sonra kap›mda bulundurulan süngülünün hâlâ bek-
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lemekte oldu¤unu görünce sertabibe müracaatta bulundum. Nöbetçi-
yi kald›rd›lar. Buna bir türlü inanmak istemiyor, odadan d›flar› ç›k›p
koridorlarda geziniyor ve beni [s. 34] tarassut eden kimse var m›, diye
tecessüsatta bulunuyordum. Evet. Bu gibi hususata lüzum kalmam›fl-
t›. Ertesi gün tabibin vizitesinde taburcu edilmemi söyledim. Muvafa-
kat ettiler ve iki askerin muhafazas›nda olarak tevkifhaneye gönderil-
dim. O gün gazetelerde tahliyemden bahsediyorlard›. Haneme geldim.
Efrad-› ailem pür sürur. Kay›npederim di¤er rüfeka-y› mahbusînin on
befl seneden üç seneye kadar muhtelif derecatta kalebentliklere mah-
kûm edilerek Midilli gemisi ile Sinop’a nefyi ve tebaüd karar› ç›km›fl
idi. Bunlar› hapishane-i umumîde ziyaret ettim ve tebaüdleri günü hep
birlikte Sinop’a hareket edecek vapura gittik. Hepsi sürgüne gittikleri
hâlde memnun ve fladan idiler. Evet. Zulümden, iflkenceden halâs ol-
mufl idiler. 

Benim balâda ber-tafsil anlatt›¤›m intihar›m hakk›nda R›za Nur
Bey Cemiyyet-i Hafiyye kitab›nda diyor ki:

“Dayaktan bîzar olmaktan ve edilen idam tehditlerinden S›rr›
Efendi akl›n› bozup abdesthanede kendini asm›fl. Bereket versin o ara-
l›k tesadüfen abdesthaneye giden biri taraf›ndan görülerek tahlis edil-
mifl ise de bayg›n bir hâlde yere serilmifltir.

Vak’adan haberdar olan Salim Efendi elinde k›rbaç ile yetiflip bu
hâle gelmifl bir zavall›y› bile iyice dövmüfltür. Mümaileyh Kanun ‹s-
mail refakatiyle Haydarpafla Hastahanesine gönderilmifl ve ancak iki
gün sonra akl› bafl›na gelmifltir. S›rr› Efendi bizzat bana bu yedi¤i k›r-
baçlar› duymad›¤›n› söyledi ki fennen de böyle olmas› lâz›md›r. Zira
mühder olan [s. 35] ham›z karbon o vakit salbden mütehass›l asfeksi ile
kan›na terakim etmifl bulunuyordu. Hastahanede boynundaki ip yeri
ile k›rbaçtan mütehass›l çürükler görülüp tedavi edilmifltir. Tedavi
eden t›marc›lar tabiî bilirler.”

Divan›harpte23 (Evvelce derci sehven unutulmufltur.)

Ramazan-› flerif ibtidalar›nda idi. Heyet-i tahkikiye tedkikat ve
tahkikat›n› ikmal ederek fezlekesini divan›harbe tevdi etmiflti.
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Yüzbafl›lar›ndan Seyfeddin Efendi, Üye: Üçüncü Ordu Mümtaz Yüzbafl› fievket
Efendi, Savc›: Birlik Kâtibi Hulûsî Efendi.



Ben bu haberi balâda arz etti¤im veçhile her akflam ko¤ufllara gar-
diyan ile beraber gaz tenekesini götürdü¤üm günlerden birinde kanun
ko¤uflundan ber-takrip afl›rd›¤›m gazetelerde görmüfl ve arkadafllar›-
ma derhâl haber vermifl idim.

Bir gün Doktor Münir, Haf›z Sami ve Hamdi Efendilerle kay›npe-
derimi ça¤›rd›lar. Bunlar›n divan›harbe gideceklerini haber verdikle-
rinden art›k muhakemeye baflland›¤›n› anlad›k.

Hep heyet-i tahkikiyede gördü¤ümüz muamelattan çekti¤imiz ifl-
kencelerden gözümüz o kadar y›lm›fl idi ki, divan›harbin de heyet-i
tahkikiye gibi hiddet ile bizi darp ve iflkence edece¤ini, yine duçar-› ga-
zap edilece¤imizi düflünüyor idik. Mahkemeye götürülenlerin tekrar
bulundu¤umuz zindana getirilmeyece¤ini söylediklerinden divan›-
harpte ne gibi bir muameleye maruz kald›klar›n› anlamak için flöyle
bir tedbiri düflündük ve kararlaflt›rd›k:

‹lk mahkemeye sevk olunan arkadafllar›n avdetlerinde penceremizin
[s. 37] önünden geçerken e¤er hüsn-i muamele görmüfl iseler feslerini
arkaya do¤ru giymeleri, aksi takdirde, yani orada fliddet ve zulüm gö-
rerek ümid-i necat olmad›¤›n› hissettikleri hâlde feslerini kafllar› üzeri-
ne e¤meleri bu suretle cereyan-› hâlden haberdar edilmemiz takarrür
etmiflti.

Divan›harbe götürülen dört arkadafl›m›z iki saat sonra penceremizin
önünden geçerek baflka bir ko¤ufla götürüldü. Bunlar›n feslerini arka-
ya do¤ru giymifl olmalar› cümlemizde inflirah-› kalp ve ümit hâs›l etti.
Ertesi gün di¤erleri ça¤r›l›p mahkemeye sevk olundu. Onlar da müret-
tep parola veçhile feslerini arkaya giymifl olduklar› hâlde pencere
önünden geçtiler.

Üçüncü postada beni de ça¤›rd›lar. Evvelce mahkemeye gidip ge-
lenlerin verdikleri iflaret cümlemizde bir dereceye kadar metanet-i
kalp hâs›l emifl ve kurtulmak ihtimalini kuvvetlendirmifl oldu¤undan
pek de telâfl etmiyorduk. Bundan baflka bir de havadis duymufltuk:
Güya ‹ngiltere Sefareti Harbiye Nezaretine müracaatla beraat ve tahli-
yemizi iltimas etmifl imifl. Bu haberin do¤ru olup olmad›¤›n› sonradan
da tahkik edemedim. Gerek arkadafllar›n parolalar› ve gerek bu hava-
dis tesiri ile kalbimizde ümit neflvünema bulundu¤undan ben o gün
büyük bir metanet gösterdim.

Gözlüklü Said Efendi ile beraber divan›harbin yan›ndaki paravana
ile ayr›lm›fl olan mahalle idhal olunduk. Bir müddet sonra evvelâ Said
Efendi ve ba’de ben mahkemeye girdim. Muhtelif rütbede on iki kadar
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aza s›ra [s. 38] ile oturmufllard›. Maznunlar için yald›zl› bir masan›n
önüne konulmufl olan sandalyeye oturdum. Reis sert, âdeta tekdir eder
gibi bir sesle ismimi, hüviyetimi sordu.

Ba’de Cemiyyet-i Hafiyye’nin tesisindeki maksada ve suret-i teflki-
line dair birtak›m sualler irad›na bafllad›. Ayn› zamanda azalardan
irad-› sual ediyor. Hangisine cevap verece¤imi bilemiyordum. Âdeta
flafl›rd›m. O s›rada sa¤ tarafta oturan yüzü çiçek bozu¤u bir zabit bana
himayekârane baz› suallerde bulunma¤a bafllay›nca di¤erlerine cevap-
tan sarf-› nazar ederek mümaileyhe tevcih-i hitap ediyor, ara s›ra da di-
¤erlerine cevap yetifltirme¤e çal›fl›yordum.

Nihayet reisin:

- Baflka bir fley diyece¤in var m›, suali divan›harpçe mahkûmiyeti-
me karar verildi¤ini ihdas etti. Ne gibi bir cezaya çarpt›r›laca¤›m› dü-
flünerek mahkemeden ç›kt›m. Beni de zindana götürmeyip evvelce
muhakeme edilmifl olan arkadafllar›n konuldu¤u odaya götürdüler.
Orada bulunanlar›n cümlesi flen ve flat›r bir hâlde idiler. Bu hâl bana
da sirayet etti. Kalbim münflerih oldu. Afla¤› zindandaki yata¤›m›, es-
ki ot minderi di¤er bir mahpusun s›rt›na tahmil ile getirdiler ve bana
teslim ettiler.

Karfl›m›zdaki odada R›za Nur Bey oturuyordu. Aflinal›k ederek
uzaktan uza¤a göz iflareti ile konufluyor idik. [s. 39] Çünkü Topalzade
Osman Beyle odas›n› temizledi¤imiz zaman beni tan›m›fl ve aflinam›z
olmufltu.

O gece birdenbire hastalanm›fl idim. Karn›mda sanc›lar oldu¤u
hâlde yatm›fl uyumufltum. Birdenbire uyand›m. Def-i hacet lüzumu
görünmüfltü. Ko¤uflun yabanc›s› oldu¤um ve âdeti bilmedi¤im cihetle
süratle kap›dan f›rlayarak memflâya kofltum. Nöbetçi ayakta uyumufl-
tu. Nefer arkamdan koflarak süngü ile vurma¤a davrand›.

Galiz kelimelerle “Kaçars›n ha!..” diyordu. Kaçmak istemedi¤imi,
görülen lüzumu anlatt›m. Bunun üzerine dedi ki:

- Onu bana haber verirsin. Ben de düdükle posta ça¤›r›r›m. Bera-
ber gidersin.

- Pekâlâ, haydi posta ça¤›r da gideyim, dedim. Gece yar›s› herkes
uyumufl oldu¤undan müteaddit düdük seslerine kimse cevap vermi-
yordu.

Evet; posta bekletilen nefer derin uykusunda memleketindeki ni-
flanl›s›yla u¤rafl›yormufl. Bilâ-fas›la çal›nan düdük sesini iflitmemesi bu
sebepten ileri geldi¤ini anlatarak biraz daha vakit geçirdiler.
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O s›rada benim de ihtiyac›m yavafl yavafl kalm›yordu. Nihayet
posta gelerek helâya gittik. Orada temizlenmek için epeyce zahmet
çektim.

Ertesi akflam nöbetçinin yan›na yaklaflarak nereli oldu¤unu sor-
dum.

[s. 40] Bursal› imifl. Bununla hemflehri ç›kt›k.

Dedim ki:

- Sen hemflehrim oldu¤um için bana iyilik etmek istersin. Bana giz-
lice gazete getirir misin?

Nefer ertesi akflam çizmesinin içine saklayarak getirdi¤i gazeteyi
bana verdi. Okuduktan sonra ber-takrip R›za Nur Beyin odas›na aç›k
kap›dan att›m.

Art›k bize karfl› eski fliddet kalmam›flt›. Yemekten evvel bahçeye
ç›kar›yorlar ve hava al›yorduk. Bütün bunlar› fal-i hayr telâkki ediyor,
bizi çok incittikleri için flimdi tatyib-i hat›rda bulunuyorlar, diyorduk.

Fakat vakitler geçiyor, henüz tahliyemize dair bir eser zuhur etme-
di¤inden bende yine meraklar uyanma¤a bafllam›flt›.

Zindanda Ramazan hayat›

[s. 41] Tevkifimizden dört ay geçmifl idi. Ramazan-› flerif geldi. He-
nüz mahkemeye sevk edilmemifltik. En ziyade sab›rs›zl›kla bekledi¤i-
miz fley muhakememizin icras› idi. Çünkü neticesinde ya tahliye edilir
ve yahut mahkûm olur, bu düflünceden kurtuluruz diyor idik.

Muhakememizin Ramazan içinde icra olunaca¤› anlafl›ld›. Rama-
zan› nas›l geçirece¤imizi müzakereye bafllad›k. Baz›lar›m›z bu flerait
dairesinde oruç tutulamayaca¤›n› beyan ediyor, baz›lar›m›z da oruç
tutmad›¤›m›z› bahane ederek yine bizi döveceklerini ityan eyliyordu.
Esasen sofi olanlar, hariçteki Ramazan hayat›nda oldu¤u gibi haz›rla-
n›yorlard›. Kavanozlarla reçeller geliyor, çorba ve yumurta piflirmek
için tencereler ve sahanlar getirtiyorlard›.

Ben mevkufînin en genci oldu¤um cihetle Bakkalkap› Hapishane-
sinde kay›npederle kahvecilik ediyor idik.

Ramazan›n ilk gecesi -iki kifli müstesna oldu¤u hâlde- cümlemiz
oruç tutma¤a karar verdik. Ertesi gün oruçlu idik.

Mütalâa edecek ne bir gazete ne bir kitap olmad›¤› gibi gelen gi-
den ahbap da bulunmad›¤›ndan vakit geçirecek bir vas›tam›z yoktu.
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[s. 42] Karfl›l›kl› konulmufl olan ot minderlerin aras›nda yar›m ar-
fl›n eninde ve iki metro kadar tulünde bir geçit bulundu¤undan bura-
da gezinir idik.

Bir sa¤a, bir sola gider dururduk. Çünkü dizlerimizin tutulmas›
tehlikesine maruz kalmamak için dolaflmak lâz›md›r.

Akflam üzeri bizim kahve müflterileri birer birer mangalda kimi
çorba kimi yumurta piflirir, top at›l›ncaya kadar iftar haz›r ediyorlard›.

Top at›l›nca oruçlar bozulur ve bizim ocak iflleme¤e bafllard›. Ay-
n› zamanda birçok müflterilerimiz sade, flekerli kahve isterler, beni bü-
tün bütün flafl›rt›rlard›! Bu telâfl ile baz› kusurlar›ma da kimse atf-›
ehemmiyet etmez ve benim için hat›r için kahvecilik etti¤imi bildikle-
rinden noksanlar›ma ald›rmazlard›. Hâs›lat da fena de¤ildi.

‹lk akflam namaz›n› Cerrahpafla hatibi k›ld›rd›. Namazdan sonra
musahabeye bafllad›k, yats› yaklaflt›¤› zaman Haf›z Kemal Efendinin
ihtar› üzerine herkes yeniden abdest alarak yats›y› teravihi k›ld›k. Hi-
tam›nda zalimlere hem-avaz olarak lanetler, beddualar ya¤d›rd›k. Ce-
nab-› Hak bu duam›z› kabul buyurmufl ki bizi öyle mahbeslere doldu-
ran ‹ttihatç›lar›n büyükleri bu sene Ramazan› mahbeste geçiriyorlar.
Zalim Salim’in sarhofllu¤u Ramazan-› flerif münasebetiyle ink›taa u¤-
rad›¤›ndan geceleri yan›m›za gelmiyor, diliyle k›rbac›yla bizi hafllam›-
yordu. Gümrük ketebesinden Nurullah Beyle Haf›z Kemal Efendi ve
sair arkadafllar flark›lar okuyor ve taklitler yaparak e¤leniyorduk. Bizi
döven gardiyanlarla da dost [s. 43] olmufl, ahbapl›¤› ilerletmifl idik.
Müddet-i ömürlerinde tiyatro, orta oyunu gibi fleyleri görmemifl olan
bu adamlar kay›npederimin tertip eyledi¤i orta oyunun seyrederek
pek be¤enmifllerdi. Hatta içlerinden biri kay›npedere;

- Sana Enver Bey de¤il Enver Pafla demeli. Bu kadar marifetli imifl-
sin de biz bilmiyorduk, demiflti.

Evet, kay›npeder bidayet-i tevkifinde Enver A¤a, sonra Efendi,
Bey ve daha sonra Pafla diye ça¤r›l›yordu.

Kay›npeder mahbusînin tahfif-i alâm›na fevkalâde gayret ediyor,
tuhaf hikâyeler anlatarak, taklitler yaparak cümlemizi güldürüyordu.

Biz Ramazan› bu suretle geçirmekte iken balâda ber-tafsil hikâye
eyledi¤im veçhile muhakememize baflland›.

[s. 44] Zindanda baflka komitalar da vard›

Bekira¤a Bölü¤ü ceraim-i muhtelife erbab› için âdeta bir meflher
idi. Muhtelif komitelere mensup eflk›ya da vard›. Bunlar›n içinde sultan
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saraylar›n› soyan, Avrupa’da, Amerika’da büyük h›rs›zl›klar icras›yla
da flöhret kazanan biri de mevcut idi. Arkadafllar› hin-i tevkifte firara
muvaffak olduklar› hâlde bu yakay› ele vermifl, Bölü¤e getirmifllerdi.
Tan›d›¤› kimse olmad›¤› cihetle cidden muhtac-› iane bulunuyordu.
Bunun Avrupa’n›n en yüksek tabakalar›na mahsus âlemlerde, otomo-
biller ile gezerek zevk ve sefa demleri geçirdi¤ini bilenler de vard›.

Bundan baflka bir de Rus komitas› vard›. ‹ki aya¤›ndaki pranga ile
kalk›p dans eder, zincirlerin sedas›n› bir ahenin-i mahsusa uydurur ve
bizi güldürürdü. Bir Ermeni Taflnaksutyunu da vard›. Samsun’dan
göndermifllerdi. ‹stanbul’da hiçbir bildi¤i yokmufl. Daha birçok adam-
lar vard›.

Hele Yunan komitalar›ndan Padoblo nam›ndaki zat tevkifinden
beri kat’iyen kimse ile Türkçe konuflmam›fl idi. Benim intihar edece¤i-
me muttali olarak bir gün mahbesimizin tenha mahallinde Türkçe ola-
rak bu fikirden vazgeçmekli¤imi ve her hâlde kurtulaca¤›m› temin
ederek konuflmufl idi.

Balâda hikâye eyledi¤im veçhile tahliye edildikten sonra zindan
arkadafllar›m›zdan bir haylisini gördüm. Onlarla o felâket saatlerini
dertlefltik. Bizi o hâle koyanlara karfl› kalbimizdeki atefl, kin ve gayz›
fliddetlendirdik.

Hatime

[s. 45] Eseri mütalâa eden zevat benim birkaç kere muhakkak ve
kat’î ölümlerden kurtuldu¤umu gördüler.

Bu bence haiz-i ehemmiyet de¤ildir. Çünkü büyük ve gayr-› kabil-
i telâfi felâketler karfl›s›nda flahs›n hayat› ve haks›z idam› tali bir ehem-
miyeti haizdir.

Bugün memleket mahvoldu. Memleket ölüyor. Bu itibar ile ben be-
ni de¤il, memleketi katil ve idam eden canileri idam kürsüsünde gör-
mek isterim.

[bir kelime silik]... ki bu zevat›n en be-nam› bu gün kim bilir hangi
refah hâlin nevaziflleri aras›nda zî-huzur ve müsterih yafl›yorlar.

Bu hayata g›pta de¤il, lânet ederken birilerinin hâlâ memlekette re-
fah ve ikbal içinde bulundu¤unu görerek meyus ve müteellim oluyoruz.
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‹nfaz Kurumlar›





Ceza ve Tevkifevleri 

Kenan ‹pek*

Ceza infaz sistemimizde son y›llarda yo¤un bir kalite hareketi ya-
flanmaktad›r. Bu kalite hareketi ceza infaz kurumlar›n›n modernizas-
yonunun yan›nda, cezaevlerinde görev yapan personelin e¤itilmesini,
tutuklu ve hükümlülerin daha ça¤dafl ve modern tretman yöntemleri
ile e¤itilerek yeniden topluma kazand›r›lmas›n› kapsamaktad›r. 

Cezaevi personelinin insanl›k onuru ve temel insan haklar›na say-
g› ve inanc›n› güçlendirmek, kurumlar›m›zda yasalara ve uluslar aras›
insan haklar› standartlar›na dayal› bir kültür oluflturmak ve bu oluflu-
mu teflvik etmek temel hedefimizdir. 

Vizyonumuz; kurum personeli, hükümlü ve tutuklular ve aileleri ile
toplumun hak ve sorumluluklar›n›n uygun biçimde dengelendi¤i, herke-
sin güvenli¤inin sa¤land›¤› adil ve hoflgörülü bir topluluk yaratmakt›r. 

Ceza ve infaz kurumlar›nda toplam kaliteyi amaçlayan, tüm çal›-
flanlar›n fiziksel ve zihinsel gücünü kullanarak kurumun performans›-
n› ve hizmet kalitesini art›ran, tak›m ruhuyla hareket eden, karfl›l›kl›
güvene dayal›, zaman› ve kaynaklar› do¤ru yöneten, inisiyatif kullanan,
sürekli ö¤renen ve ö¤reten bir yönetim felsefesinin egemen k›l›nmas›
hedeflerimiz aras›ndad›r. 

“Hapishaneler” terimi yerine “ceza infaz kurumlar›” terimi daha
tercih edilir bir ifade olacakt›r. Çünkü günümüz “hapishane” terimi
toplumdaki ça¤r›fl›m› ile ceza infaz kurumlar›n› tamamen kapsama-
maktad›r. ‹nfaz kurumlar›ndan maksat, kapal› ve aç›k cezaevleri ile ço-
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cuk ›slahevleri ve kad›n-çocuk cezaevleridir. ‹nfaz kurumu ile ça¤dafl
ve modern infaz sistemi anlay›fl›n› birlikte kullanmak istiyorum.

Hapishaneler veya ceza infaz kurumlar› birçok unsurdan meyda-
na gelmektedir. Bunlar; hürriyeti kanunla k›s›tlanm›fl olan hükümlü ve
tutuklu, personel, bütçe, demirbafl, araç-gereç, mevzuat ve fizikî yap›
olarak binad›r. ‹nfaz kurumlar›n›n sözü edilen unsurlar›ndan her biri
bafll›ca bir sempozyum konusudur. 

Cezaevleri, özgürlükleri kanunla ve yetkili makam taraf›ndan k›-
s›tlanm›fl olan hükümlü ve tutuklular›n bar›nd›r›ld›klar›, kendine özgü
disiplini bulunan, kapal› olanlar›nda iç ve d›fl güvenli¤i, aç›k olanlar›n-
da sadece d›fl güvenli¤i sa¤lanan kamu binalar›d›r.

Ülkemizde 504 ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunmaktad›r.
Bunlardan 38’i aç›k cezaevi, 3’ü çocuk ›slahevi, biri çocuk cezaevi, biri
kad›n cezaevi, biri kad›n ve çocuk cezaevi, di¤er 478’i ise kapal› ceza-
evidir. 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlar›m›zda 64.037
hükümlü ve tutuklu bulunmakta olup, bunlardan 32.045’i hükümlü,
31.992’si tutukludur. Hükümlü ve tutuklular›n 56.753’ü adlî suçlardan,
6.196’s› terör suçlar›ndan, 1.088’i ise ç›kar amaçl› örgüt (mafya) suçla-
r›ndan cezaevlerinde bulunmaktad›r.

Artan maliyetler, iflletmecilik, verimlilik, hizmette kalite, ça¤dafl
infaz anlay›fl›, tutuklu ve hükümlülere e¤itim ve iyilefltirme hizmetle-
rinin daha iyi verilebilmesi için ceza infaz kurumlar› say›s›n›n h›zla
düflürülmesi gerekmektedir. Bu arada ça¤dafl anlay›fla uygun yeni ce-
zaevlerinin yap›lmas› da zorunludur. Genel Müdürlü¤ümüzde bu ko-
nuda yeni bir yap›lanmaya gidilerek taflra teflkilât›nda yeni cezaevleri-
nin yap›lmas› yan›nda arzulanan seviyede hizmet vermeyen verimsiz
küçük ilçe cezaevlerinin kapat›lmas› plânlanm›flt›r. 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ünün gözetiminde olan yetifl-
kin ve çocuklara eflit ve insanca davran›larak onlar›n topluma yeniden
kazand›r›lmas› amac›yla tahliye sonras›na en iyi flekilde haz›rlanmalar›
ve tahliyelerinden sonra da desteklenmeleri Genel Müdürlü¤ümüzün
temel görevleri aras›ndad›r. Bu amac› gerçeklefltirmek için baflta fizikî
yap› olmak üzere; personel ile tutuklu ve hükümlü e¤itimi, ifl yurtlar›n›n
gelifltirilmesi, sivil toplum kurulufllar›n›n katk›s›n›n art›r›lmas›, tahliye
sonras›nda yard›mc› olabilecek kurumlarla ifl birli¤inin yayg›nlaflt›r›l-
mas›, kurum içi ve kurumlar aras› iletiflimin güçlendirilmesi gibi pek çok
alanda çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz. Bu çerçevede üniversitelerin
de¤erli çal›flmalar› da bizlere önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. 
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Ceza infaz kurumlar›nda asayifl ve güvenli¤in sa¤lanmas› ile hü-
kümlülerin sa¤l›k tedbirlerinin artt›r›lmas› ve rehabilitasyon faaliyetleri-
ne ifllerlik kazand›r›lmas› amac›yla baz› Bakanl›k, Kurum ve Kurulufllar
ve sivil toplum örgütleriyle ile ifl birli¤i protokolleri yap›lm›flt›r. 

Cezaevi personelinin yapt›¤› görev, do¤rudan kamu güvenli¤ini
ilgilendirmesi nedeniyle de özel bir öneme sahiptir. Ceza infaz kurum-
lar› ve tutukevlerinin ihtiyac› olan nitelikli personelin yetifltirilmesi ve
meslekî e¤itimlerinin sa¤lanmas› amac›yla ceza infaz kurumlar› ve
tutukevleri personeli e¤itim merkezi ile bölge e¤itim merkezlerinin
kurulufl, görev ve teflkilât›n› düzenleyen 4679 say›l› “Ceza ‹nfaz Ku-
rumlar› ve Tutukevleri Personeli E¤itim Merkezleri Kanunu” 3 A¤us-
tos 2002 tarihli Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir.

An›lan kanun gere¤ince yüksek güvenlikli F tipi cezaevleri ile
di¤er cezaevlerine infaz ve koruma memuru olarak yeni atanacak per-
sonele meslek öncesi, mevcut personele de hizmet içi ve görevde yük-
selme e¤itimi vermek üzere 17 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’da Ce-
za ‹nfaz Kurumlar› Personeli E¤itimi Merkezi kurulmufltur. Bu mer-
kezde 3.312 personele hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim verilmifltir.
Ayr›ca ‹stanbul ilinde personel e¤itim merkezinin binas› al›nm›fl, Erzu-
rum ilinde Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan devredilen binan›n ifllemleri Eylül
ay›nda tamamlanm›flt›r. 

4679 say›l› Kanunla ayn› zamanda Birleflmifl Milletler Mahpuslara
Muamelenin Standart Asgarî Kurallar›n›n cezaevi personelinin e¤iti-
mine iliflkin hükümlerine de hukuksal ve kurumsal aç›dan uygunluk
sa¤lanm›flt›r. Standart Asgarî Kurallar›n 46. maddesinde “Cezaevi
yönetiminin, her kademedeki personelini dikkatlice seçece¤i, çünkü
cezaevinin gerekti¤i gibi yönetilebilmesi onlar›n dürüstlük, insanc›ll›k,
meslekî ehliyet ve ifle uygunluklar›na ba¤l› olaca¤›” belirtilmifltir. Stan-
dart Asgarî Kurallar›n personel e¤itimine iliflkin di¤er maddelerinde
de kurum personelinin gerekli zekâ ve e¤itim düzeyinde olmas›, hizmet
içi e¤itime tâbi olmas›, kurum müdürünün idarecilik, uygun e¤itim ve
deneyim bak›m›ndan yeterli olmas› gibi hususlara yer verilmifltir. 

Anayasam›z›n 40. maddesinde yer alan “Anayasa ile tan›nm›fl hak
ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeksizin
baflvurma imkân›n›n sa¤lanmas›n› isteme hakk›na sahiptir.” ifadesi ile
hak arama özgürlü¤ü vurgulanm›flt›r. 

16. 5. 2001 tarih ve 4675 say›l› ‹nfaz Hâkimli¤i Kanunu ile tutuklu
ve hükümlülerin hak arama özgürlüklerinin etkili flekilde kullan›lmas›
ve haklar›n›n korunmas› için ba¤›ms›z bir yarg› mercii ihdas edilmifltir.
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Bu Kanunda, ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde bulunan hüküm-
lü ve tutuklular hakk›nda yap›lan ifllemlere veya bunlarla ilgili faali-
yetlere yönelik flikâyetleri incelemek, karara ba¤lamak ve kanunlarla
verilen di¤er görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz hâkimlik-
lerine iliflkin hükümler bulunmaktad›r. ‹nfaz hâkimli¤ine bugüne ka-
dar 11.923 baflvuru yap›lm›fl, bunlardan 3.659’u kabul edilmifl, 7.945’i
reddedilmifl ve 319’u k›smen kabul k›smen reddedilmifltir.

14. 6. 2001 tarih ve 4681 say›l› Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevle-
ri ‹zleme Kurullar› Kanunu ile yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin ta-
raf oldu¤u uluslar aras› sözleflmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde
ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinin yönetim, iflleyifl ve uygulama-
lar›n› yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor hâ-
line getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz ku-
rumlar› ve tutukevleri izleme kurullar› kurulmufltur ve çal›flmalar›n›
baflar›yla sürdürmektedir. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri izleme
kurullar› taraf›ndan 2002 y›l› içinde 401 ceza infaz kurumu ziyaret edil-
mifl ve ziyaret sonucu 1.483 adet rapor düzenlenmifltir. 2003 y›l›n›n ilk
on ay›nda 479 ceza infaz kurumu ziyaret edilmifl 1.310 rapor düzenlen-
mifltir. Ayr›ca ayn› y›l içinde 4 hastahane mahkûm ko¤uflu ile adliye
nezarethanesi ziyaret edilmifl ve rapor düzenlenmifltir.

‹nfaz hâkimliklerinin ve izleme kurullar›n›n kurulmas› hükümlü
ve tutuklular›n insan haklar›n›n hem yarg› hem de sivil toplum tara-
f›ndan korunmas› ve izlenmesi aç›s›ndan yararl› olmufltur.

Sonuç olarak “Hapishaneler” önemli toplumsal bir konudur. Çe-
flitli yönleri olan ve çok say›da kurum ve kuruluflu ilgilendiren bu me-
selenin bugün tart›fl›lmas›n›n cezaevlerinin çok boyutlulu¤unu ortaya
ç›karmas› aç›s›ndan önemli bir aflamay› oluflturdu¤unu düflünüyo-
rum. Çünkü “sorunu görmek, sorunu çözmekten zordur.” Bugün ko-
nuyla ilgili tüm kifli, kurum ve kurulufllar olarak bu toplumsal konu-
nun daha iyi anlafl›lmas› için önemli bir mesafe alm›fl olaca¤›z.

“En fliddetli deprem, insan beyninde oland›r”. Öncelikle toplum
olarak hükümlülerimize karfl› mevcut olan ön yarg›n›n giderilmesi için
çal›flal›m. Bence afl›lmas› gereken en önemli sorunlardan biri budur.
Ünlü hukukçumuz rahmetli Prof. Dr. Faruk Erem hocam›z›n ifade et-
ti¤i gibi “Suçluyu kaz›y›n alt›ndan insan ç›kar”. Hükümlülerin insan
oldu¤unu, içimizden biri oldu¤unu, bir gün bizlerin veya yak›nlar›-
m›zdan birinin hükümlü olabilece¤ini unutmayal›m.
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Cezaevi ‹flyurtlar›*

‹lkay Savc›**

Girifl

Küreselleflme olgusu, tüm dünyada yoksul kesimler aleyhine gelir
da¤›l›m›n›n bozulmas›na yol açarken, sosyal devlet uygulamalar›ndan
geri ad›m at›lmas› ve bireysellefltirme gibi politikalar, bu yoksul
gruplara mensup insanlar› suçla buluflturan ortam›n sa¤lanmas›n› ko-
laylaflt›rmaktad›r. Küreselleflme uygulamalar›n›n sonuçlar›ndan biri
olarak son yirmi y›l›n suç e¤risindeki t›rman›fl sadece cezaevlerinin
afl›r› kalabal›klaflmas›na neden olmam›fl, ayn› zamanda cezaevlerinde
hükümlülerin çal›flt›r›lmas› aç›s›ndan “yeni liberal anlay›fl›n” söylemi-
ne uygun olarak cezaevlerinin özellefltirilmesi gibi uygulamalar›na yol
açm›flt›r. 

Türkiye’de bu uygulamalar›n bir yans›mas› olarak 1997 y›l›nda
Adalet Bakanl›¤›, Cezaevi ‹flyurtlar› Daire Baflkanl›¤› kurulmufl ve
özellikle aç›k cezaevlerinin etkin birer iflletmeye dönüfltürülmesi süreci
bafllat›lm›flt›r. Son y›llarda bas›nda cezaevlerinin ne kadar kâr etti¤ine
iliflkin çok say›da haber yer alm›flt›r. Hatta cezaevlerinin özellefltirilmesi
bile gündem konusu olmufltur. 

Türkiye’de cezaevi iflyurtlar› ve hükümlülerin çal›flt›r›lmas› konu-
sunun incelenmeye çal›fl›ld›¤› bu araflt›rmada, cezaevi iflletmesi kavram›
ile hükümlüler ve personelin ifl-üretim merkezli yaflam deneyimleri

* Bu araflt›rma projesi Ankara Üniversitesi Rektörlü¤ü Bilimsel Araflt›rma Projele-
ri Müdürlü¤ü taraf›ndan desteklenmifltir.

** Yard. Doç. Dr. ‹lkay Savc›, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çal›flma
Ekonomisi ve Endüstriyel ‹liflkiler Bölümü, Ankara.



üzerinden cezaevi çal›flma kültürünü çözümleme amac› güdülmüfltür.
Araflt›rma raporunun yaz›m› hâlen devam etmektedir ve konunun çok
kapsaml› olmas› nedeniyle bu metinde sadece iflyurtlar›nda “iflin özel-
likleri ile çal›flma koflullar›” üzerine alandan notlar sunulacakt›r. 

1. Kuramsal çerçeve

Modern cezaevinin do¤uflu ve hükümlülerin çal›flt›r›lmas›

Hükümlüleri çal›flt›rma uygulamas› modern cezaevi ve kapat›lma
cezas›n›n ortaya ç›kmas›yla bafllam›flt›r. Modern cezaevi ortaya ç›k›n-
caya kadar “kapat›lma” eylemi, suçlular›n sadece yarg›lan›ncaya ka-
dar kald›klar› mekânlar olarak ilk hapishanelerde görülmekteydi. Gü-
nümüzde dünyan›n hemen her ülkesi bu cezaland›rma biçimini az çok
de¤ifliklik göstermekle birlikte, kendi toplumsal-kültürel özellikleri
çerçevesinde de¤erlendirerek kullanmaktad›r. Kuramsal olarak mo-
dern cezaevinin ortaya ç›k›fl›n›n kapitalist toplumun ortaya ç›kmas› ile
ba¤lant›l› oldu¤u,1 iktidar›n her fleyin bilgisine sahip olma ve denetle-
me arzusunun somut biçimi olarak cezaevlerinin de t›pk› hastane, okul
ve k›fllalar gibi üst düzey denetime olanak sa¤layacak flekilde kurgu-
land›¤›2 ifade edilmektedir. Hatta her toplumsal ekonomik dönemin
kendine özgü cezaland›rma biçimi içerdi¤i, üstelik bu dönemlerde her
döneme özgü emek piyasas›n›n özelliklerinin hükümlü eme¤inden
yararlanma biçimini belirledi¤i ileri sürülmektedir.3 Bu son görüfl, eko-
nomik yaklafl›ma fazlaca dayand›¤› için elefltirilmesine ve bir dönem
ihmal edilmesine ra¤men, özellikle, 1970’li y›llar›n sonundan itibaren
yeni liberal görüflün ortaya ç›kmas›yla bafllayan küresel dönüflüm uy-
gulamalar› nedeniyle tekrar gündeme getirilmifltir.4 Nitekim 1979’lar-
da ABD’de cezaevlerinin özellefltirilmesi hareketi gerçeklefltirilmifl ve
bu hareket ‹ngiltere, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ül-
kelere s›çram›flt›r. 

Cezaevlerinde “kapat›lma” cezas›, oldukça masrafl› olup topluma
maliyeti yüksek bir düzenlemedir. Tarihsel geliflim sürecinde hüküm-
lülerin çal›flt›r›lmas›nda ödetici cezaland›rma anlay›fl›ndan hükümlü-
lerin ›slah› ve topluma geri dönüfllerinde istihdam edilebilir vas›flar
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1 (Melossi/Pavarini 1981, Foucault, 2000a; 2000b)
2 (Foucault, 2000b)
3 (Rusche/Kirchmeier, 1968)
4 (Melossi 1978, Weiss, 2001)



kazand›r›lmalar›na yönelik yaklafl›m ve uygulamalara do¤ru de¤iflim
olmufltur. ‹nsan haklar› aç›s›ndan de¤erlendirmek gerekirse, Uluslara-
ras› Çal›flma Örgütü 29 ve 105 say›l› sözleflmeleriyle tüm dünyada zorla
çal›flt›rma biçimini yasaklarken, hükümlülerin zorla çal›flt›r›lmalar›n›
bu kapsama almam›flt›r. Cezaevlerinde zorla çal›flt›rmay› ise, suçlunun
“hüküm giymifl olmas›” flart›na ba¤lam›flt›r.5

Cezaevlerinde hükümlülerin çal›flt›r›lmas› için birçok gerekçe say›-
labilir:6

1. Gerekçelerin bir bölümü bizzat hükümlülere yöneliktir. “Ceza-
land›rma ve cayd›rma, çal›flman›n erdemini ö¤retmek, yeniden moral
kazand›rmak, kapat›lman›n ac›lar›n› azaltmak, meslekî vas›flar kazan-
d›rmak, çal›flma al›flkanl›¤›n›n kazand›r›lmas› ya da varolan meslekî
vas›f ve çal›flma al›flkanl›klar›n›n devam ettirilmesi, yeniden sosyallefl-
tirme ve e¤itim ile hükümlülerin meflgul edilmesi” olarak s›ralanabilir. 

2. Toplum ve cezaevleri aç›s›ndan bakt›¤›m›zda “cezaevlerinin ba-
k›m›n›n ve devam›n›n sa¤lanmas›, ucuz emek kullan›m› ile birer ticarî
flirket olarak iflletilmelerini mümkün k›lmak veya en az›ndan kendi
maliyetlerini karfl›lamak, kamuya iliflkin ifllerin yap›lmas›, kontrol ve
disiplin arac› olarak kullan›lmas›” gibi amaçlar görülmektedir.

Hükümlülerin çal›flt›r›lmas›nda model oluflturan cezaevleri Amster-
dam Spinnhaus ve ABD Pennsylvania ve Auburn cezaevi sistemleri-
dir. Son iki cezaevi modeli cezaevi sistemleri konusunda sadece
ABD’de de¤il Avrupa’da da etkili olmufllard›r. Pennsylvania sistemin-
de hükümlüler tek kiflilik hücrelerde yaln›z kal›rlar ve hücrelerde tek
bafl›na yap›labilecek ifllerle meflgul olurlard›. Örne¤in ayakkab› yap›m
ve tamiri ile terzilik gibi. Bu hücrelerde hareket serbestli¤i için küçük
bir avlu b›rak›lm›flt›r. Hükümlünün sosyal temas› sadece cezaevi per-
soneli ve o da nadiren görüflülmesine izin verilen ziyaretçilerledir.7

Sosyal soyutlanman›n yo¤un oldu¤u bu uygulaman›n hükümlülere
ruhsal ve duygusal aç›dan zarar verdi¤i gözlenmifltir. Buna ra¤men
ABD’de bu modeli esas alan birçok cezaevinin infla edildi¤i görülmüfl-
tür. Sendikalar›n burada ucuz emekle üretilen ürünlerin adil olmayan
rekabete yol açmas›ndan dolay› fliddetli elefltirileri olmufltur.8 Auburn
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7 (Coyle 2001)
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sisteminde ise, hücrede kapat›lma yerine hükümlüleri bir arada bar›n-
d›ran bir cezaevi inflaat› önerildi. Toplu sistem veya sessiz sistem ola-
rak da ifade edilebilecek bu sistemde hükümlüler bir arada olacaklar,
çal›flacaklar ama birbirleriyle temas edemeyecekler, sessiz yaflayacak-
lard›. Gündüzleri bir arada çal›flanlar geceleri iflten eve döner gibi
hücrelerine kapat›lmaktayd›. Öyle ki, hücreleri d›fl›ndayken hüküm-
lüler önlerine bakacak, sessizce yürüyecekler ve iflte birbirlerinin kar-
fl›s›nda oturamayacaklard›.9 Sadece fliddet suçlular› hücre cezas›na
mahkûm ediliyordu.10 Cezaevi endüstrisinde “yo¤un çal›flt›rma”n›n
ülke boyunca günlük rutinler olarak reform, disiplin ve kâr etmenin
merkezinde oldu¤u düflünüldü.11

Bu sistemlerde disiplin ve tek biçimli hâle getirme çabas›n›n kâr et-
me anlay›fl›n›n önüne geçecek kadar yo¤un oldu¤unu vurgulayan
Coyle (2001)’a göre bu iki cezaevi sisteminde de birbiriyle iliflkili iki
araç baflar›yla kullan›lm›flt›r: Birincisi disiplin kavram›d›r ve tek biçim-
li hâle getirme sürecini içerir. Cezaevindeki günlük yaflam›n her yö-
nüyle tek biçimli düzene hizmet etti¤i görülmektedir. ‹kinci araç çal›fl-
mad›r. Bu çal›flma öylesine amaçs›zd›r ki, tek bir faydal› ç›kt› elde et-
mek mümkün de¤ildir. Amaçs›zl›¤›n amac› sadece meflgul etmektir.
Bu flekilde cezaevi günlük yaflam›n›n disiplini ile çal›flma aras›nda bir
ba¤ yarat›lm›fl olmaktad›r.

Pennsylvania ve Auburn sistemlerinden sonra denenen aflamal›
serbestlik sistemi, hücrede tutulma cezas›ndan hükümlünün iyi hâlli-
li¤i ve çal›flma performans›na bak›larak aflamal› olarak aç›k cezaev-
lerine geçirildikleri bir uygulama olmufltur.12 Bu uygulaman›n atölye
çal›flmalar› ve meslek edindirme etkinlikleri ile hükümlülerin topluma
geri dönüflleri için di¤erlerine göre daha insanc›l ve ifllevsel oldu¤u
söylenebilir.

Genel olarak hükümlülerin çal›flt›r›lma biçimlerinin tarihsel eko-
nomik ve toplumsal koflullarla ba¤lant›l› olarak çeflitlilik gösterdi¤i be-
lirtilmektedir. Bu ba¤lamda hükümlü çal›flt›rma biçimlerine bak›lacak
olursa alt› ana biçimi vard›:13
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9 (Madigan, 1983)
10 (Coyle, 2001)
11 (Tappan, 1960:682)
12 (Dönmezer/Erman, 1983:658-659)
13 (Tappan, 1960:682-683; Melossi/Pavarini, 1981:131-132)



1. “Kiralama sistemi”nde (lease system) hükümlülerin hem bak›-
m›, hem gözalt›nda tutulmas›, hem de üretimleri bir iflletmeciye (müs-
tecir) emanet edilirdi. Sistem ABD’de köle eme¤inin kullan›m› etkisi
alt›ndaki güneyde geliflmiflti ve devlet insan/ay bafl›na sabit bir oran
al›yordu. Böylece devlet hükümlü ücretlerini d›flar›daki serbest emek
piyasas›ndaki ücretlerin alt›nda tutmas›na ra¤men, hükümlülerinden
dikkate de¤er bir geliri güvence alt›na almaktayd› ve bunu yaparken
de onlar›n bak›m› için bir sorumluluk alt›na girmemifl oluyordu. Bu
uygulama, tüm hükümlü eme¤inin kullan›ld›¤› çal›flma biçimleri içinde
en iyi ödemelerin yap›ld›¤› sistem olarak öne ç›kmaktad›r.14 Devletin
yapt›¤› tek katk› hükümlüleri kaçmamalar› için kontrol alt›nda tutacak
gözetim görevlileri göndermekti.15 Bu uygulama toplumda yaratt›¤›
rahats›zl›k nedeniyle oluflan bask›lar sonucu kald›r›lm›flt›r. 

2. “Sözleflme sistemi”, (contract system) devletin kendi cezaevi ku-
rumlar›nda hükümlülerin bak›mlar›n› ve gözetimlerini sürdürdü¤ü fa-
kat çal›flt›r›lan her bir hükümlünün eme¤ini sabit bir ücret karfl›l›¤›nda
satt›¤› çal›flt›rma biçimidir. Sözleflme yapan iflveren, makine ve mater-
yalleri sa¤l›yor, hükümlülerin çal›flmalar›n› denetliyordu. Ücretler
günlük ödenmekteydi ve hükümlüler için oldukça kârl› bir sistemdi.
Üstelik cezaevi için kâr, risksiz biçimde sa¤lanmaktayd›.16 Bu sistem
devlet için kiralama sistemi kadar olmasa da, giriflimci için hayli kârl›
olmufl fakat kayda de¤er biçimde hükümlü eme¤inin sömürülmesi ile
sonuçlanm›flt›. Bu uygulama da ABD’de 1920’ler 1930’larda Federal
Yasalarla yürürlükten kald›r›lm›flt›r. 

3. “Parça bafl›na bedel sistemi”nde (piece-price system), giriflimcinin
cezaevi yaflam›ndan d›fllanmas›, temel görevinin sadece ham madde
araç gereç ve teknoloji sa¤lamakla s›n›rl› kalmas› söz konusuydu. Giri-
flimciye cezaevi yönetimi taraf›ndan bitirilen ürünlerin karfl›l›¤› olarak
parça bafl›na belirli bir ödeme yap›l›rd›.17 Bu sistemde hükümlülere
sembolik bir ücret ödenmekteydi. Bu çal›flt›rma biçimi de ucuz eme¤in
kullan›lmas›yla düflük maliyetli olmas› nedeniyle, piyasada “adil ol-
mayan rekabet” yaratm›fl ve oluflan olumsuz tepkiler sonucu uygula-
madan kald›r›lm›flt›r. 

14 (Melossi/Pavarini, 1981:134)
15 (Barnes/Teeters, 1960)
16 (Melossi/Pavarini 1981:134)
17 (Melossi/Pavarini 1981:133)
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4. “Devlet kullan›m›” sistemi (state-use system) günümüzde hem
ABD’de hem de birçok ülkede uygulanmaktad›r. Bu sistemin hüküm-
lülerin devlet taraf›ndan çal›flt›r›ld›¤› ve özel sektör taraf›ndan çal›flt›-
r›larak sömürülmedikleri bir uygulama olmas›, göreli olarak avantaj
kabul edilebilir. Ayr›ca sadece cezaevinin ve devletin gereksinimlerini
karfl›lamaya yönelik üretim olmas› nedeniyle sendikalar taraf›ndan da
desteklenmifltir.18

5. “Kamu hesab›na sistemi” (public account system), devlet kulla-
n›m› sisteminin bir baflka biçimi olarak nitelendirilebilir. Bu model
devletin sadece flirket görevini yerine getirmesi fleklinde de¤il, ayn› za-
manda ürünü de pazarlamas› biçiminde cezaevlerini iflletmesidir. Ce-
zaevi ham madde temin eder, üretimi organize eder, en iyi fiyatlarla
üretilen mallar› serbest piyasada satmaya çal›fl›r.19 Burada d›fl sistem-
den müdahale bulunmaz. Cezaevinde üretilen ürünler vergi veren va-
tandafl ve hükümlü yarar›na aç›k piyasaya arz edilir. Örne¤in çiftçiler
çok ihtiyaç duyduklar› baz› ürünleri özel sektörün fiyatlar›yla de¤il
mümkün olan en ucuz fiyatlarla sa¤lam›fl olurlar. Bu sistemin bir avan-
taj› da ekseri yeterli bir üretken çal›flman›n hükümlülere verilebilmesi-
dir. Öyle ki, bunlar›n ço¤u kazançl› biçimde istihdam edilmifl olurlar.
Sadece hükümlüleri istihdam edebilecek ve görevlendirecek fabrikalar
olmad›¤› için iflle ilgili e¤itimin de¤eri konusunda flüpheler olabilir.20

Çal›flan s›n›f›n tepkilerini çeken bir uygulama olarak hükümlülere üc-
ret de ödenmiyor olmas› durumunda ve yat›r›m masraflar›n› devletin
karfl›lad›¤› durumda yüksek kâr hadlerine ulaflmak mümkün olmak-
tayd›.21 Bu sistem bugün de yürürlükte olan bir uygulamad›r.

6. “Bay›nd›rl›k iflleri ve yollar sistemi” (public works and ways
system), hükümlü eme¤inin bir baflka kullan›m biçimi olarak karfl›m›-
za ç›kmaktad›r. Bu sistemde hükümlüler kamu yollar›, oto yollar, köp-
rüler gibi benzer inflaat ve tamir ifllerinde çal›flt›r›l›rlar. Özelikle güney
eyaletlerinde bu tür çal›flman›n yayg›n olmas›, baz› eyaletleri bu konuda
ne kadar çok say›da iflin hükümlülerce yap›lmas›ndan gururlanmalar›na
yol açmaktad›r. Örne¤in bu sistem California eyaletinde çal›flma
kamplar› olarak uzun süre devam ettirilmifltir. Hükümlülerin ceza-
evinden millerce uzakta ço¤u toplumsal faydaya yönelik yang›nla mü-

18 (Melossi/Pavarini 1981:132-133)
19 (Melossi/Pavarini 1981:133)
20 (Barnes/Teeters, 1960:530)
21 (Melossi/Pavarini, 1981)
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cadele, zararl› bitkilerin ay›klanmas›, parazit kontrolü gibi ifllerde ça-
l›flt›r›lmalar› söz konusu olmufltur.22

Türkiye’de iflyurtlar› ve hükümlülerin çal›flt›r›lmas›

Türk ceza infaz sistemi içinde hükümlülerin çal›flt›r›lmas› ceza-
evinde yap›lmas› gereken ifller baflta olmak üzere günün koflullar›na
ve cezaevi yönetimlerinin yaklafl›m›na ba¤l› olarak de¤iflik düzeylerde
uygulanm›flt›r. Avc› (2002), ‹slâm hukukunda tutuklunun çal›flt›r›lma-
s› konusunda hukukçular›n üç yaklafl›m›ndan söz etmektedir: Birinci-
si, kendi masraflar›yla, ailesinin geçimi ve e¤er borçlar› varsa bunlar›n
ödenmesi için tutuklunun çal›flt›r›lmas› için olanak haz›rlanmas›d›r.
‹kinci yaklafl›m, tutuklunun tutukevine al›flmas›, oray› evi gibi benim-
semesi ve atölyelerde çal›flmas› s›k›nt›lar›n› unutturarak ac›s›n› hafifle-
tece¤i için buna olanak sa¤lanmamas› gerekti¤idir. Üçüncü yaklafl›m
ise, tutuklunun çal›fl›p çal›flmayaca¤› konusunun hâkimin takdirine b›-
rak›lmas›d›r. Ancak zaman içinde bat›l›laflma hareketleri çerçevesinde
bat›da cezaland›rmaya iliflkin ortaya ç›kan modern yaklafl›mlar›n etki-
sinde kal›nm›fl ve hükümlüleri çal›flt›rman›n ›slah edici boyutu öne
ç›km›flt›r. 

Ülkemizde cezaevlerinde hükümlülerin çal›flt›r›lmas›na iliflkin çok
fazla araflt›rma yap›lmam›fl olmas›na karfl›n, az say›da çal›flma konuya
de¤inmektedir. Örne¤in 1920’lerin Mütareke ‹stanbul’unda, “Onbefller
Konseyi” adl› bir grup bilim insan› taraf›ndan, var olan kay›t ve istatis-
tikî verilerden de yararlanarak gözlem ve görüflmelere dayal› bir dizi
inceleme yap›lm›flt›r. Bu incelemelerden biri, cezaevlerinde hükümlü-
lerin çal›flt›r›lmas› hakk›nda bilgi vermektedir. Bu çal›flmada Riggs,23

‹stanbul’da cezaevlerinde ›slaha yönelik etkinlikler olarak, tutuklu ve
hükümlülerin atölyelerde çal›flt›r›lmalar›ndan da söz etmektedir. Özel-
likle uzun süreli ve a¤›r mahkûmiyet vak’alar›nda ço¤u kez flu kadar
y›l “a¤›r ifle mahkûmdur” fleklinde hüküm bulunmakla birlikte, ceza-
evlerinin hiç birinde hükümlülere yapt›r›lacak a¤›r ifl anlam›nda bir ifl
olana¤› bulunmad›¤›, birkaç meslek d›fl›nda istihdam edilebilmelerinin
mümkün olmad›¤› belirtilmektedir. Genel olarak yap›lan ifller bugün
de birçok hükümlünün yapt›klar› ifllerdir. Kendi yemekleri, temizlikle-
ri, çamafl›rlar› ve baz› ayak iflleri d›fl›nda hükümlülerin aylak aylak

22 (Barnes/Teeters, 1960:531)
23 (Riggs, 2000:293)



oturduklar›ndan söz edilmektedir. Buna ra¤men çok az da olsa hü-
kümlülerin çal›flt›r›ld›¤› atölyeler de vard›r. Örne¤in yazar, 56 adam›n
bir atölyede et piflirmek için kullan›lan mangallardan yapt›klar›n› ve
tanesini 1 liradan satt›klar›n› aktarmakta ve flöyle devam etmektedir: 

“...malzeme fiyat›n yar›s› kadar tutuyor; hapishane yetkilileri ka-
zanc›n %20’sini al›yor; geriye kalan 40 kurufl kuramsal olarak iflçiye ve-
riliyor, daha do¤rusu onun alacak hesab›na yaz›l›yor. Bununla birlikte
di¤er kaynaklardan ö¤rendi¤imize göre, ço¤u kez bu para ne nakit ne
de alacak olarak mahkûma ulaflm›yor. Atölyede, pencere çerçevesi ve
di¤er marangozluk iflleri yapan baflkalar› da vard›; baflka bir odada ise
kundura yapan dört-befl kifli ile terzilik yapan -cinayet nedeniyle on y›-
la mahkûm olmufl- biri bulunmaktayd›. Görevlilerin ifadesine göre
adamlar, diledikleri takdirde günde alt› saat çal›flabiliyorlar; ancak
mahkûmlar sadece üç saat kadar atölyede bulunmalar›na izin verildi-
¤ini söylüyorlar”24

Cumhuriyet döneminde de cezaevlerinde hükümlülerin cezaevi
temizlik ve bak›m iflleri yan›nda baz› atölyelerde çal›flt›r›ld›klar› bilin-
mektedir. Bunun yan›nda zorunlu çal›flmaya baflvurulan dönemlerde
de hükümlü eme¤inden yararlan›lm›flt›r. Bu uygulamalardan birisi,
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda yetiflkin erkeklerin silâh alt›na ça¤r›lma-
s› sonucu ortaya ç›kan ifl gücü aç›¤›na çözüm olarak hükümlülerden
yararlan›lmas›d›r. Örne¤in o dönemde madenlerde zorunlu çal›flmaya
tâbi tutulan iflçilerin bir k›sm›n›n hükümlülerden olufltu¤undan bahse-
dilmektedir.25

Cumhuriyet döneminde 647 say›l› infaz yasas› öncesinde de hü-
kümlüler cezaevinde çal›flt›r›lmaktayd›. Cezaevinde hükümlünün kal-
d›¤› süre dört kademeli bir geçifl süreci olarak düflünülmüfl ve ikinci
kademede gündüzleri di¤erleriyle birlikte çal›flt›r›lmas› plânlanm›flt›.
Üçüncü aflamada hükümlü iyi hâlli ise ve gereken koflullar› tafl›yorsa,
ifl esas›na dayal› cezaevlerine geçebiliyordu. Son aflama topluma geri
dönüfl haz›rl›¤› olmakta, burada geçirilen bir gün iki hükümlülük gü-
nü olarak hesaplan›yordu. Bu dönemde hükümlülerin çal›flt›r›lmas›
zorunlu olsa da cezaevlerinin ço¤unda atölye ve iflyurdu bulunmu-
yordu.26 Demirbafl (2001)’a göre, cezaevlerinde çal›flma yeniden sos-

24 (Riggs, 2000:293-294)
25 (Ekin,1960)
26 (Mete, 1987:26-29)
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yalleflmenin belirleyici kofluludur. ‹nfaz süresinde önemli bir zaman
bofllu¤unu doldurarak günü geçirmeye yard›m eder.

1983 y›l›nda “cezaevi d›fl›nda çal›flt›rma yönetmeli¤i”, hükümlü-
lerce “protokol” ad›yla an›lan ve cezaevi d›fl›nda özel sektör taraf›ndan
sigortal› olarak istihdam edilebilmelerine olanak sa¤layan bir uygula-
may› yürürlü¤e sokmufltur. Yücel (1973:178) bu uygulaman›n iki bi-
çimde gerçeklefltirildi¤ini ifade etmektedir. Bunlardan ilki, “uzun sü-
reli hürriyeti ba¤lay›c› cezaya hükümlü olanlar› topluma kazand›rma
amac›yla bir geçifl olana¤› sa¤lamak” ve ikincisi de “k›sa süreli hüküm-
lülerin aile geçimlerinin sa¤lanmas› amac›yla tekrar iflte çal›flmalar›n›
olanakl› k›lmak”t›r. Ancak iflverenlerin hükümlüye olumsuz bak›fl›n›
de¤ifltirebilecek bir uygulama gibi görünen protokol, hükümlülerin
suiistimali sonucu bakanl›k taraf›ndan durdurulmufltur.

Hükümlülerin çal›flt›r›lma yoluyla ›slah›n› amaçlayan düzenleme
1987 tarihinde yap›lan bir de¤ifliklikle “kurumlarda ifl” (madde 197)
bafll›¤› alt›nda hükümlülerin tahliye sonras›nda istihdam edilebilirlik
vasf›n› art›rmak için bir “ifl ve sanat” ö¤renmeleri ve “serbest hayatta”
baflar› gösterebilmeleri için gerekli bilgilerin kazand›r›lmas› konusunu
vurgulamaktad›r.27 1997 tarih ve 4301 say›l› yasa ile ‹flyurtlar› Kurumu-
nun kurulmas›yla, bu düzenleme 1998 tarihinde yürürlü¤e giren yeni
bir düzenleme ile de¤ifltirilerek aç›k cezaevlerinin iflletme ve kâr boyu-
tu öne ç›kar›lm›flt›r. Bu yeni düzenleme Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tutu-
kevleri ‹flyurtlar› Kurumu ve ‹flyurtlar›n›n ‹dare, Muhasebe ve ‹hale
Yönetmeli¤inde iflyurtlar›n›n amac›n›n, “hükümlü ve tutuklular›n
cezaevi içindeki iflyurdu atölyeleriyle hükümlülerin kurum d›fl›ndaki
kamu ve özel sektöre ba¤l› iflyerlerinde çal›flt›r›lmalar› ile e¤itim, ve
topluma kazand›r›lmalar›n›, hükümlü ve tutuklular›n gündeliklerini,
fazla çal›flma ücretlerini, muhasebe, ihale ve al›m-sat›m ifllemlerine da-
ir usul ve esaslar ile uygulamaya iliflkin sair hususlar› düzenlemektir”
flekline dönüfltü¤ünü göstermektedir.28 Hükümlüler “ücretlendirme
ve k›dem tazminat› uygulamas›” d›fl›nda 4857 (1475 eski) say›l› ifl ya-
sas› hükümleri uyar›nca çal›flt›r›l›rlar. ‹flyurtlar› kurumunun düzenle-
meleriyle, atölyelerin teknolojik alt yap›s›n›n modernlefltirilmesi ve çe-
flitli yat›r›mlar gündeme gelmifltir. Hatta bu ba¤lamda cezaevlerinin
özellefltirilmesi de gündem konusu edilmifltir.

27 (Adalet Bakanl›¤›, 2001:352)
28 (Adalet Bakanl›¤›, 2001:556)
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Hâlen, de¤iflik kapasitelerde toplam 525 ceza infaz kurumunda 31.
1. 2003 tarihi itibariyle 62.039 hükümlü ve tutuklu bar›nd›r›lmaktad›r.29

Bu cezaevlerinin bir k›sm›nda (163) iflyurdu bulunmaktad›r. ‹flyurtlar›-
na iliflkin say›sal verilere bak›ld›¤›nda, cezaevinde hükümlülerin çal›fl-
t›r›lmas›n›n boyutlar› daha aç›k görülebilir.

Tablo 1: ‹flyurdu bulunan cezaevlerinin y›llara göre da¤›l›m›30

‹flyurtlar› Daire Baflkanl›¤›n›n kurulmas›ndan bu yana iflyurdu sa-
y›s› 156’dan 163’e ç›kar›lm›flt›r. Kapal› ve aç›k cezaevlerinde olmak
üzere iflletilen iflyurtlar›n›n d›flar›daki çal›flma koflullar›na en yak›n
olanlar› aç›k cezaevi iflyurtlar›d›r. Aç›k cezaevi iflyurtlar› yap›sal özel-
likleri ile cezaevinden çok, bir ifl yeri bazen bir fabrika görünümündedir.
525 cezaevinden yaln›z 36 tanesi aç›k cezaevidir. Ülkemizde kad›nlar
için ayr› cezaevi yoktur. Kad›n hükümlüler erkek cezaevlerinin kad›n-
lara ayr›lm›fl ve korunmufl bölümlerinde bar›nd›r›l›r. Ancak bir istisna
olarak Sivas Kad›n Aç›k Cezaevinde hal›c›l›k ifl kolunda kad›n hüküm-
lüler çal›flt›r›lmaktad›r.

Tablo 2: Aç›k cezaevleri nüfusunun y›llara ve cinsiyete göre da¤›l›m›

Kaynak: D‹E, Türkiye ‹statistik Y›ll›¤› 2002, 192.

29 (Çiçek, 2003)
30 (Taflk›n, 2002:335)
* 2002 verileri (31. 7. 2002 itibariyle) Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel

Müdürlü¤ünden al›nm›flt›r.
** Çiçek, (2003) 2003 Adalet Bakanl›¤› Bütçesi Sunufl Konuflmas›, www.adalet.

gov.tr/basin/b147.htm

Y›l 1997 1998 1999 2000 2001

Hükümlü/ Tutuklu 3.214 9.381 1.2751 11.427 19.050

Serbest ‹flçi 128 109 103 97 92

TOPLAM 3.342 9.490 12.854 11.524 19.142

Aç›k 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003**

cezaevi
Kad›n - - - 60 60 47 8 12 25 33

Erkek 955 1.214 1.555 4.137 4.427 3.661 888 1.797 2.597 3.831
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Görüldü¤ü gibi aç›k cezaevi nüfusunun cinsiyet da¤›l›m›nda kad›n
hükümlüler çok düflük bir orana sahiptir. Bu durum cezaevi genel nü-
fus da¤›l›m›nda da ayn› e¤ilimi göstermekle birlikte kad›n hükümlü ora-
n› daha yükselmektedir. Bunun nedeni kad›nlar için aç›k cezaevinin bir
tane olmas›d›r. Örne¤in 31. 7. 2002 tarihi itibariyle tüm cezaevlerinde ye-
tiflkin erkek ve kad›n hükümlü-tutuklu nüfusu 54.272’dir. Kad›nlar bu
nüfusun ancak % 4’ünü oluflturmaktad›r. (Çocuk cezaevleri nüfusu da
eklenirse kad›nlar›n oran› % 3.7’ye düflmektedir.)31 Kad›n hükümlü tu-
tuklu oran›n›n erkeklere göre çok düflük olmas› bu grubun “ihmal edi-
lebilir” olmas›na yol açmaktad›r. Tüm dünyada penologlar ve femi-
nistler bu ihmalin özellikle cezaevlerinde kad›n hükümlülerin “ma¤-
duriyeti” aç›s›ndan giderilmesini önemle vurgulamaktad›rlar.32

Tabloda aç›k cezaevi nüfusunun y›llar itibariyle da¤›l›m›na bak›ld›-
¤›nda, 2000 y›l›nda bir k›r›lma görülmektedir. Bu durum o tarihte ceza-
evlerinin boflalmas›na yol açan af uygulamas› ile ilgilidir. Ancak aradan
geçen süre içinde cezaevlerinin tekrar dolmaya bafllad›¤› görülmektedir.
Benzer e¤ilimlerin di¤er ülkelerde de olmas› “cezaevlerinin ›slah etme-
de baflar›l› olamad›¤›” sonucunu tart›flmaya açmaktad›r. 

Cezaevlerinde ifl kollar› hayvanc›l›k (büyükbafl ve küçükbafl hay-
van besicili¤i, kümes hayvanc›l›¤›), hayvan ürünleri (mand›rac›l›k, yu-
murta ve et), tar›m (tah›l sebze ve meyve, serac›l›k, bahçe süs bitkileri),
matbaac›l›k, ciltçilik, metal iflleri (madenî eflya ve karoser yap›m›, de-
mircilik), dokumac›l›k (hal› yün ipli¤i, hal› ve kilim dokumac›l›¤›),
kundurac›l›k, terzilik, bak›m-onar›m, f›r›nc›l›k, tornac›l›k ve mobilyac›-
l›k, el sanatlar› (çini ve seramik, tafl iflçili¤i) vb. gibi s›ralanabilir. Sade-
ce Adalet Bakanl›¤›n›n de¤il, di¤er baz› kamu kurulufllar›n›n da gerek-
sinimlerinin bir bölümü, aç›k cezaevleri taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. 

Tablo 3: Cezaevleri iflyurtlar›nda çal›flan kifli say›s›n›n y›llara göre
da¤›l›m›33

31 (Adalet Bakanl›¤›, 2002)
32 (Hannah-Moffat, 1995)
33 (Taflk›n, 2002: 335)

Y›l 1997 1998 1999 2000 2001

Hükümlü/ Tutuklu 3.214 9.381 1.2751 11.427 19.050

Serbest ‹flçi 128 109 103 97 92

TOPLAM 3.342 9.490 12.854 11.524 19.142
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‹flyurtlar›nda çal›flan hükümlü say›s›n›n y›llara göre da¤›l›m›,
hükümlü ve tutuklu “iflçi” say›s›n›n giderek artt›¤›n› fakat buna karfl›n
serbest iflçi say›s›n›n azald›¤›n› göstermektedir. ‹flyurtlar›n›n gelifltiril-
mesiyle, hükümlülerin daha vas›fl› iflçiler hâline gelmeye bafllad›¤›
düflünülebilir ve göreli olarak serbest iflçi say›s›nda bu nedenle azalt-
maya gidilmifl olabilir. Ancak yetkililer daima serbest iflçilerin olmas›
gerekti¤ini, iflletmenin gelece¤ini hükümlü eme¤i üzerine kurman›n
hatal› olaca¤›n› ifade etmektedir. Çünkü hükümlülerin verimlilik dü-
zeyi düflük ve çal›flma yönelimleri zay›ft›r. Kurumda kal›c› olmad›kla-
r› gibi, her zaman için af durumu söz konusu olabilir.

Tablo 4: Cezaevi iflyurtlar›nda çal›flanlara yap›lan ödemelerin y›l-
lara göre da¤›l›m› (Y›l/TL)34

Bir hükümlü veya tutuklunun devlete maliyeti 2002 y›l›nda be-
lirlenmifltir. Bu rakamlara göre toplam 57.681 hükümlü ve tutuklu
vard›r. Personel+ cari+yat›r›m dâhil toplam harcamalar da
293.874.000.000 TL olarak belirlenmifltir. Bir tutuklu veya hükümlü-
nün devlete maliyeti, y›ll›k 5.094.814.583. TL ve günlük 14.152.262.
TL olmaktad›r.35 Adalet Bakan› Çiçek (2003) 2003 y›l› Bakanl›¤›n büt-
çesiyle ilgili konuflmas›nda 4301 say›l› yasan›n yay›nlanmas›ndan
sonra iflyurtlar›n›n kâr durumunun, -faiz ve di¤er gelirler hariç-
2000 y›l›nda 5.126.243.838.119. TL, 2001 y›l›nda 9.586.329.711.680. TL
tutar›nda oldu¤unu göstermifltir. 

‹flyurtlar›nda hükümlülerin ücretlendirilmesi ç›rak, kalfa ve usta
statüleri üzerinden yap›lmaktad›r. Her hükümlü belirli bir süre çal›fl-
t›ktan sonra ustal›k statüsünden ücret almaya hak kazanabilmektedir
Son ücretlendirme Bakanl›k taraf›ndan 3, 3.5, 4 milyon olarak belirlen-
mifltir. Ancak iflyurtlar›nda çal›flan hükümlü ve tutuklulara ödenen
4.000.000. TL gündelikten iafle bedeli kesilmekte iken, 4671 say›l› kanun-
la yap›lan de¤ifliklik uyar›nca iafle bedeli kald›r›lm›flt›r. ‹flyurtlar›nda
görevli personel, iflçi ve hükümlülere, iflyurtlar›n›n -her türlü faaliyet

34 (Taflk›n 2002: 335)
35 (Adalet Bakanl›¤› 2002)

Y›l 1997 1998 1999 2000 2001

Hükümlü/ 210.324.280.779 460.606.508.369 682.029.057.993 1.196.155.688.944 997.878.817.592
Tutuklu

Serbest ‹flçi 106.414.044.399 203.873.478.922 433.441.396.520 538.317.381.581 691.692.365.468

TOPLAM 316.738.325.178 664.479.987.291 1.115.470.454.513 1.734.473.070.525 1.689.571.183.060
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d›fl› gelirleri ve faizler hariç olmak üzere- y›ll›k kârlar›n›n % 25’ini afl-
mamak kayd›yla kâr pay› ödemesi yap›lmaktad›r. 2001 y›l› için 3.625
personel ve iflçi ile 1.255 hükümlüye 2.364.726.585.400 lira kâr pay›
ödemesi yap›lm›flt›r.36

2. Araflt›rman›n yöntemi

Cezaevi d›fl›ndaki çal›flma yaflam›na daha yak›n özellikte olduklar›
düflünülerek, araflt›rma aç›k cezaevi iflyurtlar›nda yap›lm›flt›r. Araflt›r-
ma keflifsel özellikte olup, ifl kollar› çeflitlili¤i olan ve hükümlü say›s›-
n›n belli bir düzeyin üzerinde oldu¤u 12 aç›k cezaevi iflyurdundan se-
çilen bir örneklemle çal›fl›lm›flt›r. Toplam 303 erkek hükümlüden soru
kâ¤›d› arac›l›¤›yla al›nan bilgiler, 14 hükümlüyle yap›lan yüz yüze
görüflmelerden elde edilen niteliksel veriler ›fl›¤›nda yorumlanm›flt›r.
Ayr›ca cezaevi yönetim ve denetim personeli ile e¤itimci ve uzman
mesleklerden personelle yap›lan yüz yüze görüflmelerden elde edilen
veriler de de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. 

3. Alan çal›flmas›ndan notlar

Araflt›rma Sivas, Çanakkale, Foça, Dalaman, Kütahya, Bursa, Eski-
flehir, Ankara-Ayafl, Ankara-Ulucanlar, Ni¤de ve Ceyhan aç›k ceza-
evinde (12 iflyurdu) gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca Sivas kad›n aç›k ceza-
evi araflt›rmas› daha farkl› bir kurgu ile ayr›ca yap›lm›flt›r. Cezaevleri
konusunda birçok araflt›rma olmas›na ra¤men, tamamen hükümlü
eme¤i üzerine odaklanm›fl fazla çal›flman›n olmay›fl› nedeniyle araflt›r-
ma keflifsel nitelik tafl›maktad›r. Çal›flma etkinli¤i, akademik e¤itim ve
günlük yaflam örüntüleri ve hükümlülerin ifl ve iflyurtlar›n› de¤erlen-
dirmeleri baflta olmak üzere, aç›k cezaevi iflyurtlar›n›n çok boyutlu
araflt›r›lmas› plânlanm›flt›r. Araflt›rman›n raporu üzerinde hâlen çal›fl-
malar devam etmektedir. Bu nedenle “alandan notlar” çok genel bafl-
l›klar olarak aktar›lacakt›r. 

Kapal› cezaevlerinden farkl› olarak aç›k cezaevleri, en az güvenlikli
cezaevi statüsündedir, d›fl infaz koruma yoktur, infaz koruma perso-
neli silâh tafl›maz ve cezaevi alan›n› d›fl dünyadan bir okul duvar› ola-
bilecek yükseklikte duvarlar ay›r›rken, tar›m cezaevlerinin çok genifl
topraklar› sadece dikenli çitlerle çevrilidir. Kaç›fla engeli olmayan ceza-
evleri olarak, d›flar› ile sürekli telefon ba¤lant›s›, aç›k ziyaret ve d›flar›
izni bulunur. En önemli farkl›l›klar› aç›k cezaevlerinin ifl esas›na dayal›

36 (Çiçek, 2003)
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olmalar› ve çal›flman›n zorunlu olmas›d›r. Dolay›s›yla aç›k cezaevle-
rinde yaflam bu temel etkinlik üzerine kurulmufltur ve çal›flma yoluy-
la hükümlülerin beceri kazanmalar› yan›nda, cezaevi üretimi yoluyla
baflta cezaevleri olmak üzere çevredeki kamu kurulufllar›n›n baz› ge-
reksinimlerinin karfl›lanmas› amaçlanmaktad›r. 

Aç›k cezaevlerindeki di¤er etkinliklerden biri de e¤itim çal›flmala-
r›d›r. E¤itim çal›flmalar› akademik ve meslekî e¤itim ile sosyal e¤itim-
den oluflmaktad›r. Bu becerilerin belgelenmesi hükümlüler için olduk-
ça önemlidir. Cezaevlerinde aç›lan kurslarda hükümlülere sertifika ve-
rilmektedir. Ancak akademik e¤itim denince cezaevi d›fl›nda ifl arar-
ken e¤itim düzeyi hakk›nda iflverene bilgi verebilecek bir diploma an-
lafl›l›r. Sosyal e¤itim ise iletiflim becerileri ve özgüven kazan›lmas› aç›-
s›ndan çok önemlidir. Özellikle ifl aramalar› s›ras›nda, cezaevinden
ç›km›fl eski hükümlülere karfl› kal›p yarg›lar›n y›k›lmas›n› sa¤layacak
olan “kendini iyi ifade edebilmek ve sosyal iliflki kurabilmek” beceri-
leridir. Bofl zaman etkinlikleri de hükümlülerin yeniden biçimlendiril-
melerinde önemli yere sahiptir. 

Bu temel etkinlikler d›fl›nda hükümlülerin cezaevi içinde d›flar›dan
farkl› bir sosyal yaflamlar› vard›r. Hükümlüler aras› iliflkiler ile hü-
kümlü-denetim personeli iliflkilerinin do¤as› cezaevi kültürünü yans›-
t›r. Denetim ve disipline etme, yönetici ve infaz koruma memurlar›n›n
görevi iken, ifl esas›na dayal› cezaevlerinde ustabafl› teknisyen ve mü-
hendisler de iflin denetimi ve yürütülmesinde sorumluluk üstlenirler.
Sa¤l›k personeli, e¤itimciler, psikolog ve sosyal çal›flmac›lar hükümlü-
lerin sadece cezaevi içi yaflamlar›n› kolaylaflt›rmak için de¤il, ayn› za-
manda d›flar›yla olan iliflkilerin de sa¤l›kl› yürütülmesinde yard›mc›
olmaya çal›fl›rlar.

Aç›k cezaevi süreci hükümlünün topluma geri dönüfl anlam›nda
d›flar›ya aras›ndaki son aflamad›r. Bu aflamada sadece istihdam edile-
bilirlik vas›flar› de¤il, tahliye sonras›nda yaflan›labilecek sorunlarla bafl
edebilme aç›s›ndan sosyal destek sa¤lanmas› beklenir. Hükümlülerin
tahliye sonras› için birçok endiflesi olabilir. Bunlar›n bafl›nda cezaevine
tekrar dönüfl anlam›na gelebilecek olan “ifl bulamama” korkusu gelir.
Tahliyesine çok az bir süre kalan hükümlülere ifl arama izni verilmesi
bu endiflenin giderilmesini sa¤lay›c› ve istihdama do¤ru bir ad›m nite-
li¤indedir.

Alan çal›flmas›n›n ana hatlar› bu flekilde belirtildikten sonra iflyurt-
lar›nda çal›flma etkinli¤i hakk›nda baz› notlardan söz etmeden önce
hükümlü profilinin genel özelliklerinden söz edilmesi gerekir. 
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Hükümlülerin profili 

Çal›flmaktan çok aç›k cezaevine gelmek önem tafl›d›¤› için ne kapal›
cezaevi yetkilileri ne de hükümlü çal›fl›p çal›flamayaca¤›na bakmadan
aç›k cezaevine gelmektedir. Yafl› ve fiziksel gücü nedeniyle çal›flmamas›
gereken hükümlüler ifl kolunda gözükmekle birlikte fiilen çal›flmaya-
bilmektedir. Bu nedenle yafl da¤›l›m›nda y›¤›l›m 25-44 yafl grubunda
olmufltur. E¤itim düzeylerine bak›ld›¤›nda hükümlülerin yar›s›n›n il-
kokul mezunu oldu¤u görülmektedir. Medenî durumlar›na gelince
büyük ço¤unluk evlidir ve yine büyük ço¤unluk çocuksuz hükümlü-
lerden oluflmaktad›r. 

‹flledikleri suçlarda “kiflilere karfl› suçlar” grubu öne ç›kmaktad›r.
Büyük kentlerden gelen hükümlülerin ekonomik nedenli suç kategori-
sinde de say›ca fazla olduklar› görülmektedir. Aç›k cezaevine siyasî
suçtan hüküm giymifl olanlar ancak özel koflullarda gelebilmektedir. 

‹flyurtlar›nda çal›flma

‹flyurtlar›nda hükümlülerin çal›flt›klar› ifl kollar›, yapt›klar› ifllerin
yap›sal özellikleri, çal›flma koflullar›, ifle ve iflyurtlar›na iliflkin düflün-
celerinin belirlenmesinde etkilidir. Bu da genel olarak cezaevinin hangi
bölgede ve ne amaçla iflletildi¤ine, cezaevi müdürlerinin hangi yöne-
tim tarz›n› benimsediklerine göre önemli ölçüde de¤iflmektedir. Genel
olarak cezaevi iflyurtlar›nda, hükümlü eme¤i ile serbest/d›flar›dan ifl-
çiler bir arada bulunmaktad›r. Ço¤u ustabafl› ve teknisyen olarak istih-
dam edilmektedir. Bu uygulaman›n ana nedeni hükümlülerin sürekli-
lik arz eden bir emek olmamas›d›r. Zorunlu çal›flan insanlar›n verimli-
lik düzeyinin düflük ve ifle yöneliminin zay›f olmas›, üstelik de tahliye
ve af durumunda cezaevi ifllerinin ortada kalmas› gibi nedenlerle d›fla-
r›dan iflçi çal›flt›r›lmaktad›r.

Cezaevlerinin baz›lar› tar›m cezaevidir ve bu tip cezaevlerinde ifl
kollar› genellikle tar›m, tar›m ürünleri, hayvanc›l›k ve bunlardan elde
edilen g›da imalât› üzerinedir. Bu cezaevleri hem kendi gereksinimle-
rini, hem de çevredeki kamu kurulufllar›n›n gereksinimlerini karfl›la-
maktad›rlar. Belirli ürünleri de d›flar›da haks›z rekabet sa¤lamamaya
dikkat ederek halka arz etmektedirler. Tüm cezaevlerinde en önemli ifl
etkinli¤ini temizlik ve idarî ifller bafll›¤› alt›nda toplayabiliriz. Orta de-
nilen hamaliye ifllerden müdürün postas› olmaya kadar de¤iflen, genel
olarak cezaevinde günlük yaflam›n devam ettirilmesi için gerekli olan
kalorifer, mutfak, temizlik vb. gibi ifller bu s›n›fta toplanabilir. Di¤er
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baz› ifl kollar›n› mobilya ve di¤er a¤aç iflleri, metal iflleri, inflaat vb. ola-
rak grupland›rmak mümkündür.

Cezaevi iflyurtlar›nda çok say›da ifl kolu olmas›na karfl›n bunlar›n
hepsi ifller hâlde olmayabilmektedir. Örne¤in erkek iflyurtlar›nda hal›-
c›l›k ifl kolu birçok cezaevinde iflletilmemektedir. Ancak ifl kollar›n›n
olmas›, o ifl koluna ayr›lan bütçeden cezaevinin yararlanmas› anlam›-
na geldi¤i için, baz› cezaevleri hükümlü çal›flt›rmasa da, baz› ifl kolla-
r›n› bulundurmaktad›r. ‹fl kollar›n›n say›s›, kapasiteleri ve kârl›l›k
durumlar› cezaevinin bulundu¤u yere, nas›l yap›land›r›ld›¤›na, kamu
kurulufllar›n›n bölgedeki taleplerine ve çevredeki piyasa koflullar›na
göre de¤iflmektedir. 

Hükümlülerin günlük çal›flma süresi 4857 say›l› ifl yasas› uyar›nca
günlük 8 saat üzerinden belirlenmifltir. Araflt›rmam›zda da çal›flt›rma
sürelerinin buna uygun yürütüldü¤ü, ancak cezaevinin türüne, ifl ko-
luna ve siparifl durumuna göre esnek ve fazla çal›flt›rmaya gidilebildi-
¤i görülmüfltür. Yine ifl haftas› genellikle 5 gündür.

Hükümlülere ç›rak, kalfa ve ustal›k statüsü ile 3-4 milyon aras›nda
de¤iflen günlük ücret ödenmektedir. ‹flyurduna gelen bir hükümlü ilk 1-
2 ay ücret alamad›¤› gibi ilk 6 ay boyunca ç›rak statüsü üzerinden ücret
alabilmektedir.37 Araflt›rmam›zda ortalama ayl›k kazanç 57 milyon TL
olarak belirlenmifltir. Birçok hükümlü bu paray› cezaevi içinde gereksi-
nimlerine harcamaktad›r ama birço¤u d›flar›dan gelen takviye olmazsa
geçinemediklerini ifade etmifllerdir. Bunlar›n tersine, hem bu ücretle ge-
çinen hem de ailesine para gönderenler bulunmaktad›r. Cezaevlerinin
y›ll›k kârlar› üzerinden hükümlüler ve personel, oranlar› yasayla düzen-
lenmifl kâr pay› almaktad›rlar. Cezaevlerinde hükümlüler kendilerine
düzenli ödeme yap›ld›¤›n› belirtmektedirler. Eme¤in karfl›l›¤›nda sem-
bolik de olsa bir ücret verilmesi ve bunun muntazam yap›lmas›, hüküm-
lülerin çal›flma kültürü içinde sosyalleflmeleri aç›s›ndan çok önemlidir. 

Hükümlüler cezaevinde kald›klar› süre içinde genellikle hep ayn›
ifl kolunda çal›flt›r›lmaktad›r. ‹flin çeflitlili¤i olsa bile, birbirlerinin iflle-
rini yapma veya yapt›klar› iflleri de¤ifltirme olanaklar› yoktur. Sadece
hükümlülerin dörtte biri farkl› ifller deneme flans›na sahip görünmek-
tedir. Cezaevi yöneticileri iflte hükümlü önerilerine aç›k olduklar›n›,
çok az da olsa baz› durumlarda kararlar›n› uygulamaya geçirebildikle-
rini söylerken, “sadece söyleneni yapar›z” diyen hükümlülerin yar›ya

37 (Adalet Bakanl›¤›, 2001)
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yak›n bir orana sahip olmas›, “iflyurtlar› çal›flma kültürünün” disiplin
üzerinden kurguland›¤›n› göstermektedir. 

‹flyurtlar›nda baz› olumlu düzenlemelere ra¤men hükümlülerin
özerk olabilmeleri ve iflin sorumlulu¤unu tek bafl›na alabilmeleri
mümkün de¤ildir veya bunu yapabilen say›s› oldukça azd›r. Bu ancak
hükümlülerin d›flar›da ayn› iflte uzman olmalar› durumunda göreli
olarak yap›labilmektedir. Hükümlülerin büyük ço¤unlu¤u atölyelerde
bütün makineleri kullanmalar›na izin verildi¤ini ifade etmektedirler.
Ancak baz› ifl kollar›nda hassas veya tehlikeli olabilecek makinelerin
kulland›r›lmad›¤› görülmüfltür. Hükümlüler baz› makineleri sadece
usta ve ustabafl› varken kullanabilmektedirler.

Mobilya ve metal iflleri ile ilgili ifl kollar›nda ifl kazas› riski vard›r.
‹fl koluna ba¤l› olarak, kesici, delici ve pres makinelerin dikkatli kulla-
n›lmas› gerekmektedir. Ve hükümlüler gibi iflin içinden gelmeyen “ifl-
çileri” kullanman›n riski yönetici, ustabafllar› ve teknisyenlerce ifade
edilmektedir. 

Hükümlülerin çal›flt›klar› ifl kolundan genel olarak memnun ol-
duklar› anlafl›lmaktad›r. Hükümlüler % 98’lik bir oranla iflyurduna
gönüllü geldiklerini ifade etmifllerdir. Ancak yüz yüze görüflmelerde
iflyurduna gelmekten çok aç›k cezaevinin sundu¤u olanaklar›n hü-
kümlülere cazip geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Çal›flmak ise ikinci plânda
kalmaktad›r. Hükümlülere cazip gelen bir çal›flma biçimi cezaevi d›-
fl›nda çal›flmad›r. Birçok aç›k cezaevinde hükümlülerin d›flar› ile ba¤-
lant›l› ifllerde çal›flt›r›ld›klar› görülmüfltür. 

Ço¤u cezaevi flehir d›fl›nda ve do¤an›n içinde yer almaktad›r (ta-
r›m cezaevleri) ve d›flar›dan bak›ld›¤›nda bir okul yaz kamp›na benze-
tilebilir. Di¤er yandan hükümlülerin ço¤unun kapal›dan kurtulup aç›k
cezaevlerine yeni gelmifl olmalar› bu olumlu yaklafl›mda etkili olmufl
olabilir. Nitekim, aç›k cezaevinde olduklar› hâlde kilitli kap›lar ard›nda
bulunan ve d›flar›da (cezaevi içindeki ortak alanlarda) dolaflmalar›na
izin verilmeyen kad›n hükümlülerin olumsuz de¤erlendirmeleri, bu
söylediklerimizi desteklemektedir. 

Çal›flmak istemeyen hükümlülerin varl›¤› cezaevi yönetimleri için
sorundur. Öncelikle kapal›dan aç›¤a gelmenin bir uyumsuzlu¤a yol açt›-
¤› düflünülerek hükümlülere daha esnek ve olumlu yaklafl›lmaktad›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda hükümlülerin söz etti¤i uygulama hükümlünün ifle
yönlendirilmesinde olumlu bir yaklafl›m olarak ifle özendirilme ve düflük
tempolu ifllere gönderilme fleklinde ortaya ç›kmaktad›r. Ancak “kapal›ya
iade” tehdidinin cezaevlerinde çal›flman›n sa¤lanabilmesi için disipline
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etme arac› olarak çok yayg›n kullan›ld›¤› görülmektedir ve mevzuat da
bu yöndedir. Ancak baz› mahkûmlar›n çal›flt›r›lmas›n›n mümkün olma-
d›¤› yönetim taraf›ndan söylenmektedir. Genellikle çal›flma al›flkanl›¤›
bulunmayan, hayat›n› suçla kazanan baz› hükümlüler için kapal›ya geri
gönderilmekten baflka yol olmad›¤› da vurgulanmaktad›r.

De¤erlendirme

Afl›r› kalabal›klaflan cezaevlerinde hükümlülerin ›slah edilmesi so-
runu yeni yaklafl›m aray›fllar› yaratmaktad›r. Bat› toplumlar›nda çö-
züm olarak ortaya ç›kan cezaevi özellefltirmeleri ve hükümlü eme¤in-
den daha fazla kamusal yarar elde etme çabalar› görülmektedir. Artan
maliyetler için çözüm olarak önerilen tedbirlerin hükümlü aç›s›ndan
faydalar› var m›d›r? Hükümlülerin çal›flt›r›lmas›yla cezaevlerinde ya-
p›lan, maliyetin ne kadar düflürülebilece¤i ve cezaevi nüfusu içinde
kurtar›labilir olan hükümlülere nas›l bir flans daha verilece¤i ve top-
lumla bütünlefltirilebilece¤i sorusuna yan›t aramakt›r. Görünen odur
ki kapat›lma ve cezaevi ›slah programlar› çok baflar›l› de¤ildir. Bu suç-
ta art›fl, cezaevine tekrar ve tekrar dönüfl oranlar› ve her malî y›lda ar-
tan cezaevi bütçe rakamlar›na bak›l›nca kolayca anlafl›labilir. 

Cezaevlerinin AB’ye uyum çerçevesinde yeniden düzenlenmesi
çabalar› vard›r. Yeni ceza yasas› tasla¤› baz› olumlu düzenlemeler ge-
tirirken, hükümlülerin iyilefltirilmelerine yönelik istihdam edilebilirlik
vas›flar›n› art›r›c› uzman personel (mühendis ve teknisyen) ile sosyal
ve ruhsal destek verebilecek uzmanlara (psikolog, sosyal çal›flmac›,
e¤itmen) yat›r›m yap›lmas› ihmal edilmektedir. ‹flyurtlar›n›n d›fl piya-
sa koflullar›na uyumlu olarak yeniden düzenlenmeleri gerekti¤i, hem
hükümlü hem uzman personel taraf›ndan dile getirilmifltir. ‹flletmeye
dönüfltürülen cezaevlerinde, hükümlülerin iyilefltirilmesi ve d›fl dün-
yaya geri dönüfllerinin baflar›l› olmas› amac›, kâr güdüsünün gölgesinde
kalabilir. Bakanl›k ve cezaevi yönetimlerinin bu ikilemi dikkatli biçim-
de de¤erlendirmeleri gerekmektedir. 
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Cezaevi ‹zleme Kurullar›n›n 
Yap›s› ve ‹fllevi

Nezih Varol*

Cezaevleri, kiflilerin hukukî süreçte al›konulduklar› yerlerdir. Ce-
zaevi flartlar›n›n ve buradaki yaflam koflullar›n›n, her bir hükümlü ve
tutuklu için ayr› birer olgu olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i düflünül-
dü¤ünde, önemi daha çok artan bir konu ile karfl› karfl›ya oldu¤umu-
zu görmekteyiz. 

Ülkemizde toplam 526 adet cezaevi bulunmakla birlikte 2002 y›l›
sonu itibariyle 59187 hükümlü ve tutuklu burada kalm›flt›r ve hâlen
benzer say›ya yak›n› yaflamlar›n› buralarda devam ettirmektedir.

Cezaevi Tiplerine Göre Kapasiteyi Gösterir Liste (23. 09. 2002 tari-
hi itibariyle)

* Yard. Doç. Dr. Nezih Varol, Marmara Üniversitesi Sa¤l›k E¤itim Fakültesi Halk
Sa¤l›¤› ve Adlî T›p Uzman›, Kartal H Tipi Cezaevi ‹zleme Kurulu Baflkan›, ‹stan-
bul. 

Tip Adet Kapasite Toplam

A 54 24 1.320

A1 51 24 1.224

A2 23 40 920

A3 37 60 2.220

B 21 130 2.730

C 8 300 2.400

E 45 600 24.260
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Kiflilerin özgürlüklerinin k›s›tlanarak, cezaevinde kalma gerekçe-
leri günümüzde hâlen tart›flma konusudur.

Bir okul veya rehabilitasyon merkezi olma özelli¤i tafl›mas› gerek-
ti¤i s›kça öne ç›kan bu yerlerde, infaz ve ›slah uygulamalar›na iliflkin
ifllem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, kiflilerin sa¤l›k ve ya-
flam koflullar›, iç güvenlik, sevk ve nakil ifllemlerinin insan haklar›na
ve kifli onuruna yak›fl›r yap›l›p yap›lmad›¤›n›n belirlenmesi amac›yla
yeni bir yap›lanmaya gidilmifltir. 

21. 06. 2001 gün ve 24439 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yü-
rürlü¤e giren 14. 06. 2001 gün ve 4681 say›l› Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve
Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu ile ülkemizde bir uygulama bafl-
lat›lm›flt›r. 

Askerî ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerini kapsam d›fl›nda tutan
bu kanunun amac›, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf oldu¤u
uluslararas› sözleflmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz
kurumlar› ve tutukevlerinin yönetim, iflleyifl ve uygulamalar›n› yerin-
de görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor hâline getirerek
yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumlar› ve tutu-
kevleri izleme kurullar›n›n kurulmas›na, görev ve yetkilerine iliflkin
esas ve usulleri düzenlemektir. 

Yetki alan›, adlî yarg› adalet komisyonunun bulundu¤u yarg› çev-
resi ile s›n›rl› olan ‹zleme Kurullar›, baflkanla birlikte befl üyeden olufl-
maktad›r. Üyelerde aranan nitelikler ise flöyledir. 

1. 14. 7. 1965 tarihli ve 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununda
öngörülen genel flartlar.

F 6 368 2.208
K1 130 42 5.544
K2 39 60 2.340
Hususî tip 6 Muhtelif
350 kiflilik 24 350 8.050
500 kiflilik 6 500 3.000
Eski cezaevleri 28 Muhtelif
Kiral›k cezaevleri 7 Muhtelif
Aç›k cezaevleri 36 Muhtelif
Çocuk Islahevleri 3 Muhtelif
Kad›n çocuk cezaevi 1 480 480
Çocuk cezaevi 1 60 60
Toplam 526 71.979
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2. Otuz befl yafl›n› doldurmufl olmak.

3. T›p, eczac›l›k, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal
hizmetler, e¤itim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört y›ll›k yüksek
ö¤retim kurumlar›ndan veya bunlara denkli¤i kabul edilen yurt d›fl›n-
daki yüksek ö¤retim kurumlar›ndan mezun olmak ve mesle¤i ile ilgili
olarak kamu kurum ve kurulufllar›nda ya da özel sektörde en az on y›l
çal›flm›fl bulunmak.

4. Kiflisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlâkl› ola-
rak tan›nm›fl olmak.

5. Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teflkilâtlar›nda
görevli bulunmamak.

6. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri ile ilgili ihale, al›m, sat›m ve
benzeri hukukî iliflkilere taraf olmamak.

7. Görev yapacaklar› ceza infaz kurumlar› veya tutukevlerinde bu-
lunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin iflledi¤i suçtan, kendileri ve-
ya ikinci derece dâhil h›s›mlar› zarar görmemifl olmak.

Görev yapacaklar› ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerindeki hü-
kümlü ve tutuklulardan biri ile aralar›nda evlilik, vesayet veya ikinci
derece dâhil h›s›ml›k iliflkisi bulunmuyor olmak.

Adlî yarg› adalet komisyonunun önünde and içerek göreve baflla-
yan üyelerin görevleri ise kanunda flöyle ifade edilmifltir. 

1. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerindeki infaz ve ›slah uygula-
malar›na iliflkin ifllem ve faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yöne-
tici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve tutuklular› dinlemek.

2. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde infaz ve ›slah, hükümlü
ve tutuklular›n sa¤l›k ve yaflam koflullar›, iç güvenlik, sevk ve nakil ifl-
lemleri ile ilgili olarak gördükleri aksakl›k ve eksiklikleri yetkili merci-
lere bildirmek.

3. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve ald›k-
lar› bilgileri de¤erlendirerek en az üç ayda bir rapor düzenlemek, ra-
porun birer örne¤ini Adalet Bakanl›¤›na, izleme kurulunun bulundu-
¤u yarg› çevresindeki infaz hâkimli¤i ile Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na,
gerekti¤inde ayr›ca Türkiye Büyük Millet Meclisi ‹nsan Haklar›n› ‹nce-
leme Komisyonu Baflkanl›¤›na göndermek.

4. Kanunlarla verilen di¤er görevleri yapmak.

En az iki ayda bir ola¤an olarak toplanan izleme kurullar› üye tam
say›s›n›n salt ço¤unlu¤unun bir fazlas› ile toplan›r. Raporlar, kat›lan
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üyelerin salt ço¤unlu¤u ile kabul edilir. ‹lgili oldu¤u ceza infaz kuru-
mu veya tutukevini en az iki ayda bir olmak üzere, gerekli gördü¤ü
her zaman ziyaret edebilir. Bu ziyarete kat›lanlar›n say›s› üçüncü f›k-
rada öngörülen toplant› yeter say›s›ndan az olamaz. 

‹zleme kurullar›n›n çal›flma esas ve usulleri ile yapacaklar› ziyaret-
lerin flekli ve bu kanunun uygulanmas›na iliflkin di¤er hususlar yönet-
melikte gösterilir. 

‹zleme kurullar›n›n çal›flma esas ve usulleri ile kurumlara yapa-
caklar› ziyaretlerin fleklini ve kanunun uygulanmas›na iliflkin hususlar›
düzenlemek üzere yönetmelik ç›kar›lm›flt›r. 

Buna göre; izleme kurulu, kurumla ilgili tespitlerini ve ald›¤› bilgi-
leri de¤erlendirerek en az üç ayda bir defa olmak üzere, düflünce ve
önerilerini de içeren bir rapor düzenler. 

Raporun birer örne¤i Bakanl›¤a, ilgili Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na,
infaz hâkimli¤inin görev alan›na giren bir flikâyet konusu bulundu¤u
takdirde ilgili infaz hâkimli¤ine, gerekti¤inde ayr›ca Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu Baflkanl›¤›na gönderilir.

‹zleme kurulu raporlar›nda de¤inilen hususlar, Bakanl›k, Genel
Müdürlük ve ilgili Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan de¤erlendirile-
rek gereken tedbirler al›n›r.

‹zleme kurulu baflkan ve üyeleri, ziyaret ve çal›flmalar›nda kurum
güvenli¤inin ve hizmetlerinin aksamamas›na, kurum personeli ve hü-
kümlü ve tutuklularla görev s›n›rlar›n› aflacak flekilde konuflma veya
tart›flma ortam› yarat›lmamas›na dikkat ve özen göstermekle yüküm-
lüdürler.

‹zleme kurulu üyeleri, görevleri s›ras›nda edindikleri bilgileri ve
düzenlenen raporlar›, konunun özelli¤ine göre Bakanl›¤›n veya ilgili
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n izni olmaks›z›n aç›klayamazlar.

Ülkemizde hâlen 129 merkezde 645 kurul üyesi görev yapmakta-
d›r. Bunlar›n; 137’si avukat, 109’u doktor, 61’i eczac›, 44’ü ö¤retmen,
26’s› okul müdürü, 12’si mühendis, 11’i psikolog, 10’u emekli hâkim ve
cumhuriyet savc›s›, 9’u sosyal hizmet uzman›, 226’s› di¤er meslek dal-
lar›ndand›r.

‹zleme kurullar› 2002 y›l› içinde 2707 öneri vermifl, bunlar›n 912’si
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan çözülebilecek öneri olarak kabul
edilmifltir. 763’ü kurumlar›n fizikî yap›s›, 589’u ödenekler, 259’u e¤i-
tim, 182’si de personel eksikli¤i ile ilgili olmufltur. 



Sa¤l›k Sorunu Olan Hükümlülerde 
Yaflanan Etik Sorunlar

Lale Alg›er, fieyda Ökdem,
Alper Beder, Nesrin Çobano¤lu* —

Cezaevlerinde en önemli sorun alanlar›ndan birisini sa¤l›kla ilgili
problemler oluflturmaktad›r. ‹zolasyonun fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden travmatik etkileri, yetersiz ve dengesiz beslenme, hijyenik
koflullar›n iyi olmamas›, ›s›nma, havaland›rma ve ayd›nlatma ile ilgili
sorunlar, açl›k grevleri, iflkence ve benzeri travmalar hükümlüleri sa¤-
l›k aç›s›ndan riskli grup hâline getirmektedir. 

Bat› kültürleri 17. yüzy›ldan beri insanlar›n sosyal, yasal ya da
politik özellikleri ne olursa olsun do¤al olarak belirli haklara sahip ol-
duklar›n› savunurlar. Hak; bireyi her türlü egemene karfl› koruyan etik
ve yasal de¤erler, kurallar, düzenlemeler bütünüdür. Haklar, bireyin
insan olarak sahip oldu¤u iç mülkiyettir. Vazgeçilmez, süreklidir ve
tart›flmas›z olarak insana aittir. Bugün sa¤l›¤›n bir ayr›cal›ktan çok bir
hak oldu¤u kabul edilmektedir. 

Dünya Sa¤l›k Örgütü 1946 y›l›nda “eriflilebilen en yüksek sa¤l›k dü-
zeyine ulaflmak; din, ›rk, siyasal inanç, ekonomik ve toplumsal durum

* Doç. Dr. Lale Alg›er, Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik
Bölümü, Ankara.
Dr. fieyda Ökdem, Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik
Bölümü, Ankara.
Dr. Alper Beder, Baflkent Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü,
Ankara.
Dr. Nesrin Çobano¤lu, Baflkent Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbî Etik ve T›p Tarihi
Ana Bilim Dal›, Ankara.
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ayr›m› yap›lmaks›z›n, her insan için temel haklardan biridir” diyerek
sa¤l›k hakk›na iflaret etmifltir. 1978 y›l›nda düzenlenen Alma Ata konfe-
rans›nda da sa¤l›k hakk› temel haklardan biri olarak kabul edilmifltir.

TC Anayasas›na göre sa¤l›k do¤ufltan kazan›lm›fl bir insan hakk›d›r.
Bu nedenle herkes “sa¤l›k hizmetlerinden eflit biçimde yararlanacakt›r”.

Hükümlülük, sa¤l›k hakk›n› ortadan kald›ran bir süreç de¤ildir,
tam aksine pek çok insan haklar› metinlerinde hükümlülü¤ün t›bbî ba-
k›m gereksinimini art›r›c› etkisi nedeni ile hükümlülerin en az›ndan öz-
gür insanlar kadar t›bbî bak›m hakk›nda sahip olduklar› belirtilmifltir. 

Birleflmifl Milletler Ekonomik ve Toplumsal Konseyinin 31 Tem-
muz 1957’de onaylad›¤› “Tutuklu ve Hükümlülere Karfl› Uyulmas›
Gerekli Asgarî Standart Kurallar” metninde tutuklu ve hükümlülerin
beslenme, giyim, hijyen, sa¤l›k gibi gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda
insana yak›fl›r koflullar›n sa¤lanmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 

Uluslararas› Hemflireler Birli¤inin 1983 y›l›nda yay›nlad›¤› ve 1991
y›l›nda tekrar gözden geçirilen “‹nsan Haklar›n›n Korunmas›nda
Hemflirenin Rolü” metninde “sa¤l›k hizmeti, bütün bireyler için bir
hakt›r, herkes ekonomik, politik, co¤rafî ›rksal ya da dinsel kayg›lar›
olmaks›z›n sa¤l›k hizmetlerine ulaflabilmelidir. Her zaman ve her yer-
de insanlar›n, sa¤l›k haklar›n› güvence alt›na almak hemflirelerin so-
rumlulu¤udur. Bu sorumluluk ”hemflirelik eti¤ine uygun olarak yeter-
li bak›m vermeyi kapsar” cümlesiyle ifade edilmektedir. 

Hasta haklar› ise toplumsal boyutu yönünden sa¤l›k hakk› ile tam
bir kesiflme gösterse de, özellikle bireysel nitelikteki haklar aç›s›ndan
daha farkl› bir kapsamda ele al›nmal›d›r. Hasta haklar› esas olarak in-
san haklar›n›n ve de¤erlerinin sa¤l›k hizmetlerine uygulanmas›n› be-
lirtmekte ve kayna¤›n› insan haklar› ile ilgili temel belgelerden almak-
tad›r. 1 A¤ustos 1998’de ülkemizde yürürlü¤e giren Hasta Haklar› Yö-
netmeli¤inde de, hasta haklar› temel insan haklar›n›n sa¤l›k hizmetle-
ri alan›ndaki yans›mas› fleklinde aç›klanmaktad›r. Toplumsal-siyasal
düzeyde hasta haklar›n›n en temel hedefi, sa¤l›k hizmetlerinin sürekli
k›l›nmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 

Sa¤l›k sorunu olan tutuklu ve hükümlülerde, hasta haklar› aç›s›n-
dan en önemli sorunlar, cezaevi koflullar›n›n özgürlü¤ü k›s›tlay›c›
özelli¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu durum t›p eti¤i ilkelerinden biri-
si olan, özerkli¤e sayg› ilkesinin yaflama geçirilmesiyle çat›flmaktad›r.
Özerk birey oldu¤u varsay›larak iflledi¤i suç nedeniyle cezaland›r›lan
kifli, bu uygulamayla özerk seçimi do¤rultusunda özerk eylemde bu-



lunmaktan ceza süresince al›konulmaktad›r. Bu durumun sa¤l›k alan›na
yans›yan sonuçlar›ndan birisi, hükümlünün hekim seçme özgürlü¤ü-
nün bulunmamas›d›r. Hükümlüler gerekli durumlarda hekimlere ara-
c›s›z olarak baflvurabilmeli, onlara hekim seçme hakk› tan›nmal›d›r. 

Özerkli¤e sayg› ilkesi ile birlikte ele al›nan bir di¤er durum bilgi-
lendirme ve bilgilendirilmifl onamd›r. Hastan›n hastal›¤›, uygulanacak
olan tan›sal giriflimler ve tedavi ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilgilendi-
rilmifl onam›n›n al›nmas› bugün tüm sa¤l›k profesyonelleri için etik bir
yükümlülüktür.

Avrupa iflkencenin ve insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› ceza ya da
muamelelerin önlenmesi komitesinin raporuna göre; tedavi aç›s›ndan
herhangi bir sorun oluflturmad›¤› takdirde hastalar cezaevi t›p dosya-
lar›n›n içeri¤ini görebilme hakk›na sahip olmal›d›rlar. 

Kendilerine verilen bilginin ailelerine, avukatlar›na ya da d›flar›-
dan bir doktora iletilmesini isteyebilmelidirler. 

Muhakeme sahibi her hastan›n tedaviyi ya da herhangi bir girifli-
mi reddetme hakk› vard›r. Etik ikilemlerle s›kça karfl›lafl›lan bir di¤er
durum olan açl›k grevlerinde baz› ülkelerdeki kamu yetkilileri ya da
profesyonel kurumlar hastan›n bilinci ciddî bir biçimde bozuldu¤un-
da, ölümü engellemek için doktorun müdahale etmesini zorunlu k›-
lar. Di¤er ülkelerde ise kural, klinik kararlar› gerekli yerlere dan›flan
ve bütün verileri de¤erlendiren sorumlu doktora b›rakma yönünde-
dir. 

Açl›k grevlerinde zorla a¤›zdan ya da damar yoluyla besleme etik
aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. Dünya Tabipler Birli¤inin 1975 y›l›nda ya-
y›nlad›¤› Tokyo Bildirgesine göre; bir hükümlü beslenmeyi reddetti-
¤inde, e¤er hekim beslenmeyi gönüllü olarak reddetmenin yol açaca¤›
sonuçlar üzerinde kiflinin tam ve do¤ru bir yarg›ya varacak yetenekte
oldu¤u kan›s›nda ise bir kifliyi damardan beslemeyecektir. Hükümlü-
nün böyle bir yarg›ya varma yetene¤i ile ilgili karar› en az›ndan bir
baflka ba¤›ms›z hekimce onaylanmal›d›r. 

Uluslararas› Hemflireler Birli¤inin insan haklar›n›n korunmas›y-
la hemflirenin rolü metni hemflirelere bu konu ile ilgili olarak flu so-
rumlulu¤u vermektedir “Bir hasta ya da hükümlü kendisine verilen
yiyece¤i ya da tedaviyi reddetme hakk›na sahiptir. Hemflire hasta ya
da hükümlünün bu türden bir eylemin sonuçlar›n› bilmesini sa¤la-
yabilir, ancak zorla besin maddesi ya da ilâç verilmesi eylemine ka-
t›lmamal›d›r. 
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Açl›k grevinde hasta izlemi çok önemlidir. Kiflinin durumu kötü-
ye giderse kendisine iletilir. Ancak açl›k grevini b›rakmas› konusunda
bask› yap›lmamal› ve yönlendirici olunmal›d›r.

Kiflinin bilincini yitirdi¤i ya da görüflünün al›namad›¤› durumda
yak›nlar›na dan›flmak koflulu ile t›bbî giriflimler yap›lmal›d›r. Açl›k
grevi süresince tüm klinik kararlara kiflinin tam kat›l›m› sa¤lanmal›,
onam› al›nmal› ve güven ortam› yarat›lmal›d›r. 

Dünya Tabipler Birli¤inin açl›k grevcileri üzerine Malta Bildirge-
sine göre (1991) açl›k grevi ile karfl› karfl›ya olan hekimler; yaflam›n
kutsall›¤›na sayg› gösterilmesi etik zorunlulu¤u ile hastan›n kendi
ald›¤› karara sayg› gösterme görevi aras›nda çeliflki yaflayabilirler. Bil-
dirgede yer alan etik yaklafl›ma göre “Hekim ya da di¤er sa¤l›k per-
soneli açl›k grevinin k›r›lmas› için herhangi bir bask› yapmaz. Tedavi
ya da bak›m bu amaçla kullan›lamaz. Açl›k grevinin t›bbî sonuçlar›
net bir biçimde aktar›l›r. Açl›k grevcileri genellikle enfeksiyonlar›n te-
davisi ve a¤›zdan s›v› ya da damardan serum almay› kabul ederler.
Bu tarz bir müdahalenin reddedilmesi hastan›n sa¤l›¤›n›n di¤er yön-
lerine iliflkin ön yarg› oluflturmamal›d›r. Hastan›n ailesini bilgilendir-
mek hekimin sorumlulu¤undad›r. Ailenin bilgilendirilmemesi ancak
açl›k grevcisinin talebi ile olur”.

Bireyler aras›nda hiçbir ayr›m yapmaks›z›n onlar›n gereksinim
duydu¤u t›bbî bak›m› ve tedaviyi sunmak sa¤l›k profesyonellerinin
birinci görevidir. BM; tutuklu ve gözalt›nda olanlar› iflkence ve baflka
zalimce insanl›k d›fl› ya da onur k›r›c› davran›fl ya da cezaya karfl› ko-
rumada sa¤l›k profesyonellerinin özellikle de hekimlerin rolüne ilifl-
kin t›bbî etik ilkeleri belirlemifltir. ‹lke I “Tutuklu ve gözalt›nda bulu-
nanlar›n t›bbî bak›m›yla görevli sa¤l›k personelinin, özellikle hekim-
lerin, tutuklu ya da gözalt›nda bulunmayanlara sa¤lanan nitelik ve
düzeyde, an›lan kimselerin bedensel ve ruhsal sa¤l›klar›n› korumak
ve hastal›klar› tedavi etmek ödevidir”. Bu ba¤lamda çeflitli nedenler-
le sa¤l›k kurumlar›na gelerek bir hasta grubu olarak karfl›m›za ç›kan
hükümlülere bak›m verirken bir hasta olarak haklar› korunmal›d›r.
Ne yaz›k ki hasta haklar›n›n korunmas›nda bireylerin konumlar› ve
özellikleri önemli rol oynayabilmektedir. Emik taraf›ndan yap›lan bir
çal›flmada hasta haklar›n›n hükümlülerde % 20 oran›nda korundu¤u
belirlenmifltir. 

Hastane ortam›nda getirilen hükümlünün bir hasta olarak baflvur-
du¤u unutulmamal›d›r. Sa¤l›k profesyoneli-hasta iliflkisine konu ol-
mayacak biçimde kiflinin yarg›lanma ya da hüküm giyme nedeninin
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araflt›r›lmas› ve bu nedenin hastaya verilecek bak›m› etkilemesi etik
aç›s›ndan do¤ru de¤ildir. 

Hükümlü hastalar›n bak›m›nda karfl›lafl›lan bir di¤er durum giz-
lili¤e sayg› kural›n›n ihlâl edilmesidir. Gizlili¤e sayg› her bireyin te-
mel haklar›ndan birisidir. Hasta haklar› yönetmeli¤i hasta haklar›n›n
korunmas› alt bafll›¤› alt›ndaki 21. maddede “her türlü t›bbî müdaha-
lede hastan›n mahremiyetine sayg› duyulur. Mahremiyete sayg› gös-
terilmesi ve bunu istemek hakk›, hastan›n sa¤l›k durumu ile ilgili t›b-
bî de¤erlendirmelerin gizlilik içinde yürütülmesini... tedavisi ile ilgi-
li olmayan kimselerin t›bbî müdahale s›ras›nda bulunmamas›n›...
kapsar” denilmifltir. Hükümlü hastalarda da gizlilik hakk› gözetilme-
lidir. Muayene ortam›nda hasta ve sa¤l›k personeli d›fl›nda kimse bu-
lundurulmamal›d›r. Muayene s›ras›nda hastan›n kelepçeleri açt›r›l-
mal› ve hasta haklar›na uygun bir ortam sa¤lanmal›d›r. Soruldu¤u
zaman sa¤l›k personeli kimli¤ini gizlememelidir. Hasta, hastal›¤› ile
ilgili olarak bilgilendirilmeli, gerekli tan›sal giriflimler yap›lmal›d›r.
Hasta odalar›n›n güvenli¤inden sa¤l›k profesyoneli ve kurum so-
rumlu olmal›, odan›n içinde jandarma ve gardiyan bulundurulma-
mal›d›r.

Hastane ortam›nda karfl›lafl›lan bir di¤er önemli sorun, sa¤l›k perso-
nellerinin ve di¤er hastane çal›flanlar›n›n hükümlülere kötü davran›flta
bulunabilmeleri, onlara yönelik yarg›lay›c› bir tav›r alabilmeleridir.
Uluslararas› Hemflireler Birli¤inin “tutuklu ve hükümlülerin bak›m›nda
hemflirelerin rolü” metninde bu konu ile ilgili olarak “tutuklu ve hü-
kümlüler onur k›r›c› ve afla¤›lay›c› davran›fllardan korunacaklard›r” ifa-
desi yer almaktad›r.

Sonuç olarak; sa¤l›k sorunu olan hükümlülerin tedavi ve bak›m›
moral ve etik sorun olma özelli¤ini korumaktad›r. Gerek cezaevlerin-
de gerekse sa¤l›k kurulufllar›nda hükümlü hastalara tedavi ve bak›m
hizmeti verme rollerini üstlenmifl olan sa¤l›k profesyonellerinin hasta-
lar aras›nda ayr›m gözetmemeleri etik sorumluluklar›d›r. 
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Hapishaneler ve Antisosyal 
Kiflilik Bozuklu¤u

Ece H. Cömert, Gökhan Oral*

Antisosyal kiflilik bozuklu¤unun tan›m› ve genel özellikleri

19. yüzy›l›n bafllar›ndan bu yana psikiyatrinin ilgi konusu olan
“Antisosyal Kiflilik Bozuklu¤u” (AKB), yasalara ters düflen ve suç
say›lan davran›fllar gösteren, gördükleri cezalardan ve deneyimle-
rinden ders almayan, dürtülerini engelleyemeyen kiflileri kapsamak-
tad›r.

Amerikan Psikiyatri Birli¤inin (APB) (1987) resmî s›n›fland›rma
sistemi olan Tan›sal-‹statistiksel El Kitab›n›n gözden geçirilmifl 3. bas›-
m› (DSM-III-R) ile birlikte, psikopatik ve sosyopatik kiflilik bozuklu¤u
ile eflanlaml› olarak kullan›lmaya bafllanan AKB’nin genellikle tedavi
edilemez oldu¤u düflünülmekle birlikte; bu tan›y› almas›na karfl›n teda-
viden yararlanabilen kiflilerin de oldu¤u görülmektedir. Yard›m almak
için baflvurmalar›n›n nedeni genellikle yasal sorunlard›r. Tedavi orta-
m›nda bile yalan söyleyebilmeleri ve sorumsuz davran›fllar gösterme-
leri gibi nedenlerle, klinisyenlerin genellikle izlemek istemedikleri bir
grup olduklar› söylenebilir.1 Klinisyenlerde, genellikle bilinç d›fl› ola-
rak, bu kiflilerin uyaranlar› toplumun di¤er bireyleriyle ayn› biçimde
alg›layarak tepki verdikleri fleklinde bir ön yarg› vard›r; oysa antisos-

* Ece H. Cömert, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ‹stan-
bul.
Doç. Dr. Gökhan Oral, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul.

1 (Geçtan, 1999)



yaller toplumun büyük bir k›sm›ndan de¤iflik bir yap›ya, alg›lama ve
davran›fl örüntüsüne sahiptirler.2

Bu bozukluk kiflilerin ifl, okul ve sosyal yaflamlar›n› olumsuz etki-
lemekle birlikte, birçok antisosyal, garsonluk, politikac›l›k ve sanatç›l›k
gibi de¤iflik meslek alanlar›nda çal›flabilmektedir. Prognozun iyi oldu-
¤u hastalar, bu üç yaflam alan›nda görece daha az sorun yaflayan, da-
ha hafif düzeyde bozuklu¤u olanlar aras›ndan ç›kmaktad›r. Sürekli ey-
leme vurma (acting-out) davran›fl› gösteren ve görece daha ilkel kiflilik
özellikleri olanlar ise prognozu daha kötü olan antisosyallerdir.

Bu bozukluk için sadece davran›flsal özellikleri ön plânda tutan öl-
çütlere a¤›rl›k verdi¤i elefltirilerini alan APB’nin (2001) en son s›n›flan-
d›rma sistemi DSM-IV’e göre tan› ölçütleri flunlard›r:

A. Afla¤›dakilerden üçünün (ya da daha fazlas›n›n) olmas› ile be-
lirli, 15 yafl›ndan beri süregelen, baflkalar›n›n haklar›n› saymama ve
baflkalar›n›n haklar›na sald›rma (tecavüz etme) örüntüsü:

(1) Tutuklanmas› için zemin haz›rlayan eylemlerde tekrar tekrar
bulunmakla, belirli yasalara uygun toplumsal davran›fl biçimine ayak
uyduramama,

(2) Sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kiflisel ç›-
kar›, zevki için baflkalar›n› atlatma ile belirli dürüst olmayan tutum,

(3) Dürtüsellik (impulsivite) ya da gelecek için tasar›lar yapmama,

(4) Yineleyen kavga dövüfller ya da sald›r›larla belirli olmak üzere
sinirlilik ve sald›rganl›k,

(5) Kendisinin ya da baflkalar›n›n güvenli¤i konusunda umursa-
mazl›k,

(6) Bir ifli sürekli götürememe ya da malî yükümlülüklerini tekrar
tekrar yerine getirmeme ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk,

(7) Baflkas›na zarar vermifl, kötü davranm›fl ya da baflkas›ndan bir
fley çalm›fl olmas›na karfl›n, ilgisiz olma ya da yapt›klar›na kendince
mant›kl› aç›klamalar getirme ile belirli olmak üzere vicdan azab› çek-
meme,

B. Kiflinin en az 18 yafl›nda olmas›,

C. 15 yafl›ndan önce bafllayan davran›m bozuklu¤unun kan›tlar›-
n›n olmas›,

2 (Oral, 1999)
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D. Antisosyal davran›fl›n sadece flizofreni ya da bir manik epizo-
dun gidifli s›ras›nda ortaya ç›kmamas›.

Unutulmamas› gereken bir nokta, bir antisosyalin tehlikeli davra-
n›fllarda bulunmas›n›n sebebinin genellikle, baflkalar›na zarar vermekten
özellikle keyif almas› de¤il, ön plânda kendine hizmet eden bir do¤as›
olmas›d›r. Di¤er insanlara gelebilecek zararlar›, bu amaç çerçevesinde
göz ard› etmektedir. Tehlikeli durumlar›n uyard›¤› antisosyal, baflka-
lar›n›n duygular›n› ve kendi davran›fllar›n›n sonuçlar›n› göz önüne al-
madan eyleme geçer; ancak fliddet, cinsel sald›r›, tecavüz ve di¤er in-
sanlar› tehlikeye atacak davran›fllarda bulunma nedenleri genellikle
ikincildir.3

Risk faktörleri

a) Genetik yap›

Genetik çal›flmalarla AKB için net bir model gelifltirilememifl ol-
makla birlikte; bozuklu¤un oluflumunda hem genetik hem de çevresel
faktörlerin önemine iflaret edilmektedir. 

Grove ve arkadafllar›n›n (1990) do¤umdan sonra ayr›lan 32 tek yu-
murta ikizinin boylamsal olarak incelendi¤i çal›flmas›nda, çocukluk ve
yetiflkinlik antisosyal semptomlar›nda kal›t›m›n etkisi gösterilmektedir.

Bu bulguya karfl›t olarak; Thapar ve Mc Gufin’in (1996), ayn› cin-
siyetten 198 ikiz üzerinde yapt›klar› araflt›rma ise, antisosyal semptom-
lar› aç›klamada çevresel faktörlerin yeterli oldu¤u sonucunu vermek-
tedir.

Evlât edinilmifl çocuklarda antisosyal davran›fla odaklanan çal›fl-
malar, genellikle bu davran›fl›n kökenindeki gen-çevre etkilefliminin
üzerinde durmaktad›r.4

b) Davran›m bozuklu¤u

Antisosyallerin büyük bir k›sm›, çocukluklar›nda davran›m bo-
zuklu¤u göstermifllerdir. Bu bozukluk, s›n›rda kiflilik bozuklu¤u, mad-
de ba¤›ml›l›¤› ve yayg›n anksiyete bozuklu¤u gibi rahats›zl›klarda da
risk faktörü olmakla birlikte, antisosyallerin geçmifllerinde daha fazla

3 (Oral, 1999)
4 (Mofitt, 1987)
5 (Robins, 1991)
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rastlanmaktad›r.5 Bu ba¤lant›, DSM-IV’ün tan› ölçütlerinden birini de
oluflturmaktad›r. Yine de bu durumun her vak’a için geçerli olmad›¤›
unutulmamal›d›r.

c) Dikkat eksikli¤i hiperaktivite bozuklu¤u (DEHB)

Çocukluklar›nda DEHB tan›s› alanlar›n, ergenlikte yüksek oranlar-
da antisosyal davran›fllar gösterdikleri ve yetiflkinlik için yüksek dü-
zeyde AKB riski tafl›d›klar›; DEHB ile birlikte davran›m bozuklu¤u
semptomlar› da gösterenlerin en a¤›r AKB vak’alar› oldu¤u, geriye dö-
nük ve ileriye yönelik çal›flmalarla gösterilmifltir.6

d) Mizaç

Agresif davran›fl biçimlerinin, özellikle erkeklerde çocukluktan iti-
baren sabit oldu¤u düflünülmektedir.7 Agresyonun kuflaklar aras› ak-
tar›m› da sabit görülmektedir.8

Yap›lan en son çal›flmalar, çocukluktaki agresif mizac› ve toplum-
sal normlara uymada zorlanmay›, AKB için önemli bir risk faktörü ola-
rak ön plâna ç›karmaktad›r.9

e) Çocukluk deneyimleri

Kiflilik bozukluklar›nda s›kl›kla travmatik çocukluk deneyimleri
bildirilmektedir. Örne¤in, cinsel taciz ve istismara maruz kalm›fl ço-
cuklar, di¤erlerine göre daha fazla AKB gelifltirmektedir.10

Yönetici-biliflsel ifllevler (YB‹)

Bir eylemi bafllatma, soyutlama ve hedefe yönelik davran›fl yürütme
gibi yüksek düzey süreçleri ifade eden YB‹’nin,11 4589 kat›l›mc› içeren
39 adet çal›flman›n meta-analizi yap›ld›¤›nda, hem davran›m bozuklu-
¤unda hem de AKB’de normal kontrollerden farkl›laflt›¤› ve bu ifllev-
deki bozuklu¤un nöropsikolojik testlerle gösterilebildi¤i saptanm›fl-
t›r.12 Yine de bu sonucun sadece YB‹’ye mi, yoksa di¤er nöropsikolojik

6 (Mannuzza ve ark., 1998)
7 (Roff ve Wirt, 1984)
8 (Huesmann, 1984)
9 (Moran, 1999)
10 (Luntz ve Widom, 1994)
11 (Luria, 1980)
12 (Morgan ve Lilienfeld, 2000)
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yeteneklerdeki bir hasara m› ba¤lanabilece¤i konusu ayd›nlat›lama-
m›flt›r. 

Stevens ve arkadafllar› (2003), bu kiflilerin psikiyatrik tan› almayan
kontrol grubundakilere ve çocuklu¤unda davran›m bozuklu¤u göster-
mesine karfl›n AKB gelifltirmeyen bireylere oranla daha k›s›tl› bir keli-
me haznesine ve soyutlama yetene¤ine sahip oldu¤unu; yetiflkin anti-
sosyal davran›fl semptomlar› ile soyutlama yetene¤i aras›nda negatif
korelasyon bulundu¤unu saptam›fllard›r. Normal d›fl› YB‹, baz› ergen-
lerde ve gençlerde de antisosyal davran›fl›n alt›nda yatan nedenlerden
biri olabilir.

Kiehl ve arkadafllar›n›n (1999) yapt›¤› bir araflt›rman›n sonuçlar›na
göre de, psikopati bilgi ifllemede biliflsel hasarlarla da kendisini gösteren
bir bozukluktur; semantik ve afektif sözel bilgi iflleyifli normal d›fl›d›r.

Psikodinamik aç›klamalar

Antisosyaller için haz ilkesi her fleyin üstünde gibidir. Genellikle
eylemlerinin sonuçlar›na dair suçluluk duymamalar› ve piflmanl›klar›-
n›n yüzeysel ve geçici görünmesi, süperegolar›n›n geliflmedi¤ini dü-
flündürmektedir; ancak bu duruma yol açan, çok a¤›r bir süperego kar-
fl›s›nda ezilen az geliflmifl bir ego da olabilir. 

Meloy (1988), psikopatlar›n, yap›sal özellikleri nedeniyle bebeklik-
lerinde ebeveynleri taraf›ndan sakinlefltirmelerinin zor oldu¤undan ve
bu nedenle ebeveynleri ile aralar›nda bir ba¤l›l›¤›n geliflemedi¤inden
bahseder. 

Mahler ve arkadafllar›na göre (1975), bu bozuklukta kesin olan, bu
kiflilerin nesne iliflkisi süreklili¤ini ö¤renememifl ve rahatlat›c› bir içsel-
lefltirilmifl anne imgesinden yoksun olduklar› için iddial› ve fliflmifl bir
benlik gelifltirmifl olmalar›d›r. ‹çsellefltirilen nesne, yabanc› ve güvenil-
mez bir ebeveyn ile yaflanm›fl olanlar› yans›t›r.13

Agresif dürtülerini kontrol edememeleri ise, yaklafl›k olarak 1 ile 3
yafllar› aras›nda yaflanan anal dönemde sorun yaflam›fl olduklar›n› dü-
flündürmektedir; çünkü bu dönem kontrol duygusu ile ilgilidir.

13 (Meloy, 1988)
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Yafl ve cinsiyet farkl›l›klar›

Erkeklerin kad›nlara, gençlerin yafll›lara oranla daha fazla tan› öl-
çütünü karfl›lad›¤› görülmektedir. Bu kiflilerin orta yafl döneminde,
özellikle 45 yafllar›nda remisyona girmeleri de bulgular aras›ndad›r.14

Genel olarak yaflla remisyon aras›ndaki iliflkinin çizgisel oldu¤una ina-
n›lmakla birlikte, Harpur ve Hare (1994), yafllar› 16-69 aras›nda de¤iflen
889 psikopat erkek mahkûm üzerinde yapt›klar› kesitsel ve boylamsal
çal›flmalar sonucunda, bu bozuklu¤u olanlar›n antisosyal ve cezaî
eylemlerinin yaflla birlikte azald›¤›n›; ancak empati yoksunlu¤u, bafl-
kalar›n›n yaflad›klar›na duyars›zl›k gibi kifliler aras› iliflkiyle ilgili özel-
liklerinin de¤iflmedi¤ini bildirmektedirler. Black, Baumgard ve Bell de
(1995), ayn› sonucu hastaneye yat›r›lan 71 kiflilik örneklem üzerinde
yapt›klar› boylamsal çal›flmada elde etmifllerdir.

Hurt ve Allmans’in araflt›rmas› da (2002) toplumdan15 ve erkek
mahkûmlardan elde edilen bilgilerle16 tutarl› biçimde; kad›nlar›n, yafla
ba¤l› olarak B kümesi kiflilik bozukluklar›nda (antisosyal, s›n›rda, hist-
rionik ve narsisistik kiflilik bozuklu¤u) daha düflük puanlar elde ettik-
lerini göstermektedir. Kad›nlarda yafl›n ilerlemesine ba¤l› olarak dür-
tüsellik, agresyon, kiflisel ç›kar ve zevki için baflkalar›n› atlatma gibi
özelliklerde puanlar›n düflmesi ve kifliler aras› iliflkiyle ilgili puanlar›n
yükselmesi; antisosyal kad›nlarda yafla ba¤l› de¤iflikliklerin, erkeklere
oranla daha yayg›n oldu¤unu düflündürmektedir.

Bugüne dek cinsiyet ve AKB aras›ndaki iliflkiyi araflt›ran çal›flma-
lardan elde edilen en tutarl› bulgu, bu bozuklu¤un erkekler aras›nda
daha yayg›n oldu¤udur. Erkeklerde agresyonun fiziksel göstergelerinin
semptomlarla korelasyonunun da, kad›nlara göre daha yüksek oldu¤u
bulunmufltur ve bunun ö¤renilmifl cinsel rollerle ilgili olabilece¤i dü-
flünülmektedir.17

Alkol-madde ba¤›ml›l›¤› / kötüye kullan›m›

Alkol-madde ba¤›ml›l›¤›/kötüye kullan›m›, AKB’ye en çok efllik
eden tan›lardand›r ve bu kiflilerin tedavisinin önündeki en büyük en-
gellerden birini oluflturmaktad›r.

14 (Hurt ve Ollmanns, 2002)
15 (Cohen, 1994)
16 (Harpur ve Hare, 1994)
17 (Magdol ve di¤, 1997)
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Uyuflturucu enjeksiyonu için toplumda görülen yayg›nl›k oranlar›
%4 olarak bulunurken, AKB’da bu oran %35-61’dir. Toplum içinden
seçilen eroin ba¤›ml›s› örneklemin yaklafl›k yar›s›, hapishane örnekle-
minin ise 2/3’ü bu tan›y› karfl›lamaktad›r. Cinsiyetler aras›nda ise fark
bulunmam›flt›r.18

Alkol-madde ba¤›ml›l›¤›/kötüye kullan›m› kadar s›kl›kla olmasa
da, patolojik kumar oynama da bu kiflilik bozuklu¤una efllik edebilir.

Agresyon

Antisosyallerin ortak sorunu olan agresyon, basit ve kesin bir tan›-
m› yap›lmas› zor bir kavramd›r. Buss’a göre (1961) agresyon, “bir bafl-
ka organizmaya zararl› uyaranlar ileten bir tepki” dir.

Bu tan›mla kaza eseri meydana gelen davran›fllar› da bir agresyon
belirtisi olarak yorumlayabilece¤imizden, tan›m›n agresyonu aç›klama-
ya uygun olmad›¤›n› düflünen baz› araflt›rmac›lar, ona ‘niyet’ kavram›-
n› ilâve etmifllerdir. Berkowitz (1962), agresif davran›fl›, “bir baflkas›na
zarar verme amac› tafl›yan bir eylem” olarak nitelerken; Feshbach
(1970) ise niyetli agresif davran›fl›, “zararl› sonuçlar do¤urma olas›l›¤›
tafl›yan bir eylem” olarak tan›mlam›flt›r. ‘Niyet’in bilimsel olarak araflt›-
r›lmaya uygun bir kavram olmamas› da bir di¤er tart›flma konusudur.

fiiddet ise, Megargee (1982) taraf›ndan, “kurbana önemli zararlar
verebilecek afl›r› düzeyde agresif davran›fl flekilleri” olarak tan›mlan-
m›flt›r. Megargee, fliddet içeren ve içermeyen agresyon biçimleri ara-
s›ndaki çizginin asl›nda yaln›zca yasal bir ayr›m oldu¤unu; yasalarca
yasaklanan eylemlerin (cinayet, h›rs›zl›k, tecavüz vb.) fliddet davran›fl-
lar› olarak de¤erlendirilebilece¤ini vurgulamaktad›r.

AKB ve cezaî sorumluluk

Zihinsel bozuklu¤u olan suçlular›n yarg›lanmas›, de¤erlendirilme-
si ve tedavisi yasal düzenlemelerle belirlenmesi gereken bir konudur.
Hastalar hapis cezas›na çarpt›r›lmasalar bile, zorunlu olarak psikiyatri
klini¤inde tutularak tedavi edilebilirler.

Kiflilik bozukluklar› ço¤u zaman bireylerin cezaî eylemlerinden
k›smen ya da tamamen sorumlu tutulduklar› bir aland›r. Bu bozukluk-
lar, birçok ülkenin yasal kavramlar› içine girmekle birlikte, AKB söz
konusu oldu¤u zaman, cezaî eylem sorumlulu¤u daha temkinli biçim-

18 (Darke ve ark, 1998)
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de ele al›nmaktad›r; çünkü herhangi bir psikiyatrik bozuklu¤un adlî
yönü hangi tan›n›n konuldu¤u ile de¤il, kanunlar ve sosyal ifllevlerle
ilgilidir. Önemli olan, kiflinin suç teflkil eden fiili iflledi¤i s›rada “fluur
ve hareket serbestîsini” önemli derecede ya da tam olarak ortadan kal-
d›racak nitelikte bir hastal›¤› olup olmamas›d›r. Bu noktada Kanada
örne¤ini ele alabiliriz. “Yasan›n ilgili bölümünde, ‘kiflilik bozukluklar›
ya da psikopatik kiflilikler zihinsel bozuklu¤a yol açabilmekle birlikte
suçlunun eyleminin yap›s›, özelli¤i ve sonuçlar›n› kavrama gücüne sa-
hip, ancak yaln›zca kurban›n›n duygular›n› anlamaktan yoksun oldu-
¤u ya da yapt›klar›ndan piflmanl›k ya da suçluluk duymad›¤› durum-
larda, bu yoksunluk zihinsel rahats›zl›ktan kaynaklansa bile ak›l has-
tal›¤› savunmas› yap›lamaz’ denmektedir”.19 Oldham’a göre de (1990),
bu kifliler do¤ruyu yanl›fl› ay›rt edebilme yetisine sahiptirler; ancak
baflkalar›na karfl› merhamet duymazlar ve y›k›c›, hükmedici ve kötü
niyetli davran›fllar›n›n muhakemesini yaparken kendilerinin hakl› ol-
du¤unu düflünürler.

AKB’nin süre¤en bir zihinsel bozukluk ya da yetersizlik olarak de-
¤erlendirildi¤i ‹ngiltere’de ise, di¤er hastalarla birlikte sevk edilen
mahkûmlar›n da kalabildi¤i yüksek güvenlikli hastaneler (Ashworth,
Broadmoor ve Rampton Hastaneleri) bulunmaktad›r. Bu hastaneler,
yüksek düzeyde risk tafl›yan a¤›r kiflilik bozuklu¤u vak’alar› için baz›
önlemler alm›flt›r. Ashworth’ta bu kifliler için ayr› ko¤ufllar bulunmak-
tad›r. Broadmoor ve Rampton’da ise, a¤›r kiflilik bozuklu¤u olanlar›n
ço¤u, zihinsel bozuklu¤u olanlarla ayn› ko¤ufllarda kalmaktad›r.

Yüksek güvenlikli hastanelerde, kiflinin bireysel ihtiyaçlar› ve po-
tansiyel tehlikelilik düzeyi dikkatli bir biçimde de¤erlendirilmektedir.
Hastalar birçok grup aktivitesine ve bireysel çal›flmaya kat›lmaktad›r.
Bu aktivite ve çal›flmalar; öfke yönetimi, sosyal beceri e¤itimi, psikod-
rama ve di¤er terapi yöntemlerini içermektedir. Bu yaklafl›mlar›n yan›
s›ra; genel e¤itim, u¤rafl› terapisi (occupational therapy) ve ilâç tedavi-
si de uygulanmaktad›r.20

Grendon Hapishanesi ise, tedavi programlar› ve kiflilik bozukluk-
lar›yla ilgili birçok araflt›rmaya konu olmas› ile tan›nmaktad›r. A¤›r
kiflilik bozuklu¤u olan mahkûmlar›n yaklafl›k 18 ay süreyle tedavi gör-
melerine olanak sa¤layan Grendon, befl otonom terapötik topluluk

19 (Çev. Göksel, 2000, s. 22)
20 (Department of Health, 1999)
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(therapeutic community) içermektedir. En az›ndan flimdilik, psiko-
patlar›n uzun vadeli tedavi sonuçlar›n›n di¤er mahkûmlardan farkl›
oldu¤unu gösteren veriler mevcut de¤ildir.21 Genellikle, psikopatlar›n
kat›ld›¤› terapötik topluluklar›n çok s›k› kurallar› olmas› gerekti¤i dü-
flünülmekle birlikte, Grendon onlara demokratik bir ortam sunmakta-
d›r; ancak uygulamalar oldukça yap›land›r›lm›flt›r. Antisosyallerin
normlara uymaktaki güçlüklerini düflünürsek; belki de onlar için böy-
le demokratik, di¤er yandan da yap›land›r›lm›fl bir ortamda bulunmak
daha yararl›d›r.

Baflkalar›n›n haklar›n› saymama ve kiflisel ç›karlar›n› hep ön plânda
tutma özellikleri düflünüldü¤ünde, bu tip hastane-hapishanelerin toplu-
mu bu kiflilerden korudu¤u kadar, uyumsuz davran›fllar› nedeniyle di-
¤er mahkûmlar›n agresyonuna hedef olan antisosyalleri de korudu¤u
aç›kt›r.

AKB’nin hapishanelerdeki yayg›nl›¤›

Birinci basamak sa¤l›k hizmetinde zihinsel bozukluklar üzerine
genifl bir literatür olmas›na karfl›n, çok az say›da araflt›rma bozuklu¤un
bu gruptaki yayg›nl›¤› ile ilgilidir. Randomize örneklem kullan›lan tek
çal›flma Sato ve Takeichi’ye (1993) ait olmakla birlikte, yayg›nl›k oran-
lar› de¤iflik çal›flmalarda %5-11 aras›ndad›r.22

Mahkûmlar aras›nda AKB tan›s› alanlar›n oran› ise, normal popü-
lâsyona göre çok fazla olmakla birlikte, bütün antisosyallerin eninde
sonunda suç iflleyece¤i gibi bir düflünce do¤ru de¤ildir; hatta bu kifli-
lerin ço¤u ömrü boyunca herhangi bir suçlu tan›m› içine girmemeyi
kolayca becerir.23

AKB ve suçluluk aras›ndaki iliflkinin DSM’de öne sürüldü¤ü ka-
dar güçlü ve belirgin olmad›¤›n› savunan Robins ve Regier’in (1991)
genifl serili çal›flmas›na göre, sadece küçük bir k›sm›n›n yasalarla bafl›-
n›n derde girmesine karfl›n, yap›lan çal›flmalar bu bozuklu¤un erkek
mahkûmlardaki yayg›nl›¤›n›n %40-60 oldu¤unu göstermektedir. Top-
lum örneklemlerinden elde edilen verilerle tutarl› olarak, hapishane-
lerde de daha çok genç erkekler aras›nda yayg›nd›r ve madde ba¤›m-
l›l›¤›/kötüye kullan›m› ile birlikte görülme olas›l›¤› yüksektir.24

21 (Campbell, 2003)
22 (Moran, 1999)
23 (Oral, 1999)
24 (Moran, 1999)
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Singleton ve arkadafllar›na göre (1998) yeniden hüküm giyen erkek-
lerde bir kiflilik bozuklu¤una rastlanma oran› %78’ken, ilk defa ceza-
land›r›lan mahkûmlar için bu oran erkeklerde %64, kad›nlarda ise
%50’dir. AKB, bütün bozukluklar aras›nda; yeniden hüküm giyen er-
keklerde %63, erkek mahkûmlarda %49 ve kad›n mahkûmlarda %31
oranlar› ile en fazla yayg›nl›¤a sahip oland›r.

Fazel ve Danesh’in (2002) daha yak›n zamanl› çal›flmas›nda 12 ül-
kede yap›lan ve 22790 mahkûmun kat›ld›¤› tarama sonuçlar›na göre,
erkeklerde kiflilik bozuklu¤u görülme oran› %65’ken, ayn› oran AKB
için %47’dir. Kad›nlarda ise bu oranlar s›ras›yla %42 ve %21’dir. Mah-
kûmlarda genel popülâsyona göre birkaç kat daha fazla psikoz veya
majör depresyona, yaklafl›k 10 kat daha fazla AKB’ye rastlanmaktad›r.

Bu sonuçlar, bat› ülkelerinde her iki erkek mahkûmdan ve her befl
kad›n mahkûmdan birinin antisosyal oldu¤una iflaret etmektedir. Bü-
tün mahkûmlar›n sadece 1/3’ünün bat› ülkelerinde bulunmas›, bu ko-
nuyla ilgili daha fazla araflt›rma yap›lmas›n› gerektirmektedir.25

Birçok hapishanenin kaynaklar›n›n k›s›tl› oldu¤u göz önüne al›n›r-
sa, çok say›da mahkûmun rahats›zl›klar› için uygun bak›m› ald›¤› flüp-
helidir.

‹fllenen suçun özellikleri

Psikopatlar›n kurbanlar›n›n genellikle yabanc›lar oldu¤u, di¤er
mahkûmlar›n ise kurbanlar›n› s›kl›kla tan›d›¤› görülmektedir.26 Bunda,
güçlü duygusal tepkiler göstermelerine yol açabilecek kadar yak›n ve
derin kifliler aras› ba¤lanmalar gerçeklefltirememelerinin rolü olabilir.
‹flledikleri suçlar›n ise en çok maddî yarar elde etmeye yönelik oldu¤u
saptanm›flt›r. 

Patrick ve Zempolich’e göre (1998), iflledikleri fliddet suçlar› 35-39
yafl aras›, genç yetiflkinli¤e oranla daha fazla olmakla birlikte, 40’tan
sonra önemli bir düflme göstermektedir.

Hapishane yaflam› 

Psikopatlar, hapishanelerde di¤er mahkûmlardan daha fazla agresif
ve y›k›c› davran›fl göstermektedir. Bu durumun en önemli nedenlerinden

25 (Fazel ve Danesh, 2002)
26 (Williamson ve ark., 1987)

266 • Hapishane Kitab›



biri de, bozuklu¤un genel özelliklerinden olan “baflkalar›n› kontrol et-
me arzusu” dur.27

Kad›nlar›n, yafllar›n›n ilerlemesiyle birlikte erkeklere oranla daha
büyük ilerleme göstermelerinin nedenlerinden biri de, hapishanelerin
onlar›n uyum sa¤lama ifllevini artt›rmas› olabilir; ancak hapishanelerin
erkekler için böyle bir yarar› görülmemektedir.

Tedavi

Psikopati, kal›c› özellikler tafl›yan bir kiflilik bozuklu¤u oldu¤u için;
tedavinin ilâç kullan›m› yerine, kiflisel de¤iflim ve agresif davran›fllar üze-
rinde kontrol kazand›rmaya odaklanmas› gerekti¤i düflünülmektedir.

Tedavi konusundaki en önemli ve ilginç çal›flmalardan biri, Rice
ve arkadafllar›na (1992) aittir. Bu araflt›rman›n sonuçlar›na göre, psiko-
patlar için terapötik topluluk uygulamalar›, iflledikleri fliddet suçlar›n›
artt›ran bir de¤iflkendir. Bu kiflilerde empati ve duyarl›l›¤› artt›rma ça-
balar›n›n verimli olmaktan çok, daha da olumsuz sonuçlara yol açabil-
mesi dikkat çekicidir. Di¤er suçlularda ise, terapötik toplulu¤un olum-
lu yönde etkileri oldu¤u bulunmufltur.

Kiehl ve arkadafllar› da (1999), bu bozuklu¤a biliflsel hasarlar da
efllik etti¤i için, empati gelifltirme ve rol-yapma (role-play) gibi soyut
bilgilere dayanan biliflsel terapilerin bile; yap›land›r›lm›fl yöntemler ol-
duklar› hâlde, psikopatlar için bir dezavantaj niteli¤i tafl›yabilece¤ini
ileri sürmektedirler.

Psikopatlar›n di¤er suçlularla karfl›laflt›r›ld›¤› bir di¤er araflt›rma-
da, iki grubun düflmanl›k ve öfke bak›m›ndan fark göstermedikleri;
ancak yüksek zeka bölümüne (IQ) sahip psikopatlar›n, düflük IQ’lu
psikopatlara ve yüksek IQ’lu di¤er mahkûmlara oranla daha yüksek
empati puanlar› elde ettikleri saptanm›flt›r. Bu da, onlarda empatinin
olumsuz bir ifade bulabilece¤ini gösteren bir di¤er bulgudur.28

Grendon Hapishanesinde kalan 104 mahkûm üzerinde yap›lan bir
araflt›rman›n sonuçlar›na göre ise; yüksek psikopati puanlar› hem
de¤erlendirme, hem de terapi aflamalar›nda baflar›s›zl›kla ve güvenlik
raporlar›na kaydedilen sorunlarla koreledir.29 Terapötik topluluk uy-

27 (Harris, 1991)
28 (Heilbrun, 1982)
29 (Shine ve Hobson, 2000)
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gulamas›, psikopatlarda önceden belirlenen zamandan önce sonland›-
r›lmak zorunda kalm›flt›r.

Hapishane temelinde tedavi gören ve 19 farkl› programa devam
eden 1446 suçlunun gördükleri tedavinin niteliklerini karfl›laflt›ran bir
çal›flmada, tedaviyi b›rakmada en önemli risk faktörlerinin kad›n olmak
ve tedaviye düflük motivasyon düzeyi ile bafllamak oldu¤u görülmüfl;
disiplini bozduklar› için tedavilerine son verilenlerin ise genellikle
genç oldu¤u, geçmiflinde fliddet bulundu¤u ve AKB tan›s› ald›¤› sap-
tanm›flt›r.30

Literatürde umut verici çal›flmalar da bulunmaktad›r. Salekin’in
(2002) 42 çal›flma üzerinde yapt›¤› meta-analizde, psikopatlar›n tedavi-
sinde baz› ögelerin kullan›lmas›n›n, baflar›y› da beraberinde getirdi¤i
görülmektedir. Eklektik yaklafl›mlar (grup terapisi ve bireysel terapi,
psikoanalitik ve biliflsel-davran›flç› terapiler) ve aile üyelerinin tedavi
sürecine kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› en etkili ögeler olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Terapötik topluluklar›n %25’lik baflar› oranlar›na karfl›n,
kombine olarak uygulanan biliflsel-davran›flç› ve içgörü yönelimli yak-
lafl›mlar %86 oran›nda baflar›l› bulunmufltur; ancak denek seçiminde
bütün çal›flmalar›n ayn› ölçütleri uygulamam›fl olmas›, bu sonuçlara
dikkatli bir biçimde yaklaflmam›z› gerektirmektedir.

Terapi yöntemleri

Literatürde daha çok olumsuz sonuçlara rastlanmas›na ra¤men,
uygun terapi yöntemleri gelifltirme ve uygulama çabalar› devam et-
mektedir. Bu bozuklukta görülen fliddet e¤ilimi ve yeniden suç iflleme
oran›n›n fazlal›¤›, bu aray›fl›n en önemli nedenlerindendir. Bütün kiflilik
bozukluklar›nda etkili oldu¤u düflünülen biliflsel-davran›flç› terapiler
özellikle öfke, suç ve fliddete yönelik davran›fllarla bafl edilmesinde
baflar› sa¤lamaktad›r. Antisosyal kifli de, kendisini öfkelenmeye, suç iflle-
meye ve fliddet davran›fl›na iten, bu davran›fllar› provoke eden olaylar›
ö¤renip, bunlara karfl› bilinçli mekanizmalar gelifltirmeye bafllayabilir.

Önerilen yöntemlerden biri de ‘ajitasyon terapisi’dir.31 Bu terapi,
baflka bir psikoterapi yöntemine ya da ilâç tedavisine cevap vermeyen
ve afl›r› düzeyde agresif olarak nitelenen bireyler için gelifltirilmifltir ve

30 (Pelissier ve ark., 2003)
31 (Martens, 2001)
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terapist taraf›ndan kontrol edilebilen çat›flma durumlar›nda ö¤renme-
yi sa¤lamaya yöneliktir. Süreç içerisinde antisosyalin baflka hastalar›n
ajitasyonlar› ile yüzleflmesi ve bu deneyimin de, içgörü ve davran›flla-
r›n›n olumsuz sonuçlar›na dair fark›ndal›¤›n› artt›rmas›, agresyonunu
süblime etmesini sa¤lamas›; böylelikle sosyal, duygusal ve ahlâkî geli-
flim dürtülerini harekete geçirmesi hedeflenmektedir. Bu terapi, di¤er
psikoterapi yöntemleri ve ilâç tedavisi ile kombine bir biçimde kullan›-
labilir. Ajitasyon terapisinde hastalar/mahkûmlar aras›ndaki, terapist-
ler taraf›ndan yap›c› ve yararl› olarak de¤erlendirilen çat›flmalardan
kaç›n›lmayacak, hastan›n/mahkûmun sorun yaratan duygular› ve
davran›fllar› hakk›nda fark›ndal›k kazanmas› için bu çat›flma durumla-
r› kontrol alt›na al›nacak ve bireylerin olumsuz davran›fllar›n›n sonuç-
lar›n› görmesi sa¤lanacakt›r. 

Bir biliflsel-davran›flç› terapi yöntemi olan ve önceleri yaln›zca ‘s›n›r-
da kiflilik bozuklu¤u’ olan kad›nlara uygulanan “Diyalektik Davran›fl
Terapisi” ise Amerika’daki bir güvenlik adlî servisindeki antisosyal er-
kekler için uyarlanm›fl ve Rampton Yüksek Güvenlikli Hastanesindeki
kiflilik bozuklu¤u servisinde de uygulanmaya bafllamak üzeredir.32

Yeniden suç iflleme

Psikopatlarda yeniden suç iflleme ve hüküm giyme, rahats›zl›kla-
r›n›n fliddeti ile do¤ru orant›l›d›r.33 A¤›r düzeydekiler için ilerleyen yafl
da, toplum için oluflturduklar› tehlikeyi azaltan bir faktör olmamakta-
d›r. Birçok çal›flma, serbest b›rak›lan psikopatlar›n, di¤er mahkûmlar-
dan daha fazla ve öncesine göre daha s›k suç ifllediklerini vurgulamak-
tad›r,34 ancak burada belirleyici olan, rahats›zl›¤›n fliddetidir. Bir di¤er
bulgu ise, bu kiflilerin bu tan›y› almayan mahkûmlara oranla, cezalar›-
n›n bitiminden sonra daha k›sa sürede suç ifllemeleridir.

Antisosyal davran›fl spektrumunun geniflli¤inin genel olarak yeni-
den suç ifllemenin, afektif durumun ve kifliler aras› iliflkilerin ise yeniden
fliddet eylemlerine giriflmenin yorday›c›s› oldu¤u bildirilmektedir.35

Psikopati ve yeniden fliddet suçlar› iflleme aras›ndaki ba¤lant›n›n,
kiflilik bozuklu¤u olan bir grup ‹sveçli mahkûm üzerinde araflt›r›lma-

32 (Craissati ve ark., 2002)
33 (Porter ve ark., 2001)
34 (Patrick ve Zempolich, 1998)
35 (Rice ve ark., 1992)
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s›nda, fliddet yüzünden tekrar mahkûmiyette, bu tan›y› alanlar›n say›-
s›n›n di¤erlerinin iki kat› oldu¤u bulunmufltur.

Bu bozuklu¤un hem davran›flsal hem de afektif bileflenlerinin bu
durumla ilgisi oldu¤u saptanmakla birlikte, as›l yorday›c› boyutun
davran›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.36

Sonuç ve de¤erlendirme

Bu bozukluk için uygun tedavi ve terapi yöntemleri gelifltirme ve uy-
gulama çabas› devam etmektedir; en az›ndan hafif ve orta düzeyde sey-
reden durumlar için k›smî bir remisyondan bahsedilebilmektedir. A¤›r
düzeydekiler için ise, daha fazla araflt›rma yap›lmas› gerekmektedir.

Hemen bütün hapishanelerin s›k› bir flekilde yönetildi¤i göz önüne
al›n›rsa, buralarda yap›lacak tedavilerden çok olumlu sonuçlar bekle-
nemeyece¤i düflünülebilir; belki de psikoterapinin bu kifliler üzerinde
olumsuz etkilere neden oldu¤unu belirten çal›flmalar da bu yüzden
baflar›s›z olmufltur. Ayr›ca, Hobson ve arkadafllar›na göre (2000), bu
kiflilerle yap›lan psikoterapilerin yap›land›r›lm›fl olmas›, aç›k kurallar
ve görevler içermesi gerekmektedir; Rice ve arkadafllar›n›n çal›flmas›n-
daki (1992) terapötik topluluk uygulamalar›, bu koflullar› yeterince
karfl›lamad›¤› için de tedavi baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl olabilir. 

Her ne kadar DSM-III-R ile birlikte psikopati ve AKB eflanlaml›
olarak kullan›lmaya bafllanm›fl olsa da; tan› ölçütleri, farkl› ölçekler
kullan›ld›¤› zaman bire bir örtüflmemektedir. Rice ve arkadafllar›n›n
(1992) araflt›rmas›nda, suçlular Hare’in gelifltirdi¤i Psikopati Tarama
Listesi’ne göre de¤erlendirilmifllerdir. Bu de¤erlendirme, kiflilik ve
davran›fl boyutlar›n› kapsamaktad›r ve bu boyutlar›n içerdi¤i özellikler
AKB ölçütleri ile tamamen örtüflmemektedir. Örne¤in, psikopatlarda
bulunan, istedikleri sonuca ulaflmak için kiflisel çekiciliklerini kullan-
ma ya da gözda¤› verme ve gerekirse so¤ukkanl› bir flekilde fliddete
baflvurma özellikleri DSM-IV’te yer almamaktad›r. Bütün psikopatla-
r›n AKB tan› ölçütlerini karfl›lamas›na karfl›n, antisosyallerin tamam›
psikopati ölçütlerini karfl›lamaz. Dolay›s›yla, bu araflt›rman›n sonuçla-
r›n›n antisosyallerin durumunu ne ölçüde yans›tt›¤› flüphelidir.

36 (Grann ve ark., 1999)
37 (Harris, 1991)
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Psikopatlar›n iflledikleri suçlar ve bu ortamda da devam eden ag-
resif ve y›k›c› davran›fllar›,37 bu kiflilerin di¤er mahkûmlar›n tepkisini
çekmelerine ve zarar görmelerine neden olmaktad›r. Hapishane orta-
m›n›n özellikle erkekler üzerindeki olumsuz etkilerinin de, bu grupta-
ki yafla ba¤l› geliflmenin kad›nlara göre daha az olmas›ndan sorumlu
olabilece¤i düflünülmüfltür.38

Görünen odur ki, hapishaneler daha çok toplumun bu kiflilerden
korunmas›n› sa¤lamaktad›r. Onlar için uygun tedavi koflullar›n›n ger-
çeklefltirilmesi ve en az›ndan a¤›r düzeyde bozuklu¤u olmayanlar›n
tekrar topluma kazand›r›lmalar› için, örne¤ini ‹ngiltere’de gördü¤ümüz
gibi bir sistemin gerekli oldu¤unu düflünmekteyiz. Yüksek güvenlikli
hastaneler ya da Grendon gibi terapötik hapishaneler, bu kifliler için en
uygun seçenek gibi görünmektedir. Bunun gerçeklefltirilememesi hâ-
linde ise, en az›ndan hapishanelerde di¤er mahkûmlardan ayr› bir bö-
lümde bulundurulmalar›n›n, uygun bir tedavi ortam› gelifltirilmesinin
ve bu alanda etkili oldu¤u bilinen psikoterapi yöntemlerinin kullan›l-
mas›n›n yarar› olabilir.

Antisosyallerin, tedavi sürecini yaln›zca baz› amaçlar›na ulaflmala-
r›n› sa¤layacak (erken tahliye ya da daha k›sa bir hapishane süresi) bir
araç olarak görebilecekleri ve bunu kendi içinde bir süreç olarak de¤er-
lendiremeyebileceklerini göz önüne al›rsak; uygulanacak tedavi ve te-
rapi yöntemlerinden önce, onlar›n bu yöntemlere uyum göstermeleri-
ni sa¤laman›n gerekli oldu¤u görülmektedir.

Ayr›ca antisosyallerde saptanan normal d›fl› YB‹ ve agresyona, nö-
ropsikolojik ifllevlerdeki hasar›n da efllik etti¤ini gösteren çal›flmalar,
tedavide bu popülâsyondaki nöropsikolojik ve biyokimyasal sorunlar›
da göz önünde bulundurmak gerekti¤ini gösterir niteliktedir.39

Düzelme ve topluma kazand›r›lma olas›l›¤›n›n di¤er psikiyatrik
bozukluklara göre düflük olmas› ve tedavi araflt›rmalar›ndan elde edi-
len baz› umut k›r›c› sonuçlar, bu insanlardan vazgeçmemize yol açma-
mal›d›r. Etkili oldu¤u söylenen yöntemlerle yap›lacak yeni bilimsel ça-
l›flmalara gereksinmemiz sürmektedir. Suçlular›n zihinsel durumunun
olabildi¤ince iyilefltirilmesi ve sosyal uyumunun artt›r›lmas›; toplumu,
onlar›n verdikleri ve verebilecekleri zararlardan korumak kadar insa-
nî bir görev olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

38 (Hurt ve Allmans, 2002)
39 (Morgan ve Lilienfeld, 2000; Dolan ve ark., 2002)

Mahkûmlar • 271



Kaynaklar
American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual

of Mental Disorders, 3rd Edition. Revised. Washington D.C.: American
Psychiatric Association.

American Psychiatric Association (2001). DSM-IV-TR Tan› Ölçütleri Baflvu-
ru El kitab›, çev. E. Köro¤lu, Ankara: Hekimler Yay›n Birli¤i.

Bal, P. & Koeenraadt, F. (2002). Ceza hukuku ve ak›l hastal›¤› olan suçlular,
çev. K. Göksel, Türk Psikoloji Bülteni, 8 (26-27), 18-36.

Berkowitz, L. (1962). “Aggression: A social-psychological analysis”, New
York: Mc Graw-Hill. In C. Patrick & K. A. Zempolich (1998), Emotion
and Aggression in the psychopathic personality. Aggression and Violent
Behaviour, 3 (4), 303-308.

Black, D. W., Baumgard, C. H., & Bell, S. E. (1995). A 16- to 45-year follow-
up of 71 men with antisocial personality disorder. Comprehensive
Psychiatry, 36, 130-140.

Buss, A. (1961). “The psychology of aggression”, New York: John Wiley &
Sons. In C. Patrick & K. A. Zempolich (1998), Emotion and aggression
in the psychopathic personality. Aggression and Violent Behaviour, 3 (4),
303-308.

Campbell, S. (2003). The feasibility of conducting an RCT at HMP Gren-
don. Home Office Online Report, March 2003, (Çevrimiçi) http//
www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/rdsolr0303.pdf, 7 Eylül 2003.

Cohen, B. J., Nestadt, G., Samuels, J. F., Romanoski, A. J., Mc Hugh, P. R.
& Rabins, P. V. (1994). Personality disorder in later life: A community
study. British Journal of Psychiatry, 165, 493- 499.

Craissati, J., Horne, L. & Taylor, R. (2002). Effective treatment models for
personality disordered offenders, (Çevrimiçi) http//www.doh.gov.uk
/mentalhealth/pdcraissatietal, 1 Ekim 2003.

Darke, S., Kaye, S. & Finlay-Jones, R. (1998). Antisocial personality disorder,
psychopathy and injecting heroin use. Drug and Alcohol Dependence, 52
(1), 63-69.

Department of Health. (1999). Managing dangerous people with severe
personality disorder proposals for policy development, (Çevrimiçi)
http// homeoffice.gov.uk/ docs/ persdis, 7 Eylül 2003.

Dolan, M., Deakin, W. J., Roberts, N. & Anderson, I. (2002). Serotonergic
and cognitive impairment in impulsive aggressive personality disor-
dered offenders: are there implications for treatment? Psychological
Medicine. 32 (1), 105-117.

Fazel, S. & Danesh, J. (2002). Serious mental disorder in 23000 prisoners: A
systematic review of 62 surveys. The Lancet, 359 (9306), 545-550.

272 • Hapishane Kitab›



Feshbach, S. (1970). Aggression. In: Mussen, P.H. Editor, 1970. Carmichael’s
manual of child psychology (Vol. 2) John Wiley & Sons, New York, 159-
259. In C. Patrick & K. A. Zempolich (1998), Emotion and Aggression
in the psychopathic personality. Aggression and Violent Behaviour, 3 (4),
303-308.

Geçtan, E. (1999). Psikodinamik Psikiyatri ve Normald›fl› Davran›fllar, 14. bask›,
‹stanbul: Remzi Kitabevi. 

Grann, M., Langstrom, N., Tengstrom, A. & Gunnar, K. (1999). Psycho-
pathy (PCL-R) predicts violent recidivism among criminal offenders
with personality disorders in Sweden. Law and Human Behaviour, 23
(2), 205-218.

Grove, W. M., Eckert, E. D., Heston, L., Bouchard, T. J. Jr., Segal, N. &
Lykken D. T. (1990). Heritability of substance abuse and antisocial be-
haviour: a study of monozygotic twins reared apart. Biological Psychi-
atry, 27, 1293-1304.

Harpur, T. J., & Hare, R. D. (1994). Assessment of psychopathy as a function
of age. Journal of Abnormal Psychology, 103, 604-609. 

Harris, G. T., Rice, M. E. & Cormier, C. A., 1991. Psychopathy and violent
recidivism. Law and Human Behaviour, 15, 625-637.

Heilbrun, A. B. (1982). Cognitive models of criminal violence based upon
intelligence and psychopathy levels. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 50, 546-557.

Hobson, J., Shine, J. & Roberts, R. (2000). How do psychopaths behave in
a prison therapeutic community? Psychology, Crime & Law, 6(2), 139-
154.

Huesmann, L. R., Eran, L. D., Lefkowitz M. M. & Walder L. O. (1984). Sta-
bility of aggression over time and generations. Developmental Psycho-
logy, 20, 1120-1134.

Hurt, S. & Thomas, F. O. (2002). Personality traits and pathology in older
and younger incarcerated women. Journal of Clinical Psychology, 58,
457-464.

Kiehl, K. A., Hare, R. D., McDonald, J. J. & Brink, J. (1999). Semantic and
affective processing in psychopaths: An event-related potential -ERP-
study. Psychophysiology, 36, 765-774.

Luntz, B. K. & Widom, C. S. (1994) Antisocial personality disorder in abu-
sed and neglected children grown up. American Journal of Psychiatry,
151, 670-674.

Luria, A. R. (1980). Higher Cortical Functions in Man, Basic Books, New
York. In: M. C. Stevens, R. F. Kaplan & V. M. Hesselbrock (2003). Ad-
dictive Behaviours, Volume 28, Issue 2, 285-300.

Mahkûmlar • 273



Magdol L., Moffitt, T. E., Caspi A., Newman D. L., Fagan J. & Silva, P. A.
(1997). Gender differences in partner violence in a birth cohort of 21-
year-olds: bridging the gap between clinical and epidemiological app-
roaches. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 68-78.

Mahler, M. S., Pine F. & Bergman, A. (1975). The Psychological Birth of the
Human Infant: Symbiosis and Individuation. New York: Basic Books.
‹çinde: E. Geçtan (1999). Psikodinamik Psikiyatri ve Normald›fl› Davran›fl-
lar, 14. bask›, ‹stanbul: Remzi Kitabevi. 

Mannuzza, S., Klein, R. G., Bessler, A., Malloy, P., & LaPadula, M. (1998).
Adult Psychiatric Status of Hyperactive Boys Grown Up. American Jo-
urnal of Psychiatry, 155:493-498.

Martens, W. H. J. (2001). Agitation therapy for antisocial and psychopathic
personalities: An outline. American Journal of Psychotherapy, 55 (2), 234-
251.

Megargee, E. I. (1982). Psychological determinants and correlates of crimi-
nal violence. In: Wolfgang, M. E. and Weiner, N. A. Editors, (1982).
Criminal violence, London: Sage Publications, 81-170. In C. Patrick &
K. A. Zempolich (1998), Emotion and Aggression in the psychopathic
personality. Aggression and Violent Behaviour, 3 (4), 303-308.

Meloy, J. R. (1988). The Psychopathic Mind: Origins, Dynamics and Treat-
ment. Nothwale N. J.: Jason Aranson. ‹çinde: E. Geçtan (1999). Psikodi-
namik Psikiyatri ve Normald›fl› Davran›fllar, 14. bask›, ‹stanbul: Remzi Ki-
tabevi. 

Mofitt, T. E. (1987). Parental mental disorder and offspring criminal beha-
viour: an adoption study. Psychiatry 50, 346-360, In P. Moran (1999).
The epidemiology of antisocial personality disorder. Social Psychiatry
and Psychiatric Epidemiology. (1999) 34: 231-242.

Moran, P. (1999). The epidemiology of antisocial personality disorder. So-
cial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34, 231-242.

Morgan, A. B. & Lilienfeld, S. O. (2000). A meta-analytic review of the re-
lation between antisocial behavior and neuropsychological measures
of executive function. Clinical Psychology Review, 20 (1), 113-136.

Oldham, J. M., Morris, L. B. (1990). The Personality Self-Portrait, Why You
Think, Work, Love, and Act the Way You Do. New York: Bantam Books. 

Oral, G. (1999). Adlî Psikiyatri. Adlî T›p, Cilt III, Ed: Zeki Sosyal, Canser Ça-
kal›r, ‹stanbul: ‹. Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Yay›nlar›, s. 1377-1573. 

Patrick, C. & Zempolich, K. A. (1998), Emotion and Aggression in the psycho-
pathic personality. Aggression and Violent Behaviour, 3 (4), 303-308.

Pelissier, B., Camp, S. D., Motivans, M. (2003). Staying in treatment: how
much is there from prison to prison? Psychology of Addictive Behaviours,
17 (2), 134-141.

274 • Hapishane Kitab›



Porter, S., Birt, A. R. & Boer, D. P. (2001). Investigation of the criminal and
conditional release profiles of canadian federal offenders as a function
of psychopathy and age. Law and Human Behaviour, 25 (6), 647-662.

Rice, M. E., Harris, G. T. & Cormier, C. A. (1992). An evaluation of a maxi-
mum security therapeutic community for psychopaths and other men-
tally disordered offenders. Law and Human Behaviour, 16, 399-412. 

Robins, L. N. & Regier, D. A. (1991). Psychiatric disorders in America. The
ECA Study. New York: Free Press. In P. Moran (1999). The epidemi-
ology of antisocial personality disorder. Social Psychiatry and Psychiat-
ric Epidemiology, 34, 231-242.

Roff, J. D. & Wirt, R. D. (1984). Childhood aggression and social adjust-
ment as antecedents of delinquency. Journal of Abnormal Child Psycho-
logy, 12, 111-126.

Salekin, R.T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism: Clinical lore
or clinical reality? Clinical Psychology Review, 22, 79-112.

Sato. T., Takeichi, M. (1993). Lifetime prevalence of specific psychiatric disor-
ders in a general medical clinic. General Hospital Psychiatry, 15: 224-233.

Shine, J. & Hobson, J. (2000). Institutional behaviour and time in treatment
among psychopaths admitted to a prison-based therapeutic commu-
nity. Medicine, Science and The Law, 40 (4), 327-355.

Singleton, N., Meltzer, H., Gatward, R., et al (1998) Psychiatric morbidity
among prisoners in England and Wales. ONS. London: Stationary Of-
fice. In P. Moran (1999). The epidemiology of antisocial personality di-
sorder Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34, 231-242.

Stevens, M. C., Kaplan, R. F. & Hesselbrock, V. M. (2003). Executive-cogni-
tive functioning in the development of antisocial personality disorder.
Addictive Behaviours, 28 (2), 285-300.

Thapar A. & Mc Gufin, P. (1996). A twin study of antisocial and neurotic
symptoms in childhood. Psychological Medicine, 26, 1111-1118.

Williamson, S., Hare, R. D. & Wong, S. (1987). Violence: criminal psychopaths
and their victims. Canadian Journal of Behavioral Science, 19, 454-462.

Mahkûmlar • 275



Ankara Cezaevlerinde El Sanatlar›

Ayfle Duvarc›*

Adalet sisteminde temel ceza denilen özgürlü¤ü ba¤lay›c› cezan›n
ça¤dafl ceza hukukunda suçluyu topluma yeniden kazand›rma amac›-
na yönelik olmas› gerekmektedir. Bu nedenle yirminci yüzy›lda ceza-
land›rma teorilerinde suçlular› rehabilite etme düflüncesi ön plâna ç›k-
m›flt›r. Rehabilitasyonu, suç ifllemifl bireyi tekrar suça yönelmemesi
için de¤ifltirmek olarak tan›mlayabiliriz.1

Hükümlü denetim alt›nda tutulan, önemli yoksunluklarla yafla-
mak durumunda olan insan demektir. Bu nedenle topluma karfl› ciddî
bir yabanc›laflma yaflar. Rehabilitasyonun ya da iyilefltirmenin baflar›l›
olmas› için bu yabanc›laflman›n en alt düzeye indirilmesi gerekir. ‹flte
bu noktada hükümlünün d›fl dünya ile sa¤l›kl› iliflkiler kurabilmesi
için yeni tutum ve beceriler elde etmesi gerekmektedir. Bunlar hem
sosyal tutum ve davran›fllar› düzenleme hem de meslek veya el bece-
risi kazand›rma olarak grupland›r›labilir. Ülkemiz cezaevlerinde reha-
bilitasyon ad› alt›nda yap›lan çal›flmalar e¤itim ö¤retim faaliyetleri ile
bofl zamanlar› doldurmaya yönelik baz› çal›flmalardan oluflmaktad›r.
Hükümlüler kald›klar› cezaevinin durumuna göre ya ifl yurtlar› ad› ve-
rilen atölyelerde belli bir ücret karfl›l›¤› çal›flmakta, ya çeflitli meslek
edindirme kurslar›na kat›lmakta ya da hobi olarak gelifltirdikleri birey-
sel el sanatlar› ile u¤raflmaktad›r. 

* Yard. Doç. Dr. Ayfle Duvarc›, Baflkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Ankara. 

1 Tülin ‹çli, Asl›han Ö¤üt, Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Çal›flmalar›yla il-
gili Sosyolojik Bir Analiz, Adalet Bakanl›¤› Yay›n›, Ankara 2002, s. 11.



‹fl yurtlar›nda hal›c›l›k, dokumac›l›k, gümüflçülük, seramik boyama,
ayakkab›c›l›k, terzilik, mobilyac›l›k gibi ifllerde çal›flan veya meslek
edindirme kurslar›na kat›lan hükümlüler bofl zamanlar›n› boncuk iflle-
me, ahflap oyma, maket gemi veya ev yapma, kibrit veya simli pul
yap›flt›rma, çiçek yapma, dokuma gibi el sanatlar›yla u¤raflarak geçir-
mektedir.

Yapt›¤›m›z bu araflt›rma cezaevlerindeki rehabilitasyon faaliyetle-
rinin bir bölümü olarak uygulanan serbest zamanlardaki el sanatlar›
çal›flmalar›n› kapsamakta ve Ankara cezaevlerinde bu sanatlar›n tespi-
ti ile çal›flmalar›n hükümlülere kazand›rd›¤› psikolojik, sosyal, ekono-
mik etkilerin belirlenmesini hedeflemektedir.

Araflt›rman›n amac›

Araflt›rma, 1-30 Eylül 2003 tarihleri aras›nda Ankara ve civar› ce-
zaevlerinde bulunan hükümlülerin bofl zamanlar›nda u¤raflt›klar› el
sanat› türlerini, ürettikleri modelleri, renk, cins, desen aç›lar›ndan tes-
pit etmek, bu çal›flmalar›n hükümlülere kazand›rd›¤›, sosyal, psikolo-
jik, ekonomik ve kültürel olgular› belirlemek amac›na yöneliktir.

Araflt›rman›n metodu

Bu çal›flmada survey metodu kullan›lm›fl, yukar›da belirtilen tarih-
te Adalet Bakanl›¤›ndan al›nan özel izinle Ankara Aç›k, Ayafl Aç›k,
Ayafl Kapal›, Kalecik Aç›k Cezaevlerinde gönüllü 50 erkek hükümlüye
çoktan seçmeli ve aç›k uçlu sorulardan oluflan bir anket formu uygu-
lanm›flt›r. Ankette demografik nitelikli sorular›n yan›nda bu cezaevle-
rinde bofl zamanlarda üretilen el sanatlar›n›n cinsleri, özellikleri, ya-
p›m teknikleri ile hükümlüye sosyal, ekonomik, psikolojik getirileri
konusunda sorular yer alm›flt›r.

Ayr›ca veri toplama tekni¤i olarak gözlem ve görüflme yöntemleri
de uygulanm›fl, do¤al ortamda hükümlülerin konu ile ilgili görüfllerine
baflvurulmufl, yapt›klar› çal›flmalar foto¤raflanm›flt›r. Anketlerden el-
de edilen veriler yüzdeler hâlinde bar grafikler fleklinde gösterilmifltir.

Hipotezler 

Araflt›rmada belirlenen temel hipotezler flunlard›r:

1. Bu faaliyetler aç›k cezaevlerinde hafta sonlar› ve akflamlar› bofl
zamanlarda, kapal› cezaevlerinde ise hükümlü ve tutuklular›n kendi
istedikleri zamanlarda yap›lmaktad›r.
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2. Bu sanatlarla u¤raflman›n öncelikli amac› zaman›n geçiflini fark
etmemek, ikinci amac› maddî gelir temin etmek, üçüncü amac› ise bir
ifle yo¤unlaflarak kayg›, korku ve endiflelerden uzaklaflmakt›r.

3. Cezaevlerinde “hapishane ifli” ad› verilen boncuk iflleri ve ma-
ket yelkenli gemiler, gece lâmbalar›, ahflap oyma iflleri yo¤un olarak
bulunmaktad›r.

Konu verileri analizi
Tablo 1

Tablo incelendi¤inde el iflleri ile u¤raflan hükümlülerin yafl ortala-
malar›n›n ço¤unlukla genç oldu¤u gözlenmektedir. Gerekçe olarak bu
yafllardaki hükümlü say›s›n›n fazlal›¤›n› söyleyebiliriz.

Tablo 2

Hükümlülerin E¤itim Grafi¤i
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Araflt›rmam›za gönüllü olarak kat›lan hükümlülerin % 52’si ilko-
kul mezunudur. El sanatlar›yla u¤raflan hükümlülerin alt kültür gru-
bundaki yo¤unlu¤u dikkat çekmektedir.

Tablo 3 

Tabloda hükümlülük süresi ile el sanatlar› ile u¤raflma aras›nda
do¤rudan bir ilgi görülmemektedir. 

Hükümlüler meslek olarak floför, inflaat iflçisi, çiftçi, marangoz,
konfeksiyoncu, silâh tamircisi, do¤ramac›, memur, garson, oto tamirci-
si, f›r›nc›, saraç, güvenlik görevlisi, döflemeci, elektronik teknisyeni,
makine operatörü, ö¤retmen ve inflaat mühendisi olduklar›n› belirt-
mifl, 50 kifliden 4 kifli mesleksiz olduklar›n› söylemifltir.

Tablo 4

Hükümlülerin Bulunduklar› Cezaevi Tablosu
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El sanatlar› ile u¤raflan hükümlüler %52 oran›nda Ankara Aç›k Ce-
zaevindedir. S›ras› ile Ayafl Aç›k, Kalecik Aç›k Cezaevleri gelmektedir.
Kapal› cezaevlerinde araflt›rma tarihlerimiz aras›nda bu iflleri yapanla-
r›n olmad›¤› bildirilmifltir.

Tablo 5

Hükümlülerin u¤raflt›klar› el sanatlar› aras›nda %56 oran› ile ilk s›-
ray› boncuk iflleri almakta, bunu %21 ile ahflap oymac›l›¤› (her türlü
ahflap ve maket yap›m›), %7 oranlar›yla resim, rölyef ve çiçek düzenle-
me takip etmektedir. %2 ile en az u¤rafl›lan el sanat› ip örgüsüdür. Ba-
z› hükümlüler birkaç ifl birden yapmakta, bunu ya ayn› zaman dilimi
içinde veya biri bitince di¤erine bafllamak suretiyle uygulamaktad›r.

Tablo 6 

Hükümlülerin %84’ü daha önce bu tür el sanatlar›yla hiç u¤raflma-
d›klar›n› belirtmifller, ancak % 16’s› bu veya benzeri ifllerle meflgul ol-
duklar›n› ifade etmifllerdir.
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Tablo 7

El sanatlar›yla u¤raflma nedenleri olarak %52 oran› ile “Zaman›n
geçiflini fark etmiyorum.” ifadesi ilk s›radad›r. ‹kinci s›rada %26 ile
“Kazanç elde ediyorum.” fl›kk› iflaretlenmifltir. Zaman geçirirken ka-
zanç da elde etme, k›saca zaman› yararl› geçirme tezi hükümlüleri el
sanatlar› ile u¤raflmaya sevk eden en önemli faktördür.

Tablo 8

Yap›lan el sanatlar›n› %82 oran›yla 41 kifli cezaevindeki di¤er hü-
kümlülerden ö¤renmifltir. Hükümlüler yak›nl›k kurduklar›, sevdikleri
arkadafllar›na gelenek görenek yoluyla bu sanat› ö¤retmekte, atölye-
lerdeki masalarda yer bulmakta, hatta tahliye olurken kendi alet ede-
vat ve malzemelerini bunlara b›rakmaktad›r. 

El Sanat›n›n Nas›l Ö¤renildi¤inin Grafi¤i
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Üretilen el sanatlar› hükümlülerin yak›nlar›na, ziyaretçilerine, idarî
personele sat›lmakta veya hediye edilmektedir. %80 oran›nda hükümlü
bu iflleri kazanç maksad› ile yapt›klar›n› belirtmifllerdir. 

Tablo 9

El sanatlar› aç›k cezaevlerinde atölye ad› verilen odalarda yap›l-
maktad›r. Bu alanlar çal›flmak isteyen her mahkûmu alabilecek kapasi-
tede de¤ildir. Baz› cezaevlerindeki atölyeler mahkûm yo¤unlu¤undan
dolay› kapat›lmaktad›r. Hükümlüler buralarda akflam yeme¤inden
sonra yat›ncaya kadar ve hafta sonlar›ndaki bofl vakitlerinde çal›flmak-
tad›rlar. Kulland›klar› malzemeyi ço¤unlukla ziyaretçileri ve izinden
gelen arkadafllar› vas›tas›yla temin etmekte bazen mektup veya tele-
fonla siparifl vermekte ya da artm›fl malzemeleri kullan›p de¤erlendir-
mektedirler. Cezaevi kantinlerinde hem her çeflit malzeme bulunmad›-
¤›n› hem de d›flar›ya göre pahal› oldu¤unu belirtmifllerdir. 

Cezaevlerinde özellikle boncuk ifli, çiçek düzenleme, resim, ahflap
oyma ifllerini yapanlar modelleri kendilerinin yaratt›klar›n› ifade eder-
ken, maket gemi, yelkenli, kabartma ev gibi el ifllerini yapanlar dergi,
katalog, gazete resimlerini model olarak kullanmaktad›r. Hatta gazete-
lerin turizm ilânlar›nda yer alan siyah beyaz gemi resimleri bile model
olabilmektedir. Zaman zaman daha önce yap›lan çal›flmalar üzerinde
baz› de¤iflikliklerle yeni örnekler üretilmektedir. Boncuk, çiçek ve re-
sim çal›flmalar›nda en çok tercih edilen renkler s›ras›yla k›rm›z›, ma-
vi, beyaz, sar› ve siyaht›r. Renk kavram› tercihi “modele yak›flan bütün
renkler”, “canl› renkler”, “uyumlu renkler”, “fark etmez” gibi ifadeler-
le dile getirilmifltir. Boncuk iflleri ve resimlerde gül, kanat açm›fl kufl,
çeflitli çiçekler, dua eden k›z, cami, tabiat manzaralar› en çok sevilen ve
kullan›lan motiflerdir. 
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Cezaevlerinde yap›lan el sanatlar› ile üretilen malzemelerin bafll›-
calar›:

Ahflap ‹flleri: Sand›k, fayton, ka¤n›, ev, çerçeve, isimlik, müzik, mü-
cevher, makyaj kutular›.

Boncuk ‹flleri: Duvar saati, cüzdan, çanta, çakmakl›k, flifle k›l›f›, bi-
leklik, anahtarl›k, nazarl›k, kolye, kufl, telefon k›l›f›, k›rbaç, muskal›k,
sallama, tespih, pazubent, sigaral›k, kemer, köpek tasmas›.

Maket: Gemi (yelkenli), ev.

Çal›flmam›z esnas›nda bu iflleri yapanlar mevcutken daha önce do-
kuma ve ip örgüsü yapan hükümlülerin de oldu¤unu fakat onlar›n
tahliye oldu¤unu ö¤rendik.

Yap›lan ürünler restoran, bar, otel, ev ve iflyerlerinde dekor malze-
mesi, masa, vitrin, duvar süsü ve gece lâmbas› olarak kullan›l›rken,
boncuk iflleri de fonksiyonlar›na uygun olarak kullan›lmaktad›r.

Hükümlüler cezalar› bittikten sonra %80 oran›nda bu iflle u¤rafl-
mak istemediklerini söylemifllerdir. Bu bize özellikle boncuk ifllerinin
cezaevine has bir el sanat› oldu¤unu göstermektedir. 

Tablo 10

Bu sanatlar›n uygulanmas›nda küçük el tak›mlar› denilen testere,
rende, çekiç, tornavida, pense, matkap, t›¤, iplik, elektrik malzemeleri,
makas, keski, maket b›ça¤› gibi aletlerle, tutkal, silikon ve bali benzeri
yap›flt›r›c›lar kullan›lmaktad›r. Fakat hükümlülerin ifadesine göre k›r›-
lan, bozulan ya da biten araç gerecin yerine yenisinin al›nmas› konu-
sunda idare ile problemler yaflanmaktad›r. 
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Tablo 11

Tabloda görüldü¤ü gibi el sanatlar› ile meflgul olman›n hükümlü
için %73 oran›ndaki kazanc› zaman geçirme kavram›na hizmet etmesidir.
%10 oran›yla kendine güven duymak bir ifli baflarma arzusu gelirken
önemli üçüncü faktör %8 oran›yla baflkalar› taraf›ndan be¤enilmek,
takdir edilmek arzusudur. 

Ayr›ca ankette %90 oran›nda el sanatlar›yla u¤raflmak “Kayg› ve
korkular›mdan kurtulmama yard›mc› oluyor.” %70 oran›yla “Baflka
insanlarla iletiflim kurmama katk›s› oluyor.” cevaplar›na yer verilmifl-
tir.

Tablolara bakarsak elde etti¤imiz verilerin hipotezlerimizle örtüfl-
tü¤ünü görürüz. Ankara cezaevlerinde erkek hükümlülerden istekli
olanlar atölyelerde yer bulabildikleri takdirde ve yetenekleri do¤rultu-
sunda bofl zamanlar›nda boncuk, ahflap oyma, yapma çiçek, resim,
makrame, yelkenli gemi, kibrit yap›flt›rma gibi el iflleri üzerinde çal›fl-
makta, bu çal›flmalardaki model, renk ve desenleri kendileri belirle-
mekte böylece hem ekonomik hem sosyolojik hem psikolojik getiriler
elde ederken “hapishane el sanatlar›n›n” geliflmesine katk›da bulun-
maktad›rlar.

De¤erlendirme ve sonuç

Bir ulusun maddî kültür de¤erlerinin en iyi yans›t›ld›¤› ürünler el
sanatlar›d›r. Bunlar tafl›d›klar› estetik de¤erler, yapan kiflinin duygu ve
düflüncelerini el eme¤ine dökerek yans›tmas› aç›s›ndan çok önemlidir.
Bu sanatlar bazen özel yap›land›r›lm›fl atölyelerde, bazen evlerde,
bazen de bireysel çal›flmalarla çeflitli mekânlarda varl›klar›n› sürdür-

284 • Hapishane Kitab›

El sanatlar› ile u¤raflmak size ne kazand›r›yor? Yüzde
Zaman geçiyor. 73
Kendime güven duyuyorum. 10
Yeteneklerimi keflfettim. 3
Metotlu çal›flma al›flkanl›¤› kazand›m. 2
Be¤enilmek, takdir edilmek hofluma gidiyor. 8
Sorumluluk tafl›yorum. 2
Bir fikrim yok. 2

Toplam 100



mektedir. Cezaevleri de kendine has el sanatlar›n›n üretim yerlerinden
biridir. 

Ceza, devlet taraf›ndan suçlu ad› verilen bireylerin hayatlar›n›n
kontrol alt›na al›nmas› anlam›na da gelebilece¤i için bu el sanatlar›yla
u¤raflmak hükümlü aç›s›ndan az da olsa özgürlük alan› kullan›m› ola-
rak de¤erlendirilmelidir. Çünkü bunlar zorlay›c› olmayan, tamamen
iste¤e ba¤l› çal›flmalard›r. Hükümlü istedi¤i el sanat›n› seçmede,
model, renk, desen kullan›m›nda, yarat›c›l›¤›n› göstermede, sanat va-
s›tas›yla duygular›n› ifade etmede tamamen serbesttir. Baflka bir deyifl-
le hükümlüler kiflisel kararlar verip, bunlar› uygulayarak bir çal›flma
yapmaktad›rlar. Bu u¤rafl›lar onun kendi kendine sorumluluk al›p ça-
l›flma yetene¤ini gelifltirmesine katk› sa¤larken, sorunlar›ndan ve sorun
kayna¤› olmaktan uzaklaflmas›n› temin etmekte, ayaklar› üzerinde
durmas›na yard›mc› olarak bir ekonomik koruma da sa¤lamaktad›r. 

Bu el sanatlar›yla u¤raflan hükümlüler zamanlar›n› olabildi¤ince
faydal› geçirirken bir ücret de elde ettikleri için ifle yaramazl›k, d›fllan-
m›fll›k gibi duygular›n› daha rahat yenmekte, dayan›flma ve ifl birli¤i
yapma istekleri artmakta, kiflisel yarat›c›l›k arzular› ön plâna ç›kmak-
tad›r. Ayr›ca çal›flma esnas›nda hükümlüler birbirlerine flakalar yap-
t›klar›n›, tak›ld›klar›n›, flark› türkü söyleyerek moral bulduklar›n› da
ifade etmifllerdir.

Baflkalar› taraf›ndan onaylanma ve be¤enilme güdüsünün bir hü-
kümlü için ne kadar önemli oldu¤u aç›kt›r. Ortaya konulan baflar›l› bir
el sanat› ürünü bu bofllu¤u doldurmakta, baflka hükümlüleri de özen-
dirmekte, böylece “hapishane sanatlar›” diyebilece¤imiz bir tablo kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. 

Gözlemlerimize göre cezaevlerinde bu el sanatlar›n›n ö¤renimi
yavafl iflleyen bir süreçtir. Hükümlü istedi¤i bir alan› belirlemekte,
deneme yapmakta, baflar›s›z olursa bir baflka u¤rafl›ya geçmektedir.
Atölyelerdeki imkânlar›n k›s›tl› oluflu, yer darl›¤› her isteklinin bu ça-
l›flmaya kat›lmas›n› zorlaflt›rmakta, ancak tahliyeler sonucu çal›flma
masalar›n›n boflalmas› yeni birine yer aç›lmas›n› sa¤lamaktad›r. El sa-
natlar›n›n birinde ustalaflm›fl, ö¤retici konumuna gelmifl bir hükümlü-
nün tahliyesi veya baflka bir cezaevine nakli de sorun olmakta, bu sa-
nat o hükümlü ile birlikte gitmektedir. 

Di¤er bir problem de el ifllerinin tan›t›m› ve pazarlanmas›nda ya-
flanmaktad›r. Yap›lan ürünler ya cezaevi personeline ya da ziyaretçile-
re sat›lmakta veya hediye edilmektedir. Bu ifllerden oluflan sergiler çok
azd›r. Sergilere gönderilen malzemelerin de k›r›k dökük geri geldi¤i
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iddia edilmektedir. Oysa ki bu el sanatlar›n›n gelifltirilmesi için atölye-
lerin yeniden sa¤l›kl› bir flekilde düzenlenmesi, pazarlanmas›n› kolay-
laflt›racak tedbirlerin al›nmas› gerekmektedir. ‹ndirimli tezgâh sat›flla-
r›n›n yap›labilmesi için sergilere, tan›t›m fuarlar›na kat›lmak, baz›
adliye binalar›ndaki sat›fl ofislerinde bunlara da yer vermek yararl›
olacakt›r. Özellikle, y›lbafl›, bayram, anneler günü ve bunun gibi hedi-
yelik orijinal eflyalar›n arand›¤› günler bu el sanatlar›n›n sat›fl› için bi-
rer f›rsatt›r. Bu yap›l›rsa hem cezaevine hem de hükümlüye önemli bir
katk› sa¤lanm›fl olur. Ayr›ca cezaevi idareleri yarat›c› ve yetenekli hü-
kümlülere kendilerini gelifltirebilmeleri için model, katalog, malzeme
konular›nda yard›mc› olursa bu el sanatlar› “monoton yaflam›n neden
oldu¤u can s›k›nt›s›n› giderecek ifller” olarak de¤il, maddî halk kültü-
rünün verilerinden olan zengin el sanatlar›m›z aras›nda “hapishane el
sanatlar›” ad›yla yerini alacakt›r.
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Sovyetler Birli¤inde Mahkûm Dövmeleri

‹lyas Kamalov*

Dövmelerin kökeni çok eski zamanlara dayanmaktad›r. Daha V.
yüzy›lda baz› Avrupa, Güney Amerika ve Afrika halklar› yüz ve vücut-
lar›n› dövmelerle süslüyorlard›. O zamanlar dövmeler, ritüel bir ka-
rakter tafl›makta ve insanlar›n hangi kabileye ya da sosyal gruba ait ol-
duklar›n› göstermekte idi. Avrupa’da dövmelerin yay›l›fl› ile ilgili; de-
nizci Kuk’un Haiti adalar›nda insanlar›n vücutlar›na dövmeler yapt›r-
d›klar›n› gördükten sonra Avrupa’ya döndü¤ünde bunlar› anlatt›¤› ve
bundan böyle uygulanmaya bafllad›¤› fikri de mevcuttur. Haiti’nin
yerli halklar›, gençlik ça¤›na girdikleri ya da kabileleri nam›na büyük
hizmetlerde bulunduklar› zaman dövmeler yapt›rm›fllard›r. Yine Kato-
likler aras›nda dövmelerin yap›l›fl sebebi çok ilginçtir. Katolik dininin
ileri gelenleri, dindafllar›n›n ‹slâm’a geçiflini yasaklamak için onlar›n
vücutlar›na dövmeler yapt›rm›fllard›r. Yani birinin vücuduna haç flek-
linde bir dövme yapt›rtarak onun ‹slâm’› kabul etmesini engelleyecek-
lerini düflünüyorlard›.1

Sovyetler Birli¤inde ise ilk dövmeleri yapt›ranlar denizciler olmufl,
onlar› da mahkûmlar takip etmifltir. Kriminolojinin bu parças›na yani
dövmelere, yeterince önem verilmemifltir. Hâlbuki dövmelerde kulla-
n›lan resim, yaz›, bunlar›n vücudun neresinde yer ald›¤›ndan vs.
mahkûm ile ilgili bilgileri elde etmek mümkündür. Bunlar, mahkû-
mun ruhu, mesle¤i, çekti¤i ceza çeflidi, suç dünyas›ndaki yeri ile ilgili

* ‹lyas Kamalov, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Ça¤ Ta-
rihi Doktora Ö¤rencisi, ‹stanbul.

1 http:// goprussia.pp.ru/article.php?135.0



enteresan bilgiler içermektedir. Sovyet hükûmetinin bütün mahkûmla-
r›n vücutlar›ndaki dövmeleri kaydettikleri ve daha sonra bu kay›tlar›
teflhis için kulland›klar› da bilinmektedir.2

Dövmeleri, mahkûmlar bir iletiflim arac›, bir mesaj çeflidi olarak da
kullanm›fllard›r. Meselâ, Resim-1’deki dövmede ‹çiflleri Bakanl›¤› as-
kerlerinin üniformas› ve elinde baltayla duran kifli Stalin döneminde
‹çiflleri Bakan› olan Beriya’d›r. Bilindi¤i gibi, Beriya, Stalin’in sa¤ kolu
olup, onun “idam” emirlerini yerine getiren adamd›r. Bundan dolay›-
d›r ki, üniformas›n›n üzerinde kafatas› resimleri yer almaktad›r. Ancak
burada Beriya çok düflünceli durmaktad›r. Zira, Sovyet rejimi ondan
da kuflkulanacak ve sonuçta Beriya da komünizme kurban gidecektir.
Nitekim dövmenin alt›ndaki yaz›da “‹çiflleri Bakan› Kasap Beriya gü-
venini yitirmifltir” denmektedir.3 Bu dövme 1954 y›llar›nda moda ol-
mufltur ki, o tarihte art›k ne Beriya, ne de Stalin hayattayd›. Beriya’n›n
resmini dövme olarak yapt›ranlar›n iki sebebi olabilir: Birincisi, mah-
kûmun Beriya’n›n kurban› olma ihtimali; ikincisi de mahkûmun, Beri-
ya gibi güçlü birinin resmini yapt›rarak, hapishanede kimin ‘baba’ ol-
du¤unu göstermek istemesidir. Dönemin mahkûmlar›n›n ayn› amaçla
Miloseviç, Saddam Hüseyin gibi diktatör ve “kasap” liderlerin resmi-
ni dövme olarak yapt›rd›klar› yönünde tahminlerde bulunmak da
mümkündür. 

Stalin döneminde ise mahkûmlar›n Beriya yerine Stalin’in resmini
dövme olarak tercih ettikleri de bir gerçektir. Stalin’in resmini vücutla-
r›na, onunla gurur duyduklar›n› göstermek için yapt›ranlardan baflka
bir de Stalin ve genel olarak Sovyet rejimini elefltirerek insan halklar›-
n›n k›s›tland›¤›n› göstermek için yapanlar da olmufltur. Nitekim ikinci
resimdeki dövme buna bir örnektir.4 Yine buna baflka bir örnek olarak
üçüncü ve dördüncü dövmeleri gösterebiliriz. Üçüncü resimde yer
alan dövmede kilide ba¤lanan kitap, SSCB anayasas›d›r. Bu dövmeyi
daha çok siyasî mahkûmlar, savunma hakk›ndan mahrum olduklar›n›
göstermek için yapt›rm›fllard›r.5 Yine Resim-4’teki dövme de konu ba-
k›m›ndan anayasa dövmesine benzemektedir. Bu dövme, ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›na ba¤l› birlikte çal›flan bir memurun tasviridir. Çok korkutucu
bir flekilde gösterilen bu memur ayn› zamanda flu sözleri söylemekte-

2 www.drink.dax.ru/turma/turem_19.shtml
3 Bu foto¤raf Odessa Devlet Müzesinde (Ukrayna) çekilmifltir.
4 Resim 2 için bkz. http://dom-turma.narod.ru/recent.htm
5 Resim 3 için bkz. http://dom-turma.narod.ru/recent.htm
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dir: “Sola ad›m, propaganda; sa¤a ad›m, provokasyon, yukar›ya atla-
ma, firard›r”. Bu dövme de SSCB’de insan haklar›n›n ne kadar k›s›tl›
oldu¤unun bir göstergesidir.6

Resim-5’teki dövmede ‹çiflleri Bakanl›¤›na ba¤l› askerî birlikte
görev yapan, ancak daha sonra yollar› hapse düflen insanlar›n tercih
ettikleri dövmedir. Genellikle sol omuza yap›lan bu dövmede bu birli-
¤in sembollerini görmekteyiz. Bunlar k›l›ç, ateflli silâh, z›rh, birli¤in
numaras› ve komünizmin vazgeçilmez sembolü orak-çekiçtir.7 Ayr›ca
insanlar›n sadece hapishanede de¤il, normal hayatlar›nda da rejimi
elefltiren dövmeler yapt›rd›klar› takdirde hapishanelere girdiklerini
söylemek gerekmektedir. 

Yine Lenin’in resmine mahkûmlar›n dövmelerinde s›k s›k rastla-
mak mümkündür (Resim-6). Kriptoloji uzmanlar›n›n bile çok güçlükle
ç›karacaklar› bu dövmenin anlam›, çok ilgi çekicidir. Nitekim, Lenin
resmini h›rs›zlar yapt›r›yorlar. Bunu da flöyle aç›klamak mümkündür:
Lenin, Rusça’da Ekim ‹htilâlinin Önderi anlam›na gelen Vojdy Oktyabrs-
koy Revolütsiyi olarak tan›nmaktad›r. Bu terimdeki kelimelerin bafl
harflerini al›rsak, karfl›m›za VOR kelimesi ç›kmaktad›r ki, bu da “h›r-
s›z” anlam›na gelmektedir. Bu konuda flöyle yorum yapanlar da var-
d›r: “Çal›nt›lar› çal›yorum. Bütün zenginlerden azar azar çalarsam, bu
h›rs›zl›k de¤il de, hizmet olur!”8 Bu yorumu herhâlde Sovyetler Birli-
¤inde raskulaçivaniye politikas›, yani zenginlerin mallar›na devlet ad›na
el koyma ile ba¤lamak mümkündür. 

Bununla birlikte Sovyetler Birli¤inde dövmelerde orak-çekiç ya da
dönemin önderlerinden daha çok haç kullan›lm›flt›r. Sovyetler Birli¤in-
de kiliselerin ço¤unun kapanmas›na ra¤men, kilise resmi mahkûmla-
r›n gö¤üs, kalça ve elini süslemifltir. Nitekim Resim-7 buna bir örnek-
tir. Ancak burada gördü¤ünüz kilise h›rs›z›n evi, yani hapishane anla-
m›na gelmektedir. Kubbe say›s› ise sab›kal›k say›s› ya da mahkûmiyet
süresine eflittir. Bulut ile melekler de bu ihtiflaml› kiliseyi süslemekte-
dir. Melekler de, mahkûmun hayat›n› hapishanede geçirdi¤i anlam›na
gelmektedir.9 Mahkûmiyet süresi ya da sab›ka say›s›n› gösteren bun-
dan daha orijinal bir dövmeyi bulmak da zordur. 

6 Bu foto¤raf Odessa Devlet Müzesinde çekilmifltir.
7 Bu foto¤raf Odessa Devlet Müzesinde çekilmifltir.
8 http:// banditochka5.narod.ru/a1.html
9 http://sergisland.narod.ru/text/life/21m.html
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Sekizinci ve dokuzuncu resimlerdeki dövmelerde de kilise resmi-
ni görmekteyiz. Ancak bunlarda mahkûm bununla yetinmeyip, bir
de kilisenin her iki taraf›na da Hz. ‹sa, ve kuca¤›nda bir çocukla Aziz
Madonna’y› tasvir etmifltir. Kuca¤›nda çocukla tasvir edilen Aziz Ma-
donna tasvirini mahkûmlar, ev, aile ve çocuklar›na özlem anlam›na
geldi¤ini ileri sürseler de bu dövme “Hapishane, benim yuvam” ve
“Hapishane çocu¤u” anlam›ndad›r. Kedi resmi de hapishanenin de-
vaml› meskûnu anlam›na gelmektedir ki, bunu da flöyle aç›klayabili-
riz: Kedi Rusça’da KOT demektir. Rusça’da hapishanenin devaml›
meskûnu anlam›na gelen Korennoy Jitely Türm›’aki kelimelerin bafl
harflerini al›rsak karfl›m›za KOT kelimesi ç›kmaktad›r.10

Onuncu dövmede çarm›ha gerilen Hz. ‹sa’y› görmekteyiz. Mah-
kûm kendisini Hz. ‹sa’yla karfl›laflt›r›yor, ancak ayn› zamanda bu döv-
me mahkûmun Allah’tan hiçbir fley ümit etmedi¤i anlam›na gelmekte-
dir. Bazen bu tür dövmelerin alt›nda bir de “Günahs›z insan yoktur”
fleklinde yaz› da bulunmaktad›r.11

On birinci dövmenin ön plân›nda ç›plak bir k›z yer almaktad›r ki,
bu tür dövmeler Rusya’da asker ve mahkûmlar aras›nda çok yayg›nd›r.
Hatta baz›lar› bununla da yetinmeyip, k›z arkadafllar›n›n isimlerini de
yazd›r›rlar. Yeni bir k›zla tan›flt›klar›nda bu hareketlerinden piflman
oluyorlarsa da, yapacak bir fley yoktur. Yine bu dövmede bir kitap gö-
ze çarpmaktad›r. Bu kitap Kur’an-› Kerim’dir. Arka plânda tu¤ ve növ-
bet, üstte de ay yer almaktad›r. Bütün bunlar dövmenin SSCB’deki
Türk soyundan gelen mahkûmlara ait oldu¤u anlam›na gelmektedir.
Kur’an-› Kerim ise mahkûmun Müslüman oldu¤unu göstermektedir.
K›z›n elindeki k›l›ç ve alev de savaflç› Türklerin sembollerindendir.12

Sayd›¤›m›z bütün bu semboller gerçekten de ‹slâm ve Türklerle iliflki-
li olmas›na ra¤men, ortadaki k›z, kafam›zda soru iflaretleri b›rakmak-
tad›r. Ancak flunu da unutmamak gerekir, mahkûm sadece kendisinin
Müslüman ve Türk oldu¤unu göstermek istemektedir. Bununla birlikte
Müslümanl›k ve Türklük duygular› zay›ft›r. Sovyetler Birli¤i devrinde
bir mahkûmun bu duygular›n›n geliflmifl olmas› da zaten beklenemez.
Bugün bile Rusya’daki Müslümanlar›n baz›lar›, dinî mensubiyetlerini

10 http://han-tattoo.narod.ru/agr.htm; http://tatoo-pro.narod.ru/crime/re-
cent.htm

11 http://tatoo-pro.narod.ru/crime/recent.htm
12 Bu foto¤raf Odessa Devlet Müzesinde çekilmifltir. Ayr›ca bkz. http://tatoop-

ro.narod.ru/crime/recent.htm
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ancak boyunlar›na takt›klar› alt›n kolye ve ay-y›ld›zl› kolye ile belirt-
mektedirler. 

Resim-12’de yer alan dövme ise Afgan mücahidi ile ilgilidir. Döv-
menin alt›ndaki yaz› da çok enteresand›r: “Afgan mücahidinin son
kahvalt›s› - tüfe¤in haznesidir.” Yine “Yan›m›zda olmayan karfl›m›z-
dad›r” sözleri vard›r. Bu sözler bize çok tan›d›k gelmektedir.13 Çünkü,
Rusya Cumhurbaflkan› Vladimir Putin, Çeçenistan Savafl› s›ras›nda,
ABD Baflkan› G. W. Bush da Irak hareketi esnas›nda buna benzer ifa-
deler kullanm›fllard›. Son cümlede de “E¤er düflman pes etmiyorsa,
onu yok ediyorlar” denmektedir. Dövmenin arka plân›nda yer alan
ecelin, asl›nda elinde kalaflnikov silâh› olan bir Rus askeri oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Bu dövmenin popülaritesi ise SSCB’nin Afganistan’a
girmesi ile ilgilidir. Bunu yapt›ran mahkûm da ya zaman›nda bu sava-
fla kat›lm›fl, ya da bu dövme ve alt›nda yer alan cümlelerle hapishane
arkadafllar›na bir fleyler ima etmeye çal›flmaktad›r. 

Bununla birlikte romantik ve nostaljik dövmeler de mevcuttur.
Meselâ, Resim-13’teki dövmede güller ve alt›nda fliir yer almaktad›r.
Ancak bunlar›n manas› pek romantik de¤ildir. Güller, mahkûmun ço-
cuklu¤unu çocuk ceza ve ›slah evinde geçirdi¤i anlam›na gelmektedir.
Alt›ndaki yaz› ise duygusald›r: 

Benim mahkûm oldu¤uma bakmay›n
Ben sadece Sovyet kanununu ihlâl ettim
Özgürlükten mahrum edildim
Ancak insanî duygular›m› yitirmedim14

Bu mahkûmun Sovyet rejimine karfl› oldu¤undan m› yoksa baflka
suçtan m› hapse at›ld›¤›n› kestirmek zordur. Zira, fliir, rejime karfl› ken-
disini savunma ile ilgili sat›rlar içerse de, üstteki gül, belirtti¤imiz gibi
mahkûmun, çocukluktan beri sab›kal› oldu¤unu göstermektedir ki, o
yaflta rejime karfl› bir suç iflledi¤ini düflünmek yanl›fl olur. Bununla bir-
likte aileleri hapse at›lan ya da sürgüne gönderilen çocuklar›n da ço-
cuk ›slah evlerine gönderdiklerini unutmamak gerekmektedir. 

Çarl›k rejimini özleyen ve seven mahkûmlar ise Resim-14’teki gör-
dü¤ümüz gibi omuzlar›na apolet fleklinde Çarl›k Rusya’s›n›n simgesi

13 Bu foto¤raf Odessa Devlet Müzesinde çekilmifltir. Ayr›ca bkz. http://tatoop-
ro.narod.ru/crime/recent.htm

14 www. tattoo.b-a.ru/p.php/s=n
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olan iki bafll› kartal› tasvir etmifllerdir. Bu dövmenin alt›nda bazen flöy-
le cümlelere de rastlamak mümkündür: “Yaflas›n Çuçmeksiz ve Ko-
münistsiz Rusya! Çarl›k devrinde Ruslar, insan idiler.”15 Çuçmeksiz
Rusya’dan kastedilen fley de Rus olmayan halkt›r. Asl›nda bu slogan
bugünkü Rusya’da Liberal Demokrat Parti Lideri afl›r› milliyetçi Jiri-
novsky’nin sözlerine çok benzemektedir. Jirinovsky de her konuflma-
s›nda Rus olmayan halklarla komünistlere lâf atmaktad›r. 

Yine apolet fleklindeki Resim-15’teki dövmede kafatas›n› görüyo-
ruz. Bu da “Beni sadece idam düzeltir”, “Günlük hayat yafl›yorum”,
“Ac›lar çekmek için do¤dum”, “Ne olursa olsun” anlamlar›na gelmekte-
dir.16

Resim-16’da de yer alan dört tane dövme de dikkate de¤erdir. Bi-
rincisi, “Ben Allah’›n bu dünyadaki seçilmifl insan›”, yani herkesin bu
dünyada Yahudi olamayaca¤›n›, bunun için Yahudi olarak do¤mak
gerekti¤i anlam›na gelmektedir. ‹kincisi, Nazi Almanlar›n iflaretidir.
“Benim Tanr›m - Adolf Hitler. Adolf Hitler - Kutsal cefakefl. Komünist
ve Yahudileri öldürme, katliam de¤il, dünyay› iblisin elçilerinden te-
mizlemektir”. Üçüncü dövmede yine Haç görüyoruz. Bu tür dövmele-
ri h›rs›zlar›n tercih ettiklerini yukar›da belirtmifltik. Bu tür dövmelerin
alt›nda bazen “Allah beni açl›k, fakirlik, polis ve komünistlerden koru-
sun” fleklinde yaz› da vard›r. Dördüncü dövmede ise “Allah’tan baflka
‹lâh yoktur. Dinden dönenleri döv ve kes” yaz›s›yla birlikte kullan›l-
makta ve “Sadece Allah’a boyun e¤erim” anlam›na gelmektedir. Bu
son dört dövmenin asl›nda belirli din, rejim vs.nin simgesi olmas›na
ra¤men, haç› sadece Hristiyanlar›n, ay-y›ld›z› da sadece Müslümanla-
r›n kulland›¤› söylenemez. Yahudilerin sembolünü, kendisini seçilmifl
biri olarak göstermek, bunun karfl›l›¤›nda ay-y›ld›z› da kimseye itaat
etmeyece¤ini belirtmek isteyenler kullanm›fllard›r.17

Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz: Yukar›da da belirtildi¤i gibi,
dövmeler mahkûmun kimli¤ini tespitte önemli rol oynamaktad›rlar.
Baz› mahkûmlar, dövmeleri kendilerine bir hat›ra sebebiyle yapt›r›r-
ken, di¤erleri de dövmeler ile birilerine mesaj göndermeye çal›flm›fllar-
d›r. Yine birilerini taklit etmek ya da kendisini hapishanedeki herhan-
gi bir gruba kabullendirmek amaçlar›yla da dövmelerin yapt›r›ld›¤› bi-
linmektedir. 

15 www. tattoo.b-a.ru/p.php/s=n
16 www. tattoo.b-a.ru/p.php/s=n
17 www. tattoo.b-a.ru/p.php/s=n
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Cezaevlerinde Cinsel Taciz ve Tecavüz Olaylar›

‹rem Akduman, Gökhan Oral*

Cezaevlerinde cinsel taciz ve tecavüz olaylar› her iki cinsiyetten,
tüm hükümlülerin karfl› karfl›ya kald›¤› bir sorundur. Bu konu, hassas
olmas› sebebiyle, tart›fl›lmaktan kaç›n›lan, üzeri örtülen bir sorundur.
Burada ele al›nan tecavüz ve taciz olaylar›, a¤›rl›kl› olarak erkek hü-
kümlülerin di¤er hükümlülere uygulad›klar› cinsel fliddeti kapsamak-
tad›r. Ayr›ca, cezaevi çal›flanlar›n›n kad›n mahkûmlara uygulad›klar›
cinsel taciz konusuna da de¤inilecektir. Bu konu karanl›kta kald›¤› sü-
rece, hem insan haklar› ihlâl edilecek, hem de ortaya ç›kacak sonuçlar,
topluma daha büyük bir sorun yuma¤› olarak geri dönecektir. 

Konu suçlulara karfl› gerçeklefltirilen bir fliddet olay› oldu¤unda,
kamuoyunun yaklafl›m› daha duyars›z olabilmektedir. Bir kiflinin suç
iflleyerek cezaevine girmifl olmas›, maruz kald›¤› fliddeti hak etti¤i an-
lam›na gelmez. Bu yanl›fl düflünce, ufak suçlardan cezaevine girmifl
olan bir kimsenin, infaz sürecinde, ikinci bir ceza olarak, cinsel suç
ma¤duru hâline gelmesine sebep olabilmektedir ki, bu durum yasal
olmad›¤› gibi, adil de de¤ildir. Cezaevlerinde tecavüze u¤rayan ma¤-
durlara yönelik bir baflka yanl›fl inan›fl ise, onlar›n eflcinsel e¤ilimli ol-
duklar›d›r.1 Yap›lan araflt›rmalar sonucunda, eflcinsel e¤ilimleri olan
kiflilerin cezaevlerinde cinsel fliddete maruz kalma ihtimalinin hetero-

* ‹rem Akduman, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Adlî T›p Enstitü-
sü, ‹stanbul.
Doç. Dr. Gökhan Oral, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul.

1 (Rae,)



seksüel kiflilere göre daha yüksek oldu¤unu ortaya koyarken, sald›r›
ma¤durlar›n›n ço¤unlukla heteroseksüel erkekler oldu¤u anlafl›lm›flt›r.2

Hapishanelerde tecavüz konusu, araflt›rma aç›s›ndan zorluklar
tafl›d›¤› için, alanda yap›lan çal›flmalar s›n›rl› kalmakta, araflt›rma
sonuçlar› çeliflkili olabilmektedir. Literatürde, konu ile ilgili fazla ça-
l›flmaya rastlanmazken, son dönemlerde, özellikle Amerika’da, de-
¤iflik eyaletlerde yap›lan araflt›rmalar dikkati çekmektedir. Bu se-
beple, çal›flmam›zda ortaya konacak bilgiler ço¤unlukla ABD verile-
rine dayanacakt›r. 

Amerika’da, 4 ayr› eyalette, 7 erkek cezaevinde yap›lm›fl olan bir
çal›flma sonucunda hükümlülerin % 21’inin mahkûm edildi¤i tarihten
itibaren, en az bir defa, cinsel içerikli bir davran›fla maruz kald›¤› ve
bunlar›n en az % 7’sinin tecavüze u¤rad›¤› saptanm›flt›r.3

Nebraska’da, 1999 y›l›nda yap›lan bir araflt›rmada benzer sonuçlar
bulunmufltur. Mahkûmlar›n % 22’si istekleri d›fl›nda, cinsel içerikli bir
davran›fla zorlan›rken, bunlar›n % 50’si en az bir kere tecavüze u¤ra-
m›fllard›r. Alanda yap›lan bir baflka çal›flma, konu üzerindeki çeliflkili
verileri net bir flekilde ortaya koymaktad›r. Cezaevleri içinde yap›lan
çal›flmada, üst düzey çal›flanlardan, gardiyanlardan ve mahkûmlar-
dan, konu ile ilgili tahmin yürütmeleri istenmifltir. Üst düzey yönetici-
ler, hükümlülerin 1/8’inin r›zas› d›fl›nda cinsel iliflkiye zorlanm›fl ola-
bilece¤ini söylerken, gardiyanlar›n tahmini 1/5 olarak bulunmufltur.
Beklenildi¤i üzere, hükümlülerin tahmini, di¤er iki gruptan yüksek
olup, 1/3’tür. Bu sonuçlar, konunun ciddiyetini belirtirken, daha fazla
çal›flma yap›lmas› zorunlulu¤unu da kesin olarak ortaya koymaktad›r.
Ülkeler aras›nda yap›lan karfl›laflt›rma çal›flmalar›nda, sorunun nitelik-
leri bak›m›ndan çok fazla bir de¤iflkenlik gözlenmemifltir. Özetle, bu
sorun, geliflmifl veya geliflmemifl tüm devletlerin ortak problemi hâline
gelmifltir.4

Kimler daha fazla bu tür tacizlerin kurban› oluyor?

Herkes cinsel taciz kurban› olabilirken, baz› özellikler tafl›yan kifli-
lerin daha s›k bu tip sald›r›lara maruz kald›klar› dikkati çekmektedir.
Erkek hükümlülerin, di¤er hükümlülere uygulad›klar› cinsel fliddet

2 (Donaldson, 1995)
3 (Human Rights Watch Report, 2001)
4 (Human Rights Watch Report, 2001)
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olaylar›nda, ma¤durlar›n yafl›, fiziksel özellikleri, davran›fllar›, fliddete
e¤ilimleri ve cinsel yönelimlerine bak›ld›¤›nda ortak özellikler göze
çarpmaktad›r. Yafl olarak daha genç, ufak tefek olan kiflilerin hedef se-
çildi¤i cinsel taciz olaylar›nda efemine hareketleri olan, baz› kad›ns›
özellikler (uzun saç, ince ses, gibi) tafl›yanlar›n da bu konu ile ilgili ola-
rak di¤er hükümlülerin dikkatini çekti¤i saptanm›flt›r. D›fl görünüflün
yan› s›ra, kiflilik özellikleri de hükümlüleri cinsel taciz ma¤duru hâline
getirebilmektedir. Araflt›rma sonuçlar›na göre, öncelikli olarak, çekin-
gen, utangaç, pasif, agresif olmayanlar hükümlülerin kurban olarak se-
çildi¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu yap›daki kiflilerin, cezaevine uyum süreci
daha uzun olmakla beraber, sessizlikleri ve kavgadan uzak durmalar›
hedef olma olas›l›klar›n› artt›rmaktad›r. Bu durumlar› onlar› “kuvvetsiz,
zay›f bir av” konumuna yerlefltirmektedir. Kiflinin entelektüel olmas›
da onu hedef yapabilecek bir di¤er özelliktir. Bu sebepledir ki, yap›lan
çal›flmalara göre, özellikle cezaevine ilk girifli olan, a¤›r bir fliddet suçu
ifllememifl, herhangi bir çeteye üye olmam›fl kifliler cinsel fliddete maruz
kalmaktad›rlar. Yeni gelen mahkûm ne kadar çabuk di¤er mahkûmla-
r›n sayg›s›n› kazan›rsa, kavgadan kaçmay›p, “yürekli” oldu¤unu ne
kadar ortaya koyarsa, o kadar kendini bu gibi sald›r›lardan korumufl
olur.5

Bu özelliklere sahip hükümlüler, kendilerini cezaevi ortamlar›nda
koruyamazlar. Bu nedenle, karfl›lar›na ç›kan iki seçenekten birine bo-
yun e¤mek durumunda kalmaktad›rlar: Ya devaml› olarak çok say›da
mahkûm taraf›ndan tecavüze u¤ray›p fliddete maruz kalacak, ya da
kendisini koruyabilecek bir mahkûmun “boyunduru¤u” alt›na girip,
sadece ona hizmet ederek, güvenli¤ini sa¤layacak.6 Kifli bu özelliklerin
ne kadar ço¤unu bir arada tafl›yorsa, tacize u¤rama oran› da o kadar
artmaktad›r.

Hapishanelerde yaflanan tecavüz olaylar›n›n birço¤unda, eylemin
iki taraf›n da iste¤i do¤rultusunda gerçekleflmifl oldu¤u iddias› ortaya
at›lmaktad›r. Unutulmamas› gereken bir nokta, kiflinin fiziksel olarak
karfl› koymamas›, o iliflkiyi istedi¤i anlam›na gelmemektedir. Kifli
korkudan bir fley yapamayacak durumda olabilir, daha fazla fliddeti
provoke edece¤ini düflündü¤ünden karfl› koymam›fl olabilir veya bah-
setti¤imiz gibi, çok say›da hükümlünün tacizi ve fliddetinden korumak
için tek kiflinin tacizine boyun e¤mek durumunda kalm›fl olabilir. An-

5 (Human Rights Watch Report, 2001)
6 (Human Rights Watch Report, 2001)
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cak bu korunma yöntemi de yetersiz kalabilmekte, korunma amaçl›
olarak kendini belli bir kifliye kendi r›zas› ile kulland›ran hükümlü, ki-
fliyi sahiplenen mahkûm taraf›ndan, baflkalar›na kiralanabilmektedir.7

Bir kere tecavüze u¤ram›fl bir mahkûm, sanki iflaretlenmifl gibi, de-
vaml› bir taciz hedefi hâline gelmektedir.8 Hangi durumda olursa ol-
sun, gerçekleflen olay tecavüzdür ve kiflide fiziksel ve psikolojik aç›dan
çok derin yaralar açar. Dikkate almamak gibi bir durum söz konusu
olamaz.

Erkek mahkûmlar›n aras›nda ortaya ç›kan cinsel taciz olaylar›nda
ruh sa¤l›¤› bozuklu¤u ve/veya zekâ gerili¤i gibi dezavantajlar› olan
mahkûmlar›n cinsel olarak kötüye kullan›lmas› da çok s›k karfl›lafl›lan
bir durumdur. Ülkemizde de, yasalar gere¤i, hafif ve orta dereceli ze-
kâ gerilikleri için ceza indirimi uygulanmaktad›r. Bu kiflilerin cezaev-
lerine gönderildi¤inde, fliddete maruz kalma ihtimalleri çok yüksektir.
Bu fliddet, cinsel fliddeti de içermektedir. Cezaevlerinde cinsel fliddete
maruz kalan bir di¤er grup ise çocuklara karfl› cinsel suç ifllemifl olan
mahkûmlard›r.9

Kad›n mahkûmlar›n kad›nlara ve/veya cezaevinde çal›flanlar›n
kad›n mahkûmlara uygulad›klar› cinsel fliddet olgular›nda ma¤durla-
r›n özellikleri, erkeklerde oldu¤u kadar belirgin de¤ildir. Ço¤unlukla,
daha genç olan ve/veya zekâ özürlü olanlar›n ma¤dur olduklar› göze
çarpmaktad›r.10

Cinsel taciz ve tecavüzün neden oldu¤u sorunlar 

Cezaevlerinde cinsel taciz ve tecavüzler sonucunda ortaya ç›kabi-
len sorunlar›, kabaca iki grupta inceleyebiliriz:

1. Fiziksel sorunlar: 

R›zas› d›fl›nda cinsel iliflkiye zorlanan kiflilerde ilk dikkat edilen,
uygulanan fliddetin kiflide b›rakt›¤› fiziksel göstergelerdir. Zorlama
öncesi, s›ras› ve sonras›nda, uygulanan fliddet sebebiyle vücutta çeflitli
yaralanmalar meydana gelebilir. Ölümle bile sonuçlanabilen fliddette
sald›r›lar, nadir de olsa karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sald›r›n›n cinsel nitelik

7 (Parenti, 1999; Mariner, 2002)
8 (Human Rights Watch Report, 2001)
9 (Human Rights Watch Report, 2001)
10 (Human Rights Watch Report, 2001)
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tafl›mas› sonucunda vajinal ve/veya rektal kanamalara s›k rastlan›l-
makta, hatta baz› cerrahî müdahâleler gerekebilmektedir.11

Cezaevlerinde tecavüz olaylar›n›n sebep oldu¤u çok önemli bir
baflka sorun ise cinsel yolla bulaflan hastal›klar›n yay›lma tehlikesi-
dir. Hepatit, A‹DS gibi ölümcül hastal›klar›n, tecavüz kurbanlar›na
geçmesi s›kça görülmektedir.12 Bu da, nispeten ufak bir suçtan bir-
kaç sene hapis yatma cezas›na çarpt›r›lan bir kiflinin, cezas›n›n infa-
z› s›ras›nda idam edilmesi gibi bir durum meydana getirmektedir.
Bu flekilde virüs alm›fl olan kiflilerin, cezaevlerinden ç›kt›ktan sonra,
d›flar›da, bu hastal›¤› bilinçli veya bilinçsiz flekilde yaymalar› riski
de çok yüksektir. 

Kad›n mahkûmlar›n, hapishanelerde tecavüze u¤ramalar›, yukar›da
saym›fl oldu¤umuz zararlar›n yan› s›ra, gebe kalmalar› riskini de tafl›-
maktad›r.13 Bu durum, kiflide hem fiziksel hem psikolojik ilâve prob-
lemlere sebep olmaktad›r. 

2. Psikolojik sorunlar:

Tecavüzün ma¤dur üzerinde b›rakt›¤› izlerden biri de, ço¤unlukla
gözle görülmedi¤i için atlanabilen, psikolojik sorunlard›r. Olay sonras›
ma¤dur, öncelikle flok hâli yaflayabilir, maruz kald›¤› olaya inanama-
ma durumu da s›kl›kla görülebilir.14 Yaflad›klar›n›n etkisiyle duydu¤u
yo¤un utanç ve suçluluk hisleri sonucunda ma¤dur içine kapanabilir.
Bu gibi travmalar sonras›nda geliflebilen Akut Stres Bozuklu¤u ve
Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u belirtilerinin fark edilip, zaman›nda
müdahale edilmesi çok önemlidir. Kiflide belirgin bir kayg› hâli dikka-
ti çekebilir. Uyku problemleri, devaml› kâbus görme, mide bulant›s›,
irritabilite, konsantrasyon bozukluklar›, afl›r› irkilme tepkisi, devaml›
bir korku hâli içinde bulunma gibi belirtilere15 önceden dikkat edildi¤i
takdirde, bu kifliye gereken yard›m sa¤lanabilir. 

Cezaevlerinde meydana gelen cinsel taciz ve tecavüz olaylar›, bir
k›s›r döngü hâlinde, agresyon ve fliddeti artt›rmaktad›r.16 A¤›r suç iflle-
memifl olan, pasif mahkûmlar, fliddet e¤ilimi yüksek potansiyel bir

11 (Human Rights Watch Report, 2001)
12 (Donaldson, 1995; Human Rights Watch Report, 2001)
13 (Human Rights Watch Report, 2001)
14 (APA, 2000; Human Rights Watch Report, 2001)
15 (APA, 2000)
16 (Parenti, 1999; Berger, 2002)
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suçlu olarak hapishaneden ç›kabilmektedir.17 Cezaevinde yaflad›¤› flid-
dete, daha fazla fliddet görece¤i korkusuyla tepki veremeyen tecavüz
kurban›, yaflad›¤› yo¤un öfkeyi hapishaneden ç›kana kadar bast›rmak-
tad›r. Bu gibi durumlara maruz kalan kifli, d›flar› ç›kt›¤›nda antisosyal
davran›fllar sergileyebilmekte ve araflt›rmalara göre cinsel suçlara
yönelme riski artmaktad›r.18 Böylece, hem kendisine yap›lan›n intika-
m›n› ald›¤›n› hissetmekte, hem içinde biriktirmifl oldu¤u öfkeyi d›flar›
vurabilmekte, hem de içeride kaybetti¤ini düflündü¤ü erkekli¤ini,
kendisine ve di¤er insanlara ispat etmektedir. Bu durum her zaman bu
flekilde geliflmeyebilir. Yaflad›¤› korkunç olay sonras› yard›m almayan
hükümlüler, içinde bulunduklar› a¤›r utanç ve suçluluk duygular› so-
nucunda, depresyona girebilmekte, ve intihara yönelebilmektedirler.19

Afla¤›lanm›fll›k duygusunun yan› s›ra, tecavüz kurbanlar›nda s›kl›kla
karfl›lafl›lan, “acaba engel olabilir miydim?” veya “ben mi sebep ol-
dum?” düflünceleri sebebiyle ortaya ç›kan suçluluk duygusu, kiflinin
kendisinden nefret etmesine sebep olabilmekte ve kiflide yo¤un öfke
duygular› ortaya ç›karmaktad›r. 

Daha fazla fliddete maruz kalmamak için kendilerini bir kifliye cin-
sel olarak kulland›rmay› seçen mahkûmlar, kendi r›zalar› ile cinsel ilifl-
kiye giriyorlarm›fl gibi görünseler de asl›nda onlar da tecavüz ma¤dur-
lar›d›r. Bu kifliler, sürekli olarak fiziksel ve psikolojik zarar görmeye
devam ederler. Bu gibi durumlarda suçluluk ve utanç hissi daha a¤›r
olarak yaflanmakta, kifli kendinden nefret eder hâle gelebilmektedir. 

Ma¤dur üzerinde a¤›r psikolojik ve fiziksel etkilerini ortaya koy-
du¤umuz hapishanelerde cinsel taciz ve tecavüz olgular›n› önlemek ve
sorunlar büyümeden müdahale etmek amac›yla literatürde çeflitli çö-
züm önerileri ifade edilmifltir.

Ne yap›labilir, çözümler…

Cezaevlerinde cinsel taciz ve tecavüz olaylar›n›n önüne geçmek
için at›lmas› gereken en temel ad›m, yap›lacak objektif araflt›rmalar so-
nucunda olay›n gerçek boyutlar›n›n ortaya konmas›d›r. Bunun için,
sessizli¤in bozulmas›, ma¤dur olmufl mahkûmlar› adlî makamlara
baflvurmalar› için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Her tecavüz ola-

17 (Turner, 2000)
18 (Berger, 2002)
19 (Gear, 2001)

308 • Hapishane Kitab›



y›nda oldu¤u gibi, burada da ma¤durlar, yaflad›klar› utanç, güvenlik-
lerinden endifle etmeleri ve/veya sald›rgan›n cezaland›r›lmayaca¤›na
olan inançlar› sebebiyle flikâyette bulunmamaktad›rlar.20

Cezaevleri personelinin seçimi konusuna önem verilmelidir. Ora-
da bulunan hükümlülerle ilgili ön yarg›l› olan bir kiflinin bu konuya
hassasiyet göstermesi beklenemez. Bunun yan› s›ra, personel say›s›n›n
yeterli miktarda olmas›, bu tarz olaylar›n gözden kaçmas›n› engelleye-
bilecek bir faktördür. 

Özellikle üzerinde durulmas› gereken bir baflka önlem, çal›flanla-
r›n cinsel taciz hakk›nda bilgilendirilmesidir.21 Çal›flanlar›n, cinsel taciz
olay› ile karfl› karfl›ya kald›klar›nda izlemeleri gereken basamaklar›n
aç›k bir flekilde düzenlenmifl olmas› çok önemlidir. Hükümlünün gü-
venli¤i, psikolojik ve fiziksel tedavisi, durumun adlî makamlara bildi-
rilmesi, faillerin cezaland›r›lmas› konular›nda izlenecek yol detayl› bir
flekilde belirli olmal› ve her çal›flan bu konuda e¤itimden geçmelidir.
Cezaevinde çal›flan doktorlar›n, hemflirelerin, psikolog ve/ya sosyal
hizmet uzmanlar›n›n da bu konuda duyarl› kifliler olmas› gerekmekte-
dir çünkü bu kifliler oradaki tecavüz vak’alar›n› fark etme, tan›mlama,
delillerin toplanmas› ve t›bbî ve psikolojik müdahalede bulunmak gibi
birçok önemli konuda rol oynayacaklard›r.

Cezaevi personelinin yan› s›ra, hükümlülerin de konu ile ilgili bil-
gilendirilmesi önemlidir.22 Böyle bir durumla karfl›laflt›klar› zaman ne-
reye nas›l baflvurabilecekleri, nas›l yard›m alabilecekleri, hapishanede
nas›l cinsel tacizden kaç›nabilecekleri gibi önemli ve pratik bilgilerin
verilmesi yararl› olacakt›r. 

Baz› özellikler tafl›yan hükümlülerin cinsel tacize u¤rama ihtimali-
nin di¤er hükümlülere göre daha yüksek oldu¤u bilinmektedir. Bu
gerçek göz önüne al›nd›¤›nda, hükümlülerin, özelliklerine göre s›n›f-
land›r›l›p yerlefltirilmesi, risk grubunda olanlar›n, daha a¤›r fliddet suçu
ifllemifl hükümlülerden ayr› tutulmas› önerilmektedir.23

Tüm bu çal›flmalara ek olarak, tecavüz ma¤duru hükümlünün, ce-
zaevinden ç›kt›ktan sonra da yard›m almas› sa¤lanmal›, bu kifli ilgili
kurulufllara yönlendirilmelidir. 

20 (Berger, 2002)
21 (Human Rights Watch Report, 2001)
22 (Donaldson, 1995)
23 (Human Rights Watch Report, 2001; Parenti, 1999)
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Sonuç olarak, cezaevlerinde cinsel taciz ve tecavüz olgular› yok sa-
y›lmamal›, sorunun boyutlar› ortaya konulmal›, müdahale ve önleme
yöntemleri belirlenerek hayata geçirilmelidir.
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Islahevleri ve Sübyan Ko¤ufllar›nda Pedofili

Gökhan Oral, ‹rem Akduman*

Islahevleri ve sübyan ko¤ufllar›nda zor flartlar alt›nda geliflmeleri-
ni tamamlamaya çal›flan çocuklar, içinde bulunduklar› zor koflullar al-
t›nda çeflitli flekillerde tacizlerle karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Fiziksel ve
duygusal tacizlere maruz kalabilen bu çocuklar›n, cinsel olarak da kö-
tüye kullan›ld›klar›, zaman zaman gündeme gelmekle beraber, bazen
ilgisizlik ve ön yarg›lar, bazen farkl› endiflelerle, bu konu örtbas edil-
mektedir. Cinsel suç olgular›n›n ço¤u adlî makamlara intikal etmez-
ken, suça itilmifl çocuklar›n ma¤dur edildi¤i cinsel istismar olaylar›n›n
rapor edilme oran› di¤erlerine göre çok daha düflüktür. Bu tip kurum-
larda yaflamak zorunda kalan, yafl›tlar›na göre hayata birkaç ad›m
geride bafllayan bu çocuklar, bu konuda da ayr›ma maruz b›rak›larak,
hayatlar›n›n geri kalan k›sm›nda güvenli iliflkiler kurmalar› imkâns›z
hâle getirilmektedir. 

Amerika Birleflik Devletlerinde ve ‹ngiltere’de, kurumlarda yafla-
yan çocuklar›n cinsel olarak kötüye kullan›lma s›kl›¤› araflt›r›lm›flt›r.
Ç›kan sonuçlarda, bu gibi yerlerde cinsel istismar oldu¤u, konunun
önemini azaltmamakla beraber, problemin say›sal anlamda tahmin
edildi¤i kadar yayg›n olmad›¤› ortaya konmufltur.1 Ulafl›lan yüzdele-
rin, araflt›rmadan araflt›rmaya farkl›l›klar gösterdi¤ini fakat yaklafl›k

* Doç. Dr. Gökhan Oral, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul. 
‹rem Akduman, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Adlî T›p Enstitü-
sü, ‹stanbul.

1 (Gallagher, 2000)



olarak % 6 ilâ % 13 aras›nda de¤iflmekte oldu¤u saptanm›flt›r.2 Türki-
ye’de bu oran henüz bilinmemektedir ve konu ülkemizde araflt›rma
eksi¤i olan bir çal›flma alan›d›r.

Sübyan ko¤ufllar› ve ›slahevlerinde karfl›m›za ç›kabilecek bir cinsel
istismar flekli pedofilidir. 

Pedofili nedir?

Sözlükteki karfl›l›¤› “çocuk sever, çocuk afl›¤›” olan pedofili, k›saca,
ergenlik öncesi veya ergenlik döneminde olan çocuklarla cinsel iliflki-
de bulunmak olarak tan›mlanabilir. Psikiyatride kullan›lan tan› ölçüt-
leri el kitab›3 pedofiliyi betimlemek için baz› kriterler öne sürmüfltür,
buna göre: “en az alt› ay süren, ergenlik öncesi çocuklarla ilgili, cinsel
olarak tahrik edici, yo¤un ve tekrar eden fanteziler kurmak veya bu
yaflta çocuklarla cinsel aktivitelerde bulunmak; bu cinsel davran›fl ve
gereksinimlerin kiflinin sosyal, meslekî ve di¤er yaflam alanlar›ndaki
fonksiyonlar›nda dikkat çekici düzeyde s›k›nt› veya bozukluk görül-
mesi ve uygulayan›n kurbandan en az befl yafl daha büyük olmas›” ge-
rekmektedir.4

Pedofili çok karmafl›k bir olgudur. Suç eylemi, bir okflamadan,
hunharca ifllenen bir cinayete kadar uzanabilir. Baz› pedofiller, çocuk-
lara zarar vermeksizin, onlara sevgi göstermek istese de baz› tip pedo-
filler çocuklara iflkence yap›p öldürmekten haz duyabilirler. Bu tarz
kiflilerin eylemleri çocu¤u soymak ve seyretmek, kendilerini onlara
seyrettirmek, onlar›n karfl›s›nda mastürbasyon yapmak veya onlara
dokunmak ve okflamak gibi nispeten daha az zarar verici aktiviteler-
den oluflabilirken, di¤er taraftan, çocuklara oral seks uygulayan veya
onlara uygulatan, vajinalar›na veya anüslerine parmak, yabanc› obje
veya penis yoluyla penetrasyonda bulunanlar vard›r.5

Araflt›rmalara göre, pedofiliye genellikle erkeklerde rastlanmakta-
d›r ve kiflilik özellikleri birbirlerine benzemektedir: Duyarl›, içedönük,
depresif, utangaç, pasif, kendine güveni düflük olmak ve iddial› olma-
mak6 gibi. Sald›rgan homoseksüel, biseksüel veya heteroseksüel olabi-

2 (Kendrick, 1997)
3 (DSM IV)
4 (APA, 1994)
5 (APA, 1994)
6 (Bogaert ve ark., 1997, in Murray, 2000)
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lir. Bu tip sald›rganlar genellikle 8-10 yafllar› aras›ndaki k›zlar› kurban
olarak seçmektedirler. Seçilen erkek ma¤durlar›n yafl› k›zlardan biraz
daha büyük olmaktad›r.7 Erkek sald›rgan›n erkek kurban seçmesi,
onun homoseksüel oldu¤unu göstermemektedir. Baz› pedofillerin evli
ve çocuk sahibi olduklar› da bilinmektedir.8

Kendine güveni az olan pedofillerin, çocuklarla ilgili ifllere yönel-
dikleri s›k olarak görülmektedir. Örne¤in, ö¤retmenlik, bak›c›l›k gibi
meslekleri tercih ederler. Çocuklarla iç içe çal›flmak hem onlar›n düflük
kendine güvenlerini onar›r, hem de parafilik eylemlerini gerçeklefltir-
melerine zemin haz›rlar. Bu sebeple, çocuklarla birebir temas› olacak
kiflileri göreve alacak kurumlar›n, bu seçimi yaparken çok detayl› arafl-
t›rma yapmalar› flartt›r. 

Cinsel tacize u¤rayan çocuklarda dikkati çekebilecek belirtiler

Cinsel taciz olaylar›n›n belirlenip önünün al›nmas› için, sadece pe-
dofili olan kiflilerin fark edilip ay›klanmas› yeterli olmayacakt›r. Çün-
kü bunun ay›rd›na varmak çok zordur. Birçok vak’a bu sebeple göz-
den kaçabilir. Bu yönde yap›lacak çal›flmalarla birlikte, çocuklarda or-
taya ç›kabilecek travma belirtilerini erken fark etme de sorunun tespi-
tinde ve çözüme gidilmesinde büyük rol oynar. Bu belirtiler ne kadar
erken fark edilirse, o kadar k›sa sürede olaya müdahale edilebilir ve
çocu¤a gerekli yard›m sa¤lanabilir. 

Çocuklarda dikkati çekebilecek travma belirtilerini kabaca dört
grupta inceleyebiliriz:

1. Kognitif (Biliflsel) Belirtiler

2. Duygusal Belirtiler

3. Davran›flsal Belirtiler

4. Fizyolojik Belirtiler

1. Kognitif (Biliflsel) Belirtiler 

Travmatik bir olay sonras›nda, en dikkati çeken travma sonras›
stres bozuklu¤u belirtilerinden biri de, yaflanan haf›za sorunlar›d›r.
Bunlardan en baflta gelen unutmad›r. Yaflad›¤› olay› unutan ve psiko-
terapi sonucunda hat›rlayan kiflilerin say›s› az›msanamayacak kadar

7 (APA, 1994)
8 (Holmes ve Holmes, 1996)
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çoktur.9 Unutmak, kiflinin bafla ç›kamad›¤› duygular›n› bast›rmas›na
yarar. Bir çeflit savunma mekanizmas› say›labilecek bu durum, k›sa bir
süre için adaptif olsa da, zamanla bu özelli¤ini kaybeder. Bast›r›lm›fl
korku ve beraberindeki di¤er duygular bilinçalt›ndan bilinç düzeyine
iflaretler göndermeye bafllar. Bunlar, kiflinin kontrol edemedi¤i, engel-
leyemedi¤i, korkular, düflünceler ve hatta görüntülerdir. Travmaya
maruz kalan kifliler, onlara travmay› ça¤r›flt›ran herhangi bir uyaran
karfl›s›nda (koku, ses, görüntü, tat, dokunma hissi, bir söz…) anî olarak
gelen görüntülere anlam veremezler; ayr›ca görüntüye efllik eden afl›r›
korku hissi onlar için çok rahats›z edicidir.10 Bu durum bir yetiflkin için
ne kadar korkunç ise bir çocuk için de o derece korku verici ve y›pra-
t›c›d›r. Sonuçta, bu kifli fark›nda olmadan baz› durumlardan kaç›nma-
ya bafllayacak,11 giderek hayat› daha da k›s›tlanacakt›r. Psikolojik bir
travma geçirmifl olan çocuklarda bu belirti baz› davran›fl biçimleri ola-
rak da ortaya ç›kabilir. Bu gibi durumlarda, çocukla konuflurken, onun
içinde bulundu¤u çaresizlik ve korku hissini anlamaya çal›flmak,
onunla bu konuda konuflmak ifle yarayabilir. 

Travma sonras› rastlan›labilecek baflka bir kognitif belirti disosi-
yasyondur. Spiegel, disosiyasyonu, kiflinin, yaflad›¤› olayla, bu olaya
ba¤l› olarak hissetti¤i duygular›, tamamen kontrolü d›fl›nda olarak,
birbirlerinden ay›rmas› olarak tarif ederken,12 Foa ve Heart-Ikeda
(1996), disosiyasyonun travmatik olay› ça¤r›flt›ran duygu ve düflünce-
lerden kaç›fl oldu¤unu belirtmifllerdir. Sonuçta, disosiyasyon da, unut-
ma gibi, bir savunma mekanizmas› say›labilir. Travmaya maruz kalan
kiflinin fiziksel olarak kaçamayaca¤› bir durumdan psikolojik olarak
kaçmas›n› sa¤lar.13 Baz› araflt›rmac›lar bu mekanizman›n k›sa dönem-
de çok yararl› oldu¤u hâlde uzun dönemde zararlar› olaca¤›n› savun-
maktad›rlar.14 Çocuklarda, a¤›r travma sonucunda, disosiyasyonun en
uç noktas› olan kiflilik bölünmesi geliflebilir. Travmay› yaflayan çocuk,
o an›n yaratt›¤› terörle bafla ç›kamaz ve bilinçalt›, bu duruma dayana-
bilecek baflka kiflilik(ler) yarat›r. Kiflilik bölünmesinin ortaya ç›kar›lma-
s› çok zordur, fark›na var›lmas› y›llar sürebilir. 

9 (Freyd, 1997)
10 (Akduman, 2000)
11 (APA, 1994)
12 (Allen, 1993)
13 (Herman, 1997)
14 (van der Kolk, 1996)
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Tüm bu kognitif belirtilerin yan› s›ra, çocuklarda, travma sonras›,
akademik sorunlar ortaya ç›kmaya bafllayabilir. Normalde okulunda
baflar›l› olan bir çocu¤un bir anda baflar›s›n›n düflmesi dikkati çekebile-
cek bir durum olup, bu konunun nedenlerini araflt›r›lmas› çok önemli-
dir. Bu anî düflüfl, çocu¤un bir problemi oldu¤una iflaret ediyor olabilir.

Psikolojik travma geçiren çocuklarda karamsarl›k, gelecekle ilgili
ümitsizlik ve güvensizlik görülebilir. Yap›lan araflt›rmalar sonucunda,
bu tarz olaylar yaflayan çocuklar›n daha erken yaflta öleceklerine ve ev-
lenip bir aile sahibi olamayacaklar›na inand›klar› ortaya ç›km›flt›r.15

2. Duygusal Belirtiler

Travmay› yaflayan çocuklar›n duygusal olarak iki uç durumdan
birine gittikleri saptanm›flt›r: 

a) Hiper tepki durumu: Çocuk anksiyetesini kontrol edemez, öfke-
lidir. Sakinleflmekte güçlük çeker, sebebini bilmedi¤i korku ve endifle
hissi duymaktad›r. 

b) Hipo tepki durumu: Hem sosyal, hem duygusal olarak içe çekil-
me bafl gösterir. Çocuk tamamen duygusuz gibi görünür. Burada d›fl
dünyaya karfl› tepkiler azalm›fl durumdad›r.16 Bu da çocu¤u, alt›nda
ezildi¤i yo¤un duygusal bask›dan koruyan bir savunmad›r. Hiçbir
fleyden zevk almad›¤› gibi, hiçbir fley hissetmez hâle gelebilir.17 Çocuk-
larda ortaya ç›kabilecek bu gibi uç duygusal belirtilerin erkenden fark
edilmesi çocu¤un durumdan daha fazla zarar görmesini engellemekte
çok büyük önem tafl›r.

Duygusal olarak büyük de¤ifliklikler geçiren çocuklar, travmay›
hat›rlatan en ufak bir uyaranla, olay› tekrar tekrar yaflarlar. A¤›r suçluluk
ve utanç duygular› buna efllik eder. ‹çlerinden taflan öfkelerini yönlen-
direcek yer bulamad›klar›nda, kendilerine zarar verecek hareketlerde
bulunabilirler.18

Bir çocu¤un travma yaflay›p yaflamad›¤›n› anlamada en yararl›
yöntem onlara resim yapt›rmak veya oynad›klar› oyunlar› seyretmektir.
Travma yaflayanlar›n çizimlerindeki çaresizlik, güçsüzlük, depresyon,
öfke ve anksiyete temalar› dikkati çekecektir. Çocuklar›n oynad›klar›

15 (Hodgkinson & Stewart, 1991)
16 (APA, 1994)
17 (Hodgkinson & Stewart, 1991)
18 (Yücel, 2000)
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oyunlarda, bafllar›ndan geçen korkunç olaylar› konu etmeleri de s›k
görülmektedir.19

3. Davran›flsal Belirtiler

Travmaya maruz kalan çocuklar›n öfke kontrol sorunu yaflad›kla-
r› bilinmektedir. Buna ba¤l› olarak ortaya agresif davran›fllar ç›kar. Ço-
cuklarda afl›r› ilgi isteme çabas›, kendine zarar verme, uyum bozukluk-
lar› ve hayvanlara zarar verme gibi davran›fllar da dikkati çekebilir.
Bunlar›n yan› s›ra, idrar›n› ve/ya d›flk›s›n› tutamama gibi regresif dav-
ran›fllar da gözlenebilir. Çocuk asl›nda yedi yafl›ndayken, sanki üç ya-
fl›nda gibi davranabilir, sebepsiz flekilde a¤lamaya bafllayabilir (ona
travmay› hat›rlatacak uyaranlar nedeni ile). Daha önce, kognitif belir-
tilerde bahsedilen kaç›nma durumu davran›flsal belirtiler olarak dikkat
çekici bir hâle gelebilir. Çocuk baz› durumlardan veya kiflilerden (ve-
ya travmay› ça¤r›flt›racak herhangi bir fleyden) kaç›nmak amac›yla, es-
kiden olmayan derecede, k›s›tl› bir hayat yaflamaya bafllayabilir. Bu-
nun normal bir durum olmad›¤› aflikard›r, çocu¤a öfkelenip cezalan-
d›rmak yerine sebepleri araflt›r›lmal›d›r. 

4. Fizyolojik Belirtiler

Travma sonras›nda insan vücudu, duygusal tepkilerin yan› s›ra,
fiziksel olarak da tepkiler verir. Kiflide irkilme, fazla uyar›lma, uyku
bozukluklar›, bafl a¤r›s›, bafl dönmesi, titreme, gerginlik, iritasyon, bu-
lant›, kusma, yeme bozukluklar›, nefes kesilmesi, çarp›nt› ve mide a¤-
r›s› gibi fizyolojik olarak nedeni anlafl›lamayan belirtiler ortaya ç›kabi-
lir.20 Bu gibi belirtilere rastland›¤›nda, çocu¤un istismara u¤ram›fl olma
ihtimali ciddî bir flekilde araflt›r›lmal›d›r.

Islahevleri ve sübyan ko¤ufllar›nda pedofilinin önlenmesi için
yap›labilecekler

Bu sorun, boyutlar› tam olarak bilinemese de, çocuklar üzerinde
b›rakt›¤› zarar sebebiyle çok önemlidir, engellemek için ne gerekiyor-
sa yap›lmal›d›r. 

Öncelikle, cinsel taciz vak’alar›nda çocu¤un güvenli¤i, psikolojik
ve fiziksel tedavisi, durumun adlî makamlara bildirilmesi, faillerin

19 (Yücel, 2000)
20 (Classen ve ark, 1993)
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cezaland›r›lmas› konular›nda izlenecek yolun kesin bir biçimde tan›m-
lan›p, yaz›l› olarak, basamak basamak ortaya konmas› ve uygulanma-
s›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Bununla beraber, çal›flanlar›n konu
ile ilgili olarak e¤itimi çok önemlidir. Bu kiflilerin, çocuklarda travma
sonras› ortaya ç›kabilecek belirtilerin fark edilmesi konusunda, fark et-
tiklerinde nas›l bir yaklafl›mda bulunmalar› ve nas›l davranmalar› ge-
rekti¤i konusunda kafalar›nda soru iflareti kalmamal›d›r. Ayr›ca, bu gi-
bi kurumlarda çal›flmak için baflvuranlar aras›ndan seçim yap›l›rken
baz› kriterler ön plânda tutulmal›d›r. Örne¤in Amerika Birleflik Devletle-
rinde, bu kurumlara çal›flmak üzere baflvuranlar›n, sab›ka kay›tlar› in-
celenmekte, geçmifllerinde (öncelikle çocuklara karfl›) suç iflleyip iflle-
medikleri araflt›r›lmaktad›r.21 Böylelikle, çocuk tacizcilerini, çocuklara
kolay flekilde ulaflabilecekleri bu ortamlardan uzak tutmaya çal›fl›l-
maktad›r. 

Islahevleri, sübyan ko¤ufllar›, bak›m evleri gibi kurumlarda, çal›fla-
cak kiflilerin (özellikle sosyal hizmet uzman›, psikolog, t›p doktorlar›
vb.) cinsel taciz ve tecavüz olaylar› konusunda bilgili ve hatta deneyim-
li olmalar› gerekmektedir. Bu, konunun hassasiyetini bilmeleri, durumu
erken teflhis edip yard›m sa¤layabilmeleri aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Kurumlarda çal›flacak kiflilerin e¤itiminin yan› s›ra, bu kurumlarda
yaflayan çocuklar›n da (yafllar›na uygun olarak) cinsel istismar konu-
sunda bilgilendirilmeleri flartt›r. Çocuklar, bu gibi durumlara flahit ol-
duklar›nda veya maruz kald›klar›nda, sessiz kalmamalar› gerekti¤ini,
nereye ve nas›l baflvurabileceklerini, kimlerden yard›m isteyebilecek-
lerini bilmelidirler. 

Islahevlerinde ve sübyan ko¤ufllar›nda cinsel istismar konusu, ar-
t›k üzeri örtülü kalmamal›d›r ve araflt›rma yap›l›p, gerçek verilere
ulaflt›ktan sonra, “tacize u¤ram›fl olanlara nas›l yard›m edilebilinir” ve
“hâlen tacize u¤ramam›fl olan çocuklar› nas›l koruyabiliriz” konular›
masaya yat›r›lmal›d›r.

21 (Gallagher, 2000)
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Cezaevleri E¤itim Kurumlar› 
Hâline Nas›l Gelebilir?

Mustafa Sald›r›m*

XVIII. yüzy›l›n son çeyre¤ine kadar cezan›n hedefi, azap çektirilen,
parçalanan, organlar› kopart›lan, yüzüne veya omzuna simgesel damga
bas›lan, canl› veya ölü olarak teflhir edilen, kürek çektirilen, tekerlekle-
re gerilen ve bu flekilde seyirlik unsur hâline getirilen bedendi. XVIII.
yüzy›l›n sonlar›yla XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren modern ceza sis-
temleri devreye sokularak (Rusya 1969, Prusya 1780, Pennsylvania ve
Toskana 1786, Avusturya 1788, Fransa 1791, 1808 ve 1810) ceza huku-
ku yeni bir ça¤a girmifltir.1

Günümüzde cezaland›rman›n amac›n›n, toplumun intikam duy-
gusunun tatmin edilmesi veya suç say›lan eylemin bedelinin ödettiril-
mesi olmay›p, onlar›n ›slah edilmesi, iyilefltirilmesi, rehabilite edilmesi,
topluma kazand›r›lmas›, tretman› oldu¤u söylenmektedir. Cezaevle-
rinde ö¤retmen, psikolog, sosyal çal›flmac›, psiko-sosyal dan›flman
istihdam edilmesi, hatta bazen mahkemelerin de ceza verirken bu uz-
manlardan yararlanmas› birçok geliflmifl ülkenin uygulamas›nda yer
almaktad›r. Ceza infaz kurumlar›ndan sorumlu yüksek düzeydeki
kiflilerin en çok gurur duyduklar›, broflürlerinde, gazetelerinde yer
vermeye çal›flt›klar› ve bazen de televizyonlarda konuflmaktan zevk al-
d›klar› konular; sorumlu olduklar› kurumlar›n sosyal, kültürel, e¤itim

* Mustafa Sald›r›m, T.C. Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü
Tetkik Hâkimi, Ankara.

1 Foucault, M: Hapishanenin Do¤uflu, (Çev. Mehmet Ali K›l›çbay), Ankara 1992, s.
39.



ve iflyurdu faaliyetleri olmaktad›r. Bu flekilde, hükümlü ve tutuklular›
topluma kazand›rma görevlerini ne kadar iyi yapt›klar›n› anlatarak, ifl-
lerini baflarman›n iç rahatl›¤›n› yaflamaktad›rlar. 

Ancak hepimiz bilmekteyiz ki, cezaevlerine giren insanlar oraya
kendi istekleriyle veya zorlu bir seçme s›nav›nda baflar›l› olduklar› için
gelmediler; ileriki yaflamlar› için kariyer yapmak, bir meslek edinmek
veya okul bitirmek de amaçlar› de¤ildir. Kurumdan ç›kt›klar› zaman
eski hükümlü olmak, onlara ifl bulmak, arkadafll›k kurmak, dost edin-
mek, ev tutmak, hayat›n› yeniden flekillendirmek için de avantaj sa¤la-
mayacakt›r. Hiç kimse onlar› cezaevindeki sürelerini tamamlamalar›n-
dan dolay› ödüllendirmeyecektir. fiüphesiz ki bu dezavantajl› grubun
baflka sorunlar› da vard›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda cezaevinin bir kolej
veya bir üniversite gibi e¤itim kurumu hâline gelmesi çok uzak bir ide-
al olarak görünmektedir.

Ancak “cezaland›rman›n amac›n›n hükümlüleri topluma yeniden
kazand›rmak oldu¤u”, cezaland›rmay› hakl› k›lmak, ceza adaletini
meflrulaflt›rmak için uydurulmufl bir yalan de¤ilse, “cezaevlerinin -ko-
lej veya üniversite gibi olmasa bile- e¤itim kurumlar› hâline gelmesi”,
ceza adalet politikas›n›n en önemli hedeflerinden biri olmal›d›r. Bu an-
lamda devletlerin cezaevlerine bak›fl aç›s›, cezaland›rman›n amac› ko-
nusunda ne kadar samimî olduklar›n›n göstergelerinden biridir. 

Bir ideal olarak, “cezaevlerinin e¤itim kurumlar› hâline dönüflmesi”
düflüncesi, hükümlü ve tutuklular›n kurumda kald›klar› sürecin tama-
m›nda, ihtiyaçlar›na göre flekillenen ö¤renim programlar›na tâbi tutulma-
lar› ile mümkündür. Bu düflüncenin bir flans›n›n olmas› için kurumun
müdüründen hizmetlisine kadar bütün cezaevi çal›flanlar›n›n e¤itim
program›n› olumlu flekilde desteklemesi gerekir. Mahkûmun tahliye ol-
du¤u zaman, olabildi¤i ölçüde, hayat›n› d›flar›daki insanlar gibi kimseye
zarar vermeden baflar›l› flekilde devam ettirmesi sa¤lanmal›d›r.2 Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda personel e¤itiminin amac›n›n, “cezaevlerini e¤itim ku-
rumlar› hâline dönüfltürme ideali”ni gerçeklefltirmek oldu¤u söylenebilir.

Avrupa Birli¤inin e¤itime bak›fl›

Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan Birli¤e üye olan ve olmayan
35 ülkenin uzmanlar›na haz›rlat›lan “Yaflam Boyu Ö¤renimin Kalite

2 Implications for prison education of the Commission Staff Working Paper A Memoran-
dum on Lifelong Learning (Implications for), s. 6. 
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Göstergeleri Üzerine Rapor”3 yetiflkin e¤itimine iliflkin önemli tespit-
lerde ve çözüm önerilerinde bulunmas› nedeniyle kan›mca çok ya-
rarl›d›r. Sadece Avrupa’da de¤il, belki de tüm dünyada kendisinden
faydalan›lacak ilkeleri içeren bir rehber niteli¤inde olmas› nedeniyle
de çok önemlidir. 

Raporda “yaflam boyu ö¤renim”le ilgili iki önemli sonuca ulafl›l-
m›flt›r:

1) Ö¤renim, kavramsal olarak do¤umdan ölüme kadar ömür boyu
devam eden bir süreçtir: Ö¤renim, bireyin sadece meslekî kariyerini
yükseltmesine yönelik veya çocukluk ça¤›yla s›n›rl› bir süreç olarak
nitelendirilmemelidir. Daha aç›k bir anlat›mla ö¤renim, bireyin ve top-
lumun tüm alanlara yay›lan ve hayat›n bütün aflamalar›nda yerine ge-
tirilmesi gereken sürekli bir görevdir.

2) Genel olarak meslek e¤itimi d›fl›nda, çok boyutlulu¤u ve farkl›-
l›¤› yans›tacak flekilde, sosyal ve kiflisel anlamda tüm yönleriyle ö¤re-
nim ihtiyaçlar› belirlenmelidir: “Yaflam boyu ö¤renim” geleneksel e¤i-
tim sistemiyle bütünleflmek ve modern e¤itim olanaklar› sunmak flek-
linde basitçe özetlenemez. Aksine, içerik ve bak›fl aç›s› bak›m›ndan çok
temel farkl›l›klar› içermektedir. Hâlen mevcut olan geleneksel e¤itim
kurumlar›n›n öncelikli düflüncesi bilgi aktar›m› ve modern ö¤renim
olanaklar›d›r. “Yaflam boyu ö¤renim”in yaklafl›m› ise bireysel beceri
ve kiflisel ö¤renim yetene¤i üzerinde durmakt›r. “Yaflam boyu ö¤re-
nim” kavram›n›n kalbinde insana “nas›l ö¤renece¤ini ö¤renmesi” im-
kân›n› sa¤lama ve onu cesaretlendirme düflüncesi vard›r.

Rapora göre, e¤itim ve ö¤renime iliflkin olarak dünya genelinde
yaflanan sorunlardan birkaç› flöyle s›ralanmaktad›r:

1. De¤iflime uyum sa¤lamada yetersizlik,

2. Sosyal hayata katk› sa¤lamada yetersizlik,

3. Politikalar, kararlar ve di¤er uygulama yöntemlerindeki baflar›-
s›zl›k,

4. Yarat›c› olmayan e¤itim ve ö¤renim teknikleri,

5. Biçimsel olmayan veya geleneksel ö¤renim teknikleri d›fl›ndaki
ö¤renim modellerinin de¤erini önemsememek,

3 European Commission, European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning,
Brussels, June 2002.
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Avrupa Birli¤i Komisyonunun yukar›da belirtti¤im “çal›flma bel-
gesi” ekseninde, hükümlü ve tutuklular›n e¤itim yöntem ve sistemle-
riyle ilgili konulara de¤inmek istiyorum.

“Yaflam Boyu Ö¤renimin Kalite Göstergeleri Üzerine Rapor”, e¤i-
tim sürecinin kifli merkezli olmas› gerekti¤i fleklindeki ilerici ve etkili
e¤itim ve ö¤retimin temel bir prensibini do¤rulamakt›r. Ulusal veya
bölgesel düzeyde olsun bütün e¤itim sistemleri, “birey odakl›” bir an-
lay›fl› yans›tmal›d›r. Yaflam›n de¤iflken olmas› nedeniyle ihtiyaçlar da
zamanla de¤iflmektedir. “Bilgi ça¤›”, bu de¤iflimin h›z›n› her geçen
gün daha da art›rmaktad›r. Dolay›s›yla e¤itim sistemlerinin de bu h›z-
l› de¤iflime uygun olarak, bireyin de¤iflen ihtiyaçlar›na cevap verecek
flekilde sürekli gelifltirilmesi gerekmektedir. Geleneksel e¤itim sistem-
lerine karfl› dolayl› flekilde yap›lan bu elefltiri dikkate al›nmal›d›r.4

Çal›flma Belgesinin sayfalar›n›n ço¤unda vurgulanan “e¤itim ve
yetenek kazanma”, her fleyden önce ve ilk olarak “bilgi ça¤›”n›n ihti-
yaçlar›n› ve gereklerini karfl›layacak olan e¤iticilerin yetenek kazanma-
lar› için uygulanmal›d›r. “Yaflam boyu ö¤renim” kapsam›nda görev
alacak olan e¤itici, ö¤retmen veya di¤er kiflilerin bir okul ö¤retmeni ol-
maktan öte görevleri oldu¤u kabul edilmektedir. Bu görevler, ö¤renim
gören veya e¤itim alan kiflinin yafl›, ö¤renim ihtiyac›n›n çeflidi ve zorlu-
¤u gibi çok say›da faktöre göre de¤iflebilmektedir. Ö¤retmen, e¤itici ve-
ya e¤itim veren di¤er kiflilerin geleneksel rol ve sorumluluklar›n›n
önündeki engel sadece yeni ö¤retim ve ö¤renim teknikleri de¤ildir. Ay-
n› zamanda kiflileri, karfl›laflt›klar› zorluklar karfl›s›nda e¤itime haz›rla-
yarak motive etmek ve hoflgörü ile demokratik de¤erleri yükseltmektir.

“Çal›flma Belgesi” bizi sadece de¤iflen flartlara uyum sa¤lamaya
de¤il, e¤itim felsefemizi de de¤ifltirmeye fliddetle ihtiyac›m›z›n oldu-
¤unu belirtmekte ve önermektedir. Çeflitli ö¤renim metotlar›n› tart›fl›p,
de¤iflik fikirleri araflt›r›rken, çok ihtiyac›m›z olan düflünceleri ve yan›t-
lar› bu rapor sayesinde daha kolay bulabiliriz.

Vurgulanmas› gereken di¤er bir özellik; e¤itilmifl bir toplum için
çal›flman›n, sadece bu iflin görev ve sorumlulu¤u kendilerine yüklenen,
Milli E¤itim Bakanl›¤›, e¤itim yetkilileri, okullar ve ö¤retmenler gibi
kifli ve kurulufllar›n vazifesi oldu¤una iliflkin düflüncenin art›k geçerli
olmad›¤›d›r. E¤itime destek olabilecek statüde bulunan herkesin insan-
lar›n e¤itimine talip olmas› Çal›flma Belgesinde tavsiye edilmektedir.

4 Implications for, s. 2, 3.
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Metodun ve içeri¤in, kültürel bak›fl aç›lar›na ve yaflam tecrübelerine
uygun olmas› hâlinde, bireylerin ö¤renmeye istekli olduklar› genellik-
le kabul edilmektedir. Sivil toplum kurulufllar› da vatandafllar› sadece
belli bir konuda e¤itmekle kalmay›p, ayn› zamanda ulusal, bölgesel ve
yerel kültürün bir parças› yapmaktad›rlar. Onlar›n yaflam tecrübeleri
ö¤renenlerle ayn› ya da benzerdir. Bu Çal›flma Belgesi insanlar›n ihti-
yaç hissettikleri konular› ö¤renme istekleri oldu¤unu vurgulamakta ve
motivasyonun e¤itimin anahtar› oldu¤unu belirtmektedir. Sivil toplum
örgütlerinin di¤er faydalar›n›n yan› s›ra bu aç›dan da “Yaflam Boyu
Ö¤renim”e önemli katk›lar sa¤layabilece¤i kabul edilmektedir. Bu ne-
denle ço¤ulcu demokrasinin vazgeçilmez unsurlar›ndan biri olan sivil
toplum kurulufllar›na ön yarg›yla ve flüphecilikle bak›lmamas›, e¤itim-
le ilgili projelere dâhil edilmesi, toplumun yarar›na olacakt›r.

Cezaevlerinin e¤itim kurumlar› hâline gelmesi

1. “Yaflam boyu ö¤renim” aç›s›ndan hükümlü ve tutuklu e¤itimi

“Yaflam Boyu Ö¤renimin Kalite Göstergeleri Üzerine Rapor”da
hükümlü ve tutuklu e¤itimine de¤inilmemekle birlikte, konuyla ilgili
çok de¤erli temel ilkeler içermektedir. Bu bölümünde söz konusu “Ça-
l›flma Belgesi”nin hükümlü ve tutuklu e¤itimine nas›l uygulanabilece-
¤i üzerinde duraca¤›z.

Hükümlü ve tutuklular, özgürlükten mahrum b›rak›lman›n sonu-
cunda kaybettikleri haklar d›fl›nda, di¤er bütün insan haklar›na sahip
olmaya devam ederler. E¤itim hakk›, istisnalar› bulunsa da, özgürlük-
ten mahrum b›rak›lman›n do¤al bir sonucu olarak kaybedilen haklar
aras›nda yer almay›p, kurumun iflleyifli içerisinde en çok gözetilmesi
gereken haklar aras›nda yer al›r.

Cezaevlerindeki e¤itim; hükümlü ve tutuklular›n, sosyal, ekono-
mik ve kültürel geçmifllerini de göz önünde bulundurarak onlar›n her
aç›dan geliflmelerini amaçlamal›d›r.

E¤itimden anlad›¤›m›z say›sal bilgi, okuma yazma ve bugün için
bilgisayar kullanma ise hükümlü ve tutuklular ile personelin, en az›ndan
önemli bir bölümünün e¤itildi¤ini kesinlikle söyleyebiliriz. E¤itimden
anlad›¤›m›z; sosyal, politik ve e¤itsel de¤erleri, e¤itimin “beceri ve ifl-
lerli¤i” eflli¤inde dengeli olarak yükseltmek ise, soruna biraz daha
farkl› bakmakta yarar vard›r. Yaflam boyu ö¤renime iliflkin ekonomik
düflüncelerle sosyal ve kültürel amaçlar›n birlefltirilmesine yönelik çok
amaçl› politikalara do¤ru bir de¤iflimin oldu¤u memorandumda ifade
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edilmektedir. Sosyal boyutun konuya dâhil edilmesinin, sadece çal›fl-
maya ödeme yap›lmas› anlam›na gelmedi¤ine dikkat etmek gerek-
mektedir. “Yetiflkin E¤itimi ‹çin Avrupa Teflkilât›”n›n “Avrupa Birli¤i
Komisyonunun Yaflam Boyu Ö¤renime ‹liflkin Memorandumuna Yan›t”
isimli Çal›flma Belgesinde5 “yaflam boyu ö¤renimin, insan›n ifl bulma-
s›n› sa¤layacak nitelik kazanmas› ve ifl gücü piyasas›n›n ihtiyaçlar›n›
karfl›lamas›n›n yan› s›ra birey ve toplumun, sosyal ve demokratik de-
¤erlerden yararlanmas›n›n da eflit derecede önemli oldu¤u” vurgula-
narak, Memorandum dolayl› flekilde elefltirilmifltir. Üretken ve tatmin
edici bir yaflam yan›nda, çal›flma flartlar› da hayatî bir öneme sahiptir.
Hayal gücü ve yarat›c›l›¤› olan insanlar, bu yetenekleri bast›r›lm›fl olan
insanlara göre daha çok geliflirler. Ak›ll›, mant›kl›, yard›msever bir oto-
rite, afl›r›l›klar› giderir ve kurban›n kim oldu¤una bakmaks›z›n, hak-
s›zl›k ve adaletsizliklere karfl› koyanlar› yeteri kadar cesaretlendirir.6

‹leride yetenekli, çal›flabilir, düflünme yetene¤ine sahip tutuklu ve hü-
kümlüler ile personeli hedef alan e¤itsel programlardaki dengeler bu
konuda bizlere yol gösterebilir. Bu noktada, kiflilere eflit f›rsatlar veril-
mesinin de önemli oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.

2. E¤itim ve iyilefltirme faaliyetleri ile kurum düzeni ve güvenli-
¤i aras›nda adil bir denge kurulmal›d›r 

Bir fley yap›lmas›n›n yöntemini tesis etmek için u¤raflmamak ya da
bu yöntemi de¤ifltirmek için çaba göstermemek, personel ile tutuklu ve
hükümlü e¤itimi önündeki en büyük engellerden biridir. Bir düflünü-
rün “sorunu yaratan mant›kla sorun çözülemez” sözü kan›mca çok an-
laml›d›r. Cezaevlerinin, intikam ve nefret duygusunun sürdürüldü¤ü
cezaland›rma yerleri de¤il, e¤itim kurulufllar› olmas› gerekir. En az›n-
dan düflünce baz›nda bu yaklafl›m, hükümlü ve tutuklular›n kurum
yaflant›s›nda do¤rudan veya dolayl› olarak görev alan herkes taraf›n-
dan yayg›n bir kabul görmeli, toplum da bu düflünceyi reddetmemeli-
dir. Bu yaklafl›m, suçla ilgili genifl bir yelpazede ve ayn› flekilde her çe-
flit suçluya uygulanmayabilir. Ancak genç insanlardan oluflan cezaevi
nüfusunun büyük ço¤unlu¤u için bu düflünce egemen k›l›nmal›d›r. 

Hükümlü ve tutuklu e¤itiminde önemli engellerden biri de güvenlik
kayg›s›n›n e¤itim ve iyilefltirme çal›flmalar›n› bast›rmas›, bu tür etkin-

5 Waddington, S., Response to the European Commission Memorandum on Lifelong Le-
arning (for the European Association for the Education of Adults), July 2001. 

6 Implications for, s. 4.
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likler nedeniyle cezaevine giren malzeme, e¤itici, ö¤retmen veya sivil
toplum kuruluflu üyelerinin güvenlik aç›s›ndan bir tehdit oluflturdu¤u
inanc›d›r. “Cezaevlerinin e¤itim kurumlar› hâline dönüflmesi” düflünce-
sinin hâkim oldu¤u bir cezaevi ortam›, mahpus ve personelin güvenli-
¤i ile e¤itim ve iyilefltirme faaliyetleri çerçevesinde flekillenen insan
haklar›na uygun bir yönetim aras›nda, adil bir dengenin sa¤lanmas›
düflüncesine dayan›r. Cezaevi güvenli¤i ile e¤itim ve iyilefltirme faali-
yetleri birbirinin alternatifi de¤il, düzenli bir kurum yaflant›s› için gerek-
li iki temel unsurdur. Güvenli olmayan bir cezaevi ortam›nda hüküm-
lü ve tutuklular›n tahliye sonras› sosyal yaflama haz›rlanmalar› müm-
kün olmad›¤› gibi, salt bu kiflilerin cezaevinden kaçmas›n› önlemeyi
amaçlayan kat› bir disiplin anlay›fl›, ça¤›m›zda bu kurumlara yüklenen
“topluma yeniden kazand›rma” görevinin reddedilmesi anlam›na ge-
lir. Hâlbuki art›k ça¤›m›zda cezaevlerinin bireyi topluma kazand›rma
görevi, evrensel bir ilke olarak kabul edilmektedir.

Uluslararas› Medenî ve Siyasi Haklar Sözleflmesinin 10. maddesi-
nin 3. bendine göre “Cezaevi rejimi, hükümlülerin iyilefltirilmesi ve
topluma yeniden kazand›r›lmalar›na yönelik bir uygulamay› içerir fle-
kilde düzenlenecektir”. Birleflmifl Milletler Mahpuslara Muamelenin
Standart Asgarî Kurallar›n›n 65 ve 66. maddelerine göre de cezaevi
yetkililerinin as›l amac›, “mahpuslar›n tahliye sonras›nda yasalara say-
g›l› ve kendi kendilerine yetebildikleri bir yaflam sürmeleri için haz›r-
lanmalar›na yard›mc› olmakt›r”. 

Bu nedenle güvenlik ile e¤itim ve iyilefltirme faaliyetleri aras›nda
sa¤l›kl› bir dengenin nas›l kurulabilece¤i, üzerinde düflünülmesi gere-
ken bir konudur. Hangi yöntemlerle bu denge kurulabilir? Bu amaçla
hangi araçlardan yararlan›labilir? Konuyla ilgili adil bir dengenin var-
l›¤› ne gibi göstergelerle saptanabilir? Personel e¤itimi aç›s›ndan da
çok önemli olan bu sorular›n yan›tlar›n›n aç›k bir flekilde verilmesi ge-
rekmektedir. 

1990 y›l›nda ‹ngiliz cezaevlerinde yaflanan bir dizi ciddî isyandan
sonra Lord Justice Woolf taraf›ndan haz›rlanan araflt›rma raporunda;
etkili cezaevi yönetiminin anahtar›n›n güvenlik, kontrol ve adaletin
uygun bir dengesinin kurumda sürekli hâkim k›l›nmas› oldu¤u belir-
tilmifltir.7 Bu rapora göre güvenlik, mahpuslar›n kaçmas›n›n önlenme-
sini; kontrol, kurum düzeninin mahpuslar taraf›ndan bozulmas›n›n

7 Report of an Inquiry into Prison Disturbances April 1990,1991, Her Majesty’s Sta-
tionery Office, London.
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engellenmesini; adalet ise, mahpuslara adil ve insanca muamele edile-
rek tahliye sonras›nda topluma dönüfllerini haz›rlamay› ifade eder. Biz
kavramsal aç›dan anlafl›lmay› kolaylaflt›rmak için “adalet” sözcü¤ünü
sadece “mahpuslara adil ve insanca davran›lmas›” anlam›nda kullan-
may›; en genifl manada “mahpuslar›n tahliye sonras› topluma dönüfl-
lerini haz›rlama” anlam›na gelmek ve “tretman” sözcü¤ünü karfl›la-
mak üzere ise “e¤itim ve iyilefltirme” kavram›n› kullanmay› tercih ede-
ce¤iz. Bu kavramsal çerçeve içinde etkili cezaevi yönetiminin anahtar›-
n›n; “güvenlik, kontrol, adalet ile e¤itim ve iyilefltirme faaliyetlerinin
uygun bir dengesinin kurumda sürekli hâkim k›l›nmas›” oldu¤u söy-
lenebilir. 

Mahpuslara adil ve insanca muamele edilmesinin “güvenlik” ve
“kontrol”ü zaafa u¤rataca¤› düflüncesinin aksine, kurumda “güven-
lik” ve “kontrol”ü sa¤laman›n en iyi yolu onlara adil ve insanca dav-
ranarak uygun ve düzenli bir ortam sa¤lamakt›r. Personel ve mahpus-
lar için güvenli olmas›, herkese eflit ve adil davran›ld›¤›na iliflkin genel
bir inanc›n bulunmas› ve kendilerini gelifltirici aktivitelere kat›larak
tahliye sonras›na haz›rlanmalar› için mahpuslara olanak tan›nmas›,
kurumda uygun ve düzenli bir ortam›n bulundu¤unun göstergeleri-
dir. Dolay›s›yla e¤itim ve iyilefltirme çal›flmalar›, mahpuslara yap›lan
bir lütuf de¤il, ideal bir cezaevi ortam›n›n temel bir unsurudur. 

“Güvenlik”, “kontrol”, “adalet” ile “e¤itim ve iyilefltirme” faaliyet-
lerinin dengeli bir flekilde sürdürüldü¤ü uygun bir kurum yaflant›s›n›
destekleyen ve bunlar kadar önemli olan bir unsur da mahpuslar›n d›fl
dünya ile iliflkilerinin düzenli bir biçimde yürütülmesidir. Mahpusla-
r›n ziyaretçileri ile görüflmeleri de dâhil olmak üzere, telefon, mektup,
kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi iletiflim araçlar› sayesinde
d›fl dünya ile iliflkilerini güçlendirmenin, “güvenlik” ve “kontrol”ü za-
afa u¤rataca¤› düflüncesinin aksine, güvenli ve kontrollü bir kurum ya-
flant›s›n› olumlu flekilde etkileyece¤i unutulmamal›d›r. Mahpuslara
eflit ve insanca davran›larak onlar›n topluma yeniden kazand›r›lmas›
amac›yla tahliye sonras›na haz›rlanmalar›n› ifade etmek için kulland›-
¤›m›z “adalet” ile “e¤itim ve iyilefltirme” kavramlar›n›n tamamlay›c›s›
olarak, onlar›n d›fl dünya ile iliflkilerini güçlendirmek, e¤itim program-
lar›n›n ve psiko-sosyal programlar›n hem bireysel hem de toplumsal
anlamda yararlar›n› art›ran önemli bir araçt›r. Nihaî hedef tahliyelerin-
den sonra topluma uyumlar›n› sa¤lamak oldu¤una göre, henüz ku-
rumda iken d›fl dünya ile iliflkilerine olabildi¤ince imkân tan›yarak
mahpuslara özgür kalacaklar› güne iliflkin bir bak›fl aç›s› sunmak, on-
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lar›n hayat damarlar›n›n canl› tutulmas› ile ayn› gelmektedir. Her tür-
lü s›k›nt›lara karfl› y›lmadan hayata olumlu flekilde bakmay› becerebi-
len, tahliye sonras›nda kendine yeni bir dünya kurmay› düflünebilen
ve buna inanan mahpus say›s›n›n artmas›; hem kendisine, hem de per-
sonel de dâhil olmak üzere kurumun di¤er sakinlerine zarar verme riski
olan mahpus say›s›n›n azalmas› ve sonuç olarak, “güvenlik”, “kont-
rol”, “adalet” ile “e¤itim ve iyilefltirme” faaliyetlerine uygun bir psiko-
lojik ortam›n sa¤lanmas› demektir. 

Hiç flüphe yok ki kurumda olumlu bir psikolojik ortam çok ifle
yarar. Mahpuslar›n d›fl dünya ile iliflkileri bu ortam›n oluflmas›na
önemli katk›lar sa¤larsa da tek bafl›na yeterli de¤ildir. Kurumdaki stresi
azaltmak, hem mahpuslar›n hem de personelin kendini güvende his-
setmesini sa¤lamak amac›yla baflka yöntem ve araçlar da vard›r. “Gü-
venlik”, “kontrol”, “adalet” ile “e¤itim ve iyilefltirme” dörtgeninde bu
hususlara da de¤inmek yararl› olacakt›r.

Kurumdaki stresi azaltmak, hem mahpuslar›n hem de personelin
kendini güvende hissetmesini sa¤lamak amac›yla “güvenlik”, “kont-
rol”, “adalet” ile “e¤itim ve iyilefltirme” dörtgeninde dikkate al›nmas›
gereken baz› temel ilkelere de¤inece¤im. 

a) Mahpuslara gerekli olandan fazla s›n›rlama getirilmemesi

Birleflmifl Milletler Standart Asgarî Kurallar›n›n 27. maddesine gö-
re “Disiplin ve düzen kararl›l›kla sa¤lan›r, ancak cezaevi güvenli¤i ve
topluluk yaflam›n›n huzuru için gerekli olandan daha fazla k›s›tlama
yap›lamaz”. Cezaevinde öncelikle, personelin, mahpuslar›n ve ziyaret-
çilerin fizikî güvenli¤inin sa¤lanmas› gerekti¤inden, cezaevi yönetimi
de her fleyden önce kurumun düzenini sa¤lamak zorundad›r. Ancak
“güvenlik” ve “kontrol” kayg›s›yla gere¤inden fazla disiplin ve mah-
puslara getirilecek afl›r› s›n›rlamalar, cezaevindeki düzeni sa¤lamak
için yeterli olmad›¤› gibi geçerli bir yöntem de de¤ildir. Çünkü bir
mahkûmiyet sonucu ya da suç iflledi¤i iddias›yla cezaevinde bulun-
mak mahkemece verilen bir ceza veya tedbir olup, kurum içinde bas-
k›c› ve afl›r› s›n›rlamalarla bu cezan›n ya da tedbirin a¤›rlaflt›r›larak uy-
gulanmas›, onlara ek bir ceza çektirmekle ayn› anlama gelir. Mahpus-
lar›n büyük ço¤unlu¤u, personelin insan haklar›na sayg›l› ve adil mu-
amelesine olumlu yan›t vereceklerdir. Tahliye olduklar›nda onlar›n ye-
niden topluma kazand›r›lmalar› infaz›n temel amaçlar›ndan biri oldu-
¤undan, kurum yaflant›s› ile d›fl dünyadaki özgür yaflam aras›ndaki
farkl›l›klar, “güvenlik” ve “kontrol” unsurlar› göz ard› edilmeden en
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aza indirilmeli ya da hafifletilmelidir. Bu yöntemin baflar›l› flekilde uy-
gulanmas› kurum düzenine olumlu katk›da bulunacakt›r.8

b) Güvenlik s›n›fland›r›lmas› 

Mahpuslara gerekli olandan fazla s›n›rlama getirilmemesi ve insan
haklar›n›n en üst seviyede korunmas› amac›yla; kurumdan kaçma, ku-
rumdan kaçt›¤› takdirde topluma zarar verme, kurum içinde personel
veya kurumun di¤er sakinleri için tehlike oluflturma gibi ölçütlere gö-
re yap›lacak risk de¤erlendirmesi sonucunda, onlar›n farkl› güvenlik
kategorilerine göre s›n›fland›r›lmalar› zorunludur. Düflük güvenlik;
daha az s›n›rlama, daha fazla e¤itim ve iyilefltirme faaliyeti, daha düflük
maliyet ile ayn› anlama gelir. Bu nedenle her mahpusun durumuna
uygun güvenlik kategorisinde bulunmas›; onun topluma kazand›r›l-
mas›na yönelik çal›flmalar›n daha ekonomik flekilde gerçeklefltirilmesi-
ne imkân sa¤lad›¤› için kamusal aç›dan yararl› oldu¤u gibi, kurum ya-
flant›s› için gerekli olmayan s›n›rlamalar› olabildi¤ince en aza indirme-
si nedeniyle de insan haklar›n› en genifl anlamda gözeterek bireysel
haklar›n korunmas›n› da sa¤lar. 

c) Personel ve mahpuslar aras›ndaki iliflkinin iyi olmas›

Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri sadece tutuklu ve hükümlüle-
rin yaflad›¤› bir yer de¤il, ayn› zamanda cezaevi personelinin çal›flt›¤›
bir yerdir. Daha aç›k bir anlat›mla tutuklu ve hükümlülerin yaflama
koflullar›, cezaevi personelinin çal›flma koflullar›d›r. Bu s›k› iliflki nede-
niyle “güvenlik”, “kontrol”, “adalet” ve “e¤itim ve iyilefltirme” faali-
yetlerinin uygun bir dengesinin sa¤land›¤› cezaevi yaflam›, personel ile
tutuklu ve hükümlüler aras›ndaki iliflkinin kalitesine ba¤l›d›r. Mah-
puslar› meflgul edecek ve zamanlar›n› olumlu bir flekilde kullanacak
olanaklar verildi¤inde, her kalabal›k insan grubunun düzeni için ge-
rekli ve makul, kural ve düzenlemelere uyacaklard›r. ‹yi bir cezaevi
yönetimi, afl›r› s›k›l›k veya afl›r› serbestlik aras›nda bir seçim yapmak
zorunda de¤ildir. Personel ve mahpuslar için önemli olan kurallar›n
adil ve tutarl› bir flekilde uygulanmas›d›r.9

Personel ile mahpuslar aras›ndaki iliflkinin iyi olmas›, pek çok so-
runun ve olas› olaylar›n önlenmesini mümkün k›larak, cezaevinde bu-

8 Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management, London, 2002, s. 69. 
9 Human Rights and Prisons Hand Book (Office of the High Commissioner for Hu-

man Rights, United Nations), Cenevre, 2001, s. 56. 
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lunmas› gereken olumlu bir psikolojik ortama çok önemli katk›larda
bulunur. Kurumdaki pek çok sorun küçük pürüzlerle bafllar. Büyük
sorunlar›n habercisi olan bu küçük pürüzlerin iyi iletiflim sayesinde gi-
derilmesi, sonradan büyük emek ve zorluklarla çözülecek önemli so-
runlar›n önlenmesi ile ayn› anlama gelir. Nas›l bir hastal›ktan korun-
mak, onun tedavisinden daha kolay ve tercih edilir bir yöntem ise, ku-
rum içindeki problemlerin ç›kmas›n›n önlenmesi de, bu problemlerin
çözülmesine göre tercih edilmesi gereken bir yaklafl›m olmal›d›r. 

* * *

Kurumdaki mahpuslar genellikle homojen bir grup olmay›p; ara-
lar›nda yafl, cinsiyet, dil, din, ›rk, tâbiiyet, e¤itim, sosyal ve kültürel aç›-
lardan farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klara ra¤men bazen hükümlü ve
tutuklular›n ço¤unlu¤unu oluflturan grubun ihtiyaçlar› dikkate al›na-
rak, kurumda hem “eflit” hem de “demokratik” bir yönetim anlay›fl›
uyguland›¤› düflünülebilir. Ancak bu düflünce, daha önce belirtti¤imiz
gibi e¤itimin kifli merkezli olmas› gerekti¤i fleklindeki ilerici ve etkili
e¤itim ve ö¤retimin temel bir prensibine ayk›r›l›k teflkil eder. Kurum-
daki kiflilerin kiflisel ihtiyaçlar›na göre flekillenen bir e¤itim ve iyilefltir-
me program›na tâbi olmalar›, farkl› güvenlik seviyelerinde tutulmala-
r›, onlar›n yeteneklerini kullanmalar›na izin verilmesi, kendilerini ge-
lifltirmek isteyenlere yard›mc› olunmas› ay›r›mc›l›k say›lmaz ve eflitlik
ilkesine ayk›r›l›k teflkil etmez. 

Özellikle çocuklar›n haklar›n› koruma ve kullanma aç›s›ndan ye-
tiflkinlere göre daha zay›f durumda olduklar› dikkate al›nmal›d›r. Bu-
na ra¤men kad›n ve çocuklar›n büyük ço¤unlu¤u yetiflkinlere ait ku-
rumlar›n kendilerine tahsis edilmifl bölümlerinde kalmaktad›rlar. Hat-
ta sadece bu iki gruptan birine tahsis edilen kurumlar bile mimarî, gü-
venlik ve di¤er özellikleri aç›s›ndan yetiflkin erkeklerin ihtiyaçlar›na
göre düzenlenmifl, daha sonra baz› küçük de¤ifliklikler yap›larak kad›n
ve çocuklara tahsis edilmifllerdir. Bu nedenle çocuk ve kad›nlar›n özel
durumlar›na uygun bir kurum yaflant›s›n›n sa¤lanmas›, fizikî yap› ve
güvenlikten bafllayarak personel e¤itimine kadar çok boyutlu bir yak-
lafl›m› gerektirmektedir.

Birleflmifl Milletler Çocuk Haklar› Sözleflmesinin 1. maddesine gö-
re “Bu sözleflme uyar›nca çocu¤a uygulanabilecek olan kanuna göre
daha erken yaflta reflit olma durumu hariç, on sekiz yafl›na kadar her-
kes çocuk say›l›r”. Bizim de aras›nda yer ald›¤›m›z çok say›da ülkede
on sekiz yafl›ndan küçük çocuklar a¤›r ve tehlikeli suçlar ifllemeleri hâ-
linde ceza infaz kurumlar›na konulmaktad›rlar. Baz› ülkelerde ise on
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sekiz yafl›ndan küçük çocuklar “ceza adalet sistemi” d›fl›nda de¤erlen-
dirilmekte ve ceza infaz kurumlar›na al›nmamaktad›rlar. Çok say›da
ülkeden edinilen verilere göre, daha erken yaflta ceza adalet sistemi
içerisine giren çocuklar›n, daha tehlikeli ve daha çok suç iflledikleri
dikkate al›nd›¤›nda ikinci uygulaman›n daha do¤ru oldu¤u görüflü-
ne10 biz de kat›lmaktay›z. Bu nedenle “kurum yaflant›s› ile d›fl dünya-
daki özgür yaflam aras›ndaki farkl›l›klar›n olabildi¤ince en aza indiril-
mesi” ilkesi çocuklar aç›s›ndan özel bir öneme sahiptir. Yetiflkinlerin
sahip oldu¤u haklar› en genifl flekilde kullanmalar›na imkân tan›nma-
s› gerekti¤i gibi, özellikle e¤itim, ifl ve meslek ö¤renme, toplumla
uyum içinde yaflamalar›na imkân verecek tutum ve davran›fllar kazan-
ma gibi konularda çocuklar›n kurumdan gerekli deste¤i görmeleri bir
zorunluluktur. Birleflmifl Milletler Mahpuslara Muamelenin Standart
Asgarî Kurallar›n›n 26. maddesine göre, “Kuruma yerlefltirilen küçü-
¤ün e¤itim ve ›slah›n›n amac›, onun toplumda yap›c› ve üretici bir rol
alabilmesine yard›m etmek amac›yla bak›m, koruma, kültürel ve mes-
lekî yetenekler elde edebilmesinin sa¤lanmas› olmal›d›r. Kurumlarda
küçüklere, sosyal, kültürel, meslekî, psikolojik, t›bbî ve bedensel olmak
üzere yafllar›n›n, cinsiyetlerinin ve kifliliklerinin gerektirdi¤i ve tama-
men geliflmeleri amac›na yönelik yard›m yap›lmal›d›r.” Bu nedenle
kurumdaki çocuklar›n özel ihtiyaçlar›na göre flekillenen e¤itim prog-
ramlar›ndan yararlanmalar› ve bu çerçevede yetiflkinlerden farkl› bir
statüde olduklar›n›n kabulü, devletlerin uluslararas› hukuktan kay-
naklanan bir sorumlulu¤udur.

Kurumdaki di¤er bir hassas grubu oluflturan kad›nlar ise, dünya-
daki cezaevi sistemlerine bak›ld›¤›nda kurum nüfusunun % 2 - % 8’i
aras›ndaki bir oran› olufltururlar. Yetiflkin erkeklerden farkl›l›klar› ne-
deniyle kendilerine özel önem gösterilmesi gerekir. Kuruma gelmeden
önce baz›lar›n›n fiziksel kötü davran›fl, cinsel istismar veya di¤er ne-
denlerden kaynaklanan tedavi edilmemifl psikolojik ya da biyolojik
hastal›klar› olabilir. Bu nedenle kurum yaflant›s›ndan kaynaklanan so-
runlar di¤er kurum sakinlerine göre onlarda daha farkl› olumsuz etki-
lere neden olabilir.11

Ülkemizde oldu¤u gibi pek çok toplumdaki sosyal de¤er yarg›la-
r›na göre kad›nlar çocuklar›n da içinde yer ald›¤› aile kurumundan bi-

10 Coyle, s. 125. 
11 Coyle, s. 131. 
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rinci derecede sorumludurlar. Bir baban›n cezaevine girmesi hâlinde
anne imkânlar› ölçüsünde küçük yafltaki çocuklar›na bakmay› becere-
bilir. Fakat bir annenin hürriyeti ba¤lay›c› ceza almas› durumunda, ai-
le ola¤anüstü bir zorlukla karfl›lafl›r. Bu nedenle anne olan hükümlü ve
tutuklular›n d›fl dünya ile iliflkileri düzenlenirken, aile içindeki konu-
mu ve küçük çocuklar›yla iletiflim ihtiyac›na özel önem gösterilmesi
gerekir.12

Sonuç

Amerika Birleflik Devletlerinde, ‹ngiltere’de ve daha az derecede
olmakla birlikte Avrupa’n›n baz› kesimlerinde “ceza politikas›”n› ya-
k›n zamanlara kadar afl›r› intikamc› düflünceler ve mahpuslara yönelik
negatif ön yarg›lar karakterize ediyordu. Bask›n ve yayg›n olan bu
yaklafl›m, do¤al olarak hükümlü ve tutuklu e¤itimini amac›ndan sap-
t›ran, çok dar kal›plar içerisinde ele alan ve özünde y›k›c› fikirleri bar›n-
d›rd›¤› için yap›c› olmayan uygulama ve sonuçlara neden oluyordu.13

‹nsan onurunun korunmas› çerçevesinde bir ceza politikas› uygulan-
mas›n› esas alan Avrupa Cezaevi Kurallar›, bunu takip eden Avrupa
Konseyi ve Avrupa Birli¤inin ilgili organ ve kurullar› taraf›ndan kabul
edilen e¤itim ile ilgili tavsiye kararlar› ile aç›klay›c› memorandumlar
ve uluslar aras› düzeyde örgütlenmifl e¤itimle ilgili sivil toplum örgüt-
leri, son 10-15 y›l içerisinde ilgili hükûmetleri cezaevlerindeki e¤itim
konusuna daha farkl› yaklaflmaya zorlamaktad›r. 

“Hükümlü ve tutuklular›n suç ifllemelerine veya haklar›nda suç
isnad› bulunmas›na ra¤men insan olduklar›n›n unutulmamas›”, “top-
lumun bir ferdi olduklar›”, “kurumdayken bile geleceklerini biçimlen-
direbilecekleri e¤itim olanaklar›ndan faydaland›r›lmalar› gerekti¤i”
fleklindeki düflüncelerin ç›k›fl noktas› olan “insanl›k onurunun korun-
mas›” düflüncesi, cezaevindeki e¤itimi, “suçlunun e¤itimi” olmaktan
ç›karm›fl, onun yerine “yetiflkin e¤itimi” kavram›n› hâkim k›lm›flt›r.
Bu, elbette mahpuslar›n e¤itiminde basit bir kavram de¤iflikli¤i olma-
y›p, cezaevi rejiminin yeniden düzenlenmesini, e¤itim yöntem ve
amaçlar›n›n yeniden flekillendirilmesini gerektiren, somut aç›l›m ve il-
kelerine de¤inmeye çal›flt›¤›m önemli bir felsefe de¤iflikli¤idir. Ceza

12 Coyle, s. 131,133. 
13 Warner, K., Penal Policy and the Adult Education of Prisoners, Criminal Justice in Ire-

land, Edited by Paul O’Mahony, Institute of Public Administration, Dublin 2002,
s. 726.

E¤itim • 333



politikas›, cezaevi rejimi ve cezaevindeki e¤itimin birbirini tamamlayan
kavramlar olarak görülmesi ve düzenlenmesi, mahpuslar›n ve persone-
lin e¤itiminde ça¤›n gereklerine uyman›n zorunlu bir kofluludur.

Warner’e göre cezaevindeki e¤itimin “yetiflkin e¤itimi” olarak kabul
edilmesi hâlinde, temel yaklafl›mlar›n da flu flekilde de¤iflmesi gerekir.

1. E¤itimde görevli olanlar›n kendilerini cezaevi rejiminden ve ce-
za politikas›ndan soyutlamamalar›, yetiflkin e¤itiminin gereklerini ce-
saretle savunmalar› gerekti¤i gibi kurum yönetiminin de onlara destek
olmas› zorunludur.

2. Hükümlü ve tutuklular›n e¤itimi konusunda d›fl dünya ile ilifl-
kilerinin güçlendirilerek hem onlar›n normalleflme sürecine katk›da
bulunulmas› hem de d›flar›dakilerin kurum yaflant›s› hakk›ndaki ön
yarg›lar›n›n giderilmesi sa¤lanmal›d›r. Di¤er bir anlat›mla kurum içinde-
ki birey için topluma ulaflmas›n› sa¤layacak bir köprü infla edilmelidir.

3. “Mahpus e¤itimi” sorunu asl›nda bir “yetiflkin e¤itimi” sorunu
oldu¤undan, onlar›n e¤itimi, kurum d›fl›ndaki yetiflkin insanlara göre
temelde farkl›l›k göstermemelidir. Yap›lmas› gereken normalli¤i hâ-
kim k›lmak oldu¤undan, onlara özgü farkl› e¤itim teknikleri aray›fl›
yersiz ve sak›ncal›d›r. Dolay›s›yla e¤itimi alan kifli nerede olursa olsun
ve daha önce ne yapm›fl olursa olsun ona öncelikle ö¤renci gözüyle
bakmak gerekir.14

Sonuç olarak cezaevindeki e¤itimi ça¤›n gereklerine göre yeniden
flekillendirebilmek için, dünyada ve özellikle de Avrupa’da meydana
gelen düflünsel de¤iflimin son 10-15 y›l içinde pozitif hukuktaki yans›-
malar›n› iyi anlamak ve bunlara sahip ç›kmak gerekmektedir. Yetiflkin
e¤itiminin modern ilke ve kurallar›n›n cezaevlerinde benimsenebilme-
si için merkez teflkilât› da dâhil olmak üzere, kurumun müdüründen
hizmetlisine kadar bütün cezaevi çal›flanlar›n›n samimî desteklerine
ihtiyaç vard›r. E¤itimi sadece e¤itim görevlilerinin ifli sayan anlay›fl ar-
t›k yeterli kabul edilmemektedir. Cezaevi rejiminin ve ceza politikas›-
n›n da e¤itimin gereklerine göre flekillendirilmesi bir zorunluluktur.
Kal›c› ve ça¤dafl çözüm ancak bu çok boyutlu yaklafl›mla sa¤lanabilir.

14 Warner s. 743
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Cezaevlerinde Rehabilitasyon Programlar›

Gökhan Oral, Asl› Atamer*

Çal›flmam›z›n hedefi cezaevlerinde yürütülen rehabilitasyon çal›fl-
malar›n›n etkinli¤i aç›s›ndan psikoloji biliminin önerdi¤i destek ve bi-
rikimin ortaya konulmas›d›r. Bu amaçla Bat›daki hâkim ve alternatif
modeller hakk›nda bilgi aktar›lacak ve ülkemizdeki uygulaman›n çer-
çevesi belirlenecektir. 

Öncelikle 1990’lardan itibaren yayg›nl›k kazanm›fl psikolojik reha-
bilitasyon yöntemlerine zemin haz›rlayan tarihsel süreç k›saca ortaya
konulacakt›r. 20. yüzy›l bafl›ndan itibaren cezaevlerinde uygulanm›fl
rehabilitasyon yöntemleri incelendi¤inde ç›kan sonuç, farkl› yöntemle-
rin denenmesi ve mahkûmlar›n tahliyelerini takiben suça yönelme
oranlar›n›n izlenmesi ile bunlardan vazgeçilmesi, rehabilitasyonun et-
kinli¤inin, mükerrer suçun önlenmesi olarak ölçülmesidir.

Cezaevlerinde hükümlülere yönelik rehabilitasyon çal›flmalar›
k›t’a Avrupa’s› ‹ngiltere ve ABD tarihine bak›ld›¤›nda 1777 “Hapisha-
ne Reformu” ile bafllar. Daha öncesinde hapishaneler uzun süre bar›-
n›lmas› mümkün yerlerden ziyade tecrit, tutukevi veya sürgün ya da
idam öncesi bekleme amac›n› tafl›rken, 18. yüzy›l sonu reformlar› ile
birlikte mutlak tecrit ve tek bafl›na çile çekerek ibadet ve meditasyon
yoluyla Tanr›’n›n ba¤›fllamas›na ulafl›lmas› amaçlanan yerlere dönüfl-
müfltür. Hapishane//manast›r, mahkûmiyet//ölüm, hücre//mezar

* Doç. Dr. Gökhan Oral, ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul.
Asl› Atamer, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Uzman Psikolog, ‹s-
tanbul.



paralellikleri mimarî ögelerin psikolojik etkileri ile birleflerek, “Pensil-
vanya Sistemi” olarak bilinen tarz› oluflturmufl ve ›slah yolunun Hris-
tiyan doktrin oldu¤u söz konusu dönem resmen 1913’e kadar sürmüfl,
20. yüzy›l bafl›nda ekonomik nedenler ve mahkûmlarda “delili¤e” ne-
den oldu¤u gerekçesi ile tecrit usulü terk edilmifl, cezan›n amac›n›n
düzeltme oldu¤u tezi ile; çal›flarak topluma faydal› yaflam tarz›n› benim-
seme esas›na dayanan modern rehabilitasyon yöntemlerine do¤ru bir
geliflme bafllam›flt›r.1

Daha sonra 1970’lere kadar meslekî e¤itim ve çal›flma odakl› so-
rumlu-uyumlu vatandafll›¤a yönelik rehabilitasyon çal›flmalar›n›n he-
men hemen tek seçenek oldu¤u bir dönemin hâkimiyetinden söz et-
mek mümkündür.2 Meslek edinmeden ziyade çal›flma ve mahkûmla-
r›n sorumluluk duygusunu gelifltirmek ve onlar› meflgul etmek o dö-
nem rehabilitasyon giriflimlerinin temeli olmufltur. Ayr›ca ucuz ifl gü-
cünü kullanman›n cazibesi de uygulamalar›n yayg›nl›¤›n› artt›rm›flt›r.
Ancak günümüzde etkinli¤i bilinen ve uygulanmakta olan meslek
edinme ve hükümlülerin çal›flt›r›lmalar›n›n, eski tip çal›flt›rma yöntem-
leriyle k›yasland›¤›nda önemli farkl›l›klar› vard›r. 

Sadece hükümlüleri meflgul etmeye yönelik çal›flt›rma uygulama-
lar› yoluyla rehabilitasyonun giderek artan mükerrer suçlar üzerinde
etkisi olmad›¤› görüldü¤ünden 1970’lerden itibaren sert cezaland›rma
yaklafl›mlar› benimsenmeye bafllanm›fl ve bu de¤iflimi takiben
1970’lerden 2002’ye gelindi¤inde ABD’de hükümlü say›s› 4 kat›na ç›k-
m›fl ve her 142 ABD vatandafl›na karfl›l›k birisinin hapishanede olmas›
gibi ola¤anüstü bir istatistik karfl›m›za ç›km›flt›r.3

1990’lardan itibaren mahkûmun rehabilitasyonda “nesne” veya
“özne” konumlar› sorgulanmaya bafllanm›fl ve bu farkl› konumland›r-
malarla iliflkili farkl› ›slah veya rehabilitasyon yöntemleri, özgür irade,
de¤iflmeyi istemek, niyet ve motivasyon meseleleri farkl› sosyal bilim
disiplinlerinin ilgisine ve analizine konu olmufltur.4 “Nesne” yaklafl›m›
hükümlüyü kendisinin ve davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu almaktan
aciz, ›slah› imkâns›z de¤ilse bile zorlukla mümkün kifli olarak konum-
land›r›rken, “özne” yaklafl›m› mahkûmu tamamen kendi de¤er tutum

1 (Fisher, 1995; Schmid, 2003)
2 (O’Donnell, 2001)
3 (Benson, 2003)
4 (Austin, 2002)
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ve davran›fllar›n›n sorumlulu¤unu alabilecek yetiye haiz ve bunlar›
de¤ifltirme kudretine sahip kifli olarak konumland›r›r. 

Bu z›t yaklafl›mlara ba¤l› olarak hükümlüleri ›slah etmeye veya
rehabilite etmeye yönelik farkl› giriflimlerin ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz-
d›r. Nesne yaklafl›m›na dayanan rehabilitasyon yöntemlerinin en uç
örne¤i 18. yüzy›l tipi dinî e¤itim yoluyla rehabilitasyon, özne yaklafl›-
m›n›n en radikal örnekleri aras›nda, 1970’lerden bafllayarak takip çal›fl-
malar› da yap›lm›fl olan sekiz eyalete ait istatistik verilerin bulundu¤u
mahkûmlar›n edebiyat ve sosyal bilimler alanlar›nda üniversite ve
yüksek lisans dereceleri veya en az›ndan lise düzeyinde felsefe (özel-
likle Sokrat önerilmekte) dersleri alarak, farkl› yaflama ve düflünme se-
çenekleri ile tan›flt›r›lmalar› bu yolla de¤er sistemlerini sorgulayarak
özgür iradeleri ve e¤itim sonucu de¤iflen kapasiteleri ile tahliye sonra-
s› hayatlar›na farkl› bir yön çizmelerini hedefleyen e¤itim yaklafl›m›
bulunmaktad›r. E¤itim yaklafl›m› en verimli ve ekonomik yöntem ola-
rak görülmedi¤inden popüler olmam›flsa da alandaki uygulamalara
yönelik takip çal›flmalar› mükerrer suçlarda anlaml› farkl›l›klar ortaya
koymufltur.5 ABD, Avustralya, ‹ngiltere ve Avrupa’da yayg›n olarak
uygulanan rehabilitasyon yöntemleri ve bunlar›n etkinlikleri tart›fl›l›r-
ken alternatif yöntemlerden biri olarak e¤itim yaklafl›m› gözden kaç›-
r›lmamal›d›r. 

Bir di¤er alternatif yaklafl›m, çok a¤›r ve yo¤un askerî e¤itim yolu
ile hükümlülerin ›slah› yöntemidir. 1983 y›l›nda ilk kez uygulanmaya
bafllanmas› ile zaten mahkûmlar›n a¤›r flekilde cezaland›r›lmalar›na
taraftar ABD kamuoyunun yo¤un deste¤ini kazanm›fl olan yöntem
“boot camps-postal kamplar›” veya “flok mahkûmiyet” olarak bilin-
mektedir. 1994 y›l› itibariyle ABD’ye yay›lm›fl 79 askerî e¤itim progra-
m› oldu¤u bildirilmifltir.6 Sekiz eyalette yürütülen programa dâhil hü-
kümlüler üzerinde yap›lan bir çal›flma göstermifltir ki, programlar›n
yar›s› mükerrer suçlar› önlemede istatistikî olarak anlaml› bir farkl›l›k
yaratmamaktad›rlar. Mükerrer mahkûmiyetin azald›¤› görülen di¤er
yar›da ise, postal kamp› programlar›n›n uygulanmas›nda etkin faktör-
lerin ayr›flt›r›lmas› gere¤i ortaya konulmufltur.7 Bir di¤er çal›flmada ise
söz konusu faktörlerin belirlenmesi hedeflenmifl, rehabilitasyonun et-
kinli¤inin postal kamplar›na devam eden mahkûmlarda kendilerine

5 (Jablecki, 2000; Austin, 2002)
6 (Cronin, 1994)
7 (Mackenzie, Brame, McDowall, ve Souryal, 1995)
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ve etraflar›na zarar vermelerini imkâns›z k›lan düzeyde d›flsal kontrolün
bask›nl›¤›, yap›land›r›lm›fl program yoluyla s›n›rlar ve itaatin ö¤renil-
mesi, mahkûmlar›n duygusal olarak desteklenmeleri ve özgüvenlerinin
artt›r›lmas›, verilen e¤itimin neticesinde de¤erlerinin ve tutumlar›n›n
de¤iflmesi oldu¤u ortaya konulmufltur.8 Postal kamplar›n›n ortaya
koydu¤u asl›nda askerî e¤itim neticesinde ortaya ç›kan psikolojik de-
¤iflimin rehabilitasyonda kritik faktör olmas›d›r.

“Psikolojinin hapishanedeki rolü nedir?” sorusunun cevaplanma-
s› gereklidir. Öncelikle hapishane popülâsyonundaki ak›l sa¤l›¤› prob-
lemlerine müdahalede psikologlar›n görevi aç›kt›r. Cezaevi ortam›n›n
mental kriterler aç›s›ndan sa¤l›kl› bireylerin psikolojik uyum ve den-
geleri üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir.9 Bir di¤er ana alan
mental sa¤l›k aç›s›ndan oldu¤u kadar, suçu haz›rlayan bir etmen olarak
alkol ve madde ba¤›ml›l›¤›n›n tedavisinde psikolog ve psikiyatrlar›n
çal›flmalar›d›r.10

Psikolojinin mahkûmlar›n rehabilitasyonuna dair rolü, alan hak-
k›nda bilimsel bilgi birikimi ile politik ve felsefî perspektiflerin de¤iflen
hâkimiyetlerine göre farkl›laflmaktad›r. Rehabilitasyon program›n›n
niteli¤i mahkûmiyetin amac›n›n tedavi mi yoksa suçluyu cezaland›r-
ma yoluyla ›slah etmek mi oldu¤u sorusunun cevab›na göre de¤iflmek-
tedir. Söz konusu cevab›n felsefî çeliflkisi ise psikoloji bilimi ve sa¤l›k
hizmetlerinin tedavi etme amac›nda olmas›, ›slah etmenin ise cezalan-
d›rma amac›na dayanmas›d›r.

Psikoloji suç davran›fl›na dair giderek artan ampirik bilgiye sahip-
tir. Bu bilgi suç önleme alan›n›n da belirleyicisi olarak kullan›lmakta-
d›r. Hangi tür rehabilitasyon yöntemlerinin etkin oldu¤u konusu suç
önleme ve özellikle mükerrer suçlar›n önlenmesine dair çal›flmalarda
odak noktas› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.11

Son on y›la kadar hâkim görüflün cezaland›rma-›slah etme olmas›
neticesinde psikolojik rehabilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi de
ancak bu son on y›ll›k dönemde mümkün olmufltur. ‹nceledi¤imiz li-
teratürde, rehabilitasyon programlar›n›n baflar›s›n›n, farkl› özelliklerde-
ki hükümlü gruplar›n›n ihtiyaçlar›na göre, farkl› suçlar›n farkl› özellik-

8 (Lutze, 1998)
9 (Zimbardo, 1973; Crawford, 2003)
10 (Belenko ve Peugh, 1998; Smith-Bailey, 2003)
11 (Howells ve Day, 1999; Cann, Falshaw, Nugent ve Friendship; 2003)
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lerine göre, ayn› zamanda cinsiyet özellikleri de göz önüne al›narak
oluflturulmas›na, cezaevi kurumunun ve suçlu alt kültürünün nitelikleri-
nin mutlaka dikkate al›nmas›na ve tahliye sonras› toplumsal sorumlu-
lu¤u vurgulayacak flekilde takip programlar›n›n uygulanmas›na ba¤l›
oldu¤u ortaya konulmufltur.12

Günümüzde hâkim psikolojik rehabilitasyon yöntemleri hüküm-
lülerin biliflsel ifllevselliklerine müdahalenin odak noktas› oldu¤u
programlard›r. Yap›land›r›lm›fl veya yar› yap›land›r›lm›fl grup terapi-
leri fleklinde uygulanan biliflsel-davran›flç› rehabilitasyon programla-
r›ndan bahsetmeden önce, söz konusu ekolün suç davran›fl›na bak›fl›
hakk›nda k›sa bilgilendirme yerinde olacakt›r. Bir görüfle göre suç iflle-
yen kiflilerde suçla iliflkili görülen birtak›m “biliflsel eksiklikler” bulun-
maktad›r.13 Bu eksiklikler, dürtüsellik, sadece somut mant›k iflletebil-
mek, sosyal olarak farkl› perspektiflerden bakabilmeyi becerememek,
kifliler aras› çat›flmalar› ve problemleri çözmede yetersizlik olarak be-
lirlenmifltir. Biliflsel-davran›flç› ekole mensup bir di¤er görüfle göre,
suçlu kiflinin suça yönelmesinde ve suç kariyerini sürdürmesinde bir-
tak›m “biliflsel çarp›tmalar”›n etkin oldu¤u ileri sürülmektedir.14 Bilifl-
sel çarp›tmalar aras›nda “suçu minimize etmek” (örne¤in araba h›rs›-
z›n›n suçunun gaspla k›yasland›¤›nda önemsiz oldu¤una inanmas›),
“kendi ma¤duriyetine inanma” (örne¤in, o kadar y›l› içeride geçirdikten
sonra baflka bir geçim yolunun kalmad›¤›na inanmak ve h›rs›zl›k kari-
yerine devam etmeyi meflru bulmak), “sorumlulu¤u inkâr” (örne¤in
ma¤durun giyim tarz›n›n cinsel tacizi davet etti¤ini ileri sürmek) örnek
gösterilebilir. Bu ve benzer çarp›tmalar suça yönelmifl kiflilerde “krimi-
nojenik tutumlar” olarak ifade edilen bir biliflsel örüntüye neden olmak-
tad›r.15

Rehabilitasyon programlar› gerek biliflsel eksikliklerin gerekse çar-
p›tmalar›n giderilmesi ve düzeltilmesini hedeflemelidir. Bu tarz reha-
bilitasyon programlar›ndan faydalanmas› muhtemel suçlular mental
sa¤l›k kriterlerine göre herhangi bir ak›l hastal›¤›na veya karakter pa-
tolojisine haiz olmayan kiflilerdir. 1988 y›l›nda uygulamaya konulan
Biliflsel Özde¤iflim Program› olarak Türkçeye çevirebilece¤imiz (Cog-

12 (Henderson, 1998; Hannah-Moffat, 2000; Howells, 2000; Taggart, 2001; DeAnge-
lis, 2003; Benson, 2003)

13 (Ross, Fabiano ve Ewles, 1988)
14 (Marques, Day, Nelson ve West, 1994)
15 (Andrews ve Bonta, 1994)
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nitive Self-change Program) bir pilot program mükerrer suçu önemli
ölçüde önlemifltir.16 Programa kat›l›mda gönüllülük esas› yoktur, an-
cak programdan ayr›lma seçimi mahkûma b›rak›lm›flt›r. Programa ka-
t›lan 25 mahkûmun bir arada bar›nd›¤› ve haftada 3 ila 5 seans aras› 5-
10 kiflilik grup görüflmeleri fleklinde yürütülen program en az alt› ay
sürmektedir. Biliflsel çarp›tmalarla yüzleflilmesi, suça zemin haz›rla-
yan risk durumlar›n›n belirlenmesi ve bunlardan kaç›nmaya yönelik
alternatif davran›fllar›n gelifltirilmesi, ve sorumlulu¤un al›nmas› prog-
ram›n içeri¤ini oluflturan konulard›r. Bu ve benzer rehabilitasyon
programlar› psikolojik teori ve müdahale yöntemlerine dayanmakta
ancak psikoterapi yaklafl›m›ndan önemli ölçüde farkl›l›klar göster-
mektedirler. 

Hâlen ‹ngiltere ve Avustralya’da yayg›n olarak uygulanmakta
olan akredite rehabilitasyon programlar›17 flunlard›r:

1. Muhakeme ve Rehabilitasyon (Reasoning and Rehabilitation -
R&R) 

2. Pekifltirilmifl Düflünme Becerileri (Enhanced Thinking Skills - ETS)

3. Problem Çözme (Think First Inside)

4. Öfke Kontrolü ve Yönetimini Ö¤renme (Controlling Anger and
Learning to Manage It - CALM)

5. Biliflsel Özde¤iflim Program› (Cognitive Self-change Program -
CSCP)

6. Cinsel Suç Failleri Tedavi Program› (Sex Offender Treatment
program - SOTP)

Suçlar› cinsel içerikli, madde ile iliflkili veya fliddet içeren hüküm-
lüler için önerilen programlar; Muhakeme ve Rehabilitasyon (Reaso-
ning and Rehabilitation - R&R) ile Pekifltirilmifl Düflünme Becerileri
(Enhanced Thinking Skills - ETS) programlar›d›r. 

R&R 23 cezaevinde 38 seans olarak uygulanmakta, biliflsel çarp›t-
malara yönelik, dürtüsellik üzerinde kontrol kazanmay› hedefleyen,
kifliler aras› problem çözme becerisini oluflturma, muhakeme biçimini
de¤ifltirme, sosyal perspektiflerin fark›na varma konular›ndan olufl-
makta ergenler için de adaptasyonu gelifltirilmektedir.

16 (Marques ve ark., 1994)
17 www.prisonmentalhealth.org
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ETS program› benzer konular› ifllemekte, 78 cezaevinde 21 seans
hâlinde uygulanmaktad›r.

Suçlar› öfke ve fliddet içeren hükümlüler için özellikle CALM (Öfke
Kontrolü ve Yönetimini Ö¤renme), CSCP (Biliflsel Özde¤iflim Progra-
m›) uygulanmaktad›r. 

CALM (Öfke Kontrolü ve Yönetimini Ö¤renme), olumsuz duygu-
larla bafl etme ve bunlar› kontrol etme konusunda baflar›s›zl›klar› ne-
deniyle suça yönelmifl mahkûmlara uygulanmakta, psikopatik özel-
likli olanlar program›n d›fl›nda tutulmaktad›rlar. Biliflsel-davran›flç›
yöntemlerle de¤iflimin hedeflendi¤i program 6 modülden oluflan 26
seans fleklinde uygulamaktad›r. Daha önce içeri¤ini aç›klad›¤›m›z
CSCP (Biliflsel Özde¤iflim Program›) ise, mükerrer suç aç›s›ndan yük-
sek risk tafl›yan, 24 yafl›ndan büyük, de¤iflim için motivasyona sahip
hükümlülere uygulanmakta, tahliye sonras›nda takip çal›flmas›n› da
içermektedir. 

Suçlar› cinsel içerikli olan hükümlülere yönelik SOTP (Cinsel Suç
Failleri Tedavi Program›) uygulanmaktad›r. Bu program›n, tekrar suç
iflleme olas›l›¤› bak›m›ndan farkl› risk düzeyindeki mahkûmlar için
farkl› versiyonlar› bulunmaktad›r. Ortak içerik, hükümlüleri suçlar›n›
mazur göstermede kulland›klar› çarp›tmalarla yüzlefltirmek, ma¤du-
run perspektifini anlayabilmek, ve ileride suça yönelme riskini artt›ran
durumlar›n belirlenmesi üzerinedir. Haftada 2-5 aras› oturumdan olu-
flan ortalama 86 grup seans› fleklinde yürütülmektedir. Program, yük-
sek risk tafl›yan hükümlüler için 70 seans daha fazla uygulanmaktad›r.
Tahliyeden önce program› tamamlam›fl olanlar için 32 seansl›k bir ha-
t›rlama çal›flmas› yap›lmaktad›r. 

Hükümlülere ne tür bir rehabilitasyonun uygulanaca¤›na farkl›
alanlarda yap›lan psikolojik de¤erlendirmeler ile karar verilmektedir.
De¤erlendirme alanlar› aras›nda, kiflilik faktörleri, suça dair inanç ve
alg›lar, muhakeme ve de¤erlendirme tarz›, uyar›lma ve öz-denetim, ki-
fliler aras› problem çözme becerileri, psikopatoloji, suç ifllemeyi kolay-
laflt›r›c›lar veya önleyiciler bulunmaktad›r. Bu alanlar›n de¤erlendiril-
mesi ile mahkûmun hangi tür programdan ve ne tür bir rehabilitas-
yondan faydalanabilece¤ine karar verilmektedir. Cinsel, fliddet ve
madde ile iliflkili farkl› suçlar›n failleri ile cezaevlerinde yürütülen bi-
liflsel-davran›flç› teori ve yöntemlerine dayanan rehabilitasyon prog-
ramlar›n›n mükerrer suçu önlemede etkinli¤i çeflitli araflt›rmalarla or-
taya konmufltur. Ancak bu de¤erlendirme çal›flmalar› 90’lar›n bafl›ndan
itibaren uygulanmakta olan söz konusu rehabilitasyon programlar›n-
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dan faydalanm›fl olmas› muhtemel mahkûmlar›n tahliyeleri ile birlikte
önümüzdeki y›llarda daha net belirlenebilecektir.18

Psikolojik rehabilitasyon yöntemleri d›fl›nda günümüzde uygulan-
makta olan bir di¤er rehabilitasyon yöntemi daha önce belirtildi¤i gibi
meslek edindirme yoluyla mahkûmun tahliye sonras› hayata haz›rlan-
mas›d›r. Geçmiflteki uygulamalardan önemli farkl›l›klar gösteren çal›fl-
ma yoluyla rehabilitasyon yönteminin etkinli¤i çeflitli faktörlere ba¤l›
olarak de¤iflmektedir. ‹ngiltere’de alt› cezaevinde yürütülmüfl bir ça-
l›flmaya göre cezaevindeki çal›flma flartlar› d›flar›daki yaflamda benzer
bir ifl kolundaki flartlara ne kadar denk ise rehabilitasyon yönünden et-
kinlik o düzeyde artmaktad›r. Söz konusu denklik, sorumluluk üstlen-
me, çal›flma saatleri, üretim süreç ve teknolojileri, amir ve mesai arka-
dafllar› ile etkileflimin flekli ve miktar›, ödül ve cezalar alanlar›nda in-
celenmektedir. Ayr›ca hükümlünün tahliye sonras› benzer bir ifl kolun-
da istihdam olas›l›¤› da önem tafl›maktad›r. Ayn› çal›flmada ortaya ko-
nan bir di¤er nokta mahkûmlar›n sadece yar›s›n›n rehabilitasyonun et-
kinli¤ine inan›yor olmalar› ve tahliye sonras› için ço¤unun iyimser
bakmad›¤›d›r. Sonuç olarak önerilen, çal›flma ve meslek edindirme yo-
luyla rehabilitasyonun tahliye sonras›na mahkûmu haz›rlama prensi-
bine dayanmas› gere¤idir.19

Cezaevlerinde rehabilitasyonla igili Türkiye’deki mevzuata göre
cezaevi, hükümlüde kanunu ihlâl etmeden yaflama arzusu do¤urmak,
ve onun normal hayata dönüflünde ihtiyaçlar›n› kolayl›kla karfl›layabi-
lecek duruma gelmesini sa¤lamak için baz› rejim, tedbir ve teknik
usullerin kullan›ld›¤› yerlerdir. Cezaevlerinin amac› hükümlüde ailesi-
ne, di¤er fertlere ve cemiyete karfl› sorumluluk hissinin do¤mas›n› sa¤-
lamakt›r (Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair
Tüzük md. 110). Cezaevlerindeki uygulamalar aras›nda en yayg›n›
mahkûmlar›n meslek edindirme ve çal›flma yoluyla rehabilitasyonu-
dur. Söz konusu uygulaman›n Türkiye’deki suç oranlar› üzerine nas›l
bir etkisi oldu¤una dair bir bilgiye tarad›¤›m›z literatürde rastlayamad›k.
Hükümlülerin çal›flt›r›lma flartlar›, yasa ve yönetmelikler ile düzenlen-
mifltir. Yasada uygulaman›n amac›, “at›l durumdaki insan gücünün
hizmet veya üretime dönüfltürülmesini, bir ifl veya mesle¤in yeterince
ö¤retilmesine imkân verilmesini, çal›flt›r›lmalar›na karfl›l›k kendilerine
maddî yönden gerekli ortam›n yarat›lmas›n› ve bu suretle yararl› birey-

18 (Howells ve Day, 1999; Cann, ve ark., 2003, Kersting, 2003)
19 (www.penalreform.org; Harley, 1996; O’Donnell, 2001)
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ler olarak topluma dönmelerini sa¤lamakt›r” (Ceza ‹nfaz Kurumlar›n-
daki Hükümlülerin Cezaevi D›fl›ndaki ‹flyerlerinde Çal›flt›r›lmas› Hak-
k›nda Yönetmelik, md. 1). Çal›flt›r›lman›n esaslar› aras›nda cezaevi d›-
fl›ndaki ortamlarda çal›flma zorunlulu¤u vurgulanm›flt›r. Söz konusu
uygulamay› literatürde yer alan, etkinli¤i belgelenmifl kriterler yönün-
den de¤erlendirdi¤imizde, mahkûmun “at›l ifl gücü” olarak nesnelefl-
tirilmesi rehabilitasyonun etkinli¤ini belirleyen faktörlerle çeliflmekte,
öte yandan, meslek edindirme, tahliye sonras› yaflama haz›rlama amac›
ve özellikle çal›flman›n cezaevi d›fl›ndaki ortamlarda mümkün olmas›
uygulamay› tam da hedeflenen ideal uygulamaya denk k›lmaktad›r.
Kanaatimizce, uygulaman›n etkinli¤i bilimsel çal›flmalarla belgelendi¤i
takdirde ihtiyaca yönelik uygun bir rehabilitasyon yöntemi olarak kabul
edilebilir. Meslek edindirme kurslar› ve zorunlu çal›flma d›fl›nda, sanat
faaliyetleri cezaevlerinde rehabilitasyon amac›yla kullan›lmaktad›r.

Burada tart›fl›lan, a¤›r askerî e¤itim yoluyla rehabilitasyon, dinî
e¤itim yoluyla rehabilitasyon, yüksek ö¤renim yoluyla rehabilitasyon
ve bu çal›flmada özellikle en genifl yeri ay›rd›¤›m›z biliflsel-davran›flç›
yöntemler ile rehabilitasyon programlar› ülkemizde mevcut de¤ildir.
Türkiye’de uygulama alan› ve imkân› oldu¤unu düflündü¤ümüz reha-
bilitasyon programlar› biliflsel-davran›flç› ekolü temel alan uygulama-
lard›r. Bu uygulamalar›n Türkiye flartlar›na uyarlanarak uygulanma-
s›nda engel olarak öne sürülebilecek nedenlerden birisi malî kaynaklar›n
yetersizli¤i olabilir. Ancak suç gerçeklefltikten sonra suçun fail, ma¤-
dur, ve kamu üzerindeki maddî ve manevî yönden etkileri, psikolojik
rehabilitasyonun mükerrer suçu önlemedeki bilimsel verilerle destek-
lenmifl etkinli¤i ve sa¤lanacak fayda dikkate al›nd›¤›nda, psikolojik re-
habilitasyon programlar›n›n gelifltirilmesi ve uygulanmas›n›n maliyeti
önemsiz kalmaktad›r. Bir di¤er itiraz cezaevlerinin kalabal›kl›¤› ve
personel yetersizli¤i olabilir. Ancak D‹E verilerine göre, 1987-1993 y›l-
lar› aras›nda cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu say›s› % 40 azalm›fl,
buna karfl›l›k, kadrolu personel say›s› % 100 oran›nda artm›flt›r. Her
hükümlü ve tutukluya neredeyse bir personel düflmektedir. Ancak
personel istihdam›ndaki da¤›l›ma bak›ld›¤›nda sa¤l›k ve e¤itim hiz-
metleri s›n›f›nda yeterli istihdamdan söz etmek mümkün de¤ildir.20 Bu
durumda daha verimli bir istihdam politikas›, psikolojik rehabilitasyo-
na kaynak ve personel ayr›lmas›n› sa¤layabilecektir.

20 (B›çak, 1998)
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Sonuç olarak, Türkiye’nin kültürel ve ekonomik özelliklerine
uyarlanabilir, psikolojik teorilere dayanan, hükümlüde alg›, tutum,
de¤er ve davran›fllarda de¤iflim sa¤layacak programlar›n gelifltiril-
mesine ihtiyaç oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu tip rehabilitasyon
programlar›n›n gelifltirilmesinde malî kaynak ve insan gücünün ye-
terli olmamas› geçerli engeller de¤ildir. Önerilen tipte programlar
pilot uygulamalar hâlinde gelifltirilip, etkinlikleri de¤erlendirilerek
gerekli düzenlemeler yap›ld›ktan sonra yurt çap›nda yayg›n olarak
kullan›labilir. 
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Cezaevi Din Hizmetlerinin 

Yeterlilik Sorunu

fiuayip Özdemir*

Ülkemizde iflledikleri çeflitli suçlardan dolay› cezaevlerine1 giren-
lerin say›s›nda her geçen gün art›fl yaflanmaktad›r. Büyük bir suçlu kit-
leyi içerisinde tutan cezaevleri2 toplumsal bir problem hâline gelmifltir.
Cezaevlerinde bulunan kalabal›k kitlenin topluma kazand›r›lmas› son
derece önemlidir. 

1910’da Washington’da toplanan Ceza ve ‹nfaz› Milletler Aras› Se-
kizinci Kongresinde mahkûmlar›n topluma kazand›r›lmas›n›n din e¤i-
timi, zihin ve vücut terbiyesi ve ileride mahkûma hayat›n› kazanma
imkân›n› verebilen bir ifl ile mümkün olabilece¤i ifade edilmifltir.3

Din e¤itiminin amac› kiflilerin benliklerinde, her türlü müspet ya
da menfî flartlara ahenkle uyumu sa¤layacak bir gücü oluflturmakt›r.4

* Doç. Dr. fiuayip Özdemir, ‹nönü Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi, Malatya.
1 Birbirinden oldukça farkl› mekânlara ve standartlara sahip cezaevi bulunmakta-

d›r. Bunlar› çocuk ceza ve ›slahevleri, aç›k, yar› aç›k ve kapal› cezaevleri olmak
üzere dört gruba ay›rabiliriz. (Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yöneti-
mine Dair 13. 7. 1965 tarih ve 647 say›l› kanun, Tüzük madde 110, Resmî Gazete,
1. 8. 1967 tarih ve 12662 No’lu.)

2 Örne¤in, A¤ustos 2003 tarihi itibariyle cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular›n
say›s› 64051’dir. (http://www.adalet.gov.tr/cte/istatistik/yasa_gore.htm) 

3 Kunter, “Suçlular›n Terbiye ve Islah›”, Adliye Ceridesi, Say›: 6, Yeni Cezaevi Mat-
baas›, Ankara 1943, s. 420.

4 Halis Ayhan, “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ö¤retiminin Bafll›ca Meseleleri”, Din
Ö¤retimi ve Din Hizmetleri Semineri, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Yay›nlar›, Anka-
ra 1991, s. 342.



Cezaevlerinde mahkûmlar bu güce ihtiyaç duymaktad›r. Cezaevi
flartlar›nda yaln›zl›k çeken, iflledikleri suçtan dolay› farkl› ruh hâli içe-
risinde bulunan ve hayata karamsar bakan mahkûmlar ald›klar› din
e¤itimi sonucu içlerinde oluflacak manevî güç sayesinde ruhsal buna-
l›mdan kurtulacak ve yaflama gücü kazanacaklard›r.

Bugün cezaevlerinde mahkûmlara din hizmeti götürülmekte ve
“Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersi ad› alt›nda din e¤itimi verilmek-
tedir. Bu sayede, mahkûmlar› millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel
de¤erleri benimseyen, koruyan ve gelifltiren, ailesini, vatan›n›, milleti-
ni seven, beden, zihin, ahlâk ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤l›kl›
bir yap›ya sahip, insan haklar›na ve onuruna sayg›l›, yap›c›, yarat›c› ve
verimli kifliler olarak yetifltirmek,5 ruh derinliklerine inerek, onlar› ma-
nevî yönden yükseltmek, piflmanl›k duygular›n› gelifltirmek ve yeni-
den topluma kazand›r›lmalar›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r.6

Cezaevlerinde mahkûmlara yeterli din hizmeti verilmekte midir?
Bu soruya cevap bulabilmemiz için cezaevlerinde din hizmetleri uygu-
lamas›n›n hangi aflamalardan geçerek günümüze kadar geldi¤inin ve
cezaevlerinde din hizmetlerinin yürütülmesinde Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›n›n nas›l bir fonksiyon üstlendi¤inin aç›kl›¤a kavuflturulmas›
gerekmektedir. Tebli¤imizde cezaevi din hizmetlerinin yeterlili¤i hu-
susuna bu aç›lardan yaklaflaca¤›z.

Cezaevlerinde din hizmeti uygulamas›n›n geçirdi¤i aflamalar

Ülkemizde cezaevlerinde din hizmetinin tarihi çok eskilere gitme-
mektedir. ‹lk defa 1959 y›l›nda dönemin Adalet Bakan› taraf›ndan,
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na yaz›lan bir yaz›da hükümlülerin manevî ›s-
lah›n› temin edecek konferanslara ihtiyaç duyuldu¤u belirtilmektedir. 

Adalet Bakanl›¤›n›n cezaevlerinde din görevlilerinin konferanslar
vermesi yönündeki talebinin gerçekleflme durumunu tam olarak tespit
edemedik. O dönemdeki din görevlisi say›s› azl›¤›n›n bunun gerçek-
leflmemesinde etkili olabilece¤i hesaba kat›labilir. Ayr›ca cezaevlerin-
den böyle bir istek gelmemifl olabilir. 

5 Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine Dair 13.7.1965 tarih ve 647
say›l› kanun, Tüzük madde 110, Resmî Gazete, 1. 8. 1967 tarih ve 12662 No’lu. 

6 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, Adalet Bakanl›¤› Yay›n›, Ankara
1982, s. 6.

E¤itim • 347



Uzun bir aradan sonra din görevlilerinin cezaevlerinde görevlen-
dirilmeleri konusu tekrar gündeme gelmifltir. 1974 y›l›nda Yarg›tay›n
28/1/1974 tarih ve 5/1 say›l› yaz›s›yla cezaevlerinde din e¤itimi ama-
c›yla din görevlilerinin Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› taraf›ndan resmî ola-
rak görevlendirilmelerine karar verilmifltir. 

D. ‹. Baflkanl›¤›ndan al›nan 9/2/1974 gün ve 74-28 say›l› görevlen-
dirme yaz›s›, Ceza ve Tevkif Genel Müdürlü¤ünün 15/2/1974 tarih ve
11-19 say›l› tamimiyle cezaevlerine gönderilmifltir.7

Daha sonraki y›llarda Adalet Bakanl›¤› ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›-
¤› aras›nda cezaevlerinde din hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili ifl bir-
li¤i devam etmifl, fakat arzu edilen düzenleme sa¤lanamam›flt›r. 

Cezaevlerinde din e¤itiminin ciddî flekilde ele al›nmas› 1980’li y›l-
lara rastlar. “Ceza ve Tevkifevleri”ni “Islah Evleri” hâline getirebilmek
amac›yla 1981 y›l›ndan itibaren buralarda e¤itim ve ö¤retim faaliyeti
bafllat›lm›flt›r.

Cezaevlerinde içinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin de yer
ald›¤› genel kültür derslerinden oluflan bir e¤itim program› yürürlü¤e
girmifltir. E¤itim program›nda yer alan dersler flunlard›r: Türkçe, Türk
Dili ve Edebiyat›, Tarih ve Türk ‹nk›lâp Tarihi, Yurttafll›k ve Medenî
Bilgiler, Türk Sanat› ve Medeniyeti Tarihi, Sosyoloji, Psikoloji, Din Kül-
türü ve Ahlâk Bilgisi, Beden E¤itimi, ‹fl ve Meslek E¤itimi, Müzik, Re-
sim-‹fl.

Bu derslerden Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini okutmak için
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na ba¤l› müftülüklerce görevlendirilecek yük-
sek tahsilli müftü, vaiz ve din görevlilerinin, di¤er dersler için de Mil-
lî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda görev yapan branfl ö¤retmenleri-
nin görevlendirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.8

Müftülüklerce yeterli din görevlisi verilmedi¤i durumlarda Millî
E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi ö¤retmenleri, cezaevlerinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi-
ne girmek için görevlendirilmifltir. Ancak belli bir süre geçtikten sonra
Millî E¤itim Bakanl›¤›ndan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö¤retmenleri
talep edilmemifl, din dersi tamamen diyanet görevlilerince yürütül-
müfltür.

7 Mütalâa ve Tamimler, C.T.G.M. 15/2/1974 tarih ve 11-19 say›l› tamim, s. 149-150.
8 13 Ekim 1983 Tarih ve 18190 Say›l› Resmî Gazete, Madde n 6, s. 11.
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Cezaevlerinde kadrolu din görevlilerince “Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi” dersinin verilmesi karar›n›n ard›ndan bu dersle ilgili müfredat
program› haz›rlanmas› gündeme gelmifltir.

Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n 16 Eylül 1981 gün ve 7130-818-81 say›-
l› emirleri uyar›nca, Adalet Bakanl›¤› “E¤itim Birimi” ile “Bilimsel Ku-
rul” taraf›ndan Din ve Ahlâk Bilgisi müfredat program› haz›rlanm›flt›r.
Bu program D.‹. Baflkanl›¤›n›n 1 Nisan 1982 tarih ve D/4-2/552 say›l›
görüflleri ve Genel Kurmay Baflkanl›¤›n›n 24 Mart 1982 tarih ve 1700-
19-82 say›l› tensipleriyle cezaevlerinde uygulanm›flt›r.9

Cezaevlerinde yürürlü¤e konan “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi”
dersi, di¤er genel kültür dersleriyle birlikte 1981-1991 y›llar› aras›nda
tüm tutuklu ve hükümlüler kat›lacak flekilde yürütülmüfltür. Din Kül-
türü ve Ahlâk Bilgisi dersiyle birlikte okutulan genel kültür dersleri
1991 y›l›nda uygulamadan kald›r›lm›flt›r. Böylece cezaevlerinde uygu-
lanan e¤itim program›ndan sadece Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi
1991 y›l›ndan itibaren günümüze kadar iste¤e ba¤l› olarak devam et-
mifltir.

2001 y›l›n›n ilk aylar›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Adalet Bakan-
l›¤› aras›nda, cezaevlerinde din e¤itiminin yeniden gözden geçirilmesi
ve bu konuda iyilefltirici düzenlemelere gidilmesi yönünde çal›flma
bafllat›lm›flt›r. 

Bafllat›lan yeni çal›flma do¤rultusunda Adalet Bakanl›¤› ile Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda, tutuklu ve hükümlülerin dinî ve ahlâkî
geliflmelerini sa¤lamaya yönelik ifl birli¤i yapmak üzere bir protokol
imzalanm›flt›r. Protokol 15 May›s 2001 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 

Bu protokolün amac›, ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde bu-
lunan hükümlü ve tutuklular›n dinî ve ahlâkî duygular›n› gelifltirerek,
yeniden topluma kazand›r›lmalar›n› sa¤lamakt›r.10

Yeni yap›lanma çerçevesinde cezaevlerinde görev alacak Diyanet
görevlilerinin Ankara’da hizmet içi e¤itime tâbi tutulmas›na karar
verilmifltir. 18 Temmuz 2001 ve 30 Temmuz 2001 tarihleri aras›nda
toplam 142 diyanet görevlisi, kat›ld›klar› hizmet içi e¤itim etkinli¤inde
cezaevlerinde mahkûmlar›n e¤itimine yönelik olarak ders görmüfller-
dir. Bu dersler flunlardan oluflmaktad›r: “‹rflad ve Tebli¤ Usulü, Gün-

9 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, s. 2.
10 Adalet Bakanl›¤› ‹le Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Aras›nda Tutuklu ve Hükümlülerin

Dinî ve Ahlâkî Geliflmelerini Sa¤lamaya Yönelik ‹fl birli¤i Protokolü, Madde 1.
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cel Dinî Konular, ‹letiflim, Suçlu Psikolojisi, ‹dare ile ‹liflkiler ve Güven-
lik, Çocuk ve Gençler”. 

‹rflad ve Tebli¤ Usulü ve Güncel Dinî Konular Diyanet görevlile-
rince, di¤er dersler Adalet Bakanl›¤› personelince verilmifltir.11

Ankara’da düzenlenen hizmet içi e¤itim etkinli¤inin d›fl›nda ceza-
evlerinde görev alacak Diyanet personelinin e¤itimine yönelik olarak
k›sa süreli hizmet içi e¤itim çal›flmalar› Baflkanl›k taraf›ndan devam et-
tirilmektedir. 

Cezaevi din hizmeti uygulamas›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n
fonksiyonu

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Türkiye’de din ifllerini yürütmekle görev-
li bir kurulufltur. Genel idare içerisinde yer alan Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤› özel kanunda belirtilen görevleri yerine getirir. Bu husus Anayasa-
n›n 136. maddesinde flöyle belirtilmektedir:

“Genel idare içinde yer alan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, lâiklik ilkesi
do¤rultusunda, bütün siyasî görüfl ve düflünüfllerin d›fl›nda kalarak ve
milletçe dayan›flma ve bütünleflmeyi amaç edinerek, özel kanunda
gösterilen görevleri yerine getirir.”12

Anayasada ifadesini bulan özel kanun Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n
sorumluluk alan›n› flu flekilde ortaya koymaktad›r:

“Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ‹slâm dininin inançlar›, ibadet ve ahlâk
esaslar› ile ilgili iflleri yürütmek, din konusunda cemiyeti ayd›nlatmak
ve ibadet yerlerini yönetmek ile görevlendirilmifltir.”13

Yasan›n verdi¤i yetkiyle din ifllerini düzenlemek ve halk›n dinî
problemlerini çözüme kavuflturmakla görevli olan Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤› yayg›n din e¤itimi alanlar›nda faaliyet göstermektedir. 

Yayg›n din e¤itimi, yetiflkinlere ve okul d›fl›ndakilere dinî bilgiler
kazand›rmak ve dinî anlay›fllar›n› gelifltirerek hayat›n dinî boyutunu

11 Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din E¤itimi Dairesi Baflkanl›¤›n›n 7. 6. 2001 tarih ve 258
say›l› yaz›s›.

12 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› 1982, Madde:136, Kurtifl Matbaas›, ‹stanbul 1990,
s. 104.

13 22 Haziran 1965 tarih ve 633 say›l› Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Kurulufl ve Görev-
leri Hakk›ndaki Kanun, Madde 1.

14 Cemal Tosun, Din ve Kimlik, Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 56.
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yorumlamalar›na yard›mc› olmak amac›yla yürütülen, plânl›, prog-
raml› ve örgütlü bir din e¤itimi çabas›d›r.14

Yap›lan bu tan›ma göre yayg›n din e¤itiminin faaliyet alanlar›n›
flöyle s›ralayabiliriz: 

a) Aile, b) Kur’an Kurslar›, c) Camiler, d) Kitle ‹letiflim Araçlar›, e)
Ceza ve Tutukevleri, f) Hastaneler, g) Yurtlar ve Büyük ‹flletmeler, h)
Yurt d›fl›.15

Görüldü¤ü gibi Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n çok genifl bir görev
alan› bulunmaktad›r. Bunlardan biri de cezaevleridir. Cezaevlerinde
görev yapan diyanet personeline 2001 y›l›ndan itibaren “Dinî Dan›fl-
man”16 ad› verilmifltir. Dinî dan›flmanlar, cezaevlerine yönelik olarak
haz›rlanan “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersi müfredat program›n›17

esas alarak günlük plân haz›rlay›p, cezaevi müdürünün onay›na suna-
rak mahkûm ve tutuklulara dinî sohbetlerde bulunmaktad›rlar.

Dinî dan›flmanlara, cezaevi idaresince görev yapt›¤› cezaevinde
mahkûm ve tutuklularla ferdî görüflmeler yapmak, din fifllerini doldur-
mak18 ve derse haz›rlanmak amac›yla bir çal›flma odas› verilmektedir.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin müfredat program›nda dinî
dan›flmanlar›n cezaevlerinde göreve bafllamadan önce e¤itime tâbi tu-
tulmalar› istenmektedir. Dinî dan›flmanlar›n mahkûm psikolojisi ve
dersin cezaevi flartlar›nda nas›l ifllenebilece¤i yönünde e¤itim görme-
leri cezaevlerinde verilen din e¤itimini olumlu yönde etkileyecektir.
Dinî dan›flmanlar bu sayede mahkûmlarla istenilen düzeyde iletiflim
kurabilecek ve görevlerinde baflar›l› olacaklard›r.

Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda haz›rlanan
protokolde dinî dan›flmanlar›n cezaevlerindeki görevleri tutuklu ve

15 Din E¤itimi Alt Komisyonu Raporu, D.P.T., Ankara 1983, s. 28.
16 Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda tutuklu ve hükümlülerin

dinî ve ahlâkî geliflmelerini sa¤lamaya yönelik ifl birli¤i protokolü, Adalet Ba-
kanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü, 13.4.2001 tarih ve 12/5-50 say›-
l› yaz›. 

17 Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n 16 Eylül 1981 gün ve 7130-818-81 say›l› emirleri
uyar›nca, Adalet Bakanl›¤› “E¤itim Birimi” ile “Bilimsel Kurul”u taraf›ndan Din
ve Ahlâk Bilgisi müfredat program› haz›rlan›r. Bu program D.‹. Baflkanl›¤›n›n 1
Nisan 1982 tarih ve D/4-2/552 say›l› görüflleri ve Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n
24 Mart 1982 tarih ve 1700-19-82 say›l› tensipleriyle cezaevlerinde uygulan›r.

18 Din fifli, mahkûmlar›n dinî durumlar›yla ilgili olarak din görevlisi taraf›ndan
doldurulan bölüme verilen ad.
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hükümlülere dinî ve ahlâkî bilgiler vermek, bu konulardaki yanl›fl bil-
gilerini düzeltmek, dinî duygu ve düflüncelerini gelifltirerek, insan, aile,
millet ve vatan sevgisi afl›lamak olarak belirlenmifltir.

Dinî dan›flmanlar kurumlarda haftada en az iki gün Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi dersi ve dinî sohbetler ile ayda bir kez konferans vermek
üzere, “Din ve Moral Hizmetleri” görevini yürütmek, sosyal ve kültürel
faaliyetler kapsam›nda, istek hâlinde Kur’an-› Kerim ö¤retimi ve dinî
vecibelerin yerine getirilmesini sa¤lamakla yükümlü k›l›nm›fllard›r.19

Cezaevlerinde din hizmetlerinin yeterlili¤ine iliflkin 
de¤erlendirme

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›nca cezaevlerinde yürütülen din hizmetle-
rinin yeterlili¤i çok önemlidir. Çünkü hedef kitle hapis cezas›n›n do¤al
sonucu olan hürriyetin k›s›tlanmas› yan›nda, hapsin kifli üzerinde
oluflturdu¤u elem, ›st›rap ve mahrumiyet sonucu problemler yaflayan
ve farkl› psikoloji içerisinde bulunan bir topluluktur.20

Cezaevi din hizmetlerinin yeterlili¤i aç›s›ndan; müfredat progra-
m›, derslerin ko¤ufllarda ifllenmesi, ders saatinin azl›¤›, ders kitab›n›n
olmay›fl› ve diyanet görevlilerinin cezaevi flartlar›nda görev yapacak
flekilde e¤itim almay›fl› hususlar› ön plâna ç›kmaktad›r. 

Cezaevlerinde ö¤retimi yap›lan Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi der-
si müfredat program› ilkö¤retim okullar› ve liselerde okutulan Din
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi müfredat program›yla benzerlikler tafl›-
maktad›r. Oysa mahkûmlar yetiflkindirler ve psikolojileri çok farkl›d›r.
Onlar›n ruh hâllerine hitap eden içeri¤e sahip müfredat program›na
ihtiyaç bulunmaktad›r. 

Programda diyanet görevlilerinin cezaevlerinde derse girmeden
önce e¤itime tâbi tutulmas›, cezaevlerinde e¤itim ö¤retim mekânlar›n›n
oluflturulmas›, derslerde mahkûmlar›n seviyelerinin gözetilmesi, ö¤re-
tim yöntemlerinin kullan›lmas› ve yard›mc› ders araç gereçlerinden
yararlan›lmas› istenmektedir. Konular ifllenirken mahkûmlar›n günlük

19 Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda tutuklu ve hükümlülerin
dinî ve ahlâkî geliflmelerini sa¤lamaya yönelik ifl birli¤i protokolü, Adalet Ba-
kanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü, 13. 4. 2001 tarih ve 12/5-50 sa-
y›l› yaz›.

20 Duygun Yarsuvat, Bir Sosyolojik ve Kültürel Alt Grup Olarak Cezaevi Toplumu, ‹Ü
SBF Dergisi, Say›: 2, ‹stanbul 1984, s. 455.
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yaflamlar›yla ba¤lant› kurulmas› ve mahkûmlar›n derse motive edil-
mesi önemle vurgulanmaktad›r.21

Program›n uygulan›fl›yla ilgili olarak cezaevlerinde Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersinde ö¤retim ortam›n›n oluflturulmas› ve pedago-
jik ilkelere uyulmas› istenmektedir. Bu husus programla gerçeklefltiril-
mek istenilen amaçlar aç›s›ndan son derece önem tafl›maktad›r. 

Müfredat program›nda üzerinde önemle durulmas›na ra¤men
1982 y›l›ndan 2001 y›l›na kadar geçen sürede din dersi özel e¤itime tâbi
tutulmam›fl din görevlilerince yürütülmüfltür. Ayr›ca yer darl›¤› nede-
niyle dersler s›n›f yerine ko¤ufllarda ifllenmifltir. 

Müfredat program› konu bafll›klar›, amaçlar ve uygulamada dik-
kat edilmesi gereken hususlar aç›s›ndan genifl bir içeri¤e sahiptir.
Programda suç, ceza, iletiflim, piflmanl›k, Allah’›n ba¤›fllay›c› oldu¤u
ve dinde tövbenin yeri gibi mahkûmlar›n cezaevi flartlar›ndaki psiko-
lojisine hitap eden konulara yer verilmedi¤i görülmektedir. Müfredat
program› konular aç›s›ndan mahkûmlar›n ruh hâllerine ve cezaevi
flartlar›na hitap edecek flekilde zenginlefltirilmelidir. 

Din görevlileri çocuk ve yetiflkin mahkûmlara ayn› müfredat prog-
ram›n› esas alarak ders vermektedirler. Oysa çocuklar›n ve yetiflkinlerin
e¤itiminde, istenilen amaçlara ulafl›labilmesi aç›s›ndan konular›n, yön-
temlerin ve müfredat program›n›n farkl› olmas› gerekmektedir. Çocuk
ve yetiflkinlere yönelik iki ayr› müfredat program› haz›rlanmal›d›r.

Din dersine kat›l›m zorunlu de¤ildir. Baz› yöneticilerin derse gere-
ken önemi vermeyifli, derse kat›lmalar› yönünde mahkûmlar›n teflvik
edilmeyifli ve mahkûmlar›n ders esnas›nda de¤iflik ifllerde görevlendiril-
meleri derse kat›l›m aç›s›ndan olumsuzluk olarak göze çarpmaktad›r. 

Cezaevlerinde din dersi s›n›flar yerine ko¤ufllarda ifllenmektedir.
Cezaevlerinde yer s›k›nt›s› oldu¤u için diyanet görevlileri ko¤ufllarda
mahkûmlara dinî sohbetlerde bulunmaktad›r. Oysa ko¤ufllar mah-
kûmlar›n yatt›¤› yerler olup, e¤itim-ö¤retime uygun mekânlar de¤il-
dirler. Mahkûmlar›n ko¤ufllarda kendilerini derse vermeleri ve böyle
bir ortamda yap›lan ö¤retimden verim al›nmas› mümkün de¤ildir.
Derslerin s›n›flar yerine ko¤ufllarda ifllenmesi, cezaevlerinde yürütü-
len din hizmetlerinin niteli¤ini olumsuz yönde etkileyen temel faktör
olmaktad›r. 

21 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, s. 5.
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Cezaevlerinde “Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi” dersine ayr›lan süre
haftada 2 saattir. Her ko¤uflta haftada 2 saat din dersi verilmektedir.
Cezaevlerinde din dersi d›fl›nda ayn› zamanda isteyen mahkûmlara
Kur’an ö¤retme, namaz k›lmay› ö¤retme ve ilmihâl bilgilerini verme
söz konusudur. 2 saatlik bir süre bu görevlerin yerine getirilmesi aç›-
s›ndan yeterli de¤ildir. Mahkûmlar, din görevlileri ve yöneticiler de bu
yönde görüfl belirtmifllerdir.22

Cezaevlerinde mahkûmlara din hizmeti götüren Diyanet persone-
linin takip edece¤i ders kitab› bulunmamaktad›r. Diyanet görevlileri
cezaevlerinde din e¤itimine yönelik haz›rlanan “Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi” müfredat program›n› esas alarak derse haz›rl›k yapmaktad›rlar.

Cezaevlerinde yürütülen din hizmeti çal›flmalar›nda ders kitab›
kullan›lmad›¤› gibi di¤er yard›mc› ders araç gereçlerinden de yararla-
n›lmamaktad›r.

Cezaevlerinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde ders kitab› ve
di¤er yard›mc› araçlar›n kullan›lmay›fl› bu dersin ö¤retimi aç›s›ndan
bir olumsuzluktur. Din görevlileri ders kitab›n›n olmay›fl›n› dersi
olumsuz yönde etkileyen faktör olarak görmüfllerdir.23

2001 y›l›na kadarki süreyi içine alan dönemde cezaevlerinde din
hizmetleri özel e¤itime tâbi tutulmam›fl Diyanet görevlilerince yürü-
tülmüfltür. 

Diyanet görevlileri, cezaevlerinde derse girmeden önce e¤itime tâbi
tutulmad›klar› için, mahkûmlarla istenilen düzeyde iletiflim kurama-
m›fllar ve bunun sonucu olarak cezaevlerinde görev yapmakta isteksiz
davranm›fllard›r. Nitekim yapm›fl oldu¤umuz araflt›rmada din görev-
lilerinin cezaevlerinde çal›flmakta isteksiz davrand›klar› görülmüfl-
tür.24

Cezaevlerinde yeterli say›da Diyanet personeline* ihtiyaç bulun-
maktad›r. Mahkûmlar›n say›s›yla orant›l› bir flekilde diyanet personeli
cezaevlerinde görevlendirilmelidir. Çok kalabal›k olan cezaevlerinde

22 fiuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din E¤itimi, (Yay›mlanmam›fl Doktora Tezi), Sel-
çuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 1998, s. 59, 76.

23 age., s. 79.
24 age., s. 107.
* fiu an itibariyle cezaevlerinde görev yapan diyanet personelinin say›s› 411’dir.

(Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›n›n 11. 11. 2003 tarih
ve 985 say›l› yaz›s›.)
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bir din görevlisinin tüm mahkûmlara ulaflmas›, onlarla tek tek ilgilen-
mesi, dersin d›fl›nda Kur’an ö¤renmek isteyenlerin bu iste¤ini yerine
getirmesi mümkün gözükmemektedir. Ayr›ca mevcut din görevlisi izne
ayr›ld›¤›, rapor ald›¤› veya yurt d›fl›na görevli olarak gitti¤inde dersin
ö¤retiminde aksamalar yaflanmaktad›r. 

Bu gibi olumsuzluklar› gören Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ve Adalet
Bakanl›¤› 2001 y›l›ndan itibaren cezaevlerinde din e¤itiminde iyilefltir-
meye gidilmesine yönelik olarak yeni bir çal›flma bafllatm›flt›r. Bu çal›flma
cezaevlerinde din e¤itiminin yeniden gözden geçirilmesi, din e¤itimi
ile ilgili iyilefltirici düzenlemelere gidilmesi ve cezaevlerinde görev ya-
pacak Diyanet görevlilerinin e¤itimi aç›s›ndan son derece önemlidir. 

Cezaevlerinde mahkûmlara nas›l bir din hizmeti verilmelidir?
Adam öldürme, h›rs›zl›k, zina vb. suçlar› iflleyenlere dinin bu suçlarla
ilgili bak›fl aç›s› nas›l anlat›lmal›d›r? Diyanet görevlileri cezaevine gir-
mekle karamsarl›¤a düflen mahkûmlara dinin suçlarla ilgili hükümle-
rini anlat›rken gelebilecek tepkiler karfl›s›nda nas›l hareket etmelidir?
Diyanet görevlileri bu ve benzeri sorulara ve muhtemel olumsuzlukla-
ra karfl› haz›rl›kl› olmal›d›r. Diyanet görevlilerinin dinî yüksek tahsil
görmüfl olmas› ve cezaevi flartlar›nda görev yapacak flekilde e¤itime
tâbi tutulmas› bu aç›dan son derece önem tafl›maktad›r. 

Haz›rlam›fl oldu¤umuz doktora tezinde diyanet görevlileri ve yö-
neticilerin cezaevi din hizmetlerini ve din dersini olumsuz yönde etki-
leyen faktörlere iliflkin görüfllerine önem arz etmesi aç›s›ndan tebli-
¤imde yer vermek istiyorum.

Diyanet görevlilerince bu faktörler flunlardan oluflmaktad›r: 

“Cezaevi idaresinin dersin ifllenifline yönelik gerekli ortam› sa¤la-
may›fl› ve bu derse ilgisizli¤i, derse kat›l›m›n zorunlu olmay›fl›, mescit
olmay›fl›, mahkûmlar›n derse teflvik edilmeyifli, dersin s›n›fta ifllenme-
yifli, mahkûmlar›n ders saatinde baflka ifllerle görevlendirilifli, mahkûm-
lar›n içinde yaflad›klar› psikolojik ortam›n derse olumsuz yans›mas›,
görevlilerin bazen kendilerini emniyette hissetmeyiflleri, mahkûmlar›n
psikolojik yap›s›n› bilemeyiflleri, ders karfl›l›¤› düflük ücret almalar›.”25

Yöneticilerce bu faktörler flunlardan oluflmaktad›r:

“Din görevlilerinin etkileme kabiliyetlerinin olmay›fl›, derslerin
ko¤ufllarda yap›lmas›, görevlilerin mahkûm psikolojisini iyi bilmeyifli,
mahkûmlar›n kalabal›k oluflundan dolay› din görevlilerinin herkese

25 Özdemir, age., s. 80.
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ulaflamay›fl›, derse kat›l›m›n zorunlu olmay›fl›, mahkûmlar›n derse il-
gisizli¤i, baz› görevlilerin ko¤ufllarda ders anlatmaktan çekinmeleri,
baz› görevlilerin mahkûmlara karfl› ‘do¤ru insan olsayd›n›z buraya
gelmezdiniz’ fleklinde yanl›fl tav›r tak›nmalar›, ders yerine toplu va-
az›n verilifli.”26

Ayr›ca tebli¤imde mahkûmlar›n din hizmetlerine yönelik beklen-
tilerine de yer vermeyi yararl› buluyorum:

“Cezaevlerine kadrolu görevliler atanmal›, ibadet etme imkân›
sa¤lanmal›, özellikle dinî manada temizlik için banyo imkân› sa¤lan-
mal›, kandil geceleri ve baz› önemli gecelerde mevlit programlar› ter-
tip edilmeli, cezaevlerinde çeflitli spor faaliyetleri ve sosyal etkinlikler
düzenlenmeli, dinî içerikli filmler seyrettirilmeli.”

Mahkûmlar baz› din görevlileriyle ilgili cami kürsüsündeymifl
gibi vaaz ettikleri, kendileriyle ilgilenmedikleri, kötü davrand›klar›,
bazen ‘iyi insan olsayd›n›z buraya girmezdiniz’ fleklinde ifadeler kul-
land›klar› yönünde flikâyetlerde bulunmufllard›r. Ayr›ca din görevlile-
rinin dinî konularda daha bilgili olmalar›n›, derste k›r›c› olmamalar›n›
ve kendilerine iyi davranmalar›n› istemifllerdir.27

Görüldü¤ü gibi cezaevlerinde din hizmetlerini olumsuz yönde et-
kileyen pek çok faktör bulunmaktad›r. Bunlar› baz› yöneticilerin derse
gereken önemi vermeyifli, derse kat›l›m için teflvikin yap›lmay›fl›, der-
sin s›n›f ortam›nda ifllenmeyifli, ders esnas›nda görüfle izin verilmesi ve
mahkûmlar›n de¤iflik ifllerde görevlendirilmesi, baz› din görevlilerinin
mahkûmlarla iletiflim kuramay›fl›, ders saatinin az oluflu, din görevlisi-
nin tüm mahkûmlara ulaflmakta yetersiz kalmas›, mahkûmlar›n takip
edece¤i bir ders kitab›n›n olmay›fl›, baz› müftülüklerin cezaevlerine
görevli göndermede hassas davranmay›fl› ve mahkûmlar›n e¤itimi ko-
nusunda din görevlisi, sosyal hizmet uzman› ve yöneticiler aras›nda
koordinasyonun sa¤lanamay›fl› fleklinde s›ralayabiliriz.

Genel de¤erlendirmeden sonra cezaevi din hizmetlerinin yeterlili-
¤ine iliflkin afla¤›daki önerilerde bulunabiliriz.

1. Tüm cezaevlerine kadrolu din görevlileri atanmal›d›r. Bu görev-
liler, mahkûm psikolojisi ve din dersinin cezaevi flartlar›nda nas›l iflle-
nece¤i konusunda e¤itime tâbi tutulmal›, cezaevlerinde kendilerini
bekleyen iyi ve kötü flartlar› bütünüyle kavramal›d›r. 

26 age., s. 80.
27 age., s. 70.
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2. Din görevlilerinin derslerde takip edebilmeleri için, mahkûmla-
r›n seviyelerine uygun, problem ve ihtiyaçlar›na yönelik, e¤itici kitap-
lar haz›rlanmal›d›r. 

3. Cezaevlerinde din dersinde takip edilen Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi müfredat program› yeniden haz›rlanmal›d›r. Bu program›n ha-
z›rlanmas›nda mahkûmlar›n birer yetiflkin olduklar›, iflledikleri suçtan
dolay› farkl› bir ruhî yap› içerisinde bulunduklar› ve dinî aç›dan reh-
berli¤e ihtiyaç duyduklar› göz önünde bulundurulmal›d›r.

4. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi ko¤ufllarda bir dinî sohbet veya
vaaz fleklinde de¤il de, belli saatlerde ve bir program dâhilinde s›n›f
ortam›nda yap›lmal›d›r. 

5. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders saati art›r›lmal›d›r. Ko¤ufl ba-
fl›na haftada 2 saat yeterli olmamakta ve mahkûmlar bu k›sa sürede di-
nî problemlerine çözüm bulamamaktad›rlar. 

6. Mahkûmlara k›sa aral›klarla e¤itici, ruh hâllerine hitap eden
filmler seyrettirilmelidir. 

7. Cezaevi kütüphanelerine dinî içerikli ve e¤itici mahiyette kitap
ve dergiler sat›n al›nmal›, gerekli hâllerde ba¤›fl yoluyla bunlar›n temi-
nine çal›fl›lmal›d›r. Bu konuda baflta Diyanet Vakf› olmak üzere di¤er
yay›nevleri ve kurulufllarla ifl birli¤i yap›lmal›d›r. 

8. Cezaevlerinde din görevlili¤i teflvik edilmeli ve bu yönde ön-
lemler al›nmal›d›r. 

9. Tüm cezaevlerinde mescit aç›lmal› ve mahkûmlara ibadet etme
imkân› sa¤lanmal›d›r. Din görevlisi sürekli cezaevinde bulunarak, ce-
zaevi mescidinde befl vakit namaz k›ld›rmal›d›r. 

10. Televizyon kanallar›nda mahkûmlar›n ›slah› ve topluma ka-
zand›r›lmalar›nda etkili olacak flekilde e¤itici programlar, diziler ve
filmler yer almal›d›r. Özellikle TRT’de haftan›n belli günlerinde yay›-
na girecek olan cezaevi saatine yer verilmelidir. Belirlenen bu saatte,
mahkûmlar›n piflmanl›k duymalar› ve d›flar› ç›kt›ktan sonra topluma
uyum sa¤lamalar›na yönelik olarak sahas›nda uzman kiflilerce sohbet-
ler düzenlenmelidir.

11. Cezaevlerinde mevcut uygulamada sadece adî suçlulara din
dersi verilmektedir. Siyasî suçlular da din dersinin kapsam› içine al›n-
mal›d›r. Derse kat›lmalar› sa¤lanmakla, bu suçlular›n uyumlu bir kifli-
li¤e sahip olmalar›nda baflar›ya ulafl›labilmesi mümkündür.
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12. Cezaevi yöneticileri, infaz koruma memurlar›, psikolog, sosyo-
log gibi di¤er görevliler ve din görevlileri mahkûmlara yönelik e¤itici
çal›flmalarda birlikte hareket etmelidir. 

13. Tüm mahkûmlar›n Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersine kat›l-
mas›n›n sa¤lanmas› hususunda gayret gösterilmelidir. Bundan dolay›
ders, görüfl saati d›fl›nda yap›lmal› ve ders esnas›nda mahkûmlar her-
hangi bir iflle görevlendirilmemelidir. 

14. Cezaevlerinde erkek mahkûmlar ço¤unlukta olmakla beraber,
belli oranda bayan mahkûm bulunmaktad›r. Bayan din görevlilerinin
olmay›fl› bir eksikliktir. Bayan mahkûmlara, özel e¤itimden geçmifl ba-
yan din görevlileri gönderilmelidir.

15. Adalet Bakanl›¤› ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›, mahkûmlar›n
e¤itimi ve ›slah›na yönelik olarak ne tür çal›flmalar›n yap›laca¤› husu-
sunda devaml› ifl birli¤i içerisinde olmal›d›r. Cezaevlerinde din e¤iti-
minde süreklilik sa¤lanmal›d›r. 
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Çocuk ve Hapishane





Hükümlü ve Suç ‹fllememifl Gençlerin Anksiyete, 
Duygular›n Tan›nmas› ve Duygular›n Kontrolü 

Aç›s›ndan K›yaslanmas› (13-18 Yafl)

Rüçhan Gökda¤*

Girifl

Suç ve suçluluk konusu, günlük yaflam›m›z›n merkezine yerleflen
ve giderek a¤›rlaflan konulardan birisidir. Hangi sabah gazetesini açar-
sak açal›m; mutlaka öldürme, tecavüz, yaralama, h›rs›zl›k haberlerine
rastl›yoruz. Televizyon kanallar›ndaki diziler ve filmler bir yana; haber
programlar› bile suç öyküleriyle bafll›yor; ve ekranlar döne döne tek-
rarlanan sald›rma, yaralama sahneleriyle dolup tafl›yor. 

Bu araflt›rman›n konusu olan “genç suçlulu¤u” da, etnik köken,
inanç ve sosyo-ekonomik düzey gibi de¤iflkenlerden ba¤›ms›z olarak;
bütün toplumlarda yaflanan ciddî bir sorundur. Dünyada hiçbir yer,
hiçbir toplum bu konuda esirgenmifl de¤ildir. Özellikle demokrasiler-
de gençlerin iyi yetiflmeleri, sa¤l›kl› ve mutlu olmalar›; aileler kadar
hükûmetlerin ve toplumun da öncelikli bir konusudur. Ne var ki bütün
iyi niyetli çabalara karfl›n; sa¤l›ks›z, yeterli e¤itim almam›fl, duygusal
olarak zedelenmifl, kötü yola itilmifl çocuklar›n say›s› giderek art-
maktad›r.1

Türkiye’de suç ve suçluluk üzerine yap›lm›fl araflt›rmalar incelen-
di¤inde; ço¤unun, istatistikî bilgilerden ibaret oldu¤u görülmektedir.

* Yard. Doç. Dr. Rüçhan Gökda¤, Anadolu Üniversitesi, ‹letiflim Bilimleri Fakültesi,
Eskiflehir.

1 (Cavan, 1962)



‹nsanlar› suç ifllemeye yönelten toplumsal ortam ile suç iflleyen birey-
lerin geliflimsel ve psikolojik özelliklerini ortaya koyan; ve bu boyutlar
aç›s›ndan suça bulaflmam›fl gençler ile suç iflleyenleri k›yaslayan çal›fl-
malar s›n›rl› kalm›flt›r.

Bu alandaki bofllu¤un doldurulmas›na katk›da bulunabilecek bu
çal›flmada, suç ifllemifl ve hüküm alm›fl gençler ile suça bulaflmam›fl
olanlar; k›zg›nl›k, depresyon, anksiyete ile duygusal denetim ve duy-
gular›n tan›nmas› gibi kiflilik özellikleri aç›s›ndan k›yaslanmaktad›r. 

Türkiye’de suç ve suçluluk araflt›rmalar›2

Yavuzer’in (2001) yapt›¤› bir araflt›rman›n sonuçlar›na göre, Türki-
ye’de suç iflleyenlerin üçte ikisinden fazlas›, ilk hükümlerini 14-16 yafl-
lar›nda almaktad›rlar. 2001 y›l›nda ceza mahkemelerinde yarg›lanmak-
ta olan çocuklar›n yar›dan fazlas› (%54.4) 15-17 yafllar› aras›ndad›r. 

Ceza mahkemelerinde 1994-2001 y›llar›nda aç›lan davalardaki ço-
cuk san›klara iliflkin rakamlar, san›k say›s›n›n yedi y›lda 20 bin artarak
90 bine yaklaflt›¤›n› göstermektedir.3 Ancak gerçek suçlu say›s›n›n po-
lis kay›tlar› ve mahkeme istatistiklerinde görülenden çok daha yüksek
oldu¤unu söylemek malûmu ilâm olacakt›r. Gençler taraf›ndan ifllenen
pek çok suç; sorun büyüklerin araya girmesiyle çözüldü¤ü için polise,
dolay›s›yla polis kay›tlar›na yans›mamaktad›r. Benzer flekilde, polis ta-
raf›ndan mahkemeye gidecek kadar ciddî bulunmayan; ve polise özgü
yöntemlerle çözüme kavuflturulan suç say›s› da az de¤ildir. 

Suçluluk kuramlar›

Gençlerin niçin suç iflledi¤i sorusuna, son yüz y›l içinde oldukça
farkl› yan›tlar verilmifltir. Genç suçlulu¤unu aç›klamak için ileri sürül-
müfl yaklafl›mlar› bafll›ca üç ana bafll›k alt›nda toplamak olas›d›r: Biyo-
jenik, psikojenik ve sosyojenik yaklafl›mlar.4 Afla¤›da, biyojenik ve so-

2 Türkiye’de suç ve suçlulu¤u konu alan araflt›rmalar›n ço¤u mahkeme ve/veya
polis kay›tlar›ndaki bilgilerin dökümünden ileri gitmemifltir. Suç ifllemifl ve hü-
küm alm›fl çocuklar üzerinde yap›lanlar ise, ›slahevlerine konulmufl çocuklara
iliflkin kay›tlar› vermektedir: ‹fllenen suçun türü, suç iflleyenlerin yafllar›, cinsi-
yetleri, anne-babalar›n›n e¤itim düzeyi, do¤um yerleri, gelir düzeyleri, medenî
durumlar› ve; ifllenen suç türüyle bu de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler...

3 http://www.egm.gov.tr/asayis/ asayis/istatistik/index.html
4 (Gibbons, 1970)
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syojenik yaklafl›mlar›n ne oldu¤u k›saca aç›klanm›fl; bu araflt›rman›n ko-
nusuyla yak›ndan ilgili oldu¤u için, psikojenik kuramlar ise ayr›nt›l› ola-
rak irdelenmifltir.

Biyojenik yan›tlarda, yanl›fl-istenmedik davran›fl›n insandaki kusur-
lu biyolojinin sonucu oldu¤u ileri sürülmektedir. Suçlu genetik olarak
kusurludur; endokrin dengesizli¤i ya da beyin patolojisinden muzda-
riptir. Vücut yap›s› ve mizac› onu suç ifllemeye itmektedir.

Sosyojenik tart›flmalar, suçlulukla toplumsal yap› aras›nda iliflki
kurmaktad›rlar. Söz gelimi baflar› için f›rsat eflitli¤inin ya da gelenek-
sel veya toplumsal olarak kabul görmüfl yollar›n olmad›¤›, bu yollar›n
t›kand›¤›-ortadan kald›r›ld›¤› anomik durumlar›n bireyi suça itti¤i ile-
ri sürülmektedir. 

Psikojenik yaklafl›mlar›n söyledikleri ise özde fludur: Suçlu kendi-
sinde var olan psikolojik patolojiye yan›t olacak flekilde davranmakta-
d›r. Bu bafll›k alt›ndaki kuramlar›n ço¤unda, uyumsuz davran›fl, aile
ya da benzer ortamlardaki gizli kalm›fl toplumsal deneyimlerin sonucu
olarak de¤erlendirilir. Suçlu davran›fl› gösterenler, bir flekilde “hasta”,
“uyumsuz”, “patolojik” kiflilerdirler. 

1900’lerden beri, Freud’un psikoanalitik kuram› temel al›narak;
kiflilik sorunlar›, duygusal zedelenme ve suçluluk üzerine çok fley ya-
z›ld›. Çeflitli duygusal dinamiklerin kayna¤› olarak özellikle ebeveyn-
çocuk gerginlikleri ve istenmedik birincil grup iliflkileri baflta olmak
üzere geçmifl deneyimler ön plâna ç›kar›ld›. Dahas›, psikolojik sorun-
lar› olanlar için seçilecek sa¤alt›m yönteminin belirlenmesinde; suçlu-
lar›n geçmiflte zedelenmifl olan duygular› esas al›nd›. 

Gibbonson’›n (1970), psikojenik kurama dayal› çal›flmalar› özetler-
ken seçti¤i afla¤›daki örnekler, bizim çal›flmam›za ›fl›k tutmas› irdelen-
mesi aç›s›ndan önemlidir.

Cyril Burt, 1938 öncesi yapt›¤› çal›flmalarda, suçlular›n yüzde
85’inin duygusal olarak sa¤l›ks›z oldu¤unu iddia etmifltir. Bu konuda
yap›lan öncü çal›flmalar›n en önemlilerinden birisi William Healy ve
Augusta Bronner’a aittir. Ayn› yafltaki 105 suç ifllemifl ve suça bulafl-
mam›fl genci karfl›laflt›rarak flu sonuçlara varm›fllard›r: Yaflam koflulla-
r›ndan hoflnut olmayan, mutsuz ya da yaflad›klar› nedeniyle duygusal
olarak son derece yaralanm›fl olanlar›n oran› yüzde 91’den afla¤› de¤il-
dir. Bu içsel stres, kontrol grubunda en çok % 13 bulunmufltur. Ancak
bu araflt›rmay› alk›fllayanlar kadar; araflt›rman›n, suç ifllemedeki esas
etiyolojik de¤iflkenin duygusal zedelenme oldu¤u düflüncesini savu-
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nanlarca yap›ld›¤›, dolay›s›yla abart›ld›¤›n› ileri sürerek elefltirenler de
olmufltur. Öteki araflt›rma sonuçlar› ise, psikojenik tart›flmalar› k›smen
desteklemektedir.

Genç suçlu ve suçlular›n kiflilik özellikleri üzerine yap›lan arafl-
t›rmalar› inceleyen Karl Schusler ve Donald Cressey’in bulgular›;
benzer bir çal›flmay› 1950 ve 65 y›llar› aras›nda yap›lan çok say›da
araflt›rmay› titizlikle inceleyen Waldo ve Dinitz’in bulgular›yla ko-
flutluk göstermektedir. Her iki taraman›n sonucu da, kiflilik ögeleri
ile suçluluk aras›nda dikkate de¤er bir iliflki bulunmad›¤›n› göster-
mifltir. 

Suç iflleyenlerle suç ifllememifllerin psikiyatrik tan›lar› flu noktalar›
aç›¤a ç›karm›flt›r: Birincisi bu gruplar aras›ndaki fark çarp›c› de¤ildir.
Her iki grubun da yaklafl›k yar›s› belirgin zihinsel patoloji gösterme-
mifltir. ‹kincisi, örselenmifl suçsuzlar bask›n olarak nörotiktirler, ya da
nörotik e¤ilimler gösterirken; zihinsel sapma gösterenler s›n›f›na soku-
lan suçlular›n, sergiledikleri bozukluklar›n çeflitlilik arz etti¤i görül-
müfltür. Bu bulgular, suçlulu¤u nörotik olarak iffla edilmifl bir davran›fl
biçimi olarak gören kriminoloji alan yaz›n›ndaki birçok psikojenik tar-
t›flmaya ayk›r› düflmektedir. 

Psikojenik kurama iliflkin verilerin bir k›sm› da Minnesota Multip-
hasic Personality Patterns (M.M.P.I) testi kullan›larak yap›lan araflt›r-
malardan sa¤lanm›flt›r. Bu testi oluflturan sekiz ölçekteki sorulara verilen
belli yan›tlar, kimi kiflilik türlerinin tan›s›nda kullan›labilmektedir.

M.M.P.I d›fl›nda bu amaçla bir bafl›na ya da birlikte kullan›lan
baflka testler de var. Woodworth Mathews Personel Data Sheet, Child
-Parents Relationship Scale, Jesness Inventory bunlara örnek olarak
gösterilebilir.

Günümüzde de geçerli popüler psikojenik hipotezlerden birisi,
pek çok genç suçlu ve yetiflkinin; belli bir zihinsel patoloji biçimi, psi-
kopat kiflilik (ya da sosyopat kiflilik) gösterdiklerini iddia etmektedir.
Bilindi¤i gibi psikopatl›k, benmerkezcilik, asosyal davran›fl, baflkala-
r›na karfl› duyars›zl›k ve düflmanl›k gibi özelliklerle karakterize bir
patolojik özelliktir. Böylesi özellikler gösteren kifliler, içsel denetim-
den yoksun, normlara karfl› duyars›zd›rlar. Dolay›s›yla bunlar›n suç
e¤ilimleri san›landan fazla olabilir. Ancak patoloji konsepti herhangi
bir flekilde kullanmak istendi¤inde, önce patolojiyi ortaya koyacak
araçlar›n gelifltirilmesi gerekmektedir; ve zorlukta bu noktada bafll›-
yor. Çünkü patolojinin herkesçe kabul edilecek doyurucu bir tan›m›
yap›lamam›flt›r. Paul Preu, bu kavram›n uygulamadaki kullan›m bi-
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çimlerini inceledi¤inde, psikopat kiflilik teriminin; genel olarak anla-
fl›ld›¤› biçimiyle psikiyatrik araflt›rmalarda kullan›lmas›n›n yarar›
olmad›¤›n› vurgulam›flt›r. Çünkü bu kavram, belli bir davran›fl enti-
tesini göstermemektedir.

Araflt›rman›n amac›

Bu araflt›rman›n amac›, 13-18 yafllar› aras›ndaki hükümlü gençler-
le bu yafllar aras›nda olan ama suça bulaflmam›fl olan gençlerin, kiflilik
özellikleri, anksiyete, duygular›n denetimi ve duygular› tan›ma bak›-
m›ndan farkl›l›k gösterip göstermediklerini psikolojik testler arac›l›-
¤›yla ortaya koymakt›r. Bu amaçla, suç ifllemifl ve suça bulaflmam›fl
gençlerin Courtauld Emotional Control Scale (CECS), Toronto Ale-
xithymia Scale (TAS), Durumluk ve Sürekli Kayg› Envanteri puanlar›
aras›nda farkl›l›klara bak›lm›flt›r.

Yöntem

Araflt›rma tarama modelinde bir durum saptama çal›flmas›d›r. Ta-
rama modelinde, var olan bir durumu var oldu¤u flekliyle betimlenir.5

Burada da suç ifllemifl ve hüküm alm›fl çocuklarla, suça bulaflmam›fl
olanlar›n (test ve kontrol gruplar›n›n) araflt›rma için seçilen testlerin
ölçtü¤ü özellikler bak›m›ndan; durumlar›n›n ne oldu¤u ortaya konul-
mufltur.

Evren ve örneklem

Araflt›rman›n evreni 1994 y›l›nda Ankara Çocuk Ceza ve Islah
Evindeki; yafllar› 13-18 aras›nda de¤iflen 122 hükümlü genç ile sa¤l›k
meslek lisesi ve ortaokul ö¤rencileridir. Hükümlü gençlerin özellikleri
Çizelge 1’de verilmifltir.

Çizelge 1: 1994 y›l›nda Ankara Çocuk Islah ve Cezaevinde bulu-
nan Gençlerin ‹flledikleri Suçlar, Suç ‹flleme S›ras›ndaki Yafllar› ve E¤i-
tim Düzeyleri

5 (Karasar, 2000)
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Çizelgeye göre çocuklar›n yar›dan ço¤u adam öldürme ve gasp
nedeniyle hüküm giymifllerdir. Bunu s›ras›yla fiilî livata ve h›rs›zl›k
izlemektedir. Hükümlülerin beflte dördü 15, 16 ve 17. yafllar›nda suç
ifllemifllerdir. E¤itim düzeylerine bak›ld›¤›nda yar›dan ço¤u ilkokul
mezunudur. Ancak bu araflt›rman›n yap›ld›¤› s›rada 9 genç ilkokulu
bitirmeye haz›rlan›rken; 12 tanesi ortaokula gidiyor, 12’si ortaokul bi-
tirmeye haz›rlan›yordu. Liseye devam edenlerin say›s› ise 20 idi.

Suç iflledi¤i anda, anne-babas› okur yazar olmayan ya da okur-ya-
zar olup da bir okul bitirmeyenler ile ilkokul mezunu olanlar ço¤unluk-
tayd›. Fakülte ya da yüksek okul mezunu anne-babas› olan genç say›s›
sadece üçtü. 
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‹fllenen Suçun Türü Say› %

Adam öldürme 39 32.0

Gasp 23 18.8

Fiilî livata 21 17.2

H›rs›zl›k 19 15.6

Irza geçme 11 9.0

Yaralama 4 3.3

Di¤er 5 4.1

TOPLAM 122 100

Suç ‹flleme Yafl› Say› %

13 4 3.3

14 16 13.1

15 27 22.1

16 38 31.2

17 33 27.0

18 ve üstü 4 3.3

TOPLAM 122 100

E¤itim Düzeyi Say› %

Okur yazar olmayan 6 4.9

‹lkokul mezunu 64 52.5

Ortaokul ya da dengi 20 16.4

Lise ya da dengi 14 11.5

Bilinmeyen 8 14.7

TOPLAM 122 100



Gencin suç iflledi¤i s›rada ailesinin geçimini sa¤layan kiflinin yap-
t›¤› ifle bak›ld›¤›nda; 13 kifli memur, 20’si çiftçi, 12’si ticaretle u¤rafl›yor,
20’si de inflaat sektöründe çal›fl›yordu. 34’ü bu soruyu yan›ts›z b›rak-
m›flt›r. 

Gençlerin 48’i k›rsal, 74’ü kentsel yerleflim bölgelerinden gelmifl-
lerdir. Bunlar›n 103 tanesi suç ifllemelerinde herhangi bir k›flk›rtman›n
olmad›¤›n›, 19’u ise k›flk›rt›ld›klar›n› belirtmifllerdir.

Araflt›rma bu 122 kifli içinden yer alan toplam 37 kifli üzerinde ya-
p›lm›flt›r. Bu 37 kifli, testleri yan›tlamak için gönüllü olanlard›r. Arafl-
t›rmaya kat›lan gönüllülerin 18’i ilkokul, 5’i ortaokul, 9’u lise, 5’i ise
üniversite mezunudur.

Suça bulaflmam›fl genç grubu ise, araflt›rmac›n›n ders verdi¤i AÜ
T›p Fakültesine ba¤l› sa¤l›k meslek lisesi ile bir ortaokul ö¤rencileri
aras›ndan yine gönüllülük esas›na ba¤l› olarak seçilen 37 kifli olmufl-
tur. 

Uygulama

Araflt›rma için veri toplamaya, Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürlü¤ünden al›nan 4 Ocak 1994 tarihli izin yaz›s›y-
la baflland›. O y›l Ankara Çocuk Islah Evindeki 122 erkek ö¤renciden
okur-yazar olan 116 gencin 80’i araflt›rmaya gönüllü olarak kat›lma-
y› kabul etti. Ancak belirtmek gerekir ki, çocuklar›n okul görevlerinin
olmas›, farkl› mekânlarda ve farkl› ifllerde çal›fl›yor olmalar› nedeniy-
le; araflt›rma düflünülenden daha uzun süre alm›flt›r. Dahas›, kimi ö¤-
renciler testleri yan›tlamaya bafllad›ktan sonraki ilk dakikalarda s›k›-
l›p vazgeçtiler; kimileri bir testi yan›tlad›ktan sonra ifl ya da dersleri-
ni öne sürerek sonraki testleri yan›tlamad›lar. Testlerin kodlanmas›
s›ras›nda zorunlu olarak elenenler de ç›kar›ld›¤›nda; geriye, bafllan-
g›çtaki 80 kifliden sadece 37’si kald›. Dolay›s›yla araflt›rman›n hü-
kümlü boyutuna iliflkin verileri bu 37 dene¤in doldurdu¤u dört test-
ten elde edildi.

Suça bulaflmam›fl genç grubu ise yukar›da da belirtildi¤i gibi, arafl-
t›rmac›n›n ders verdi¤i AÜ T›p Fakültesine ba¤l› sa¤l›k meslek lisesi
ö¤rencileri aras›ndan yine gönüllülük esas›na ba¤l› olarak seçilen 37
erkek ö¤rencidir. Bu ö¤rencilere de hükümlülere uygulanan testler uy-
gulanm›flt›r. 
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Verilerin analizi

Verilerin analizinde SPSS paket program› kullan›lm›flt›r. Araflt›r-
mada elde edilen bulgular, hükümlü ve suça bulaflmam›fl gençlerin üç
testten ald›klar› puanlar›n aritmetik ortalamas› ve standart sapmas›
olarak verilmifl; testler aras›ndaki korelasyona ve ortalamalar aras›n-
daki farklar›n anlaml›l›klar›na bak›lm›flt›r.

Kullan›lan testler

Bu araflt›rmada afla¤›da k›saca tan›t›lan üç test kullan›lm›flt›r. 

1. Courtauld Emotional Control Scale (CECS)

1983 y›l›nda gelifltirilen ölçek üç alt testten oluflmaktad›r: Öfke,
depresyon ve anksiyete. Bu testler kullan›larak; duygular›n bilinçli ola-
rak bast›rma, yads›ma ya da denetleme düzeyi saptanabilmektedir. Bir
baflka flekilde söylemek gerekirse, bireyin belli duygular›n› hangi ölçü-
de yads›d›¤›, ya da bast›rd›¤› de¤il, tepkilerini hangi ölçüde denetim al-
t›nda tutabildi¤ini saptamak amac›yla gelifltirilmifltir.6 Ölçekten al›nan
toplam puan, duygular›n kontrol puan› olarak de¤erlendirilmektedir.

Özgün testin test-tekrar test güvenirli¤i, öfke alt testi için.86, ank-
siyete alt testi için.84, depresyon alt testi için.98 ve toplam için.95
(p<0.001) oldu¤u belirlenmifltir.

Ölçe¤e verilen yan›tlar “hemen hiçbir zaman”, “bazen”, “ço¤u za-
man” ve “hemen her zaman” olmak üzere dörtlü yan›t ölçe¤ine göre
puanlanmaktad›r. Öfke alt testinde 5. soru, depresyon alt testinde 2.
soru ve anksiyete alt testinde 1., 2. ve 4. sorular ters olarak puanlan-
maktad›r.7 Yani puanlama her bir alt teste ve toplam için afla¤›daki fle-
kilde yap›lmaktad›r.

1. Öfke alt testi için..............: A+B+C+E+F+G-D+5=Â1

2. Anksiyete alt testi için......: I+J+M+N-(H+K+L)+15=Â2

3. Depresyon alt testi için....: Q+P+O+R+T+V-S+5=Â3

4. Â1+Â2+Â3= Toplam kontrol

Yukar›daki formüllerde (-) iflaretinden sonraki madde(ler) ters ola-
rak puanlanan(lar)› göstermektedir. Dikkat edilirse her ters puanlanan
madde için 5 puan eklenmektedir.

6 (Watson ve Green, 1983. Anan, Okyayuz, 1993)
7 (Okyayuz, 1993)
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2. Toronto Alexithymia Scale (TAS)

Bu ölçek, bir aleksimiti özbildirim ölçe¤idir. TAS, son y›llarda
kullan›lan aleksitimik ölçekler aras›nda en güvenilir olan›d›r. Aleksi-
miti, duygular›n söylenmesindeki zorluk anlam›na gelmektedir. Bu
ölçek, bireylerdeki aleksimitik özellikler olarak nitelenen duygular› ve
bedensel duyumlar› tan›y›p ay›rt edebilme, duygular› tan›mlayabil-
me, düfl kurma, d›fl olaylara yönelik düflünme... gibi özellikleri ölç-
mektedir. 

26 maddeden oluflan ölçek, özgün formunda beflli likert derecele-
mesine göre puanlanmaktad›r. Okyayuz’un (1993) aktard›¤›na göre,
Bagloy ve arkadafllar› (1988), ölçe¤in yüksek bir iç tutarl›¤a sahip ol-
du¤unu, test-tekrar test güvenirlik kat say›s›n›n da yüksek oldu¤unu
belirtmifllerdir. Ayn› araflt›rmac›lara göre, bu ölçekteki en düflük de-
¤er 26, en yüksek de¤eri ise 130’dur. Taylor ve arkadafllar› (1988),
TAS puan› 74 ve daha yukar› olanlar›n aleksitimik olarak nitelenme-
lerini önerirken; 62 ve daha afla¤› alanlar aleksimitik olarak kabul
edilmezler. 

TAS, beflli likert ölçe¤i türündedir. Ölçekte yer alan ifadeler aleksi-
mitik özellikleri betimleyen tümcelerdir. Testi oluflturan 26 maddenin
11 tanesi negatif maddelerdir. Toplam puan hesab›nda bu 11 madde
tersine çevrilmektedir. Yani 5 Æ 1 iken, 1 Æ 5 olmaktad›r. Testten al›nan
puan yükseldikçe, duygular›n bilinçli olarak bast›r›ld›¤› düflünülür. Bu
araflt›rmada kullan›lan TAO, Dereboy’un (1990) Türkçelefltirdi¤i form-
dur. Bu Türkçe formun güvenirlik katsay›s›.65, test-tekrar test güvenir-
lik kat say›s›.70’ dir (p<0.001),

3. Durumluk-Sürekli Kayg› Envanteri

Bu test 1970 y›l›nda Spielberger ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltiril-
mifltir. K›sa ifadelerden oluflan bir öz-de¤erlendirme anketidir. Deneme-
ler, anketin bütün geç ve yetiflkinlere uygulanabilece¤ini göstermifltir.

Toplam 40 maddeden oluflan iki ayr› ölçe¤i içermektedir. Durum-
luk kayg› ölçe¤inde, bireyin belirli bir anda ve belirli koflullarda kendi-
ni nas›l hissetti¤ini, içinde bulundu¤u duruma iliflkin duygular›n› dik-
kate alarak yan›tlamas› gerektirmektedir. Sürekli kayg› ölçe¤inde ise,
bireyin kendisini genellikle nas›l hissetti¤ini betimlemesi esas›na daya-
l›d›r.8

8 (Öner ve Le Compte, 1985)
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Durumluk kayg› ölçe¤inde tan›mlanan duygu ya da davran›fl›n
fliddet derecesi, “(1) hiç”, “(2) biraz”, “(3) çok” ve “(4) tamam›yla” fl›k-
lar›ndan birisi iflaretlenerek yan›tlanmaktad›r. Sürekli kayg› ile ilgili
duygu ve davran›fllar için oluflturulan maddeler ise, “(1) hemen hiçbir
zaman”, “(2) bazen”, “(3) çok zaman” ve “(4) hemen her zaman” seçe-
neklerinden birisi iflaretlenerek yan›tlan›r.

Durumluk kayg› ölçe¤inde 10, sürekli kayg› ölçe¤inde ise 7 ters
ifade bulunmaktad›r. Puanlamada “do¤rudan” ve “ters” ifadeler için
iki ayr› anahtar haz›rlan›r. Do¤rudan ifadeler için elde edilen toplam
a¤›rl›kl› puandan, ters ifadelerin toplam a¤›rl›kl› puan› ç›kart›l›r. Bu sa-
y›ya, durumluk kayg› ölçe¤i için 50 (de¤iflmeyen de¤er), sürekli kayg›
ölçe¤i içinse, 35 (de¤iflmeyen de¤er) eklenir. En son elde edilen de¤er
bireyin kayg› puan›d›r. Uygulamada saptanan ortalama puan düzeyi,
36-41 aras›nda de¤iflmektedir.

Bu envanterin 1970-74 y›llar› aras›nda Türkçe uyarlamas› ve stan-
dardizasyonu yap›lm›flt›r. Türkçe olan testin iç tutarl›l›¤›, madde güve-
nirli¤i ve test-tekrar test güvenirli¤i doyurucu düzeyde bulunmufltur.
Testten en az 20 en çok 80 puan al›nabilmektedir. Puan›n yüksek olma-
s›, kayg› düzeyinin yüksekli¤ine iflaret etmektedir.

Bulgular ve yorum

Bu bölümde, denek ve kontrol grubunun uygulanan testlerden al-
d›klar› puanlar, amaçlar bafll›¤› alt›nda belirlenen s›raya göre verilip
yorumlanm›flt›r. 

Courtauld Emotional Control Scale (CECS) puanlar›

Daha önce de belirtildi¤i gibi CECS üç alt testten oluflmaktad›r:
CECS öfke, CECS depresyon ve CECS anksiyete. Bu testte ayr›ca, bir
CECS toplam puan belirlenmektedir. Toplam puan, bireylerin duygu-
lar›n› kontrol puan›d›r. 

Çizelge 2, Suç ifllemifl ve hüküm giymifl gençlerle, suça bulaflma-
m›fl olanlar›; CECS’in her bir alt testi ile bu testlerden al›nan toplam
puanlar aç›s›ndan k›yaslamak amac›yla düzenlenmifltir.
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Çizelge 2: Hükümlü ve Suça Bulaflmam›fl Gençlerin CECS Puanla-
r› Aç›s›ndan K›yaslanmas› (N=37)

Çizelge 2’ye göre suça bulaflmam›fl olanlar›n ald›¤› puanlar›n arit-
metik ortalamalar›, her bir alt test ve toplamda, hüküm alm›fl olanlar-
dan daha düflüktür. Yani öfke anksiyete ve depresyon; suç ifllemifl olan
gençlerde daha yüksektir. Ancak aritmetik ortalamalar aras›ndaki
fark, uygulanan T testi aç›s›ndan; ne alt testler, ne de toplam için an-
laml› bulunmam›flt›r (p>.05). 

Durumluk-Sürekli Kayg› Envanteri (DSKE) puanlar›

Bu testten al›nan puanlar, durumluk kayg› ve sürekli kayg› puan-
lar› olarak de¤erlendirilmektedir. Çizelge 3, kontrol ve denek grupla-
r›n›n DSKE’den ald›klar› puanlar› göstermektedir.

Çizelge 3: Hükümlü ve Suça Bulaflmam›fl Gençlerin DSKE Puanla-
r› Aç›s›ndan K›yaslanmas› (N=37)
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Min. Mak. Ort. Std. sapma

Suça bulaflmam›fl 
olanlar
Öfke 7 29 16.57 5.300

Anksiyete 6 21 11.81 3.573

Depresyon 8 28 17.16 4.272

Toplam 27 69 45.54 9.645

Hükümlüler
Öfke 7 29 17.86 4.442

Anksiyete 7 19 13.27 3.034

Depresyon 2 29 17.51 5.704

Toplam 33 64 48.65 8.111

Min. Mak. Ort. Std. sapma

Suça bulaflmam›fl 
olanlar
Durumluk kayg› 22 75 41.76 13.617

Sürekli kayg› 26 64 40.95 8.485

Hükümlüler

Durumluk kayg› 26 74 49.73 10.951

Sürekli kayg› 31 64 48.00 7.333



Çizelge 3’e göre, hükümlü gençlerin durumluk ve sürekli kayg› pu-
anlar›, suça bulaflmam›fl olanlardan yüksektir. Ortalamalar aras›ndaki
fark her iki alt test için de.05 düzeyinde (p<0.05) anlaml› bulunmufltur. 

Bu demektir ki, durumluk kayg›da, hükümlü gençlerin yaflad›kla-
r› korku daha yüksektir. Hüküm alm›fl olanlar, içinde bulunduklar›
stresli durum nedeniyle sübjektif korku duymaktad›rlar. Fizyolojik
olarak, suça bulaflmam›fl gençlerden daha çok de¤iflme göstermekte,
gerilim ve huzursuzluk yaflamaktad›rlar. 

Sürekli kayg› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, hükümlü gençlerin kayg›
(anksiyete) yaflant›s›na daha yatk›n oldu¤u söylenebilir. Hükümlüler,
içinde bulunduklar› durumu; suça bulaflmam›fl gençlere oranla daha
stresli olarak alg›lama ve yorumlama e¤ilimindedirler. Bu durum
hükümlü grupta bir hoflnutsuzluk ve mutsuzluk yaratabilmektedir.
Dolay›s›yla daha kolay k›r›labilir ve karamsarl›¤a kap›labilir olduklar›
söylenebilir.

Toronto Alexithymia Scale (TAS) puanlar›

Kontrol ve denek gruplar›n›n TAS’tan ald›klar› puanlar Çizelge 4’
de sunulmufltur. Çizelgeye göre, hükümlü gençlerin ald›¤› puanlar›n
aritmetik ortalamas› daha yüksektir. Yani hükümlü gençler duygular›-
n› daha çok bast›r›yorlar.

Çizelge 4 : Hükümlü ve Suça Bulaflmam›fl Gençlerin TAS Puanlar›
Aç›s›ndan K›yaslanmas› (N=37)

Suça bulaflmam›fl ve hükümlü gruplar›n›n TAS’tan ald›klar› puan-
lar›n ortalamas› aras›ndaki fark, .05 düzeyinde anlaml› bulunmufltur
(p<0.05). Yani duygular›n bast›r›lmas›, yads›nmas›; hükümlü olanlar-
da bilinçli olarak daha bir denetim alt›ndad›r. Bir baflka flekilde söyler-
sek, bedensel duygular›n› tan›y›p ay›rt etmede, duygular›n› tan›mlaya-
bilmede, düfl kurmada ve kendi d›fl›ndaki olaylara yönelik düflünce-
sinde daha baflar›s›z ve yetersiz kalmaktad›rlar.

Hükümlü ve suça bulaflmam›fl gençlerin her üç testten ald›klar›
puanlar aras›nda iliflki olup olmad›¤› varsa bu iliflkinin yönünü anla-
mak için Pearson korelasyon tekni¤i kullan›ld›. Al›nan sonuçlardan sa-
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Min. Mak. Ort. Std. sapma

Suça bulaflmam›fl 
olanlar 29 101 59.84 13.821

Hükümlüler 15 95 67.86 14.568



dece anlaml› olanlar, hükümlü ve suça bulaflmam›fl gruplar› için ayr›
ayr› olmak üzere Çizelge 5’te verilmifltir. 

Çizelgede 5’te y›ld›z iflareti ile iliflkilendirilen sütunlar aras›nda,
art› yönde ve.05 düzeyinde (p<0.05) bir anlaml›l›k vard›r.

Testler aras›nda iliflki araflt›r›l›rken, hükümlü grupta TAS ve CECS
puanlar› aras›nda bir korelasyon beklenirken bulunamam›flt›r. Suça
bulaflmam›fl gençlerde, öfke ve toplam puanda korelasyon var. Zaten
Okyayuz (1993), TAS ve CECS’in ayn› özellikleri ölçmediklerini ve bir-
likte geçerlili¤inin olmad›¤›n› söylemektedir. Ayn› zamanda her iki
grupta da, CECS anksiyete puan› ile DSKE puanlar› aras›nda iliflki bek-
lenirken ç›kmam›flt›r.

Çizelge 5: Hükümlü ve Suça Bulaflmam›fl Gençlerin CECE, DSKE
ve TAS Puanlar› Aras›ndaki Korelasyon
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CECS (1)
Öfke * *
Anksiyete * *
Depresyon * *
Toplam * * * *
CECS (2)
Öfke *
Anksiyete *
Depresyon *
Toplam * * *
DSKE (1)
Durumluk *
Sürekli *
DSKE (2)
Durumluk *
Sürekli *
TAS (1) * *
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Tart›flma

Bu araflt›rmaya kat›lan suça bulaflm›fl ve hüküm alm›fl gençlere uy-
gulanan Courtauld Emotional Control Scale ile, onlar›n k›zg›nl›k, ank-
siyete ve depresyon duygular›n› bilinçli olarak bast›rma, yads›ma ya
da denetleme düzeyi saptanmak istenmifltir. 

Bu testte, hükümlü ve suça bulaflmam›fl gençlerin ald›klar› puan-
lar›n ortalamalar› anlaml› bulunmam›flt›r. Bu bulgu, Gibbons’›n (1970)
bu alanda yap›lan psikiyatrik de¤erlendirmelerin sonuçlar›na iliflkin
yarg›s›yla çak›flmaktad›r. Gibbons, suç iflleyenlerle ifllemeyenler ara-
s›ndaki fark›n çarp›c› olmad›¤›n› söylemektedir. 

Bu araflt›rmada hükümlü ve suça bulaflm›fl olanlar›n duygular›n›
denetleme düzeyleri aras›ndaki fark anlaml› olmasa da; hükümlü olan-
lar›n ald›¤› puanlar›n aritmetik ortalamas› biraz daha yüksektir. Yani
yaflanan öfke anksiyete ve depresyona iliflkin duygular; suç ifllemifl ve
hüküm alm›fl olan gençlerde daha çok denetim alt›nda tutulmaktad›r. 

‹lk bak›flta hükümlü olanlar›n içinde bulunduklar› koflullar nede-
niyle k›rg›nl›k ve k›zg›nl›k duymalar› ve duygular›n› rahatça aç›¤a
vurmalar› beklenebilir. Ancak bu çal›flman›n sonucuna göre hükümlü
gençler olumsuz duygular›n› daha çok denetleyebilmektedirler. Bu
durum iki nedenle aç›klanabilir. Birincisi, hükümlü gençlerin duygu-
lar›n› çeflitli davran›fllar›nda özgürce ortaya koymalar›n›n; bulunduk-
lar› ortamdaki görevlilerce hofl karfl›lanmayaca¤›; kimi istenmedik
yapt›r›mlarla sonuçlanabilece¤ini düflünebilir ya da bu konuda yafla-
d›klar› olabilir. Nitekim uygulanan kayg› envanterinin sonuçlar›na gö-
re hükümlü gençlerin durumluk kayg›lar› da, sürekli kayg›lar› da yük-
sektir. Bu çocuklar içinde bulunduklar› stresli durum nedeniyle süb-
jektif korku duymaktad›rlar. Dahas› daha kötümser, daha mutsuz ve
k›r›lgand›rlar. ‹kincisi, hükümlü gençler, ›slah evine gönderilmelerine
neden olan davran›fllar› yüzünden kendilerini suçluyor; ve her türlü
olumsuzlu¤u hak ettiklerini düflünüyor olabilirler. 

Durumluk/sürekli kayg› ölçe¤inin her iki alt testinde de hüküm-
lülerin ald›klar› puanlar›n aritmetik ortalamas› suça bulaflmam›fl olan-
lardan yüksektir; ve ortalamalar aras›ndaki fark.05 düzeyinde anlaml›
bulunmufltur. 

Durumluk kayg› bak›m›ndan; hükümlü gençler içinde bulunduk-
lar› koflullardan daha çok korkmaktad›rlar. Suça bulaflmam›fl gençlere
oranla daha çok fizyolojik de¤iflme göstermekte, gerilim ve rahats›zl›k
duymaktad›rlar
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Sürekli kayg› düzeylerine bakarak flunlar ileri sürülebilir: Hüküm-
lü gençler her ne kadar duygular›n› daha çok denetleyebiliyorsa da;
kayg› yaflant›s›na daha yatk›nd›rlar. ‹çinde bulunduklar› durumu da-
ha stresli olarak alg›lamaktad›rlar. Daha mutsuz, daha kötümser ve
daha kolay incinir olduklar› söylenebilir.

TAS, bireylerdeki aleksimitik özellikler olarak nitelenen duygular›
ve bedensel duyumlar› tan›y›p ay›rt edebilme, duygular› tan›mlayabil-
me, düfl kurma, d›fl olaylara yönelik düflünme... gibi özellikleri ölçmek-
tedir. Testten al›nan puan yükseldikçe, duygular›n bilinçli olarak bas-
t›r›ld›¤› düflünülür. An›lan özellikler bak›m›ndan hükümlü ve suça bu-
laflmam›fl gençler aras›nda bir fark vard›r ve bu fark anlaml›d›r: Duy-
gular›n bast›r›lmas›, yads›nmas›; hükümlü olanlarda bilinçli olarak da-
ha bir denetim alt›ndad›r. 

Bu bulgu yukar›da an›lan Courtauld Emotional Control Scale so-
nuçlar›yla uyum içindedir. O ölçe¤in sonuçlar›na göre de, hükümlü
gençler duygular›n›; suç ifllememifl olan gençlerden daha çok denetim
alt›nda tutmaktad›rlar. Hükümlü gençler, bedensel duygular›n› tan›y›p
ay›rt etmede, duygular›n› tan›mlayabilmede, düfl kurmada ve kendi d›-
fl›ndaki olaylara yönelik düflüncesinde daha baflar›s›z ve yetersiz kal-
d›klar› için, bu duygular üzerindeki denetimleri daha fazla olmaktad›r. 
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Uluslar Aras› Sözleflmeler ve Türk Hukuk 
Mevzuat› Aç›s›ndan Çocuk Cezaevlerinin 

Hukukî Durumu

Hande Berktin*

Hapishaneler ya da hukukî terimle söylersek tutukevleri ve ceza-
evleri aç›s›ndan ülkemizin imzalam›fl oldu¤u birçok sözleflme bulun-
maktad›r. Bunlar›n yan›nda Birleflmifl Milletlere üye ülkelerden biri
olmam›z sebebiyle devletimizi ba¤layan birçok kurallar bütünü bulun-
maktad›r. Bu kurallar devletimizi de¤iflik aç›lardan ba¤larken, iç hukuk
mevzuat›m›z› bu kurallara uygun hâle getirmemiz beklenmektedir. Bu
y›l yap›lan pek çok yasa de¤iflikli¤ine ra¤men hâlâ çok say›da eksi¤imiz
bulunmaktad›r. fiu anda Adalet Bakanl›¤›n›n öncülü¤ünde özellikle
çocuklar için mevzuat düzenlemesi çal›flmalar› yapan birçok komisyon
oldu¤unu biliyorum. Benim amac›m mevzuat›m›zdaki eksikliklere
dikkat çekmek ve de¤ifliklikler yap›l›rken bu eksikliklerin göz önüne
al›nmas›n› sa¤lamakt›r. Zira, ülkemizde çocuk suçlulu¤una bak›fl aç›s›
gittikçe kötümser bir hâle gelmektedir. Tüm çocuklar›n bizler taraf›n-
dan yetifltirildi¤i gerçe¤inden hareketle; e¤itim verebildi¤imiz, ulafla-
bildi¤imiz, de¤er verdi¤imiz çocuklar›n kendilerine ve topluma yararl›
olduklar›n› unutmamam›z› diliyorum. 

Çocuk hapishaneleri konusunda, öncelikle dikkate al›nmas› gere-
ken sözleflmeleri ve kurallar bütününü s›ralamak istiyorum:

1. BM Çocuk haklar›na dair sözleflme

2. ‹nsan haklar›n› ve ana hürriyetlerini koruma sözleflmesi (Avru-
pa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi)

* Hande Berktin, Avukat, Ankara Barosu.



3. ‹flkencenin ve gayri insanî ya da küçültücü ceza veya muamele-
nin önlenmesine dair Avrupa sözleflmesi

4. Küçükler için adalet sistemine dair Birleflmifl Milletler Asgarî
Standart Kurallar› (Pekin kurallar›)

5. Özgürlü¤ünden yoksun b›rak›lan küçüklerin korunmas› için
Birleflmifl Milletler kurallar›

6. Hapislik d›fl› tedbirler için Birleflmifl Milletler asgarî standart ku-
rallar› (Tokyo kurallar›)

7. Herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen kiflilerin korun-
mas› için prensipler bütünü (Genel kurulun 9 Aral›k 1988 tarihli ve
43/173 say›l› karar›yla kabul edilmifltir.)

8. Mahpuslar›n ›slah› için temel prensipler (Genel kurulun 14 Ara-
l›k 1990 tarihli ve 45/111 say›l› karar›yla kabul edilmifltir.)

9- Hukuk d›fl›, keyfî ve k›sa yoldan infazlar›n etkili biçimde önlen-
mesi ve soruflturulmas›na dair prensipler (Ekonomik ve sosyal konse-
yin 1989 tarihli ve j 989/65 say›l› karar›yla kabul edilmifltir.)

10- Herkesin iflkenceye ve di¤er zalimane, insanl›k d›fl› veya
onur k›r›c› muamele veya cezaya karfl› korunmas›na dair bildiri (Ge-
nel kurulun 9 Aral›k 1975 tarihli ve 3452 say›l› karar›yla kabul edil-
mifltir.)

11. ‹flkenceye ve di¤er zalimane, insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› mu-
amele veya cezaya karfl› sözleflme (Genel kurulun 10 Aral›k 1984 tarih-
li ve 39/46 say›l› karar›yla kabul edilmifl ve imzaya, onaya ve kat›lma-
ya aç›lm›flt›r. Yürürlü¤e girifl: 26 Haziran 1987)

12. Hapsedilenlerin ve tutulanlar›n iflkenceye ve di¤er zalimane,
insanl›k d›fl› veya onur k›r›c› muamele veya cezaya karfl› korunmas›n-
da sa¤l›k personelinin ve özellikle doktorlar›n görevine dair t›bbî ah-
lâk prensipleri (Genel kurulun 18 Aral›k 1982 tarihli ve 37/194 say›l›
karar›yla kabul edilmifltir).

13. Ceza infaz kurumlar› ile tutukevleri ifl yurtlar› kurumunun ku-
rulufl ve idaresine iliflkin kanun

14. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri izleme kurullar› kanunu

15. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personeli e¤itim merkezle-
ri kanunu

16. Cezalar›n infaz› hakk›nda kanun

17. ‹nfaz hâkimli¤i kanunu
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18. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri izleme kurullar› yönetmeli¤i

19. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklula-
r›n d›flar›daki yak›nlar›yla telefonla görüflmeleri hakk›nda yönetmelik

20. Ceza infaz kurumlar›ndaki hükümlülerin cezaevi d›fl›ndaki ifl-
yerlerinde çal›flt›r›lmas› hakk›nda yönetmelik

21. Ceza infaz kurumlar› ile tevkifevlerinin yönetimine ve cezala-
r›n infaz›na dair tüzük

Bu mevzuatlar›n tamam›n› tek bir metinde irdelemek bir doçentlik
tezi boyutunda olaca¤› için, sadece bence flu anda acil ve önemli olan
hususlara dikkat çekmek istiyorum. 

Tüm bu mevzuatlar›n ›fl›¤›nda hapishanelerde yani tutukevi, ceza-
evi ve ›slah evlerinde bulunan çocuklar›n haklar› flunlard›r:

1. Sa¤l›k hakk›
2. E¤itim hakk› 
3. Kendini gelifltirme hakk›
4. Çal›flma hakk›
5. Bilgi alma hakk›
6. Ailesi ile iletiflim kurma hakk›
7. ‹tiraz / savunma hakk› 
8. Yetiflkinlerden ayr› tutulma hakk›

Çocuklar›n bu haklar›n› sözleflmeler, kurallar bütünleri ve mevzu-
at›m›z aç›s›ndan flu flekilde ayr›nt›land›rabiliriz:

1. Sa¤l›k hakk› 

Tüm çocuklar›n sa¤l›kl›, bedensel, zihinsel ve sosyal geliflimlerini
destekleyecek bir ortamda yaflama, bedensel bütünlü¤üne bir zarar gel-
di¤inde (hastal›k, kaza vs. gibi) bunun insan haklar›na uygun flekilde
onar›lmas›n› talep etme hakk› bulunmaktad›r.1 Kuruma ilk defa giren
küçüklerin derhâl muayene edilmesi gerekmektedir. Muayeneyi yapan
hekim küçü¤ün o andaki sa¤l›k durumunu kontrol etmeli, varsa tespit
etti¤i hastal›¤›n›, rahats›zl›¤›n›, özrünü tedavi edebilmek için gerekli
önlemleri almal›d›r. Ayr›ca tüzük gere¤ince eksik afl›lar›n› yapmal›, bu-

1 BM Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme madde 3, 6, 27; Anayasa madde 3,17; Hava-
na Kurallar› madde 12, 21; Mahpuslar›n Islah› ‹çin Asgarî Standart Kurallar mad-
de 22, 26; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n ‹n-
faz›na Dair Tüzük madde 37, 39, 40, 41, 98.
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lafl›c› hastal›¤› oldu¤unu tespit ederse gerekli önlemlerin al›nmas› için
durumu müdüre bildirmelidir. Kuruma al›nan küçü¤ün kurumda ka-
l›rken yaflayabilece¤i bir hastal›¤a da doktor gerekli müdahaleleri yap-
mal›, iyileflmesini sa¤lamal›d›r. E¤er küçü¤ün psikolojik rahats›zl›¤› ol-
du¤u tespit edilirse, sa¤alt›m› için gerekli önlemler doktor ve/veya psi-
kolog arac›l›¤›yla al›nmal›d›r. Yine acil durumlarda küçü¤ün hastaneye
sevki yap›lmal› ve tedavisine hastanede devam edilmelidir.

Kurallar, kanun maddeleri küçüklere bu haklar› tan›m›flken, ger-
çekte bu haklar›n genellikle kâ¤›t üzerinde kald›¤› bilinmektedir. Ku-
ruma kabulde küçü¤ün genellikle muayenesi yap›lamamaktad›r. Özel-
likle mesai saatlerinden sonra kuruma getirilen küçü¤ü doktor göre-
memektedir. Ayr›ca, kurumlarda çal›flan doktorlar›n pratisyen hekim
olmalar›, çal›flt›klar› kurumu uzmanl›k s›nav›na haz›rlan›rken geçici
bir birim olarak görmeleri, bazen küçüklerin iflledikleri iddia olunan
suçlardan ürkmeleri, küçüklerle nas›l iletiflim kuracaklar›n› bilememe-
leri sebepleriyle, ko¤ufllar› düzenli olarak ziyaret etmedikleri, dolay›-
s›yla yetersiz hizmet verdikleri bilinmektedir. Yine hemen tüm kurum-
larda hastaneye nakil ciddî s›k›nt› yaratmaktad›r. Kurumlar› korumakla
görevli jandarman›n ve araçlar›n yetersiz olmas›, gerekli benzinin bu-
lunmamas›, küçük hastanelerde tutuklu/hükümlü küçükleri tedavi
için gerekli ko¤ufllar›n bulunmamas› gibi sebeplerle küçükler sa¤l›k
hizmetlerinden yeterince yararlanamamaktad›rlar. En önemlisi ruhsal
rahats›zl›klar›, zihinsel özürleri olan küçüklerin tutuklanmalar› hâlin-
de, tahliyelerine kadar geçen sürede gerekli tedavileri genellikle hiç
yap›lamamakta, hatta bu durumlar› tespit dahi edilememektedir.

2. E¤itim hakk›

Küçükler, kuruma kabul edilirken e¤itim durumlar› kontrol edil-
meli ve okuma/yazma bilmemeleri durumunda, kurumda kald›klar›
süre içinde gerekli e¤itim verilmelidir. Okula devam eden küçüklerin
bu haklar›n›n kaybolmamas› için gerekli tahliye tedbirleri al›nmal›,
tahliye edilemiyorsa kurumda kald›klar› süre içinde okula devamlar›
sa¤lanmal›d›r. Okuma yazman›n d›fl›nda, küçüklerin tahliye oldukla-
r›nda kendilerini geçindirebilecekleri bir mesle¤e sahip olmalar› için
kurumda meslekî e¤itim verilmelidir.2

2 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 28, 31, 37; Havana Kurallar› 30, 38; Anaya-
sa madde 42; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n
‹nfaz›na Dair Tüzük madde 30, 31, 32, 99, 100; Mahpuslar›n Islah› ‹çin Asgarî
Standart Kurallar madde 77.
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E¤itimle ilgili gerçekten çok genifl haklara sahip olan küçükler ne
yaz›k ki bu haklar›n› da tam olarak kullanmamaktad›rlar. Zira Anayasa
ve tüzük d›fl›nda bir yasa maddesi ile korunamayan bu hak, tutuk-
lu/hükümlü küçüklere bir lütuf gibi verilmektedir. Kurumlarda çal›-
flan ö¤retmenlerin Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› olmalar› ve gerekli
say›da atamalar›n›n yap›lamamas›ndan dolay›, e¤itim gönüllü ö¤ret-
menlerle yürütülmeye çal›fl›lmaktad›r. Okumakta olan küçüklerin tu-
tuklanmalar› e¤itimlerini kesmekte, bazen yafllar›n›n geçmesi nedeniyle
okuldan at›lmakta ve aç›k ö¤retim okullar›na devam etmeleri zorunlu
olmaktad›r. Bu durum da çocu¤u tekrar soka¤a itmektedir. Belki sade-
ce ›slahevlerinde kalan küçüklerin durumu nispeten iyi denilebilir. Zi-
ra bu kurumlarda kalan küçükler serbestçe normal okullarda e¤itimle-
rine devam edebilmektedirler.

Kurumlarda kalan küçüklere bir meslek edindirecek hizmetler çok
yayg›n de¤ildir. Küçü¤ün meslek edinmeye yeteri kadar özendirilme-
mesi sebebiyle sadece küçük bir kesim ç›rakl›k okullar›na gitmektedir.
Di¤er çocuklar kurumda boncuk ifli yap›m›, seramik atölyesinde geçi-
ci çal›flmalar gibi oyalay›c› ifllerle vakit geçirmektedirler.

E¤itim aç›s›ndan en büyük sorun tutuklu küçüklerin durumudur.
Çünkü birkaç ay tutuklu kalan küçük, ne zaman tahliye olaca¤› biline-
medi¤inden bafllad›¤› kursu bitiremeden tahliye olmakta, bu arada
okuyorsa, devams›zl›k sebebiyle sene kaybetmekte ya da okuldan at›l-
maktad›r. Bu sorunun çözümü sadece hâkimlerimizdedir. Basit suçlar
için e¤itimine devam eden küçüklerin tutuklanmamas› gerekmektedir.
Ne yaz›k ki hâkimlerimiz bu konudaki genifl yetkilerini kullanmama-
y› tercih etmektedirler.

3. Kendini gelifltirme hakk›

Tüm küçüklerin, tutuklu/hükümlü olduklar› ortamlarda da ruh-
sal, fiziksel, bedensel olarak kendilerini gelifltirme haklar› bulunmak-
tad›r. Bu arada toplumla kaynaflmalar›n›n sa¤lanmas› için kuruma gir-
mesine izin verilen vak›f, dernek gibi gönüllü kurulufllar›n çal›flanlar›
ile görüflme hakk› bulunmaktad›r.3

3 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 28, 31, 37; Havana Kurallar› 12, 30, 38;
Anayasa madde 42; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Ce-
zalar›n ‹nfaz›na Dair Tüzük madde 30, 31, 32, 37/a, 99, 100; Mahpuslar›n Islah›
‹çin Asgarî Standart Kurallar madde 21, 44, 77, 78.
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Ne yaz›k ki, kurumlarda kalan küçüklerin kendilerini gelifltirebile-
cek imkânlar› pek bulunmamaktad›r. Oysa ki, kurumda kalan küçük-
lerin toplumla kaynaflmas›, gelecekte kendisini sa¤l›kl› olarak ifade
edebilmesi, bir daha suç ifllememesi için kendisini gelifltirmeye ihtiyac›
vard›r. Zaten küçük büyürken kendisini gelifltirecek de¤iflik uyaranla-
ra ihtiyaç duymaktad›r. Oyun oynama, spor yapma, toplumsal gelifl-
meleri takip edebilme, yaflanan olaylar› yorumlayabilme gereksinimi
bulunmaktad›r. Kurumlarda kalan küçüklerin ise oyun oynama, spor
yapma imkânlar› pek bulunmamaktad›r. Ço¤u kurumda havaland›r-
ma zamanlar›nda belki top oynamalar›na izin verilmektedir. Futbol,
voleybol gibi oyunlar› oynayabilen küçük, bunun d›fl›nda baflka oyun-
lar oynayamamaktad›r.

4. Çal›flma hakk›

Tüm küçüklerin, kendilerine gelir getirebilecek ve meslek ö¤rete-
cek bir iflte çal›flma hakk› bulunmaktad›r. Ayr›ca çal›fl›rken e¤lenebil-
meleri ve dinlenmeleri gerekmektedir. Küçüklerin çal›flma saatleri
aç›kça belirtilmelidir.4

Yine bu haklardan küçüklerin baz›lar› yararlanabilmektedirler.
Özellikle küçük cezaevlerinde yetiflkinlerden ayr› bölümlerde kalan
küçüklerin bir iflte çal›flmalar› mümkün olamamaktad›r. Islahevlerinde
kalan küçüklerin bir iflte çal›flmalar› daha kolay olmaktad›r. Kurum
d›fl›nda bulunan iflyerlerine küçükler meslek ö¤renmek için gidebil-
mektedirler. Bunun d›fl›nda kurumda mutfak vs. gibi birimlerde çal›-
flan küçüklerin dinlenme zamanlar› genellikle belirlenmemektedir.
Her kurumun kendi iç iflleyifli ile ilgili olarak özel yönetmelik ç›karmas›
gerekmektedir. Ancak bu genellikle ihmal edilmifltir ve durum geçici
kararlarla çözülmeye çal›fl›lmaktad›r. Kurum müdürünün inisiyatifine
b›rak›lan çal›flma zamanlar› küçüklerde s›k›nt› yaratmaktad›r. 

5. Bilgi alma hakk›

Tüm küçüklerin kendileri hakk›nda yap›lacak ifllemleri, toplumsal
olaylar› ve geliflmeleri bilme haklar› bulunmaktad›r. Küçükler kuruma
geldiklerinde kurumun kurallar›n›, hangi hareketlerin disiplin suçunu

4 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 33; Havana Kurallar› 42, 43, 45; Anayasa
madde 42; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n ‹n-
faz›na Dair Tüzük madde 33, 34; Mahpuslar›n Islah› ‹çin Asgarî Standart Kural-
lar madde 75.
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oluflturdu¤unu bilmelidirler. Ayr›ca kurumda kald›klar› sürece top-
lumda geliflen olaylar› izleyebilmeli, kendisini gelifltirecek bilgilere kit-
le iletiflim araçlar›n› kullanarak ulaflabilmeli, gerekti¤inde ailesinden
de bilgi alabilmelidir. Yine küçük, kendisi aleyhine hangi mahkemede
dava aç›ld›¤›n›, duruflmas›n›n ne zaman yap›laca¤›n› bilmelidir.5

Ancak küçüklere kurumun iç iflleyifli ile ilgili bilgi verecek kuralla-
r›n yaz›l› olmak zorunda olmas›na ra¤men kurumlarda bu kurallar
sözlü olarak bile anlat›lmamaktad›r. Kuruma giren küçük kurallar› za-
man içinde yaflay›fl tarz›ndan ve kuruma kendinden önce girmifl kü-
çüklerden ö¤renmektedir. Yine de, hangi hareketlerinin disiplin suçu
oluflturaca¤›n› ve hangi suça hangi cezan›n verilece¤i bilinmemektedir.
Bu çok ciddî bir sorundur. Kitle iletiflim araçlar›ndan sadece televizyon
kurumlarda bulunmaktad›r. E¤er bozulmazsa küçükler kullanabil-
mektedirler. Genellikle kurumda uzun süre kalaca¤› bilinen küçüklere
aileleri televizyon almaktad›r. Bunun d›fl›nda baz› kurumlar ba¤›fl ola-
rak gazete, dergi almaktad›rlar. Bu sayede küçükler, geç de olsa bilgi
sahibi olabilmektedirler. Ancak bu gazete, dergi vs.nin de kurum yet-
kilileri taraf›ndan incelenmeleri sonucu yasak olabilecek haberler kesil-
mekte, küçüklere gazeteler bu flekilde verilmektedir. Dolay›s›yla kü-
çükler tüm geliflmeleri izleyememektedirler. Ayr›ca kurumlarda kalan-
lar›n dosyalar› son derece düzensizdir. Küçük için kuruma ilk geldi¤in-
de bir dosya aç›lmakta ve kendisini kuruma gönderen mahkeme kara-
r› bu dosyada bulunmaktad›r. Ancak küçü¤ü tutuklayan mahkeme ge-
nellikle nöbetçi mahkeme oldu¤undan, küçük aleyhine davan›n hangi
mahkemede aç›ld›¤› ve duruflmas›n›n ne zaman oldu¤u, iddianamenin
bir örne¤i bu dosyaya konulmamaktad›r. Bunun yerine, genel bir gelen
evrak dosyas› tutulmakta, küçüklerin duruflmalar› ayr› bir deftere ya-
z›lmaktad›r. Dolay›s›yla avukat›yla, ailesiyle iletiflim kuramayan kü-
çük, mahkemesini, duruflma gününü bilememektedir. Oysa ki küçük
hakk›nda gelen tüm evraklar dosyas›na konulmal›d›r.

6. Ailesiyle iletiflim kurma hakk› 

Kuruma giren tüm küçüklerin aileleriyle düzenli olarak iletiflim
kurma haklar› bulunmaktad›r. Küçüklerin bu haklar›, aileleriyle gö-

5 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 37; Havana Kurallar› 19, 21, 24, 25;
Anayasa madde 41, 48; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve
Cezalar›n ‹nfaz›na Dair Tüzük madde 95, 106, 135; Mahpuslar›n Islah› ‹çin As-
garî Standart Kurallar madde 7, 35, 40.
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rüflmelerinin sak›ncal› olaca¤› mahkeme karar›yla belirlenmedikçe en-
gellenemez. Bu hak, küçü¤ün ruhsal, duygusal geliflimi ve yüksek ya-
rar› için çok önemlidir.6

Kurumda kalan küçüklerin tutuklu olmalar› hâlinde genellikle ai-
lelerinin yak›n›nda bulunduklar› için görüfl günlerinde görüflmeleri
mümkün olmaktad›r. Islahevlerinde kalan küçüklerin durumu ise s›k›n-
t›l›d›r. Çünkü flu anda sadece üç adet ›slahevi bulunmaktad›r ve bu
sebeple küçükler ailelerinden oldukça uzak flehirlere gönderilebilmek-
tedir. Aileler de, genellikle maddî imkâns›zl›k yaflad›klar› için çocuklar›
ile görüflmeye gelememektedir. Küçükler bu durumda aileleriyle ancak
mektuplaflabilmektedirler. Bu haklar›n en büyük s›k›nt›s›, küçüklere
disiplin cezas› olarak aileleriyle iletiflim kurmama cezas› verilmesidir.
Bu cezay› alan küçük görüfl gününe gelen ailesiyle görüflememekte,
mektuplar›n› alamamaktad›r. Özellikle uzak flehirden gelen ailesi olan
küçük için bu durum eza verici olmaktad›r. Oysa ki, küçüklerin ku-
rumlarda kalmas› zaten bafll› bafl›na eza verici bir durum oldu¤u için,
ailesiyle iletiflim kurma hakk›n›n kiflili¤inin geliflimi için çok önemli ol-
mas›n›n dikkate al›nmas› ve küçüklere uygulanabilecek baflka cezala-
r›n belirlenmesi gerekmektedir. Tüzükte disiplin cezalar› yönünden
küçükler için özel bir ay›r›m yap›lmam›flt›r. Küçükler yetiflkinler ile ay-
n› cezalar› almaktad›rlar. Bu durum da, Çocuk Haklar› Sözleflmesine
ayk›r› di¤er bir husustur.

7. ‹tiraz/savunma hakk›

Kurumlarda kalan küçüklerin kendileri hakk›nda yap›labilecek ifl-
lemleri bilmeleri ve bunlara karfl› itiraz/savunma haklar›n› kullanabil-
meleri gerekmektedir. Küçükler bu haklar›n› avukatlar› arac›l›¤› ile
kullan›rlar. Çünkü CMUK gere¤ince 18 yafl›ndan küçüklere müdafi
atanmas› zorunludur.7

Küçükler, kendileri hakk›nda yap›lacak ifllemleri bilmedikleri gibi,
bu ifllemlere karfl› kendilerini nas›l savunacaklar›n›, itiraz haklar›n› na-

6 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 3, 18; Havana Kurallar› 22, 30; Anayasa
madde 41, 48; Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n
‹nfaz›na Dair Tüzük madde 152; Mahpuslar›n Islah› ‹çin Asgarî Standart Kural-
lar madde 61, 81.

7 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 37, 40; Havana Kurallar› 24, 25; Ceza ‹nfaz
Kurumlar› ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalar›n ‹nfaz›na Dair Tüzük
madde 157, 177 aras›; Mahpuslar›n Islah› ‹çin Asgarî Standart Kurallar madde
29, 30; Cezalar›n ‹nfaz› Hakk›nda Kanun madde 9.
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s›l kullanacaklar›n› da bilememektedirler. Kurumda kalan küçüklerin
ifllemifl olduklar› disiplin suçlar›nda ifadeleri al›n›rken müdafilerinin
ça¤›r›lmas› konusunda Adalet Bakanl›¤› bir genelge haz›rlamaktayd›.
Ancak uygulamaya geçip geçmedi¤ini bilemiyorum. Bu hakk›n kulla-
n›m› çok önemlidir. Çünkü küçük kendisine anlat›lsa bile, hakk›n› kul-
lanma konusunda bilgisizdir, savunmalar›n› kâ¤›da dökme konusun-
da yetersizdir. Bu hakk›n› avukat› arac›l›¤›yla kullanamad›¤› için de,
bazen suçsuz olmas›na ra¤men disiplin cezas› alabilmektedir. Baz› di-
siplin cezalar›n› ald›¤›nda küçü¤ün flartl› tahliye hakk› ortadan kalk-
maktad›r. Bu, küçükte ciddî s›k›nt› yaratmaktad›r.

8. Yetiflkinlerden ayr› tutulma hakk› 

Kurumlarda kalan küçüklerin kesinlikle yetiflkinlerden ayr› tutulma-
s› gerekmektedir. Bu, suçun sirayet etmemesi ve küçüklerin yetiflkinler
taraf›ndan de¤iflik ifllerde kullan›lmamas›n› sa¤lamak aç›lar›ndan çok
önemli bir hakt›r.8

Küçüklerin yetiflkinler ile ayn› birimde bulunmalar› birbirleri ile
iletiflim kurmalar› için yeterli olmaktad›r. Ayn› kurumun farkl› ko¤uflla-
r›nda tutulmalar›, kural olarak birbirleriyle hiç görüflmemeleri gerekir-
ken, bu kural uygulanamamaktad›r. Görüfl yerlerinin, havaland›rmala-
r›n ayn› olmas› ya da kurum idaresinin gerekli özeni göstermemesi so-
nucu küçükler yetiflkin tutuklu ve hükümlülerle görüflebilmektedirler.
Hatta ayn› ko¤ufllarda bile kalabilmektedirler. Bu durum küçü¤ün ye-
tiflkin taraf›ndan özel ifllerinde, ko¤ufl temizli¤inde, suç ö¤retiminde,
cinsel ihtiyaçlar›n› gidermekte ve kurumda iflledi¤i suçlar› üstlenecek
biri olarak kullan›lmas› sonucunu ne yaz›k ki do¤urmaktad›r. Ülkemiz-
de küçüklere yeteri kadar özel kurumun bulunmamas› bu sonuçlar›n ba-
hanesi olmamal›d›r. Gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve bunlara
uymayan kurum yetkililerin cezaland›r›lmalar› sa¤lanabilirse, küçükle-
rin yetiflkinlerden ayr› tutulmalar›n›n da sa¤lanabilece¤ini düflünüyo-
rum.

Küçüklerin, burada k›saca özetledi¤im haklar›n›n yasal düzenle-
meye kavuflmas› bile ülkemiz için büyük bir ad›m olacakt›r. Bu düzen-
lemelerin en k›sa zamanda yap›lmas›n› diliyorum.

8 BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi madde 37, 40; Havana Kurallar› 17; Mahpuslar›n
Islah› ‹çin Asgarî Standart Kurallar madde 85.
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Ben Niye Buraday›m?

Hande Berktin*

1998 y›l›nda, Ankara Barosu CMUK Komisyonu toplant›m›za bafl-
larken, komisyon baflkan›m›z bir ziyaretçimizin oldu¤unu söyledi.
Yanl›fl hat›rlam›yorsam toplant›ya kat›lan sekiz on kifliydik. Baflkan›n
aç›klamas›n› dinlerken içeriye saçlar›n› ensesinde topuz yapm›fl bir ha-
n›m girdi. Hofl geldiniz fasl›ndan sonra kendisini tan›tt› ve isteklerini
anlatmaya bafllad›. Adalet Bakanl›¤› Çocuk fiubesinin müdürüydü.Tü-
lay Erarslan. Çocuk Ceza ve Tutukevi olarak belirlenen Elmada¤ Ceza-
evine çocuklar›n Ulucanlar Cezaevinden tafl›nd›¤›n›, ancak ciddî so-
runlar yaflad›klar›n› ve bizlerden hukukçu olarak yard›m talep ettik-
lerini belirtti. Ne tip sorunlar yaflad›klar›n› anlatmadan önce, çocukla-
ra hukukî yard›mda bulunmam›z›, haklar›n› ve yükümlülüklerini an-
latmam›z›, bunun için de düzenli ziyaretler yap›lmas› gerekti¤ini, is-
teklerini kabul edersek ziyaretlere bafllamadan önce içeride nas›l dav-
ranmam›z ve giyinmemiz konusunda bizleri bilgilendirece¤ini anlatt›.
Bunlardan sonra biz, sorunlar›n›n neler oldu¤unu sorunca, hiç du-
raksamadan “isyan ve rehin al›nma” dedi. Hepimiz flafl›rm›flt›k. “Na-
s›l rehin al›n›yorsunuz, neden” diye sordu¤umuzda, flöyle cevap ver-
di: “Çocuklar Ulucanlar’a dönmek istedikleri için bizleri ko¤ufllara gi-
rince d›flar› ç›karm›yorlar, ‘misafirimizsiniz’ diyorlar, bizler de kal›yo-
ruz. Sonra müdürle görüflmeler yap›yorlar, bizleri bir iki gün sonra b›-
rak›yorlar”. Hepimiz susmufltuk. Aç›kças› birçok arkadafl›m korkmufl
ve sandalyelerinde büzülmüfltü. Baflkan›m›z bizlerin o çocuklar›n avu-
katlar› oldu¤umuzu, ço¤unun bizleri tan›d›¤›n›, bizlere böyle davran-

* Hande Berktin, Avukat, Ankara Barosu.



mayacaklar›na emin oldu¤unu ve yard›m etmeye haz›r oldu¤umuzu
söyledi. Bunun üzerine Tülay Han›m istediklerinin ayr›nt›lar›n› anlat-
maya bafllad›. Ama k›yamet diyebilece¤im tart›flmalar, kimlerin gitme-
ye gönüllü oldu¤u sorusu sorulunca bafllad›. Ço¤u arkadafl›m aç›kça
korktuklar›n›, içeri girmek ve rehin al›nmak istemediklerini, böyle bir
talebi cezaevi düzelince kabul etmemiz gerekti¤ini söylediler. Ben ne-
dense hiç korkmam›flt›m. Rehin al›nmayaca¤›m›z konusunda sanki son-
suz bir güvenim vard›. Y›llard›r bu çocuklar›n yüzlercesiyle karfl›laflm›fl
olmam, onlar›n davalar›na bakm›fl olmam, bana ‘abla’ diye seslenmifl
olmalar› belki bu duygumun oluflmas›nda yard›mc› olmufltur; bilemi-
yorum. Benim ve bir iki arkadafl›n “gidelim, neler olacak bir bakal›m,
bu çocuklara yard›m etmemiz laz›m” dememiz üzerine befl kiflilik bir
ekibi zorlukla oluflturduk.

Yaflad›klar›m›z›n bafllang›c›n› bu toplant› oluflturmufltu. Bundan
sonra 1 y›l boyunca her ay Elmada¤’a gittik. Hiç rehin al›nmad›k. Yap-
t›¤›m›z çal›flmalar›n sonucunda Adalet Bakanl›¤› ile Baromuz aras›nda
2000 y›l›nda bir protokol imzaland›. Bu protokol gere¤i Elmada¤ Ço-
cuk Tutukevi ile Keçiören Islahevini her ay ziyaret edecektik. Bu çal›fl-
malar›n en bafl›nda bulundu¤um için protokol sonucu belirlenen 7 ki-
flinin aras›nda ben de vard›m. Protokol haz›rl›klar› s›ras›nda uzun bir
süre ziyaretleri yapamam›flt›k. Sonunda protokol imzaland›, haz›rl›k-
lar bitti ve biz ilk ziyaretimiz için 2001 y›l› Ocak ay›nda yola ç›kt›k. Ben
heyecan içindeydim. Di¤er arkadafllardan iki tanesi biraz tedirgindi.
Tutukevinde önce müdürü ziyaret ettik. Müdürün odas›nda otururken
küçücük bir çocuk kendisi kadar bir tepsinin içinde bizlere çay getirdi.
Hepimizin önünde durup çay›m›z› almam›z› bekledi. Yüzümüze hiç
bakm›yordu. Teflekkürlerimize cevap vermiyordu. Saçlar›n› ›slat›p
özenle kafas›na yap›flt›rm›flt›. Küçük ç›k›nca müdür onun adam öldür-
me suçundan yatt›¤›n›, karar›n›n Yarg›tay’da oldu¤unu söyledi. ‹çim
ezilmiflti. O kadar küçüktü ki. Bu duyguyu içimden atmaya çal›flarak
dikkatimi konuflmalara vermeye çal›flt›m. Tan›flma fasl›ndan sonra
ziyaretlere haz›rd›k. Üç gruba bölünerek ko¤ufllar› paylaflt›k ve infaz
koruma memurlar› bizlere teker teker ko¤ufllar›n kap›lar›n› açmaya
bafllad›lar. Ko¤ufllara bizler giriyorduk, arkam›zdan kap›lar kapan›-
yordu ve tan›flmaya bafll›yorduk. Çocuklar bizi nereye oturtacaklar›n›
flafl›r›yorlard›. Ama önceki tecrübelerimden biliyordum ki, bize güven-
meleri, yaflad›klar› koflullar›n gerçekli¤ini anlatmalar› için birkaç ziya-
ret daha yapmam›z gerekecekti. Çocuklara hiçbir konuda söz verme-
memiz gerekiyordu. Sadece gözlemciydik ama yaflad›klar› koflullar›n
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iyilefltirilmesi için yazaca¤›m›z raporlar›n etkili olaca¤›n› biliyordum.
Önceki tecrübelerimden dolay› biliyordum ki, çocuklar; bizi denemek
için, kendilerini ya da arkadafllar›n› korumak için yalanlar da söyleye-
ceklerdi. Zaman içinde onlar› tan›y›p bu yalanlar› ve gerçekleri bulma-
m›z gerekiyordu. 

Girdi¤imiz ikinci ko¤uflta bize çay getiren çocu¤u gördüm. Kendi-
siyle görüflme yapabilmemiz için ko¤ufluna gönderilmiflti. Bu sefer
yüzünde küçücük bir gülümseme vard›. Onu görünce ben yazma gö-
revimi arkadafl›ma devredip konuflmaya bafllad›m. Hepsinin isimleri-
ni al›yorduk ama benim küçük ad›n› sorunca cevap vermedi. Arkadafl-
lar› hemen onun biraz a¤›r iflitti¤ini söylediler. Daha do¤rusu flöyle de-
diler “Abla o biraz sa¤›r, ba¤›r›rsan duyar, ad› Ahmet”. Ben de biraz
ba¤›rd›m. Çocuk, küçücük bir sesle ad›n› söyledi. “Ne kadar zamand›r
buradas›n” deyince “1 y›l oldu” dedi. Avukat› varm›fl, ailesi ziyaretine
geliyormufl, okumaya devam ediyormufl. Kendisiyle ilgili bilgileri k›sa
cümlelerle cevaplad›. 

Çocuklara suçlar›n› sormamam›z gerekiyordu. Ama onlar anlat-
mak için can at›yorlard›. Hepsi s›rayla sorulara cevap verirken suçlar›n›
anlat›yorlar, duruflmalarda olanlar› soruyorlar, avukatlar›n›n yapt›kla-
r›n›n bizden teyidini almak istiyorlard›. Ama bizler hiçbirinin dosyas›-
n› bilemedi¤imiz için üstünkörü cevaplar veriyor ve orada bulunufl
amac›m›z› tekrarl›yorduk. Bizi dinledikleri yoktu. Bizleri avukat abla-
lar, abiler olarak alg›l›yorlard›. Müdür taraf›ndan bizlere han›m, bey
diye hitap etmeleri ö¤retilmiflken yine de abla demeye devam edi-
yorlard›. Kendi gerçeklikleri buydu. Kimseye han›m, bey diye hitap et-
memifllerdi ki. Herkes onlar›n ablas›, abisi, amcas›yd›. Hepsi dosyas›n›
sorup suçu nas›l iflledi¤ini ya da ifllemedi¤ini anlat›rken, benim küçük
hiç konuflmuyordu. Kendini anlatm›yordu. Neden konuflmad›¤›n›
sorunca hemen arkadafllar› at›ld›lar “abla, o hep böyledir, hiç konufl-
maz, güler durur, ama iyi çocuktur, kimsenin kötülü¤ünü istemez”.
Bir baflka arkadafl› at›ld› “hadi lan, arkadafl›n› öldürmüfl ya, nas›l kötü-
lük istemez”. Di¤eri savundu arkadafl›n›, “isteyerek olmam›fl ki o¤lum,
tabancay› bofl zannediyormufl”. Bu diyaloglar böylece sürdü, ben so-
nunda ‘yeter’ deyinceye kadar. “Kendisi anlatmak istemiyorsa sizlerin
onun hakk›nda konuflman›z do¤ru de¤il” dedim ama çocu¤un iflledi¤i
suçu, tutukevinde yaflad›klar›n› ayr›nt›lar›yla ö¤renmek istiyordum. 

Ziyaretimizin sonunda tüm enerjimiz tükenmifl flekilde ayr›l›rken
hâlâ akl›mda o küçük vard›. Ertesi gün çocuklar›n dosyalar›n› incele-
meye bafllad›k. Benim küçü¤ün dosyas›n› hemen kendime ay›rm›flt›m.
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Yarg›tay ilgili dairesinin kaleminde dosyas›n› inceledim. Bir arkadafl›-
n› babas›n›n ruhsats›z tabancas›yla boynundan vurarak ölümüne se-
bep olmufltu. 11 yafl›ndaym›fl o zaman. Davas› 1 y›l sürmüfl. Yafl›n›n
küçüklü¤ü, hafifletici sebeplerle birlikte 5 y›l ceza alm›flt›. Avukat›
karar› temyiz etti¤i için dosyas› Yarg›tay’a gelmiflti. Mahkemedeki ifa-
desini okudum; tipik bir ifadeydi, o anlatm›fl, baflkan kendi hukukçu
dilinde yazd›rm›flt›. “Olay günü evde oynarken babam›n tabancas›n›
kaloriferin arkas›nda buldum. Arkadafllar›ma göstermek için evden
gizlice ç›kard›m. Arkadafllar›mla korulu¤a gitti¤imizde övünmek için
gösterdim. Tabancay› hep beraber kurcalamaya bafllad›k. fiarjörünü ç›-
kart›p boflaltt›k. Herkes tabancay› birbirine tutup s›karm›fl gibi yap›-
yordu. Ben de ald›¤›mda arkadafl›ma do¤ru tuttum ve s›kt›m. Tabanca
patlad›, arkadafl›m öldü. Arkadafl›m› öldürme niyetim yoktu. Arka-
dafllar›mdan biri flarjörü doldurmufl ve tabancaya takm›fl. Bunu bilmi-
yordum, tüm diyeceklerim bu kadard›r, piflman›m”

Son derece ruhsuz, s›radan bir mahkeme ifade tutana¤›. Ama ger-
çekte olay nas›l olmufltu, olurken neler hissetmiflti, sonras›nda neler
yaflam›flt›, bu sorular›n hiç biri cevaplanmam›flt›. Sosyal inceleme raporu
al›nm›flt›; okuluna devam eden, ailesinin ikinci çocu¤u, biraz s›k›lgan,
içine kapan›k ama bir daha suç ifllemeye meyilli olmayan biri diye an-
lat›lm›flt›. S›radan bir çocuk iflte. Bu çocuk akl›ma tak›lm›flt›. Ziyaretler
s›ras›nda güvenini kazanmak için çabalad›m, ona özel ilgi gösterdim,
müdüre, gardiyanlara durumunu sordum. Zaman içinde olay aç›¤a
ç›kmaya bafllad›. Bana güvenmeye ve birazc›k olsun konuflmaya da
bafllam›flt›. Gelince “abla nas›ls›n” bile diyordu. Hem suçuyla ilgili ya-
flad›klar›n› ö¤renmek istiyordum hem de bu kadar küçük bir çocu¤un
tutukevinde neler hissetti¤ini. 

Bir gün bu f›rsat› yakalad›m. Müdüriyette bofl bir odada küçüklerin
tutukevi dosyalar›n› inceleyecektim. Arkadafllar›m ko¤ufllar› geziyor-
lard› ama ben hasta oldu¤um için çocuklarla görüflecek gücü kendim-
de bulamam›flt›m. Yan›ma gelip bana bir bardak çay uzatt›, “iç, sana
getirdim, hastaym›fls›n” dedi. Nas›l ö¤rendi¤ini sormad›m bile. Tutu-
kevinde bir ko¤uflta kar›nca yürüse tüm tutuklular bunu ö¤reniyordu.
Nas›l oldu¤unu bilmiyorum ama ö¤reniyorlard› iflte. Bu s›cak yaklafl›-
m›n› f›rsat bilip biraz sohbet etmek istedim. Ama müdürden çekiniyor-
du. Çay oca¤›nda çal›flt›¤› için azarlanmaktan korkuyordu. “Biraz oturur
gidersin, müdür sorarsa benim yan›mda oldu¤unu söylersin” dedim. 

Sakinleflince günlerini nas›l geçirdi¤ini sordum. Tutuk tutuk anlat-
maya bafllad›. “Sabahlar› kalk›yorum, elimi yüzümü y›kad›ktan sonra
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kahvalt›m› yap›yorum, sonra buraya ç›k›yorum, isteyene çay veriyorum.
Akflama kadar burada kal›yorum. Ö¤retmen geliyor, ders yap›yoruz.
Akflam müdür gidince ben de ko¤ufla gidiyorum. Biraz televizyon sey-
rediyorum. Ö¤retmen ödev verdiyse onlar› yap›yorum, sonra yat›yo-
rum”. ‹stedi¤im bu de¤ildi. Duygular›n› anlatmas›n› istiyordum. Yafla-
d›klar›na dair duygular›n›. Biraz ben konufltum, ye¤enlerimi, kedimi
anlatt›m. Yavaflça aç›ld› ve anlatmaya bafllad›. “O gün evde ortal›¤›
kar›flt›r›rken kaloriferin arkas›nda bir fley gördüm. Zorla ç›kard›m. Po-
fleti aç›nca içinden tabanca ç›kt›. Babam›n bazen at›fl yapt›¤› tabancay-
d›. Dü¤ünlerde piknikte falan atefl ederdi. Elime al›nca heyecanlan-
d›m. Arkadafllar›ma göstermek istedim. Koynuma soktum, evden f›r-
lad›m. Arkadafllar›m› toplay›p “korulu¤a gidelim” dedim. “Ne olu-
yor” dediklerinde “babam›n tabancas›n› ald›m, hadi gidelim” dedim.
Koflarak korulu¤a gittik. Orada tabancay› koynumdan ç›kard›m. “Lan
dikkat et bizi öldürme” falan dediler. Hepimiz güldük buna. Bir ar-
kadafl›m arkas›n› kurcalad›, bir parças›n› ç›kard›. “Ben bunlar›n nas›l
çal›flt›¤›n› biliyorum, art›k bir fley olmaz” dedi. O parçan›n içinden bil-
ye gibi fleyler ç›kard›lar. Ben o bilyelerle oynamaya bafllad›m. Arkadafl-
lar›m da birbirlerine tabancay› tutup “dan dan seni vurdum, öldün ar-
t›k” diyorlard›. Onlar dan dan derlerken tabancadan ç›t ç›t diye ses ç›-
k›yordu. Sonra tabancay› ben ald›m. Arkadafl›m Hüsamettin’e do¤ru
tuttum. Boynuna de¤dirdim ve dan dan seni vurdum diyecekken
tabanca patlad›. Hüsamettin’in boynundan kanlar f›flk›rmaya bafllad›.
‹kimiz de yere devrildik. Ama Hüsamettin kalkmad›. Herkes
ba¤›r›yordu. Ben öylece bakt›m. Sonra annemgil falan geldiler, jandar-
ma geldi. Karakola gittik. Sonra hâkime gittik ve beni buraya getir-
diler. Burada bana iyi davrand›lar. Ama annemin koynunda yatmay›
çok istiyorum.”
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Cezaevi Personeli: Dün-Bugün

E. Gülçin Demir*

Eski ceza hukuku anlay›fl›na göre, hükümlü toplumun hem ceza-
ya hem de unutmaya mahkûm etti¤i kifliydi. Hükümlülerin devlete
büyük ve gereksiz masraflara mal oldu¤u düflünülüyor, hükümlülere
ne kadar az özen gösterilirse, cezan›n o kadar etkili olaca¤›na inan›l›-
yordu. Hükümlülerin g›da hatta hava ve ›fl›k gibi en temel gereksinim-
leri bile karfl›lanm›yordu.1 Örne¤in; Osmanl› döneminde hükümlüler
zindanlara gönderiliyordu. Zindanlar genellikle subafl›n›n denetimin-
deydi ve buradaki hükümlülere ancak iyiliksever kimselerin yard›mla-
r›yla bak›l›yordu. 

Daha sonralar› cezaevlerinin fizikî koflullar›nda baz› iyilefltirmeler
yap›ld› ve cezaevlerinin as›l amac›n›n suçlular›n cezaland›r›lmas› ve
suçun önlenmesi oldu¤u kabul edildi. Cezaevleri düzen ve disiplin
ilkesine göre yönetildi. Hatta, içinde insanlar bulunmas›na karfl›n, ce-
zaevlerine “ölüler evi” ad› verildi.2 Cezaevi personeli; bir yönetici ve
gözetim personelinden olufluyordu. Cezaevlerinde cezas›n› çeken suç-
lular ve cezay› infaz eden personel olmak üzere iki grup insan bulun-
maktayd› ve gruplar aras›nda rol kutuplaflmalar›, iletiflim boflluklar›
vard›. Cezaevi personelinde öç alma ve ödeflme arzusu görülebilmek-
teydi.3 Personel seçiminde e¤itim de¤il, d›fl görünüfl önemliydi ve
cezaevi personeli olarak güçlü ve iri yap›l› kifliler atan›rd›. Ancak, ya-
p›lan çal›flmalar bu tür cezaevlerinin suçun önlenmesinde etkili olma-

* Dr. E. Gülçin Demir, Adlî Psikolog, Ankara. 
1 (Erem, 1997)
2 (Erem, 1997)
3 (Yücel, 1986)



d›¤›n› özellikle, ifllenen suç nedeniyle cezaevinde karfl›lafl›lan kötü
davran›fllar›n tekrar suç ifllemede etkisi oldu¤unu gösterdi.4

Özgürlü¤ün önemi anlafl›ld›kça, özgürlükten yoksunluk gerçek bir
ceza olarak kabul edildi ve cezaevleri hükümlülerin topluma yeniden
uyumunu sa¤lamak için elveriflli koflullar›n yarat›lmas› amac›n› hizmet
eden kurumlar olarak tan›mland›. Bol ›fl›kl›, haval›, d›fl dünyayla ba¤-
lant›l› (yar› aç›k, aç›k cezaevleri gibi) cezaevleri yap›ld› ve hükümlüle-
rin iyilefltirilmesinde kullan›lan yöntemler çeflitlendirildi.5 Hükümlü
de¤er sisteminin de¤ifltirilmesi için, personelin hükümlülere karfl› olan
tutumunun de¤ifltirilmesi gerekli görüldü.6 Cezaevleri kendisinden
beklenilen görevi yerine getirebilmek için, yeniden teflkilâtland›r›ld› ve
cezaevlerine uzman personel atand›.7 Yani tarihî cezaevi sahnesinin es-
ki aktörleri infaz ve koruma memurlar›ndan sonra, uzman personel
olarak tan›mlanan psikiyatrist, psikolog, sosyal çal›flmac›, doktor ve din
görevlisi gibi8 yeni aktörler sahne ald›. Cezaevi sahnesinde yeni aktör-
lerin görev almas›, daha eski ve yerleflik aktörlerin rollerini zorunlu ola-
rak etkiledi ve cezaevindeki bu gruplar aras›nda baz› çat›flmalar ç›kt›. 

Bu dönemde geleneksel cezaevi personeli konusunda da iki önemli
sorun yafland›. De¤iflen cezaevi ifllevlerine istekli personeli yetifltirmek
ve eskiden beri cezaevlerinde çal›flan personeli bu de¤iflimlere ayak
uydurmas›n› sa¤layacak flekilde e¤itmek. Bu sorunlar›n ayn› zamanda
çözülmesi gerekti.9 Daha tehlikesiz ve daha hofl mesleklerle karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda cezaevi personelinin ücretlerinin düflük olmas› da, iflin nite-
liklerine uygun infaz personelinin seçilmesini engellemekteydi.10 Tüm
bunlar, uzman personel ile geleneksel cezaevi personeli aras›ndaki
düflünce ayr›mlar›na neden oldu ve uzman personelin cezaevlerinde
etkili bir ifllev görmesi engellendi. Bu direnifle karfl›n, personelin e¤iti-
mine a¤›rl›k verilmesi, uzman personelin yar› zamanl› olarak çal›flt›r›l-
mas›, güvenlik ve iyilefltirme ögelerinin birbirinden ayr›lmas› gibi
çeflitli önlemler al›nd›.11

4 (Yücel, 1986)
5 (Yücel, 1986)
6 (Türk ‹nfaz Sistemi ve Islâh Kurumlar›, 1969)
7 (Erem, 1997)
8 (Yücel, 1986)
9 (Tosun, 1961)
10 (Erem, 1997)
11 (Yücel, 1986)
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Personel aras›ndaki çat›flmalar sonucunda, cezaevi personeli kat›
çizgilerle üç gruba ayr›ld›; yönetici ve denetleyici personel, iyilefltirici
personel ve hizmet personeli. Ülkemizde hâlen bu ayr›m›n görülmesi-
ne karfl›n, infaz alan›nda öncü olan ABD’de geliflimin oldukça farkl› ol-
du¤u görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde ve ABD’deki infaz uygu-
lamalar› aras›ndaki benzerlikler ve farkl›l›klar›n ortaya konmas›nda
fayda vard›r. 

Cezaevlerinde uzun zamandan beri görev alan yöneticiler; ülke-
mizde kurumlar›n yönetiminden, tahliye öncesi e¤itim programlar›n-
dan sorumlu iken, ABD’de bu programlar›n yan› s›ra, tahliye sonras›
programlar›n plânlanmas›ndan, gençlik kurumlar› ve gençlerin teda-
vilerinden, mahkeme öncesi ay›rma, toplum temelli iyilefltirme prog-
ramlar›ndan, koflullu sal›verme gibi konulardan sorumludurlar.12

Hem ülkemizde hem de ABD’de iyilefltirme personelinin en az lisans
derecesine sahip olmas› gereklidir. ‹yilefltirme personeli ülkemizde
yaln›zca cezaevlerinde görevli psikiyatr, psikolog, sosyal çal›flmac›, ö¤-
retmenlerden oluflurken, ABD’de iyilefltirme personeli hem daha çeflit-
lidir hem de kurumsal ve toplumsal düzenlemelerden sorumludurlar.
ABD’de baz› iyilefltirme pozisyonlar› için master veya doktora derece-
si ya da t›pta uzmanl›k e¤itimi gereklidir. Toplumsal merkezlerdeki
iyilefltirme personeli koflulla sal›verme, genç suçlular›n tahliye sonras›
izlenmesi gibi e¤itim programlar›nda ya da madde kötüye kullan›m›
gibi görevlerde çal›flmaktad›rlar. Kurumda görev alan iyilefltirme per-
soneli ise, de¤iflik alanlardaki dan›flmanlardan oluflmaktad›r.13

Cezaevi çal›flanlar›n›n büyük ço¤unlu¤u infaz ve koruma memuru-
dur. Türkiye’de infaz ve koruma memurlar› pasif, sadece hükümlüden
beklenilebilen cezaevinden kaçma giriflimleri veya disiplin ayk›r›l›kla-
r›na dikkat edecek bir kifli konumunda iken, ABD’de infaz ve koruma
memurlar› hem gözetimden hem de e¤itimden sorumludur. ‹nfaz ve ko-
ruma memurlar›; kurum memuru, geliflim dan›flman› ve gençlik liderle-
ri olarak görev yapmaktad›rlar. Ayr›ca, suçlu gençlere yönelik koruyu-
cu aileleri denetleme ve güvenli¤i sa¤lamaktan da sorumludurlar.14

‹nfaz ve koruma memurlar› suçlular ile do¤rudan etkileflim için-
dedirler ve kurumdaki ifllemlerde oldukça büyük bir sorumlulu¤a sa-

12 (Kratcoski, 2000)
13 (Kratcoski, 2000)
14 (Kratcoski, 2000)
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hiptirler. Bu nedenle, infaz ve koruma memurlar›n›n özel bir flekilde
yetifltirilmesi gerekti¤i kabul edilmektedir.15

Cezaevlerinin yaflad›¤› en büyük zorluklar›ndan biri, uygun perso-
neli yetifltiren okullar›n olmamas›d›r. Genellikle cezaevinde göreve bafl-
layan personel, iflin gerektirdi¤i bafllang›ç bilgilerinden yoksundur.16 Ül-
kemizde bu sorun meslek öncesi ve hizmet içi e¤itim programlar›yla çö-
zümlenmeye çal›fl›rken, ABD’de ceza adalet sistemindeki de¤iflik alan-
larda kariyer yapma olanaklar› vard›r.17 Asl›nda kamunun gözünde ce-
zaevleri hükümlü ve tutuklularla bir tutuldu¤undan, ABD’de de
1960’lara kadar infaz ve koruma memurlar›na yönelik belirgin bir aka-
demik program olmad›¤› görülmektedir. Bu görevlere sosyoloji, psiko-
loji, sosyal çal›flma gibi alanlardan kifliler atan›rd› ve gözetim ifliyle ilgi-
li kuramsal ve teknik kitaplar da oldukça azd›. 1960’larda ceza korkusu,
kurumlar›n ilkel koflullara sahip olmas›, hükümlülerin daha iyi koflullar
istemesi ve haklar›n› aramas› sonucunda akademik programlar yayg›n-
laflm›flt›r. Ö¤rencilere verilen burslar, kay›t ücretlerinin ödenmesi gibi
çeflitli flekillerde üniversite ve yüksek okullar desteklenmifl ve yüksek
ö¤retimin bu ifle yönelmesi sa¤lanm›flt›r. 1960’larda yaln›zca 26 yüksek
okul ve üniversitede cezaevine yönelik program varken, 1970’lerde 292
kurum, 340 farkl› program sunmaya bafllam›fl, birçok sosyolojik ve poli-
tik bilimler içerisinde yeni programlar oluflmufltur. Bu yeni bölümler ve
programlar alanda çal›flan ve kendi uzmanl›klar›n› ve pratik önerilerini
ö¤rencilere aktaran ö¤retim üyelerine dayanmak zorunda kalm›flt›r.
1980’lerde daha çok büyük üniversite ve yüksek okullar iki y›ll›k prog-
ramlar oluflturmufltur. 1980’de 816 yüksek ö¤retim kurumunda suçla
iliflkili program bulunmaktad›r. Bunlar›n 222’si yüksek lisans program›,
589’u lisans program›, 1209’u da ön lisans program›d›r. 1991’de 1041 e¤i-
tim kurumunda bir veya daha fazla ceza adalet sistemi derecesi verdi¤i
belirtilmektedir. Son y›llarda suça iliflkin programlar daha meslekî ola-
rak oluflturulmaktad›r. Programlar daha güçlü, daha disiplinler aras›,
daha yo¤un ve meslekî etikle daha iliflkilidir. Programlar araflt›rma yön-
temleri, istatistik, cezaevi felsefesinin de¤iflmesi, cezaevi ortam› gibi
dersleri de içermektedir. Tüm bu örnekler ABD’de zaman içerisinde ko-
nuya verilen önemi ve programlardaki art›fl› göstermektedir.18

15 (Erem, 1997)
16 (Tosun, 1961)
17 (Kratcoski, 2000)
18 (Kratcoski, 2000)
19 (Kratcoski, 2000)
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Yap›lan çal›flmalarda cezaevi personelinin e¤itim düzeyi ile hü-
kümlü ve tutuklulara tutumu aras›nda iliflki oldu¤u görülmektedir.19

Örne¤in; ABD’de 1978 y›l›nda yap›lan bir çal›flmada cezaevi persone-
linin % 57’sinin bir ifle ihtiyac› oldu¤u için bu ifle bafllad›¤› ve e¤itim se-
viyelerinin de düflük oldu¤u bulunmufltur. 1970 ve 1980’lerde binlerce
yüksek okul ve üniversitenin cezaevi personeli için e¤itim programlar›
gelifltirmesiyle, ö¤rencilerin ço¤u cezaevlerinde yöneticilik veya dan›fl-
manl›k gibi çeflitli pozisyonlarda ifle bafllam›fllard›r. ABD’de 1997’de
Cezaevleri Derne¤inin yapt›¤› taramada yeni cezaevi personelinin eski
memurlardan daha iyi e¤itimli, daha genç ve cinsiyet, ›rk ve etnik köken
aç›s›ndan genel nüfusu daha temsil edici oldu¤unu göstermifltir.20

E¤itimle birlikte personelin eskiden beri beklenen cezaland›r›c›,
otoriter, kat› ve itaatkâr rolü de de¤iflmifl, uzmanlaflmayla birlikte kifli-
sel özerklik artm›flt›r. Cezaevlerinde art›k karar veren, kendini yeni
durumlara uyarlayan ve görevine adayan kifliler görev almaktad›r.21

E¤itimin yan› s›ra, görev yapan personelin niteli¤inde de de¤iflme
olmufltur. Geçmiflte bu görevlerde daha çok erkekler görev yaparken,
son y›llarda kad›n personel say›s›nda da art›fl olmufltur. ABD’de
1990’larda cezaevi personelinin %8 oran›nda artt›¤› ve yar›m milyon-
dan daha fazla kiflinin cezaevlerinde görev yapt›¤› belirtilmektedir.22

Cezaevinin politik ve sosyal ortamlar›n›n etkisiyle, yönetim, iyilefl-
tirme ve gözetim personeli aras›ndaki kat› çizgilerle ayr›flma zaman
içerisinde bulan›klaflm›fl ve iyilefltirmeyle ilgili yeni bir felsefe olufl-
mufltur. Cezaland›rma yaklafl›m›ndan, hak edilen cezaya geçifl yap›ld›-
¤›nda, yeni stratejiler ortaya ç›km›fl ve cezaevi personeli daha önce
onlar yüklenen görevlerden baflka birçok sorumlulu¤u da üstlenmek
zorunda kalm›fllard›r. Örne¤in; cezaevi yöneticileri daha iyi kifliler ara-
s› iletiflim becerilerine sahip olma gereksinimi duymufllar, iyilefltirme
personeli denetim ve kontrol konular›na daha fazla odaklaflm›fl, infaz
ve koruma memurlar› gözetim ve iyilefltirmeye daha fazla a¤›rl›k ver-
mifllerdir.23

Bugün ABD’de “birim yönetimi” kavram› federal cezaevi siste-
mine uyarlanm›fl ve yöneticilerin, iyilefltirme personelinin ve infaz ve
koruma memurlar›n›n bir yönetim tak›m› olarak çal›flmas› ve ifllerin

20 (Kratcoski, 2000)
21 (Kratcoski, 2000)
22 (Kratcoski, 2000)
23 (Kratcoski, 2000)
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tamamlanmas›nda birbirlerine yard›mc› olma ilkesi getirilmifltir. Ay-
r›ca hükümlülerin dan›flma ve di¤er iyilefltirme programlar›na kat›-
l›mlar›n›n zorunlu hâle getirilmesi, iyilefltirme felsefesinde bir dönüm
noktas› yaratm›flt›r. Hükümlülerin kontrol edilmesi ve cezaland›r›l-
mas›ndan vazgeçilmifl, daha çok yo¤un, denetim programlar›na
önem verilmifltir. Böylelikle cezaevleri hem hükümlüler hem de per-
sonel için daha güvenli ve emniyetli bir hâle gelmifltir. Bu meslekî
e¤itim programlar›ndan, temel e¤itimden ve dan›flmanlardan vazge-
çildi¤i anlam›na gelmemektedir. Cezaevlerinde bu tür programlar da
sürdürülmekte fakat iç güvenlik daha birincil hâle gelmektedir.24

‹yilefltirme programlar› zenginlefltirilmifl ve daha denetimli bir hâ-
le dönüfltürülmüfltür. ABD’de ve birçok Avrupa ülkesinde suçlular›n
bir k›sm› toplumda iyilefltirmeye çal›fl›lmaktad›r. Genellikle iyilefltirme
programlar›na kat›l›m hükümlülerin seçimine ba¤l›d›r ancak, hüküm-
lülerin sal›verilmesi için belirlenen iyilefltirme programlar›n› tamam-
lanmas› gereklidir.25 Günümüzde cezaevleri de¤iflik e¤itim geçmifline
sahip, de¤iflik ilgi ve becerileri bulunan çok say›daki kifliye çal›flma ala-
n› sa¤lamaktad›r Cezaevlerinde; de¤erlendirme, araflt›rma, e¤itim
programlar› gelifltirme veya uygulay›c› olarak çal›flma, yönetici veya
denetimci olma gibi de¤iflik pozisyonlar bulunmaktad›r.26

ABD’deki cezaevlerinde; kurum dan›flmanlar›, kurum çal›flanlar›,
genç yarg›lama dan›flmanlar›, flartl› sal›verme memurlar›, tahliye önce-
si dan›flmanlar›, tahliye öncesi ifle yerlefltirme dan›flmanlar›, bofl zaman
dan›flmanlar›, akademik ö¤retmenler, HIV vak’as› uzmanlar›, e¤itim
dan›flmanlar›, madde kötüye kullan›m uzmanlar›, s›n›flama ve iyilefl-
tirme yöneticileri, yönetim koordinatörleri, hükümlü kay›t koordinatö-
rü, cezaevi binalar› uzmanlar›, hükümlü s›n›flama görüflmecileri ve
peneologlar gibi çok say›da uzman›n görev ald›¤› görülmektedir.27

‹nfaz alan›nda görevlilere, toplumda veya cezaevinde çal›flma ola-
na¤› sunmakta, yetiflkin veya gençlere çal›flma seçene¤i sa¤lamaktad›r.
Suçlularla dan›flman veya gözetmen olarak do¤rudan etkileflim gerek-
tiren görevlerin yan› s›ra, yönetici, e¤itim programc›s›, idarî araflt›rma-
c› gibi pozisyonlar da bulunmaktad›r. Yönetici ve denetleyici pozisyon-
daki bireyler daha fazla sorumluluk almaktad›r. Geçmiflte bu görevlere

24 (Kratcoski, 2000)
25 (Kratcoski, 2000. s: 67)
26 (Kratcoski, 2000)
27 (Kratcoski, 2000)
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sosyal çal›flma alan›nda master derecesi olanlar seçilirken, flimdi uygu-
lamal› sosyoloji ve ceza adaleti alan›nda doktoras› olanlar seçilmekte-
dir. Cezaevlerinde baz› görevler araflt›rma, de¤erlendirme, ifllemler ve
istatistik becerilerini kullanmay› gerektirmektedir. Baz› kurumlarda
sürekli istatistik kay›tlar›n tutulmas› ve rapor edilmesi gerekmektedir.
Bilgisayar programlar›n olmas›na, bürokratik ifllemlerde bilgisayar›n
kullan›lmas›na karfl›n, bu tür becerilerin akademik programlarla elde
edilmesi zorunludur. Yöneticilerin sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi bö-
lümlerindeki araflt›rma ve kuramsal geliflimle ilgili bilgilere, rapor nas›l
verilir, nas›l kullan›l›r gibi baz› istatistikî bilgilere, ceza adalet termino-
lojisine ve yasal terimlerin raporda nas›l kullan›laca¤›na iliflkin bilgile-
re ve bilgisayar kullan›m becerilerine sahip olmas› gereklidir.28

90’lardan sonra cezaevindeki tüm görevler, temel kurum uygulama-
lar› ve güvenli¤ini içerecek biçimde tan›mlanm›flt›r. ABD’de federal sis-
temde “›slah personeli” kavram› yaklafl›k yirmi y›ld›r tan›mlanmaktad›r.
Cezaevindeki tüm personel bir infaz ve koruma memuru gibi, kurum
güvenli¤i ve hükümlü denetiminde sorumluluk almaktad›r. Örne¤in;
bir hekim, hükümlünün s›n›rlar› aflt›¤›n› gördü¤ünde infaz ve koruma
memurundan yard›m almadan disiplin raporunu yazmal› ve onu ait
oldu¤u alana götürmelidir.29

Daha önceleri e¤itim merkezlerinde cezaevinde çal›flan her grup için
farkl› e¤itim modelleri varken, 1970’lerin bafllar›ndan itibaren cezaevi
personelinin tümüne ayn› felsefenin kazand›r›labilmesi amac›yla, ayn›
e¤itimden geçmesi sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Tüm cezaevi personeli
bölgesel kurumlarda iki haftal›k temel e¤itim ald›ktan sonra, Georgia’da-
ki Federal Kanun Kuvvetleri E¤itim Merkezinde üç haftal›k “Islah Tek-
niklerine Girifl” e¤itimine kat›lmaktad›r. ‹nfaz koruma memurundan,
doktorun sekreterine, hukukçu, psikolog veya di¤er meslek elemanlar›-
na kadar ifle yeni bafllayan tüm personel, bu e¤itimi almak zorundad›r.30

Tüm personelin ›slah personeli olarak e¤itilmesinin baz› yararlar›
vard›r. 

Bütün personel acil rutinleri ve yard›m alaca¤› kiflileri ö¤renmek-
tedir. Örne¤in; psikologlar, dan›flmanlar yard›m için hemen aranabile-
cek kiflilerdir. 

28 (Kratcoski, 2000)
29 (Hambrick, 1992)
30 (Hambrick, 1992)
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Bütün personel kendi alan›ndaki güvenlik konular›na çok dikkat
etmekte, herhangi bir fley ters gitti¤inde hemen harekete geçmektedir.
Bu kap›lar›n, camlar›n, hükümlülerin kontrol edilmesinde ek bir katk›
sa¤lamaktad›r. 

Biz-onlar tutumu ortadan kalmaktad›r. Hofl olmayan ifllere hep
birlikte kat›lmak çok önemlidir. 

Meslekte esneklik sa¤lamaktad›r. Disiplinler ve yönetim aras›nda
ileri-geri harekete izin vermektedir. Uzman veya gözetim personelinin
kariyer yollar›nda ayr›m yaratmamaktad›r. 

Hükümlüler daima personeli birbirine karfl› k›flk›rtmaya çal›fl›rlar.
Kurallar›n zorunlu k›ld›¤› sorumluluklar nedeniyle, hükümlülerin
personel aras›nda “iyiler” ve “kötüler” fleklinde ayr›m yapmas›n› en-
gellemektedir.

Pozisyonlar›n dikkate al›nmadan ayn› e¤itime kat›lmak, personel
aras›nda tak›m ruhu yaratmaktad›r.

Firar gibi acil durumlarda tüm personel etkili olabilmektedir. 

Cezaevi konusunda ilk kez düzenlenen bu sempozyumun bu alan-
daki çal›flmalara h›z kazand›raca¤›n› düflünüyor, bu tür geliflmelerin
ülkemiz cezaevlerinde de yaflanmas›n› diliyorum.
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Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri 
Personelinin E¤itimi

Ahmet Taflk›n*

Girifl

Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinde bulunan personelin e¤iti-
mi konusuna girmeden önce infaz›n tan›m› ve amac› ile ceza infaz ku-
rumlar› ve tutukevleri konusunda k›sa bir aç›klama yapmak yerinde
olacakt›r.

‹nfaz›n tan›m› ve amac›

‹nfaz, kelime olarak emri yerine getirme, gere¤ini yapma ve icra
etme anlam›na gelir. Cezalar›n infaz›, kesinleflmifl mahkeme kararlar›-
n›n Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan yerine getirilmesidir.

‹nfaz›n amac›; toplumun suçludan ve suçlunun da toplumun öfke-
sinden korunmas›, herhangi bir nedenle toplumsal düzeni bozan ve
kanunlar›n s›n›rlar›n› aflan kimsenin ça¤dafl tretman yöntemleriyle
rehabilite edilerek yeniden topluma kazand›r›lmas›d›r. Tüm yasa yol-
lar›n› kulland›¤› hâlde adaletin mahkûm etti¤i bir hükümlü öncelikle
cezaevi kurallar›na, disiplinine ve yasalara uymas› gerekti¤ini düflün-
melidir. Cezan›n haks›zl›¤› veya suça konu eylemindeki hakl›l›¤› bir
kenara b›rakmal›, kendi vicdan›n›n sesini dinlemeli, cezaevinde geçen
zaman› en iyi de¤erlendirmenin yolunu araflt›rmal› ve bu konuda ce-
zaevi yönetiminin yard›mlar›n› talep etmelidir. Aksi hâlde özgürlü¤ün

* Ahmet Taflk›n, T.C. Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü Tet-
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k›s›tlanmas› nedeniyle kendini zorluk içinde hisseden bir mahkûm, ge-
çen zaman›n yükünü daha a¤›r hissedecektir. Cezaevi yönetimi aç›s›n-
dan da hükümlü ve tutuklular aç›s›ndan da amaç, toplumla bar›fl›k,
uyum ve düzen içinde yaflamak olmal›d›r. Tretman›n amac› da, belli
kal›plar içinde düflünmek ve hareket etmek de¤il, kanunlar›n çizdi¤i
s›n›rlar içinde düflünüp hareket etmek ve farkl› düflüncelere sayg›l› ol-
may› ö¤renmektir. Bir hakk›n haks›z flekilde aranmas› ve savunulma-
s›n›n da haks›zl›k oldu¤u unutulmamal›d›r. 

19. yüzy›l bafllar›ndan 20. yüzy›l ortalar›na kadar infaz sistemleri
uygulanm›fl ama suçluluk ve mükerrerlik durmam›flt›r. Bu durum
günümüzde de hâlen devam etmektedir. Cezaevine giren her yüz suç-
ludan önemli bir k›sm› yeniden suç ifllemifl, 19. yüzy›lda suçlulu¤un
artmas› devletleri infaz politikalar›n› gözden geçirmeye yöneltmifl,
hürriyeti ba¤lay›c› cezan›n ac› çektirici, cezaland›r›c› yönü tamam›yla
terk edilerek sadece hürriyetin s›n›rland›r›larak suçlular›n topluma ka-
zand›r›lmalar› hedeflenmifl, kiflinin hürriyetinin ba¤lanmas›n›n kendi
bafl›na bir ceza oldu¤u kabul edilmifltir. 

Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri

Ceza infaz kurumlar› veya genel ve yayg›n kullan›m› ile cezaevle-
ri, özgürlükleri kanunla ve yetkili makam taraf›ndan k›s›tlanm›fl olan
hükümlü ve tutuklular›n bar›nd›r›ld›klar›, mahkûmlar aç›s›ndan kifliyi
›slah ederek sa¤l›kl› bir flekilde topluma kazand›ran, tutuklular aç›s›ndan
ise tedbir ve koruyucu nitelik tafl›yan daha ziyade disiplin ve güvenli-
¤i ön plânda olan kamu kurumlar›d›r. Fizikî olarak bina, personel,
mevzuat, bütçe, araçlar, demirbafl ve mahpuslar cezaevinin unsurlar›n›
oluflturur. Bu unsurlardan bina, personel, mevzuat, bütçe ve araçlar ile
demirbafllar mahkûmlar›n insan haklar›na uygun bir ortamda topluma
kazand›r›lmalar›n› ve tutuklular aç›s›ndan da güvenli¤i amaçlar. 

Ceza infaz kurumlar›, özgürlüklerin büsbütün kald›r›ld›¤› de¤il,
belli bir disiplin alt›na al›nd›¤› ve s›n›rland›r›ld›¤› yerlerdir.

Cezaevleri gerçek yönleriyle halk taraf›ndan çok az bilinen kurum-
lard›r. Ancak, firar, yang›n, yaralama ve öldürme, rehin alma, intihar,
cep telefonu ve uyuflturucu gibi yasak maddelerin bulunmas› ve toplu
açl›k grevleri gibi olaylar nedeniyle haber de¤eri aç›s›ndan medya ta-
raf›ndan gündeme getirilir ve nadiren objektif bir nitelik tafl›r. Örne-
¤in, bir firar olay›nda cezaevi personeli soruflturma geçirip yarg›lan›r
ve a¤›r bir flekilde elefltirilir; yasak madde bulunmas› hâlinde cezaev-
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leri flâmingo yolu; al›fl›lm›fl›n d›fl›nda rahat bir ko¤uflun varl›¤› hâlinde
dört y›ld›zl› otel; intihar olaylar›nda ise insan haklar›na ayk›r› yaflanmaz bir
yer olarak nitelendirilir. Olaylarla kamuoyunun gündemine gelen ce-
zaevleri haber niteli¤ini k›sa bir sürede kaybederek toplumun günde-
minden ve ilgisinden düfler. Belki, elefltirel olarak de¤il, ancak bir re-
alite olarak cezaevleri medya taraf›ndan haber de¤eri olunca gündeme
getirilmekte, bilim çevrelerince de objektif olarak masaya yat›r›lmakta-
d›r.

Ceza infaz kurumlar›n›n bafll›ca görevi, özgürlükleri k›s›tlanan tu-
tuklu veya hükümlülerin makul ve insanî koflullar alt›nda tutulmalar›-
n› ve tekrar topluma kazand›r›lmalar›n› sa¤lamakt›r. Cezaevinin bina
olarak fizikî yap›s›, personeli, bütçesi ve demirbafl› araç ve gereçleri ile
hukuksal düzenlemeleri hep bu amaca yöneliktir ve bu eksen etraf›n-
da yap›lan›r.

Ceza infaz kurumlar›, bar›nd›rd›klar› hükümlü ve tutuklular›n du-
rumuna göre “kapal› cezaevi”, “aç›k cezaevi” ve “çocuk ›slahevi” ol-
mak üzere üç ana gruba ayr›l›r.

Ülkemizde bugün için 504 ceza infaz kurumu ve tutukevi bulun-
maktad›r. Bu cezaevleri 13 farkl› tip üzerine infla edilmifllerdir. Tip
proje üzerine infla edilen cezaevlerinin yan› s›ra herhangi tip proje üze-
rine infla edilmeyen il ve ilçe cezaevleri, kiral›k cezaevleri, aç›k cezaev-
leri, çocuk ›slahevleri, kad›n cezaevi ve çocuk cezaevi bulunmaktad›r.
Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinin toplam kapasitesi 70.320, hü-
kümlü ve tutuklu mevcudu ise bugün itibariyle 64.236’d›r. Bunlardan
1121’i yabanc› uyrukludur.

Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personeli

Cezaevi personeli ve yönetimi öncelikle insan haklar›na sayg›l› ve
mevzuata ba¤l› kalmak, hükümlü ve tutuklular ise cezaevi kurallar›na
itaat edip disipline ve yasalara uymak zorundad›r. Modern ve ça¤dafl
dünyan›n bugün için kabul etti¤i infaz anlay›fl› da budur. Ceza infaz
kurumlar›n›n fiziksel koflullar› ne kadar önemliyse, personelin yöne-
tim, davran›fl ve görev anlay›fl› da o kadar önemlidir. Cezaevlerindeki
malî ve fiziksel kaynakl› olumsuzluklar› personelin üstün çal›flmas› ve
e¤itimi ile bir derece olsun azaltmak mümkündür. Bu aç›dan persone-
lin üzerine düflen yük önemli ve büyüktür. Ancak bu derece önemli bir
yükün hak etti¤i flekilde tafl›nabilmesi için personelin durumunun iyi-
lefltirilmesi de zorunludur. ‹flte, varmak istedi¤imiz nokta; yetiflmifl,
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e¤itimli ve sorunlar› en aza inmifl personel ile fiziksel koflullar› imkân-
lar›n elverdi¤i oranda azamî derecede düzeltilmifl insan haklar›na ve
onuruna uygun modern ve ça¤dafl ceza infaz kurumlar›n›n varl›¤›d›r.

Bunun için uluslar aras› standartlar belirlenmifltir. Bu standartlar›
gerçeklefltirmek için, yeterli say›da ve yüksek kalitede personel çal›fl-
t›r›lmas› ve yönetici düzeydeki personel statüsünün gelifltirilmesi ka-
ç›n›lmazd›r. Cezaevi yönetimi, her kademedeki personelini dikkatle
seçmek ve sürekli e¤itmek zorundad›r. Çünkü, cezaevinin gerekti¤i
gibi yönetilmesi, personelin dürüstlü¤üne, insanî yönüne, meslekî
bilgi ve ehliyet ile ifle yatk›nl›¤›na ba¤l›d›r.

A. Personel durumu

1 Aral›k 2003 tarihi itibariyle 31.145 olan kanunî kadromuzun
24.571’i dolu, 6574’ü bofltur. Cezaevlerimizde 36 de¤iflik unvanda per-
sonel görev yapmaktad›r. Bunlar; müdür, flube müdürü, idare memu-
ru, sayman, memur, e¤itim uzman›, kütüphaneci, e¤itim rehberi, prog-
ramc›, tabip, difl tabibi, psikolog, veteriner, eczac›, diyetisyen, peda-
gog, mühendis, mimar, ö¤retmen, infaz ve koruma memuru, infaz ve
koruma baflmemuru, kâtip, ambar memuru, floför, tahsildar, veznedar,
santral memuru, sat›n alma memuru, gemi adam›, teknisyen, tekniker,
sa¤l›k memuru, hayvan sa¤l›k memuru, aflç›, teknisyen yard›mc›s›, ka-
loriferci, hizmetli ve bekçidir. Bu personelimizin özlük haklar›n›n iyi-
lefltirilmesi ve ekonomik yönden baz› s›k›nt›lar›n›n giderilmesi yönün-
deki talep ve beklentileri elbette ki yerindedir. Ancak, malî sorunlar
maalesef ülkenin sürekli olan ve azalmayan bir sorunudur. 

Cezaevi personeli, uygar bir toplumdaki en zor görevlerden birini
yerine getirmektedir. Bu görevi gere¤ince ve profesyonel bir biçimde
yerine getirebilmek için, uygun e¤itim ve olgunlu¤a sahip olmalar›
gerekir. Avrupa Birli¤i uyum sürecinde önemli görülen konular›n ba-
fl›nda personelin e¤itim seviyesinin olabildi¤i kadar yükseltilmesidir.
Hizmetin gere¤i gibi yürütülmesine engel olmadan personel e¤itiminin
art›r›lmas› amaç ve hedeftir. Çal›flmalar›m›zda cezaevi personeline ilifl-
kin uluslar aras› standartlar dikkate al›nmaktad›r. Bunlar›n bafll›calar›
Birleflmifl Milletler Minimum Standart Cezaevi Kurallar› ile Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Cezaevi Personelinin
Statüsü, ‹fle Al›nmas› ve E¤itimi Hakk›nda Tavsiye Karar›d›r. Cezaevi
personelinin e¤itiminin uluslararas› standartlara uygun olarak yap›l-
mas› temel amac›m›zd›r. Bu alanda elde edilecek baflar›n›n sadece Ge-
nel Müdürlü¤ümüzün veya Bakanl›¤›m›z›n de¤il, ülkemizin baflar›s›
olaca¤› flüphesizdir.
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B. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personelinin e¤itimi

Cezaevleri, ülkemizde oldu¤u kadar dünyan›n pek çok ülkesinde
oldukça önemli bir konudur. Çünkü, cezaevleri ça¤dafl ve modern top-
luluklar için adaletin ayr›lmaz bir parças›d›r. Adalet, bulundu¤u her
devletin temelini oluflturmaktad›r. Cezaevlerinde bafllayan bir sorun
hiçbir zaman bafllad›¤› cezaevinin duvarlar› içinde kalmaz. Böyle bir
soruna kurumsal sorun da denemez. Çünkü konu, adaletin konusudur
ve bu alanda meydana gelen en küçük ihmal veya ilgisizlik k›sa bir sü-
re sonra ülkenin sorunu hâline gelir. Ülkemizde cezaevlerinde meyda-
na gelen ve zaman›nda küçük, yerel ve önemsiz gibi görülen olaylar›n
zamanla nas›l devlet sorunu hâline geldi¤i görülmüfltür. 

Cezaevlerinin baflar›s›nda yetiflmifl personelin önemi çok büyük-
tür. ‹nfaz sisteminde özlenen baflar› da cezaevi personelinin sürekli
e¤itimi ile olabilir. Sürekli e¤itim, sürekli araflt›rmay›, incelemeyi, ö¤-
renmeyi, ö¤retmeyi ve örnek olmay› kapsar. Hiçbir e¤itim ve bilgi al›n-
d›¤› yerde kalmamal› ve hedefine ulaflt›r›lmal›d›r. Çünkü e¤itim, han-
gi alanda olursa olsun sürekli bir ak›flt›r.

Toplumsal de¤iflime paralel olarak ceza infaz kurumlar›n›n konu-
mu ve ifllevleri de de¤iflmekte ve geliflmektedir. Cezaevlerimizde, gü-
venlik endiflesi ve cezaevlerine hâkim olabilme kayg›s›n›n sona erdi¤i,
infaz rejimi ile e¤itim ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n daha iyi nas›l yap›-
labilece¤inin düflünüldü¤ü, tart›fl›ld›¤› ve uyguland›¤› bir süreç yaflan-
maya bafllanm›flt›r. Hepimiz biliyoruz ki; etkili ve verimli bir infaz re-
jiminin sa¤lanmas›, cezaevi personelinin ça¤dafl kriterlere ve geliflme-
lere uygun olarak istihdam edilmesi ve yetifltirilmesine, ayr›ca say›,
unvan ve nitelik yönünden yeterli personel bulunmas›na ba¤l›d›r.

Ceza infaz kurumlar›nda bulunan tüm personele hizmet öncesi,
hizmet içi, adayl›k ve görevde yükselme e¤itimleri verilmektedir.

Ceza infaz kurumlar›ndaki personelin e¤itim durumlar› sürekli
iyileflmektedir. Örne¤in idare memurlu¤u kadrosuna atanabilmek
için; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iflletme, iktisadî ve idarî bilimler,
e¤itim, e¤itim bilimleri, mimarl›k ve mühendislik fakülteleri ile en az
dört y›ll›k lisans e¤itimi veren fakülte ve yüksek okullar›n sosyoloji,
psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkli¤i kabul edi-
len yabanc› fakülte ve yüksek okullar›n ad› geçen bölümlerinden me-
zun olmak gerekir.1 Cezaevi müdürlerinin idare memurlar›ndan seçil-

1 Adalet Bakanl›¤› Memur S›nav Atama ve Nakil Yönetmeli¤i m.6/16.
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di¤i göz önüne al›n›rsa ceza infaz kurumlar›ndaki yönetici kadrosu ta-
mamen üniversite mezunlar›ndan olacakt›r. Taflra atamal› personeli-
miz aras›nda fakülte mezunu olanlar›n oran› %7’dir. 

1. Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personeli e¤itim merkezleri

Ceza infaz kurumlar› ve tutukevlerinin ihtiyac› olan nitelikli per-
sonelin yetifltirilmesi ve meslekî e¤itimlerinin sa¤lanmas› amac›yla
Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri Personeli E¤itim Merkezi ile
bölge e¤itim merkezlerinin kurulmas› plânlanm›fl ve bu amaçla da
29. 7. 2002 tarih ve 4769 say›l› Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri
Personeli E¤itim Merkezleri Kanunu 2 A¤ustos 2002 tarihinde Resmî
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu kanuna göre; Genel
Müdürlü¤e ba¤l› olarak, Ankara’da bir e¤itim merkezinin yan› s›ra
dört ilde daha bölge e¤itim merkezi kurulabilecektir. Devlet Memur-
lar› Kanununun 216. maddesi kurumlar›n e¤itim merkezleri açmas›na
imkân vermektedir.

Kanunun yürürlü¤e girmesinden önce, k›sa süreli kurslar verilen
Keçiören’deki E¤itim Merkezi 17 Temmuz 2000 tarihinde hizmete aç›l-
m›flt›r. Ayr›ca, bu kanundaki düzenlemeye uygun olarak ‹stanbul’da
Genel Müdürlü¤ümüze tahsis edilen Bak›rköy E¤itim Merkezinin
faaliyete geçirilmesi ile Erzurum’da bir e¤itim merkezi al›m› için ça-
l›flmalara devam edilmektedir. Ege Bölgesi ile Güneydo¤u Anadolu
Bölgesinde birer e¤itim merkezi daha aç›lacakt›r. Bu merkezlerin
üniversitelere, e¤itim ve ö¤retim merkezlerine yak›n olmas›na özen
gösterilmektedir.

E¤itim merkezinde e¤iticilerin e¤itimi, program gelifltirme, ihtiyaç
analizleri, cezaevlerinde kriz durumlar›, krizle ve intiharla bafla ç›kma
yollar›, terör vas›fl› hükümlü ve tutuklular›n aileleri ile iletiflim, insan
haklar› e¤itimi ve dönem sonu de¤erlendirme anketleri gibi konularda
çal›flmalar sürdürülmektedir.

Keçiören Çocuk Islahevi s›n›rlar› içinde kalan Ankara E¤itim Mer-
kezi üç katl› olup 240 yatak kapasitelidir. Bu e¤itim merkezinde ö¤re-
tim görevlilerinin odalar›, kütüphane, revir, konferans salonu, toplan-
t› salonu, kafeterya, derslikler, ö¤renci iflleri, santral, fotokopi odas›,
oturma salonlar›, yatakhaneler, yemekhane, mutfak, so¤uk hava depo-
su, depolar, bilgisayar odas›, çamafl›rhane, spor salonu, kazan dairesi
ve uyguluma odas›, mevcuttur. Aç›lmas› düflünülen di¤er e¤itim mer-
kezlerinin fizikî yap›s› da bu yönde olacakt›r.
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2. E¤itim merkezlerinin amac› ve kapsam›

E¤itim Merkezlerinin amac›; ça¤dafl ölçülerde insan haklar›na say-
g›l› nitelikli personeli yetifltirmek ve bu personelin meslekî e¤itimleri-
ni sa¤lamakt›r.

E¤itim Merkezleri Kanunu; idare memurlu¤u ö¤rencilerinin hiz-
met öncesi e¤itimi, infaz ve koruma memurlu¤u ö¤rencilerinin hizmet
öncesi e¤itimi, aday memurlar›n hizmet öncesi e¤itimi ve genel olarak
tüm personelin hizmet içi e¤itimleri ile baz› personelin görevde yük-
selme e¤itimlerini kapsamaktad›r.

Ankara E¤itim Merkezi, Millî E¤itim Bakanl›¤›, Hacettepe Üniver-
sitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Jandarma Genel
Komutanl›¤›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Polis Akademisi Baflkanl›¤›
ve TODA‹ ile ifl birli¤i yaparak akademik çal›flmalar, araflt›rmalar, sos-
yal ve kültürel etkinlikler, konferans ve seminerler düzenlemek sure-
tiyle e¤itim faaliyetinde bulunmaktad›r.

3. E¤itim merkezlerinin görevleri 

E¤itim merkezlerinin görevlerini afla¤›daki flekilde s›ralamak
mümkündür:

a) Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personelini mesle¤in gerek-
tirdi¤i bilgi, beceri ve davran›fllar› kazanm›fl, hukuk devletine ve insan
haklar›na sayg›l›, adalet, onur ve tarafs›zl›k duygular›na sahip kifliler
olarak yetifltirmek ve bu görevlere haz›rlamak,

b) Ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri personelinden idare me-
murlu¤u ö¤rencileri ile infaz ve koruma memurlu¤u ö¤rencilerinin
hizmet öncesi e¤itimini, bu kurumlarda görev yapan personelin aday
memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme e¤itimlerini yapmak,

c) E¤itime tâbi tutulacaklara genel hukuk bilgisi, insan haklar›, yö-
netim hukuku, ceza ve infaz hukuku, toplumsal iliflkiler, sosyal hiz-
metler ve bedensel ve toplu savunma sporlar› gibi alanlarda e¤itim
vermek,

d) Konferans, seminer ve benzeri toplant›lar düzenlemek,

e) Personelin yetifltirilmesi için kanun, tüzük ve yönetmeliklerle
verilecek di¤er görevleri yerine getirmektir.

4. E¤itim merkezi personeli

E¤itim merkezleri, müdür, müdür yard›mc›s› ile bir bürodan
oluflmaktad›r. E¤itim merkezi müdürü, birinci s›n›fa ayr›lm›fl adlî
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yarg› hâkim ve Cumhuriyet Savc›lar› aras›ndan; müdür yard›mc›s›
ise meslekte en az befl y›l görev yapm›fl adlî yarg› hâkim ve Cumhuri-
yet Savc›lar› veya üniversite ö¤retim elemanlar› aras›ndan muvafakat-
leri al›nmak suretiyle, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün önerisi
üzerine Adalet Bakan›nca dört y›l için atanacakt›r. Kanun, süresi do-
lanlar›n yeniden atanmas›na olanak vermektedir.

E¤itim merkezlerinde görev yapan di¤er personelin atanmas› ve
her türlü özlük ifllemleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ünce
yürütülecektir.

Ankara E¤itim Merkezinde 10 ö¤retim görevlisi ve bir infaz ko-
ruma baflmemuru ile 6 infaz ve koruma memuru görev yapmakta-
d›r. Tüm çal›flanlar daha önce ceza infaz kurumlar›nda müdür, psi-
kolog, sosyal çal›flmac›, infaz koruma memur ve baflmemuru olarak
görev yapm›fl alanlar›nda deneyimli personelden oluflmaktad›r. Ay-
r›ca Genel Müdürlük üst düzey yöneticileri ders ve konferanslar ver-
mektedir.

a) Denetim 

E¤itim merkezleri, adalet müfettifllerince denetlenecektir. Ayr›ca
müdür ve müdür yard›mc›lar› d›fl›ndaki personel, Ceza ve Tevkifevle-
ri Genel Müdürlü¤ünce de denetlenebilecektir.

b) E¤itim kurulu

E¤itim merkezinin dan›flma organ› olan E¤itim Kurulu, Adalet Ba-
kanl›¤›nda Bakan›n baflkanl›¤›nda afla¤›daki üyelerden oluflmaktad›r:

1. Adalet Bakanl›¤› Müsteflar›,

2. Yarg›tay’›n kendi üyeleri aras›ndan seçece¤i bir üye,

3. Dan›fltay’›n kendi üyeleri aras›ndan seçece¤i bir üye,

4. Yüksekö¤retim Kurulunun, Ankara’daki üniversitelerin ceza ve
ceza usul hukuku ana bilim dal›ndan seçece¤i bir ö¤retim üyesi ile e¤i-
tim bilimleri, sosyoloji, psikoloji veya sosyal hizmetler alanlar›ndan se-
çece¤i iki ö¤retim üyesi,

5. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,

6. Adalet Bakanl›¤› Personel Genel Müdürü, E¤itim Daire Baflkan›
ve Türkiye Barolar Birli¤inin seçece¤i bir temsilci,

7. E¤itimden sorumlu Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s›.

Seçimle gelen üyelerin görev süreleri dört y›ld›r. Süresi dolan üye-
ler tekrar seçilebilir.
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E¤itim Kurulu her üç ayda en az bir defa toplan›r. Baflkan gerekli
gördü¤ü hâllerde Kurulu toplant›ya ça¤›rabilecektir.

Adalet Bakan›n›n bulunmad›¤› zamanlarda E¤itim Kuruluna Adalet
Bakanl›¤› Müsteflar› baflkanl›k edecektir. E¤itim Kurulunun sekreterlik
görevi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ünce yerine getirilecektir.

c) Ö¤retim görevlileri

E¤itim merkezlerinin ö¤retim görevlileri, Adalet Bakan›n›n iste-
mi üzerine ilgili kurum, kurulufl veya kurulun yetkili organlar›nca ek
görevle görevlendirilmeleri uygun görülen yeteri kadar Yarg›tay ve
Dan›fltay üyeleri, yüksekö¤retim kurumlar› ö¤retim elemanlar›, mes-
lekte fiilen on y›l›n› tamamlam›fl hâkim ve Cumhuriyet Savc›lar› ile
avukatlar, ceza infaz kurumlar› ve tutukevleri kontrolörleri, ceza in-
faz kurumlar› ve tutukevleri müdürleri, doktorlar›, psikologlar›, psi-
kiyatrlar›, pedagoglar›, sosyal çal›flmac›lar› ve ö¤retmenleri ile di¤er
uzmanlardan oluflacakt›r.

E¤itim merkezlerinin teflkilât, görev, çal›flma, disiplin ve denetimi
ile e¤itim ve ö¤retime iliflkin esas ve usuller, çal›flanlar›n görev, yetki
ve sorumluluklar›, E¤itim Kurulunun toplant›, çal›flma esas ve usulle-
ri, e¤itim merkezlerine kabul edilecek olanlarda aranacak nitelik ve
flartlar, giyilecek resmî k›yafetler, okutulacak dersler, e¤itim ve s›nav-
lar›n esas ve usulleri, e¤itim görenlerin tâbi olacaklar› disiplin kuralla-
r› ve di¤er hususlar hakk›nda yönetmelik taslaklar› haz›rlanm›flt›r.

5. E¤itim merkezinde verilen e¤itimler

Ankara E¤itim Merkezinde 17. 7. 2000 tarihinden bugüne kadar 39
dönem e¤itim gerçeklefltirilmifltir. Bu süre içerisinde çeflitli tarihlerde
gerçeklefltirilen kurs ve seminerlere 27 ö¤retim görevlisi, 368 birinci
müdür, 278 ikinci müdür, 303 idare memuru, 22 psikolog, 20 sosyal ça-
l›flmac›, 9 doktor, 3 difl hekimi, 10 ö¤retmen, 12 kontrolör, 161 sayman,
1.097 infaz ve koruma baflmemuru, 1.344 aday infaz ve koruma memu-
ru, 171 teknisyen, 218 aflç›, 1 ambar memuru, 2 zab›t kâtibi, 2 floför, 5
hizmetli, sivil toplum kurulufllar›ndan 35 gönüllü ve 97 di¤er personel
olmak üzere toplam 4.185 kifli kat›lm›flt›r.
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Yusuf’un Zindana At›l›fl›

Dursun Ali Tökel*

Edebî eserler, sanatç› ad›n› verdi¤imiz, varl›¤› duyufl ve alg›s› s›ra-
dan insandan farkl› olan kiflilerin ortaya koymufl oldu¤u eserlerdir. Sa-
natç› bazen yaflanan hayat›n içinden, bazen geçmiflin insanl›¤a bir ibret
olacak sahne ve kiflilerinden, bazen tamamen fantastik ve kurgusal
alandan konular seçer ve edebî olman›n flartlar› içerisinde eserler verir.
Bu eserler edebî olmalar› nispetinde kal›c›l›¤› yakalarlar. Hissetti¤i ›s-
t›rab›, bihakk›n yaflayamayan sanatç› kal›c› olmaktan uzaklafl›r. Günü
birlik olan›n kendisi de günü birlik olur gider. 

Sanatç›lar›n eser verme aflamas›nda s›kl›kla müracaat etti¤i alan-
lardan biri de tarihte yaflanm›fl, ama izleri, flöhret ve etkileri yafland›¤›
anla s›n›rl› kalmay›p sonraki devir ve ça¤larda da sürüp giden ve in-
sanl›¤›n ortak haf›zas›nda kendisine silinmez bir yer bulmufl çok
önemli hâdiselerdir. Bu olaylar yafland›¤› an› etkiledi¤i kadar insanl›¤›n
maceras›n› da etkilemifl, toplumlar üzerinde derin etkiler b›rakm›flt›r.
Evrensel bir gerçeklik ve flöhret yakalam›fl bu tür olaylar›n bazen tra-
jik, bazen dramatik yan› sanatç› bir kiflili¤i her zaman derinden etkile-
mifltir. Sanat›n evrensel ruh ve mesaj›na do¤as› gere¤i uygun olan bu
tür hâdiseler neredeyse bütün büyük toplumlar›n sanatç›lar› taraf›ndan
ifllenmifltir. Tarihin derinliklerinden bugüne kadar gelen ve etkisini
hâlen de devam ettiren ve as›rlarca birçok sanatç› taraf›ndan kaleme
al›nan bu tarihî konulardan biri de Yusuf Peygamberin yaflam›fl oldu-
¤u serüvendir.

* Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Ondokuz May›s Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Samsun.



Yusuf Peygamber ‹brahim Peygamberin torunu olan Yakup Pey-
gamberin o¤ludur. Babas› taraf›ndan paylafl›lmaz bir sevgiyle sevilen
Yusuf, üvey kardeflleri taraf›ndan afl›r› derecede k›skan›lm›fl ve bu
k›skançl›k onun hayat seyrinde derin maceralar›n do¤mas›na sebep ol-
mufltur. Kardeflleri k›skançl›klar› yüzünden Yusuf’u öldürmek iste-
mifller, fakat daha sonra onu bir kuyuya atarak b›rak›p gitmifllerdi. O
civardan geçmekte olan kervanc›lar, su ihtiyac› için kuyuya geldiklerin-
de orada duran Yusuf’u görmüfller ve onu oradan ç›kararak yanlar›n-
da götürmek suretiyle M›s›r’da bir köle olarak satm›fllard›. Yusuf’u sa-
t›n alan M›s›r’›n kraldan sonraki en yetkili kiflisiydi. Yusuf bu sebeple
sarayda M›s›r azizinin evinde bulunuyor ve hayat›n› orada geçiriyor-
du. Yusuf gençlik ça¤›na geldi¤inde azizin kar›s› Züleyha Yusuf’a afl›k
olmufl ve onunla beraber olmak istemiflti. Fakat Yusuf bu iste¤e fliddet-
le karfl› ç›km›fl sonunda da gururu k›r›lan Züleyha taraf›ndan hapse
at›lm›flt›. Y›llarca hapiste yatan Yusuf, hiç kimsenin yorumlayamad›¤›
M›s›r kral›n›n rüyas›n› yorumlad›¤› için hapisten ç›kar›lm›fl, suçsuzlu-
¤u anlafl›lm›fl ve o s›ralarda ölen M›s›r azizinin yerine M›s›r’a maliye
ifllerinden sorumlu kifli olarak atanm›flt›. Daha sonra Yusuf Peygam-
ber, hem bir peygamber hem de devlet adam› olarak insanlar›n gön-
lünde taht kurmufl, y›llar sonra kardefllerini affetmifl, babas› ve kardefl-
lerini M›s›r’a getirterek ‹srailo¤ullar›’n›n M›s›r’daki maceras›n›n baflla-
mas›na sebep olmufltu. Bak›lmaya doyulmayan nazl› bir evlât olmak-
tan pazardan sat›lan bir köle olmaya, bir köle olarak girilen sarayda bir
devlet adam› olarak yükselmeye, iftiraya u¤ray›p hapse at›lmaktan,
masumiyeti ispatlan›p suçlayanlar›n bile bafl›na idareci olmaya do¤ru
de¤iflkenler ve z›tl›klar içerisinde cereyan eden bu ola¤anüstü macera-
n›n, bir de kutsal kitaplarca da vurgulanan etkisi as›rlarca silinmemifl
aflk fasl›, sanatç›lar için flüphesiz bulunmaz mevzulardan olmufltur.
Yusuf Peygamber üç büyük dinin de kutsal sayd›¤› kiflilerden biri ol-
du¤undan bütün bu dinlere inanan toplumlar›n sanatç›lar› taraf›ndan
konu olarak ifllenmifl ve ortaya çok de¤iflik eserler ç›km›flt›r.

Yusuf Peygamberin hikâyesinin en önemli bölümlerinden biri de
onun hapse at›lmas› ve orada ikamet etmesi k›sm›d›r. Bu araflt›rmada
‹slâm medeniyeti dairesinde kaleme al›nm›fl Yusuf Peygamber konulu
baz› eserlerde Yusuf Peygamberin hapse at›lma sebebi, hapse at›lma
biçimi, hapse girmesinin sebep ve hikmetleri üzerinde durulacakt›r.
Bu sebep ve hikmetler çeflitli eserler taranmak suretiyle ç›kar›lm›fl ve
birbirinden çok farkl› hikâyelerle karfl›lafl›lm›flt›r. Meselenin esas›nda
olmad›¤›n› düflündü¤ümüz bu farkl›l›klar taraf›m›zdan ilginç bulun-
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mufl ve geçmifl ça¤lar›n sanatç›lar›n›n eser ortaya koyma anlay›fl ve
metotlar›n›n izlerinin bu tür çal›flmalarla daha ayr›nt›l› bir flekilde tespit
edilece¤i kanaatine var›lm›flt›r. Bu çal›flmada 12 yazma ve 6 matbu eser
taranm›fl ve ulafl›lan sonuçlar bu eserlerin incelenmesine dayand›r›lm›fl-
t›r. 

Yusuf’un hapse at›l›fl sebebi 

1. Kutsal kitaplarda

Tevrat’a göre Yusuf, Züleyha’n›n isteklerine cevap vermemiflti. Bir
gün Züleyha, Yusuf’u evde yaln›zken yakalam›fl ve onunla olmak iste-
miflti. Fakat Yusuf buna yanaflmad›. Bunun üzerine Züleyha onun üze-
rine sald›rd›. Yusuf gömle¤ini onun elinde b›rakarak kaçt›. Tam bu
esnada Züleyha’n›n kocas› geldi ve Yusuf’u kaçarken gördü. Züleyha,
“Yusuf bana sald›rd› iflte gömle¤i elimdedir, ben ba¤›r›nca da kaçt›”
deyince Potifar (Züleyha’n›n kocas›) öfkelendi ve Yusuf’u hapse att›rd›:
“Bana senin kölen böyle yapt›” diyerek kar›s›n›n kendisine söyledi¤i
sözleri iflitti¤i zaman, öfkesi alevlendi ve Yusuf’un efendisi onu al›p
zindana, kral›n mahpuslar›n›n ba¤land›¤› yere teslim etti ve orada zin-
danda kald›”1 Tevrat’a göre Yusuf zindanda iki y›l kalm›flt›.

Kur’an’a göre ise Yusuf’u hapse att›ran M›s›r azizinin kar›s›yd› (Zü-
leyha). Yusuf Suresinde onun hapse at›l›fl›yla ilgili olaylar flu flekilde an-
lat›lmaktad›r: “ [Züleyha, Yusuf’un güzelli¤i karfl›s›nda hayran olan ve
meyve yerine ellerini kesen kad›nlara] dedi ki: ‹flte hakk›nda beni k›na-
d›¤›n›z flah›s budur. Ben onun nefsinden [murad almak] istedim, fakat
o, [bundan] fliddetle sak›nd›. Andolsun, e¤er o kendisine emredece¤imi
yapmazsa mutlaka zindana at›lacak ve elbette zelillerden olacakt›r.
[Yusuf] Ey Rabbim! Bana zindan, bunlar›n benden istediklerinden da-
ha iyidir. E¤er sen onlar›n hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyle-
der ve cahillerden olurum dedi... Sonra [Aziz ve arkadafllar›] kesin de-
lilleri görmelerine ra¤men [halk›n dedikodusunu kesmek için] yine de
onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmalar› kendilerine uygun gö-
rüldü.”2 Buna göre Züleyha, emrine karfl› geldi¤i için Yusuf’u hapse at-
t›rmak istemifl, bu fikrini kocas›na açm›fl ve onun da onay›yla Yusuf’un
hapsedilmesi uygun görülmüfltü. Fakat Kur’an’da daha baflka bir ince-

1 Kitab-› Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, Tekvin, Bab 39/19-20. Kitab-› Mukaddes fiir-
keti, ‹stanbul 1996, s. 43.

2 Yusuf Suresi (Sure No: 12), Ayet 32, 33, 35.
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li¤e de iflaret edilmektedir. Kad›nlar›n flerrinden korunmak için hapse
girmeyi isteyen Yusuf’un bizzat kendisidir. Yusuf, yukar›da zikredilen
33. ayette kad›nlara uymaktansa hapse girmeyi ye¤ledi¤ini söylemekte
ve bunun için dua etmektedir. 34. ayette ise bu duan›n kabul edildi¤i
belirtilmektedir: “Rabbi onun duas›n› kabul etti ve onlar›n hilesini
uzaklaflt›rd›. Çünkü o, çok iyi ifliten, pek iyi bilendir.”3

2. Eski tefsir ve mesnevîlerde 

Kur’an’›n yorumlanmas› anlam›na gelen tefsir ilmi, ‹slâmî ilimle-
rin en bafl›nda gelmektedir. As›rlarca pek çok âlim taraf›ndan
Kur’an’›n tefsiri yap›lm›flt›r. Türklerin Anadolu’ya geliflinden itibaren
de Türkçe olarak Kur’an meal ve tefsirleri yap›lm›fl ve halk›n istifade-
sine sunulmufltu. Bu tefsirlerde Yahudi ve Hristiyan hikâyeleri olarak
adland›rabilece¤imiz ‹srailiyyat rivayetleri çokça bulunurdu. Yusuf
Suresi ve Yusuf u Züleyha mesnevîlerinde de ‹srailiyyat kabilinden
hikâyelere bolca rastlan›lmaktad›r. Bu anlamda tefsirlerimizin ve mes-
nevîlerimizin anlat› yap›s›nda Kur’an’dan çok Tevrat ve sair Yahudi
hikâyelerinin derin tesiri mevcuttur. Kur’an’da Yusuf’un hapsedilifli
Züleyha’n›n öfkesi sonucu oldu¤u aç›kça belirtilmesine ra¤men ulema
ve fluaram›z›n bu gerçekli¤i göz ard› ederek pek çok rivayet ileri sür-
meleri ve çok de¤iflik gerekçelerle olay› süslemeleri flayan-› dikkat bir
durumdur. Yusuf’un hapsedilmesine kadar geçen süreçte onun bafl›na
gelenler de Kur’an’dan ziyade Tevrat ve ‹srailiyyat kaynakl› hikâyele-
re dayanmaktad›r. Burada Yusuf’un hapsedilmesine kadar geçen süre-
ce k›saca de¤inmek istiyoruz. 

a. Kur’an’a göre Yusuf’un hapisten önceki maceras›

Yakup Peygamber Yusuf’u ziyadesiyle sevmektedir. Bu durum Yu-
suf Suresinin 8. ayetinde flu flekilde anlat›lmaktad›r: “[Kardeflleri] dedi-
ler ki: Yusuf’la kardefli babam›za bizden daha sevgilidir. Hâlbuki biz
kalabal›k bir cemaatiz. Herhâlde babam›z apaç›k bir yanl›fll›k içinde-
dir.” Yusuf’un kardeflleri bu k›skançl›k sebebiyle Yusuf’u öldürmeye
karar verirler. Fakat daha sonra bu fikirlerinden vazgeçerek onu bir
kuyuya atarlar. Bir kervan kuyunun yan›ndan geçerken onu bulur ve
M›s›r’a götürerek köle olarak satar. M›s›r azizinin yan›nda hayat›n› de-
vam ettiren Yusuf Peygamber, daha sonra Züleyha’n›n iftiras› sonucu
hapse att›r›l›r ve orada bir müddet kal›r. Daha sonra Firavun’un rüya-
s›n› yorumlamas› sonucu hapisten ç›kar. 

3 Yusuf Suresi (Sure No: 12), Ayet 34.
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b. Tefsir ve mesnevîlere göre Yusuf’un hapisten önceki macera-
s› 

Kur’an teferruata girmeksizin bu süreci özet hâlinde vermiflken di-
¤er eserlerde onun hapsedilmesine kadar geçen süreçte Yakup ve Yu-
suf’un bafl›na gelenler ve bunlar›n hikmet ve sebepleri üzerine ayr›nt›l›
bir flekilde durulmufltur. Mesnevîlerimizde Yakup’un neden Yusuf’tan
ayr› düfltü¤ü ve ona hasret olarak bir ömür geçirdi¤i hiç de bir peygam-
bere yak›flmayacak gerekçelerle aç›klanmaktad›r. Buna göre; Yusuf
do¤du¤u zaman annesi do¤um an›nda ölmüfltü. Yakup Peygamber,
Yusuf için bir süt anne aramaya bafllam›flt›. Sonunda yan›nda küçük bir
o¤lu olan bir kad›n bulundu. Bu kad›n hem kendi o¤lunu hem de Yu-
suf’u emzirmeye bafllad›. Fakat zamanla sütü yetmemeye bafllad›. Bu-
nun üzerine Yakup, o¤lunun dad›s› olan bu kad›n›n kendi evlâd›n› ka-
d›ndan ay›rma karar›n› verdi. Kad›n “Beni evlâd›mdan ay›rma.” diye
ne kadar yalvard›ysa da Yakup onu dinlemedi. Bunun üzerine kad›n da
Yakup’a “Dilerim Tanr› da seni evlâd›ndan ay›rs›n!” diyerek beddua et-
ti. Tanr› da bu bedduay› kabul etti ve bu sebepten Yakup, o¤lu Yu-
suf’tan ayr› düfltü. Erzurumlu Darîr bu konuda flunlar› söylemektedir: 

Çünki togd› Yusuf öldi anas›
Bir karavafl ald› satun atas›
Yusufu ol karavafl besleridi
Besleyici an› hofl sever idi
Ol karavaflun bir ogl› var›d›
Kim güler yüzlü gözel dil-dâr›d›
‹kisin emzürmege süd yitmedi
Ya’kub anun oglun› hem tutmad›
Karavaflun satd› ogl›n ol zaman
Zârî k›lup inledi ol nâ-tüvan
Nite kim mahrum k›ldun sen beni
Satdura oglancugun› ol ganî
Kim hacet kapus› açukd› meger
Haceti old› kabûl iy mu’teber
Gel s›nuk gönülden özini sak›n
Kim s›nuk gönül bilür tanr› hak›n
Eyle buyurd› hudavend-i kerim
Ben s›nuk gönülde oluram mukîm4

4 Erzurumlu Darîr, K›ssa-i Yusuf, (hzl. Leyla Karahan), TDK Yay›nlar›, Ankara
1994, s. 137-138; ayr›ca bkz: Dukakin-zade, Kitab-› Yusuf u Züleyha, Süleymaniye
Kütüphanesi, Ba¤datl› Vehbi 1730, (243-b / 244-a).
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Yakup’un ayr›l›k belâs›na u¤ramas›n›n sebebi bu idi. Peki Yusuf
niçin babas›n›n kat›nda bu kadar sevgili iken ayr›l›klara düflmüfl, ku-
yulara ve zindanlara at›lm›fl ve bir köle olarak sat›lm›flt›? Eski eserleri-
miz bu hususta pek çok rivayette bulunmufltur. Kur’an’da hiç birine
iflaret edilmeyen bu olaylar›n bir sanatç› kurgusundan ibaret oldu¤u-
nu zannetmekteyiz. Zira yukar›da da dedi¤imiz gibi ileri sürülen bu
sebepler peygamber tavr›yla ba¤daflmayan gerekçelerdir. Bu sebepleri
befl bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.

1. Bir gün Yakup bir kulunu dö¤dü. Yusuf da orada olmas›na ra¤-
men kula flefaatçi olmad›. O zaman Hak Tealâ Yakup’a dedi ki: “Ya Ya-
kup Yusuf’u kullu¤a b›rakay›m ki kullar›n hâlinin nice oldu¤unu bile-
sin.”

2. Yusuf bir gün aynaya bakt› ve “Ben bir köle olsam bana paha bi-
çilemezdi” dedi. Hak Tealâ bu söze itap etti. “Ya Yusuf, suretini görün-
ce bana flükretmek yerine niçin kendini bahaya ç›kard›n. Ben seni bir
köle edeyim de k›ymetini sana bildireyim. Kendisini be¤enen benim
kat›mda k›ymetsizdir. K›ymet ancak benim verdi¤imdir.” dedi.

Dukakinzade’nin eserindeki “Mah-› Ken’an’›n Sebeb-i Felâketi ve
Bais-i Belâ ve Mihnetidür” bafll›kl› bölümde Yusuf’un bir gün aynaya
bakt›¤› ve kendi güzelli¤ine hayran kald›¤›, yeryüzünde hiç kimsenin
kendisi kadar güzel olmad›¤› yolunda bir düflünceyle kibre kap›ld›¤›
ve bu yüzden helâk oldu¤u söyleniyor:

Mezad olsam misal-i dürr-i meknun
Yetiflmezdi bahama mal-› Karun
Sebep ol old› anun mihnetine
Belâ-y› firkatine zahmetine5

3. Hak Tealâ Yusuf’u padiflah edecekti, ama önce onu kul eyledi ki,
padiflah olunca kullar›n k›ymetini bile.

4. Yusuf padiflahl›k diledi. Hak Tealâ onu köle eyledi, kula padi-
flahl›k dilemek yak›flmaz. 

5. Yusuf bir gün flöyle söyledi: “Bizim asl›m›zda padiflahl›k çok-
tur”. Hak Tealâ bu sözü be¤enmedi. Onu kul eyledi. Ta ki, kifli asl›yla
övünmeye, onun k›ymeti olmaz.6

5 Dukakinzade, Kitab-› Yusuf u Züleyha, Süleymaniye Kütüphanesi, Ba¤datl› Veh-
bi 1730, 239-a.

6 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 166.
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Yusuf’un bafl›na gelen felâketlerin sebepleri bu flekilde izah edilir-
ken, Yusuf’un hapse at›lma gerekçeleri, hapsedilme biçimi ve hapis sü-
resinin uzamas› hususlar›nda da çok de¤iflik, birbirinden tamamen
farkl› rivayetlere rastlan›lmaktad›r. Kur’an’a göre, Züleyha, Yusuf’u
kendi emrine ram olmad›¤› için bir ceza olmak üzere hapse att›rm›flt›.
Baz› tefsir ve mesnevîlerde ise bunun için tamamen baflka gerekçeler
ileri sürülmektedir. Bunlar› flu flekilde s›ralamak mümkündür:

3. Edebî eserlerde

1. Yusuf Züleyha’n›n isteklerine boyun e¤medi¤i için hapsedil-
miflti

Kutsal metinden de anlafl›ld›¤› kadar›yla as›l gerekçe bu idi. Baz›
mesnevîler de bu gerekçeyi zikretmifllerdir. Bir yazmada bu olay flu fle-
kilde anlat›lmaktad›r. “Yusuf’un zindana at›lma sebebi: “Züleyha bil-
di kim Yusuf (as) ram olmaz ve sözüne uymaz diledi kim Yusuf (as)›
bir iki ay zindan koydura flayed ki zindanda zahmet gördükde sözüne
uya erine ay›tt› bu Ken’anî o¤lan benim hakk›ma yaramaz sözler söy-
ler imifl ve flehirde buna haber sorarlarm›fl ve beni halka rüsvay ider-
mifl Züleyha beni döfle¤ine ça¤›rd› ben gitmedim dirmifl bunu zindana
koymak gerekir kim suç bunda oldu¤unu bileler il beni dillerinden b›-
ragalar ve bu sözi unudup söylemeyeler Aziz-i M›sr Yemliha ile mefl-
veret itdiler ki biraz müddet Yusuf (as) zindanda ola ki bu söz bas›la
halk unudalar pes Yusuf (as) zindana koydular. Hz Yusuf (as) zindana
girdi kâh namaz k›lar idi ve kâh zindanda olan halka nasihat iderdi ve
hasta olanlar› t›mar iderdi ve gâh düfl görenlerin düflüni ta’bir iderdi.”7

2. Züleyha Yusuf’u cezaland›rmak için de¤il korkutmak için bir iki
günlü¤üne hapse att›rm›flt› 

Bir baflka yazma eserde de bu olay flu flekilde anlat›lmaktad›r:
“Züleyha ‘ben seni zindana koyup ölünce anda turas›n ben senin için
helâk olmakdan ise görmeyüp katlanmak ye¤dür’ amma Zeliha’n›n
murad› mücerred zindanda mahfuz etmek de¤ül hemân korkutmak
içün idi. Belki bana ram olup murad›m hâs›l olur deyu hemân zindanc›-
ya [20a] haber salup Yusuf (as) bir sand›k içine koyup zindana yollad›.”8

7 Hikâyet-i Yusuf (A.S) ‹le Züleyha, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar 4078,
27-b/28-a.

8 Yusuf u Zeliha K›ssas›, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac› Mahmut Efendi 4321/1,
20-a, (Eserin içindeki bafll›k flöyle: “Hâzâ Kitab-› Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha”).
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3. Züleyha, “Madem ben göremiyorum, öyleyse hiç kimse görme-
sin” diye Yusuf’u zindana att›rm›flt›. 

Rabguzî’nin kanaati bu flekildedir: Züleyha flöyle düflündü. “Be-
nim ad›m ç›kt›. Yusuf’a biraz terbiye lâz›m. Ayr›ca zindana atarsam
onu kimse göremez, madem ben göremiyorum, hiç kimse görmesin:
“Men körmedim özgeler hem körmesün tep zindanga saldurd›.”9

4. Yusuf’un zindana girifl sebebi zindanda yaflayan ve onu görme-
yi çok isteyen veli bir kuldu. 

Bu görüfl Rabguzî’ye aittir. Zindanda Allah’›n bir veli kulu vard›.
O kulun gönlünde Yusuf sevgisi had safhadayd›. Allah’a “Allah’›m bana
Yusuf’un cemalini göster.” diye dua etti. Allah da onun duas›n› kabul
etti ve Yusuf bu yüzden zindana gitti.10

5. Ayette de belirtildi¤i gibi, kad›nlar›n flerrine u¤ramaktansa hap-
se girmeyi tercih eden Yusuf’un kendisi idi. Etti¤i dua kabul olmufl ve
bu yüzden zindana girmiflti. 

Yusuf Suresi 33. ve 34. ayetlerde Yusuf’un flöyle dua etti¤i ve du-
as›n›n kabul edildi¤i belirtilmektedir: “Ey Rabbim! Bana zindan bunla-
r›n benden istediklerinden daha iyidir. E¤er sen onlar›n hilelerini ben-
den çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum. Rabbi onun
duas›n› kabul etti ve onlar›n hilesini uzaklaflt›rd›...” Baz› yazar ve flair-
ler Yusuf’un hapse girmesini onun kendi iste¤inin sonucu oldu¤unu
söylemektedirler. Bir eserde bu sebep Yusuf’un Cebrâil’e sordu¤u bir
soruyla gündeme getirilmektedir: Yusuf sordu: “Ya Cebrail, Tanr› Te-
alâ beni niçin zindana koydu?” Cebrail eyitti: “Ya Yusuf sen kendözü-
ni zindana lây›k gördün, bana bu iflden zindan yi¤dür dedin, Tanr›y›
anmadun, kendözüni ana ›smarlamadun” dedi.11

Hamdî mesnevîsinde bunu flu flekilde anlatmaktad›r: 

Etti Yusuf du’a çü zindan›
Etti Hak habse mübtelâ an›
Ak›bet ecli için etse du’â
Habs-i gamdan halâs ederdi Hudâ
Hayr ile eylesin du’ay› kifli
Tâ ›ra¤ ola cümle flerden ifli12

9 Rabguzî, K›sasü’l-Enbiya, (hzl. Aysu Ata), TDK Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 121.
10 Rabguzî, K›sasü’l-Enbiya, (hzl. Aysu Ata), TDK Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 121.
11 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-

lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 171.
12 Hamdî, Yusuf u Züleyha, (hzl. Naci Onur), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1991, s. 345.
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Arapça olarak kaleme al›nan Bir Yusuf Suresi Tefsiri’nde de ayn›
motif ifllenmektedir. Bu tefsirde, Yusuf Suresinde “gâle rabbi’s-sicn..”
ile bafllayan ayetin tefsirinde, Yusuf’un hapse niçin girdi¤i bahsi iflle-
nirken, ayete at›fta bulunularak, hapse girmeyi Yusuf’un kendisinin
istedi¤i söylenmekte ve Musa’n›n, Nuh’un, Âdem’in ve Yakup’un söz-
lerinden de hareketle kiflinin kendi sözlerinin kendisini felâkete veya
kötü sonuca götürece¤inden bahsedilmektedir. Musa kardefli Harun’a
kavminin kendisi yokken sap›taca¤›ndan korktu¤unu söylemifl ve ha-
kikaten de öyle olmufltu. Nuh, o¤luna e¤er gemiye binmezse bo¤ula-
ca¤›n› söylemifl ve o¤lu bo¤ulmufltu. Yakup, çocuklar›na, “Yusuf’u
kurdun kapmas›ndan endifle ediyorum” demifl ve çocuklar›n akl›na
onlar›n istedi¤i ama bulamad›¤› kötü senaryoyu koymufltu.13 Yine K›s-
sa-i Yusuf adl› bir baflka Arapça eserde de ayn› ayete at›fta bulunul-
maktad›r. Eserde Yusuf’un hapse girmesinin onun duas› yüzünden ol-
du¤u, (Rabbim beni ça¤›rd›klar›na uymaktansa hapse girmeyi tercih
ederim), duas›n›n kabul edilmesinin ise peygamberlerin duas›n›n ka-
bul edilmesinden kaynakland›¤› söyleniyor ve örnekler veriliyor: Al-
lah Eyyub’un duas›n›, Nuh’un duas›n›, Zekeriya’n›n duas›n› bütün
peygamberlerin duas›n› an›nda kabul eder.14 (68-a).

6. M›s›r Hükümdar›, Züleyha’y› cezaland›rmak için Yusuf’u hapse
att›rm›flt›.

Bu görüflü ileri sürenler Hükümdar›n, Yusuf’un zindana at›l›fl›na
izin vermesini yorumlamaktad›rlar. Onlara göre; Züleyha, Yusuf’u
zindana att›rmak için izin istiyor. Hükümdar da “Tamam onu hapse-
din ve ben ölünceye kadar da onu hapisten ç›karmay›n.” diyor.

Sultan eydür Yusufu haps edersin
Ben ölünce an› ç›karmayas›n 

Ölünceye kadar ç›karmama sebebini soranlara flöyle diyor: “Ama-
c›m Züleyha’ya mihnet etmek. Bir âfl›k için en büyük kah›r sevdi¤ini
görmemektir. Züleyha böylece onu görmeyecek ve ona gönül verme-
yecek.”15

13 Yusuf Suresi Tefsiri, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya-Antalya Tekelio¤lu
837/1, Arapça, 28-b.

14 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2122, Arapça yazma. Eser
içindeki ad›: “Mevaz›’-i ‹bn-i Cevzî”, 68-a.

15 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar 2560, 36-a. (Yazma fli-
ir. Bafl taraf› eksik, kitap sonu tarih 1205).
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7. Züleyha, Yusuf’u cezaland›rmak için de¤il, aksine Yusuf’u di¤er
insanlar›n kötü bak›fllar›ndan korumak ve baflka kad›nlardan muhafa-
za etmek için hapse att›rm›flt›. 

Bu enteresan görüflü dile getiren kaynaklar da vard›r. 14. yüzy›lda
yaz›lan bir K›sas-› Enbiya’ya göre Yusuf’un zindana at›lma sebebi,
Yusuf’u di¤er kad›nlardan korumak içindi. Yusuf’u gördükleri zaman
ellerini kesen kad›nlar, “Ne yapal›m da Yusuf’u Züleyha’n›n elinden
alal›m?” diye düflünüyorlar ve bu düflünceyi Züleyha ö¤reniyor. Onu
kad›nlardan kaç›rmak için hapse gönderiyor: “Andan sonra ol avratlar
ittifak idüp dan›fld›lar ki ‘Yusuf’u ele nice getürevüz’ didiler. Zeliha
dahi an› iflitti, eyiddi: ‘Acaba nidem de Yusuf’› anlardan gizleyem.” di-
di. Pes vard›lar, Zeliha s›rr›n› beglere buyurdu. Padiflahlar dükeli bil-
diler. Çünki Aziz-i M›sr an› bildi, buyurd› Yusuf’› zindana koyd›lar.
Zindanc› gördi Yusuf’›n tac› bafl›nda, geyece¤i e¤ninde. Eyttiler: ‘Geye-
ce¤in soyalum.’ Zeliha eytdi: ‘Kon, dursun, ben bun› zindana getürme-
düm belki halkdan kaçurdum. Ben an› ayruklardan kaçurdum, getür-
düm” dedi.16 Andan Züleyha buyurdu zindan› süpürdüler, hal› döfle-
diler, bir kürsi kodular. Yusuf ol kürsi üzere oturdu.17 Yusuf’u hil’atler
içinde “imame-i M›sr bafl›nda, altun kur belinde, k›ymetlig tonlar en-
ginde”18 zindana götürüyorlar, zindanc› bunlar› ç›kar›p zindan elbise-
leri giydirmek istiyor, Züleyha flöyle diyor: “Biz bunu suçlu oldu¤u
için hapsetmiyoruz, insanlar›n gözünden gizliyoruz.”19

8. Yusuf, Züleyha’n›n h›flm›ndan dolay› de¤il, halk aras›ndaki de-
dikodular›n dinmesi için bir müddetli¤ine hapse at›lm›flt›. 

Bu görüflte olanlar, hapishaneyi bir ceza yeri olarak de¤il ve fakat
kamuoyundaki tepkileri dindirme yeri olarak görmektedirler. Bu görü-
flü dile getiren Erzurumlu Darîr’dir. Züleyha halk aras›ndaki dedikodu-
lar›n ortadan kalkmas› için bir müddet Yusuf’un hapiste olmas›n›n iyi

16 Yazar araya girerek flu ç›kar›mlarda bulunmaktad›r: Mümin bir kulun ölüm
vakti geldi¤inde, iman tac› bafl›nda, ‹slâm hil’ati e¤ninde, taat kemeri belinde,
ibadet nalini aya¤›nda.. melekler bunu görünce, “Yarabbi onun bu e¤nini ç›ka-
ral›m m›?” derler. Allah da, hay›r benim aciz kulum Zeliha bile Yusuf’›n üzerin-
dekileri ç›karmadan hapse koydu, ben de o kulumu bu üstü bafl›yla mezara ko-
yay›m” der. (‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde
Sentaks ‹ncelemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 170).

17 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 170.

18 Rabguzî, K›sasü’l-Enbiya, (hzl. Aysu Ata), TDK Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 121.
19 Rabguzî, a.y.
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olaca¤›n› söylüyor. Hükümdar kabul ediyor. Yusuf’u h›rkalar taçlar
içinde, temizlenmifl, oturmas› için tahtlar konulmufl hapse götürüyorlar:

Habse b›rakalum an› bir zaman 
Ta ki bizden götrile halkun gümân
Buyurup ol dem Züleyha-y› nigâr
Ta ki zindanc›y› hâz›r k›ld›lar
Didi zindan› temiz eylen bugün
Çevre yan›n ar› eyle zû-fünun
Ana kim buyurd› eyle itdiler
‹çerüsin taflras›n ar›td›lar
Kod›lar bir taht kim ol ‘âc›d›
Üzerinde döflegi dîbac idi
Pes Züleyha Yusuf’a ton geydürür
Habse iletün Züleyha buyurur.20

9. Yusuf’u zindana att›ran Züleyha de¤il, onun güzelli¤i karfl›s›n-
da ellerini kesen kad›nlard›. 

Gerçekten de enteresan olan bu görüfle göre Yusuf’un zindana at›-
l›fl›n›n sebebi Züleyha de¤ildi. Yusuf’un güzelli¤ine hayran kalan bu
kad›nlar böylesi yak›fl›kl› bir erke¤in Züleyha’n›n tekelinde kalmas›na
bir türlü raz› olmuyorlar. Ve kendi aralar›nda flöyle bir hileye baflvuru-
yorlar: “Yusuf’› zindana koydural›m, böylece Züleyha’dan ayr›lm›fl
olur. Züleyha ar eder oraya gidemez, böylece biz zindana giderek Yu-
suf’u seyretmifl oluruz, doya doya ona bakar›z.”21

Yusuf’un zindana at›l›fl flekli

Görüldü¤ü gibi esas›nda Yusuf’un zindana at›lma sebebi Züley-
ha’n›n öfkesi iken yazar ve flairler bu sebeple yetinmemifl ve daha pek
çok sebepler bulmufllard›r. Yusuf’un hapse at›l›fl sebebi gibi, yine onun
hapse at›lma flekli hususunda da de¤iflik rivayetler vard›r. 

1. Yusuf, k›ymetli elbiseleri üstünden ç›kar›lm›fl, elleri ve ayaklar›
zincirli bir hâlde periflan bir flekilde hapse at›lm›flt›. 

Bu görüflte olanlara göre, Züleyha, Yusuf’a çok hiddetlenmifl ve
onun zelil bir hâlde hapsedilmesini emretmiflti. Demircinin birine em-

20 Erzurumlu Darîr, K›ssa-i Yusuf, (hzl. Leyla Karahan), TDK Yay›nlar›, Ankara
1994, s. 198.

21 Rabguzî, K›sasü’l-Enbiya, (hzl. Aysu Ata), TDK Yay›nlar›, Ankara 1997, s. 121.
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retmifl ve ondan Yusuf’u zincire vurmak için zincirler yapmas›n› iste-
miflti. Fakat demirci Yusuf’a merhamet etmifl onu zincirsiz bir hâlde
hapsetmeyi istemiflti. Demirciye k›zan Züleyha emrini yenilemifl ve so-
nuçta onun dedi¤i olmufltu.

Zeliha ol demürcüye emr eyledi
Yusuf’a düz bir a¤›r zencir dedi 
Demürcü eydür Zeliha’ya ey sultanum
Zencirsiz koyalum an› zindana
Dürlü nimetlerle besledün an›
‹briflime döndi flimdi an›n teni 

Fakat Züleyha demirciye k›z›yor ve zincire vurulmas›n› emredi-
yor. (36-b). Yusuf’un elbiselerini ç›kar›yorlar ve: 

Getürüp hem belâfl geydürdiler
Hem bafl›na bir kabal›k urd›lar
Getürün zinciri urun dediler 
Getürüp zenciri ana takd›lar
Onun ol dal boynuna ne b›rakd›lar 
Urd›lar bilekçeyi kollar›na
Boynuna demür zincirler vurd›lar
Vard›lar çarfl› içine girdiler
Çün bu kavgay› flehir hep tuyd›lar
Cemi’ oluben âdetlerine uydular
Çarflular oluk oluben akd› âdem
Hep divarlar bafl›na ç›kd› âdem.22

Tafll›cal› Yahya eserinde olay› daha trajik bir hâlde vermektedir:
Yahya’ya göre, Yusuf zindana at›lmadan önce tac›n› bafl›ndan al›yor-
lar, eski elbiseleri giydirip ayaklar›na zincirler ba¤l›yorlar ve onu bir
efle¤e bindirerek halk›n içinde dolaflt›r›yorlar, bu arada bir münadi
flöyle ba¤›r›yor: 

O kul kim ola mevlâs›na asi
Boz›lur izzetinün ihtisas›
‹derler ana bu resme hakaret 
Görenler ta ki andan ala ibret23

22 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar 2560, 36-a, 36-b, 37-a,
(Yazma fliir. Bafl taraf› eksik, kitap sonu tarih 1205.)

23 Yahya Bey, Yusuf u Zeliha, (hzl. Mehmed Çavuflo¤lu), ‹ÜEFY, ‹stanbul 1979. s.
142-143.
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Hamdullah Hamdî de mesnevîsinde ayn› manzaraya iflaret etmek-
tedir: 

Bir-ki hadimlere buyurdu revan
Sîmini zerden ettiler üryan
Efserini serinden ald›rd›
Egnine eski h›rka sald›rd›
Takt›lar ref edip dü flebgîri
Boynu a¤›na kara zenciri
Bindirip bir har üzre ‹sa-var
M›sr’› gezdirdiler yemin u yesar
Bir münâdî yan›nca etti nida
Ki budur bende hâin olsa cezâ
......
Sald›lar habse kahr ile an›
Zinde dil etti lutfu zindan›24

Hamdî, Yusuf’un bu kahr u periflanl›kla hapsedildi¤ini söylemek-
le beraber, hapse girdikten sonra zindanc›ya s›k› tembihlerde buluna-
rak ona iyi bakmas› için emirler verdi¤ini, onu zincirlerle de¤il ipek-
ler içinde korumas›n›, her ne istiyorsa yapmas›n›, ipek yataklarda ya-
t›rmas›n› ve onun sofras›ndan kufl etini eksik etmemesini söyledi¤ini
yaz›yor:

fiimdiden geru tutma an› hakir
Boynuna urma bend ile zincir
Sîminini yu taze ab ile
Tara sünbüllerindeki gül-ab ile
Ziynet et zer nigâr came ile
Ser bülend eyle imame ile
Her ne derse iflit kelâmun anun
Dil gibi hâli et makamun anun
Can gibi menzilin münevver k›l
Ûd u anber tütüz mu’attar k›l
Sündüs istebrak et bisat›n anun
Lahm-i tayr ile düz sumat›n an›n25

24 Hamdî, Yusuf u Züleyha, (hzl. Naci Onur), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1991, s. 348-
349.

25 Hamdî, age., s. 350.
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2. Yusuf, zindana cezaland›r›lmak için de¤il de insanlar›n gözün-
den korunmak için gönderildi¤inden gayet sayg›n bir flekilde hapse-
dilmiflti. 

Bu görüflte olanlara göre Züleyha, Yusuf’u ceza için de¤il ve fakat
korumak için hapsetmiflti. Yukar›da bu görüflte olanlar›n düflünceleri-
ni söylemifltik. Bundan dolay› onun hapsedilmesi de hakaretler ve pe-
riflan k›yafetler içinde, zincirlenmifl bir hâlde de¤il, aksine iltifatlar
içinde olmufltu. Hatta onun süslü püslü elbiseler içinde gören zindan-
c› “Böyle mahpus olmaz. Süslü elbiselerini ç›kar›n ve ona hapishane el-
biselerini giydirin.” demiflti. Fakat Züleyha buna karfl› ç›km›fl onun bir
mahpus olmad›¤›n› söylemiflti. “Yusuf’› zindana koyd›lar. Zindanc›
gördi Yusuf’›n tac› bafl›nda, geyece¤i e¤ninde. Eyttiler: ‘Geyece¤in
soyalum.’ Zeliha eytdi: ‘Kon, dursun, ben bun› zindana getürmedüm
belki halkdan kaçurdum. Ben an› ayruklardan kaçurdum, getürdüm.”
dedi. Andan Züleyha buyurdu zindan› süpürdüler, hal› döflediler, bir
kürsi kodular. Yusuf ol kürsi üzere oturdu.”26

3. Yusuf cezaland›r›lmak üzere hapse at›lm›flt›, fakat bu hapsedifl
bir sand›k içinde olmufltu. 

Bu rivayetleri ileri sürenler, Yusuf’un hapishaneye götürülüfl
fleklini de ayr›nt›l› bir flekilde vermektedir. Buna göre, Züleyha, Yu-
suf’a isteklerini yerine getirmedi¤i için çok k›zm›fl ve onu hapsetme-
ye karar vermiflti. Bunun için iri bir sand›k yap›lmas›n› ve Yusuf’un
bu sand›k içinde hapishaneye götürülmesini emretmiflti. Dörtlükler
hâlinde yaz›lan Türkçe K›ssa-i Yusuf adl› bir eserde bu olay flu flekil-
de anlat›lmaktad›r: 

Pes Zeliha kavl k›ld› Bu kez saraya geldi
Hem üstadlar getürdi Bir ulu sanduk yapu
Pes sandug› yondurd› Demir m›hlar urdurd›
Yusuf’u ana koyd› Bir hamala yükledü
Hamal an› getürdi ‹ltüp zindana koyd›
Hem Yusuf tutsak old› Zindan içi karanu27

Bir baflka yazma K›ssa-i Yusuf’ta ise bu hâdise flu m›sralarla dile ge-
tirilmektedir: 

26 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 170.

27 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, ‹zmir 585, 52-b/ 54-a aras› bu bahse
ayr›lm›flt›r.
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Züleyha ider bana bir sanduk düz 
Seni key neccar didiler yavlak öz
Neccar anda sandug› k›ld› tamâm
‹flid imdi bu destan› ey hümâm
Yusuf’un hem tonlar›n soyd›lar
Dögüben sanduk içine koyd›lar
Bir hamal buluben yüklediler
Getirüp zindana de¤in vard›lar
Bir iki günde ç›kars›n dediler
Yusuf’a bu sözi anda didiler
Yusuf anda padiflah› zikri der
Dün ü gün taat ile zikri der28

Yusuf zindanda ne kadar ve niçin kald›?

Yusuf Peygamberin zindanda kaç y›l kald›¤› hususunda Kur’an’da
bir bilgi yoktur. Fakat eski eserlerde baz› ç›kar›mlarda bulunularak
onu hapiste kald›¤› sürenin on iki y›l oldu¤u söylenilmektedir. Bu on
iki y›l›n ilk befl y›l›n›n Züleyha’n›n onu hapsetmesinin ard›ndan oldu¤u,
son yedi y›l›n ise, Yusuf’un hapishanede rüyas›n› yorumlad›¤› gencin
hapisten ç›kmas›ndan sonra gerçekleflti¤i kaydedilmifltir. Fakat Yu-
suf’un niçin bu kadar y›l hapiste kald›¤› hususunda ihtilâflar vard›r.

1. Yusuf zindanda unutuldu¤u için bu kadar y›l hapiste kalm›flt›.

Baz› eserlerde, Yusuf’un, Züleyha’n›n öfkesi dininceye kadar k›sa
bir süre için hapsedildi¤i, onun zindana girmesine raz› olan M›s›r Kra-
l›n›n asl›nda onun suçsuzlu¤una inanmas›na ra¤men Züleyha’n›n hat›-
r› için onu hapsettirdi¤i söylenilmektedir. Bu görüflü dile getiren eser-
lere göre, M›s›r kral› Züleyha’ya k›zm›fl ve Yusuf’un hapse girmesinin
hemen ard›ndan onun yan›na gitmiflti: “M›s›r sultan› bu haberi (Yu-
suf’un zindana at›lmas› haberini) al›p Zeliha’n›n yan›na geldi dedi ey Ze-
liha, iflleri hep sen eyledin sonra bu suçsuz âdemi zindana sald›n deyup
biraz Zeliha’ya dar›lup anda zindana vard›. Gördü Yusuf (as) bir san-
duk içinde mahbûs olmufl hemân Yusuf’u (as) sanduk içinden ç›karup
dedi: Ya Yusuf birkaç gün burada eylen. Zeliha sözi yerini bulsun. Be-
ni seni bundan ç›karam dedi teselli edüp saray›na gelüp iki gün sonra
sultan hasta olup bana hekim getirin deyüp kendi hâline meflgul olup
Yusuf’u unutdu. Bir iki günden sonra sultan merhum olup sultan ka-

28 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yozgat 841. Kitap ‹çindeki Ad›: “Hâzâ
Kitab-› Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha”, 30-b/31-a.
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r›ndafl› diyar-› m›sra sultan nasp idüp cümlesi beyat idü mülki Reyyan
emir idüp kar›ndafl›m can› için zindandan mahbuslar› ç›karup halâs ey-
ledi. Yusuf (as) zindan içinde bir köflede kendi hâline meflgul idi. An›
kimse görmedi. Yusuf (as) bafl›n secdeye koyup bir zaman a¤lad›...”29

Bu görüflte olanlara göre, M›s›r kral› Yusuf’un yan›na var›p ona
Züleyha’n›n öfkesi geçinceye kadar k›sa bir süreli¤ine burada kalmas›-
n›, en k›sa zamanda kendisini ç›karaca¤›n› söylüyor. Fakat kral eve gi-
dince rahats›zlan›p ölüyor. Yeni kral ölen abisinin ruhunu flad etmek
için bütün mahkûmlar›n sal›nmas›n› emrediyor. Hapishanelerin kap›-
s› aç›larak bütün mahkûmlar sal›n›yor, fakat Yusuf bir köflede kendi
hâlinde durdu¤u için onu görmüyorlar, o da bu yüzden uzun y›llar ha-
pishanede kal›yor. Bu görüflü bir yazmada flu flekilde okuyoruz:

Katifer an› tuyd› Zeliha’y› hofl kak›d›
Yazuklu sensin didi Çün Yusuf ola suçlu
Durup zindana geldi Ol sandukdan ç›kard›
Ayd›n yere getürdi Yusuf’u ögütleyü
Bukagasun giderdi Kemha döflek döfledi
A¤›r hil’at geydürdi Dürlü nimetler verü
Didi sen bunda durg›l Bir iki gün sab›r k›l
Zeliha esir umg›l Seni ç›karam deyü
Katifer eve geldi Pes ecel haz›r old›
Hemân ol gice öldi M›s›r sultans›z kalu
M›s›r sultan› öldi Zeliha hem dul old›
Yusuf zindanda kald› Görelim ifl ne olu
Sultan kardafl› Reyyan ol old› M›sr’a sultan
‹rad old› ehl-i zindan Yusuf yalanuz kalu30

Bütün mahkûmlar›n affedilip kendisinin içeride kalmas› Yusuf’a
çok dokunmufltur. Bu yüzden bir köflede a¤lamaya bafllar ve o ara
Cebrail gelerek ona flöyle söyler:

Geldi Yusuf kat›na virdi selâm
Ay›td› kaygu yime ey bedr-i nâ-tamam
Sabr eyleyüp iflbu zindanda otur
Nice dürler var ki sandukda yatur31

29 Yusuf u Zeliha K›ssas›, Süleymaniye Kütüphanesi,Hac› Mahmut Efendi 4321/1,
20-b. Eser içindeki bafll›k flöyle: “Hâzâ Kitab-› Yusuf Aleyhisselam ve Züleyha”.

30 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, ‹zmir 585, 52-b/ 54-a aras›.
31 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yozgat 841, 32-a; Kitap ‹çindeki Ad›:

“Hâzâ Kitab-› Hazreti Yusuf (as) Namesidir.” Yazma fliir.
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2. Yusuf, Allah’tan de¤il de rüyas›n› yorumlad›¤› gençten yard›m
istedi¤i için bu kadar uzun y›l hapiste kalm›flt›. 

Bu görüflte olanlar, bir peygamber olan Yusuf’un hapisten ç›kan
bir gençten kendisine yard›m edilmesini rica etmesinin do¤ru olmad›-
¤›n› söylemifller ve Allah’tan bir ceza olmak üzere hapiste kald›¤› y›l-
lar›n uzat›ld›¤›n› söylemifllerdir. Bu hâdiseye Kur’an’da da iflaret edil-
mektedir. Yusuf, hapishaneye at›lan iki gencin rüyas›n› yorumlar.
Bunlardan birisine, öldürülece¤ini, di¤erine ise kral›n yan›nda flarapç›
olarak hizmet verece¤ini söyler. Ve hakikaten bir müddet sonra gencin
birisi öldürülür, di¤eri ise Yusuf’un dedi¤i gibi kral›n hizmetçisi olarak
ça¤r›l›r. Yusuf bu gence kral›n yan›nda kendisini anmas›n› söyler.
Onun bu sözü Kur’an’da flu flekilde verilmektedir: “Onlardan, kurtula-
ca¤›n› bildi¤i kimseye dedi ki: Beni efendinin yan›nda an. Fakat fleytan
ona, efendisine anmay› unutturdu. Dolay›s›yla birkaç sene daha zin-
danda kald›.”32

‹flte yazar ve flairler Yusuf’un bu davran›fl›n› Allah’› b›rak›p da kul-
dan yard›m isteme olarak yorumlam›fllar ve Yusuf’un bu yüzden ceza-
land›r›ld›¤›n› ve hapis süresinin uzat›ld›¤›n› söylemifllerdir. Yahya
Bey, mesnevîsinde, Yusuf’un flarapç›ya hitaben “Beni sahibinin yan›n-
da an.” demesini ve onun da unutmas›n› konu ediniyor. Ve Yusuf’un
bu sözüyle Tanr›’dan de¤il kuldan imdat istemesini ve bu iste¤in de
Tanr›’n›n hofluna gitmemesini flöyle yorumluyor: 

Anunçün Yusuf’a geldi bu ac›
Ki old› gayra arz-› ihtiyac›
Tevekkül eyleyen zat-› hudaya
Elini açmak olmaz mâsivaya
Kimün kim Hakk’a ola ink›yad›
An› görür gözedür Rabbü’l-Hâdî
Ne hikmetdür bu ki olmaz r›zas›
Ki ola gayr›dan anun devas›
Girü Hak’dan olur derdine t›mar
Araya istemez kim gire a¤yar
Ararsa gayr›dan derdine dermân
‹der derdini ol merdün firavan
Tasavvur olmaz esrar-› celâli
Olur yoldan ç›kana gûflmali33

32 Yusuf Suresi, ayet 42.
33 Yahya Bey, Yusuf u Zeliha, (hzl. Mehmed Çavuflo¤lu), ‹ÜEFY, ‹stanbul 1979, s. 150.
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Bir baflka eserde de bu konuya de¤inilmektedir. Yusuf, d›flar› ç›kan
flarapç›ya “Beni melikin yan›nda an, ben suçsuzum.” dedi¤i için Tanr›
“Beni b›rak›p Reyyan’dan m› meded istiyorsun?” deyip ona k›zd› ve
yedi y›l daha zindan da kalaca¤›n› söyledi.34 Yusuf bu hâle a¤lay›nca,
Cebrail yedi y›l›n kararlaflt›r›ld›¤›n›, bu süreyi hapiste geçirece¤ini söy-
ledi ve ekledi: Ya Yusuf gussa yime ki bu zindan senün merteben artu-
rucudur.”35

Bir baflka yazma eserde “flarapç›” yerine “flerbetçi” denilmektedir.
Yusuf’un flarapç›dan medet dilemesi üzerine Cebrail gelerek Allah’›n
ona verdi¤i nimetleri s›ral›yor ve bu davran›fl›na k›zd›¤›n› söylüyor.
fiairin olay› yorumu flu flekilde:

Çünki mahlûkdan ol hacet diledi
Yedi y›l zindanda ola dedi
Hacetin mahlûkdan isteyen kifli
Mahrum olmakdur bilin anun ifli36

Yusuf hapiste kaç y›l kalm›flt›?

Yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi Yusuf Peygamberin hapiste 12 y›l
kald›¤› rivayet edilmektedir. Baz›lar›na göre ilk befl y›l›n ard›ndan, ha-
pisten ç›kan gençten yard›m istenmesi sonucu hapis süresine bir yedi
y›l daha eklenmifltir. Baz› eserlerde bu on iki y›l Yusuf Suresindeki bir
ayetle irtibatland›r›lmaktad›r. Bir yazma eserde mevzuu flu flekilde
izah edilmifltir:

“Üzkürnî inde rabbik” harfleri
On iki harfdir bilesin anlar›
fiimdiden iflde befl (5) oldud›
Tanr› yedi y›l dahi dursun didi37

34 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 171.

35 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 171. Bu konu için ayr›ca bkz: K›ssa-i Yu-
suf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yozgat 841, 34-b. Kitap ‹çindeki Ad›: “Hâzâ Ki-
tab-› Hazreti Yusuf (as) Namesidir.” Burada, Cebrail’in Yusuf’a hitap ederek ken-
disini bütün belâlardan kurtaran›n Allah oldu¤unu, nas›l olur da bir kuldan me-
det istedi¤ini, bu yüzden yedi y›l daha hapishanede kalaca¤›n› söyledi¤i rivayet
ediliyor.

36 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar 2560, 41-a.Yazma fliir.
Bafl taraf› eksik, kitap sonu tarih 1205.

37 K›ssa-i Yusuf, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Ba¤›fllar 2560, 41-b.
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Buna göre; Yusuf, Yusuf Suresi 42. ayette de belirtildi¤i gibi kral›n
flarapç›s› hapisten ç›karken ona “beni efendinin yan›na an!” demiflti.
Bundan maksad›, o gencin krala durumu izah etmesi sayesinde hapisten
ç›kmakt›. Yusuf’un bu cümlesi ayette “Üzkurnî inde rabbik” kelimeleriyle
verilmektedir. Arapça ibarede bu kelimelerde 12 harf vard›r. ‹flte flaire
göre bu ayetteki harflerin say›s› Yusuf’un hapiste ne kadar kald›¤›na
bir iflaret olmaktad›r.

Arapça bir yazmada ise, Yusuf’un hapiste on iki y›l kald›¤› yine
ayn› ayete iflaretle verilmekte ve ayr›ca on iki rakam› üzere çeflitli de-
¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. “Gîle lebise fi’s-sicni isna aflere seneten
bi adedi hurûf-i üzkürnî inde rabbik.” Eserde Yusuf’un hapiste on iki
y›l kald›¤›, bu y›l›n “üzkürnî inde rabbik.” ayetindeki harflere denk
geldi¤i, burçlar›n on iki, Yusuf’un kardeflleriyle beraber on iki kardefl
oldu¤u söylenilmektedir.”38 Gerçekten de Yusuf k›ssas›ndaki on iki ra-
kam› üzerinde durmaya de¤er bir konudur. Zira Yusuf Suresi
Kur’an’da on ikinci cüzde bafllamaktad›r. Yine bu sure Kur’an’›n on
ikinci suresidir.

Yusuf’un hapse girmesindeki hikmet

Eski eserlerde, Yusuf’un hapse girmesinin sebepleri üzerinde çok-
ça fikir ve ihtimal yürütülmekle beraber, hikmeti üzerinde pek bir ay-
r›nt›ya girilmedi¤i görülmektedir. Rabguzî, Hapishanede veli bir ku-
lun yatt›¤›n›, Yusuf Peygamberi görmeyi fliddetle ifltiyak etti¤ini bu-
nun için Yusuf’u Tanr›’n›n hapse att›rd›¤›n› söylemektedir. 14. yüzy›l-
da yaz›lm›fl bir K›sas-› Enbiya’da ise daha de¤iflik bir hikmet ileri sürül-
mektedir. Buna göre Yusuf, M›s›r’a maliye naz›r› olduktan sonra bol-
luk y›llar›nda ürünleri depolam›flt›. Fakat her fley gibi bu bollu¤un da
sonu geliyor. Bolluk y›llar› bitiyor, k›tl›k y›llar› geliyor. ‹nsanlar neyi
var neyi yok verip karfl›l›¤›nda Yusuf’tan bu¤day al›yorlar. M›s›r Kra-
l› Yusuf’la anlaflma yapm›fl. K›tl›k y›llar›n›n ilk befl y›l›nda her tür er-
zak karfl›l›¤› mal kral›n olacak, son iki y›ldaki gelir ise Yusuf’un olacak.
Son iki y›l art›k insanlarda ne alt›n kal›yor, ne herhangi k›ymetli bir
fley. Yusuf’a diyorlar ki “iflte elimizde sadece o¤ullar›m›z ve k›zlar›m›z
kald›, bize onlar karfl›l›¤› bu¤day ver!” o da “yar›n toplan›n” diyor:
“Yarun taflra gelün sizi andan satun alam dedi. ‹rte oldu, M›s›r halk›
hep o¤lu, k›z›y›la taflra ç›kt›lar, a¤lafld›lar. Yusuf bunlara nazar itdi,

38 Hikâyat, Süleymaniye Kütüphanesi, Giresun 102, 46-b.
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gördi ki mecmuu a¤lamakda, Yusuf dahi bile a¤lad›. Kendüsi satuldu-
¤un and› eyitti: “‹lâhi çün M›s›r halk›n bana kul idiserdün n’olad› be-
ni kullu¤a satdurmadun.” Hak Tealâ’dan nida geldi ki: Ya Yusuf e¤er
seni kul itmeyeydüm kullar kadrini ne bileydün.”39 Buna göre Yu-
suf’un hapsedilmesindeki as›l hikmet y›llar sonra idaresi alt›ndaki in-
sanlar›n hâlini ve derdini bilmek içindi.

Bir baflka eserde ise, Allah, Yusuf’u günahlardan korumak ve onu
ileride yapaca¤› zor görevlere haz›rlamak için hapiste b›rakm›flt›.40 Ta-
berî ise Yusuf’un bafl›na gelenlerin hikmeti hususunda flunlar› söyle-
mektedir: Belâ ve mihnetlerin Yusuf ‘un bafl›na gelmesinin sebebi onu
sabr›n› art›rmak ve sabredenlerin mertebesine erifltirmek içindi. Bu da
onun Tanr› kat›nda k›ymet ve yüceli¤ini art›rmaya yaram›flt›. “Bu iflin
onun bafl›na gelmesine nice türlü hikmet vard›r ki âdemo¤lunun ona
akl› eriflmez”41

Sonuç

Eski eserlerin, tarihî malzemeyi kullanmak suretiyle edebî metin-
ler kurduklar› bilinmektedir. Bilhassa kutsal metinlerde de anlat›lan
olaylar›n naz›m veya nesir yoluyla edebî eserler olarak yaz›lmas›na
s›kça rastlan›lmaktad›r. Yusuf Peygamberin hikâyesi de bu tür metin-
ler aras›ndad›r. Bu çal›flmada, Yusuf Peygamberin maceras›n› konu
edinen eski eserlerde, Yusuf’un hapsedilme motifi üzerinde durulmufl
ve hapsedilme sebep ve fleklinin, hapiste geçen y›llar›n say›s›n›n ve bu
hâdisenin hikmetinin eserden esere farkl›l›klar gösterdi¤i görülmüfl-
tür. Yine bu konunun hikâye edilmesinde var›lan sonuç ve ileri sürü-
len fikirlerin ço¤unlukla ‹srailiyyat kaynakl› oldu¤u kanaatine var›l-
m›flt›r. Bu çal›flma akabinde ulafl›lan sonuçlardan biri de fludur: Mü-
ellifler, Yusuf k›ssas›n› anlatmay› kendilerine bir amaç olarak görme-
mekte, aksine insanlara belli ö¤üt ve nasihatler vermek amac›yla bu

39 ‹smet Cemilo¤lu, 14. Yüzy›la Ait Bir K›ssa-i Enbiya Nüshas› Üzerinde Sentaks ‹nce-
lemesi, TDK Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 175. Yusuf, bunlara bu¤daylar› veriyor ve
hepsini köle ediniyor fakat akabinde hepsini azat ediyor. M›s›rl›lar seviniyorlar.
Yazar›n ç›kar›m›: “K›yamet günü niceleri cehenneme sürülür tam gireceklerken
Tanr› Tealâ seslenir: ‘Yusuf Kulum M›s›rl›lar› toptan azad etmiflti. Ben de sizle-
ri azad ederim’ dese ne olur.”

40 K›ssa-i Yusuf, Süleymâniye Kütüphanesi, Tahir A¤a 205, s. 33.
41 Taberî, Tarih-i Taberî, çev. M. Faruk Gürtunca, Sa¤lam Yay›nlar›, (tarihsiz), C. 1,

s. 248.
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k›ssay› bir arac› k›lmaktad›rlar. Bilhassa mesnevîlerde bunu s›kl›kla
müflahede etmek mümkündür.

Bu tür çal›flmalarla, eski anlat›lar›m›z›n do¤as› ve anlat› yap›s› daha
rahat bir flekilde anlafl›lacakt›r kanaatindeyiz. Ayr›ca kutsal karfl›s›nda
flair ve yazarlar›m›z tavr›n› daha iyi anlamak için bu tür çal›flmalara ih-
tiyac›m›z oldu¤u kanaatini tafl›maktay›z.
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Divan fiiirinde Esaret ve Zindan

Gülgün Yaz›c›*

Bilindi¤i üzere klâsik fliirimizin hayattan uzak oldu¤u ve gerçek
hayatla iliflkisi bulunmad›¤› yolundaki iddialar, günümüzde muhteva-
ya yönelik yap›lan çal›flmalarla art›k geçerlili¤ini yitirmifl ve klâsik
edebiyat›m›z›n iddia edilenin aksine hayat ile iç içe, realiteye s›k› s›k›ya
ba¤l› bir edebiyat oldu¤u bugün art›k kesin bir flekilde gözler önüne
serilmifltir. 

Ancak yine biliyoruz ki bizim eski flairlerimiz gerçe¤i do¤rudan
do¤ruya, salt gerçek olarak, ç›plak gerçek olarak vermeyi pek tercih et-
mezler, bunun yerine bugünkü gerçekçilik anlay›fl›ndan çok farkl› bir
biçimde günlük hayattan ald›klar› unsurlar› bir hayal etraf›nda yerlefl-
tirerek fliirlerine aksettirirler. Hayat›n her an›n› ve her alan›n› dikkat
nazarlar›yla yoklayan bu hurde-bin flairlerimizin toplumsal hayat›n
tats›z, ama kaç›n›lmaz bir gerçe¤i olan suç ve ceza kavramlar›na kay›t-
s›z kalmalar› da elbette düflünülemezdi. Böyle bir ön kabulle bu konu-
da çal›flmaya bafllamakla birlikte itiraf etmeliyim ki hapishane ve buna
ba¤l› kavramlar›n klâsik fliirimizde bu kadar çok yer alaca¤›n›, bu ko-
nuda bu kadar çok malzemeyle karfl›laflaca¤›m› kestiremiyordum ve
araflt›rmalar›m neticesinde elde etti¤im malzemenin çoklu¤u bir kez
daha bu ön kabulü teyit etmifltir.

Bafll› bafl›na bir aflk edebiyat› olarak tan›mlayabilece¤imiz klâsik
fliirimizde aflk konusu, flairlerin ifllemekten asla kaç›namayacaklar›
hatta mutlaka benimsemeleri, ifllemeleri gereken bir konudur ve bu

* Yard. Doç. Dr. Gülgün Yaz›c›, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ‹lâhiyat Fa-
kültesi ‹slâm Tarihi ve Sanatlar› Bölümü, Çanakkale. 



konuyu ifllerken flairler, âfl›k kimli¤ini üstlenmek zorundad›rlar. Klâ-
sik fliirimizde hapishane gibi ilk bak›flta tats›z ve a¤›r gibi gözüken bir
konuya dair kavramlar da daha çok âfl›¤›n sevgiliye tek tarafl› ve öle-
siye duydu¤u aflk anlay›fl› etraf›nda, âfl›k veya onunla özdefl düflünü-
len âfl›¤›n gönlü ile ilgili olarak kullan›lm›flt›r. Ayr›ca flairlerimiz aflk
konusunu ifllerken ayr›nt›larda suç, suçlu, cezaland›rma yöntemleri,
hapishane flartlar› gibi dönemin uygulamalar›na ›fl›k tutan ifadelere de
yer vermifllerdir. Divanlarda bu çerçeve d›fl›nda da söz konusu kav-
ramlarla ilgili pek çok malzeme bulunmakla birlikte bunlar, tebli¤imi-
zin d›fl›nda b›rak›lm›fl, sadece divan fliirinin aflk anlay›fl› çerçevesinde
âfl›¤›n bak›fl aç›s›n› veya âfl›¤›n durumunu bildiren örnekler de¤erlen-
dirilmifltir.1

Hapishaneler ya da dönemin isimlendirmesiyle zindanlarda, mah-
beslerde2 iki türlü insan grubu bulunmaktad›r; esirler ve mahkûmlar.
Öncelikle “esir” ve “esaret” kavramlar› üzerinde durmak isterim.
“Esir” kelimesi sözlüklerde3 kul, köle, bende manas›n›n yan› s›ra harp
esnas›nda düflman eline düflen tutsak ve hüküm alt›nda bulunan,
müptelâ, düflkün, vurgun, duçar, tutkun4 anlamlar›nda geçer, “esaret”
de bu durumu ifade eder. Divan fliirinin aflk anlay›fl› çerçevesinde her
üç anlam›yla da kullan›lan esir olma durumu, kayd, mukayyed, bend
olmak, ba¤l› olmak, müptelâ olmak, giriftar olmak gibi kelimelerle de
ifade edilir. 

Divan flairine göre aflk bir esarettir, âfl›k da sevgiliye esirdir ve
gönlün gams›zl›k keflmekefline esir olmas›ndansa aflk kayd›na ba¤l›
olmas› tercih edilir. Gönül gams›zl›k keflmekeflinden veya dünya ga-
m›ndan ancak aflka ba¤lanarak, aflka ya da sevgiliye esir olarak kur-
tulabilir.

1 Tebli¤de s›ralanan örneklerde geçen fliir numaralar› ilgili divan neflrine aittir.
2 Hapishaneye zindan denilmesinin sebebi, Zerdüflt’ün, kitab› Zend’in hükümle-

rine göre her suçluyu suçu nispetinde hapis cezas›yla cezaland›rm›fl olmas›d›r.
Sondaki -an nispet edat›d›r. Ziya fiükün, Gencine-i Güftâr Ferheng-i Ziya, ‹stanbul
1984, C. 2, s. 1086.

3 Ferit Devellio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1982, s. 279; fiem-
settin Sami, Kamus-› Türkî, ‹stanbul 1317, s. 115; Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl›
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, C. I, s. 552.

4 Tarama Sözlü¤ü’nde “dutgun/tutkun”, “dutsak/tutsak” kelimelerinin karfl›l›¤›
“esir, tutsak” olarak verilmifltir. XIII. Yüzy›ldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yaz›lm›fl
Kitaplardan Tan›klar›yla Tarama Sözlü¤ü, C. I (‹st. 1943), s. 702; C. II (‹stanbul
1945), s. 330.
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Esîr-i kefl-me-kefl-i bî-gamî olan kalbüñ
‘‹lâc› beste-i kayd-› mahabbet itmekdür5

Nabi, G.235/4

Cân u dille derd-i ‘›flka nice kul olmayay›n
Ki eyledi dünyâ gam›ndan ben kul›n âzâd ‘›flk6

Necati, G. 276/7

Giriftâr-› gam-› ‘›flk olal› âzâde-i dehrem
Gam-› ‘›flka meni mundan beter yâ Rab giriftâr it

Fuzuli, G.42/6

Asl›nda sevgiliye esir olmak/olmamak âfl›¤›n çok da elinde de¤ildir,
çünkü sevgili öylesine benzersiz bir güzeldir, bir güzellik padiflah›d›r
ki ona, gönül sahiplerinden zahidlere kadar genç, yafll› herkes esirdir
ve kimse ona müptelâ olmaktan kurtulamaz.

Bir pâdiflâh-› hüsne kul olduk ki Bâkiyâ
Anuñ esîr-i ‘aflk› olupdur cevân u pîr7

Baki, G.91/5

Bir ben miyüm cihânda Nâbî esîr-i ‘aflkuñ
Ol hüsn-i bî-misâle kim mübtelâ degüldür

Nabi, G.190/8

F›rka-i erbâb-› dilden zümre-i zühhâda dek
Hep esîrüñdür begüm hattâ dil-i nâ-flâda dek8

Nedim, G.60/1

Hatta sadece insanlar de¤il tabiattaki pek çok unsur gibi günefl de
sevgiliye esir olmufltur ve güneflin ›fl›nlar› esirli¤in alâmeti olan boyna
ba¤lanm›fl zincirdir.

Hurflîd esîr-i ‘aflkuñ olupdur efli ‘adan
Boyn›nda tavk-› flevk ile zencîr-i zer çeker

Baki, G.163/ 2

5 Nabi Divan›, (hzl. Ali Fuat Bilkan), MEB Yay›nlar›, ‹stanbul 1997.
6 Necati Divan›, (hzl. Ali Nihat Tarlan), MEB Yay›nlar›, ‹stanbul 1997.
7 Bâkî Divan›, (hzl. Sabahattin Küçük), TDK Yay›nlar›, Ankara 1994.
8 Nedim Divan›, (hzl. Muhsin Macit), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1997.
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Âfl›¤› sevgiliye esir eden, boynuna esaret zincirini takan sevgilinin
k›vr›m k›vr›m saçlar›d›r ve âfl›¤›n gönlü asl›nda flimdi de¤il ta ezelden
beri sevgilinin saçlar›na ba¤l›d›r.

Esdikçe bâd-› subh perîflâns›n ey göñül
Beñzer esîr-i turra-i cânâns›n ey göñül

Nedim, G.78/1

‘Âk›bet göñlüm esîr itdüñ o gîsûlarla sen 
Hey ne câdûsun ki âtefl ba¤laduñ mûlarla sen

Nedim, G.99/1

Sanma tende riflte-i câna mukayyeddür göñül
Tâ ezelden beste-i zülf-i müca’’addur göñül9

Fehim, CXCIV/1

fiiirlerde esir kelimesi her üç anlam›yla da kullan›lm›flt›r, yani
âfl›k, sevgilinin hem kulu kölesidir, çünkü sevgili güzellik padiflah›-
d›r, hem sevgiliye iptilâ derecesinde düflkündür; o ne kadar cevr ü
cefa etse de ondan ayr›lamaz, hem de kelimenin konumuzla ilgili an-
lam› olan düflman elinde, kâfir elinde tutsakt›r, çünkü sevgili bilindi-
¤i gibi Nedim’in beytinde en güzel ifadesini buldu¤u üzere saç, kafl,
kirpik, ben, göz gibi pek çok güzellik unsuru dolay›s›yla kâfir olarak
nitelendirilir.

Hâl kâfir zülf kâfir çeflm kâfir el-amân
Ser be-ser iklîm-i hüsnüñ kâfiristân old› hep

Nedim, G.9/3

Nedîm-i zâr› bir kâfir esîr itmifl iflitmifldüm
Sen ol cellâd-› din ol düflmen-i îmân m›s›n kâfir

Nedim, G.41/8

Dem-â-dem cevrlerdür çekdügüm bî-rahm bütlerden
Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasun yâ Rab10

Fuzuli, G.30/2

9 Fehim Divan›, (hzl. Tahir Üzgör), AKM Yay›nlar›, Ankara 1991.
10 Fuzûlî Divan›, (hzl. Kenan Akyüz, Süheyl Beken vd.), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara

1990.
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Her ne kadar kaçmalar›n› engellemek amac›yla esirlerin boynuna
bend ya da kemend ba¤lansa da11 -esirlerin yan› s›ra divaneler ve az›l›
katiller de zincirle ba¤lan›r-12 âfl›klar›n buna ihtiyac› yoktur, zira âfl›k-
lar›n esareti bir anlamda gönüllü esarettir, âfl›k sevgiliye esir olmaktan
flikâyetçi de¤ildir, sevgili cevr ü cefa etse de, bazan ayr›l›k zinciriyle
ba¤lasa da, öldürse de âfl›k, bu esaretten kurtulmak için çaba harca-
maz, kaçmaz, hatta sevgili onu bu bendden azad etse de o bu azatl›ktan
hazzetmez. Bilir ki bu bend onu a¤yardan ay›ran yegâne unsurdur.

Cihânda bafluma sultân iken âzâde vü fâri¤
Beni zencîr-i ‘aflkuñ boyn› ba¤lu bir esîr itdi

Baki, G.523/ 5

Belâ-y› bend-i zülfüñden halâs it cân-› miskîni
Esîr-i mihnet-i ‘aflkuñ ne bend ü ne kemend ister

Baki, G.143/2

Bend-i fürkatde koma bendeñi âzâd eyle
Öldürürsen de eger kaçmaz efendi kuluñ

Baki, G.267/ 5

Zencîr-i zülfi ile zenahdân› çâh›n› 
Gördüm Necâtî sanma ki z›ndândan ayr›lam

Necati, G.361/6

Komaz›n zülfi kemendin ne çekersem çekeyin
Böyle olur dolaflan turras› tarrârlara

Necati, G.463/2

Dil-i derd-âflinâmuz kulluguñdan olmasun mahrûm
Esîr-i bend-i zülfüñ olmad› âzâddan mahzûz13

Kâmi, G. 113/2

Bend-i zülfinden elem çekme iñen ey Bâkî
Seni a¤yârdan ol kayd ile mümtâz eyler

Baki, G.126/5

11 Okyanus’ta “esir” kelimesinin anlam› verilirken kelimenin asl›nda isar (esir
bend edecek kay›fl) ile ba¤l› tutsak için kullan›ld›¤› vurgulan›r. “emir vezninde
tutsa¤a denir ahiz manas›na gerek ba¤l› olsun ve gerek olmas›n, fi’l-asl isar ile
ba¤l› olan tutsa¤a denir.” As›m, Tercüme-i Kamusü’l-Muhit (Okyanus), ‹stanbul
1230, C. I, s. 748.

12 Pakal›n, age., C. III, s. 653.
13 Gülgün Yaz›c›, Edirneli Kâmî ve Divan›n›n Tenkitli Metni, (Bas›lmam›fl Doktora

Tezi), AÜ, Ankara 1998.
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Üstelik istese de bir kez ba¤land›ktan sonra bu bendden kurtulma-
n›n mümkün olmad›¤›n›, bin kere ‹hlâs Suresi okusa da kurtulamaya-
ca¤›n› âfl›k bilir. 

Nice kurtulmak olur diller anuñ kayd›ndan
Kendüyi dah› çeker bende ‘aceb kâküldür

Fehim, G.CI/3

Bend-i z›ndân-› belâda kald› biñ derd ile âh
Olmad› kald› Usûlî kuluña bir feth-i bâb14

Usuli, G. 8/7

Halâs olmad› dil kayd-› bend-i zülfüñden
Hatuñdan ok›d› biñ kerre sûre-i ihlâs

Necati, G.255/3

Ezelden beri sevgilinin zincire benzeyen k›vr›ml› saçlar›na ba¤la-
nan ve bu ba¤dan kurtulmas› mümkün olmayan gönlün art›k esaret
hayat› bafllam›fl, boynuna esir zinciri geçirilmifltir. Do¤al olarak yeri de
zindan olacakt›r, gönlün zindan› sevgilinin çene çukurudur. Eskiden
müstahkem mevkiler olmas› dolay›s›yla kale ve burçlar›n zindan ola-
rak kullan›ld›¤›n› ve zindanlar›n daima karanl›k yerler oldu¤unu,
özellikle a¤›r cezal›lar›n burçlar›n bir kuyu gibi olan bodrumlar›nda
hapsolundu¤unu15 biliyoruz. ‹flte âfl›¤›n gönlü t›pk› Hz. Yusuf’un kuyu-
ya / zindana at›lmas› gibi sevgilinin karanl›k ve kuyu gibi derin çene
çukuru zindan›nda çaresizlik içinde yard›m bekler. Asl›nda âfl›k aflk›n
tehlikeli oldu¤unu, sevgilinin saç›na ve çene çukuruna gönül ba¤lama-
n›n onu dertlere giriftar edece¤ini bilir, ama aflk onun kaderidir ve bu
iflin sonunda olabilecek en kötü fley zincire ba¤lan›p zindana at›lmak-
t›r diyerek gözü kara bir flekilde aflka dalar. 

Müselsel zülfüñ uc›ndan Necâtî dil-esîr old›
Aña çâh-› zenahdânuñ yâ z›ndân olmasun n’olsun

Necati, G.434/5

Göñlüm esîr-i çâh-› zenahdân olup gider
Bî-çâre n’eylesün yeri z›ndân olup gider16

Ahmed Pafla, G.80/1

14 Usûlî Divan›, (hzl. Mustafa ‹sen), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1990.
15 Pakal›n, age., C. III, s. 663.
16 Ahmed Pafla Divan›, (hzl. Ali Nihat Tarlan), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1992.
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Bend ü z›ndân-› gam u mihnetden olm›fldum halâs
Âh kim düfldüm yine zülf ü zenahdânuñ görüp

Fuzuli, G.37/6

Göñül Yûsuf gibi çâh-› zenahdânuñda kalm›fldur
Halâs eyle benüm flâhum ki z›ndânuñda kalm›fldur

Baki, G.165/1

Diller ol zülf ü zekanda ça¤r›flur
Bend ile z›ndân elinden el-g›yâs

Ahmed Pafla, G.23/6

‘Uflflâk yâ flol çâh-› zenahdâna girürler
Yâ bir nice kez ‘›flk ile z›ndâna girürler

Necati, G.143/1

Virürem zülf ü zenahdânuña göñlüm nice ola
N’eyleyeler baña zencîr ile z›ndândan öte

Necati, G.488/4

Sevgilinin çene çukuruna da düfltükten sonra art›k aflk yolunda
çekti¤i eziyetler dolay›s›yla gül bahçesi, bayram meydan› hatta bütün
dünya âfl›¤a zindan olarak görünebilece¤i gibi onun için as›l zindan
sevgiliden ayr› kalmakt›r. Zindanda gece gündüz çera¤ yak›lmas› gibi
âfl›k da bu ayr›l›k zindan›nda ayr›l›k atefliyle daima yanacakt›r, ancak
sevgili isterse zindan› bile cennete çevirebilir.

Olal› mesken dilâ çâh-› zenahdân› baña
Künc-i z›ndân eyledi sahn-› gülistân› baña

Nabi, G.10/1

Kimden ayr›ldum eger nâ-geh düflerse göñlüme 
Korkarum kim baña bir z›ndân ola meydân-› ‘›yd

Ahmed Pafla, G.28/7

Sen yüzi gülsüz cihân gülzâr› z›ndândur baña
Halk-› ‘âlem gül gibi her gice handândur baña17

Hayali, G.4/1

17 Hayâlî Divan›, (hzl. Ali Nihat Tarlan), Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1992.
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Hât›rum cem’iyyetin itdi perîflân ayr›l›k
Ayr›l›k k›ld› baña dünyây› z›ndân ayr›l›k

Usuli, G.60/1

Z›ndan içinde çün gice gündüz yanar çerâ¤
Dünyâda ben de âtefl-i hicrâna yanay›n

Necati, G.380/4

Eylemifl z›ndân› bir dil-ber Hayâlî bâ¤-› huld
Yol›na ölen flehîd-i Kerbelâ yan›ndadur

Hayali, G.142/5

Feyzüñle old› bezm-i cihân sicn iken behiflt
Lutfuñla old› çarh-› felek pîr iken civân

Nedim, K.24/7

fiairlerimiz kimi zaman da Yusuf’a benzettikleri sevgilinin ya da
hayalinin bulundu¤u yer olan kendi gönüllerini zindana benzeterek
sevgilinin padiflah olmas›n›n t›pk› Yusuf’un zindana girip ç›kt›ktan
sonra sultan olmas› gibi âfl›¤›n gönlüne girmesine ba¤l› oldu¤unu söy-
lerler.

Göñline gir ben kuluñ flâh ol ki sultân olmad›
Girmeyince Yûsuf-› Ken’ân z›ndân koyn›na

Necati, G.502/5

Sa’âdet M›sr’›nuñ sultân›sun gün gibi rûflensün
Hayâlüñ Yûsuf›na mesken olm›fl tîre çâhem ben

Hayali, G. 402/4

Divan fliirinde zindan kavram› sevgilinin çene çukurunun ve âfl›-
¤›n gönlünün benzetildi¤i unsur olman›n yan› s›ra kimi zaman daha
gerçekçi ve flairlerin özel hayat›yla ilgili olarak da karfl›m›za ç›kabil-
mektedir. Örne¤in ‹stanbul’dan ayr›l›p M›s›r’a gittikten sonra vatan
özlemi ve gurbet ac›s›n› çok derinden yaflayan Fehim, fliirlerinde için-
de Yusuf gibi güzel sevgililer de bulunsa M›s›r’›, dolay›s›yla gurbeti
zindana benzetmifltir.

Yûsufvefl itdi baht bizi M›sr’da esîr
Hayrân-niflîn-i gûfle-i z›ndân-› gurbetüz

Fehim, G.CXXXII/ 4
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Mâlik-i Yûsuf da olsañ M›sr z›ndândur Fehîm
Göñlümüz müfltâk-› hüsn-i dil-berân-› Rûm olur

Fehim, G.LXXXII/5

Hayali, Sultan Süleyman için yazd›¤› kasidesinde padiflah›n bu-
lunmad›¤› bir ‹stanbul’u üstü aç›k zindana benzetir.

Sitanbul ol fleh-i Yûsuf-likâsuz 
Hemân üsti açuk z›ndâna beñzer

Hayali, K.18/12

Zindanla ilgili yayg›n bir baflka benzetme ise tenin can için bir
mahbes olmas›d›r. Gönül sevgilinin çene çukuru zindan›ndan kaçma-
ya çal›flmaz, çünkü âfl›k aflk ülkesine sultan olmak için t›pk› Yusuf’un
“hapis benim için bunlar›n beni yapmaya ça¤›rd›klar›ndan daha se-
vimlidir”18 diyerek zindan› daha güzel, daha sevgili bulup tercih etme-
si gibi zindana girmeyi hoflnutlukla karfl›lar, ama ten mahbesindeki
can, bazan gamzenin gam›yla zindan› delerek bazan da ayr›l›k kemen-
di atarak zindandan ç›kmaya çal›fl›r, sevgiliye kavuflma ümidinin zin-
cirine ba¤l› olanlar ise kaçamazlar. Buna dair beyitler vas›tas›yla zin-
dandan kaç›fl yollar›n› ö¤renmifl oluyoruz.

Çün azîz-i M›sr-› ‘aflk olmak dilerseñ ey göñül
Yûsuf-› M›srî gibi z›ndâna hofl olmak gerek19

Hitabi

‹demezdüm habs-i tenden ben kekez cân› halâs
Derd ü gam itdi baña yoldafll›k flâpâfllar

Necati, G. 123/6

Cân gam-› gamzeñ ile mahbes-i tenden ç›kd›
Sanki bir merdüm-i mahbûs idi z›ndân deldi

Baki, G.501/3

Cân ç›kard› mahbes-i tenden kemend-i hicr ile
Lîk zencîr-i ümîd-i vasl-› dil-ber ba¤lar20

Zati, G.163/4 

18 Kur’an-› Kerim, 12/33.
19 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyat›nda Mazmunlar, ‹stanbul 1996, s. 505.
20 Zâtî Divan›, (hzl. Ali Nihat Tarlan), ‹stanbul 1968
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Tasavvuf düflüncesinde de dünya bir zindan olarak de¤erlendiri-
lir, bu benzetmenin en erken örneklerini Mevlâna’n›n Mesnevîsi’nde
buluruz.

‹n cihân zindân u mâ z›ndâniyân
Hufre kon zindân u hod râ vârehan21 (b. 982)

beytinde “dünya bir zindand›r, bizler zindanda tutsaklar›z, o hâlde
zindanda bir çukur açarak kendini kurtar” denilerek kurtuluflun Allah
yolunda ölmekle mümkün oldu¤u ifade edilir.

Divan flairlerinden hapishane hayat›na dair ö¤rendi¤imiz baflka
bir husus ise zindanlar›n ayr›lmaz parças›n›n bit oldu¤udur, hatta Ah-
met Talat Onay, mahpuslar›n zindanlarda bit besledikleri ve bunlar›
yar›flt›rarak kumar oynad›klar› bilgisini vererek afla¤›daki örnekleri
zikreder.22

Mahbes-i gamda yatur dil ki flikâyet ederek
Yaka silkeler kaçan kehle-i z›ndân dökülür

Süruri

Sen dah› kehle-i z›ndân gibi ey ‘âfl›k-› zâr
Göricek ol büti flimden geru yakas›na bit

Faz›l

Sevgilinin çene çukuru zindan›nda mahbus olan gönül bazen da
sevgili taraf›ndan hasrete ya da tegafüle hapsolunmufltur ve gardiyan›
da gamzedir.

Yûsufâsâ dili z›ndân-› tahassürde koyup
Çeflmi bir hˇâb-› tegâfülde ki ta’bîr olmaz

Kâmi, G.83/10

Mahbûs-› tegâfül idi dil gamze nigehbân
Kurbânuñ olam eyledi âzâd nigâhuñ

Fehim, CLXXVI/6

21 Mevlâna, Mesnevî, (çev. Veled ‹zbudak), ‹stanbul 1962, C. I, s. 79.
22 Onay, age., s. 312.
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Gönül, çene çukuru veya tegafül zindan›na bir defa düfltü mü, k›-
yamet gününe kadar bir daha oradan kurtulufl yoktur, çünkü müebbet
hapse mahkûm olmufltur,23 gönlün zindandan kurtulmas› sadece gü-
zellik ülkesinin, dolay›s›yla âfl›¤›n gönlünün sultan› olan sevgilinin lü-
tufta bulunup azat etmesiyle mümkündür, bunun da bayrama rastla-
mas› beklenir, çünkü bayramda zindanlar›n boflalmas› âdettir.

Ey Necâtî haflre dek hergiz halâs olmaz dahi
Kank› dil kim flol zenahdânuñ düfler z›ndân›na

Necati, G.512/5

Halâs olmaz zenahdânuñ esîri
Müebbed habs imifl z›ndân› M›sr’uñ

Necati, G.285/5

Dil esîr old›¤›n› gördi zenahdân›na dost
Didi âzâddur ol kim gire z›ndânumuza

Ahmed Pafla, G.273/3

Doldurup n’eyler ruhuñ çâh-› zenahdân›na dil
Çünki fleh lutfuyla boflalt›r bu gün z›ndân› ‘›yd

Ahmed Pafla,K.34/8

Niçün düfler yüzi ‘›yd›nda dil zenahdâna
Gerek ki ‘›ydda z›ndândan ol›nayd› halâs

Ahmed Pafla,G.134/2

Zindanlarda bulunan bir baflka grup insan ise mahkûmlar olup
iflledikleri bir suça binaen zindana at›lm›fllard›r. Örne¤in h›rs›zlar›n
zindana at›ld›¤›na dair bir bilgiyi Ahmed Pafla, bir beytinde “sevgili
gönül çalan kâkülünü zindana benzeyen çene çukuruna salar, çünkü
h›rs›z›n yeri zindan olur” diyerek verir.

Saldu¤› turra-i dil-düzdi zenahdânuña yâr
Bu ki tarrâr olanuñ menzili z›ndân yaraflur 

Ahmed Pafla, G.45/3

23 Müebbet hapis cezas›, Necati’nin bir baflka beytinde sevgilinin çene çukurunda-
ki beniyle ilgili olarak flöyle zikredilir:

fiol kara hâlüñ zenahdânuñda ey hurflîd-had
Bir habefldür M›sr z›ndân›nda mahbûs-› ebed Necâtî, G.49/1
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Ço¤u zaman suçunun ne oldu¤u belirtilmese de âfl›¤›n gönlü de
baz› beyitlerde düzd, u¤ru, tarrâr, ayyâr gibi kelimelerle bir h›rs›z ola-
rak ele al›n›r. Ne çald›¤› nadiren belirtilen bu h›rs›z gönül, ya çene çu-
kuru zindan›nda tutulur ya da zülüf dara¤ac›na as›lmas› kararlaflt›r›-
lan bir idam mahkûmudur. Bu durum as›lmak, ber-dar olmak, boynu
urganda olmak, çengele gelmek,24 siyaset k›lmak gibi25 tabirlerle ifade
edilir.

Dil ki ser-menzili ol zülf-i perîflân olm›fl
N’ola cürmi ki as›lmas›na fermân olm›fl

Fuzuli, G.136/1

Göñül o¤urlu¤a vard› as›ld› zülfüñden
Cezâs›dur zîrâ ok›mad›n dükâna girür26

Kad› Burhaneddin, G.873/ 2

Seyr eyledü¤i çâh-› zenahdân›n› göñül 
Gey çabük u¤rudur ki bu z›ndâna kasd ider

Ahmed Pafla, G.75/4

Lebüñ dürcin alur dil düzdi gözden
Dükândan hokka-i mercân u¤urlar

Ahmed Pafla, G.50/4 

Zülfi kat›nda bûse u¤urlama¤a göñül
‹tme heves ki duydu¤› gibi hemân asar

Necati, G.70/4

Âfl›¤›n gönlünün as›lmas›n›n bir baflka sebebi fleb-rev olmas› yani
gece gezmesidir.

24 “Çengele gelmek” as›lmak manas›nda oldu¤u gibi “çengel çiçe¤i” de iflkencey-
le öldürülmek için çengele at›lan adam›n kanl› ve sark›k cesedinden kinaye bir
tabirdir. Çengel çiçe¤i olmak beddua olarak kullan›l›r.

Göreyim dâr-› fenâda ola çengel çiçe¤i
Kim ki sümbül dir ise zülf-i perîflânuñ içün (Zati) 

Göreyim an› çengel çiçe¤i olsun ilâhî (Sinoplu fiükrü)” Pakal›n, age., C. I, s. 348.
25 Siyaset k›lmak, suçlular hakk›nda fleriat mucebince verilen cezalar›n yerine ge-

tirilmesidir. Onay, age., s. 268.
26 Kad› Burhaneddin Divan›, (hzl. Muharrem Ergin), ‹stanbul 1980.
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‘Asesi hüsn ilinüñ göñlümi zülfinde bulup 
Gice gezdük diyu asma¤a yaraklad› resen

Ahmed Pafla, G. 237/4

Dil garîbüñ asma zülfüñ dâr›na fleb-rev diyu
Ben boy›n kim flehrde turrañ gibi tarrâr yok

Ahmed Pafla, G.144/6

Âfl›¤›n gönlünün öldürülmesi/as›lmas› hükmünü ve iflaretini sev-
gilinin kaleme benzeyen parma¤› verir, âfl›¤›n buna itiraz› yoktur, çünkü
fleriat›n kesti¤i parmak ac›maz, adaletin hükmünden incinilmez, sevgili
de padiflah olmas› hasebiyle adaleti temsil eder. Sevgilinin yana¤›nda-
ki ayva tüyleri, bizzat kudret hâkimi taraf›ndan yaz›lm›fl, h›rs›z gönlün
as›lmas› hükmünde fermand›r, çengele, urgana benzeyen ucu k›vr›ml›
saçlar› ise gönlün as›ld›¤› dara¤ac›d›r.

Gamzesi öldürdügine ey Necâtî gam yime
Katlüñe huccet yazan sîmîn eli parmag›dur

Necati, G.103/7

Katlüme engüflt-i yâr itsün iflâret gam degül
Kang› nâ-dândur o kim hükm-i kalemden incinür

Baki, G.76/2

Zülfinüñ dâr›nda ber-dâr itmege dil-düzdini
Hâkim-i kudret ‘izâr›na virüpdür dest-hat

Ahmed Pafla, G.136/2

Hatt-› yâr ol zülf uc›nda müflg ile yazm›fl ki bu
Çîn ü Mâçîn’de düzilmifl düzd-i dil çengâlidür

Ahmed Pafla, G.49/2

Bilindi¤i üzere ‹slâm hukukunda h›rs›zl›k suçunun cezas› el kes-
medir, o sebeple divan fliirinde geçen h›rs›z›n dara¤ac›na çekilmesi
motifi bizi flafl›rtm›flt›r,27 ancak yukar›daki beyitte yer alan sevgilinin

27 fier’an h›rs›zl›¤›n cezas›n›n el kesmek oldu¤unu ifade eden Abdülkadir Gulami,
konuyu bir baflka aç›dan ele alarak âfl›¤›n gönlünü çalan sevgilinin neden ceza-
s›z b›rak›ld›¤›n› sorgulamaktad›r:

“Sirkat idenüñ elleri fler’an kesilir de 
Ya söyle niçün sârik-i dil desti kesilmez” 
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saç›n›n Çin ü Maçin’de düzülmüfl bir h›rs›z çengeli oldu¤u ifadesi ‹s-
lâmiyet öncesi Türk devletlerindeki uygulamayla28 ve Timur’un h›rs›z-
lar› öldürerek cezaland›rd›¤› flifahî bilgisiyle örtüflmektedir.

‹nanduñ zülfine ey dil yürürsüñ gâfil ü fâri¤
Senüñ boynuñdadur âh›r bir uc› flimdi urgânuñ

Necati, K.13/9

Bu gün ber-dâr ider dil-ber giriftâr Ahmed’üñ göñlin
Anuñçün zülfi çengâlin ider geh to¤r› gâh e¤ri

Ahmed Pafla, G.329/5
Zülfi çengâline dil-düzdini ber-dâr ider âh
Dil-berüñ ancak ola bî-dile dil-dârlu¤›

Ahmed Pafla, K.28/12

Çeflm-i cellâduñ siyâset k›lma¤a cân düzdine 
Zülfüñi meydân-› hüsn içinde çengâl eyledüñ

Hayali, G.273/4

Gönlün as›lmas› iflinde zülfe yard›m eden ve cellâtl›k görevini üst-
lenen bazen sevgilinin gamzesi bazen da kara, bundan dolay› da kâfir
olarak de¤erlendirilen benleridir. Bu vesileyle cellâtlar›n zencilerden
seçildi¤ini ö¤reniriz.29

Ne cân ile duralum biz siyâset-gâh-› ›flkuñda
‹ki cellâddur gamzeñ iki çengâldür zülfüñ

Necati, G.299/3

Göñlümi ber-dâr iderseñ benlerüñle zülfe Sal
Suçl›y› ‘âdet budur kim asdururlar kâfere

Necati, G.449/6

Cellâd-› kazâ old› gibi çeflm-i siyâh›
Ald› eline gamzesi flemflîr-i nigâh›

Fehim, G.CCLXXVI/1

E. Kemal Eyübo¤lu, On üçüncü Yüzy›ldan Günümüze Kadar fiiirde ve Halk Dilinde
Atasözleri ve Deyimler, ‹st. 1975, C. II, s. 202. 

28 M. Akif Ayd›n, Türk Hukuk Tarihi, ‹stanbul 1999 (3. bask›), s. 15.
29 Kâfir kelimesine sözlüklerde verilen bir anlam da “Hind kâfirlerinin bat›l itikat-

lar› ve Güney Afrika’n›n do¤u k›y›lar›nda sakin olan zenci bir kavmin ad›” d›r.
Kamus-› Türkî, s. 1139.
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Yine bir baflka âdet, as›lan h›rs›z›n önünden tellâllar›n yürümesi-
dir. Ahmet Talat Onay, h›rs›zlar›n as›lmas› esnas›nda sehpa önünde
bir tellâl›n dolaflarak as›lan›n suçunu herkese hayk›rd›¤›n› anlat›r ve
afla¤›daki beyti örnek verir.30

Didüm ol zülf-i siyehden nice efgânlar olur
As›lan düzdüñ önince didi dellâl yürür

Ba¤dadl› Ruhi

Bütün bu beyitlerle divan flairleri âdeta gözümüzün önünde bir
idam sahnesi canland›rmaktad›rlar. Bu sahnede, suçlusuyla, hâkimiyle,
idam ferman› ve idam sehpas›yla, hatta cellâd›yla hiçbir eksik yoktur.

T›pk› zindana at›lmak ve zincire ba¤lanmakta oldu¤u gibi sevgilinin
saçlar›na as›lmak konusunda da âfl›k tam bir teslimiyet tavr› sergiler.
Zaten âfl›¤›n istedi¤i sevgilinin yoluna can›n› feda etmektir, o yüzden
sevgilinin saç›na as›lmas› hâlinde sevinçten ayaklar› yere basmayacakt›r,
çünkü t›pk› “enelhak” diyen Hallac-› Mansur gibi aflk yolunda flehit ola-
ca¤›na inanmaktad›r.

As›lup dil karfluña eyler ser-i zülfüñ heves
Gel murâd›n vir ol bî-çârenüñ ipini kes

Necati, G.245/1

Aya¤› yir mi basar zülfüñe ber-dâr olanuñ
Zevk u flevk ile virür cân u seri döne döne

Necati, G.472/2

Tende her k›lum ene’l-Hak diye Mansûr gibi
Zülfüñüñ uc›na ger eyleyesin dâr beni

Necati, G.633/4

Netice olarak söylenebilir ki divan flairlerimiz hayat›n pek çok
alan›nda oldu¤u gibi hapishaneler ve suçlularla ilgili gözlemlerini de
fliirlerine büyük bir baflar›yla aksettirmifller, ancak bunu yaparken
kendi fliir anlay›fllar› do¤rultusunda bu gözlemlerini âfl›kane hayalle-
ri aras›na serpifltirilmifl ve dönemin konuyla ilgili uygulamalar›na
›fl›k tutan sahneler, kesitler hâlinde vermifllerdir. Bu fliirler vas›tas›y-
la esir ve mahkûmlar›n boyunlar›ndan zincirle ba¤l› olduklar›, h›rs›z-

30 Onay, age., s. 267.
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lar›n zindana at›ld›¤›, bazen da as›ld›¤›, as›lan h›rs›z›n önünde tellâl-
lar›n yürüdü¤ü, zindanlar›n üstü aç›k olabildi¤i, zindandan nas›l ka-
ç›ld›¤›, bayramda padiflah taraf›ndan mahkûmlar›n affedilip zindan-
lar›n boflald›¤›, karanl›k olmas›ndan dolay› gece gündüz zindanlarda
çera¤ yand›¤›, zindanlar›n ayr›lmaz parças›n›n bit oldu¤u gibi hapis-
hane tarihimize ›fl›k tutan ve resmî evraklar›n ayd›nlatamad›¤› pek
çok ayr›nt›dan haberdar olabilmekteyiz. Bütün divanlar›n taranmas›
hâlinde bu konuyla ilgili daha pek çok malzemenin elde edilmesi
mümkündür.
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Modern Edebiyat





Hapishane fiiirleri

Mehmet Narl›*

Girifl

Gazalî’den, Nesimî’ye, Pir Sultan’dan, fiinasî’ye, Naz›m’dan Necip
Faz›l’a, Osman Yüksel’den Can Yücel’e kadar birçok flairin hayatlar›-
n›n bir k›sm› hapishanelerde geçmifltir. 

fiair olarak hapishaneye girenler oldu¤u gibi, hapishanede fliir yaz-
maya bafllayanlar da vard›r. Yine fliirlerini hapishane içinden yazanlar
oldu¤u gibi, hiç hapse düflmemifl flairlerin hapishane konulu fliirleri de
vard›r. Hapishane fliirleri gibi bir bafll›kta, içeride yaz›lan, en az›ndan
hapse düflmüfl flair taraf›ndan yaz›lan hapishane konulu fliirler söz
konusu edilmelidir. Hapishane fiiirleri veya Cezaevi fiiirleri ad›yla yay›m-
lanm›fl baz› kitaplarda, bu özelli¤i tafl›mayan fliirler de vard›r. Fakat
hapishane-fliir iliflkisinde, mekân›n kifliler üzerindeki etkisi, özgürlük-
lerin k›s›tlanmas›, hayat›n bütünüyle içeriden alg›lanmas› olgusal bir
nitelik tafl›yacaksa yaflan›lm›fl gerçekli¤in hesaba kat›lmas› gerekir.
Bafll›¤a ba¤l› kal›narak aç›kl›¤a kavuflmas› gereken bir konu da, hapis-
hanede yaz›lan her metnin fliir say›l›p say›lmayaca¤›d›r. Özellikle
ideolojik popülaritenin etkisiyle s›rf hapiste yatan›n yazd›¤› metinler
oldu¤u için bir süre gündemde kalanlar vard›r. Özellikle Cumhuriyet
sonras›nda Naz›m Hikmet’in hapishaneden yazd›¤› fliirlerin elden ele
dolaflmas›yla geliflen idealist mazlûm flair kimli¤i, Ahmet Arif’in özellik-
le Hasretinden Prangalar Eskittim fliiri ve altm›fl kufla¤› toplumcu flairle-
rin fliirleri ile devrimci edebiyat›n en geçer akçesi hâline gelir. Necip

* Yard. Doç. Dr. Mehmet Narl›, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Bal›kesir.



Faz›l’›n özellikle Zindandan Mehmet’e Mektup adl› fliiri ile di¤er dinî ve
millî duyarl›klar› yans›tan fliirler de sa¤da bir mazlûmiyet ve kahra-
manl›k duygusu oluflturur. 

Bu çal›flmada özellikle Cumhuriyetten 1960’l› y›llara kadarki arada
hapis yatm›fl baz› flairlerin hapishanede veya d›flar›da yazd›klar› baz›
fliirlerde mekân›n izlerini aramaya ve bu fliirlerin flairleri d›fl›nda olufl-
turduklar› etkileri de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z. Önce flairin cezaevine
düflme sebebini, içeride kalma süresini ve mümkün oldu¤u kadar fliir-
lerin nerede yaz›ld›klar›n› belirlemeye çal›flaca¤›z. Sonra da fliirlerin
içeri¤i üzerinde duraca¤›z.1 fiunu da belirtmekte yarar var. Özellikle
1980’lerden sonra ülkemizde hapishane fliiri konusunda önemli tart›fl-
malar yaflan›r. ‹htilâl, sa¤ ve sol görüfllü olmak üzere birçok genci ha-
pishanelere yollar. Bu gençlerin ço¤u yaflad›klar› floku atlatt›ktan sonra
içeride fliire yönelirler. Akademi Kitabevi 1984’te ‘içeriden’ yar›flmaya
kat›lan bir fliir dosyas›na ödül verir. Nevzat Çelik’in ald›¤› bu ödül çe-
flitli tart›flmalara kaynakl›k etti¤i gibi, hapiste yatan veya hapisten ç›k-
m›fl birçok kiflinin de fliir kitaplar›n›n yay›mlanmas›na bafllang›ç olur.
Çal›flmam›z› 1960’larla s›n›rl› tuttu¤umuz için bu y›llarda hapishane
fliiri olgusuna de¤inmeyece¤iz. Ancak aç›klama olarak bu y›llarda ha-
pishane fliirleri oldu¤u için yay›mlanan baz› kitaplar› anabiliriz.2

fiairlerin hapishane hikâyeleri

Naz›m Hikmet 

22 Mart 1933’te, gizli örgüt kurmaktan, ‹stanbul, Bursa, Adana’da,
duvarlara devrim bildirileri yap›flt›rarak, kitapç›klar da¤›tarak komü-
nizm propagandas› yapmaktan tutuklan›r; bir süre ‹stanbul’da sorgu-
lan›r, 1 Haziran 1933’te, Bursa’ya gönderilir. ‹dam talebiyle bafllayan

1 Hapishane fliirleri için flu antolojilere bak›labilir: Erdo¤an Alkan, Hapishane fiiir-
leri, Kaynak Yay›nlar›, ‹stanbul 2002; Necmi Naz, Cezaevi fiiirleri Antolojisi, X Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 2002; Refik Durbafl, fiair Cezaevi Kap›s›nda, Sarmal Yay›nevi, ‹s-
tanbul 1992. 

2 Nevzat Çelik, fiafak Türküsü, Alan Yay›nlar›, ‹stanbul 1984; Emirhan O¤uz, Atefl
H›rs›zlar› Söylencesi, Cem Yay›nlar›, ‹stanbul 1988; Hülya Özzümrüt, Dö¤üflenler
Konuflacak, Belge Yay›nlar›, 1987; Ersin Ergün, Bir Avuç fiiir, Belge Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1988; M. Ender Önefl, Arka Kapak ‹nce Yaz›lar, Belge Yay›nlar›, ‹stanbul
1989; Mustafa Do¤an, Firarî Düfller, Belge Yay›nlar›, ‹stanbul 1990; A. Tevfik
Ozan, Da¤lar Ard› fiiirler, ‹stanbul 1990; (Dinî duyarl›¤› ve militarizmi dile geti-
renlerin fliirleri) Cihad Yay›nlar›, 1. Akabe fiiir Antolojisi, ‹stanbul 1990.
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dava, 31 Ocak 1934’te 5 y›l hapis karar›yla son bulur. Temyiz bu kara-
r› bozduysa da Bursa Mahkemesi 4 y›la indirerek hapis karar›nda dire-
nir. Cumhuriyetin onuncu y›l›nda ç›kar›lm›fl olan ba¤›fllama yasas›yla
bu cezan›n 3 y›l› indirilince geriye bir y›l kal›r. Dolay›s›yla 6 ay alacak-
l› olarak cezaevinden ç›k›p ‹stanbul’a gelir. 17 Ocak 1938 gecesi akra-
bas› olan Celâleddin Ezine’nin evinde otururlarken gelen polislerce tu-
tuklan›p k›sa bir süre ‹stanbul Tevkifhanesinde bekletildikten sonra,
Ankara Harp Okulu Komutanl›¤› Askerî Mahkemesine gönderilir. Bu
duruflma, 29 Mart 1938’de “askerî kiflileri üstlerine karfl› isyana teflvik”
suçuyla 15 y›l a¤›r hapse mahkûm edilmesiyle sonuçlan›r. 28 May›s
1938’de temyiz bu cezay› onaylad›ktan sonra, Ankara Cezaevinden al›-
narak ‹stanbul’da Sultanahmet Cezaevine getirilir. K›sa bir süre sonra,
haziran ay› sonlar›na do¤ru, Donanma Komutanl›¤›ndan gelen görev-
liler onu al›p kelepçeli olarak Köprü Kad›köy iskelesinden bir motorla
Adalar aç›¤›nda bekleyen Erkin gemisine götürürler. Önce bir tuvale-
te, sonra sintine ambar›na kapat›l›r. Bu kez de Donanma Komutanl›¤›
Askerî Mahkemesinde yarg›lanacakt›r. 10 A¤ustos 1938 günü bafllayan
davada, on dokuz gün sonra, 29 A¤ustos 1938’de, “askeri isyana tefl-
vik”ten, 20 y›l a¤›r hapse mahkûm olur. ‹ki cezas› birlefltirilince 35 y›l
tutar. Mahkeme bunu çeflitli gerekçelerle 28 y›l 4 aya indirerek karara
ba¤lar. 29 Aral›k 1938’de, Askerî Yarg›taydan gelen onay, son umutlar›
da bofla ç›kar›r. 1 Eylül 1938’de ‹stanbul Tevkifhanesine, 1940 fiubat›n-
da Çank›r› Cezaevine, oradan Bursa Cezaevine oradan Çorum Ceza-
evine gönderilir. Bu cezaevlerinde toplam 12 y›l kalan Nâz›m Hikmet
yay›mlama olana¤› bulunmad›¤› hâlde sürekli olarak fliir yazar. Dört
hapishaneden Kuvayi Milliye; Piraye ‹çin Yaz›lm›fl Saat 21-22 fiiirleri; Pi-
raye’ye Rubailer; Memleketimden ‹nsan Manzaralar›; Ferhad ile fiirin; Yusuf
ile Menofis gibi eserlerini yazar.3

Sabahattin Ali 

Sabahattin Ali, 30 Eylül 1931’de Konya Karma Ortaokulunda Al-
manca ö¤retmenli¤ine atan›r. Burada fliirler, öyküler yaz›p, çeviriler
yapmaktad›r. Kuyucakl› Yusuf roman› Yeni Anadolu gazetesinde on befl
say› kadar tefrika edilir. 1932’de, Cumhurbaflkan›na -yani Atatürk’e-
“ima yoluyla hakaretten” bir y›la hüküm giyer. (Bu yarg›lanman›n bafl-
lamas›nda Anadolu Gazetesi sahibi Cemal Kutay’›n pay› oldu¤u söylen-
mektedir). Hapisli¤inin ilk dört ay›n› Konya’da, kalan süresini de Si-

3 (Naz›m Hikmet, 1966)
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nop Cezaevinde geçirir.4 Sabahattin Ali, Edip Akbayram taraf›ndan
bestelenen Ald›rma Gönül ve Eflk›ya Dünyaya Hükümdar Olmaz adl› fliir-
lerini Sinop Cezaevinde yazm›flt›r. Yine Marko Pafla’daki yaz›lar›, ga-
zetenin sorumlusu olmas› nedeniyle, “neflren hakaret”ten aç›lan da-
va sonucu dört ay hüküm giyer. Bu arada 1947’de S›rça Köflk’ü yay›m-
lar. Kitaptaki ayn› adl› öykü sebep gösterilerek kitap toplat›l›r. Ç›kard›k-
lar› gazeteler kapat›l›nca Mehmet Ali Aybar’›n Zincirli Hürriyet’inde
yazmaya bafllar. Burada yay›mlanan “As›l Büyük Tehlike Bugünkü
‹ktidar›n Devam›d›r” yaz›s› nedeniyle kovuflturmaya u¤rar; önceki da-
vadan verilen hükmü kesinleflince, hapse girer. Üsküdar Paflakap› Ce-
zaevinde üç ay yatar. 20 Aral›k 1947 yeniden tutuklan›r; Sultanahmet
Cezaevinde 11 gün yatar.

Necip Faz›l K›sakürek 

Necip Faz›l, Büyük Do¤u mecmuas›n›n 30 May›s 1947 tarihli 65. sa-
y›s›nda, R›za Tevfik’e ait “Sultan Abdülhamîd’in Ruhaniyetinden ‹s-
timdat” bafll›kl› bir manzume yay›mlar. Herhangi bir özel isme yer ve-
rilmedi¤i hâlde fliirin dergide yay›mlanmas› baz›lar› taraf›ndan Ata-
türk’e hakaret kabul edilir ve Büyük Do¤u aleyhine ‹stanbul ve di¤er
baz› illerde gösteriler düzenlenir.5 O tarihte ilgili bir kanun maddesi
bulunmad›¤› için de, “Padiflahl›k Propagandas› Yapmak Türklü¤e ve
Türk Milletine Hakaret”ten, derginin sahibi efli F. Neslihan Han›m ile
beraber Necip Faz›l hakk›nda tatbikata bafllan›r. Savc›l›k Bas›n Bürosu
fiefi Hicabi Dinç, Necip Faz›l’› 9 Haziran Pazartesi günü tutuklat›r ve
Necip Faz›l 9 Haziran 1947 ile 5 A¤ustos 1947 aras›nda hapiste yatar.6

Büyük Do¤u mecmuas›n›n 27. 1. 1950 tarihli 16. say›s›nda yay›mlanm›fl

4 Sinop Cezaevinin hapishane fliir iliflkisinde önemli yeri vard›r. Bir dönem ülke
için bir tehdit unsuru olarak görülen Refik Halit Karay, Mustafa Suphi, Ahmet
Bedevi Kuran, Hüseyin Hilmi, Burhan Felek, Refi’i Cevat, Osman Cemal Kayg›l›,
Kerim Korcan, Celâl Zühtü Benneci, Osman Deniz ve Zekeriya Sertel de bu
hapishanede yatm›fllard›r. ‹simlerinin flimdi ‘Burada yatan ünlüler’ fleklinde ce-
zaevinin d›fl duvarlar›ndan birinde teflhir edilmesi de dikkate flayan. Ancak, 1960
y›l›na kadar cezaevinde arfliv tutulmad›¤› için burada yatan ayd›nlar hakk›nda
detayl› bilgiye ulaflmak oldukça zor. 1960’tan sonra tutulan arfliv, cezaevindeki
mahkûmlarla tiyatro çal›flmalar› yapan, yazarl›¤› ve flairli¤iyle ad›ndan söz etti-
ren eski savc›lardan Berin Taflan’a ait. Burada yatan ünlü yazar ve flairler hakk›n-
daki en gerçekçi bilgileri, yine onlar›n cezaevindeyken veya daha sonra yazd›k-
lar› kitaplar›ndan elde etmek mümkün. (Akagündüz, 2002)

5 (Cumhuriyet, 1947)
6 (Büyük Do¤u, 1947)
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“Alt›parmak” isimli yaz›da, Hükûmetin manevî flahsiyetini tahkir ve
tezyif etti¤i gerekçesiyle 19. 4. 1950 tarihinde, hakk›nda Tevkif Müzek-
keresi (Tevkif Müzekkeresi, C. Savc› No: 950/5191) kesilen Necip Fa-
z›l, iki gün sonra tutuklan›r ve hapse at›l›r. 26. 4. 1950’de, Salim Ba-
flol’un reis bulundu¤u ikinci a¤›r ceza mahkemesindeki ilk celsede be-
raat eden Necip Faz›l, serbest b›rak›lmay› beklerken, ayn› gün bir mah-
kemeden di¤er bir mahkemeye aktar›larak,7 Türklü¤e Hakaret Dava-
s›nda vaktiyle verilmifl beraat karar›n›n temyize nihaî olarak bozdurul-
mas› ve mahkemenin uyma karar› üzerine, hamile ve hasta efli F. Nes-
lihan han›mla birlikte, tekrar hapishaneye gönderilir. 14. 5. 1950 genel
seçimlerini büyük ekseriyetle kazanan Demokrat Partinin ç›kard›¤› Af
Kanunu ile 15. 7. 1950’de hapishaneden ilk tahliye edilen kifli Necip Fa-
z›l’d›r.8 Bas›na “Kumarhane Bask›n›” olarak akseden bir olay sebebiy-
le 23 Mart 1951 Cuma günü 18 saat süreyle karakolda gözalt›nda tutu-
lan Necip Faz›l, 30 Mart 1951 tarihli meflhur 54. say›n›n daha bayilere
verilmeden matbaadan toplat›lmas›n› müteakip, da¤›t›lmam›fl dergi-
nin imzas›z bir yaz›s›ndan dolay› tevkif edilir ve 31 Mart 1951 tarihi iti-
bariyle 19 gün tutuklu kal›r. 54. say›da yay›mlanan bir yaz› sebebiyle 9
ay 12 günlük kesinleflmifl mahkûmiyeti bulunan Necip Faz›l’›n mahkû-
miyeti, Savc›l›k salâhiyetiyle 4 ay ertelenir; bu dört ay bitince de Hay-
darpafla Numûne Hastahanesi S›hhî Heyetinden 3 ayl›k bir tecil rapo-
ru al›r. Tam da bu raporun müddetinin bitti¤i bir dönemde Ahmet
Emin Yalman’›n 22 Kas›m 1952 Cumartesi günü vurulmas›yla “Malatya
Hâdisesi” patlak verir. Hâdise k›sa zamanda Büyük Do¤u Cemiyeti
Reisi Necip Faz›l’› da içine alacak flekilde büyür. ‹kinci defa Haydarpa-
fla Numûne Hastanesine müracaat eden Necip Faz›l bir önceki raporun
ayn›n› al›r; fakat bu defa rapora “sinir vaziyeti üzerinde ihtisas taallu-
ku dolay›s›yla Bak›rköy Ak›l Hastanesinin hüküm vermesi” fleklinde
bir kay›t ilâve olundu¤u için, arzusu hilâf›na söz konusu hastaneye
baflvurmak zorunda kal›r. Bak›rköy Ak›l Hastanesi, Haydarpafla Has-
tanesinin fleker hastal›¤› teflhisini aynen kabul etti¤i hâlde, “infaza mâ-
ni bir durum” olmad›¤› hükmünü verir. Bunun üzerine Necip Faz›l Ada-
let Bakanl›¤›na müracaatla, dâhilî hastal›¤›ndan baflka hiçbir rahats›zl›-
¤› bulunmad›¤›n› ve e¤er bu hastal›k infaza mâni ise adlî t›p kurumu-
nun hakk›nda ona göre, de¤ilse yine ona göre karar vermesini talep
eder. Adlî t›p kurumunun, “zekâ ve aklî melekeleri tamamen yerinde

7 (K›sakürek, 19..:94)
8 (Gece Postas›, 1950)
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ve tabiî. Musap oldu¤u fleker hastal›¤› ise infaza mâni de¤il” fleklinde
rapor vermesi neticesinde, (Cumhuriyet, 1952) Necip Faz›l kesinleflmifl
mahkûmiyetin infaz› için, 12 Aral›k 1952 Cuma günü Üsküdar Topta-
fl› Hapishanesine girer. 23 Ocak 1953’te Malatya Sulh Ceza Mahkeme-
si taraf›ndan, Necip Faz›l hakk›nda, TCK’n›n 163 ve 65. maddeleri de-
lâletiyle CMUK’n›n 104/2, 3, 108 ve 125. maddeleri gere¤ince Tevkif
Müzekkeresi kesilir. Hapse girdikten tam 47 gün sonra 28. 1. 1953 Çar-
flamba günü, saat 10.10 treniyle mahfuzlu olarak Toptafl›’ndan Malat-
ya’ya sevk olunur.9 Bunlar›n d›fl›nda 30 Eylül 1953 tarihi itibariyle Ma-
latya Davas›ndan 64 gün; 24 Haziran 1957 - 25 fiubat 1958 aras›, M. F.
Köprülü’ye hakaretten 8 ay 4 gün; 1960 ihtilâlinde 6 Haziran 1960 - 15
Ekim 1960 aras› 4 ay 4 gün; Atatürk’e yay›n yoluyla hakaretten 15
Ekim 1960 - 18 Aral›k 1961 aras› bir y›l 65 gün hapis yatar.10

Osman Yüksel Serdengeçti 

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinde 2. s›n›f ö¤rencisi iken May›s
1944’te meydana gelen olaylara kar›flt›¤› için ö¤renimi yar›da kal›r. Ni-
hal Ats›z ve Alpaslan Türkefl’le birlikte bir süre tutuklu kal›r. Serbest
b›rak›l›nca fakülteye baflvurarak ö¤renimine devam etmek istediyse de
kendisine izin verilmez. Bunun üzerine dönemin Millî E¤itim Bakan›
Hasan Ali Yücel’e hitaben “Yüksek makam›n alçak vekiline” sözleriy-
le bafllayan bir dilekçe yazar. Dilekçeyi bakana verme cesaretini kimse
bulamaz, ama yine de Osman Yüksel yeniden hapishaneye gönderilir.
Malatya cezaevinde Necip Faz›l’a birlikte yatar.

Attila ‹lhan

K›sa süreli hapishane hayat› vard›r. ‹lk tutukland›¤›nda (1941)
henüz on alt› yafl›ndad›r. Ankara cezaevinde bir süre yatar. Aklî mu-
vazenesinin yerinde olup olmad›¤›n›n tespiti için bir süre Manisa t›-
marhanesinde kal›r.11 Tutuklunun Günlü¤ü kitab›ndaki fliirleri hapisha-
nede yaz›lmam›flt›r ama yaflanan tutuklamalar›n izlerini tafl›r. 

Hasan Hüseyin Korkmazgil

1950-1951 ders y›l›nda Marafl Göksun’da ö¤retmenken Elbistan
Cezaevine götürülür. Zaten 6 ayl›k bir ö¤retmenlik yapabilmifltir. El-

9 (Cumhuriyet, 1953)
10 (K›sakürek 19..:313-315)
11 (Alkan, 2002: 211)
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bistan’dan sonra Nevflehir hapishanesine nakledilir. Orada Aziz Nesin
ve Adnan Cemgil’le beraber yatar. 1952’den 1960’a kadar da memuri-
yetten men edilmifltir. 27 May›s 1960 darbesinde Ankara’ya gelerek öz-
gürlü¤üne kavuflur. K›z›l›rmak kitab› nedeniyle 30 Ocak 1967’de 142.
maddeden yarg›lan›r iki ay kadar tutuklu kal›r, 9 Mart 1967’de tutuk-
suz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›l›r. 

Ahmet Arif 

Ankara 15. Y›l K›raathanesinden Ahmet Arif’le dostluklar› olan
Ahmet Oktay, Hasretinden Prangalar Eskittim’in 1968’de yay›mlanmas›-
na ra¤men içindeki fliirleri 1951-52’lerden itibaren yaz›ld›¤›n› bildirir.
Bu y›llar Ahmet Arif’in hapis yatt›¤› y›llard›r.12 Bir çal›flmas›nda Ah-
met Arif söz konusu olunca duygusall›ktan kurtulamayabilece¤ini be-
lirtir Ahmet Oktay. Hasretinden Prangalar Eskittim’deki fliirler çevre-
sinde yap›lan de¤erlendirmeler de genel olarak bu ideolojik duygu-
sall›ktan uzak de¤ildir.

Faruk Nafiz 

1960 darbesinde Yass›ada’da 15 ay tutuklu kald›. Burada yazd›¤›
yüze yak›n k›t’ay› Zindan Duvarlar› ad›yla kitaplaflt›rd›.13

Can Yücel

Can Yücel, ‹nsan ve Sosyalizm kitab› ve bir Amerikal› generalden
çevirdi¤i Gerilla Harbi adl› kitaptan dolay› 7 y›l 6 ay hapis cezas›na
çarpt›r›l›r. 1972’de Adana Cezaevinde bir süre hapis yatt›ktan sonra af-
la ç›kar. Bir Siyasînin fiiirleri adl› kitab›ndaki fliirlerin bir k›sm› burada
yaz›lm›flt›r.

‹çeri-d›flar› alg›s›

Hapse düflen insan›n do¤al davran›fl›, d›flar›da b›rakt›klar›n› arama-
s›d›r. ‹çeri, insan› bütün yap›p ettiklerinden ay›ran bir mecburiyettir. Fa-
kat d›flar›dan soyutlanm›fl hayat›n her mahkûm taraf›ndan ayn› flekilde
alg›lanmad›¤› da bir gerçek. Hapishane, bazen kanunlar›n öngördü¤ü
bir cezad›r; bazen bafla gelen çekilir kabilinden bir sab›r mekân›, kötü ka-
der, zorba düzenin kuyular›d›r. Bazen de içerideki insan mekân›, bütün

12 (Oktay, 1990:7-8)
13 (Yücebafl, 1974: 98)
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bunlar›n bileflkesi olarak alg›lar. Bu alg›lar, insanlar›n içinde do¤up bü-
yüdükleri sosyal ve ahlâkî flartlara göre, gördükleri e¤itim düzeyine ve
biçimine göre, inand›klar› siyasal düflünceye göre de¤iflmektedir. Öyle
ki bu farkl› alg›lama mekân›n adland›r›lmas›nda da kendini gösterir: ce-
zaevi, mapushane, kodes, dam, Yusuf’un kuyusu, duvar, zindan gibi. 

Naz›m Hikmet, 1938’de Ankara Merkez Komutanl›¤› Cezaevinde
yatarken yazd›¤› Bugün Pazar adl› fliirinde, “bugün ilk defa d›flar› ç›-
kard›lar beni/ Ve ben ömrümde ilk defa güneflin benden bu kadar
uzak/ gökyüzünün bu kadar mavi/ Bu kadar genifl oldu¤una flafla-
rak/ k›m›ldamadan durdum/ sayg›yla sonra topra¤a oturdum14 der-
ken, d›flar›y› alg›lamada içerinin kazand›rd›¤› bir fark›ndal›¤› yans›t›r.
‹nsan her gün içinde oldu¤u bir gerçekli¤i, ondan mahrum kal›nca da-
ha derinden duyumsamaktad›r. Ayn› fliirdeki yo¤un duygulardan biri
de d›flar›dan soyutlanm›fl hayat›n dayatt›¤› “al›flmak”tan flikâyettir.
“ve iflin en afla¤›l›k taraf› flu ki yavrum/ galiba yaln›zl›¤a al›fl›yorum”
Naz›m, hapishane flartlar›n›, yaflamaya engel olarak görmek istemeyen
bir ruh hâli sergiler ço¤u zaman. Bütün duygular›n›n canl› kalmas›n›,
varl›¤›n› bütün aç›l›mlar›yla duymak isteyen flair, yaln›zl›¤a al›flmay›
afla¤›l›k bir çekilme olarak görür. Yaln›zl›¤a al›flmak, tembellik, uyu-
fluklukla yetinmek, yaflam›n en temel amaçlar›n› unutmak anlam›na
gelir onda. Piraye ‹çin Yaz›lm›fl Saat 21-22 fiiirleri’nde, Piraye, d›flar›da
kalan bütün yaflama alanlar›n›, evi, hat›ralar›, u¤runa savafl›lan de¤er-
leri, umutlar›, sevme ve bilme gücünü içeriye tafl›r. “En müthifl kudre-
tim yasak bana/ sevgilim yasak bana etine dokunmak senin/ yeni bir
hayat afl›lamak/ bereketli bir rahimde yenmek ölümü/ yaratmak se-
ninle beraber/ seninle paylaflmak Allahl›¤›”15 Efli Piraye, özlenen bir efl
olman›n yan›nda Naz›m’›n kopar›ld›¤› dünyaya dair inanç ve umutla-
r›n›n dile getirilmesinde simgesel bir de¤er de kazan›r. Piraye efltir, ço-
cu¤unun anas›d›r ama ayn› zamanda, yar›n›n dünyas›n› kurmak için
yeni bir hayat›n afl›lanmas›nda ortak yarat›c›d›r. 26 Eylül 1945 tarihli
fliir parças›nda Naz›m, hapishaneyi sadece insan› yaflad›¤› hayattan
al›koyan bir mahkûmiyet mekân› olarak görmemektedir. ‹çeride bütün
d›flar›y› yaflayanlar oldu¤u gibi, d›flar›da hayatlar› hapishane olanlar
da vard›r: “Ufak ifl bizimkisi/ As›l en kötüsü/ Bilerek bilmeyerek/
Hapishaneyi insan›n kendi içinde tafl›mas›/ ‹nsanlar›n ço¤u bu hâle
düflürülmüfl/ Namuslu çal›flkan iyi insanlar/ Ve seni sevdi¤im kadar

14 (Naz›m Hikmet, 2002: 30)
15 (Naz›m Hikmet, 2002: 30)

460 • Hapishane Kitab›



sevilmeye lây›k” ‹nsan›n as›l zindan› kendi içindeki zindan›d›r. Hapis-
haneden d›flar›dakilere para gönderecek kadar, içeride millî kurtulufl
hareketinin fliirini yazacak kadar, baflka bir hapishanede açl›k grevine
giden Kemal Tahir’i yapt›¤›ndan vazgeçirmek isteyecek kadar hayat›n
içinde olan, flu veya bu flekilde kendisiyle iliflkili olan hayatlar›n so-
rumlulu¤unu tafl›yan Naz›m’›n yasakl› hayat›n› “ufak ifl” olarak alg›la-
mas› do¤ald›r. ‹nsanlar bilerek bilmeyerek hapishaneyi kendi içinde
kurmaktad›r. Yani düzen koruyucular taraf›ndan, egemen sosyoeko-
nomik anlay›fl taraf›ndan, hayat› ve dünyay› daha insanî k›lmak için
savaflanlar içeri at›lmakta; d›flar›da kalanlar ise bu güçlerin d›flar›da
haz›rlad›klar› hapishanelerde yaflamaktad›rlar. 

Sabahattin Ali’nin hapishanede yazd›¤› fliirlerde, içeri alg›s›nda
öne ç›kan duygu zamand›r. Sinop Cezaevindeyken Hapishane fiark›s›
ad›yla befl fliirin ikisinin nakarat› “Geçmiyor günler, geçmiyor” ve “Al-
d›rma Gönül ald›rma”d›r. D›flar›da hayat›n canl›¤›n›, ak›fl›n› sa¤layan
bütün yaflan›rl›klar hapishanede yoktur. Çiçeklerin açmad›¤›, kufllar›n
süzülüp uçmad›¤›, y›ld›zlar›n ›fl›k saçmad›¤›, sevdalar›n yaflanmad›¤›,
gezip dolaflmalar›n olmad›¤›, insanlar›n birbirlerine yabanc› oldu¤u
bir yerdir hapishane. Dolay›s›yla içeride zaman durur âdeta. D›flar›da
su gibi akan günler, hapishane bir türlü geçmek bilmez. Naz›m’a göre
içeri alg›s›, daha bireyseldir Sabahattin Ali’nin. Cezaevindeki hayat,
toplumsal, siyasal amaçlara yürümeyi engelleyen bir tutsakl›k olmak-
tan çok, bireyin yaflama alan›n› yok eden bir cezad›r. Ald›rma gönül
nakaratl› fliirinde de, mapushane gerçe¤inin alg›lanmas›nda odak, ki-
flinin yaflad›¤› ac›lard›r. “Kurflun ata ata biter/ yollar gide gide biter/
ceza yata yata biter/ ald›rma gönül ald›rma” Hapishane fiark›s› 5 bafl-
l›kl› fliirin son dörtlü¤ünde oldu¤u gibi, flairin bütün mahrumiyetler-
den duydu¤u ac›y› hafifletmenin yolu “ald›rmamak”t›r. Ancak bu al-
d›rmamak, vazgeçmek, yaflamay› ciddîye almamak de¤ildir. “Bu da
geçer yahu” kabilinden bir olgunlaflma aray›fl›d›r. Fakat bu aray›fl›n di¤er
fliirlerde gerçekleflmifl oldu¤unu veya d›flar›daki hayatiyetin sorumlu-
luklar›n› tafl›yabilecek bir nesnelli¤e ve dönüfltü¤ünü pek göremeyiz.

Necip Faz›l’›n hapishanede yazd›¤› bilinen en ünlü fliiri 1961’de
yaz›lan Zindandan Mehmet’e Mektup’tur.16 fiiirin ad›, içeri alg›s›n›n nite-
li¤ini gösterebilecek iflaretler tafl›r. Zindan ad›, ceza ve mahkûmiyetin
geleneksel düzlemde hat›rlanmas›n› sa¤lad›¤› gibi, içerinin hapishane-

16 (K›sakürek, 1981)
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yi aflan bir ac› ve tahammül mekân› oldu¤u düflüncesini de uyand›r›r.
Buradan d›flar›ya gönderilen mektup, en zor flartlarda bile insan› hayata
tafl›yan, özgürlük ve tutsakl›k aras›nda kurulan bir köprü anlam›ndad›r.
Mektup adland›rmas› da, yaz›lan metnin, sanatsal düzeyden çok bir
bildiri, bir meydan okuma anlam› içerdi¤ini gösterir. fiiirin ilk dizesi
de zindan kelimesinin yüzeysel olarak anlafl›lmamas› için bir uyar› gi-
bidir: “Zindan iki hece Mehmet’im lâfta”. Bu uyar›dan sonra zindan›n
iç unsurlar›n›n her biri, içerideki insan›n yükledi¤i anlamlarla anlat›l›r.
Tu¤la döfleli avlu, malta, peykeler, duvarlar, gö¤e aç›lan küçük pencere,
ko¤ufl gibi unsurlar, ac›n›n, umudun, korkunun, isyan›n, merhamet-
sizli¤in yans›t›ld›¤› ögeler olurlar. Bu fliirde hapishane, kiflisel ac›lar›n
yafland›¤› bir mekân olarak alg›land›¤› gibi, içerideki ve d›flar›daki ha-
yat› yönlendirecek olan inanç alan›n› daraltan bir engel olarak da alg›-
lan›r. “baba katiliyle baban bir safta”, “tek yekûn içinde yaz›l ve çizil”,
“insanlar zindanda birer kemmiyet”, “urbalarla kemik, mintanlarla et”
dizeleri, hapishanenin, insan›n erdemlerini, sosyal ve düflünsel de¤er-
lerini hiçe sayd›¤›n›, bütün mahkûmlar› ayn› düzeysizlikte toplad›¤›n›
anlat›r. Necip Faz›l’›n içinden ç›kt›¤› aile, kendi düflüncesine verdi¤i
de¤er düflünülürse, bu bak›fl›n, bir imtiyaz aray›fl› oldu¤u söylenebilir.
Fakat bu bak›fl daha çok, varl›¤›n› bilinçli ve imanl› olarak arayan› an-
cak insan kabul eden bir düflünce adam›n›n bak›fl› say›lmal›d›r. “beni
Allah tutmufl kim eder azat”, “öp beni aln›mdan sen öp seccadem”,
“ana rahmi zahir flu bizim ko¤ufl/ karanl›¤›nda nur, yeniden do¤ufl”
gibi dizelerde, mekân›n tutsak eden, insan› yürüdü¤ü yoldan al›ko-
yan, zaman› kilitleyen etkilerini aflan; bir inançla karfl›lafl›r›z. Hapisha-
nede tutulmak, Allah’a teslim olman›n yan›nda s›radanlafl›r; oradan ç›-
k›nca kavuflulacak özgürlük, Allah’a yaklaflman›n verdi¤i özgürlü¤ün
yan›nda önemini kaybeder. Böyle olunca, ko¤ufl, yeni bir do¤umu sa¤-
layan ana rahmine dönüflür. Mehmet’e gönderilen mektupta hapisha-
ne hayat›, tekerle¤in bir tümsekte geçici olarak duraksama olarak alg›-
lan›r; tekerin tümse¤i aflmas›, içerideki karanl›¤›n ›fl›¤a kavuflmas›d›r.

Osman Yüksel Serdengeçti’nin Hapishane Türküsü adl› fliiri Malat-
ya Cezaevinde yaz›lm›flt›r. “Y›k›las› hapishane damlar› anam/ Yan-
d›m Allah yand›m daha m› yanam/ içti¤imiz gözyafl›, ekme¤imiz
gam/ her yeri kaplam›fl bir kara duman/ geçmiyor geçmiyor flu kahpe
zaman/ bir af ç›kmazsa da hâlimiz yaman” dizeleriyle bafllayan fliirde,
mapushane, genel olarak mahkûmlarda uyand›rd›¤› anlamlar›yla vard›r.
Oras›, gözyafl› ve gam mekân›d›r. Orada zaman donmufltur; duvarlar›
dilsiz, sakinleri aç yoksul perifland›r. Hapishaneden flikâyet, zamane-

462 • Hapishane Kitab›



den flikâyetle birleflir. Sanki zamanede korkaklar ve kallefller oldu¤u
için hapishanelerde kendisi gibi “köro¤lular” vard›r. 

Attila ‹lhan’›n k›sa aral›klarla da olsa hapis yatt›¤›n› söylemifltik.
Ama içeride yazd›¤› fliir var m›d›r, bilemiyoruz. Böyle de olsa, fliir ki-
tab›n›n birinin ad›n› Tutuklunun Günlü¤ü koyacak kadar hapishane ol-
gusunu ifllemektedir. Ona göre flair hapishaneye düflse bile, o mekân›
kiflisel ac›lar›n›n, duyarl›klar›n›n oda¤› olarak alg›lamamal›d›r. “Fik-
rimce mapushane ya da tutukluluk gerçe¤ini kendi kiflili¤inin oda¤›nda
yo¤unlaflt›rmas›, sonuç olarak sanatç›n›n toplumsall›¤›ndan çok birey-
selli¤ini, kiflisel bunal›m›n›n alt›n› çizme hevesini gösterir. Bu bak›m-
dan ben, çekilen s›k›nt›lar›n nesnel düzeyde anlat›lmas›ndan yanay›m.
Öyle de yap›yorum. fiiirlerimde siyasal eylemlerin çeflitli yönlerden ele
al›n›p tart›fl›ld›¤› görülür”.17 Belki bu yüzden Böyle Bir Sevmek’teki ‹lk
Kelepçe fliirinde, Tutuklunun Günlü¤ü’ndeki fliirlerde, kendi tutukluluk
günlerinden izler vard›r ama tutuklu, sanki siyasal kavga içerisindeki
herkestir. ‹lk Kelepçe adl› fliiri, daha on alt› yafl›ndayken tutukland›¤›
günlerden izler tafl›r. Ama flair, o yafl›n kiflisel ac›lar›n› anlatmaktansa,
“ulan ankara” diyerek, içeriye düflmekle siyasal yönetim aras›nda ba¤-
lant› kurar. “Ulan ankara ben senin o¤lun de¤il miyim/ Kar›ncay› in-
citmem hayata sayg›m büyük/ ‹flçiyim dediysem anla ki tutsak de¤i-
lim/ Aln›m›n terini yerim/ac› tuz ekmek/ ‹stedi¤im yoksullara avuç
avuç özgürlük/ Ortaklafla çal›fl›p ortaklafla yiyebilmek/ Çünkü bak
bin y›ll›k emek birikimiyim/ ‹ki yan›mda iki polis ilk defa kelepçeli-
yim” fiiirde egemen olan duygu haks›zl›¤a u¤ramakt›r. Kar›ncay› dahi
incitmekten sak›nan, insanlara afl ekmek ve özgürlük dileyen bir insa-
na siyasal yönetimin lây›k gördü¤ü bir ceza mekân›d›r. Tutuklunun
Günlü¤ü adl› fliirde, inand›¤› ideoloji yüzünden hapse düflen birinin,
ruh tahlili yap›l›r âdeta. Karanl›k ko¤ufllar sürgülenen kap›lar, yaflamay›
koptu¤u yerden ba¤lamaya engel olmamal›d›r. Evet hapishane insan›n
kendisini öldürmesini düflündürecek kadar umutsuzluk afl›layabilir,
fakat insan, “söyledi¤i flark›y›” bitirmeden ölmemelidir. 

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in Ac›y› Bal Eyledik adl› fliirini hapishane-
de yazd›¤›na dair bir bilgimiz yok. Ama bu fliir de, hapishane olgusu-
nu yo¤un yans›tan bir fliir. Bu fliirde hapishane, daha çok ulafl›lmak iste-
nilen hedef için ödenen bir bedel, geçilmesi gereken bir s›rat olarak al-
g›lanmaktad›r. fiair, içeriden çok d›flar›yla ilgilidir. ‹çeride çektiklerini,

17 (‹lhan, 1974)
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s›zlanma veya ac›nd›rma güdüsüyle aktarmaz. “Ekme¤i bol eyledik/
Ac›y› bal eyledik/ s›rat› yol eyledik/ Geldik bu güne/ ekilir ekin gide-
riz/ ezilir un geliriz/ bir gider bin geliriz/ beni vurmak kurtulufl mu/
kör olas›n demiyorum/ Kör olma da gör beni” dizeleriyle son bulan fli-
irde, hapishane, umudu ortadan kald›ran, insan› kendi yaln›zl›¤›na
iten bir güç de¤il; insan› pifliren, sabr› ve inanc› diri tutan bir mücade-
le mekân›d›r. 

Can Yücel, Bir Siyasinin fiiirleri adl› kitab›nda18 hapishaneyi “so¤uk
cehennem” olarak adland›r›r. ‹nanç alan›nda cehennem bir ceza yeridir.
Fakat bu kelime anlam›n› geniflleterek günlük dilde, imkâns›zl›klar›,
merhametsizlikleri, bütün kötü flartlar› içine alan anlamlar da kazan-
m›flt›r. Bu fliirdeki cehennem de dinsel ça¤r›fl›m›ndan çok, imkâns›zl›kla-
r› ifade eder. “Yaflamay› istiyorum/ Yaflamay› bu so¤uk cehennemde/
Ölü bir dost gibi içim titreyerek de¤il/ yaflamay› yaflamak istiyorum”
“ben de art›k fliir düzmek de¤il/ fliiri düzmek istiyorum/ yaflamay› ya-
flamak demifltim/ neylersin ki bu dam da bu dem/ ayaklar›mda uyak-
lar›mda zincir/ böyle topla koflmalarda geçiyor günlerim” Baz› bölüm-
lerini al›nt›lad›¤›m›z fliirde, hapishane, flairi, d›flar›daki eylemlerinden
vazgeçirecek kadar imkâns›zl›klarla dolu bir mekând›r. Salt yaflamak
her fleyin önüne geçer hapishanede.

“Kerbala akflam›d›r Marmara ufkunda tüten,/ Çölü deryaya çe-
virmifl sel olup gözyafl›m›z/ Görerek kanl› bulutlarda Hüseyn’in yü-
zünü, / On muharrem gibi matem tutuyor y›lbafl›m›z”. Faruk Nafiz
bu fliiri 1960 y›l›n› 1961 y›l›na ba¤layan gece Yass›ada’daki ko¤uflun-
da yazd›¤›n› bildirir.19 fiair kendi mazlûmlu¤u ile Kerbelâ aras›nda,
y›lbafl› ile on Muharem günü aras›nda ba¤ kurar. Bu ba¤, onu hapse
atanlar› da Yezid durumuna düflürür. Zindan Duvarlar› ad›yla topla-
d›¤› k›t’alar›nda hapishane genel olarak sorgulamaya, piflmanl›¤a ve
umutsuzlu¤a iten bir mekând›r. “Ya gezen bir ölü, yahut gömülen di-
riyim/ Mumyad›r canl› da cans›z da bu kabristanda/ Gömdüler ru-
humu yüz bin sene mahkûm gibi/ cismim ayr›lsa da ruhum kalacak
zindanda” dizelerinde, mapushane, canl› cans›z bütün varl›klar› gö-
men bir mezarl›kt›r. Bu mekân insana öyle derin nüfuz etmektedir ki,
kendisini terk eden insan›n ancak bedenini sal›vermekte, ruhunu tes-
lim almaktad›r. Yaflanan duygusal flok, yafll›l›k gibi etkiler bu bak›fl›
beslemifl olabilir. 

18 (Yücel, 1975)
19 (Yücebafl, 1974: 98)
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Umut ile umutsuzluk aras›ndaki insan

Hapishane fliirlerinde umut ve umutsuzluk genel olarak bir
med-cezir hâlinde yaflanmaktad›r. Ancak flairin dünya görüflü, yafl›,
hapishaneye girifl sebebi, hapishanede kal›fl süresi, hapishane olgusu-
nun alg›lan›fl› umut ve umutsuzlu¤u farkl› oranlarda etkilemektedir.
Baz› flair ve fliirlerde hapishanede bir umut direnifl yükselirken, baz›la-
r›nda tam bir duygusal çöküfl görülmektedir. Umudu do¤urup besleyen
duygular, genel olarak d›fl dünyaya, duyulan özlem, yaflanm›fl hat›ra-
lar ve inan›lan dünya görüflüdür. 

Naz›m Hikmet’in hapishanede yazd›¤› Kuvayi Milliye; Piraye ‹çin
Yaz›lm›fl Saat 21-22 fiiirleri; Piraye’ye Rubailer; Memleketimden ‹nsan Man-
zaralar›; Ferhad ile fiirin gibi kitaplarda umutsuzluk hemen hemen hiç
yoktur. Bütün fliirlerdeki umudu besleyen ülkesine, insanlar›na duydu-
¤u sevgi, yar›nlara duydu¤u umut ve güvendir. “Yeter bana/ Yirmin-
ci as›rda oldu¤um safta olmak/ Bizim tarafta olmak/ ve dö¤üflmek ye-
ni bir âlem için/ Yüz y›l sonra sevgilim/ Hay›r/ her fleye ra¤men da-
ha evvel/ Ve ölen ve do¤an/ Ve son gülenleri güzel gülecek olan yir-
minci as›r/ Benin flafak ç›¤l›klar›yla sabaha eren gecem/ Senin gözle-
rin gibi Hatçem güneflli olacakt›r” dizelerinin yer ald›¤›, Bursa Ceza-
evinden Kemal Tahir’e yazd›¤› mektupla gönderdi¤i20 Yirminci As›rl› Ol-
mak adl› bu fliirde, içeride umudunu varoluflunun varl›¤›n› sürdürme-
nin flart› sayan bir insanla karfl›lafl›r›z. Ayn› umutlu durufl, Kuvay› Mil-
liye ruhunu, Piraye’yi ve o¤lunu, ülkesinin yoksul, kavruk, harcanm›fl
insanlar›n› da, inand›¤› yolda, baflar›ya ulaflacak tarihsel bir ak›fl için-
de alg›lamas›n› sa¤lar. “Gayr› ç›plak ve merhametsiz/ bir ç›¤l›k oldu
ümid/ Ve zafer/ art›k hiçbir fleyi affetmeyecek kadar/ T›rnaklarla sö-
külüp kopar›lacakt›r”21 dizeleri umudun nas›l sosyal ve ideolojik bir
hedefe yöneldi¤ini gösterir. Yaflamak, her koflulda bütün derinli¤ine
duyumsanmas› gereken en önemli gerçekliktir. Bu yüce gerçekli¤in
yüce bir hedefe yönelmesi gerekir: “Yani yaflam›n d›fl›nda ve ötesinde
hiçbir fley beklemeden/ Yani bütün iflin gücün yaflamak olacak/ Me-
selâ kollar›n ba¤l› arkadan s›rt›n duvarda/ yahut da kocaman gözlük-
lerin beyaz gömle¤inle bir lâboratuvarda/ insanlar için ölebileceksin” 

Sabahattin Ali’nin fliirlerinde dikkat çekecek kadar görülen huzur-
suz ve karamsar insan Hapishane fiark›lar›’nda da umut-umutsuzluk

20 (Naz›m Hikmet, 2002: 89)
21 (Naz›m Hikmet, 2002: 110)

Modern Edebiyat • 465



gelgitinde kal›r. Siyasal bir suçlama yüzünden hapse düfltü¤ü hâlde,
hapishanedeki yoksunluklar› daha çok kiflisel ac›lar hâlinde yaflamak-
tad›r. “Ekme¤im baht›mdan kat›,/ Baht›m düflman›mdan kötü;/ Böyle
kepaze hayat›/ Sürüklemekten yoruldum” dizelerinde kendi üzerine
çöreklenmifl ac›l› ve karamsar bir ruhun izleri vard›r. ‹lginç olan, flairin
yaflad›¤› ac›lar› geleneksel bir düzlemde “baht›na” ba¤lamas›d›r.
“Görmesen bile denizi,/ Yukar›ya çevir gözü:/ Deniz gibidir gökyü-
zü;/ Ald›rma gönül, ald›rma” dizelerinde ise içeride umuda aç›lacak
bir pencere görür. Bu pencere ile birlikte “ald›rma bu da geçer” deme-
ye bafllar. Her bafllayan fley bitecektir fleklinde pasif bir durufl olarak
da de¤erlendirebiliriz bunu.

Nacip Faz›l, Zindandan Mehmet’e Mektup’ta o¤luna “kavuflmak m›
belki daha ölmedim” derken, umudun bitti¤i noktay› ölüm olarak vur-
gular. “buradan insan m› ç›kar tabut mu” dizesinde bir karamsarl›k
havas› sezilse de, “beni Allah tutmufl kim eder azat” diyerek bu hava-
y› inanc›yla da¤›t›r. Gö¤e aç›lan küçük pencereler baz›lar› için gökyü-
zü, kufllar, ve deniz iken, Necip Faz›l için Allah’a aç›lan bir penceredir.
Bu inanç hapishaneyi “kader ve emir” olarak alg›lat›r. Bu alg› umudu ta-
ze k›lar. Umut, insan› dimdik do¤rulmaya ve ileri bir hamleye ulaflt›-
r›r. Bu fliirde umudu besleyen temel duygulardan biri de Naz›m’daki
gibi gelece¤e duyulan inançt›r; ama farkl› bir dünyaya duyulan inanç.
“ölsek de sevinin eve dönsek de/ sanma bu tekerlek kal›r tümsekte/
Yar›n elbet bizim elbet bizimdir!/ Gün do¤mufl gün batm›fl ebet bizim-
dir” dizelerinde Necip Faz›l, gelece¤in inand›¤› biçimde düzenlenece-
¤inden emindir. Bu gelece¤e inananlar›n içlerinde duyduklar› sonsuz-
lu¤un yan›nda tekerle¤in tümsekte kald›¤› zamanlar›n hiçbir hükmü
yoktur. 

Attila ‹lhan’›n “Kim b›rakm›fl yaln›zl›¤›ma bu hüzzam flark›y›/ Ki-
min bu karanl›k kimler sürgülemifller kap›y›/ ‹nsan olan ba¤lar her
koptu¤u yerden yaflamay›” dizelerinde mapushanedeki insan›n kendi
kendine umudu telkin etti¤i görülür. Siyasal bir suçla hapishaneye dü-
flen genç, gönlünde büyüttü¤ü ünlem için onu hapse atanlar›n kimler
oldu¤unu sorgular. Pis çirkin, zalim olan içeri, ayr›ld›¤› sevgilisiyle
durumunun ne olaca¤›n› düflünmesine, u¤runa savaflt›¤› gelece¤in içe-
ride baflka boyutlar›yla görülmesine sebep olur. Gözlerinden ac›lar
umutsuzluklar damlayacakt›r ama, inand›¤› savafl›n içinde gözyafl›
dökmek bir suçtur. Oysa onun tek bir yumrukla dünyay› devirece¤ine
inanmas› gerekir. Çünkü insan olman›n flart›, hayat› koptu¤u yerden
yeniden ba¤lamakt›r. 
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Hasan Hüseyin’in Ac›y› Bal Eyledik fliirinde, umudu besleyen, öl-
meyi, öldürmeyi, zindanlarda çürümeyi, yoklu¤u, yoksullu¤u anlaml›
k›lan “sen” dedi¤i güçtür: “Sen olmasan öldürmek ne/ çürümek ne
zindanlarda / özlem ne ayr›l›k ne / yokluk ne yoksulluk ne / ilenmek
ne dilenmek ne / iflsiz güçsüz dolanmak ne/ gün gün ile bar›flmal› /
kardefl kardefl duruflmal›/ koklaflmal› söyleflmeli/ korka korka yaflamak
ne” Ahmet Arif’in “seni anlatabilmek seni” dizesindeki gibi bu fliirde
“sen”, yoksullu¤u, iflsizli¤i ortadan kald›racak olan, bar›fl›, mutlulu¤u,
kardeflli¤i getirecek olan toplumsal düzendir; bu da Marksizmdir. 

Faruk Nafiz Çaml›bel’in Zindan Duvarlar› adl› kitapta toplad›¤› fli-
irlerinde genel olarak umutsuzluk egemendir. On y›ldan fazla millet-
vekilli¤i yapm›fl, Cumhuriyete uzanan millî duyarl›¤›n uyanmas›nda,
fliirin Anadolu’ya yönelmesinde öncülük yapm›fl altm›fl yafl›n› geçmifl
bir sanatç›n›n, birdenbire kendini hapishanede bulmas› duygusal bir
floka, bir çöküntüye sebep olmufl olmal›d›r. “Ne çocuk ç›¤l›¤› duydum,
ne kad›n h›çk›r›¤›/ Erganun dinlemeden mart› sesinden baflka/ Ald›-
lar bende ne his varsa, güzel do¤ru iyi/ Bir fleyim kalmad› verdikleri
kinden baflka” 1961 y›l›nda yazd›¤› bu dörtlükte, de¤er yitimine u¤ra-
m›fl, inanc› sars›lm›fl bir ruhun izleri vard›r. ‹nsan›n yafll›l›¤›na kadar
yasland›¤› de¤erlerin, birileri taraf›ndan suç say›larak yok edilmesi, in-
san›n kendisini sorgulamas›na yol açmaz. Böyle bir duruma muhatap
olan kifli, ancak ac› ve kin duyar. Her fleye ra¤men bir umut tazelenme-
si olabilirdi belki. Demek ki derin hayal k›r›kl›¤› bunu imkâns›z k›lm›fl-
t›r. “Ist›rap aylar›m›z dillere destan oldu/ ad›m›z geçmedi ancak ölüm
ilânlar›na/ Biz unutsak da ölümden beter iflkenceleri/ Kim demifl, on-
lar›n Allah b›rak›r yanlar›na” ayn› y›l›n ürünü olan bu fliirde, ac› ve kin
duygusuna intikam duygusu da eklenir. Ancak intikam, kiflinin veya
umut edilen gelece¤in alaca¤› bir intikam de¤ildir. ‹flkencelerin hesab›n›
sormak Allah’a havale edilmifltir. Bu durumu da pasif bir umutlanma
saymak mümkündür. 

Mekân›n getirdi¤i ün

Hapse girmeden tan›nan, belli bir üne ulaflan flairler oldu¤u gibi,
hapisteyken ünlenen flairler de vard›r. Ne hapse girmeden ne de hapis-
te bilinip tan›nmad›¤› hâlde, veya en az›ndan sadece ismi bilindi¤i hâl-
de, sonraki siyasî ideolojik atmosferin rengine göre flöhret kazanan fla-
irler de vard›r. Bu çal›flmada ele almad›¤›m›z 1980 ihtilâli sonras›nda
çocuk denecek yafllarda hapishanelere girip, oradan flair olarak ç›kan-
lar› da unutmamak gerekir.
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Acaba bir mekânda yaflanan ac› ve mazlumiyet duygusunu bir
metne yans›tmak, o metnin veya metnin yazar›n›n ünlenmesine yete-
bilir mi? Böyle oldu¤unu söylemek güç. Çünkü, hapishanede yaflanan
kiflisel ac›lar› veya kendini hapse sürükleyen toplumsal hayat›n çelifl-
kilerini kayda geçen ama adlar› dahi bilinmeyen birçok insan var. O
hâlde hapishane merkezinde flairlerin kazand›¤› ünü, fliirlerinin niteli-
¤ine mi ba¤layaca¤›z? Gerçekten de hapishane olgusu merkezinde ya-
z›lan fliirlerin en az›ndan bir k›sm›n›n fliirsel ölçüler aç›s›ndan yetkin
oldu¤unu söyleyebiliriz. Ama o zaman da flu soruyla karfl›lafl›r›z: fiiir-
lerindeki niteliklerden dolay› bir flair ün sahibi oluyorsa bunu hapisha-
neyle neden iliflkilendiriyoruz? Veya hapishane merkezli olmayan
nitelikli fliirler neden flairine benzer bir flöhret kazand›rm›yor? O hâlde
hapishane fliirlerinin ünlenmesi ve dolay›s›yla flairlerine de ün sa¤la-
mas› konusunda birbiriyle ilintili birçok etken sayabiliriz. Galiba sözü-
nü etti¤imiz “ün”lenmenin ortaya ç›kmas›, bu etkenlerinin en az›ndan
birkaç›n›n bir arada bulunmas›na ba¤l›d›r:

1. Ayn› ideolojiye inananlar›n, yaln›zl›k hissinden kurtulmalar›;
gittikleri yoldaki baz› korkular› bu fliirleri okuyarak yenmeleri (karan-
l›kta ›sl›k çalmak gibi)

2. Ayn› siyasal hedefleri paylaflanlar›n, ac› ve mazlûmiyet yüklü
bir tarih oluflturarak, duygusal hakl›l›k ve sempati kazanma istekleri

3. Hapishane fliirlerinin tafl›d›¤› baz› sembollerin gidilen yolda ko-
lektif bir ruh oluflturmas› ve bu kolektif ruhun kahramanlar›n› yarat-
mak düflüncesi

4. Ticarî kazanç peflinde olanlar›n, tüketilebilecek bir marka olufl-
turmak istemeleri (modern simülasyon her fleyi markalaflt›r›r)

5. fiiirlerin bestelenerek fliirle yak›n ilgisi olmayan genifl kitlelere
de ulaflmas›

6. Bu fliirlerin toplant›larda, yürüyüfllerde birer marfl gibi sürekli
okunmalar› ve antolojilerin demirbafl› olmalar›

7. Sosyal ve siyasal gündeme denk düflmeleri

8. Yönetim taraf›ndan yasaklanmas› veya görmezden gelinmesi

Tanzimat Döneminin hürriyet ma¤durlar›ndan sonra Naz›m Hik-
met hareketi, siyasal mücadelenin, yasaklanan düflüncelerin ilk ma¤-
duru olmakla, Cumhuriyet Türkiyesinin sol partizan muhalefetinin
milâd› olur. Hele bu milâd›n hapishane gibi, hakl›l›¤›, mücadeleyi,
mazlumiyeti ça¤r›flt›ran mekândan bafllamas›, Naz›m’›n fliirlerini sos-
yalist eylemin anahtar› ve flifresi yapar. Naz›m’dan fliir okumak, oku-
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yanlar›n saf›n› belli etti¤i gibi, bu saftakilerin duygusal devrimci bir ro-
mantizme yaslanarak sempati oluflturmalar›n› da sa¤lar. Karanl›k ve
kaygan devrim yolunda yürüyenler, Naz›m’›n fliirlerini korkuyu hafif-
leten, kolektif yürüyüflü canland›ran birer türkü gibi okurlar. Onun fli-
irlerinde kulland›¤› semboller, bütün bir hareketin sembolleri olur.
Müzik fliire göre daha genifl kitlelere seslendi¤i için, bu fliirler bestele-
nir. ‹deolojiyle düflünsel plânda ba¤lar› olmayanlar dahi fliirlerdeki ac›,
haks›zl›k, güven gibi duyarl›klara meftun olurlar. Ruhi Su, Cem Kara-
ca, Selda, Zülfü Livaneli gibi müzisyenler, Naz›m’›n baz› fliirlerini bes-
teleyip genifl kitlelere ulaflt›r›rlar. “Ben bir ceviz a¤ac›y›m Gülhane
park›nda/ Ne sen bunun fark›ndas›n ne de polis fark›nda” dizelerinin
bulundu¤u Ceviz A¤ac› fliiri; “O mavi gözlü bir devdi/ Minnac›k bir
kad›n› sevdi/ Kad›n›n hayali minnac›k bir evdi” dizelerinin bulundu-
¤u Mavi Gözlü Dev fliiri; “Ben yanmasam/ Sen yanmasan/ Biz yanma-
sak/ Nas›l ç›kar karan-l›klar ayd›n-l›¤a” dizelerinin bulundu¤u Kerem
Gibi fliiri, dilden dile dolaflarak, Naz›m’›n ününe ün kadar. Yasaklan-
m›fl bir flair olmak da bu fliirleri cazip k›lar. Naz›m Hikmet cezaevin-
deyken fliirleri farkl› yollarla d›flar› ç›kar, gizlilik içerisinde elden ele
dolafl›r.

Edebiyat tarihi aç›s›ndan fliirde önemli bir yere konulmasa da, ha-
pishane fliirlerinden dolay› en çok bilinen isimlerden biri de Sabahattin
Ali’dir. Asl›nda Sabahattin Ali, düflünceleri ve eylemleri ile bayraklafl-
t›r›lan bir flair de¤ildir ve zaten buna uygun bir hayat› da olmam›flt›r.
Ayr›ca fliirlerinde ideolojik anlamda ö¤retisel ve simgesel bir boyut da
yoktur. Buna ra¤men onun hapishane fliirleri ile ün kazanmas›n›n ide-
olojik bir taraf› vard›r. Fakat bu ün fliirden fazla fliirlerin bestelenmifl
olmas›yla ilgilidir. 1960’lardan sonraki siyasal çat›flmalar gündemine
denk düflmüfltür bu türküler. Ticarî firmalar, hem politik müzi¤i din-
leyecek haz›r bir kitle bularak, hem de böyle bir kitleyi oluflturdukla-
r› sanatç› markalar›yla bir ölçüde oluflturarak bu fliirleri yayarlar.
“Döndüm daldan kopan kuru yapra¤a/ Seher yeli da¤›t beni, k›r be-
ni/ Götür tozlar›m› burdan uza¤a/ Yârin ç›plak aya¤›na sür beni” di-
zelerinin bulundu¤u Leylim Ley türküsü; “Bafl›n öne e¤ilmesin/ Al-
d›rma gönül ald›rma” dizelerini hat›rlad›¤›m›z Ald›rma Gönül türküsü;
“Burda çiçekler açm›yor/ Kufllar süzülüp uçmuyor/ Y›ld›zlar ›fl›k saç-
m›yor/ Geçmiyor günler geçmiyor” dizeleri haf›zalarda kalan Hapisha-
ne fiark›s› adl› türkü, bir ideolojinin mazlumlar› oldu¤unu hisseden bü-
tün kesimlerde dinlenir. Hatta özellikle “ald›rma gönül ald›rma” naka-
ratl› türkü, siyasal muhatapl›¤› aflarak, kaderinden flikâyet eden, bir
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haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› düflünen, çok farkl› sebeplerle hapishanelere dü-
flen veya say›lan bütün bu durumlar›n ruhunu duymak isteyen bütün
insanlar taraf›ndan dinlenir. O y›llar›n kaset sat›fl grafi¤ini ç›karacak
olanlar, Ald›rma Gönül’ün bulundu¤u, Edip Akbayraml›, Seldal›, Nuri
Sesigüzelli kasetlerin bafla oynad›¤›n› göreceklerdir. 

Necip Faz›l’›n Zindandan Mehmet’e Mektubu’nu, girmeye çal›flt›klar›
yolda say›sal olarak biraz daha az olan, kültür sanat ve siyaset ortam›
taraf›ndan biraz daha az desteklenen milliyetçi ‹slâmî kesim için bir
milâtt›r. Necip Faz›l’›n defalarca tutuklanmas›, bir kahramanl›k yarat-
t›¤› gibi, bu fliir de ayn› yolun yolcusu gençlere bir güven ve cesaret ve-
rir. Art›k sa¤da da mazlûmiyet, mücadeleye bir romantizm katar ve
sempatizan toplar. Yüzlerce y›l›n zindan›, u¤ran›lm›fl haks›zl›klar›n,
dava u¤runa çekilen ac›lar›n, gösterilmesi gereken fedakârl›klar›n me-
kân› olur. Gençler yürüyüfllerde “sanma bu tekerlek kal›r tümsekte”
diyerek kol kola girerler. Oluflan kolektif ruh, Necip Faz›l’› kahraman-
laflt›r›rken, Sakarya Türküsü’yle beraber Zindandan Mehmet’e Mektup da
bayrak fliir hâline gelir. Necip Faz›l’›n baz› fliirleri gibi Zindandan Meh-
met’e Mektup’u da bestelenmifltir. Ancak bu bestelerin flairin ünlenme-
sine katk›s› yoktur. Hatta ço¤u insan bu fliirlerin bestelendi¤ini dahi bil-
mez. Fakat Ald›rma Gönül’lü kasetlerin sat›fl› kadar belki daha fazla Çi-
le kitab›n›n sat›fl›ndan söz etmek mümkün. Bu kitaplar›n sat›fl›nda Sa-
karya Türküsü ve Zindandan Mehmet’e Mektup’un etkisi çok büyüktür.
Çile’yi eline alan her okuyucu, yeni flakirtlere mutlaka bu iki fliiri okur.
Antolojilerin demirbafllar› olur bu fliirler. Bu fliirlerin flaire ün kazan-
d›rmas›nda özellikle 1960’lar›n yasakç› zihniyetinin de rolü vard›r. So-
la yak›n siyasal iktidardan s›k›nt› çekti¤ini düflünen her “milliyetçi
mukaddesatç›” genç bu fliirleri kalkan yapar kendine.

Osman Yüksel Serdengeçti edebiyat tarihinde bir flair olarak yer
almaz. Hatta onun milliyetçi kesim taraf›ndaki ünü de büyük oranda
fliirlerine de¤il, destanlaflan mücadeleci kiflili¤ine, minnet etmeyen va-
kur durufluna ba¤l›d›r. Ama “Bozulmufl düzeni çalm›yor saz›m/ Geç-
miyor geçmiyor kimseye naz›m/ Ben bir köro¤luyum nerde ayvaz›m”
dizelerinin bulundu¤u, “Y›k›las› hapishane damlar› aman/ Yand›m
Allah yand›m daha m› yanam” nakaratl›, Hapishane Türküsü adl› fliiri,
sa¤da haks›zl›¤a ve bask›lara u¤rad›¤›n› düflünenlerin dilinden düflür-
medikleri bir fliirdir. 

Attila ‹lhan da büyük oranda hapishane fliirlerinden dolay› üne
kavuflmufl bir flair de¤ildir. Genç yafl›nda CHP’nin yar›flmas›nda dere-
ce almas›, ona daha flairli¤in ilk basama¤›nda belli oranda ün getirir.
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Ancak genç yafl›ndaki k›sa süreli tutuklanmalar›na yaslanarak yazd›¤›
fliirleri toplayan Tutuklunun Günlü¤ü adl› kitab›n›n TDK fliir ödülünü
almas›, ‹lhan’›n ününe ün katar. Ticarî firmalar, dönemin siyasal at-
mosferini kollayarak kitab›n k›sa sürede birkaç bask›ya ulaflmas›n›
sa¤larlar. Ancak bu fliirler, Naz›m’›n veya Necip Faz›l’›n fliirleri gibi
yürüyüfllerde, toplant›larda okunan bayrak fliirleri gibi yo¤un bir ilgi
görmezler. Yine Tutuklunun Günlü¤ü, aflk-ideoloji çekim alan›nda ya-
flayanlar kat›nda Attila ‹lhan’› bilinir k›lar. 

Hapishane fliirlerinden dolay› en çok ünlenen flairlerden biri de
kuflkusuz Ahmet Arif’tir. Ankara 15. Y›l K›raathanesinden Ahmet
Arif’le dostluklar› olan Ahmet Oktay, Hasretinden Prangalar Eskittim’in
1968’de yay›mlanmas›na ra¤men içindeki fliirlerin 1951-52’lerden itiba-
ren yaz›ld›¤›n› bildirir.22 Bu y›llar Ahmet Arif’in hapis yatt›¤› y›llard›r.
Oktay, Ahmet Arif’in fliirlerini de¤erlendirdi¤i Karanfil ve Pranga adl›
çal›flmas›nda, Ahmet Arif’ söz konusu olunca, dostluklar›ndan dolay›,
duygusall›ktan kurtulamayabilece¤ini belirtir. Oktay’›n dostlu¤a
ba¤lad›¤› duygusall›¤a, birçok insan -hatta Ahmet Arif’le ayn› dünya
görüflü paylaflanlardan baz›lar› bile- ideolojik duygusall›¤› ekler.
Naz›m’dan sonra devrim yolunda söylenen flark›lar› yazan adamd›r
Ahmet Arif. Onun Sansaryan Han’daki hücrelerde, Harbiye nezaret-
hanelerinde yazd›¤› ac›, yi¤itlik, cesaret özlem yüklü fliirlerini oku-
mak, y›¤›nla genç insana, içinde oldu¤u hareketin ne kadar önemli, ne
kadar gizemli ve çekici ve ne kadar da mazlûm oldu¤unu hissettirir.
Baflka bir deyiflle binlerce genç bu duygular›n› yaflamak için sar›l›rlar
bu fliirlere. “Haberin var m› tafl duvar?/ Demir kap›, kör pencere,/
Yast›¤›m, ranzam, zincirim” dizeleri; “akflam erken iniyor mahpusha-
neye./ Ve d›flar›da delikanl› bir bahar,/ Seviyorum seni,/ Ç›ld›ras›ya”
dizeleri; “hasretinden prangalar eskittim/ Saçlar›na kan gülleri taka-
y›m/ Bir o yana/ Bir bu yana” dizeleri, hapishanelerde, grevlerde, yü-
rüyüfllerde okunurlar; hapishane-siyasal düflünce iliflkisinde simgesel
bir de¤er kazan›rlar. ‹deolojik örgütlenme, haks›zl›¤a u¤rama roman-
tizmini flakirtlerine yaflatmak için, simgeselleflebilmek, markalaflabil-
mek, popüler hâle gelebilmek için Ahmet Arif’in fliirlerini baflar›yla de-
¤erlendirir. Bu dünya görüflünü paylaflan veya bu dünya görüflünün
kitlesinden ticarî hacmini geniflletmek isteyen bas›n, yay›n ve müzik
firmalar› bu fliirler etraf›nda gündem olufltururlar. Akflam Erken ‹ner
Mapushaneye, Adilofl Bebe, ‹çeride fliirleri bestelenir ve Selda, Ruhi Su,

22 (Oktay, 1990: 7-8)
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Cem Karaca ve daha sonralar› Ahmet Kaya gibi dönemin mitleflen ses
sanatç›lar› taraf›ndan söylenirler. Böylece neredeyse sadece hapisha-
nede yaz›lan fliirlerle ve tek bir kitapla bir flair, hiçbir flairin kolay ula-
flamayaca¤› bir üne kavuflur. 1960’lardan 1980’lere kadar, bu fliir-tür-
küleri dinlemeyen genç yoktur denilebilir. Hatta bu politik fliir müzi-
¤i, flairini üne bo¤du¤u gibi, daha sonraki y›llarda bütün ideolojik ke-
simlere yay›lmaya bafllar. 

Mekân›n soldurdu¤u veya keskinlefltirdi¤i siyasal alg›

D›flar›da verdi¤i siyasal mücadeleyi içeride besleyen, daha önce
yaflad›¤› pratiklerden mahrum kal›nca, içeride mücadelenin bilinç
taban›na yönelen flairler oldu¤u gibi, kendini yeniden sorgulayan bu
sorgulama sonucunda, daha önce yaflad›klar›n› bir aldan›fl veya en
az›ndan temelsiz bir atakl›k olarak gören flairler de vard›r. Birinci
gruptakilerin bir k›sm› Marksist sosyalist ideoloji hedefli daha b›çk›n,
daha güvenli ve inatç› bir tutum sergilerken; bir k›sm› da milliyetçi ‹s-
lâmc› bir çizgide ayn› kararl›l›¤› sürdürürler. ‹kinci gruptakilerin fliir-
lerinde de farkl› yans›malar görünür. Bunlar›n bir k›sm› kiflisel çökün-
tülerini, hayal k›r›kl›klar›n› odaklaflt›r›rken bir k›sm›, daha mistik bir
duyarl›¤a do¤ru kayar. Her iki grubun fliirlerinde kullan›lan baz› sim-
gesel isim veya olaylar vard›r. Örne¤in sol, fliirde Bedrettin, Naz›m ve
baflka devrim kahramanlar›n› an›flt›r›rken; sa¤, millî ve dinî sembolle-
re uzan›r. Örne¤in, bu fliirlerde en çok rastlanan telmih, Yusuf ve at›l-
d›¤› kuyudur. Bu temel sembol ayr›flmas›, hapishane olgusunu hangi
etkileriyle anlat›lmas› gerekti¤ini de belirler. Örne¤in genel bir bak›flla
solun fliirlerinde, iflkence, isyan, haks›zl›k öne ç›karken; sa¤›n fliirlerin-
de sab›r, tevekkül, kader öne ç›kar. 
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Modern Türk Edebiyat›nda Bir De¤iflim-Dönüflüm 
Mekân› Olarak Hapishaneler

fiaban Sa¤l›k*

Modern Türk edebiyat›nda birçok yazar eserlerinde hapishaneden
söz etmifltir. Naz›m Hikmet’in ”Yatar Bursa Kalesinde” fliirinden: 

Ufak ifl bizimkisi
As›l en kötüsü: bilerek, bilmeyerek
hapishaneyi insan›n kendi içinde tafl›mas›…
‹nsanlar›n birço¤u bu hâle düflürülmüfl.1

Hasan ‹zzettin Dinamo’nun ”Bir Mapusane Türküsü” fliirinden: 

Ö¤renme
‹stemem
Bir Eyüp sabr› nedir
Torunlar›m›n torunu!
Say ki dedelerin bir masal yaflad›2

Ahmet Telli’nin ”Voltada” adl› fliirinden: 

Tutuklular›n iç dünyalar›
elle tutulurcas›na görülür
günün o en güzel vakti
at›lan voltalarda3

* Doç. Dr. fiaban Sa¤l›k, Ondokuz May›s Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Samsun.

1 (Cezaevi fiiirleri; 1995; 12-13)
2 (Cezaevi fiiirleri; 1995, 41)
3 (Cezaevi fiiirleri; 1995, 114)



Necip Faz›l: “Hapsedilen, edilebilen maddemizdir, ruhumuz de¤il
ki... Burada maddelerimizle beraber ›st›rap çeken ruhumuz, vücudu-
muza taallukundan ona mahkûmiyetinden çekiyor bu ac›y›... Fakat
uyku bas›nca, ruh da bas›p gidiyor. Sen burada istedi¤in kadar pinek-
le; o ne kilit dinliyor ne duvar ne zincir...”4

“Bizde hapishane, hiçbir suçun ›st›rap ve intibah yata¤› de¤il, her
suçun tam teflekkül ve tekemmül akademisidir. O bir y›lanl› kuyudur;
ve bekçileri, içine de¤il yaln›z kapa¤›na hâkimdir. Herkesi her nevi in-
san›, kuyunun kapa¤›n› aralay›p buraya atarlar. At›lan, ister t›rt›l veya
solucan olsun… Ya kuyunun dibinde y›lanlaflacak, yahut y›lanlara g›-
da olacakt›r.”5

“Hapishane, cemiyet marazlar›n›n, mikrop saklay›c› astar nahiye-
sinden bir köfle… Ve her kötülü¤ün illet bak›m›ndan en flahsiyetli tiple-
ri, flehir ve kasabalar›n›n istidad›na göre, hapishanelerde… Ya buraya
yar› deli girerler; ya burada, yar› deli k›vran›rlar.”6

Nam›k Kemal’in bir mektubundan: “Mûtû kable en temûtû s›rr›na
mazhar (Ölmeden önce ölün, s›rr›na ermifl) insan aran›r ise, yine bura-
lardad›r (zindandad›r).”7

Michel Foucault’ya göre de, beden, ulafl›labilir tek mal varl›¤›d›r.
‹ktidar iliflkileri onun üzerinde do¤rudan bir müdahale meydana ge-
tirmektedir. Onu kuflatmakta, damgalamakta, terbiye etmekte, ona
azap çektirmekte, hatta onu ifle koflmakta, törenlere zorlamaktad›r. Be-
den ancak hapsedilirse, bunlar gerçekleflir.8

Çetin Altan ise, Büyük Gözalt› adl› roman›nda, âdeta insan hayat›n›n
bütününü bir hapis veya gözetim alt›nda tutulma olarak nitelendirir.
Roman›n hem anlat›c›s› hem de bafl kiflisi olan adam, bir gün ans›z›n
tutuklanarak befl alt› gün gözetim alt›nda tutulur. Kendisine hep iflken-
ce yap›lmas›ndan korkan bu adam, halüsinasyon görmeye bafllar. Bu
halüsinasyonun aras›nda çocuklu¤una ve bilinçalt›na yolculuk yapar.
Gerek çocuklu¤u gerekse bilinçalt›nda saklad›klar› genelde ilk cinsel
deneyimlerine dayan›r. Bu adam›n çocuklu¤u hep bir gözetim ve de-
netim alt›nda geçmifltir. Adam sürekli, annesi, babas›, anneannesi, ba-

4 (K›sakürek; 1983, 20)
5 (K›sakürek; 1983, 71)
6 (K›sakürek; 1983, 234)
7 (Türk Dili/Mektup Özel Say›s›; 1974, 126)
8 (Foucault; 2000, 62-63)
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baannesi, dedesi ve ailesindeki di¤er hizmetçi, uflak ve dad›lar›n göze-
timi alt›ndad›r. Bu adam çocuklu¤unda okula gidince de ö¤retmenle-
rinin gözetimi alt›na girmifltir. Hayat›n›n hemen her alan›nda sürekli
olarak birinin/birilerinin gözetimi alt›nda yaflayan bu adam, gözetim
alt›nda tutuldu¤u hapishanede hep kendisi olma, özgür olma, göze-
timden uzak olma, k›saca var olma hayali kurarak avunur. Bu adam
bütün savunma mekanizmalar›n› hep bu gözalt›larda gelifltirmifltir.
Dolay›s›yla ö¤rendiklerinin temeli okula de¤il, bu gözalt›lara dayan›r. 

Cezaland›rman›n, özellikle hapis cezas›n›n türü ne olursa olsun,
hapsin (cezan›n) mahkûmu de¤ifltirici etkisi vard›r. Burada söz konu-
su olan de¤iflim, hapishane literatüründe ›slah etme, adam etme, top-
luma kazand›rma, yola getirme gibi sözlerle de ifade edilir. Uygulama
bazen de tam tersi olabilir. Yani, mahkûm hapishanede baz› kötü al›fl-
kanl›klar edinebilir. ‹ster olumlu al›flkanl›klar edinip düzelsin, isterse
olumsuz al›flkanl›klar edinerek bozulsun hapsin mahkûmu de¤ifltirici
etkisi vard›r. Bu de¤iflim için k›saca düzelme ve bozulma kavramlar›-
n› kullanabiliriz. Çünkü her iki kavram da de¤iflimi ifade etmektedir.

Dostoyevski, hapishane hat›ralar›n› anlatt›¤› Ölüler Evinden An›lar
adl› eserinde mahkûmlar›n k›rbaç korkusuyla çal›flt›klar› için tembel-
lefltiklerini ve tabiî sonunda da onlarda ahlâk diye bir fley kalmad›¤›n›
söyler. Yazara göre tembel olmayanlar da sonradan mutlaka tembel-
leflmektedirler.9 Burada geçen ahlâk kalmama ve tembelleflme kavram-
lar› söz konusu etti¤imiz mahkûmdaki de¤iflimi ifade etmektedir.

Dostoyevski, ayn› eserde mahkûmlardaki de¤iflim konusunda
flunlar› da söyler: “Mahkûmun önceden fark›nda bile olmad›¤› sap›k
e¤ilimleri ancak tembellik gelifltirebilirdi. ‹flsiz güçsüz, kanunsuz, ken-
dine ait bir fleyi olmadan insan yaflayamaz, alçal›r, hayvan olur. Bu
yüzden do¤ufltan kendilerine vergi yeteneklerine uyarak ve belli belir-
siz bir nefs koruma duygusuyla hapishanede herkes kendine göre bir
fleyle u¤rafl›rd›.”10

Dostoyevski’ye göre mahkûmlardaki de¤iflim bazen öyle bir nok-
taya gelir ki, birçok hâllerde mahkûmlar›n çocuklardan fark› kalmaz.11

Dostoyevski flu sözleriyle de mahkûmlardaki de¤iflimi gözler
önüne serer: “Ne kadar az›l› ve atak olursa olsun mahkûmun her fley-

9 (Dostoyevski; 1998, 17)
10 (Dostoyevski; 1998, 21)
11 (Dostoyevski; 1998, 47)
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den korktu¤u görülür. Ama mahkûmiyeti kesinleflmemifl birisi için
durum bambaflkad›r. Önüne ilk ç›kanla bir hiç yüzünden dö¤üflmeye
haz›rd›r. Böylece hakk›nda verilecek karar› geciktirir, yani belli bir
amaç güder. Tez elden ve ne bahas›na olursa olsun talihini de¤ifltir-
meye çabalar.”12

“Hapishanede, basit bir adam kendisini daha önce yaflad›¤›na ben-
zer bir çevrede hatta daha geliflmifl bulur. Çok fley kaybetti¤i muhak-
kakt›r. Köyünü, ailesini kaybetmifltir ama çevresini de¤ifltirmemifltir.
Okumufl bir adam, kanun taraf›ndan aynen onun gibi cezaland›r›ld›¤›
zaman çok daha fazla fley kaybetmifl olur. ‹htiyaçlar›ndan ve al›flkan-
l›klar›ndan vazgeçmesini ö¤renmek, bambaflka bir hava teneffüs et-
mek zorundad›r. Sudan ç›km›fl bal›k gibidir.”13

Dostoyevski, söz konusu de¤iflimin sebebi olarak da flunu söyler:
“‹dareciler, y›llarca iyi hareket ederek, “uslu” lâkab›n› alm›fl bir mah-
kûmun, sanki fleytana uymufl gibi birden içki içmeye bafllay›p, gürültü
pat›rt› ç›kard›¤›n›, disiplinsizlik, tecavüz, cinayet gibi a¤›r suçlar iflle-
diklerini görüp hayret ederler. ‹darecileri flafl›rtan ve böyle bir mah-
kûmdan beklenmeyen bu çeflit davran›fllar›n sebebi ço¤u kere, kemi-
ren bir ac›n›n, dinmez bir s›z›n›n, içgüdülerden f›flk›ran bir bo¤untu-
nun, küçülmüfl benli¤in kendini ortaya koyma iste¤inin bir sonucu
olabilir ve bu duygulara kap›lm›fl olan kimse bütün tiksintisini ortaya
dökerek, deliye döner; sara nöbetlerine tutulur. Bir tabut içinde kendi-
ne gelen adam›n kapa¤› kald›rmak için çabalay›fl›n› hat›rlat›r bu.”14

Yazara göre bu de¤iflim hemen gerçekleflmez; bunun için belirli bir
zaman›n geçmesi gerekir: “Hapishanedeki durumuma al›flt›¤›m› daha
önce de söylemifltim. Ama bu kolay olmam›fl ve bir hayli uzun sür-
müfltü. Al›flmam›n en az bir y›l sürdü¤ünden emindim. (…) Burada
bulunanlar›n bafltan bafla hayalci insanlar olduklar› belliydi. Hapisha-
neye giren kimse, bu hayalcili¤in, mahkûmlara verdi¤i kasvetli ve
anormal havay› hemen duyarak karamsarl›¤a kap›l›yordu.”15

12 Eylül’de cezaland›r›lan ve hapishaneden ç›kt›ktan sonra kendi-
siyle hesaplaflan yazar Lütfi fiehsuvaro¤lu ise hapishanede nas›l de¤ifl-
ti¤ini flu sözlerle dile getirir: “Ben art›k eski ben de¤ilim, bunu biliyorum.

12 (Dostoyevski; 1998, 59)
13 (Dostoyevski; 1998, 70)
14 (Dostoyevski; 1998, 85)
15 (Dostoyevski; 1998, 250)
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Ama bendeki bu de¤iflme bir olaya müteallik de¤il. Kendili¤inden. Bu
de¤iflme süreci merkeze at›lan bir tafl›n gölde çevreye yay›lmas›ndaki
de¤ifliklikten. Merkez benim ve tafl benimdir. Dalgalar hareket eder
çevreye do¤ru, yay›l›rlar.”16

fiehsuvaro¤lu’na göre hapisten ç›kan kifli, uzun y›llar kafeste yafla-
yan ve daha sonra sal›verilen bir kufla da benzer: “Kafesin kap›lar› aç›-
l›nca kufl önce flafl›r›r, sonra kafesin önüne ç›kar, gezinir. Nice sonra
uçabilir. Uçar uçar. Ne güzeldir.”17

Hapishane ortam›nda mahkûma neler yap›l›yor ki, onlar de¤ifli-
yor? Ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre de¤ifliklik gösteren mahkû-
mu adam etme yollar› nelerdir? 

De¤iflime sebep olan hapishane yaflam›n›n flunlar› içerdi¤i görüle-
bilir: “tecrit, mahkûmu çal›flt›rma, mahkûmlar›n kendi aralar›ndaki
kavga ve e¤lence gibi münasebetler, mahkûmun kitap ve benzeri ya-
y›nlar okuyarak kendini bilinçlendirmesi, mahkûmun gelecek günle-
rin hayalini kurmas› ve basit fleylerden zevk almay› ö¤renmesi”.

Michel Foucault: “Tecrit, mahkûmun oradan hareketle kötü etkiler-
den kurtularak, kendine geri dönebilece¤i ve bilincinin derinliklerinde
iyili¤in sesini duyabilece¤i müthifl bir flok oluflturmaktad›r.”18

“Yemek aralar›yla kesintiye u¤rayan çal›flma, mahkûma gece du-
as›na kadar arkadafll›k eder; bu duadan sonra yeni bir uyku ona, den-
gesiz bir hayal gücünün hayaletlerinin art›k hiç bozamad›klar› hofl bir
dinlenme sa¤lar. Haftan›n alt› günü böyle geçer. Bunlar›n arkas›ndan
tamamen ibadete, e¤itime ve ruhu kurtaran derin düflüncelere ayr›lm›fl
olan bir gün gelir. Haftalar, aylar ve y›llar birbirlerini böylece izler;
böylece hapse girdi¤inde dengesiz biri olan veya düzensizli¤i marifet
sayan, varl›¤›n› günahlar›n›n çeflitlili¤iyle tahrip etmenin peflinde bir
kifli olan mahpus, önce tamamen d›flsal olan, ama k›sa bir süre sonra
ikinci do¤as› hâline gelen bir al›flkanl›¤›n sayesinde, çal›flmayla ve
onun zevkleriyle öylesine içli d›fll› hâle gelmektedir ki, birazc›k e¤iti-
min de eklenmesiyle piflmanl›¤a aç›lan ruhunu, özgür kald›¤›nda kar-
fl›s›na ç›kacak olan eylemlere karfl› daha güvenli bir flekilde ç›kartmak
mümkün hâle gelmektedir.”19

16 (fiehsuvaro¤lu; 10)
17 (fiehsuvaro¤lu; 116)
18 (Foucault; 2000, 192)
19 (Foucault; 2000, 348)
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“Cezaland›rma ifllevi e¤er gerçekten bir yeniden e¤itme olmak is-
tiyorsa, suçlunun hayat›n› bütün olarak ele almak, hapishaneyi onun
bu hayat›n› bafltan afla¤› yeniden ele alacak olan bir cins yapay ve bas-
k›c› tiyatro hâline çevirmek zorundad›r.”20

Sevgi Soysal: “Ben insanlar›n sun’î zorlamalarla de¤il, hayat ve du-
rumlar içinde de¤ifleceklerine inan›yorum. ‹nanmak önemli.”21

Ziya Gökalp k›z› Seniha’ya yazd›¤› mektubun bir yerinde efline bu
konuda flunlar› söyler: “Sevgili eflim (…) Ben o eski günleri, özlemini
çekerek, düflünmekle vakit geçiriyorum. Bir gün gene o rahat kayg›s›z
yaflama döneriz. Yeflil bir köyde, bir ›rmak k›y›s›nda, koyun ve inek sü-
rüleri aras›nda mutlu bir köylü yaflam› sürdürürüz. Ara s›ra böyle ha-
yallere dalmasam duramam. Bir yandan ayr›l›k, öte yandan s›k›nt›da
oldu¤unu düflünmek rahat›m› kaç›r›yor. Dünyay› unutmak için ya ki-
taplara ya da hayallere dal›yorum.”22

Büyük Gözalt› roman›nda Çetin Altan asl›nda zevk almad›¤› çay-
dan bile zevk almaya bafllad›¤›n›, yani zevkte bir de¤iflim yaflad›¤›n› flu
cümle ile ifade eder: “Çayda pek ifl yok ama vakit geçiriyor.”23

Mahkûmun belirli u¤rafllarla çekti¤i cezan›n de¤ifltirme gücü ol-
du¤u görülüyor. Hapishaneler bu yönüyle önemli bir de¤iflim ve dö-
nüflüm mekân› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Cezaevindeki de¤iflimin
niteli¤i ve nas›ll›¤› çok önemlidir. Çünkü söz konusu de¤iflim bazen
bireysel düzlemden ç›k›p toplumsal düzleme kadar geniflleme göster-
mekte ve yay›lmaktad›r. Salih Okumufl, cezaevi romanlar› hakk›nda
yapt›¤› bir incelemede bu konu hakk›nda flu tespiti yapmaktad›r: “Ce-
zaevi romanlar› (...) Radikal sol, cinselli¤e ve bireyselli¤e yönelirken;
‹slâmc› kesimde de, tasavvufa do¤ru bir yönelifl gözlenir. Bu yeni
de¤iflimin ortak paydas› yenilmifllik, içe dönüfl, özelefltiri, cinsellik,
yaln›zl›k ve aray›fl olur.24

Salih Okumufl’a göre, 12 Eylül sonras› dönem, her düflünceden insan
için bir içe dönüfl ve iç hesaplaflma dönemi de olmufltur.25 Öyle ki baz› ki-
fliler veya gruplar da eskiden bulunduklar› ideolojik katmanlara karfl›
elefltirel bir yaklafl›mda bulunarak söz konusu de¤iflimi yans›t›rlar. 

20 (Foucault; 2000, 365)
21 (Soysal; 2003, 194)
22 (Türk Dili/Mektup Özel Say›s›; 1974, 225)
23 (Altan; 1973, 55)
24 (Okumufl; 1996, 33)
25 (Okumufl; 1996, 35)
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Hapisteki bu de¤iflimin belli bafll› baz› görüntüleri de vard›r. Yani
mahkûmun de¤iflmifl hâli, hem d›flar›dan görülebilir (izlenebilir) hem
de bizzat mahkûm taraf›ndan idrak edilir: “Yaln›z ›st›rap çekeyim di-
ye fluurum bana b›rak›lm›fl, gerisi tamam›yla elimden al›nm›fl gibi bir
hâl içindeyim.” 

“Yaln›zl›k, yaln›zl›k... fiu dakikada sen, benim için bir pansuman,
bir konfor, bir ab›hayat gibisin...” 

“Bir fleyler, müthifl bir fleyler oluyor gibiyim. ‹kiye bölünüp kendi
kendimi bo¤mak, kendi kendimi yutmak gibi hisler içindeyim.”

“Hapishane ve insan… Ruhî kamaflma, sersemlik, keskinlik, bafl
a¤r›s›… Bunlar› izaha ne lüzum var; flimdiki hâlimin en de¤ersiz teza-
hürleri bunlar…” 

“Yaln›zl›k Kâbusu’nu o kadar sudan yazan Bay Stefan Zvayg ile bu
mustatil içinde biraz dolaflmak ve ona baz› fleyler göstermek ister-
dim.”26

Sevgi Soysal: “Uzun bir süre bir yere kapat›lan insanlarda baz›
davran›fl bozukluklar› gözükür. Bunlardan biri uykuculuk. Günün her
saatinde uyuklamak, gittikçe tutuklu yaflam›n›n imkân verdi¤i hare-
ketlerden bile sak›nmak, hatta havaland›rmalarda ko¤ufltan d›flar› ç›k-
mamak.”27

Remzi Çay›r: “fiimdilik düflünce yorgunuyum.”28

Naz›m Hikmet: “Ben art›k hat›ralar› olan ve hat›ralara de¤er vere-
cek kadar ihtiyarlam›fl›m.”29

Bu al›nt›larda da görüldü¤ü gibi, hapishane bir de¤iflim mekân›
olarak da ifllev görmektedir. De¤iflim deyince akl›m›za gelen ilk olgu
okuldur. Dolay›s›yla hapishanenin e¤itim/ö¤retim yani okul ifllevi,
üzerinde durma¤a de¤er bir husustur.

E¤itim (ö¤renim) kurumu olarak hapishane

De¤iflime neden olan cezaland›rma yöntemlerinden biri de suçlu-
ya hapis cezas› vermektir. Kendisine ceza verilen suçlu, ceza mekân›
olarak tespit edilen hapishaneden ç›kt›¤›nda âdeta baflka biri olmaktad›r.

26 (K›sakürek; 1983, 16, 26, 51, 78, 199)
27 (Soysal; 2003, 128)
28 (Çay›r; 1992, 22)
29 (Hikmet; 1994, 9)
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Öyle suçlular vard›r ki, hapishaneyi kendine bir e¤itim ve irfan yuvas›
hâline getirmifl ve buradan bambaflka bir insan olarak ç›km›flt›r. Bunun
örneklerine çokça rastlamak mümkündür. Söz konusu örneklerin çok-
lu¤u hep bir hapishane-okul denkli¤inin kurulmas›na sebep olmufltur.
Meselâ Dostoyevski, “Zindan iyi bir sab›r okuludur.”30 derken bu
denkli¤i iflaret etmifl olur.

Michel Foucault, hapishaneye sadece okul gözüyle bakmaz. Ona
göre e¤er hapishane fabrikalara, okullara, k›fllalara benziyorsa ve bun-
lar›n da hepsi hapishaneye benziyorsa, bunda flafl›lacak bir yan yok-
tur.31 Çünkü okul d›fl›nda fabrika ve k›fllalar da birer de¤iflim mekân›-
d›r: “Hapishane, biraz daha s›k› bir k›flla, hoflgörüsüz bir okul, iç karar-
t›c› bir atölyedir.”32

Feridun Andaç, okul-hapishane denkli¤ine somut örnek olarak
Naz›m Hikmet’in Bursa cezaevindeki durumunu örnek verir. Yazara
göre, eninde sonunda bir kentli olan Naz›m Hikmet, Bursa Cezaevin-
deki hayata ayak uyduramaz. D›fl dünya ile olan iliflkisi de s›n›rl›d›r.
Gene Piraye ve Kemal Tahir’e yazd›klar›ndan ö¤reniyoruz ki, okumak
yazmaktan kendini al›koymad›¤› gibi, resim de yapmaktad›r. Bulun-
du¤u ortam› bir tür okula dönüfltürebilmifltir.33

Feridun Andaç bu konuda flunlar› da söyler: “Cezaevinin Naz›m
Hikmet için bir anlamda toplumunu/halk›n› daha yak›ndan tan›yabildi-
¤i bir okul oldu¤unu söylemek abart›l› olmasa gerek. fiiirinin yolunu be-
lirlemede, Türkçenin söyleyifl güzelli¤ini yakalamada onun için besleyici
bir kaynak olan bu kapal› ortam, ona yeni beceriler kazand›rd›¤› gibi hal-
k›n duyufl, sezifl özelliklerini yakalamada; onlar›n dertlerini/sevinçlerini,
sevdalar›n› bilmede de benzersiz bir çabaya yöneltmifltir flairi.”34

Bu durumda hapishaneleri birer ö¤renim kurumu olarak da nite-
lendirmek mümkündür. Formel e¤itimin hedef, araçlar ve süre kav-
ramlar› hapishane hayat›yla flöyle birleflebilir: Hedef, suç iflleyen bir
insan› yola getirmek; araç, hapishanedeki zor hayat flartlar› ve yap›l-
mas› zorunlu ifller; süre ise, suçlunun yatmak zorunda oldu¤u zaman
dilimini ifade etmektedir.

30 (Dostoyevski; 1998, 12)
31 (Foucault; 2000, 331)
32 (Foucault; 2000, 338)
33 (Andaç; 2002, 78)
34 (Andaç; 2002, 80)
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Dostoyevski hapishanenin ö¤renim kurumu olma ifllevine Akim
Akimiç adl› bir mahkûmun hapishanede ö¤rendiklerini örnek verir:
“Akim Akimiç’in bilmedi¤i el sanat› yoktu. Marangozdu, kundura ta-
mir ederdi, çizme yapard›, ressamd›, yald›zc›yd›, çilingirdi ve bütün
bunlar› hapishanede ö¤renmiflti.”35

Refik Durbafl da bu konuda bambaflka bir örnek verir. Yazara göre,
kimi flairler daha önceleri fliir yazm›yorlard›. Fakat cezaevinden flair
kimli¤ine bürünerek ç›km›fllard›r.36 Bu bak›mdan hapishaneler âdeta
flair yetifltiren birer okul gibidirler. Sevgi Soysal’›n flu sözü bu görüflü
destekler: “Tutuklan›p da edebiyat yapmayan var m›?”37

Hapishanede insanlar yeni arkadafllar edinirler. Mahkûmlar, bu
yeni arkadafllar› yoluyla memleketinin insanlar›n›, folklorunu ve sair
özelliklerini tan›ma imkân› bulur. Bu da bir bak›ma ö¤renme demek-
tir. Meselâ, ‹stanbul’da hapis yatarken Naz›m Hikmet, Urfal› biriyle
dost olur, Urfa töresince tuz ekmek kardefli olurlar. Naz›m Hikmet fliirle-
rinde kullanaca¤› bir deyim ya da folklorik bir malzemeyi de böylece
tan›m›fl olur.38

Hapishanedeki mahkûmlar›n her birinin, ço¤u bir mahkûmun son
sözleri olarak sunulan ibretlik (ö¤retici) bir öyküsü vard›r. Bu öykülerin
de ö¤retici de¤eri vard›r. Mahkûmun ibretlik öyküsünü dinleyenlerin
bundan ders almalar› istenir. Ders alma olgusu da bizi, hapishanenin
okul ifllevine götürür. Bu manada bir mahkûmun flu sözleri dikkate
de¤erdir: “Beni ifliten babalar ve anneler, çocuklar›n›za iyi bak›n›z. On-
lar› iyi e¤itiniz; çocuklu¤umda yalanc› ve tembeldim; ifle alt› lira de¤e-
rinde bir b›çak alarak bafllad›m. Daha sonra çerçileri, s›¤›r tüccarlar›n›
soydum, nihayet bir h›rs›z çetesini yönettim ve iflte bu yüzden burada-
y›m. Bunlar› çocuklar›n›za anlat›n›z ki, hiç olmazsa onlar için örnek ol-
sun.”39

Mahkûmlar›n ibretlik öykülerinin önemine dikkat çeken Fouca-
ult’ya göre, hayat hikâyesi araflt›rmas›n›n ifle dâhil edilmesi cezalan-
d›rma tarihi içinde önemli bir yer tutmaktad›r.40

35 (Dostoyevski; 1998, 35)
36 (Cezaevi fiiirleri; 1995, 7)
37 (Soysal; 2003, 201)
38 (Hikmet; 1968, 72)
39 (Foucault; 2000, 116)
40 (Foucault; 2000, 366)
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Burada flunu da vurgulamak gerekir ki, hapishanenin bir ö¤renim
mekân› olarak yaln›zca olumlu ifllevi yoktur. Hapishane mahkûma
olumlu al›flkanl›klar kazand›rd›¤› gibi, olumsuz al›flkanl›klar da ka-
zand›rabilir. Bazen de hapishane mahkûma olumlu ya da olumsuz
herhangi bir de¤er kazand›ramayabilir. Bu durumda hapishanenin
okul ifllevini baz› alt bafll›klara ay›rmak gerekiyor.

a) Olumlu al›flkanl›klar› kazanma mekân› olarak hapishane

Hapishanenin olumlu al›flkanl›klar kazand›rma ifllevi, olumsuz
al›flkanl›klar kazand›rma ifllevinden daha fazlad›r. Özellikle uzun süreli
mahkûmiyet dönemlerinde hapishane e¤itim ö¤retim durumu olduk-
ça zor olan tam bir okul pozisyonunda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Meselâ
insan hayat›nda önemli yer iflgal eden özgür hayat›n k›ymetini ö¤ren-
me durumu hapishanenin kazand›rd›¤› en olumlu davran›flt›r. Dosto-
yevski’nin bir mahkûmdan al›nt›lad›¤› flu söz bu bak›mdan manidar-
d›r: “Y›llarca kapal› yaflamam›z, hürriyeti, oldu¤undan daha büyük bir
gerçek gibi görmemize sebep olmufltu.”41

Hapishanenin kazand›rd›¤› olumlu davran›fl ve al›flkanl›klara flun-
lar› örnek verebiliriz: Sevgi Soysal: “Tutuklanmayla bir do¤a sevgisi-
dir, özlemidir bafll›yor. Ah bir deniz olsa, bir k›r olsa. Tutuklular›n di-
linden düflmez bunlar. Ne d›flar›daki al›flkanl›klar, ne sevilen u¤rafllar,
eflyalar, yemekler, hatta ne de sevgililer do¤aya duyulan özlemle boy
ölçüflebilir.”42

Hapishanenin mahkûma kazand›rd›¤› önemli de¤erlerlerden biri
de kifliyi bilinçlendirmedir. 

Lütfi fiehsuvaro¤lu: “‹nsan›n ac› çekti¤inin fark›na varmas› ac›
çekmenin kendisinden daha mühim gibi geldi adama. 

“Büyük fleylerin yarat›lmas› için büyük ac›lar gereklidir diyordu
kitap kapaklar›ndaki adamlar.”43

Oscar Wilde: “Ist›raplar›n bulundu¤u her yer kutsald›r.”44

Sevgi Soysal: “Belirli bir düzen sa¤lam›flt›k ko¤uflta. Bunca kiflinin
bir arada yaflamas›, ö¤renilmesi gereken bir fleydir. Ö¤reniyorduk biz
de bunu. Özellikle, ko¤uflun iç düzeni konusunda polis kad›nlar›n ih-

41 (Dostoyevski; 1998, 295)
42 (Soysal; 2003, 64)
43 (fiehsuvaro¤lu; 13)
44 (fiehsuvaro¤lu; 13)
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tarlar› can›m›z› s›kt›¤› için, onlar›n ihtarlar›na pabuç b›rakmamaya ça-
l›fl›yorduk.”45

“Ans›z›n üzülmenin hayat›n bir parças› oldu¤unu hat›rlad›m bu-
rada. Herkesin ‘aa, of’ çekti¤i, küfredip dövüfltü¤ü, kaderine a¤lad›¤›,
asl›nda iç aç›c› olmayan bu yerde ben, tafl bir heykelden bir canl›ya dö-
nüfltüm yeniden.”46

“Uzun süre buzdolab›nda dondurulmufl bir et gibi, d›flar› ç›kar›l›nca
kokmadan, bozulmaktan korkuyorum. Ve böyle bir ‘d›flar›’dan flimdiye
kadar hiçbir fleyden korkmad›¤›m kadar korkuyorum.”47

Naz›m Hikmet: “Her gün daha güzel, daha cesur, daha büyük fley-
ler yapma¤a mecburuz. Türk halk›, dünya halk› bizden bunu istiyor.
Görüyorsun ki geçen senenin ‘demir kafesteki arslanl›¤›n›’ duymuyo-
rum. Kendimi cephede dövüflen bir nefer gibi silâh bafl›nda say›yo-
rum. Bu beni her gün daha çok ve daha derin ve daha büyük çal›flma-
¤a, dövüflme¤e sevkediyor.”48

Naz›m Hikmet: “Yaflamak benim için sadece bir vazife oldu. ‹flte
bundan dolay› da korkunç, kahrolas› bir kuvvete ulaflt›m. Tafl›n, demi-
rin, kuru tahtan›n kuvveti. Hani cüzaml›lar›n bedenleri hassasiyetini
kaybedermifl ya, onlar›n burunlar›n› yaksan hissetmezlermifl. ‹flte be-
nim de ruhum, yani fluurum, yani beynim ve cümle-i asabiyem o hâle
geldi. Art›k ›st›rap çekmeme imkân yok, fakat flahsen saadet duymama
da imkân yok. Hayat›mdan bu iki kelimeyi att›m.”49

Hapishanede çekilen çile insan› olgunlaflt›r›r. Lütfi fiehsuvaro¤lu:
“Birçok dinde dervifller de kafes hayat› yaflam›fllard›r, ama onlar ken-
di iradeleriyle bu yolu seçmifllerdir. Kendi hür iradeleriyle hürriyetsiz-
li¤i ye¤lemifller, böylece daha üst bir hürriyet ortam›na haz›rlanmak is-
temifllerdir. ‹nsan isterse dünyan›n yükünü zay›f omuzlar›na tafl›tabi-
lir ve bu ona büyük bir moral kayna¤› olabilir.”50 “Ne ac›lar yaflad›k.
Ama onlarla anl›yorduk hayat› ve onlarla bir manas› oluyordu yaflama-
n›n.”51 “Hürriyetin de izafî olabilece¤ini inkar etmiyorum. Küçük bir ka-

45 (Soysal; 2003, 178)
46 (Soysal; 2003, 227)
47 (Soysal; 2003, 229)
48 (Hikmet; 1968, 162)
49 (fiair Cezaevi Kap›s›nda; 1992, 17)
50 (fiehsuvaro¤lu; 48)
51 (fiehsuvaro¤lu; 111-112)
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feste insan mutlak hürriyeti elde edebilir. Dünyevî hürriyet anlay›fllar›n›
terk edip, ilâhî bir hürriyete, mutlak bir hürriyete kanatlanabilir.”52

Necip Faz›l K›sakürek: “Her fley benim manevî tahammülüme
ba¤l›... Allah beni imtihan ediyor. Bu gelecek günler hesab›na muh-
taç oldu¤um ruh bünyesinin tu¤lalar›n›, piflirmek için yaflad›¤›m bir
f›r›n hayat›... Yanmaya, sadece piflmeye çal›flmal›y›m. (...) Kendisine
‘dava adam›y›m!’ diyen bir insan, davas› çap›nda piflmeye borçlu de-
¤il mi? 

“‹mam Rabbanî Hazretleri (...) Hapishanede onun, bütün cihan›
bir hapishane farzeden ve ruha yaln›z bu hapishaneden kurtulmak ve
aslî vatan›na lây›k olmak vazifesini biçen muazzam ölçüsünü hat›rla-
d›m.”

“Bize bu ac›lar› tatt›ranlara karfl› Allah’›n en büyük intikam›, bu
ac›lardan sonra ve bu ac›lar sayesinde erece¤imiz/erdi¤imiz ruh kuv-
vetidir.”

“Mevlâna’ya demifller ki: -Filân adam o kadar iyidir ki, kendisin-
den hiçbir kötülük ç›kt›¤› görülmemifltir.

– Vah vah demifl Mevlâna; keflke birçok kötülü¤ü iflleseydi de, so-
nunda nedamet getirmifl ve iyili¤e dönmüfl olsayd›!”

“Nas›l m› ölmedim, nas›l m› ç›ld›rmad›m?... Tam o an gelecek gibi
olurken “Allah sab›rl›larla beraberdir” mealindeki ayete yap›flarak. 

“Ben gözyafl›ndan uzak kald›kça, fikir ve harekette ne olursam ola-
y›m, duyguda bir kütükten farks›z›m.”53

Alfred de Musset bir fliirine flöyle bafllar: “‹nsan hayatta bir ç›rak-
t›r ve onun ustas› da ›st›rapt›r.”54

Vasari: “Kendilerini vaktiyle s›ca¤a, so¤u¤a, açl›¤a, susuzlu¤a ve
sair mahrumiyetlere al›flt›rmam›fl olanlar, hiçbir sanatta ilerleyemez,
baflar› kazanamazlar. Bunun aksine, inan›p rahat ve huzur içinde dün-
yan›n bütün nimetlerinden faydalanarak çal›fl›p da büyük baflar›lar el-
de edeceklerini san›rlarsa kendilerini aldatm›fl olurlar. Zira flöhret ve
baflar› rahat döfleklerde uyumakla de¤il, uykusuzlukla, tedkik etmek
ve çal›flmakla elde edilebilir.”55

52 (fiehsuvaro¤lu; 118)
53 (K›sakürek; 1983: 28, 38, 217, 226-227, 266, 318)
54 (Coflar; 1985, 54)
55 (Coflar; 1985, 54)
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Zehra Özdemir: “Bir çay, bir simitle anadan, babadan ayr› geçen
günlerin kahr› hep olgunlaflma u¤runa güzellefliyordu.”56

Ahmet Aytaç: “‹nsan zindan› sevebilir mi? Büyük Türk Mutasav-
v›f› Hac› Ahmet Yesevi Hazretleri de kendisine yerin alt›nda özel bir
hücre haz›rlam›fl ve orada uzlete çekilmifl. Daha nice büyük mutasav-
v›flar zindan misali yerlerin misafiri olmufllar. 

“Zindan› sevmeye bafllam›flt›m. Allah’a en çok burada yaklaflma-
n›n idraki bende do¤mufl ve ilerlemifl. Elime geçirdi¤im tüm kitap ve
dergilerden ilmî susuzlu¤umu gidermeye bafllad›m.”57

Hapishanede insandaki baz› gizli yetenekler ortaya ç›kar. Necip
Faz›l: 

“fiu bizim menfî sahada malik oldu¤umuz dehalar, müsbete çevri-
lebilse, acaba ne olurdu bu vatan?”58

Sevgi Soysal: “...Melâhat çabuk teselli buldu. Onun da elinde flifl-
ler, yün örüyor. Y›ld›r›m Bölge bu, adam› hizaya getirmez mi?”59

Mehmet Do¤an: “Dört duvar aras›nda, insan özünü keflfedenler
ç›kt›. Bu da ço¤unlukla anl›k keflif de¤ildi. Kökenini, ihtilâl (12 Eylül)
öncesinin idealizminden ve metafizi¤inden al›yordu.”60

Naz›m Hikmet: “Sendeki tembellik bende de devam etmekte. Bende
yeni bir unsur daha peydahland› ve gitgide kuvvetleniyor: Dehfletli
seksüel bir ifltiha içindeyim. Bizim bildi¤imiz k›rk›ndan sonra seksüel
taraf durulur, bende tersine. Âdeta zaman zaman üzülüyorum. Bu öy-
le acayip bir fley ki.”61

Daha art›rabilece¤imiz bu olumlu al›flkanl›klar, özgürlü¤e kavu-
flan mahkûma öyle bir bilinç kazand›r›r ki, mahkûm hapishanede ka-
zand›¤› bu yeni bilinçle d›fl dünyay› de¤ifltirme arzusunu bile duyar.
Bütün bunlar özellikle uzun süreli hapishane hayat›n›n olumlu al›fl-
kanl›klar kazanma hususunda önemine iflaret etmektedir. Ergin Gün-
çe’nin ”Tutuklu Gençler Aras›nday›m” adl› fliirinden: “Her ayd›n hap-
se girmelidir/ Halk› tan›mak, devleti görmek için”62

56 (Özdemir; 1983, 30)
57 (Aytaç; 1988: 55,56)
58 (K›sakürek; 1983, 62)
59 (Soysal; 2003, 50)
60 (Do¤an; Eylül 1990)
61 (Hikmet; 1968, 213)
62 (Cezaevi fiiirleri; 1995, 94)
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Necip Faz›l K›sakürek: “Burada bir sarn›ç gibi her an biraz daha
enerji ile dolay›m.” “Tefekkür -ki biricik hayat hazz›m, vücut k›yme-
timdir- Hapishane flaire bu k›ymeti temin eden bir mekând›r.”63

Michel Focault: “Biz yarg›çlar›n verdi¤imiz cezan›n esas›n›n ceza-
land›rmaya yönelik oldu¤unu sanmay›n›z, bu ceza düzeltmeyi, ›slah
etmeyi, ‘iyilefltirmeyi’ hedeflemektedir; bir ›slah tekni¤i, cezay› kötülü-
¤ü kovma biçimine dönüfltürmekte ve yarg›çlar› sefil cezaland›rma
mesle¤inden kurtarmaktad›r.”64

Abdurrahim Karakoç, Lütfi Kireççi’nin Zulüm Adam Öldürmez ad-
l› roman›n› de¤erlendirirken hapishanenin faydas› konusunda flunu
söyler: “fierefin oca¤›ndan menfaat ve zilletin kuca¤›na atlay›p, düfl-
mandan ziyade düflmanlaflan ve ne olduklar› aç›k seçik bilinen bas›n
organlar›nda reklam malzemesi olarak kullan›lanlar hariç, Eylül zin-
danlar› Türk milletine pek çok ilim, fikir, sanat, edebiyat ve tefekkür
adam› kazand›rd›.”65

Hapishanenin bütün bu olumlu ifllevleri ancak “ideal” bir hapisha-
ne ile mümkün olmaktad›r. ‹deal hapishanenin nas›l olmas› gerekti¤i
hususunda Michel Foucault, Paris Meclisinin tespit etti¤i ideal cezaevi
modelini flu flekilde ortaya koyar: 

1. Cezaî tutuklaman›n esas ifllevi, bireyin tutumunu dönüfltürmek
olmal›d›r.

2. Mahkûmlar eylemlerinin cezaî a¤›rl›¤›na, ama esas olarak yaflla-
r›na, yatk›nl›klar›na, onlara uygulanmas› düflünülen ›slah tekniklerine,
dönüflümlerinin safhalar›na göre soyutlanmal› veya en az›ndan da¤›t›-
ma tâbi tutulmal›d›r.

3. Cezan›n bafll›ca hedefi suçlunun ›slah› oldu¤u için, ahlâk olarak
yeniden do¤uflu yeteri kadar güvenilir oldu¤unda her mahkûmu sal›-
vermek arzuya flayand›r.

4. Çal›flma, mahkûmlar›n tedricî olarak dönüfltürülmelerinin esas
parçalar›ndan biri olmaktad›r.

5. Mahkûmun e¤itimi hem toplumun ç›kar›na olan zorunlu bir ön-
lem, hem de mahkûma karfl› bir yükümlülük olarak, kamusal gücün
bir parças›d›r.

63 (K›sakürek; 1983, 35,88)
64 (Foucault; 2000, 42)
65 (Karakoç; 1990)
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6. Hapishane rejimi uzman bir personel taraf›ndan yüklenmeli-
dir.

7. Hapsetme, eski mahkûmun tam olarak uyum sa¤lamas›na kadar
sürecek denetim ve yard›m önlemleri taraf›ndan izlenmelidir. Mahkû-
mu hapishaneden ç›k›nca gözetim alt›nda tutmak yetmez, ona yard›m
ve destek de sa¤lanmal›d›r.66

b) Olumsuz al›flkanl›klar› kazanma mekân› olarak hapishane

Hapishaneler yukar›da bahsetti¤imiz olumlu al›flkanl›k ve de¤er-
lerin yan›nda, mahkûma olumsuz al›flkanl›klar da kazand›r›r. Bu da
bir tür ö¤renmedir. ‹stenmeyen bir ö¤renme flekli olarak tezahür
eden bu durumun sebepleri vard›r. Mustafa Karaca’n›n Köle adl› ro-
man›n›n bafl kahraman› Arif’in bu konuda söyledi¤i flu söz, bu ba-
k›mdan dikkate de¤erdir: “Kendi kendimizi bulamay›fl›m›z›n tek se-
bebi, devletin de belli bir flahsiyetinin olmay›fl›ndan kaynaklan›yor.
Köle zihniyeti tafl›yan bir devletin hür insanlar›n›n olmas› mümkün
de¤ildir. Hürriyeti olmayan insan›n da flahsiyetini bulmas› mümkün
de¤ildir.”67

Ayn› romanda geçen flu sözler de bu bak›mdan önemlidir: “Sa¤l›ks›z
toplumlarsa sevgisiz insan üreten bir fabrikad›r, de¤erler burada tepe
taklak olmufltur. Günaha, çirkinli¤e, kötülü¤e ödül vermek bir gelenek
hâlini alm›flt›r.”68

“Ana rahmi çürük bir kad›n nas›l sa¤l›kl› bir çocuk do¤ursun ki.
‹flte ben bu sa¤l›ks›z toplumun çocu¤uyum. Sa¤l›ks›z oldu¤um için öz-
gürlü¤ü seçme cesaretini kendimde bulamayarak günbegün köleli¤e
gömüldüm.”69

Mahkûmun cezaevinde bozulmas›, genellikle toplumsal sorunlara
ba¤lan›r. Dolay›s›yla mahkûmdaki bozulma flu gibi olumsuz sonuçlar
do¤urur: Hapishanede daha önce kazan›lan baz› olumlu erdemler
bozulur ya da de¤iflir: Meselâ, Orhan Kemal’in 72. Ko¤ufl adl› roman›n-
da, 72. Ko¤ufl’ta yatan mahkûmlar›n ço¤u, hapishanede kumar oynar-
lar ve kaybederler. Verdikleri ise, hapishanede kendileri için ayr›lan
günlük “tay›n”d›r. Hiçbir yerden hiçbir gelirleri olmad›¤› gibi umutla-
r› da yoktur. Aç ac›na yaflayacaklard›r. Bunun için de, cezaevinin ala-

66 (Foucault; 2000, 390-392)
67 (Karaca; 1989,51)
68 (Karaca; 1989, 25)
69 (Karaca; 1989,251)
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cakaranl›k dehlizlerinde korkak, haysiyetsiz, rezil, kepaze birer gölge,
birer insan iskeleti hâlinde dolafl›rlar.70

Necip Faz›l K›sakürek: “Kör nefsin en azg›n tezahürlerine kavufl-
tu¤u yar› deliler mekân›nda, merhamete en muhtaç insanlar aras›nda
bile merhamet ve anlay›fltan zerre yoktur. Yaln›z kufllara ve kedilere
merhamet ederler.”71

Sevgi Soysal: “Uzun bir süredir içimde artakalm›fl güzelli¤i korumak
için gösterdi¤im çabadan öylesine yoruldum ki, d›flar›daki güzellikle-
re eski aç›kl›¤›m› yitirmifl olabilirim.”72

Naz›m Hikmet: “Affetmeyecek oldu¤um birçok eziyetler aras›nda
baflta gelenlerden biri de beni o¤lum, insan olurken onun yan› bafl›nda
bulunmak hakk›ndan mahrum etmeleridir.”73

Hapishanede baz› mahkûmlar da sahte bir de¤iflim yaflarlar. Asl›n-
da inanmad›klar› ve benimsemedikleri fleyler karfl›s›nda inanm›fl ve
benimsemifl gibi davranmalar›n›n sebebi kendilerini koruma ve bir tür
menfaat duygusudur.

Meselâ, Orhan Kemal’in 72. Ko¤ufl adl› roman›nda, roman›n bafl
kahraman› Kaptan’a annesinden yüklü bir para gelince, 72. Ko¤ufl’un
her türlü rezaletiyle ünlü Berbat’›, bu paradan pay almak için düzelir
ve Kaptan’›n adam› olur: 

“Berbat, iki gün öncesine kadar izmaritine zar atan, ötekiler gibi
çöp tenekelerini altüst eden, ot otlayan Berbat de¤ildi art›k. Yüz elli li-
ral›k birinin en yak›n arkadafl›, sa¤ koluydu.”74

Hapishanenin en kötü etkilerinden biri de insanda yeni ama olum-
suz bir davran›fla sebep olmas›d›r. Bu yeni davran›fl bir tür hastal›kt›r
ve tedavisi de çok zordur: Çetin Altan: “Hapishanedeki mahkûmlar
idam/iflkence s›ras›n›n kendilerine gelece¤i an› beklerlermifl. Bekler-
ken ç›ld›ranlar, saçlar› bir gecede bembeyaz olanlar varm›fl.”75

Ahmet Arif: “(Hapishanede) halüsinasyon hayal görmektir. Ben
halüsinasyondan önce gitti¤im için kurtuldum. Bu benimki onun bafl-
lang›c›. Onun tedavisi çok zordur. Ben hayal görmedim, sadece ses du-

70 (Kemal; 1993, 21)
71 (K›sakürek; 1983, 237)
72 (Soysal; 2003, 225)
73 (Hikmet; 1994, 35)
74 (Kemal; 1993, 31)
75 (Altan; 1973, 164)
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yuyordum. (…) ‹nsan›n baz› organlar› çal›flmay›nca öteki organlar çok
çal›fl›yor. Hücrede gözümüz hiç çal›flmazd›. Hiçbir fleyi görmezdik.
Çok k›s›k, karanl›¤a yak›n bir ›fl›k vard›. ‹flte o zaman kulak çal›fl›yordu.
Kulakla alg›l›yordum.”76

Bütün bu olumsuzluklar yüzünden hapishaneye elefltiri yap›lmakta-
d›r. Hapishane kavram›na yöneltilen bu elefltirileri flöyle s›ralayabiliriz:

1. Hapishaneler suçluluk oran›n› düflürmemektedir. 

2. Tutukluluk yasa ihlâlini tahrik etmektedir.

3. Hapishane suçlu imal etmenin uza¤›nda kalamaz.

4. Hapishaneler dayan›flma içinde, hiyerarflik, gelecekteki suç or-
takl›klar› için her fleye haz›r bir suçlular ortam›n› mümkün k›lmakta,
daha da iyisi teflvik etmektedir.

5. Serbest b›rak›lan mahkûmlar› bekleyen kader, onlar› kaç›n›lmaz
olarak tekrar suç ifllemeye itmektedir. Çünkü polis gözetimi alt›ndad›r-
lar.

6. Hapishane tutuklunun ailesini sefalete iterek, dolayl› yoldan
suçlu imal etmektedir.77

c) Hapishanenin de¤ifltiremedi¤i insanlar

Yukar›da s›ralad›¤›m›z olumlu ve olumsuz al›flkanl›klar kazan-
d›rma ifllevinin yan›nda, az da olsa hapishanenin hiç etkilemedi¤i in-
sanlardan da söz edilmektedir. Hapishaneye girmeleri ile girmemele-
ri aras›nda belirli fark olmayan bu insanlar, genellikle k›sa süreli mah-
kûmiyet hayat› yaflayanlar veya hapishane d›fl›ndaki hayatlar›ndan
yeterince mutlu olamayanlard›r. Oysa özgür hayat›nda rahata kavufl-
mufl olanlar hapishaneyi hep yad›rgamaktad›rlar: Dostoyevski bunu
flu flekilde aç›klar: “Halktan bir kimsenin hapishaneye girdi¤inden iki
saat sonra kendini evinde gibi hissetmesi, herkes taraf›ndan anlafl›l-
mas›, derdini kolayl›kla anlatmas› ve onlarla ayn› haklara sahip ola-
bilmesidir. Oysa ayr› bir s›n›f›n adam› olan asilzade için durum ayn›
de¤ildir.”78

Bizim burada kastetti¤imiz hapishane ile özgür hayat aras›nda
fark göremeyen kiflilerdir. Bu kiflilerin ço¤u asl›nda hapishaneyi s›¤›-
nak olarak görmektedir. Öyle ki bu mahkûmlar›n ço¤u d›flar›da mah-

76 (Durbafl; 1992, 92-93)
77 (Foucault; 2000, 384-389)
78 (Dostoyevski; 1998, 252-253)
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rum olduklar› baz› imkânlara hapishanede kavuflurlar. Meselâ, en
az›ndan kar›nlar›n› doyururlar.

Yine, hapishanede hiçbir fleyi olmayan yoksul kimselere “Âdem
Baba” denmektedir: “Elinde bir befl liral›k olansa Âdem Baba say›l-
mazd›.” “Bu Âdem Baba milletinde ar, haya, namus arama a¤a.”79

‹flte “Âdem Baba” lâkab›yla an›lan mahkûmlar hapishane ile öz-
gür hayat aras›nda pek fark görmezler.

Hapishane ile özgür hayat aras›nda fark görmeyen bir di¤er mah-
kûm grubu, “idealist insanlar”d›r. Bunlar kendilerini belirli bir “da-
va”ya adad›klar› için, d›flar›da olmakla hapishanede olmak aras›nda
pek fark görmezler. Buna Nam›k Kemal’i örnek verebiliriz. Nam›k Ke-
mal’in flu sözleri bu bak›mdan anlaml›d›r: “(Zindana geldi¤im için)
Zerre kadar müteessir olmad›m. Derhâl “Alt› da bir üstü de birdir ye-
rin” (Vatan Yahut Silistre adl› oyundaki fliirden bir m›sra) m›sra› hat›r›-
ma geldi. Bizim zindan› bir iyice süzdüm; ‹stanbul’daki evden de¤il,
Paris otellerinden bile fark›n› göremedim.”80

Hapishane ve edebiyat

Hapishaneler, mahkûmlara kazand›rd›klar›/ö¤rettikleri bu olum-
lu ve olumsuz al›flkanl›klarla önemli bir e¤itim veya ö¤retim mekân›
olarak hep gündemde olan bir konudur. ‹nsan hayat›nda suç kavram›
oldu¤u sürece de hapishaneler var olacakt›r. Bu yönüyle hapishaneler
hemen her kültürde önemli bir yer iflgal etmektedir. Kültüre mal olan
her fley gibi hapishaneler de kendi edebiyat›n› yaratm›flt›r. Yani hemen
her toplumda edebiyat›n bir kolu olarak bir de hapishane edebiyat› gelifl-
mifltir. Bu da bizi hapishane ve edebiyat aras›ndaki iliflkiye götürüyor.

Juan Goytisolo, “Sürgündeki yazar için dil, gerçek vatan yerini tu-
tar”81 derken bu konuda önemli bir aç›l›m sa¤l›yor. Hapishaneler, bir
ceza yeri oldu¤u kadar, ayn› zamanda birer sürgün yerleridir. Çünkü
hapisteki biri bütün sevdiklerinden ayr›d›r ve bu ayr›l›k yüzünden be-
lirli bir sürgün hayat› yaflamaktad›r. Bu durumda olan kifliler hat›rala-
r›na ve kalemlerine s›¤›narak olup bitenleri ve en önemlisi düflünce ve
hislerini yaz›ya dökerler. Burada onlar›n yard›m›na koflan en önemli
olgu ise dildir; yani edebiyatt›r.

79 (Kemal; 1993, 33, 77)
80 (Türk Dili/Mektup Özel Say›s›, 1974, 132)
81 (Andaç; 1994, 4)
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Hemen her edebiyat sanat› hapishane konusunu ifllemifltir. Bu sa-
natlar aras›nda en çok göze çarpan ise fliirdir. fiiiri roman, hikâye ve
hat›ra gibi di¤er türler takip eder.

Peki hapishanede yatmayan biri hapishane edebiyat› yapabilir mi?
Ya da hapishane edebiyat› yapmak için sadece hapishanede yatmak
yeterli midir? Bu sorulara Naz›m Hikmet roman ba¤lam›nda flu cevab›
verir: “Hapishaneye ait bir roman yazmak için sadece hapiste yatmak
kâfi de¤ildir. Kâfi gelseydi on, on befl sene yatan katillerin hepsi roman-
c› olurdu. Hapishaneye ait roman yazmak için hem hapiste yatmak lâ-
z›md›r diyelim hem de roman nas›l yaz›l›r bilmek icap eder; sosyal,
psikolojik, fizyolojik, biyolojik bir imkâna sahip bulunmak icap eder
diyelim.”82

Ayn› sorulara fliir ba¤lam›nda Refik Durbafl flu karfl›l›¤› verir: “Ki-
milerinin önceleri fliir dertleri de¤il, ama baflka bir nedenden hapisha-
neyle tan›fl›nca flair kimli¤iyle ç›k›yorlar cezaevinden. Kimi de fliirini
siyasal eylemin bir arac› olarak kullanmak istiyor. Her ne olursa olsun
bütün bunlara bak›nca hapishanenin, özellikle son elli y›ll›k fliir tarihi-
mizde önemli bir okul oldu¤unu görüyoruz.”83

Bu konuda en doyurucu aç›klamay› Suut Kemal Yetkin yapmakta-
d›r: “Hangi nedenle cezaevine girmifl olursa olsun, kiflisel aç›dan y›¤›n-
sal ac›ya yükselen ve bu ac›lar› canl› tiplerde yaflatan romanc› ancak
edebiyatta yer alabilir.” 

“Darac›k bir hücrede, günefl ›fl›¤›ndan, insan sesinden, aylarca, ki-
mi zaman y›llarca uzak yaflam›fl, ayaklar›na pranga vuruldu¤u için
nerdeyse yürümesini unutmufl bir tutukluyu düflünün. Onun için,
mapusane avlusunda mavi bir gök parças› alt›nda gezinmekten daha
büyük mutluluk mu olur! ‹flte bu tutuklulardan biri, bütün çekti¤i ac›-
lar› derinli¤ine yaflay›p yazarsa, gerçek okumak da yaz›lan› yaflamak
oldu¤una göre, mapusane romanlar›n›n, dünya edebiyat›nda niçin az
yaz›ld›¤›, niçin az okundu¤u kolayca anlafl›l›r.”84

Hapishane edebiyat› konusunda Türk edebiyat› da zengin bir biri-
kime sahiptir. 1908 Meflrutiyetin ilân›, 1923 Cumhuriyetin ilân›, 1960
Darbesi, 12 Mart 1972 Muht›ras›, 12 Eylül 1980 Darbesi gibi toplumsal
/siyasî olaylar›n sonuçlar›ndan biri de, söz konusu olaylara muhalefet

82 (Hikmet; 1968, 23-24)
83 (Durbafl; 1992, 9)
84 (Yetkin; 1978, 222, 223)
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edenlerin cezaland›r›lmas›d›r. Bu cezaland›rma furyas› içinde yer alan
iflkence ve hapishane hayat›n›n hacimli bir yeri vard›r. Türk toplumunun
yaflad›¤› bu tür siyasî ve sosyal olaylar, neredeyse kendi edebiyat›n› da
beraberinde getirmifltir. 1980’li y›llar›n Türk roman›nda gözlenen en
önemli dönemsel moda ise, iç hesaplaflma ve öz elefltiridir. Bu roman-
larda, 12 Eylül öncesinin militanlar› ve onlar›n militanl›klar›n› yaratan
gerçek nedenler üzerinde durulur. Bu romanlar›n bir ortak taraf› da
militandaki insanî yan› anlatma çabas›d›r.85

Modern Türk edebiyat›nda hapishane edebiyat› kapsam›nda de¤er-
lendirilmesi gereken pek çok örnek oldu¤unu daha önce söylemifltik.
Modern Türk edebiyat›n›n bafllang›ç tarihi olarak Tanzimat Dönemi
kabul edilir. Bu yüzden sanatç› ve o sanatç›lara ait edebî eserler örnek
olarak seçerken, Tanzimattan sonras›n› dikkate al›yoruz.

Tanzimat Dönemi sanatç›lar›ndan hapis hayat› yaflayan Nam›k
Kemal’i ilk örnek olarak seçtikten sonra, Nam›k Kemal’den günümüze
kadar di¤er sanatç›lar› da kronolojik olarak ele almak gerekir. Bunlar
aras›nda ‹kinci Abdülhamit döneminde sürgüne giden veya hapse at›-
lanlar, özellikle Malta adas›na sürgüne gidenler üzerinde durma¤a
de¤er örneklerdir. Bu arada özellikle ‹kinci Meflrutiyetin ilân›ndan
sonra hapishane olarak kullan›lan meflhur Bekira¤a Bölü¤ünden de
söz edilmelidir. Daha sonra s›ras›yla hapse giren sanatç›lardan Naz›m
Hikmet, Necip Faz›l, Nihal Ats›z, Kemal Tahir, Çetin Altan gibi isim-
lerden de bahsedilebilir. Bu arada 12 Eylül dönemini konu alan ve
önemli bir tema (izlek) olarak günümüzde bile ifllenen edebî eserler-
den de söz edilebilir.

Bütün bu isimlere ait edebî eserlerde, hapishanenin bir okul gibi
veya bir de¤iflim / dönüflüm mekân› olarak de¤erlendirildi¤ini görü-
yoruz. Burada hapishanenin insan› olumlu ya da olumsuz yönde de-
¤ifltirmesine Türk edebiyat›ndan baz› örnekler vermek faydal› olacak-
t›r: Naz›m Hikmet’in ”Yatar Bursa Kalesinde” adl› fliirinden: 

yeni bir huy edindim hapiste: seni sevdi¤im kadar de¤ilse de
hemen hemen ona yak›n seviyorum tabiat›…
Ve ikiniz de uzaktas›n›z…86

85 (Okumufl; 1996, 33-35)
86 (Cezaevi fiiirleri, 1995, 13-14)
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Naz›m Hikmet’in ”Bir Nehre At›lan Cenaze” fliirinden: 

Hapisli¤imin on ikinci y›l›ndayd›m
üç aydan beri de
canl› cenaze hâlindeydim
cenaze olan ben 
serilmifl yat›yordu
canl› olan ben
onu ibretle seyrediyordu
baflka bir fley de gelmiyordu elinden
cenaze yiyordu kendi kendini
yapyaln›zd› bütün cenazeler gibi de87

Attila ‹lhan’›n ”Sana Ne Yapt›lar” adl› fliirinden: 

bir çay içer misin yoksa kahve mi
kibritin yok demek c›garaya bafllad›n
ellerin de titriyor bir fleyin mi var
böyle bir k›z de¤ildin sen eskiden
sana ne yapt›lar sana ne yapt›lar
kirpiklerin ›slan›yor durup dururken
o sabah m› ç›km›flt›n bir gün önce mi
çok de¤iflmiflsin birden tan›yamad›m88

fiükran Kurdakul’un ”Yaflad›kça” fliirinden: 

Parmakl›klar arkas›na kapanmak nedir gördük
Yarg›ç nedir, yarg› nedir, yarg›lanmak nedir gördük
Kaç dönemin a¤r›s› vurdukça gözlerimize
Bin y›l yaflam›fl gibi, yafllanmak nedir gördük.89

Edip Cansever’in ”Mendilimde Kan Sesleri” adl› fliirinden: 

‹nsan yaflad›¤› yere benzer
O yerin suyuna, o yerin topra¤›na benzer
Suyunda yüzen bal›¤a
Topra¤›n› iten çiçe¤e
Da¤lar›n›n, tepelerinin dumanl› e¤imine90

87 (Cezaevi fiiirleri, 1995, 24)
88 (Cezaevi fiiirleri, 1995,70)
89 (Cezaevi fiiirleri, 1995, 81)
90 (Cezaevi fiiirleri, 1995, 85)
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Dilâver Cebeci’nin ”Bu Yusuf’un Zindandan Sesleniflidir” adl› fli-
irinden:

Tebessümlerimi yollar›m vakur kervanlarla
Küfür karanl›¤› gecelerinize,
Sonra düflüncelerinizi yeflertirim…
‹nce belli üç att›r Tih sahras›nda;
Güzelli¤im, sabr›m ve yaln›zl›¤›m.
Ç›lg›nca yar›fl›rlar kader güzergah›mda;
Nallar› de¤er kader çizgilerinize.91

Ahmet Erhan’›n bir fliirinden: 

Kufla¤›m, ac›l› kufla¤›m
Ac›larla sevinçleri böyle yo¤un yaflamak
Kimselere nasip olmad›
Bize düfltü tarih ›rma¤›n›n önünü açmak
Gülsün diye gelece¤in çocuklar›
Kufla¤›m, ac›l› kufla¤›m
Biz s›nad›k üstümüzde yi¤itli¤in ve tedirginli¤in
Bütün urbalar›n›92

Cemal Sayan’›n bir fliirinden: 

Mektubunuzu ald›m bugün tarihsiz, mekâns›z
Söyleyin eylül kadar solgun genç adamlar
Bir tek ömre s›¤maz m› ac›lar›n›z
Yolunuz düfler mi bilmem arada bir
Gelseniz diyorum
Unuttum esmerli¤inizi
Gelseniz renkten renge girer gökyüzü
Ve ben günlerce bekleyebilirim ya¤mur alt›nda
Günlerce dinleyebilirim sizi.93

Mehmet Do¤an, bu fliirlerdeki içeri¤in roman›n› yazanlara da flu
örnekleri verir: Tar›k Bu¤ra’n›n Gençli¤im Eyvah’›, Emine Ifl›nsu’nun
Sanc›’s›, Hasan Kay›han’›n Zincir’i, Remzi Çay›r’›n bütün romanlar›,
Zihni Açba’n›n Var olaca¤›z Eylüllere Ra¤men.94

91 (Cebeci; 1983, 29)
92 (Do¤an; A¤ustos 1990)
93 (Do¤an; A¤ustos 1990)
94 (Do¤an; A¤ustos 1990)
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Necip Faz›l’›n ”Zindandan Mehmed’e Mektup” adl› fliirinden: 

Bir âlem ki, gökler boru içinde!
Ak›l, olmazlar›n zoru inde.
Üst üste sorular soru içinde: 
Düflün mü, konufl mu, sus mu, unut mu?
Buradan insan m› ç›kar, tabut mu95

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in bir fliirinden: 

burada bir hayli uzuyor boyu insan›n
basketten 
yüzmekten
kültür fizikten filân de¤il
et süt peynir yumurta bal›k
t›ka basa ziftlenip
yan gelip yatmaktan de¤il
sabahtan akflamacak, sevgilim
ve akflamdan sabaha
günde yirmi dört saat
s›rt üstü yat›p uzanmaktan
ve sürekli düfl kurmaktan
sevgilim
tam dört parmak k›salm›fl paças› pantolonumun96

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in bir baflka fliirinden: 

alt› metrekarede 
saç› sakal› öfkesi nefreti öcü ve ac›s›yla
tam on kelle çetin adam çetin
ve çetrefil
bak ki kurtlar gibi paralam›fllar birbirlerini
bak ki kuzular gibi m›fl›l m›fl›l97

Hasan Hüseyin Korkmazgil’in bir baflka fliirinden: 

fakat sonra
al›flmak denilen o korkunç böcek

95 (K›sakürek; 2002, 420)
96 (Korkmazgil; 1996, 135)
97 (Korkmazgil; 1996, 175)
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yuvalan›p oturuyor insan›n a¤z›n›n k›y›s›na
bir bekler
iki bekler kar›m
ve elbette
itile kak›la da olsa
büyür çocuklar›m sokakta
diyor insan
ve giriyor sessiz soluksuz
mapusane cumhuriyetine98

R›fat Ilgaz’›n bir fliirinden: 

fiu pencereye verdim kendimi,
Bütün üzüntülere karfl›l›k,
Bo¤az’›n sular› üzerinden
Karfl› s›rtlara aç›lm›fl pencereye.
Üsküdar’› bilmezdim eskiden,
Burada ›s›n›verdi kan›m.
Vurgunum flu K›zkulesi’ne;
Ne de flirin görünüyor
Uzaktan Karacaahmet;
Hiç de söyledikleri gibi de¤il,
Bana düflündürmüyor ölümü.99

Ahmet Arif’in bir fliirinden: 

Bu zindan, bu k›rg›n, bu can pazar›
Macera de¤il
Sard›¤›m topra¤›m›n alt›n sabr›d›r
O sert, erkek hüznüdür lahza bafl›nda
C›gara de¤il.
Ve sevgilim uykusunda ba¤›r›r
Aman aman hey…100

Attila ‹lhan’›n bir fliirinden: 

beni kendime kilitlemifller
nas›l olsa kalabal›¤a ç›kar›m

98 (Korkmazgil; 1996, 201)
99 (Durbafl; 1992, 46)
100 (Arif; 2002, 55)
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uyumamak fazladan yaflamak de¤il mi
bunlar beni söyletemezler
daha gecelerce dayan›r›m101

Attila ‹lhan’›n bir baflka fliirinden: 

nedir o tutuklular› birbirine benzetir
içlerine kilitlenmek mi kapat›lm›fl olmak m›
ayn› böcekli sakallar i¤ne ucu gözler
ayn› saatli bomba hepsinin gö¤üs kafesinde102

Rasim Özdenören, ”Ocak” adl› hikâyesinde hapishaneden yeni ç›-
kan birini anlat›r. Bu adam, evine dönünce, ev içinde ve ev d›fl›nda he-
men her fleyin de¤iflmifl oldu¤unu görür; veya kendisi öyle zanneder.
“Buralarda olup da gene de kendisi olmayan…. Tan›d›¤›m› bildi¤im,
ama gene de o bildi¤im fleyler/yani o tafl, tümsek, o kamburluk… Ken-
disi olarak durmayan tafl, ar›nm›fll›k, poyraz yosunu, kentlerin sütlü
memeleri da¤lar/olmayan o fleyler… Eksilmifl olan. Neydi?”103

“Bunca ayr›l›ktan sonra içime sinen o garipli¤i, yabans›l›¤›, kendi
evime, babama, anama, evdeki herkese karfl› geliflmifl o tuhaf utangaç-
l›¤› silkip atam›yorum.”104

Edebî metinlerden hareketle, hapishanelerin insan› “olumlu” veya
“olumsuz” kavramlar›yla ifade edebilece¤imiz iki aç›s› farkl› flekilde
de¤ifltirdi¤ini söyleyebiliriz. Uzun süre hapis kalan insanlar hapisha-
neden olgunlaflm›fl insanlar olarak ayr›l›r.
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Yarat›l›fl Mitleri, fiamanizm ve Tasavvuf Ba¤lam›nda 

Düflüfl, Mahrumiyet ve Hapis

Mehmet Aça*

“‹lkel” için yap›lan her bir eylem, “bafllang›ç”ta kutsal ve do¤a üstü
varl›klar (Tanr›, Tanr›lar, Tanr›’n›n yard›mc›lar› vs.) taraf›ndan yap›lan
“model eylem” ya da “ilk eylem”lerin tekrar›ndan ibarettir. Onun için-
dir ki, “ilkel” insan, her bir eylemini kutsal›n ve yarat›l›fl›n tekrar› ola-
rak alg›lam›flt›r.1 Türklerin ve di¤er pek çok dünya milletinin yarat›l›fl
mitolojilerine göre,2 “bafllang›ç”ta Tanr› taraf›ndan yap›lan eylemlerin

* Doç. Dr. Mehmet Aça, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Bal›kesir.

1 Mircea Eliade, bu durumu flu flekilde aç›klamaktad›r: “fiimdi insanî eylemlere
dönelim-salt otomatizm sonucu olmayan eylemlere tabiî. Bunlar›n anlamlar›, de-
¤erleri kaba fiziksel verileriyle de¤il bir ilk eylemi yeniden üretme, bir mitsel ör-
ne¤i tekrarlama özellikleriyle ba¤lant›l›d›r. Beslenme salt fizyolojik bir ifllem de-
¤ildir; ayn› zamanda bir komünyonu yenilemektedir. Evlilik ve kolektif orjin
mitsel prototipleri yans›t›r; bunlar tekrar edilirler, çünkü bafllang›çta (“o günler-
de”, in illo tempore, ab origine) tanr›lar, atalar veya kahramanlar taraf›ndan din-
sel amaçla ifa edilmifllerdir. “‹lkel”, arkaik insan bilinçli davran›fl›nda daha önce
baflka birisi taraf›ndan, insan olmayan bir varl›k taraf›ndan yap›lmam›fl ve ya-
flanmam›fl herhangi bir eylemi yapt›¤›n› ileri sürmez. Onun yapt›¤› her fley daha
önce yap›lm›flt›r. Yaflam› baflkalar›nca bafllat›lm›fl hareketlerin bitmek bilmez te-
kerrürüdür.” (Eliade 1994: 18-19)

2 Sümer, Babil, ‹ran, Yunan ve ‹branî (“Kitab-› Mukaddes”) yarat›l›fl hikâyeleriyle
“Kur’an”daki yarat›l›fl ve cennetten düflüfl hikâyeleri ve bu hikâyeler üzerindeki
çeflitli yorumlar için bkz. Hooke 2002: 29-37, 51-56, 144-166; Eliade 2003: 90-93,
204-209, 305-321, 375-403; Ögel 1989: 419-430, 475-477; Hançerlio¤lu 1993: 11, 185,
213-214, 395-396, 490-491, 553-554; “Kur’an” (Bakara Suresi, 30.-38. Âyetler). 



bafl›nda, kendisine bafl kald›ran fleytan (Erlik) ile ona uyarak yasak
meyveyi yiyen Âdem (Törüngey) ve Havva (Eje)’y› cezaland›rmak gel-
mektedir (Erlik sonsuza dek karanl›klar ülkesine/yer alt›na hapsedilir-
ken Eje ve Törüngey de geçici bir süre için Tanr› mekân›ndan ç›kar›larak
yeryüzüne indirilmektedir/düflürülmektedir).3 ‹lk insanlar taraf›ndan
ifllenen “ilk suç” ve Tanr› taraf›ndan verilen “ilk ceza”, “ilkel”in dü-
flüncesinde bir modeli oluflturmufl,4 her bir suç ve sonras›nda verilen
her bir ceza, “bafllang›ç”taki “ilk suç”u ve “ilk cezaland›rma”y› tekrar-
lama anlam›na gelmifltir. Türk mitolojisindeki ifadesiyle ilk suç, Erlik
için sonsuz, Törüngey ve Eje için ise geçici bir düflüflü, gurbeti, hapsi,
mahrumiyeti ve ölümlülü¤ü getirmifltir. K›sacas›, insan için yarat›ld›¤›
mekân olan Tanr› mekân›, yani, cennet, aray›p yeniden bulmak isteye-
ce¤i “kay›p cennet”e dönüflmüfltür.

Altay Türkleri aras›ndan W. Radloff taraf›ndan derlenen ve yaban-
c› kültürlerin etkisinde kald›¤› anlafl›lan yarat›l›fl efsanesinde,5 Tanr›
mekân›nda yarat›lan Törüngey (Âdem) ile Eje (Havva)’yi bafltan ç›ka-
r›p dokuz dall› kutsal a¤ac›n dört dal›ndaki yasaklanm›fl meyveleri6

3 ‹lk günah›n ifllenmesinde “Tevrat” ile “Kur’an”, Tanr›’n›n tutumu konusunda
ayr›lmaktad›r. Orhan Hançerlio¤lu, bu fark ve Hristiyanl›ktaki ‹sa’n›n fedakârl›k
ederek Tanr›’y› yat›flt›rd›¤› yönündeki inan›fl hakk›nda flunlar› yazmaktad›r: “Bu
ilk günah üzerinde Tevrat’la Kur’an aras›nda flöyle bir ayr›l›k da vard›r: Müslü-
manlar›n tanr›s› Âdem’in tövbesini kabul eder, sadece onlar› yeryüzüne indir-
mekle yetinir. Yahudilerin tanr›s›ysa Âdem’le Havva’y› ve onlarla birlikte ‘y›-
lan’› lânetler. ‹sa’n›n kendini feda edip çarm›ha gerilmekle insan soyunu ba¤›fl-
latt›¤› konusu Hristiyan dünyas›nda XVI. yüzy›la kadar tart›fl›lm›flt›r. XVI. yüz-
y›lda kilise bu konuda kesin karar›n› vermifl ve ‹sa’n›n fedakârl›¤›yla tanr› öfke-
sinin yat›flm›fl oldu¤unu bildirmifltir.” (Hançerlio¤lu 1993: 213-214)

4 Nitekim Mircea Eliade, mitin, insan davran›fl› için bir model teflkil etme, hayata
ve dolay›s›yla insana anlam ve önem kazand›rma yönlerine de dikkat çekmekte-
dir (Eliade 1993: 10).

5 (‹nan 1986: 14-19)
6 “Kitab-› Mukaddes”te zikredilen meyvelerinin yenilmesi yasaklanan a¤aç “iyiy-

le kötüyü bilme a¤ac›” olarak isimlendirilmekte ve bu a¤ac›n dal›ndaki meyve-
lerden yenildi¤i taktirde iyiyle kötü bilinecek ve t›pk› Tanr› gibi olunacakt›r. Al-
tay Türkleri aras›ndan derlenen metinde ise a¤ac›n dört dal›ndaki meyvelerin
yasaklanmas›n›n nedeni hakk›nda herhangi bir kayda yer verilmemektedir.
“Yahve insana flu buyru¤u verdi: “Bahçede istedi¤in a¤ac›n meyvesini yiyebilir-
sin. Ama iyiyle kötüyü bilme a¤ac›ndan yeme; çünkü ondan yedi¤in gün kesin-
likle ölürsün” (Eliade 2003: 207). “Tanr› Yahve dedi ki: Âdem iyiyle kötüyü bil-
mekle bizlerden biri gibi oldu! Art›k hayat a¤ac›na uzan›p meyve almas›na, yi-
yip ölümsüz olmas›na izin verilmemeli!” (Eliade 2003: 208). “Kitab-› Mukad-
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yedirerek ilk günah› iflleten Erlik, Kuday (Tanr›) taraf›ndan üç kat ye-
rin alt›ndaki ay ve günefli olmayan karanl›k bir dünyaya gönderilir.
E¤er Tanr›’ya karfl› düflmanl›k beslemez, insanlara fenal›k etmezse tek-
rar Tanr›’n›n yan›na gidebilecektir. Eje ile Törüngey de yasaklanm›fl
meyveyi yedikleri ve Tanr›’ya asi olduklar› için Tanr› mekân›ndan, yani
cennetten ç›kar›lm›fllar, çeflitli haklardan (Ölümsüzlük, Tanr› taraf›n-
dan beslenme vs.) mahrum edilip çeflitli yükümlülüklerle dünyaya
gönderilmifl, düflürülmüfllerdir. Kuday (Tanr›), yasak meyvenin yenil-
mesinden sonra difliye (Eje) gebe kalma, çocuk do¤urma ve do¤um
sanc›s› çekme cezas›n› verirken7 erke¤e de (Törüngey) Tanr› gibi ola-
mama (ölümlü bir varl›¤a dönüflme), dokuz k›z ve dokuz o¤ul evlâda
sahip olma, insanlar› dünyaya getirme cezas› vermifltir. Verilen ceza-
lardan da anlafl›laca¤› üzere, do¤urganl›k difliye bir ceza olarak veril-
mifl, Tanr› kat›nda Tanr› gibi ölümsüz bir varl›k olan insan ölümlü bir

des”in “Tekvin” kitab›n›n 3. bab›nda y›lan›n Havva’ya yasak a¤ac›n meyvesini
yemesi için “ondan yedi¤iniz gün, o vakit gözleriniz aç›lacak ve iyiyi ve kötüyü
bilerek Allah gibi olacaks›n›z” dedi¤inden söz edilmektedir (Hooke 2002: 62-63).
‹fadelerden de anlafl›laca¤› üzere, yasak a¤açtan yiyen Âdem’in Tanr› gibi olaca-
¤› düflünülmüfl ve bundan dolay› da Tanr›(lar) taraf›ndan cezaland›r›lm›flt›r. 

7 Hristiyanl›k’taki çocu¤un günahkâr do¤du¤una ve ancak vaftiz edildikten sonra
günahlar›ndan ar›nabilece¤ine dair inan›fl›, acaba, yasak meyvenin yenilmesi so-
nucunda cennetten ç›kar›lm›fl olma ve do¤urganl›¤›n kad›na bir ceza olarak ve-
rilmesi ile aç›klamak mümkün müdür? Hristiyanl›k inanc›nda, sanki, her do-
¤um, yasak meyveyi yiyerek ilk günah ifllemeyi ve bu günahtan dolay› da cen-
netten ç›kar›lmay› yinelenmifl gibidir gibi bir sonuç ç›karmak mümkün müdür?
Nitekim ilk insan günahkâr oldu¤u için dünyaya indirilmifltir. Bu noktada din-
sel inançla desteklenmifl olan mitik haf›zan›n uzun süre Hristiyanlar aras›nda
canl› kald›¤›na hükmetmemiz do¤ru olabilir mi? Acaba Orta Ça¤ Avrupas›n›n
kad›n› fleytan ve cinlerle efl de¤er bir varl›k olarak görmesini de Âdem’in yasak
meyveyi yemesine neden olan ve fleytana ilk uyan Havva faktörüyle birlikte dü-
flünmek mümkün müdür? Ayr›ca, bu tutumda Âdem’in o¤ullar› aras›nda yafla-
nan ilk kavgaya ve ilk cinayetin (Hâbil ile Kâbil olay›n›n Sümer mitolojisinde yer
alan en eski versiyonu “Dumuzi ile Enkimdu Mitosu” için bkz. Hooke 2002: 43-
44) ifllenmesine neden olan merkezinde kad›n›n bulundu¤u k›skançl›¤›n
(“Kur’an”a göre, k›skançl›¤›n nedeni, Tanr›’n›n Hâbil’in kurban›n› kabul edip
Kâbil’inkini kabul etmemesidir. Son olarak acaba Müslümanlar, neden her cinsel
iliflkiden sonra mutlaka y›kanma gere¤ini duyarlar? Bunu sadece ‹slâm’›n öyle
buyurmas›yla aç›klamak mümkün müdür? Yoksa, yine ilk günaha, “bafltan ç›ka-
ran” Havva’ya, cinsellik üzerine ifllenen ilk cinayete ve özellikle de cinsel iliflki
ile ilk günahkâr insan›n yeryüzüne indiriliflini tekrarlamak anlam›na gelebilecek
bir çocu¤un dünyaya getirilmesine neden olma gibi bir düflünceye mi gitmek ge-
rekecektir?
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varl›k hâline dönüfltürülmüfltür.8 Ayr›ca, her daim Tanr›’n›n yan›nda
olan ve Tanr›’y› görebilen insan, hem çal›flmak zorunda b›rak›lm›fl,
hem yükümlü k›l›nm›fl, hem de Tanr›’n›n yan›nda olamama ve onu gö-
rememe cezas›na çarpt›r›lm›flt›r. Kuday (Tanr›), insanlara flöyle hitap
etmifltir: “Bundan sonra size yemek vermeyece¤im. Kendinizi kendi
gücünüzle kazanarak besleyiniz. Sizinle konuflmayaca¤›m. Size May-
tere’yi gönderece¤im”.9

Eje ile Törüngey’in çeflitli haklardan mahrum kalmalar› ve dünya-
ya gönderilmeleri/düflürülmeleri geçicidir. fiayet, gönderildikleri dün-
yada iyi kullar olarak hayat sürerler ve Erlik’in hilelerine aldan›p yol-
dan ç›kmazlarda tekrar Tanr› kat›na ç›k›p mahrum kald›klar› tanr›sal
özelliklere sahip olabileceklerdir. Erlik ise bafllang›çta geçici bir flekilde

8 De¤erli araflt›r›c› Bahaeddin Ögel, yasak meyvenin bir sembolden ibaret oldu¤u-
nu ve cennetten ç›kar›lma ile insan›n ölümsüz bir varl›ktan ölümlü bir varl›k hâ-
line dönüfltü¤üne dikkat çekmektedir: “Yasak olan veya olmayan meyvalar, ta-
mam› ile sembolik idi. Bunlar daha ziyade, iyi ile kötü hareketi birbirinden ay›rt
edip, iradesini kullanarak kötü fleyleri yapmamas› için verilen bir tembihten bafl-
ka bir fley de¤illerdir. Ölümsüz olarak cennette yaflayan insanl›k, yere inince
ölümlü bir varl›k olmufltur. Yine baz› Altay ve Yakut Türklerine ait yarat›l›fl des-
tanlar›nda Tanr›, ilk insan›n çamurdan fleklini yapm›fl ve ona ölümsüz bir ruh
aramaya gitmiflti. Fakat fleytan›n gelip de, bu flekilleri muhafazaya memur edilen
köpe¤i kand›rarak bunlar› kirletmesi üzerine Tanr› çok k›zm›flt›. Tanr› yaratt›¤›
bu ilk insanlara birer ruh vermiflti ama; ne iflleri varsa görsünler diye de onlar›
yeryüzüne salm›flt›. Bu yüzden de insanl›k, hastal›k ve ölümden kurtulamam›fl-
t›.” (Ögel 1989: 475) ‹nsan›n hastal›kl›, zay›f bir varl›k olmas› hususu, baflta Sü-
mer ve Babil yarat›l›fl mitleri olmak üzere “Tevrat”, “‹ncil” ve “Kur’an”da da yer
alm›flt›r. Sümer yarat›l›fl mitinde insan›n hastal›kl›, çelimsiz ve zavall› bir varl›k
olmas› hususu, Hooke taraf›ndan flu flekilde aktar›lmaktad›r: “Enki insan›n yara-
t›lmas›n› kutlamak için bir ziyafet verir. Enki ve Ninmah çok flarap içip sarhofl
olurlar. Ninmah “derin sular›n üzerindeki” balç›ktan biraz al›p, birinin k›s›r ka-
d›n, ötekisinin had›m erkek olmas› d›fl›nda ne olduklar› belirsiz alt› farkl› insan
yarat›r. Enki had›m›n yazg›s›n›n kral›n önünde [hizmete] durmak oldu¤unu bil-
dirir. Mitos, Enki’nin ise daha baflka fleyler yaratt›¤› eylemlerini betimleyen söz-
lerle sürer. Ak›lca ve bedence çelimsiz bir insan yarat›r ve Ninmah’tan bu ac›na-
cak yarat›¤›n durumunu iyilefltirecek bir fley yapmas›n› ister; ancak Ninmah hiç-
bir fley yapamaz ve böyle bir varl›k yaratt›¤› için Enki’yi lânetler. “‹nsan” anla-
m›na gelen ‹branî sözcüklerinden bir “enofl” olup, “zay›f” ya da “hasta” anlam›-
na gelen bir sözcük köküdür. ‹nsan›n bu yönü, ‹branî fliirinde s›k s›k vurgulan›r;
insan›n tanr›sal amac›n evrende kendisine vermeyi düflündü¤ü yeri doldurama-
y›fl› yolundaki ‹branî insan anlay›fl›n›n alt›nda, Sümer mitolojisinde gördü¤ü-
müz bu ilginç öge yatsa gerek.” (Hooke 2002: 37)

9 (‹nan 1986: 16)
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yerin alt›na, yani, karanl›klar ülkesine at›lm›flt›r. Fakat, ileride Tanr›’n›n
aff›na mazhar olan Erlik, daha sonra davas›n› sürdürdü¤ü için sonsuza
dek karanl›k dünyaya gönderilecektir. Bu ifadelerden de anlafl›laca¤›
üzere, Tanr›, Erlik’i ebediyen karanl›¤a, ilk insanlar› ise geçici olarak
sürgün, hapis hayat› (“düflkünlük”) yaflamaya mahkûm etmifltir. E¤er,
sürgün ya da bir baflka deyiflle hapis hayat› iyi bir flekilde geçirilirse
sürgün ya da hapis hayat› sona erecek, gerçek mekâna (Tanr› kat›, cen-
net) geri dönülebilecektir. Yaflanan “düflüfl”, sürgün ya da hapis haya-
t›, nefsin cezaland›r›lmas›, terbiye edilmesi anlam›na gelmektedir. Nite-
kim, günümüzde de yasalara ve toplumsal normlara karfl› gelenler, han
ya da devlet baflkan›n›n temsilcisi oldu¤u sözlü ve yaz›l› yasalar tara-
f›ndan çeflitli haklardan mahrum edilerek aile oca¤›ndan, toplumdan,
günlük hayattan soyutlanarak cezaland›r›lmaktad›rlar.

Yarat›l›fl efsanesindeki cezaland›rmay›, do¤rudan “düflüfl”,
“ölüm”, “mahrumiyet”, “hapis”, “sürgün”, “gurbet” ve “kay›p cen-
net” kavramlar› ile birlikte yorumlamak gerekmektedir. ‹nsan, iflledi¤i
bir kabahatten dolay› Türk inan›fl sisteminde gö¤ün yedinci ya da do-
kuzuncu kat›nda oldu¤una inan›lan Tanr› kat›ndan (cennet) yere indi-
rilmifl ya da düflürülmüfl, geçici bir süreli¤ine ölümsüzlük vasf›n› ve
cennetini yitirmifl bir flekilde gurbete sal›nm›fl, Tanr› kat›ndaki haklar-
dan mahrum kalma anlam›na gelen bir hapis hayat›na mahkûm edil-
mifltir. Bundan dolay›d›r ki, kiflio¤lu daha dünya üzerine indi¤i ilk
günden itibaren yeniden ölümsüzlük peflinde koflmufl, tekrar Tanr› ka-
t›na ç›karak ölümsüz ve tanr›sal bir varl›k olabilmek u¤runa, gurbet ya
da hapis hayat›n›n iyi bir flekilde geçmesi için çaba sarf etmifltir.10

10 Dünya mitolojilerinde yeniden ölümsüzlü¤ü yakalama çabalar›nda “ab›hayat”
önemli bir yer iflgal etmifltir. Türk mitolojisinde de “Ural Bat›r” destan›, t›pk›,
Sümerlerden Babilonya’ya geçmifl olan “G›lgam›fl” destan› gibi, bütünüyle
ölümsüzlü¤ü sa¤layan “tiri h›v”› (hayat p›nar›, dirilik suyu, ab›hayat) arama
üzerine kurulmufltur (“Ural Bat›r” için bkz. Ergun-‹brahimov 1996). Sümerler-
den Babilonya’ya geçen “G›lgam›fl”ta G›lgam›fl’›n ölümsüzlü¤ü yakalam›fl olan
Utnapifltim vas›tas›yla denizin dibine dalarak ç›kard›¤› yeniden gençlefltirme
özelli¤ine sahip olan bitki, bir y›lan taraf›ndan kaç›r›l›r. Bitkiyi al›p kaçan y›lan,
giderken derisini de¤ifltirip gerisinde b›rak›r. G›lgam›fl’›n ölümsüzlü¤ü yeniden
yakalama giriflimleri, di¤er pek çok metinde oldu¤u gibi, bu nedenle baflar›s›z-
l›kla biter (Hooke 2002: 67). “G›lgam›fl” destan› vas›tas›yla, yasak meyvenin ye-
nilmesini sa¤layarak ilk insan›n ölümsüz bir varl›ktan ölümlü bir varl›k hâline
gelmesine neden olan hileci y›lan› bir kez daha ayn› ifllevi yerine getirir bir
flekilde görebilmekteyiz. Y›lan, “G›lgam›fl”ta, insan›n yeniden ölümsüzlü¤ü ya-
kalamas›n› engeller bir konumda görülmektedir.
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Onun içindir ki ölüm, tasavvuf ve Budizm’de11 çekilen ac›lar›n son bul-
mas›, gerçek vatana dönüfl, bedene ve dünyaya hapsedilen ruhun tah-
liyesi, yeniden sonsuzlu¤u yakalay›fl, dünya üzerinde yaflanan ölüm-
den sonra gerçek anlamda “dirilifl” olarak nitelendirilmifltir.

Di¤er yandan fiamanizm’de fiaman adaylar› karanl›k bir mekâna
hapsedip kendilerini açl›¤a, karanl›¤a mahkûm ederek sembolik ölü-
mü yaflam›fllard›r. Bu uygulama, gönüllü bir uygulamad›r ve tasav-
vuftaki “çile” ile örtüflmektedir. fiaman aday›, çeflitli rahats›zl›klar ya-
flad›¤› ve kendisini toplumdan soyutlay›p inzivaya çekildi¤i dönem-
lerde ya da kendinden geçti¤i anlarda (Sara nöbetleri, bay›lmalar vs.)
ruhlar taraf›ndan bedeni parçalanmakta, iç organlar› ç›kar›lmakta ve
daha sonra tekrar birlefltirilerek diriltilmektedir. De¤erli araflt›r›c› Mir-
cea Eliade, fiamanizm adl› çal›flmas›nda, fiamanl›¤a geçiflte aday›n sem-
bolik olarak ölüp dirildi¤ine ve ancak bu ölüp dirilme neticesinde Tan-
r› ya da ölmüfl büyük fiamanlar›n ruhlar› taraf›ndan seçilen aday›n fia-
manl›k vasf›na sahip olabildi¤ine dikkat çekmifltir. Ayr›ca, bir yafl gru-
bundan ötekine geçebilmek, gizli cemiyetlere ve kabile üyeli¤ine dâhil
olabilmek için de ölüp dirilme ritüeli ön plâna ç›kar›lm›fl; fakat, bura-
daki ölüp dirilmeler, bedenin ruhlar taraf›ndan parçalara ayr›larak ye-
niden birlefltirilip diriltilmesinden ziyade, mezarl›klarda yatma ya da
ölü gibi hiçbir fley yiyip içmeden kapal› bir mekânda günlerce bekle-
mekten ibarettir. Aday, ölülerin bulundu¤u bir mekânda geceler boyu
kalmakta ve ölümü sembolik anlamda yaflamaktad›r. S›nav› baflar›yla
geçen aday, yine sembolik olarak dirilmekte, eski kiflili¤ini yitirip ön-
ceki hayat›na son vererek yeni bir kiflilikle gizli cemiyete ya da kabile
üyeli¤ine dâhil olabilmektedir. Eliade, bu hususu flu flekilde aç›kla-
maktad›r: “Gerçekten de, bir yafl grubundan ötekine geçme ya da bir
“gizli derne¤e” kabul edilme gibi olaylar vesilesiyle yap›lan törenler
de, basitçe “aday›n ölüp dirilmesi” formülüyle özetlenebilecek bir ritü-
eli gerekli k›lar. En s›k rastlananlar› hat›rlatal›m: a) K›rda veya orman-
da (simgesel olarak öte-dünyada) insanlardan kopuk ve ölüler gibi
“lârva hâlinde” yaflama dönemi: Ölülerden say›lmalar› dolay›s›yla
adaylara uygulanan çeflitli yasaklar, (ölü kimi yemekleri yiyemez, par-
maklar›n› kullanamaz vb.) b) Hayaletlere özgü so¤uk beyaz benzi ve
teni elde etmek için yüzün ve vücudun külle veya baz› alkali madde-
lerle boyanmas›; cenaze maskeleri, c) Tap›nakta veya fetifl evinde sim-

11 Budizm ve özellikle de “Nirvana” hakk›nda bkz. Campbell 1993: 253-525; Eli-
ade-Couliano 1997: 53-71; Hançerlio¤lu 1993: 90-91, 105, 196, 228, 295, 367. 
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gesel olarak gömülme, d) Simgesel olarak yer alt› dünyas›na inifl, e)
Hipnotik uyku; adaya bilincini yitirten içecekler, f) Güç s›navlar: So-
payla dövülme, k›zart›lmak üzere ayaklar›n atefle tutulmas›, havada
as›l› b›rak›lma, parmaklar›n kesilmesi ve buna benzer baflka ac› verici
ifllemler.”12

fiamanl›¤a geçiflte, t›pk› bir yafl grubundan di¤erine geçifl ya da
gizli bir cemiyete girifl uygulamalar›nda oldu¤u gibi, “oruç”un önemli
bir yer iflgal etti¤i görülmektedir. Kuzey Amerika K›z›lderilileri aras›n-
da oruç, hayal görebilmenin en önemli dayanaklar›ndan birisidir: “On
iki, on üç yafllar›ndaki erkek çocuk babas› taraf›ndan ›ss›z bir yere b›-
rak›l›r. Hayvanlar› uzak tutmas› için küçük bir atefl vard›r ve çocuk
orada oruç tutarak dua eder. Oruç ruhsal ziyaretçi gelene kadar üç ve-
ya daha fazla gün sürer ve insan veya hayvan biçiminde görünen ziya-
retçi onunla konuflarak ona güç verir. Çocu¤un daha sonraki yaflam›
bu hayalle belirlenecektir; ona gelen ruh fiaman olarak insanlar› sa¤alt-
ma gücü verebilir, hayvanlar› yakalay›p avlama gücü verebilir veya
savaflç›l›k yetene¤i vermifl olabilir. E¤er kazan›lan yetenekler gencin
arzular›n› tatmin etmezse, tekrar, istedi¤i kadar, oruç tutabilir.”13

Campbell’in aktard›¤› bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere, “oruç”,
nefsi terbiye etmek ve dikkati d›fl dünyadan iç dünyaya yo¤unlaflt›r-
man›n yan› s›ra, “bafllang›ç”ta çi¤nenen yeme yasa¤›n› sürdürmek, ye-
me yasa¤›n›n hiç ama hiç ihlâl edilmedi¤ini bireyin haf›zas›na kaz›mak
anlam›na da gelmektedir. “Bafllang›ç”taki tanr›sall›¤› ya da ebedîli¤i
ortadan kald›ran fley, yasaklanan fleyi yemek ya da nefse hâkim olama-
mak oldu¤una göre, ifllenen hatay› hiç yaflanmam›fl gibi sayarak yeme
yasa¤›n› sürdürmek tanr›sall›¤› ya da ebedîli¤i sürdürmek ya da yeni-
den kazanmak anlam›na gelecektir. Nitekim, s›radan bir insan› ziyaret
edip de çeflitli güçler vermeyen ruhsal ziyaretçi, ancak kutsall›¤›n›
inziva ve oruçla yeniden kazanan fiaman aday›n› ziyaret etmekte, ona
çeflitli güçler bahfletmektedir. ‹nziva ve oruç, Tanr›’ya yak›n olmay›,
ona yaklaflmay› sa¤lamaktad›r ve böylece yeniden kutsallaflan kul (fia-
man aday›) ile kutsall›¤› bahfleden Tanr› aras›ndaki diyalog yeniden
bafllamaktad›r.

“Bafllang›ç” ya da “yarat›l›fl aflamas›nda” Tanr› taraf›ndan verilen
mahrumiyet ve hapis cezas›, tasavvufta da tekrar Tanr› ile bir olma

12 (Eliade 1999: 89-90)
13 (Campbell 1992: 247-248)
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ad›na, t›pk› fiamanizm’de oldu¤u gibi, gönüllü mahrumiyete dönüfl-
müfltür. Tasavvufta adaylar (halvete girecek dervifller) “çile”14 kavram›
çerçevesinde gönüllü bir flekilde nefsi terbiye etme, yok etme sürecin-
den geçirilmifllerdir. Bu da, arzu ve ihtiras›n, dünyevî arzular›n öldü-
rülmesi, Tanr› yoluna bütün dünyevî arzulardan ar›narak girilmesi an-
lam›na gelmektedir. Özellikle de bir fley yiyip içmemek, d›fl dünyayla
irtibat› kesmek, konuflmamak gibi kurallar, kiflinin ölmeden diri diri
mezara girmesi anlam›na gelmektedir. Nitekim, mezar hayat› yaflayan
dervifl, k›rk günün sonunda “çilehane”den ç›kmakta, bu ç›k›fl da ar›n-
m›fl bir flekilde yeniden do¤uflu ifade etmektedir. Burada aslolan, bire-
yin yeme yasa¤›n› ihlâl edilerek kaybetti¤i tanr›sall›¤›n› gönüllü bir fle-
kilde yemeyerek kazanmaya çal›flmas› olsa gerektir. Geçici bir süreli¤i-
ne hapis hayat› yaflanm›fl, çile doldurulduktan sonra ›slah olan birey,
tekrar dünya üzerine ç›kar›lm›flt›r. “Çile”deki yeme içme yasa¤› ya da
k›s›tlamas›n›, cennetten ç›kar›lmaya ve insan› Tanr›’dan uzaklaflt›rarak

14 Farsça “k›rk günlük süre” anlam›na gelen “çihle” kelimesinden gelen “çile” ya
da “çille”, genelde “çilehane” ad› verilen bir yere çekilmek, ibadet için dünyevî
iliflkileri asgarîye indirerek zaman zaman mescitlerde bulunmak anlam›na gel-
mektedir: “Umumiyetle tekkenin odalar›ndan birinde (çilehane) olur. fieyh, hal-
vete girecek dervifli bu odaya dua ve Fatiha ile sokar ve oradan ayr›l›r. Hücrede
seccade, dayanak ve Kur’an’dan baflka bir fley yoktur. Gündüzleri oruçla geçiri-
lir. ‹ftar ettikleri yiyecek derece derece, tahammüllerine göre, azalt›larak kendi-
lerine getirilir. Dervifl zaruret olmad›kça d›flar›ya ç›kmaz ve kimse ile konufl-
maz. Gece ve gündüzleri ibadet, zikir ve tefekkürle geçirir. Geceleri yatarak de-
¤il oturarak ve bir fleye dayanarak uyur. K›rk›nc› gün fleyh dervifli çile’den ç›ka-
r›r. O gün kurban kesilir. Dervifl y›kanarak, çamafl›r de¤ifltirir. Kurban›n ci¤erin-
den yer veya etinin suyu ile yap›lan çorbay› içer. fieyh lüzum görürse dervifl üst
üste birkaç defa çile’ye girer. Mevlevîlikte çile, r›za kelimesinin ebced hesab›n-
daki tutar› olan “bin bir gün” sürer. Dervifl bu süre içinde özellikle mutfak hiz-
metleri görür, az konuflur, sema, ney çalar, mesnevî okur. Bu müddetin bitimin-
de üç gün hücrede kapal› olarak kal›r ve “dede” unvan›n› al›rd›. Bektaflîlikte de
çile hizmetlidir. Yaln›z muayyen bir zamanla s›n›rl› de¤ildir. Çileyi tamamlama-
ya “çile ç›karmak” (veya çekmek), tamamlayana “çilekefl” (çile çeken), tamam-
lamadan b›rakmaya “çile k›rmak”, b›rakana “çile k›rg›n›” veya çile-fliken denir-
di. Çilek›ran piflman olup dergâha dönse çileye yeniden bafllamak zorundayd›.
Çile k›rmak çok büyük bir suç kabul edilmifltir. Çileyi k›ran›n manevî bir felâ-
kete u¤rayaca¤› umumî inançt›r. Bektaflî gelene¤ine göre di¤er tarikatlarda gö-
rülen çile “çile-i zenân” (kad›nlar›n çilesi)d›r. Menkabeye göre bunu Hac› Bek-
tafl Velî söylemifltir. Kendisi “çile-i merdan”› (erkeklerin çilesi) tercih etmifltir.
Buna göre Kilis yak›nlar›nda Davut Peygamber makam›nda her gün bir s›¤›r yi-
yip su içmeden ve abdest bozmadan k›rk gün ibadet edip çile çekmifltir.” (Ko-
misyon 1997: 148).
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ölümlü bir varl›k hâline getirmeye neden olan “yasak meyve”nin ye-
nilmesinden dolay› duyulan piflmanl›kla da aç›klamak mümkündür.
Sanki, insan, yeme arzusu nedeniyle cennetten ç›kar›ld›¤›na inanm›fl,
bundan dolay› da belirli bir süre kendisine yemeyi yasaklam›fl gibidir.
Nitekim, dinlerde ve kültürlerdeki orucu, sadece nefsi terbiye etmek,
yiyece¤in k›ymetini bilmek, açlar›n hâlinden anlamak ve yasla aç›kla-
mak yerine, “bafllang›ç”taki yasaklanm›fl meyveyi yemekten dolay›
duyulan piflmanl›¤›n ifadesi, yemeye dayal› günah›n hiç ifllenmemifl
gibi kabul edilmesi biçiminde de de¤erlendirmek mümkündür. Birey,
tutulan oruçla, sanki “Bak ben kendimi yemekten men ettim ve asl›nda o
yasaklanm›fl olan meyveyi hiç yemedim” demeye çal›fl›yor, böylece
sonsuzlu¤una son veren yeme ile ilgili davran›fl›n› haf›zalardan silerek
yeniden sonsuzluk ya da ölümsüzlü¤ü yakalamay›, yeniden cennete
ya da Tanr› mekân›na vas›l olmay› amaçl›yor gibidir. Nitekim, tasav-
vufta dervifl, tanr›sallaflma yolunda ilk ad›m›n› “çile” ve çile s›ras›nda-
ki yeme içme yasa¤› ile atmaktad›r. Bu süreci tamamlayabildi¤i taktir-
de ölümsüzlü¤ü yeniden yakalama ve yeniden tanr›sallaflabilme yolu-
na girebilmektedir. Dervifl, “çile” ile bu dünyadaki “ölüm”e ya da ›st›-
raba bir son vermekte, çile sonras›nda yeniden hayata (“gerçek ve son-
suz hayat”), yani, Tanr› kat›ndaki yaflama kavuflmaktad›r. Yani, “ölü”
ya da “ölümlü” bir varl›k aflamas›ndan ölümsüz, tanr›sal bir varl›k afla-
mas›na geçmektedir. Aday, k›rk günlük bir sembolik ölümle, gurbet, ha-
pis anlam›na gelen dünya hayat›n›, yani, ölüm sürecini tamamlamak-
ta, yeniden dirilerek Tanr› mekân›na do¤ru ad›m ad›m ilerlemektedir.
Bir baflka deyiflle, cennetten ç›kar›lma ve dünyaya düflürülme süreci,
sembolik ölümle tamamlanmakta, verilen ceza çekilip bitirilmekte ve
sonuçta birey cezas›n› tamamlam›fl ve “bafllang›ç”taki günah› bir daha
ifllememek üzere nefsini terbiye etmifl bir flekilde Tanr›’ya do¤ru yük-
selmektedir.

Orhan Hançerlio¤lu, “çile”nin “ilkel”lerde de yayg›n bir flekilde
görüldü¤ünü ifade etmektedir. Hançerlio¤lu, Avustralya “ilkel”lerin-
de gençlerin dinsel yaflama girebilmek için ormanlara çekildiklerini,
oruç tuttuklar›n› ve hiç kimseyle konuflmad›klar›n› bildirmektedir.15

Bu ifadeler, bizi do¤rudan tasavvuftaki “çile”ye götürmektedir.

Çilecili¤i (Fr. Ascétisme), bedeni küçümsemeyi ö¤renme yoluyla
ruhu yüceltme diye tan›mlayan Hançerlio¤lu, konu hakk›nda flunlar›
yazmaktad›r: “Bu anlamda her türlü e¤itim de çile” niteli¤i tafl›r. Örne-

15 (Hançerlio¤lu 1993: 105)
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¤in, “Buda”, eski Hint geleneklerine uyarak böylesine bir çileyle ken-
dini e¤itmifltir. Hristiyanl›kta çilecilik, Âdem’in elma h›rs›zl›¤›ndan
ötürü soyaçekim yoluyla afla¤›lanm›fl insan›n kendini cezaland›rmas›-
n› dile getirir. Manast›rlar›n kuruluflundan önce çöller, “târik-i dünya”
(dünyay› b›rakm›fllar) ad› verilen çilecilerle doluydu. Manast›rlar, bu
bireysel çilecilikleri bir disipline sokmak amac›yla kurulmufltur. ‹slâm-
l›¤›n bütün tasavvuf tarikatlar›nda çile çekmek, bilgiye ermenin (er-
miflli¤in) ilk basama¤›d›r. ‹slâm inançlar›na göre, bilgisizlerin çilecili¤i
tanr›dan gayri her fleyden “vazgeçmek”tir. Hint inançlar›nda ayn› erek
“nirvana”laflmakla elde edilir. Antikça¤ Yunanl›lar›nda Stoac›lar ve
Kinikler, kendilerini böylesine çilelerle e¤itirlerdi.16

Hançerlio¤lu’nun ifadelerinden de anlafl›laca¤› üzere, asl›nda
dünyadan geçifl ve bütünüyle öteki dünyaya yönelifl anlam›na gelen
Hristiyanl›ktaki çilecili¤in kökeni, Âdem’in “elma h›rs›zl›¤›”na, yani,
insan›n nefsine sahip olamamas›, özellikle de “fleytan›n kap›s›” olarak
nitelendirilen “difli”ye uymas› düflüncesine dayanmaktad›r.17 Nefsine
hâkim olamayan, “difli”ye ve dolay›s›yla fleytana uyan insan›n cennet-
ten ç›kar›lmas›na ve ölümlü-hastal›kl› bir varl›k hâline dönüflmesine
neden olan ilk günahtan dolay› kendisini cezaland›rmas› ve hatta afla-
¤›lamas› anlam›na gelen manast›ra kapanma ya da inzivaya çekilme-
de cinsel iliflkinin, evlili¤in yasaklanmas› hayli dikkat çekicidir. Çile-
cilik ya da inzivaya çekilmeyi sadece inanm›fl Hristiyan’›n kendisini
gönüllü olarak afla¤›lamak, cezaland›rmak, dünya ve hayattan mah-
rum b›rakmak istemesiyle aç›klamak kanaatimizce yeterli olmayacak-
t›r. Bu davran›flla “bafllang›ç”taki menfur olayla ilgili haf›zan›n s›f›r-
lanmaya çal›fl›ld›¤›, olay›n hiç yaflanmam›fl ve gerçekleflmemifl gibi
kabul edilmek istendi¤i gözlemlenmektedir. K›sacas›, “düflüfl”ün ge-
tirdi¤i ac› unutulmaya, hatta “düflüfl” haf›zalardan ç›kar›lmaya çal›fl›l-
maktad›r.

16 (Hançerlio¤lu 1993: 105)
17 “Difli” ya da “kad›n”›n fleytanla s›k› bir iliflki içerisinde oldu¤u inan›fl›, Lebed

Tatarlar› aras›ndan derlenen yarat›l›fl mitinde de kendisini göstermektedir. Bu
metne göre, erke¤in yarat›l›fl› Tanr›’ya b›rak›l›rken “difli” ya da “kad›n”›n yara-
t›l›fl› fleytana b›rak›lm›flt›r. Metinde ayr›ca, ‹branî mitolojisinde oldu¤u gibi,
diflinin erke¤in kaburga kemi¤inden yarat›ld›¤› inan›fl›na da yer verilmifltir: “...
Tanr› önce yeryüzünde tek bafl›na yaflayan insan yaratt›. Bu insan erkek idi. Bir
gün Tanr›’n›n yaratt›¤› erkek uyurken fleytan onun gö¤süne bast›. Bunun üzerine
erke¤in kaburgalar›ndan bir kemik ayr›larak yere düfltü. Bu kemik biraz daha
uzay›nca, bundan kad›n meydana geldi.” (Tafl 2002: 85)
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Buraya kadar verilen bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere, “düflüfl”,
“mahrumiyet” ve “hapis”, “bafllang›ç”ta kiflio¤lunun iste¤i d›fl›nda ya-
flan›rken fiamanizm, tasavvuf, Budizm ve Hristiyanl›k’taki “düflüfl”,
“mahrumiyet” ve “hapis” birey taraf›ndan gönüllü bir flekilde yaflan-
maktad›r. “Bafllang›ç”taki, “düflüfl”, “mahrumiyet” ve “hapis”, bireyin
tabuyu çi¤nemesi üzerine cezaland›rma arac› olarak karfl›m›za ç›kar-
ken fiamanizm, tasavvuf ve di¤er dinlerdeki “düflüfl”, “mahrumiyet”
ve “hapis”, bireyin nefsini cezaland›rmas› ve terbiye etmesinin bir ara-
c› olman›n yan› s›ra, yeniden tanr›sallaflabilmesi ya da kutsallaflabilme-
sinin temel araçlar› olarak görülmüfltür. Afla¤›da k›saca ele alaca¤›m›z
devlet sistemleriyle baz› inanç sistemlerindeki (Alevîlik-Bektaflîlik)
“mahrumiyet”, “düflüfl” ve “hapis” de t›pk› “bafllang›ç”taki gibi, tabu
ya da yasalar› çi¤neyen bireyi kendi iradesinin d›fl›nda cezaland›rmay›,
olgunlaflt›rmay›, suç ifllemekten uzak tutmay› ve en önemlisi de suçu
iflleyeni zarar gören kurum ya da birey ad›na cezaland›rmay› amaçla-
maktad›r. “Bafllang›ç”ta bireyi düflüren, mahrum b›rakan, kendi kat›n-
dan dünya üzerine düflüren güç bizzat Tanr› iken, devlet ve inanç sis-
temlerinde bu ifli yapan, meflruiyetini ister dinden, ister demokrasiden
ve isterse baflka bir kaynaktan als›n bizzat devlet ya da hükûmetle di-
nî liderin (pir, dede) bizzat kendisidir.

Alevîlik ve Bektaflîlikte en büyük dinî ceza, suç iflleyen bireyin
“düflkün” ilân edilmesidir. Düflkünlük, toplum d›fl›na at›lmak anlam›-
na gelmektedir ve bu uygulama ile birey, içinde yaflad›¤› toplumdan
uzaklaflt›r›lmakta, haklar›ndan mahrum edilmektedir (Düflkün olanlar
cem törenlerine kat›lamazlar, kurban yiyemez ve yediremezler, top-
lumdan d›fllan›rlar. Ailesi bile o kifliyi bu yanl›fl davran›fl›ndan dolay›
koruyamaz. Çünkü yanl›fl yapan kifliye sahip ç›kan da düflkün ilân edi-
lir vs.). Bir nevi hapis hayat› anlam›na gelen “düflkünlük” uygulamas›,
Yahudilikten Hristiyanl›¤a geçmifl olan “aforoz”u akla getirmektedir.18

18 “Din d›fl›na ç›karma... Lânetleme anlam›n› da kapsayan aforoz, Yahudili¤in
ortaya att›¤› dinsel bir cezaland›rmad›r. Aforoz (Yu. Aphorizein) sözcü¤ünden
bozularak aforoz biçiminde yayg›nlaflan bu deyim, Tevrat’a göre büyük günah-
larda uygulanan dinsel bir lânetleme ve topluluk d›fl›na ç›karma ifllemini dile
getirir. Yahudilik âlemiyle iliflkilerin tümüyle kesilmesine ‹brânice Herem (ç›-
karma), sadece ailesi d›fl›ndakilerle iliflkinin kesilmesine Nidui uygulamalar› bir
hayli çeflitlenmifltir. Cezaland›r›lan kifliyi sadece kimi ç›karlar›ndan yoksun b›ra-
kan küçük aforoz, papal›k karar›yla gerçekleflen latae sententiae aforoz, yarg›-
lanmay› gerektiren ve yarg› sonunda verilen terendae sententiae aforoz vb. gibi
aforoz çeflitleri Protestanl›kta daha da genifllemifltir. Günah ç›karma hakk›ndan
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De¤erli araflt›r›c› Orhan Türkdo¤an’›n Alevî Bektaflî Kimli¤i-Sosyo-Ant-
ropolojik Araflt›rma adl› çal›flmas›nda yer alan “düflkünlük” hakk›ndaki
flu bilgiler, konunun anlafl›lmas› bak›m›ndan hayli önemlidir: “Düfl-
künlük, suçun çeflidine göre kategorileflir. Cem’e al›nmazlar, iliflkiler-
de d›fllarlar. Benzeri töre Bektaflîlerde de vard›r. Bektaflîlikte a¤›r suç de-
nilen Büyük Günah ifllemifl olanlar (ayinlere) al›nmazlar. Bunlar, daha
ziyade; cinayet, zina, livata, h›rs›zl›k ve herhangi bir suçu olmadan ka-
r›s›n› boflamak gibi fiillerdir. Bu suçlardan birini iflleyen kimse (ikrar›-
n› bozmufl) kabul edilir. Yani yoldan ç›km›fl olur. Düflkün olanlar, ce-
zal› olduklar› süre içinde ayin ve erkânlara al›nmazlar. Kimse kendile-
riyle konuflmaz, yan›na varmaz. Kimseyi de yan›na yaklaflt›rmaz. Bu-
lafl›c› hastal›ktan kaç›l›r ve korunur gibi bir muamele yap›l›r. Bu bir
manevî cezaland›rma fleklidir. Düflkünlük cezas› affedilen veya sona
erenler, aynen eskisi gibi ve hiçbir fley olmam›flças›na, normal hayata
bafllarlar. Düflkünlükleri sona erenler tekrar ikrar verir ve yola girerler.
K›sacas› düflkünlük, bir çeflit toplumsal aforoz anlam›n› tafl›r. Alevî ce-
maatinin sakl›l›k/gizlilik kimli¤ini güçlendiren, d›fla aç›lmas›n› engel-
leyen önemli bir toplumsal kontrol mekanizmas›d›r. Mürebbi Ali Tafl’a
göre: “Düflkün, eliyle h›rs›zl›k yapan, diliyle kötü söyleyen ve beline
güvenilmeyen kimsedir. Yani edepten yoksun kiflidir. Bunlar› alevî er-
kân› d›fllar...”19

“Alamutlular için, ister kendi içinden, isterse d›fltan evlenme tü-
ründen olsun- Allah’›n emri ve Peygamberin kavli olmadan-yap›lan
evlenmelerde kifliler düflkün olurlar. Daha önce Ortaca Alevîlerinde
gözledi¤imiz üzre, kifliler kaçt›klar› vakit de toplum d›fl› say›l›rlar. Bu
gibilerle iliflkiler kesilir, âyn-i Cem’e sokulmaz, kurban eti yiyemez,
kurban kesse bile etini kimse kabul etmez. Kurban› da zaten kurban sa-
y›lmaz. K›z kaç›r›ld›ktan sonra, düflkünlükten kurtar›lmas› için pirin
gelmesini beklemesi gerekir. O hâlde, düflkünlük olgusu, statü bak›-
m›ndan en yüksek noktay› iflgal eden kimse taraf›ndan ancak kald›r›-

bir y›l yoksun b›rakma, evlenme ayininden yoksun b›rakma, kilise defterinden
silinme gibi Protestan aforozlar› sadece dinsel alanla s›n›rland›r›lm›flt›r; Katolik
aforozlar›nda oldu¤u gibi, yurttafll›k haklar›ndan da yoksun b›rakmay› kapsamaz.
Kendileriyle görüflülmesi kesinlikle yasaklanan aforozlulara Lâtince vitandi,
kendileriyle görüflülebilen aforozlulara tolerati denir. Kilise, yaflayan insanlara
uygulad›¤› bu cezaland›rmay›, ölümden sonra gerçekleflecek olan dinsel af ve
ba¤›fl kurumlar›yla çeliflkisini düflünmeksizin, tanr› ad›na uygular.” (Hançerli-
o¤lu 1993: 14-15) 

19 (Türkdo¤an 1995: 61)
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labilmektedir.20 Mürebbi, baba veya dede gibi “piri” takip eden temsil-
ciler taraf›ndan bu görev uygulanam›yor. Ayr›ca, iki taraf da kurban-
lar›n› getirmek zorundad›r. Bir taraf Sünnî de olsa kurban flart. Kurban
kesmek, düflkünlü¤ün kald›r›lmas›nda önemli bir basama¤› teflkil
eder. Yaln›z, namus, iffet ve benzeri suçlardan kurtulmas› için kiflinin
yedi y›l beklemesi gerekir.”21

“Düflkünlük baz› hâllerde yedi y›l sürer. 7 y›l sonra cezas› biter. E¤er
piflmanl›k duyar, af dilerse dedeyle beraber bir kurban keser ve herkese
da¤›t›r. Böylece cezas› biter. Ama yine de cemaate tam kar›flamaz.”22

Yeryüzünde insanlar›n bir araya gelerek meydana getirdikleri en
basitinden en geliflmifline bütün devlet sistemlerinde düzenin sa¤la-
nabilmesi, ayn› kan ve soydan geliyor olsalar bile insanlar›n huzur ve
bar›fl ortam›nda bir arada yaflayabilmelerinin sa¤lanabilmesi ad›na,

20 Alevîlik ve Bektaflîlikteki “düflkünlükten kurtulma” kavram›, özellikle de düfl-
künlükten kurtulmada en yüksek dinî otoritenin devreye girmesi nedeniyle
Hristiyanl›ktaki “ba¤›fl” sistemini akla getirmektedir. Hançerlio¤lu’nun Hristi-
yanl›ktaki “ba¤›fl” sistemi hakk›nda verdi¤i bilgiler aras›nda yer alan flu ifadeler,
Hristiyanlardaki “ilk günah” psikolojisini çok güzel bir flekilde aç›klamaktad›r:
“...ba¤›fl (Os. ‹nâyet, Lâ. Gratia) temelde, insan›n do¤uflundan bozuk ve günah-
larla kirlenmifl oldu¤u dogmas›na dayan›r. Bu do¤uflundan günahkârl›k da
insan›n atas› say›lan Âdem’in elma h›rs›zl›¤›ndan ötürüdür. Günahkâr do¤an
insan ne etse bu günah›n lekesinden kurtulamaz; onu ancak tanr›n›n ba¤›fl› kur-
tarabilir. Özellikle Hristiyanl›¤›n “Jansenizm” ve “Kayrac›l›k” (Os. ‹nâyet-i Rab-
baniye mesle¤i, Fr. Providentialisme) ö¤retilerine göre insan›n yapabilece¤i tek
fley, Tanr›’ya ba¤lanmak ve oturup Tanr›’n›n ba¤›fl›n› beklemektir. Katolik
inançlar›na göre Tanr›, insanlar›n kimini ba¤›fllar ve kimini ba¤›fllamaz, neden
ba¤›fllad›¤› ve neden ba¤›fllamad›¤› da bilinemez. Çünkü bu ba¤›fl, yaflam süre-
sinde olabildi¤i gibi genellikle do¤madan önce gerçekleflmifl de olabilir. Kimi in-
sanlar ba¤›fllanm›fl olarak do¤arlar, zengin ve mutlu olanlar böyleleridir. Yoksul
ve mutsuzlarsa ba¤›fllanmadan do¤mufl olanlard›r. Hristiyan felsefesinin patris-
tik ve skolastik dönemlerinde hemen bütün kilise düflünürleri bu usa ayk›r›l›¤a
kand›r›c› bir gerekçe bulmaya çal›flm›fllard›r. Önceleri tanr›l›k bir yetki olan ve
insan›n do¤madan önceki -Âdem’in elma h›rs›zl›¤›ndan soya çekimle geçen-
günah›na yönelen ba¤›fl, daha sonra Katolik kilisesince insan›n yaflam› s›ras›nda
iflledi¤i günahlara ve yaflam› süresinde çekece¤i cezalara yay›lm›fl ve Papalar
taraf›ndan uygulanmaya bafllanm›flt›r. Tanr›l›k ba¤›fl yetkisini ellerine geçiren
Papalar bu yetkiyi Kardinallere ve Piskoposlara da verebilirler. Papan›n ba¤›fl›
para karfl›l›¤›nda olur, demek ki bu ba¤›fltan da zenginler yararlanabilirler...”
(Hançerlio¤lu 1993: 73-74)

21 (Türkdo¤an 1995: 120)
22 (Türkdo¤an 1995: 510)
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ister egemen bir güç taraf›ndan konulsun, isterse toplumu oluflturan
bireylerin alt›na imza att›klar› ya da onaylad›klar› sözleflmeler sonu-
cunda meydana getirilsin, her zaman bir kurallar sistemi tesis edil-
mifltir. ‹ster “tebaa”, ister “ulus” diye nitelendirilsinler, bir devlet ça-
t›s› alt›nda yaflayan bireyler, hem birbirlerine hem de devlete karfl› çe-
flitli sorumluluklar yüklenmifllerdir. Yukar›da da ifade edildi¤i üzere,
bireye yüklenen sorumluluklar, devletin “tebaa”s›n› ya da “ulus”unu
oluflturan bireylerin kaostan uzak tutularak temelleri neye dayan›rsa
dayans›n “düzen” ve “nizam” içerisinde tutulmas›n› amaçlam›flt›r. Bu
noktada, kurallar› ortaya koyan ve denetleyen, yarg›lama ve cezalan-
d›rma yetkilerini elinde toplayan “devlet”, meflruiyetini hangi ideolo-
ji ya da düflünsel sistemden al›rsa als›n, kurallara uymayan birey hak-
k›nda hüküm verme ve cezaland›rma hakk›n› kendisinde görmüfltür.
Devletin yönetme erkine dayanarak ilân etti¤i ya da bireylerin uzlafl-
malar› sonucunda ilân edilen kurallar› çi¤neyenler (Öldürenler, çalan-
lar, kargafla ç›karanlar, huzuru bozanlar, yasalar› çi¤neyenler, devlete
bafl kald›ranlar vs.), yarg›lama ve hüküm verme yetkisine sahip “güç”
taraf›ndan çeflitli cezalara çarpt›r›lm›flt›r. Yarg›lama ve hüküm verme
yetkisini kendisinde toplayan devlet ya da hükûmetin tavr›, devlet ne
kadar liberal bir renk tafl›rsa tafl›s›n, “bafllang›ç”ta ortaya konulan mo-
delin tekrar› anlam›na gelmektedir. Yani, “bafllang›ç”taki Tanr›’n›n
yerini devlet baflkan›, yasama ve yürütme organlar› alm›fl, verilen ka-
rarlar dünya üzerindeki hayat› düzenlemeye yönelik kararlar olarak
görülmüfltür. Din ya da töreleri esas alan devlet yap›lanmalar›nda
devlet baflkan›, yönetme erkini do¤rudan Tanr›’dan alan seçilmifl bir
kifli olarak tasavvur edilmifl ve verece¤i kararlarla Tanr›sal nizam›n
bir benzerini yeryüzünde kurmakla yükümlü tutulmufltur. Din ve tö-
relerin yerine demokrasiyi esas alan “ideal” devlet biçimlerinde ise
devlet baflkan›, meflruiyetini ulus ya da halk› oluflturan bireylerden al-
m›flt›r ve karar verme aflamas›nda halk›n kendisine verdi¤i yetkiyi,
halk ad›na kullanm›flt›r. Fakat, yönetme ve karar verme yetkisini ister
Tanr›’dan als›n, isterse halktan als›n, bütün yöneticilerin t›pk›
“bafllang›ç”taki Tanr› gibi yasalara karfl› gelen bireyleri hapsetti¤ini,
en temel haklar›ndan mahrum b›rakt›¤›n›, toplum d›fl›na itti¤ini ve
hatta öldürebildi¤ini görmekteyiz. Bu noktada “hapis”i, devleti yöne-
tenler taraf›ndan verilen bir kararla bireyin kendi iradesinin d›fl›nda
yaflad›¤› düflüfl ve mahrumiyet olarak nitelendirmek gerekmektedir.
T›pk› “bafllang›ç”taki gibi, devlet baflkan› da bireyi geçici bir süreli¤i-
ne ya da ömür boyu hapsetme yetkisine sahiptir. Dünya üzerindeki
“hapis” de bir düflüflü, mahrumiyeti ifade etmektedir. Nitekim “bafl-
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lang›ç”ta da insan, Tanr› taraf›ndan geçici bir süreli¤ine düflürülmüfl,
çeflitli haklardan mahrum b›rak›lm›flt›r. Devlet de bireyi hapse düflü-
rerek çeflitli haklardan mahrum b›rakmaktad›r. Dilimizde yer alan
“hapse düflmek”, “hapsi boylamak”, “deli¤e t›k›lmak” gibi ifadelerle
hapis hayat›n›n yafland›¤› yer anlam›na gelen “delik”, “çukur” ve
“zindan” kelimeleri, “bafllang›ç”taki “düflüfl”ü akla getirmektedir. Bu
ifadelerden de anlafl›laca¤› üzere, yer yüzündeki insanlar ve sistemler,
cezaland›rmak konusundaki tav›rlar›yla, ne kadar geliflmifl ve de¤ifl-
mifl olursa olsunlar, “bafllang›ç”taki “model eylem”i tekrarlar bir ko-
numda karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. Yeryüzünde suç iflleyip de bir süre-
li¤ine deli¤e t›k›lan, çukura ve zindana at›lan, hapsi boylayan birey
haklar›ndan mahrum b›rak›lmakta, aile oca¤›ndan uzaklaflt›r›lmakta,
nefsî ve bedenî terbiyeye maruz tutulmakta, yani, yeryüzündeki cen-
netten bir süreli¤ine mahrum b›rak›lmakta, cezay› tamamlay›p çukur,
delik, zindan ve hapisten ç›kt›ktan sonra da yeniden yeryüzü cenneti-
ne dönebilmektedir.

Buraya kadar yazd›klar›m›zdan ç›kar›labilecek sonuçlar› maddeler
hâlinde s›ralamak gerekirse flunlar› söylemek mümkündür:

1. Yarat›l›fl mitlerinde anlat›lan ve “bafllang›ç”ta meydana gelen
“ilk suç” ve “ilk ceza”, yeryüzüne düflürülüp de zorunlu bir gurbet ya
da hapis hayat› sürmek zorunda kalan kiflio¤lu için yeryüzündeki ha-
yatta bir “model”i ya da “davran›fl biçimi”ni oluflturmufltur.

2. “Bafllang›ç”taki “ilk suç”, “ilk ceza”, “düflüfl”, zorunlu “mahru-
miyet” ve “hapis” dünya üzerindeki hayatta fiamanizm, Budizm, Mu-
sevilik, Hristiyanl›k, ‹slâm ve tasavvuf gibi dinler ve felsefî sistemler
çerçevesinde, ölümsüzlü¤ü ve tanr›sall›¤› yeniden kazanmak ad›na,
gönüllü bir mahrumiyet ve hapis hayat›na dönüfltürülmüfltür. Bu gö-
nüllü düflüfl ve mahrumiyet, bireyin kendisini cezaland›rmak, nefsini
terbiye etmek istemesinin yan› s›ra “bafllang›ç”ta yaflanan “düflüfl”ün
hiç yaflanmad›¤›n› kabul etme arzusuyla birlikte ele al›nmal›d›r. “Bafl-
lang›ç”taki “düflüfl”ün getirdi¤i piflmanl›k ve ac›, bireyin bilinçalt›nda
daima canl› bir flekilde kalm›fl, birey, hissetti¤i piflmanl›k ve afla¤›lan-
m›fll›ktan “bafllang›ç”taki “düflüfl”e neden olan olaylar› tersine çevirerek
kurtulmaya çal›flm›flt›r. Bireyin bilinçalt›nda yaflata geldi¤i “piflman-
l›k” ve “afla¤›lanm›fll›k” hissi, onu zaman zaman dünya ile irtibat› ta-
mamen kesmeye yöneltmifl, üzerinde yaflan›lan dünyan›n anlams›zl›¤›
ve önemsizli¤i konusunda tehlikeli uç noktalara kadar gitmesine ne-
den olmufltur. Hâlbuki, mit, hayata ve dolay›s›yla insana anlam ve
önem kazand›rmak istemifltir.
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3. Alevîlik-Bektaflîlik ve dünya üzerindeki devlet sistemlerinde gö-
rüldü¤ü üzere, “bafllang›ç”taki “ilk suç” ve “ilk ceza” modeli, zorunlu
bir düflüfl (düflkünlük, hapis, mahrumiyet) biçiminde devam ettirilmifl-
tir. “Bafllang›ç”taki Tanr›’n›n yerini, dünya üzerinde en yüksek dinî
otorite ile devlet baflkan› alm›flt›r.

4. Yarat›l›fl mitlerinde anlat›lan “ilk suç”, ilk ceza” ve “düflüfl” ile
dünya üzerindeki toplum ve devlet sistemlerindeki “suç”, “ceza” ve
“düflüfl” aras›ndaki ba¤lant›, kiflio¤lunun mutlak bir “düzen” (koz-
mos) tesis etme ve bu “düzen”e tâbi olma dürtü ya da arzusunu orta-
ya koymas› bak›m›ndan önemlidir. 
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Niyazî-i M›srî’de Sürgün ve Zindan

Bilâl Kemikli*

Zindan-name

Klâsik Türk fliirinde, sürgün ve mahkûmiyet hayat›n›, sürgüne
gönderilen yeri ve hapishaneyi konu alan pek fazla eser yaz›lm›fl de-
¤ildir. Ahmet Paflan›n Kerem Kasidesi ve Keçecizade ‹zzet Molla’n›n
Mihnet-i Keflan’›ndaki gibi, bir ceza biçimi olarak sürgün hâdisesini tahlil
eden ve yüce makamlardan af dileyen eserlere s›kça rastlanmaz. Dola-
y›s›yla bizde bir zindan-name, hapsiyye, sürgün-name veya esaret-name
olarak isimlendirilecek tarzda edebî bir tür oluflmam›flt›r.1 Keza bildi-
¤imiz kadar›yla Baf Kad›s›n›n an›lar›ndan baflka, o dönem için s›kça
yaflanmas› mümkün olan esaret hâlini ele alan manzum ve mensur
eserler de yaz›lm›fl de¤ildir.2 Bununla birlikte sufî çevrelerden gelen
flairler, bizzat gerçeklik düzleminde bir zindan olgusu ve mahkûmiyet
tecrübesinden bahsetmemekle beraber, bizatihi yaflan›lan hayat› sürgün,
bedeni ve dünyay› zindan olarak tasavvur eden fliirler yazm›fllard›r.
Bu tarz fliirlerde, hayattan, içinde yaflan›lan dünyadan ve dünya ni-
metlerinden flikâyetler öne ç›kar. Birer flekvaiyye olarak nitelenmesi de
mümkün olan bu fliirlerde ele al›nan konular, baz› divan flairlerine il-
ham kayna¤› oluflturdu¤u gibi âfl›k tarz› fliirde de kullan›lm›flt›r. 

* Doç. Dr. Bilâl Kemikli, Süleyman Demirel Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi, Isparta.
1 Bu konularda Fars edebiyat›nda habsiyye ve flekvaiyye adlar›yla manzum eser-

lerin yaz›ld›¤› hakk›nda bkz. Nimet Y›ld›r›m, “Fars Edebiyat›nda Habsiyye ve
fiekvaiyye”, Nüsha, III/10, 2003, s. 19-38. 

2 Baf’ta kad› olarak görev yaparken Maltal›lara esir düflen Macuncu-zade Mustafa
Efendinin an›lar› Cemil Çiftçi taraf›ndan sadelefltirilerek yay›mlanm›flt›r (“Baf
Kad›s›n›n Esaret An›lar›”, Yedi ‹klim, 23, A¤ustos 1992; 24, Eylül, 1992, s. 56-61).



Niyazî: Malatya’dan Limni’ye

Bu tebli¤de Niyazî-i M›srî örne¤inden yola ç›k›larak tasavvuf fliirin-
de, sürgün ve zindan metaforlar› ba¤lam›nda hayat ve dünya tasavvu-
ru üzerinde durulacakt›r. Anadolu’da ruh bulan sufî düflüncenin, ha-
yat ve dünyaya yükledi¤i anlam› ortaya koymak için, Yunus Emre,
Kaygusuz Abdal ve Gaybî gibi flairleri de dikkate almak gerekirdi. Bu
sebepten konu etraf›nda, tasavvufî fliirin önde gelen temsilcilerinin
eserleri tetkik edilmifl ise de, bu ifade, üslûp ve anlat›fl itibariyle farkl›-
l›klar›na ra¤men hayat› ve dünyay› alg›lay›fl biçimlerinde bariz bir ay-
nîlik tespit edilmifltir. Bununla birlikte M›srî’deki vurgu, di¤erlerine
nispetle daha aç›k ve daha zengindir. Zira M›srî hayat› sadece misal âle-
minde bir sürgün olarak görmemifl, bizatihi ilki Rodos’a ve di¤erleri
Limni’ye olmak üzere üç defa gerçeklik düzleminde sürgünü yaflam›fl-
t›r.3 Bu da ona hayat› anlamland›rmas›nda önemli bir fenomen olan
sürgünlük düflüncesini ayne’l-yakîn bilme imkân› vermifltir. 

Bilindi¤i gibi M›srî, dönemin sadrazam› Köprülü Faz›l Ahmet
Paflan›n daveti üzerine Bursa’dan Edirne’ye gitmiflti. Burada Edirne
Ulu Camii’nde halk› irflatla vakit geçirmekteydi. Ne var ki, dönemin
idarecilerini ve yap›lan yolsuzluklar› elefltiren baz› sözleri dolay›s›yla
1673 (1083)’te Rodos’a sürgüne gönderildi; dokuz ay sonra affedilerek
Bursa’ya döndü. Bursa’da tasavvufî faaliyetlerini sürdürürken, baz›
düflünceleri ve konuflmalar› dolay›s›yla yeniden sürgün cezas›na çarp-
t›r›ld› (1677) (1088). Bu seferki sürgün adresi Limni’dir. ‹ki y›l sonra af-
fedilmifl olmas›na ra¤men, Bursa’ya dönmemifl ve Limni’de takriben
on befl y›l kadar kalm›flt›r. Bu sürede tasavvufî düflünce ve anlay›fl›n›
neflretmifltir. Daha sonra II. Ahmet döneminde Bursa’ya dönmüfltür.
Bilâhare Avusturya seferine kat›lmak maksad›yla halk› cihada ça¤›rm›fl,
böylece yan›na üç yüz kiflilik bir dervifl grubunu da alarak tekrar Edir-
ne’ye gelmifltir. Burada geliflen baz› hâdiseler sebebiyle 1693 (1104)’te
tekrar Limni’ye sürülmüfltür. Bu son sürgünde bir hayli yafllanm›fl
olan flair, Mart 1694 (1105) y›l›nda vefat etmifltir. Türbesi Limni’dedir.4

3 Muhammed Nur, “Yakun yal›nl› külhan› atun firengi temreni” (175/1) m›sra› ile
bafllayan gazeli flairin Limni’ye sürgün olarak gönderilmesiyle iliflkilendirerek
anlatmaktad›r. Bkz. Seyyid Muhammed Nur, M›srî Niyazî Divan› fierhi, hzl. M.
Sadettin Bilginer, ‹stanbul ?, s. 100.

4 Son y›llarda Niyazî-i M›srî ve eserleri etraf›nda önemli çal›flmalar yay›mlanm›fl-
t›r. Bu sebepten hayat› ve eserleri hakk›nda burada ayr›nt›l› bilgi verilmemifltir.
fiairin biyografisi ve eserleri için bkz. Abdülbâkî Gölp›narl›, “Niyazî”, ‹A, IX, s.
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Niyazî aslen Malatyal›d›r. ‹lm-i cifr baflta olmak üzere baz› inisiyatik
bilgileri ö¤renmek için bir müddet M›s›r’da ikamet etmesi dolay›s›yla
M›srî mahlas›yla tan›nm›flt›r. Rodos’a sürgün olmas›na, baz› kaynaklar
cifr hesaplar›yla bir k›s›m kehanetlerde bulunmas›n›n sebep oldu¤unu
söylemektedirler. Bu tür inisiyatik mütalâalar›, nübüvvet hakk›nda
Sünnî ‹slâm’›n ortaya koydu¤u düflüncelerin d›fl›na ç›kmas›na sebep
olmufl; Risale-i Hasaneyn isimli eserinde Peygamberin torunlar› olan
Hasan ve Hüseyin’in peygamberliklerini ileri sürmüfltür. Bu ve benze-
ri bât›nî yorumlar› dolay›s›yla Limni’ye sürüldü¤ü de ileri sürülmek-
tedir. Hatta Niyazî Divan› flarihi Seyyid Muhammed Nur, flairin Risale-i
Hasaneyn dolay›s›yla elli gün kadar evinde gözalt›nda tutuldu¤unu
söylemektedir. Tarihî kaynaklarla tevsik edemedi¤im bu husus, mer-
humun rivayetine göre, dönemin ünlü mürflitlerinden olan Aziz Mah-
mud-› Hüdayî’nin ihbar› neticesinde olmufltur.5 Hüdayî’nin ihbar›
üzerine, flairin cezaland›r›lmas› için fermanlar gönderilmifl ve elli gün
evden ç›kmama cezas› verilmifltir.6 Muhammed Nur, flairin “bana” re-
difli gazelinin ilk beyitlerini bu aç›dan izah etmektedir (5/1-2).*

Dünya: Mihnet-hane

Hayat›n›n büyük bir bölümünü memleketinden uzakta geçiren fla-
ir, üç defa sürgün cezas›na çarpt›r›lm›fl, k›sa süreli de olsa bir defa
evinde müflahede alt›nda bulundurulmufltur. Bu durum, onun psiko-
lojik yap›s›n› ne derece etkilemifltir? Bunu tahlil etme imkân›m›z yok.
Ancak o bu cezalara çarpt›r›lm›fl olmasayd›, yine de dünyadan ve ha-
yattan flikâyet edecek, kendini yaflad›¤› evrende her zaman garip göre-
cek, hiçbir zaman kendisini kâmilen hür addetmeyecek ve sonunda da
bu sürgün hayat›n›n bir an önce bitmesini talep edecekti. Niçin böyle
düflünüyoruz? Bu sorunun cevab› sufînin hayat, dünya, s›la ve vatan

305-307; a.g.y., “Niyazî-i M›srî”, fiarkiyat Mecmuas›, VII, ‹stanbul 1972, s. 183-226;
Baha Do¤ramac›, Niyazî-i M›srî Hayat› ve Eserleri, Ankara 1988; Mustafa Kara, Ni-
yazî-i M›srî, Ankara 1994; Kenan Erdo¤an, Niyazî-i M›srî Divan›, Ankara 1998;
Mustafa Aflkar, Niyazî-i M›srî ve Tasavvuf Anlay›fl›, Ankara 1998. 

5 fiairin “Kasap elinde koyunum ya o beni ya ben onu” (174/1) m›sra’› ile bafllayan
fliiri, Aziz Mahmud-› Hüdayî’nin bu davran›fl› dolay›s›yla kaleme ald›¤› düflü-
nülmektedir. Bkz. Muhammed Nur, 101.

6 Muhammed Nur, 26.
* Bu tebli¤de Kenan Erdo¤an’›n doktora tezi olarak haz›rlad›¤› Niyazî-i M›srî Diva-

n› (Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1998, CXCVI+262) esas al›nm›flt›r. Metinde gösteri-
len ilk rakam fliiri ve ikincisi de beyit/bent numaras›n› göstermektedir.
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tasavvurlar›n›n içerisinde gizlidir. Di¤er bir ifade ile tasavvufun varl›k
ve varl›k kategorileri ile âlem/evren alg›s›, bir sûfi olan flairin muhay-
yilesinde sürgün imaj›n› besleyecek ve böylece o, yoklu¤a mahkûm
olan dünya ve dünya nimetlerinin özgürlük alan›n› k›s›tlad›¤›n›n far-
k›na varacakt›. fiu hâlde Niyazî’de sürgün ve zindan olgusu, yaflanan
bir hâdiseden çok, entelektüel anlamda hissedilen bir olgudur. 

Burada anahtar kavram dünyad›r. Daha do¤rusu flairin dünya
hakk›ndaki kanaatleri, onda bir sürgün ve zindan fikrinin do¤mas›na
sebebiyet vermifltir. Peki dünya nedir? Dünya, kelime olarak, “yak›n
olmak” anlam›na gelen Arapça dünüv kelimesinden türemifl, “en ya-
k›n” anlam›nda kullan›lan edna kelimesinin müennesidir. Daha çok
ahiret ve ahiret hayat›n›n karfl›l›¤› olarak “yak›n hayat” anlam›nda
kullan›lmaktad›r. Baz› dilciler kelimenin “alçakl›k, kötülük” anlam›n-
daki denaet kökünden türedi¤ini ileri sürmektedirler. Her iki hâlde de
dünya, kozmik varl›k olarak de¤erlendirilmekten çok, hayat ve hayat
tarz› olarak anlam kazanmaktad›r. Bu bak›mdan dünya daha çok s›fat-
t›r. Ancak yeryüzü ile burada yaflanan hayat aras›nda yak›n bir iliflki
bulundu¤undan zamanla dünya kelimesi, s›fat olma özelli¤inden çok,
ay alt› varl›k alan›, bu âlem, günefl sistemindeki gezegenlerden biri ve
yer kürenin ad› olarak, isim fleklinde de kullan›lm›flt›r.7 Hâlihaz›rda
gündelik dilde, daha çok bu son anlam›yla, yerkürenin ad› olarak dün-
yay› kullanmaktay›z. 

Niyazî, dünyay›, yerküre anlam›nda kullanmaz. Yerküre, onun
kavramsal dünyas›nda cihan (169/1), âlem ve “bu il” (22/1) kelime ve
mefhumlar› ile zikredilmektedir. Dünya, ona göre, bizatihi yaflan›lan
hayat ve bu hayat süreci içerisinde karfl›lafl›lan nimet ve külfetlerdir.
Bu bak›mdan dünya “oyun ve e¤lence yeri”,8 insan› Hak’tan al› koyan
(8/1-2) yedi bafll› bir ejder (166/2); nice flahlar› mevki ve makam›na
doyamadan mat eden bir flah-baz (166/3); bazar-› kesret (187/9); gam
ve kederden baflka bir fley sunmayan (20/6), hiç rahat vermeyen çarh-›
dûn (7/1); gaddar (8/1), döndürülmesi güç a¤›r bir dolap (12/2); dert
meyhanesi (12/8)’dir. Bütün bu tan›mlamalarda öne ç›kan husus,
içinde yaflan›lan “yak›n hayat” olarak dünyan›n fanili¤idir; fena gül-

7 Kelimenin tan›m› ve ‹slâm düflüncesinde kazand›¤› anlam› görmek için bkz. Sü-
leyman Uluda¤, “Dünya”, D‹A, X, s. 22-25.

8 Bu niteleme “Bu dünya oyun ve e¤lenceden baflka bir fley de¤ildir.” (Ankebût,
64) ve “‹yi biliniz ki; bu dünya hayat› oyun ve e¤lenceden baflka bir fley de¤il-
dir.”(Hadîd, 20) ayetlerinden mülhemdir.
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zar› (179/2) olan bu dünyan›n gülleri solmaya, bülbülleri susmaya
mahkûmdur (166/1). Keza fena mülküdür; sundu¤u mevki makam, ifl
güç, gayrimenkul ve menkul variyet ve benzeri lütuf ve kah›rlar›n hep-
si birer hayalden ibarettir. Zira dünyadaki her izzet sonludur, yok ol-
maya mahkûmdur (106/1, 103/2). Ontolojik çerçevede olaya bakmak
gerekirse, ne dünya ne de dünyada var olan fleyler birer zorunlu var-
l›k de¤illerdir; mümkün varl›klard›r. Bu itibarla da hadis ve zaman ve
mekân s›n›r› ile kuflat›lm›fllard›r. fiu hâlde s›n›rl› bir varl›klar bütünü
olan dünya, insana gerçek hürriyeti ve gerçek huzuru nas›l sunabilir?
Dünyan›n zevki anl›kt›r. Bu itibarla hayat, kukla ve gölge oyunundan
ibarettir; oradaki karakterler bizleri, figürler davran›fl ve tutumlar›m›-
z› ve oyunun yans›t›ld›¤› perde bu dünyay› tasvir ediyor.

Anl›k zevklerden baflka bir fley olmayan dünya, ne yaz›k ki, kukla
oyununu gerçek sanan özünden uzaklaflarak yabanc›laflm›fl insanlar
için ba¤›ml›l›k yarat›r. Niyazî bunu sanem istiaresiyle izah etmeye ça-
l›flmaktad›r. Hece ölçüsüyle yazd›¤› bir gazelinde dünyaya “ey sanem”
diyerek hitap etmektedir. Bilindi¤i gibi sanem, puttur; Allah’tan baflka
kendisine tap›lan fleydir.9 Kendisine ulûhiyyet atfedilerek sayg› duyu-
lan sanem, fliirde bilhassa sevgili, edal› ve cilveli güzel için kullan›l-
maktad›r.10 Bu bak›mdan; 

Ey sanem n’oldun cana kasdun var
Ba¤rum› deldün kana kasdun var (48/1)

beytindeki sanem istiaresindeki dünya, sanem kelimesindeki tevriye
dolay›s›yla, hem insan› gerçek mabut olan Hakk’a teveccühten al›ko-
yan put anlam›na geldi¤i gibi, hem de kendisine tap›lacak kadar güzel
ve mütemadiyen gönül çalan bir aflüfte olarak da anlam kazanmakta-
d›r. Bu hâliyle dünya, insan› flirke ve ço¤ul sevdalara duçar etmekte-
dir. Bu yaklafl›m biçiminde, hemen menfî bir tutum göze çarpsa da dün-
yan›n güzelli¤inin öne ç›kart›lmas› bak›m›ndan içerisinde takdir de bu-
lunmaktad›r. Dünya sevilmeye de¤er bir güzeldir. Lâkin bu güzel hi-
lebazd›r, sevgisine güvenilmez; onun gösterdi¤i sevgi insan› kendi ka-
ranl›¤›nda bo¤an bir tuzakt›r, bu tuza¤a düflen hiç kimse ihya olma-
m›flt›r (48/1-7). Bu sebepten flair dünyan›n kendisini sarart›p soldur-
du¤undan flikâyetçidir.

9 Kelimenin semantik tahlili için bkz. F. Krenkow, “Sanem”, ‹A, X, s. 191-192.
10 Kelimenin bu flekilde kullan›m› için bkz. Dr. Harun Tolasa, Ahmet Paflan›n fiiir

Dünyas›, ‹kinci Bask›, Ankara, 2001, s. 149, 280.
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Beni gör n’oldum sararup soldum
Vasl umarken hicrane kasdun var (48/3)

Vatan-› aslî: S›la ve gurbet 

Buraya kadar anlatt›¤›m›z çerçevede flairin dünya olgusuna karfl›
mesafeli durdu¤u göze çarpmaktad›r. Hatta dünyay› pek de olumlu
bir perspektifle alg›lanmaya de¤er bulmad›¤› da ileri sürülebilir. Bu
türden bir alg›ya imkân veren zihinsel zemin üzerinde biraz durmakta
fayda vard›r. Bu cümleyi soru formuna dönüfltürüp sesli olarak ifade-
lendirelim; acaba flairi -ki esasen bu flekilde alg› sadece flairimizle de
s›n›rl› olmay›p onun içinden geldi¤i tasavvufî düflünce de benzer tasav-
vura sahiptir-11 böylesi bir dünya tasavvuruna iten amiller nelerdir?

Bu yöneltilen soru, Niyazî’nin düflüncelerini bir bütün olarak zih-
nimizde toparlamam›za imkân veriyor. Onun bu tasavvurunda, yuka-
r›da ifade etti¤imiz gibi, ontolojik olarak dünyan›n hakikî varl›k olma-
d›¤› düflüncesinin katk›s› vard›r. Yani hakikî varl›k olmay›p sadece bir
hayalden ibaret olan dünya ve hayata karfl› mesafeli durmay› ve onu
gerçek varl›¤a ait s›fatlarla tavsif etmemeyi telkin ediyor. Fakat bu tek
bafl›na yeterli bir izah olmuyor. Çünkü o dünya kelimesinin z›dd› ola-
rak “vahdet ili”(2/3, 6), “lâ-mekân”(178/2) ve “dost ili” (20/14) gibi
mefhumlar› kullanmaktad›r. Bu mefhumlar›n konteksinde, umumî
olarak bilindi¤i gibi dünyan›n karfl›t› olan ahiret (ukba) kastedilme-
mektedir. Didaktik ve telkin edici bir üslûpla kaleme ald›¤› bir fliirinde
insana hitap eden flair, 

Gel ey gurbet diyar›nda esir olup kalan insan
Gel ey dünya harab›nda yatup gafil olan insan (129/1)

demektedir. Burada iki husus öne ç›k›yor; ilkin dünya gurbet diyar›-
d›r, harap bir yerdir. Bu husus dünya karfl›s›ndaki tutumunu bildi¤i-
miz flairin nitelemelerinden biri olarak kabul edilebilir. Lâkin bu beyit-
te ele al›nan ikinci husus çok önemlidir; esir kalan ve gafil yatan insan!
Burada sadece insan›n bu gurbet diyar›ndaki esaretine vurgu yap›lm›-
yor, bu harabede gafilce bir ömür geçirmesine de at›fta bulunuluyor.
Burada akla flu sorular geliyor; insan için bu dünya gurbet diyar› ise,

11 Tasavvuf literatürünün temel unsurlar›ndan olan zühd düflüncesi, sûfinin dün-
ya karfl›s›ndaki tutumundan kaynaklanmaktad›r. Bu düflünce ve dünya alg›s›na
katk›s› bak›m›ndan bkz. Ahmet Y›ld›r›m, Kur’an ve Sünnet Ifl›¤›nda Zühd ve Zühd
Edebiyat›, Yay›mlanmam›fl Çal›flma, Isparta, 2003, s. 23-39.
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aslî vatan neresidir? ‹nsan esir ise, bu esaret hâlinden kurtulmas› nas›l
gerçekleflecektir? ‹kinci m›srada insan›n dünya ile olan iliflkisi gafillik
itham›yla tehzil edildi¤ine göre, bu ac›nacak hâlle nas›l bafla ç›k›lacak-
t›r? Benzeri mahiyetteki sorular› art›rmak mümkündür. Ancak tebli¤
s›n›rlar› dâhilinde bu sorularla kifayet edelim.

Evvelâ flairin aslî vatan›n› tespit etmeye çal›flal›m. Vatan, en genel
anlam›yla, bir kimsenin yerleflip yurt edindi¤i yerdir. Kelime fiil olarak
yerleflmek ve ikamet etmek anlam›ndad›r. Yurt, belde ve ülke kelime-
lerinin müradifi olarak da kullan›lmaktad›r. ‹slâm düflüncesinde, aslî
vatan, ikamet vatan› ve sükna vatan olmak üzere üç vatan vard›r. Buna
göre aslî vatan, do¤up büyüdü¤ümüz yer; ikamet vatan›, aslî vatandan
ayr›l›p dest-i maiflet bahanesiyle yaflad›¤›m›z yer; sükna vatan ise,
yolculukta on befl günden az kald›¤›m›z yerdir.12 fiu hâlde flaire göre,
dünya, aslî vatan de¤il, sükna vatand›r. Çünkü diyar-› gurbettir. Oysa
biz biliyoruz ki flair bu içinde yaflad›¤›m›z dünyada do¤mufl, yetiflmifl
ve buraya yerleflmifltir. Fakat o bizim bu bilgimizi teyit etmiyor; üste-
lik dünyan›n yurt edinilecek bir yer olmad›¤›n›; oraya belirli bir süre
için zorunlu olarak gelip yerleflti¤ini ileri sürüyor. Bu nereden kaynak-
lan›yor? Bu tasavvuftaki zuhur düflüncesinden kaynaklanmaktad›r.

Tasavvufî kozmogoni olarak ifade edilmesi mümkün olan zuhur
düflüncesi, teolojideki yarat›l›fl ve tekvin nazariyelerini karfl›lamakta-
d›r. En basit anlat›m›yla, mükevvenat›n, Mutlak Hüsnün tecellisinden
ibaret oldu¤u fikrine dayanmaktad›r.13 Mutlak Hüsn, Celâl ve Cemal
sahibi olan Tanr›, “ol” (kün fe-yekûn) emrini verdi¤inde akl-› evvel
(Nur-› Muhammedî, Logos) olmufl, ondan da di¤er ruhlar ve belirli
mertebelerle (meratibü’l-vücud) devam eden süreçte nihayet insan
vücut bulmufltur. Ruhun beden formuna girmeden önceki dönemi, ta-
savvufî âlem tasavvurunda, âlem-i melekût olarak ifade edilen ruhlar
âleminde birlik (vahidiyyet) hâlindeydi. ‹flte bu birlik hâli, aslî vatand›r.
Klâsik fliirimizde “bezm-i elest” mefhumu ile de telmih edilen hâdise
burada yaflanm›flt›r (29/3).

12 Vatan daha çok hukukî içeri¤i olan bir kavramd›r. Kelimenin bu çerçevede ka-
zand›¤› anlama dair ayr›nt›l› bir tahlil için bkz. Hamdi Döndüren, “Vatan”, fiâ-
mil ‹slâm Ansiklopedisi, VI, s. 318-321.

13 Bu konuyu krfl. René Guénon, ‹slâm Maneviyat› ve Taoculu¤a Toplu Bak›fl, çev. M.
Kan›k, ‹stanbul 1989, s. 77-85; Titus Burckhardt, ‹slâm Tasavvuf Doktrinine Girifl,
çev. F. Arslan, ‹stanbul 1982, s. 73-77.
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Aslî vatan olarak düflünülen ruhlar âlemi, zaman ve mekânla
mukayyet de¤ildir. Zaten flair de bu vatan› “vahdet ili” (2/3, 6), “lâ-
mekân” (178/2) ve “dost ili” (20/14) gibi mefhumlarla ifade etmekte-
dir. Mefhum-› muhalifinden hareket edecek olursak, bu dünya kesret,
zaman ve mekân setti ile kuflat›lm›fl bir diyar-› gurbet, a¤yar ili (29/6),
döndürülmesi güç ve a¤›r bir dolapt›r (12/2). Ruhun beden zindan›na
hapsi ve nesnelleflmesi anlam›na gelen do¤um (29/2), s›ladan gurbete
zorunlu bir intikal olarak telâkkî edildi¤inden hayat sürgün istiaresiy-
le tan›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla o bu hayattan müfltekidir. Diyor ki;

Vahdet ilinde senünle yâr idüm n’old› bana 
Kesret içre bend-i a¤yar olm›flam ya Rab meded (29/6) 

Tasavvuf fliirinde Devriye-i ferfliyye14 türünde yaz›lm›fl fliirlerde,
zuhur düflüncesi ele al›nmaktad›r. fiair de bu türden bir fliirinde, dün-
yaya gelifli “ayr›l›k olarak” nitelendirmekte; bu sebepten de gözünden
nice yafllar ak›tt›¤›na iflaret etmektedir (153/1). Çünkü niflans›z, renk-
siz ve formsuz olarak Mutlak Hüsn ile vuslat hâlinde daima didar› sey-
rederken, yani bî-mekân iken, “kevn ü mekân”›n içine düflmüfltür
(153/2). Kevn ü mekân flu içinde yaflad›¤›m›z dünyad›r, hayatt›r. Bu
düflüfl birdenbire olmam›flt›r; nice gelip nice gitmifl, nice do¤up nice öl-
müfl, nice afl›l›p nice solmufl (153/3); kâh bir bulut olup gö¤e a¤m›fl,
kâh ya¤mur olup yere ya¤m›fl, günefl olup yeri ve gö¤ü ayd›nlatm›fl
(153 / 4), nebat olup bir dönem bu hâl üzere devretmifl, sonra hayvan
olmufl ve insan suretini giymifltir.

fiair “ahval-› serencam›n›” hikâye etti¤i bir fliirinde (165/1-9), ma-
nevî seyrini anlat›rken, tevhide ulaflmas›n›, yani insan›n kendi özünü
ve özgürlü¤ünü idrak etmesine dair bilgiler verirken, “Çün can ile bir
idük ebdan ile ta¤›lduk” (165/7) demektedir. Can ile birliktelik, can
kuflunun ten kafesine girmesinden önceki demlere iflaret etmektedir.
“Bedenler ile da¤›lmak”, bu dünya hayat›na, kesrete ve ayr›l›¤› ifade

14 fiair devriyye tarz›nda eser yazd›¤› gibi bu konuyu mufassal olarak da bir risa-
le kaleme alm›flt›r. Bkz: Abdurrahman Güzel, “Niyazî M›srî’nin Gözden Kaçan
Bir Eseri, Risale-i Devriyye”, T. K. A., XVII-XXI/1-2, Ankara 1979-83, s. 121-139;
Mustafa Tatc›, “Niyazî-i M›srî’nin Devriyyeleri ve Devir Anlay›fl›”, Edebiyattan
‹çeri, Ankara 1997, s. 234-271. Ayr›ca devir nazariyesi ve bu konuda yap›lan ça-
l›flmalar için bkz. Bilal Kemikli, ”Türk Tasavvuf Edebiyat›nda Devriyye ve
Sun’ullâh-› Gaybî’nin Devriyyesi”, ‹slâmî Araflt›rmalar, XIII (2), Ankara, 2000, s.
217-226.
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etmektedir. Dolay›s›yla onun bu hayatta olmaya pek de istekli olmad›-
¤›; bilâkis hayat›n birlik dünyas›ndan sürgün, beden ve bu dünyan›n
da bu sürgünün gerçekleflti¤i birer zindan ve gurbet diyar› oldu¤u fik-
ri çok aç›kt›r.

Can mirac›: Ten kafesinden kaç›fl

Niyazî’nin bu anlamdaki sürgün vurgusu, di¤er sufî flairlerde de
görülen bir durumdur. Bu konuda ilk akla gelen Mevlânâ’n›n Mesne-
vîsinde ki ney metaforudur. Ruh, aslî vatan›nda ikilik düzlemine tan›k
olmam›flt›. Kopar›l›p belirli bir süreçle ney hâline dönüflmeden önce
kam›fl, kam›fll›ktaki di¤er kam›fllardan biriydi; ne flekil, ne yap› ve ne
de fonksiyon itibariyle farkl›yd›. Oysa o ney hâline tebadül ve tekâmül
ettirildikçe as›l özüne yabanc›laflt›; kam›fl lâfz› da neye dönüfltü. Bunun
gibi insan da beden formuna dönüflmeden önce, ruh olarak, ruhlar âle-
minde di¤er ruhlardan biriydi. Beden donu, bu birlikteli¤i ço¤ullaflt›r-
d›; beni, seni ve onu, bizi ve ötekini do¤urdu. 

Niyazî, insan›n bu yabanc›laflmas›ndan, döne döne, devrede dev-
rede kurtulaca¤›na vurgu yapar (112/12-14,6). Zira dünya bir dönüfl
yeridir. Bu dönerek kurtulmak devriye-i arfliyye manzumelerinde ele
al›nmaktad›r. Bu fliirlerden ö¤rendi¤imiz kadar›yla flair bu kurtulufl
sürecini can mirac› (ruhî miraç) kavram›yla ifade etmektedir. Onun se-
rencam›n› hikâye etti¤i fliir (165/1-9) bu ruhî yücelifli ihtiva etmektedir.
Bilindi¤i gibi, merdiven, yukar› ç›kmak ve yükselmek anlam›na gelen
mirac, bilhassa Peygamberin Sidre-i Müntehaya ç›kmas› hâdisesini ifa-
de etmektedir.15 Tasavvuf düflüncesinde, salikin kendi mana ve haki-
katini idrak ederek tezkiye-i nefis ve ruhî ar›nma ile vahdet fluuruna
ulaflmas› da miraç kelimesiyle ifade edilmektedir.16 fiair bu anlamda
bir yükselifli yaflad›¤›n› ve böylece bir mihnethane olan dünyan›n
üzüntü ve kederinden emin oldu¤unu ifade eder (165/5). Bu tasavvuf
düflüncesinde fark hâlidir. Kelime olarak baflkal›k alâmeti, ay›rmak ve
seçilmek gibi anlamlara gelen fark, herhangi bir karfl›l›kl› engelleme ol-
madan kesrette birli¤i, birlikte kesreti görmektir.17 Bu hâl, z›tlarda bir

15 Bu mucizenin edebî hayat›m›za yans›mas› hakk›nda bkz: Metin Akar, Türk Ede-
biyat›nda Manzum Miracnameler, Ankara 1987.

16 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz: Muslihüddin Vahyî, Mi’râcü’l-Beyan Mirac›n
Tasavvufî Boyutu, hzl. M. Tatc›-C. Kurnaz, Ankara, 2000; Bilâl Kemikli, Sun’ullâh-›
Gaybî Divan› ‹nceleme-Metin, ‹stanbul, 2000, s. 155-158.

17 Ethem Cebecio¤lu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlü¤ü, Ankara 1997, s. 264.
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ahenk görme biçimidir. Nitekim flair de bu hâle gelen âfl›k için dünya-
n›n da ukban›n da bir anlam ifade etmedi¤ine iflaret eder (165/9). 

fiair can mirac›n› gerçeklefltirerek farka ulaflan kiflinin s›la özleminin
bitece¤ine iflaret eder. O bu hâli “semme vechullah”18 lâfzî iktibas›yla
ifade ederek, “eflyada özünü yönsüz olarak göstermifl olan” Mutlak
Hüsn ve Mutlak Varl›k olan Tanr›’n›n bulunmas› ve “daima aç›k olan
yüzünün” görülmesinden bahsetmektedir(102/1-7, 103/1-5, 118/3).
Bu bak›fl, bizim kesret âleminde yitirdi¤imiz, ama izini sürerek tan›-
mak ve yeniden görmek üzere kodlanm›fl oldu¤umuz bizi her dem gö-
ren yüzü seyretmeye imkân verecektir (102/1, 103/4, 116/3-4). ‹nsan,
ilâhî s›rlar›, yaz› k›fl›, geceyi gündüzü, iki âlemi, haflr-› neflri, cennet ce-
hennemi velhas›l ak›l ve idrak s›n›rlar› dâhilindeki bütün z›tlar› ve
zenginlikleri kendinde bulacakt›r (102/3-4, 116/5).

Can mirac› insan›n kendi kendine yönelmesidir. Sürgünü, gurbeti,
zindan›, elemi ve kederi velhas›l dünyay› taflrada aramayan, her fleyin
mikro kosmozda, yani kendi içerisinde dürüldü¤ünün fark›nda olan
flair (82/1, 91/1-2, 120/17-18), böylece hürriyeti de kendi içinde ara-
maktad›r. Bir bak›ma sevgiliye vuslat ve esaretten kurtulufl olan can
mirac› ölümdür. Zaten güzellik vergisi olarak “yâr ilinde can alurlar”
(23 7 5). Buradaki ölüm, bu dünyadaki hayat› sonland›ran tabiî ölüm
de¤ildir; ihtiyarî ölümdür. ‹htiyarî ölüm, insan›n fiil ve davran›fllar›-
n›n, bireysel ve toplumsal olarak sahiplendi¤i hususiyetlerin, vücudun
ve imkânlar›n gerçek sahibi olmad›¤› bilincidir (92/2). Di¤er bir ifa-
deyle, her fleyin yegâne malikinin Tanr› oldu¤u fikrine ulaflmakt›r. Bu
bak›mdan ihtiyarî ölüm, tamamen zihinsel ve entelektüel dönüflümü
ifade eder.

Sonuç: Gafletten kurtulmak

Görüldü¤ü gibi, flairin muhayyilesinde “hapis” kelimesine yükle-
nen anlam, zahirî anlamdan çok metafizik düzlemdedir. O bir sufîdir;
hayat› sürgün ve dünyay› zindan olarak tasavvur etmesi, ruhî ar›nma
sürecinde yüce amaçlar›n› gerçeklefltirmesi için kendisini bir mücade-
le ortam›nda görmesini sa¤lad›¤›ndan önemlidir. E¤er o hayata ve
dünyaya bu anlat›ld›¤› çerçevede bir anlam yüklemeseydi, çile hayat›-
n› tamamlayarak iç ayd›nlanmas›n› gerçeklefltirebilir miydi? Bu soru

18 Vahdet-i Vücûd düflüncesinin temel referanslar›ndan biri olan bu lâf›z “Nereye
dönerseniz Allah oradad›r.” (Bakara, 115) ayetinden iktibast›r.
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önemli bir tart›flma konusudur. Ancak bir hususa özellikle iflaret et-
mek istiyorum; mahkûm, bütün bir mahkûmiyet süreci içerisinde ken-
disini bir konuya odakland›r›r; o da özgürlüktür. Sufî de eflyaya, s›ra-
dan iliflkilere ve basit de¤er yarg›lar›na ba¤lan›p kalmak yerine ente-
lektüel anlamda özgürlü¤üne kavuflmaya çal›flan kiflidir; o zindan› da
özgürlü¤ü de içinde arar. 

Tasavvuf düflüncesinin temel kavramlar›ndan olan tasfiye-i kalb,
zihnî ve aklî güçleri tek bir konu üzerinde yo¤unlaflt›rmak anlam›na
gelir; o da içteki özgürlük alan›na kavuflmakt›r. Bu sebepten onun suç
ve günah telâkkisi de farkl›l›k gösterir. Zahiren suç, irtikap edilmesi
hâlinde ceza kapsam›na girer. Oysa hâl ehli, sadece irtikap etti¤i suç-
tan dolay› de¤il, o suçu düflünce seviyesinde zihninde tasarlad›¤› an-
dan itibaren de manevî cezay› hak etmifl olur. Dolay›s›yla o öncelikle
düflüncesini saflaflt›rmak durumundad›r. Bu sebepten yaflad›¤› evrende
âdeta hapis hayat› içerisinde oldu¤u bilinci ile, do¤ru olan› düflünmek ve
yapmakla kendisini s›n›rlayacakt›r. Onun için bir hapisten ibaret olan bu
hayatta karfl›laflt›¤› fakr, zillet, dert ve mihnet izzet vesilesidir.

Hamdülillâh habs-i zindan ehl-i hâlin hirfeti 
Fakr u zillet derd ü mihnet ol güruhun izzeti (193/4)

Sonuç olarak sürgün yeri olarak nitelendirilen dünya, insana aslî
vatan›n› unutturmaktad›r. Bu bak›mdan gaflete sebebiyet vermekte-
dir. Peki bu gafletten kurtulmak için ne yap›lacakt›r? Pek çok fliirinde
gafleti uyku hâliyle ifade eden flair, bu uykudan uyanman›n yollar›n›
tasavvufî düflüncenin temel kavramlar›yla birlikte izah etmektedir.
Ona göre, gafletten uyanmak özgürlü¤e kavuflmak oldu¤undan, bunu
insan›n kendi bafl›na gerçeklefltirmesi pek de mümkün de¤ildir. Bunun
için tek çare, aslî vatandaki hat›raya yönelmek, ona s›¤›nmak ve ondan
yard›m talebinde bulunmakt›r. Seher vaktinde, yürekteki ac›y› gözya-
fl›na tebdil ederek, sab›r ve kararl›l›kla onun yüce kap›s›nda ›srarl› bir
flekilde kalarak ona iltica etmektir (156/1-2). Çünkü güller seher vak-
tinde aç›l›r, bülbül de bu vakitte ah u zar eder (155/3). Yüce lütuf ka-
p›lar› seherlerde aç›l›r (155/5-6). Bu aç›lan kap›larla mahkûmiyet sona
erer, can kuflu özgürlü¤üne kavuflmufl olur.
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Halk Edebiyat›





Türk Halk fiiirinde Hapishane

Ali Duymaz*

Girifl

Halk edebiyat› sahas›nda çal›flanlar aras›nda ‘halk fliiri’ kavram›n-
dan anlafl›lan her zaman ayn› fley de¤ildir. Âfl›k Edebiyat›, saz fliiri,
anonim halk fliiri, tekke-tasavvuf edebiyat›, tasavvufî halk edebiyat› gi-
bi kavramlar dolayl› veya do¤rudan konuyu ilgilendiren terimler ola-
rak ço¤u zaman seyyal, hatta biraz da kaypak bir anlam çerçevesi çiz-
mektedir. Türk edebiyat› tarihinin kurucusu M. Fuad Köprülü çok cilt-
li eserinin ad›nda oldu¤u gibi “saz fliiri” kavram›n›, söyleyeni belli
olan halk fliiri ürünleri için kullanm›flt›r. Onun ö¤rencilerinden Pertev
Naili Boratav ise ferdî ürünler için “âfl›k edebiyat›” kavram›n› kullan›r-
ken “halk fliiri” kavram›ndan anonim ürünleri anlam›fl ve bu ürünleri
oluflturan türler aras›nda tekerleme, türkü ve mâniyi saym›flt›r.1 Konu-
yu tart›flan isimlerden birisi de Saim Sakao¤lu’dur. Sakao¤lu Türk Di-
li dergisinin “Türk fiiiri Özel Say›s› III (Halk fiiiri)”nde yazd›¤› bölü-
mün ad›n› “Türk Saz fiiiri” olarak koymufl ve saz çald›¤› bilinen flairle-
rin yan› s›ra bir tek heceli fliiriyle flöhret bulan Bayburtlu Zihni gibi flair-
leri de tart›flmaya aç›k olmakla birlikte saz fliiri içine ald›¤›n› ifade et-
mifltir.2 Dinî-tasavvufî halk fliiri ise ayr› bir kolda geliflmifl, halk fliiri
içinde kabul görmekle beraber tema ve biçim aç›s›ndan oldukça ayr›-
flan nitelikleriyle farkl› bir konuma ulaflm›flt›r. Ancak genel kabule ve
pedagojik yaklafl›ma göre halk fliiri üçe ayr›lmaktad›r: Anonim halk fliiri,

* Prof. Dr. Ali Duymaz, Bal›kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Bal›kesir

1 (Boratav 2000: 134)
2 (Sakao¤lu 1989: 105)



âfl›k edebiyat› ve tekke-tasavvuf edebiyat›. Bu tavr›n Hikmet Dizdar-
o¤lu’nun Halk fiiirinde Türler adl› eserinde de z›mnen kabul gördü¤ünü
izliyoruz.3 Âfl›k edebiyat› ile tekke-tasavvuf edebiyat›n› halk edebiya-
t›n›n d›fl›nda ele almak gerekti¤i görüfllerinin tart›fl›ld›¤› bir ortamda
konuyu daha fazla irdelemeye gerek görmeden, ‘halk fliiri’ kavram›n-
dan anlad›¤›m›z› belirtmek istiyoruz. Burada biz yukar›daki konular-
daki kiflisel fikirleri ve kendi görüfllerimizi dikkate almadan geleneksel
çizgide heceli türlerle söylenmifl olan, temas› ne olursa olsun, bütün
ferdî ve anonim ürünleri halk fliiri içinde de¤erlendirece¤iz. Yani halk
fliiri kavram›n› en genifl kullan›m alan›nda kabul edece¤iz.

Hapishane temal› fliirler, halk fliiri içinde bafll› bafl›na bir tür teflkil
edecek kadar çok de¤ildir. Tasniflerde hapishane konusunun ele al›n-
d›¤› iki tür öne ç›kmaktad›r. Bunlardan birisi manzum destanlar, di¤e-
ri ise türkülerdir. Tabiî fliirin tümünde olmasa bile birçok halk fliiri
metninde de hapishanenin bir motif olarak kullan›ld›¤› gerçe¤ini göz-
den uzak tutmamak gerekir.

Halk fliiri türlerinden manzum destanlar içinde “hapishane des-
tanlar›” yer alm›flt›r. Hapishane temal› destan metinleri ço¤unlukla
“Di¤er Destanlar”, “De¤iflik Konulu Destanlar” gibi bafll›klar alt›nda
ele al›nm›flt›r. Hapishane destanlar›na tasnifinde müstakil bir yer ay›-
ran araflt›rmac›lar›n bafl›nda Fuat Özdemir gelir. Fuat Özdemir, Ahmet
fiükrü Esen’in derledi¤i, Pertev Naili Boratav’›n yay›na haz›rlad›¤›
Anadolu Destanlar›’na yazd›¤› “Anadolu Destanlar›n›n Biçimleri ve Çe-
flitli Temalar›” bafll›kl› girifl yaz›s›nda yapt›¤› tasnifin ikinci bölümünü
“Hapishane ‹le ‹lgili Destanlar”a ay›rm›flt›r.4 Bunun bafll›ca sebebi
Anadolu’nun de¤iflik yörelerinde hâkim ve savc› olarak görev yapan
Ahmet fiükrü Esen’in cönklerinde yer alan ve hapishane hayat›n› konu
alan destanlard›r.5 Bu tasnifi Özkul Çobano¤lu da isabetli görür ve
kendi tasnifinde “Sosyal Hayatla ‹lgili Destanlar” üst bafll›¤› alt›nda
“Hapishane Hayat›yla ‹lgili Destanlar”a da yer verir. Çobano¤lu, hapis-
haneleri ve hapishane hayat›n› konu edinen bu destanlar›n mahkûmlar
veya mahkûm olmad›¤› hâlde bu hayat›n ibret dolu hâlini anlatmak
için hapis olmayanlar›n a¤z›ndan yaz›ld›¤›n› ifade etmifltir.6 Yukar›da
ismi geçen Esen ve Çobano¤lu’nun eserleri ile Türker Acaro¤lu-F›trat

3 (Dizdaro¤lu 1969)
4 (Esen 1991: 33, 59-63)
5 (Çobano¤lu 2000: 49-50)
6 (Çobano¤lu 2000: 56-58)
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Ozan’›n haz›rlad›¤› Türk Halk Ozanlar› ve Destanlar› Kaynakças›’nda do¤-
rudan hapishane konulu on civar›nda destan metni yer almaktad›r.7

Ayr›ca birçok destanda da hapishane ve zindan kavramlar›, motif ola-
rak yer almaktad›r. Bunlar da yeri düfltükçe örneklenecektir.

Ayn› flekilde pek çok araflt›rmac› türküler aras›nda da hapishane
/mahpushane türküleri bafll›kl› bir bölüm aç›lmas› gere¤i duymufllar-
d›r. Biz bu araflt›rmac›lar›n tasniflerine ayr›nt›l› olarak yer vermek ye-
rine Mehmet Özbek’in tasnifinden k›saca söz etmek istiyoruz. Mehmet
Özbek, türküleri konular›na göre tasnif ederken “Lirik Türküler” bafl-
l›¤› alt›nda “Gurbet Türküleri”ne de yer vermifl ve “Gurbet Türküleri”
içinde bir alt bafll›k olarak “Mapushane Türküleri”ni de saym›fl ve alt›
türkü metni yay›mlam›flt›r8 Ahmet fiükrü Esen’in eserinde de befl tür-
kü metni hapishanelerle ilgili motif ve konular› ifllemektedir.9 Ayr›ca
‹gnacz Kunos10 ve Ahmet Cafero¤lu’nun derlemeleri aras›nda da ha-
pishane türküleri yer almaktad›r.11

Destan ve türküler baflta olmak üzere halk fliiri kavram› içinde yer
alabilecek metinlerde hapishane unsurlar› önce tematik olarak ele al›-

7 Bu destanlar›n adlar› ve yay›mland›klar› yerler flu flekildedir: 1. Galip Canseven,
Feci Hapishane Destan›, yay›n yeri ve bas›mevi yok, 1955. 2. Metin Gams›z, Sebep-
siz Firar, Lüleburgaz, Ar› Matbaas›, 1960. 3. Dursun Koç, Kardefl Yüzünden Kendi-
ni Sehpaya Ç›karan Kal›nl› Bekir’in Destan›, Sivas, Esnaf Matbaas›, 1963. 4. Ali Nur-
deren, Aç›k Görüfl Destan›, Eskiflehir, Nur Matbaas›, 1961. 5. Âfl›k Süleyman Or-
han, Mapusane Destan›, Kayseri, Yeni Matbaa, 1955. (Çobano¤lu’nda Âfl›k Süley-
man ve Süleyman Orhan ad›na iki ayr› yerde ayn› destana rastlanmaktad›r. Ad›,
yay›n tarihi ve yeri ayn› olan bu destan Acaro¤lu-Ozan’da Süleyman Orhan ad›-
na kay›tl› ve tektir. Çobano¤lu’nun ilk kaynakta ad olarak ald›¤› Âfl›k flairin ad›
de¤il, mesle¤inden dolay› ald›¤› lâkap olsa gerektir, bu afl›¤›n soyad› da Orhan
olmal›d›r. Dolay›s›yla Âfl›k Süleyman Orhan’›n Mapusane Destan› bir tane olma-
l›d›r.) 6. Hasbi Tunç, Mapus Destan›, Amasya (Cafero¤lu 1994a: 174). 7) Hasbi
Tunç, Hamam [Hapishane Hamam›] Destan›, Amasya, (Cafero¤lu 1994a: 175-176).
8) Ömer Kesen Dedeo¤lu, Hapishane Destan›, Trabzon, (Cafero¤lu 1994b: 141-
142). 9) Niyazi, “[Hapishane Destan›]” (Esen 1991: 218-220). Ayr›ca Hüsnü ad›nda
birisi taraf›ndan hapishanede yaz›ld›¤› tahmin edilen 54 ve 55 no’lu destanlarda
da hapishane havas› sezilmektedir (Esen 1991: 204-211).

8 Mehmet Özbek’in metnini verdi¤i türküler flunlard›r: Mapushanelerde (Kara-
man), Mapushane Havas› (Urfa), Hapishane Türküsü (Çiçekda¤›-K›rflehir), Ha-
pishane ‹çinde (Afyonkarahisar), Gardiyan (Kaflk›flla Köyü-Yozgat), Osman’›n
Türküsü (Konya) (Özbek 1994: 316-319). (Özbek 1994: 85)

9 (Esen 1986: 84, 118, 127, 225, 228-229)
10 (Kunos 1998: 93)
11 (Cafero¤lu 1994b: 21-23, 39-40)
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nacakt›r. “Halk fliirinde mekân olarak hapishanenin ifllenifli” bafll›¤›
alt›nda “Hapishanelerin somut flartlar› ve unsurlar›” ile “Hapishanele-
rin insan›n duygu dünyas›na yans›malar›”n› de¤erlendirece¤iz. Daha
sonra ise “Halk fliirinde model al›nan hapislik ve zindan tipleri”ni in-
celemeye çal›flaca¤›z.

Halk fliirinde mekân olarak hapishanenin ifllenifli

Genel anlamda bir cezaland›rma mekân› olan hapishane, halk fli-
irinde de ayn› biçimde yer al›r. Bu mekân›n ad› genel olarak Farsça “yer
alt› hapishanesi” ve “karanl›k yer” anlam›ndaki zindan sözüdür, ancak
daha yeni metinlerde, özellikle türkü ve destanlarda dam, mahpus, ma-
pushane, hapishane gibi sözlerin de kullan›ld›¤› dikkati çeker. Örnek ola-
rak bir türkünün “Ben gözüme alm›fl›m / Hemi dam hem mahpusu”12

fleklindeki m›sralar›nda “dam” ve “mahpus” sözleri birlikte geçmekte-
dir.

A. Hapishanelerin somut flartlar› ve unsurlar›

1. Yer alt›nda olma

Farsça zindan sözünün anlam dünyas›ndaki en baflta gelen unsur-
lar›ndan birisi zindanlar›n yer alt›nda olmas›d›r. Bu, klâsik edebiyat›-
m›za da aynen yans›m›flt›r. Bu bak›mdan divan edebiyat› ürünlerinde
bahsi geçen zindanlar yer alt›ndad›r ve s›k s›k kuyu ile birlikte zikre-
dilirler. Ayr›ca bu durum, sevgilinin çene çukuru ile zindan aras›nda
bir teflbihin geliflmesine de zemin haz›rlam›flt›r. Divan edebiyat› saha-
s›nda en kapsaml› tematik tahlili yapm›fl olan Harun Tolasa, bu tefl-
bihin münasebetinin zindan veya kuyu ile çene çukuru aras›ndaki fle-
kil benzerli¤i ve eskiye dayanan bir âdet oldu¤unu belirterek eskiden
her çeflit suçlunun mahpus tutulduklar› yerin kuyu gibi topra¤›n de-
rinliklerinde veya toprak alt›nda bulundu¤unu vurgulamaktad›r.13

Zindan›n yer alt›nda bulunmas›n›n mitolojik aç›dan da bir anlam› var-
d›r. Üçlü mekân prensibine göre Erlik, yani fleytan›n mekân› yer alt›n-
dad›r ve “fleytana uyan” yani suç iflleyen insanlar›n at›ld›klar› yer de
fleytan›n yan› olmal›d›r. 

Özellikle tekke-tasavvuf fliiri metinlerinde, klâsik edebiyat›n da et-
kisiyle Yusuf k›ssas›ndan telmih olarak kullan›lan “kuyu” ve “çah”

12 (Esen 1986: 118)
13 (Tolasa 1973: 88-89, 270-271)
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kavramlar› da yer alt›n› iflaret etmektedir. Pir Sultan Abdal, “Yusuf’u
kurtard› kuyudan çölden / Biri sab›r biri flükür biri dua” demektedir.14

2. Karanl›k

Zindan›n en belirgin niteli¤i karanl›k olmas›d›r. Karanl›k ayn› za-
manda penceresizlik demektir. Bir mânide bunu görürüz. 

Bu benum güzellu¤um,
Ne yürekler yakacak;
Mapusa pencere yok,
Yarim nerden bakacak15

Hapisten ç›kmak da bu manada gözleri kamaflt›ran bir ayd›nl›kla
karfl›laflmakt›r. Bu anlamda bir türkümüzde “Mahpustan ç›kt›m gözüm
kamafl›r”16 denmektedir.

Zindan›n karanl›k olmas› mecazlaflarak deyimleflmifl17 ve “cihan› /
dünyay› gözüme / bafl›ma zindan etmek” fleklinde de halk fliirinin söz
hazinesine girmifltir. Bu deyimi tek bafl›na bir gelenek oluflturmufl olan
Karacao¤lan’›n söz hazinesinde de görüyoruz.

Bugün yârimden ayr› düfleli
Her günüm bir y›la döndü gidiyor
Gene zindan oldu dünya bafl›ma
Sinem atefllere yand› gidiyor18

Ah yâr melil mahzun bakma yüzüme
Bir od düfltü yanar tatl› özüme
Dünya zindan görünüyor gözüme
Nazl›m senden geçmesi güç oldu19

14 (Gölp›narl›-Boratav 1991: 374)
15 (Elçin 1990: 59)
16 (Esen 1986: 225)
17 Zindan sözü, “Dünya bafl›na zindan oldu”, “Dünya gözüne zindan kesildi”,

Dünya zindan oldu”, “Dünyay› bafl›na zindan etti” ve “Dünya (gözüne, ona)
zindan olmak (görünmek, kesilmek)” fleklinde deyimlere girmifltir. Bu deyimlerin
anlam› büyük bir karamsarl›k ve umutsuzluk içine düflmektir ve benzer deyim-
ler olarak “Dünya bafl›na dar olmak”, “Dünya bafl›na y›k›lmak” deyimleriyle
ayn› anlam dünyas›n› paylaflmaktad›r (Bkz. Aksoy: 739; Tülbentçi 1977: 198-200)

18 (Karaer: 266)
19 (Karaer: 286)
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Birbirinin varyant› say›labilecek afla¤›daki üç mânide sevgilisinin
sözüne inanmamas› âfl›k için “cihan zindan gözüme” sözleriyle tan›m-
lanmaktad›r. 

Z›ndan cihan gözüme
Âh inanmaz sözüme
Öldü¤üme yanmazd›m
Bir gün güle yüzüme20

Cihan zindan gözüme
Yâr inanmaz sözüme
Ayr›ld›¤›ma yanmam
Uydu eller sözüne21

Hiç inanmaz sözüme
Cihan zindan gözüme
Öldü¤üme yanmazd›m
Bir gün gülse yüzüme22

Bu söz Gevherî gibi divan fliiri etkisindeki bir flairde ise 

Reddedelden beri ey yüzü mah›m
Zindand›r bafl›ma bu çarh-› felek23

fleklinde kullan›lm›flt›r.

Ayn› deyimi manzum destanlarda da görürüz. Araplar›n 1832-
1833 y›llar›nda Antep’i iflgal etmeleri üzerine söylenmifl Sefil Ali veya
Seyranî’ye ait oldu¤u tart›flmal› olan Gaziantep’in Savunma Destan› ile
K›r›m Destan›’nda zindandaki gibi zor ve kötü durumlara düflmek an-
lam›nda kullan›lmaktad›r. 

fieyhbekir’de mahsus kald›k iki gün
Neler yapar imifl bu çarh-› gerdun
fiimden geri güman olmam›z memnun
Cihan› gözlere zindan ettiler24

20 (Oktürk 1985: 514)
21 (Oktürk 1985: 235)
22 (Oktürk 1985: 328)
23 (Elçin 1987: 41)
24 (Gencosman 1972: 232)
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Rusyal› der ki ald›n da deryay›
Kuds-i fierif için ettim kavgay›
Ben neden istedim Ayasofya’y›
Cihan› bafl›ma zindan etti25

Bir türkümüzde ise faydas›z güzele meyil ba¤lamak, insan›n ken-
disini zindana atmas›na benzer say›lmaktad›r.

Faydas›z güzele mehil ba¤layan
Kendini z›ndana atm›fla benzer26

Âfl›k Ömer de sevgilisi olmadan cihana bakmak istemez ve âlemin
zevk ve sefas›n›n bu durumda kendisi için zindan say›laca¤›n› ifade eder.

‹stemez bu gözlerim sensiz cihana bakma¤›
Âlemin zevk ü sefas› bana zindan oldu gel27

Gözlere cihan› zindan etmenin bir baflka flekli ise fizikî olarak kör
olmad›r. Nitekim Âfl›k Veysel çiçek hastal›¤›ndan kör olunca “günüm
zindan, gecelerim zar oldu28 m›sras›n› söylemifltir.

3. Darl›k ve kapal›l›k

Zindan kapal› ve dar bir yerdir. Seyranî’nin bir fliirinde bunu görürüz.

Kimi gözü gözüne kafl› kafl›na
Benzemezse tuzun katma afl›na
Bir gün flu cihan› eder bafl›na
Esir zindan›ndan daha dar gibi29

Bir türküde söylendi¤i gibi zindan, geçmek için köprüsü, açmak
için kap›s› olmayan bir yerdir. 

Köprüsü yoktur geçeyim
Kanad›m yoktur uçay›m
Kap›s› yoktur açay›m30

25 (Gencosman 1972: 253)
26 (Esen 1986: 127)
27 (Âfl›k Ömer Divan› 1963: 31)
28 (Bakiler 1989: 115)
29 (Yüksel 1987: 68)
30 (Esen 1986: 84)
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Gonca ile zindan, kapal›l›k ilgisinden dolay› divan edebiyat›nda
teflbih unsuru olarak kullan›lm›flt›r.31

4. Zindan araç gereçleri (kelepçe, ba¤, zincir, pranga, yafta, demir
parmakl›k)

Zindanlarda ba¤lay›c› araç gereçler, yani zincir, ba¤, pranga gibi
aletler bulunur. Bunlar klâsik edebiyat›m›zda bend, kemend, zencir, hal-
ka, silsile, resen, risman gibi adlarla an›l›rlar ve hep zindanla tenasüp
olufltururlar. Ayr›ca sevgilinin saç› ile (hem ba¤lay›c›, hem de kurtar›-
c› unsur olarak) teflbih olufltururlar.32 Bend sözü ayr›ca bir cezaland›r-
ma ve tedbir usulü olarak da kullan›l›r. Zararl› kimseler veya deliler
ba¤lanmaktad›r. Bend, sevgilinin saç›yla teflbih oluflturman›n yan› s›ra
gam ve hicran unsurlar› ile de teflbih hâlindedir. Bendin demir olan›na
da tavk veya lâle denir ki bugünkü pranga karfl›l›¤› say›labilir. Divan
edebiyat›nda gördü¤ümüz bir baflka denklik de kul (köle-esir) ile âfl›k
denkli¤idir. Zincir veya ip ile ba¤lanmak, birbirine bend edilmek, bö-
lük bölük sevk edilmek, zindana at›lmak gibi kavramlar âfl›k için de
kullan›l›r.33

a) Ba¤

Divan edebiyat›nda gördü¤ümüz bend ile sevgilinin saç› aras›nda-
ki benzerlik mazmunu, halk fliirinde de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Bahçe sana da¤ bana
Üzüm sana ba¤ bana
Zincir art›k kâr etmez
Zülfün teki ba¤ bana34

Ba¤ bana

Bahçe sana ba¤ bana
De¤me zincir kâr etmez
Zülfün teli ba¤ bana35

Ay senin s›rma zülfün
Her bada verme zülfün

31 (Tolasa 1973: 510-511)
32 (Tolasa 1973: 270-271)
33 (Tolasa 1973: 88-89)
34 (Oktürk 1985: 222)
35 (Bilge 1996: 45)
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Kemend et tak boynuma
fiu senin burma zülfün36

b) Pranga

Hapishane ve zindanlarda kullan›lan di¤er bir gereç ise prangad›r.
Mustafa Bey Destan›’nda pranga flu flekilde geçmektedir.

Müflür Pafla emreylemifl tutulsun
Yedi sene prangaya konulsun
Cümle mal› mezat olsun sat›ls›n
Dökülüp meydana mallar göründü37

Urfa’dan derlenmifl “Mapusane Havas›” adl› bir türküde pranga
kelimesi yanl›fll›kla “firengi” olarak kaydedilmifltir. 

Akflam olur firengiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur
Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri k›r›ls›n38

c) Kelepçe-Zincir

Bir baflka destanda da “Vurdu¤unuz demirler boynumu e¤di”39

sözleri geçmektedir. Burada boyun e¤me sözündeki tevriyeli kullan›m
dikkati çekmektedir. Ayr›ca kelepçe ve zincir de flu destan dörtlü¤ün-
de ifllenmektedir:

Elimde kelepçik ayakta zincir
Yafta bo¤az›mda gönlüm incinir40

d) Yafta

Yafta, suçlular›n, özellikle idam mahkûmlar›n›n boyunlar›na as›l›
olan ve suçlar›yla mahkûmiyetlerine ait bilgileri içeren kâ¤›tt›r.

36 (Bilge 1996: 135)
37 (Gencosman 1972: 433-435)
38 (Özbek 1994: 316-317)
39 (Cafero¤lu 1994a: 175-176)
40 (Esen 1991: 60, 219)
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Elimde kelepçik ayakta zincir
Yafta bo¤az›mda gönlüm incinir41

e) Demir parmakl›k

Zindanlar›n fizikî flartlar›ndan biri de demir parmakl›klard›r. Kon-
ya’dan derlenen Osman’›n Türküsü’nde hem parmakl›ktan bakmak,
hem de firar etme düflüncesi ifade edilmektedir.

Ç›kar ç›kar parmakl›ktan bakar›m
Konya seni atefllere yakar›m
Bir gün olur ben buradan kaçar›m
Süpürün hanlar› Osman geliyor
Da¤lar›n serdar› aslan geliyor42

Karaman’dan derlenen Hapishanelerde bafll›kl› bir türkünün ise ka-
vuflta¤›nda demir parmakl›klardan bak›p bak›p a¤lama söz konusudur.

Yanar›m yanar›m, aflk›ma yanar›m,
Demir parmakl›ktan bakar a¤lar›m43

Ayn› durum bir Afyonkarahisar türküsünün kavuflta¤›na da yan-
s›m›flt›r.

Düfltüm ben bir zindana yanar döner a¤lar›m
Demir parmakl›klardan boyun büker a¤lar›m44

5. Gardiyan

Halk fliiri metinlerinde geçen gardiyan tiplemesi, ço¤u zaman “za-
lim”, “yüre¤i hay›n”, “demir ba¤›rl›” bir kifli olarak alg›lan›r. Meselâ
mahpus bir kad›n›n a¤z›ndan söylenmifl flu mahpushane türküsünde
gardiyan›n hainli¤inden söz edilmektedir.

Mapushana içinde
Vardur elma dire¤i
Ne hay›nd›r ne hay›n
Gardiyan›n yüre¤i45

41 (Esen 1991: 60, 219)
42 (Özbek 1994: 319)
43 (Özbek 1994: 316)
44 (Özbek 1994: 318)
45 (Cafero¤lu 1994b: 21-23)
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Bir türkümüzde ise gardiyan›n ba¤r› ile zindandaki pranga, par-
makl›k, zincir gibi demir araç-gereçler aras›nda bir benzerlik kuruldu-
¤u sezilmektedir.

Hapishane balç›k çamur
Gardiyan›n ba¤r› demir
Mevlâm bize versin ömür46

Bir türküye ise gardiyan› dar›ltmamak, gücendirmemek konusun-
daki titizlik söz konusu edilir.

Hapishanenin suyu içinden akar,
Arkadafllar gelmifl kap›dan bakar,
Gardiyan dar›l›r can›m› yakar.47

Yozgat’›n Kaflk›flla köyünden derlenmifl olan afla¤›daki türkü ise
tümüyle gardiyana hitaben söylenmifltir. Mahkûm veya mahpus der-
dini gardiyana dökmekte, onunla dertleflmektedir.

Karakoyun aflt› gitti da¤lara,
Üç güzel de flimdi indi ba¤lara …oy
Ölen öldü selam söyle sa¤lara,
Hiç yan›ma gelenim yok gardiyan.

Dald› deli gönül firgata dald›,
Yaz›ld› cezam›z evraklar doldu…oy
S›lada nazl› yâr›m›z gald›,
Nazl› yârdan hiç haber yok gardiyan.

Akflam olur firengiler vurulur,
Gardiyanlar bafl ucuma gurulur…oy
Anam babam çok ricada bulunur,
Acep ben de ç›kar m›y›m gardiyan.

Ne zor olur hapishane s›tmas›,
K›y›da köflede garip yatmas›…oy
Körpe kuzular›n göze tütmesi,
Guzulardan hiç haber yok gardiyan.

46 (Esen 1986: 84)
47 (Özbek 1994: 318)
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Hapishanelerde sam yeli esti,
Efller dostlar hep umudun kesti…oy
Çok arkadafl vard›r iyi gün dostu,
Aç kap›y› gelenim yok gardiyan.48

6. Ceza flekli ve süresi

Cezaland›rma biçimi din ve mitolojide bu dünyaya veya yer alt›na
fleytan›n yan›na at›lma, toplumdan soyutlama, belirli sürelerle veya
süresiz olarak zindana atma, kürek gibi zor ifller gördürme, ba¤lama
gibi çeflitlilik gösterir. Halk fliiri ürünlerinde cezan›n flekli ve süresi ko-
nusunda pek fazla bilgi yer almamaktad›r. Ancak idam, kürek cezas›,
on befl, yüz bir sene gibi baz› cezalardan söz edilmektedir. 

Hapishane içinde bir yeflil direk
Kimimiz on befl sene kimimiz kürek
‹dam cezas›na dayanmaz yürek
Validem bayram›n mübarek olsun49

Mapushanelerde görmedim direk,
Kimimiz on beflli, kimimiz kürek.
‹dam cezal›ya dayanmaz yürek.50

Ne zal›md›r mapushane havas›
Çocuklar a¤l›yor, ister babas›
Ad›m›za verdiler idam cezas›51

Hapishane içinde bir mermer direk,
Kimimiz yüz birli, kimimiz kürek,
‹dam cezal›lar›na dayanmaz yürek.
Düfltüm ben bir zindana yanar döner a¤lar›m
Demir parmakl›klardan boyun büker a¤lar›m52

7. Di¤er flartlar
Hapishanelerdeki zor flartlarla ilgili baz› baflka somut unsurlar da

vard›r. ‹nsanlar hapishanelerde ço¤u zaman çamur, yafl zeminlerde

48 (Özbek 1994: 318-319)
49 (Esen 1986: 228-229)
50 (Özbek 1994: 316)
51 (Özbek 1994: 316-317)
52 (Özbek 1994: 318)
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yat›p kalkmak zorunda kalm›fllard›r. Çok seyrek olarak da üzerinde
oturup yatmak için kullan›lmak üzere “yar›m has›r” bulabilmifllerdir. 

Alt›m›zda yar›m has›r
‹flimizde yoktur kusur
Hapishanede kald›k yesir

Alt›m›zda çamur yafltan
Yat›yorum kara düflten
Anam haberimi als›n
Gökyüzünde uçan kufltan53

Hapishane balç›k çamur
Gardiyan›n ba¤r› demir
Mevlâm bize versin ömür54

B. Hapishanelerin insan›n duygu dünyas›na yans›malar›

1. Gurbet-ayr›l›k duygusu

Hapishaneye düflmek bir gurbet unsuru olarak da de¤erlendiril-
mektedir. Nitekim Mehmet Özbek, “Hapishane Türküleri”ni üst bafll›k
olarak “Gurbet Türküleri” içinde de¤erlendirmifltir.55 S›ladan, sevenle-
rinden ayr› düflmek gurbet ile hapisli¤i birbirine benzefltirmektedir.
Fuat Özdemir de hapishane ve hapislik kavramlar›n› gurbet olay›n›n
daha dramatik bir bölümü olarak ele almakta, ancak fiziksel ve psiko-
lojik sonuçlar› itibariyle çok daha y›prat›c› ve zoraki bir gurbet olarak ni-
telemektedir.56 Köro¤lu, zindanda iken en çok yi¤itlerini ve Çaml›bel’i
özler, onlara hitaben fliir söyler ve fliirini gâh name gâh seher yeliyle
Çaml›bel’deki yi¤itlerine ulaflt›rmay› arzular. Köro¤lu’ndan örnekleri il-
gili k›sma b›rak›p manzum destanlar›m›zdan örnekler verelim:

Garip bülbül ne gezersin çöl ovada
Yavrular›m melül mahzun yuvada
Kendim hapishanede gönlüm s›lada
Bilin beni arzular›m s›lay›57

53 (Esen 1986: 84)
54 (Esen 1986: 84)
55 (Özbek 1994: 85)
56 (Esen 1991: 59)
57 (Esen 1986: 228-229)
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Hapishane içinde bir çeflme akar
‹çerim içerim de ba¤r›m› yakar
O bîçare validem yollara bakar
‹htimaldir kavufluruz birader58

Mahpus, d›flar›da kutlanan bayramlarda bir baflka duygulan›r. 

Garip bülbül gül dal›nda zikreder
Hapishane içinde hiç gitmez keder
Bizsiz bayram ettiniz mi birader
Birader bayram›n mübarek olsun59

Anne, baba, sevgili, çocuklar, dostlar gibi sevenlerinden ayr› düfl-
me, hapisli¤in dolayl› ›st›raplar›ndand›r. Mapushane Havas› adl› Urfa
türküsünde;

Ne zal›md›r mahpushane havas›
Çocuklar a¤l›yor, ister babas›
Ad›m›za verdiler idam cezas›
Mahpushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri k›r›ls›n60

denmektedir.

K›rflehir’in Çiçekda¤›’ndan derlenmifl bir hapishane türküsünde 

Aflamad›m flu da¤lar›n kar›ndan,
Yatamad›m sevdi¤imin zar›ndan.
Kesseler kellemi geçmem yârimden,
Divane gönlümü e¤lesin zindan.61

denmektedir.

Ayr›ca bir iftiraya u¤rad›¤›n› düflünen hapishanedeki annenin a¤-
z›ndan söylenmifl ninni evlâd›ndan ayr›l›¤› flu sözlerle anlat›r:

Genç idim murad almad›m,
Bir kuzu büyütüp yürütemedim,
Nenni deyip nenniliyemedim,
Nenni suzan›m nenni!

58 (Esen 1986: 53)
59 (Esen 1986: 228-229)
60 (Özbek 1994: 316-317)
61 (Özbek 1994: 317)
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Seni büyütmedim ellere verdim,
Senden heveslik alamad›m,
Nennileyip büyütemedim,
Ala befliklere beleyemedim,

Seni çemenlere yürütemedim.
Nenni yavrum nenni,
Anas›z k›z›m nenni!
Alt› senedir beni unuttun,

Allah kavuflmay› nasip etsin,
Genç idim murad almad›m,
Hevesli¤ime ermedim,
Gün görüp sallan›p gezmedim,
Genç ömrüm mapusta çürüyor,
Allah da iftiradan saklas›n!62

2. Haberleflme-ziyaret arzusu

Mahpusun en çok arzulad›¤› d›flar›daki hayatla, sevdikleriyle ba¤-
lant›d›r. Bu ba¤lant› iki yolla kurulmaktad›r: Mektup ve ziyaretçi.
Mektubunun veya ziyaretçisinin gelmemesi mahpusu çok etkiler:

Ellerin mektubu geldi okundu
Galiba bizimkisi intizar oldu63

Bazen haberleflme imkâns›zlafl›rsa kufllardan medet umulur:

Gemiler yan direk
Suyu nerden indirek
Gufllar dil bilmiyor
Anneme mektup gönderek64

Anam haberimi als›n
Gökyüzünde uçan kufltan65

62 (Çelebio¤lu 1982: 91)
63 (Esen 1986: 75)
64 (Cafero¤lu 1994b: 21-23)
65 (Esen 1986: 84)
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Ziyaretçi konusu da anonim ürünlerde çok ifllenmifltir. Urfa’dan
derlenmifl “Mapusane Havas›” adl› bir türküde hapishane ziyareti flu
sözlerle anlat›l›r: 

Akflam olur firengiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur66

Destanî nitelikte eserlerde ise tutsak düflen ve zindanda kalan Kö-
ro¤lu’nun name (mektup) ve seher yeliyle yi¤itlerine haber yollad›¤›n›
görmekteyiz. 

3. Hastal›k ve ölüm endiflesi

Hapishane ortam› her türlü hastal›k için uygun bir ortamd›r. Kara-
cao¤lan, bir dörtlü¤ünde zindanda kullar›n melil melil yatt›¤›ndan ve
iniledi¤inden bahsetmektedir.

Er isen meydanda otur
‹leri gel cevap yetür
Melil melil olmufl yatur
Zindanda kullar iniler67

Hasta mecaz oldum her yerim sanc›r
Tahammül edemez insan olanlar68

En çok karfl›lafl›lan hastal›klardan birisi s›tmad›r.

Ne zor olur hapishane s›tmas›,
K›y›da köflede garip yatmas›…oy69

Hapishane flartlar› baz› durumlarda ölümlere yol açar, bu sam ye-
line benzetilir:

Hapishanelerde sam yeli esti,
Efller dostlar hep umudun kesti…oy70

66 (Özbek 1994: 316-317)
67 (Karaer: 354)
68 (Esen 1991: 60, 219)
69 (Özbek 1994: 318-319)
70 (Özbek 1994: 318-319)
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4. Düfl ve hayal zenginli¤i

Kapal› ve dar bir alana hapsolma, kiflinin düfl ve duygu dünyas›n›
zenginlefltirmektedir. 

Hapishane içinde ötüflen kufllar,
Hay›rd›r inflallah gördü¤üm düfller,
Herkes sevdi¤ine canlar ba¤›fllar.71

Ancak korku ve endiflenin besledi¤i bu düfller ço¤u zaman kara
düfl, yani kâbusa dönüflmektedir.

Alt›m›zda çamur yafltan
Yat›yorum kara düflten
Anam haberimi als›n
Gökyüzünde uçan kufltan72

5. Vefas›zl›ktan flikâyet ve yaln›zl›k duygusu

Hapse düflenlerin en çok flikâyet ettikleri hususlar›n bafl›nda efli
dostu taraf›ndan terk edildi¤i duygusu gelmektedir. Bunun iki boyutu
vard›r. Birincisi mahpusun psikolojisinden kaynaklanan yaln›z b›rak›l-
d›¤› duygusudur. Di¤eri de gerçekten düflenin dostunun olmamas› ve-
ya iyi gün dostlar›n›n ortadan kaybolmas›d›r. Birçok destan ve türkü-
de bu duyguyu izleriz:

Mapushanelere serdim postumu,
Çok arad›m bulamad›m dostumu.
Azizim ahbaplar bana küstü mü?73

Hapishaneye att›m postumu,
Yeni bildim düflman›m› dostumu.
Yo¤usa nazl› yâr bana küstü mü?
Divane gönlümü e¤lesin zindan.74

Çok arkadafl vard›r iyi gün dostu,
Aç kap›y› gelenim yok gardiyan.75

71 (Özbek 1994: 318)
72 (Esen 1986: 84)
73 (Özbek 1994: 316)
74 (Özbek 1994: 317)
75 (Özbek 1994: 318-319)
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6. Zorluklara tahammül ve çile

Hapishane flartlar›n›n a¤›rl›¤›n› ifade etmek için bir destanda ”ma-
pusta yatanlar ahrette yanmaz”76 sözü kullan›lmakta ve cehennem ile
zindan aras›nda bir benzerlik kurulmaktad›r. 

Mapus mapus derler kalbim inanmaz
Mapusta yatanlar ahrette yanmaz
Böyle mapuslu¤a canlar dayanmaz
Kaderim böyledir yand›k ne çare77

Hapse düflen bir kad›n, türküsünde hapse düfleli hep a¤lad›¤›n›
söylemektedir. 

Ateflim var külüm yok
Bülbül oldum dilim yok
Mapusa düfleli
A¤lamad›k günüm yok78

7. Hapishane yapanlara beddua

‹ki türkümüzün ba¤lama m›sralar› hapishane yapan ve icat eden-
lere bedduadan meydana gelmektedir:

Tez gel a¤am tez gel olma muhannet
Mapusu icat edenler görmesin cennet79

Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri k›r›ls›n80

Halk fliirinde model al›nan hapislik ve zindan tipleri

Hapislik teminin simgesel alan›n› tayin eden belli bafll› modeller
vard›r. Suç-ceza ikileminde hapishane bir cezaland›rma yeri ve biçimi
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada cezan›n yeri ve ceza biçimi d›fl›nda
etkili olan di¤er unsurlar, cezay› verenin ve suçu iflleyen yani cezaya
muhatap olan›n kimli¤i, cezan›n meflruiyet kayna¤› yani hukukî boyu-

76 (Cafero¤lu 1994b: 141-142)
77 (Cafero¤lu 1994b: 141-142)
78 (Cafero¤lu 1994b: 21-23)
79 (Esen 1986: 225)
80 (Özbek 1994: 316-317)
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tu, cezan›n sonucu gibi de¤iflken unsurlard›r. Biz bu noktalarda hapis-
hane teminin üç modelini k›saca (çünkü bunlar ayr› çal›flma konusu
teflkil edecek boyuttad›r) ele al›p halk fliiri metinlerinden örneklerle pe-
kifltirmeye çal›flaca¤›z:

1. Dinî-tasavvufî model

Dinî-tasavvufî modeli iki boyutta ele almak gerekir. ‹lki ilk insan›n
iflledi¤i ilk suç sonucu cezaland›r›lmas›n› iflleyen ve mukaddes kitap-
larda da yer alan Hz. Âdem ile Havva’n›n cennetten kovulmas› k›ssa-
s›d›r. ‹kinci model ise Yusuf k›ssas›d›r.

a) Cennetten kovulma k›ssas›

Hapsetme veya zindana atma, asl›nda bir cezaland›rma biçimidir.
Bu cezaland›rman›n ilk modeli dinde Tanr› taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir. S›ras›yla fleytan›n birtak›m hayvanlar vas›tas›yla Hz. Havva’y›,
onun da Hz. Adem’i kand›rmas›yla yasak meyveyi yemek, yani suç sa-
y›lan bir eylemi gerçeklefltirmek bu dünyaya, yani zindana at›lmay›
sa¤layan suçtur. ‹nsan akl› hangi meyvenin ve neden yasak oldu¤unu
tart›fla dursun ilk defa fleytana uyan ilk insanlar bu dünyaya yani,
cezan›n çekilece¤i yere, tasavvuftaki tabiriyle dünya zindan›na at›l-
m›fllard›r. Tasavvuf da buradan hareketle dünyan›n bir ceza, sürgün
veya en hafifinden gurbet mekân› oldu¤u temel görüflüne yaslanm›flt›r.

Belirtti¤imiz gibi tasavvuf anlay›fl›na göre dünya, hapishane veya
zindan olarak kabul edilmifltir. ‹nsan ise bu zindanda bir mahpustur. Ta-
savvuf fliirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre bunu flöyle ifade eder:

fiol senün mümin kullar›n dünya z›ndan› onlar›n
Bu dünyada mümin olan hurrem oluban flad de¤il81

Mutasavv›flar bir mahpus gibi “haps içinde” ölmemek için birkaç
fley yerler. Yunus bunu flöyle ifade eder:

Gözüm afl›p gördü¤üm z›ndan içi
Nefs ü heva pür dolu fleytan içi
Haps içinde ölmeyeyim diye aç
M›sm›l u murdar yedim bir iki kaç82

81 (Gölp›narl› 1976: 66)
82 (Gölp›narl› 1976: 360)
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Zindandan kurtulufl ise ancak ölümle gerçekleflebilecektir. Yunus
Emre daha da ileri giderek Tanr›’s›na kavuflmad›ktan sonra iki âlemin
de zindan say›laca¤›n› ifade etmekten çekinmemifltir. 

Sensiz iki cihan benim z›ndan görünür gözüme
Senin aflk›nla biliflen gerek hassü’l-hastan ola83

Yunus, e¤er Tanr›s›na kavuflursa iki cihan zindan olsa bile onlar›
bostan sayaca¤›n› söylemektedir:

‹ki cihan z›ndan ise gerek bana bostan ola
Art›k bana ne gam gussa çün inayet dosttan ola84

Yunus’a göre Tanr› âfl›klar›, boynu zincirli tutsaklard›r ve azatl›k
istemezler:

Aflk›n zemzemesinden âfl›k boynu zincirli
Azadl›k istemezler flöyle kald›lar tutsak85

Yunus, aflka yalan söyleyenin öbür dünyada yerinin zindan olaca-
¤›n› da ifade etmektedir:

Yalanc›l›k eylemegil aflka yalan söylemegil
Bunda yalan söyleyenin orda yeri z›ndandad›r86

Bu ba¤lamda ele alabilece¤imiz bir baflka benzetme ise dünya sö-
züne yüklenen tama kavram›yla ilgilidir. Tasavvufta dünya arzuyu,
nefsi, ihtiras› ifade etti¤i için Yunus Emre, Risaletü’n-Nushiyye’sinde bu
dünya ihtiraslar›na karfl›l›k tama sözünü kullan›r ve tamay›, düflenle-
rin içinden ç›kamayacaklar› bir hapse, zindana benzetir. Bu m›sralar
flöyledir:

Tama habsine düfldüm ç›kamaz›n
Kat› berkdür divar› y›kamaz›n

Key erenler durur zindan› bekler
Bahâdurlar demür yüreklü erler

83 (Gölp›narl› 1976: 131)
84 (Gölp›narl› 1976: 131)
85 (Gölp›narl› 1976: 115)
86 (Gölp›narl› 1976: 134)
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Bin er donl› durur tama çerisi
Mübarizdür bahâdur her birisi

Ele gireni zindana ururlar
Aya¤›na da demür buyururlar87

b) Yusuf k›ssas› veya peygamber olma çilesi 

Devlete hâkim olanlar›n veya gücü elinde bulunduranlar›n bir ce-
zaland›rma yöntemi olarak uygulad›klar› zindan, toplumsal ve idarî
de¤il ama dinî bir meflruiyete yaslanan Hz. Yusuf gibiler için bir ceza
de¤il, mükâfata dönüflmekte, bir cezaland›rma yeri olmaktan öte bir
sab›r ve tahammül testi özelli¤i tafl›makta, yedi y›ll›k bir çilenin ve sab-
r›n sonunda da M›s›r vezirli¤i ve Züleyha’ya kavuflma gibi mükâfata
dönüflebilmektedir. Burada zindan, çile kavram›n› ça¤r›flt›rmaktad›r ki
bu tasavvufta da önemli bir kavramd›r. Niyazî M›srî bu çile kavram›-
n› hapisle birlefltirdi¤i bir beytinde flöyle der:

Habsüm bu gün k›rk erbain old› temam Deccal lâin
K›ld› beni Rabbüm emin ya sen beni ya ben seni88

Zindan kavram›n›n dinî anlamda telmih olarak kullan›ld›¤› en
yayg›n alan hiç flüphesiz ki bu Yusuf k›ssas›ndan kaynaklanan aland›r.
Ardanuçlu Efkârî Hz. Yusuf ile zindan iliflkisini bir fliirinde flöyle anla-
t›r:

Aah Yusuf’i zindandan ç›haran sensin
Oni M›s›r taht›na sultan edensin89

XIV. asr›n mutasavv›f flairlerinden Eflâkî Dede;

Dâr-› belâdur cihân renc ile genci nihan
Yusuf’a zindan› ›flk-dâr-› selâ eyledi90 demektedir.

Fatih’in hocas› Akflemseddin, Yusuf ile gönül aras›nda bir paralel-
lik kurmufltur:

87 (Tatç› 1991: 9, 36-37)
88 (Erdo¤an 1998: 218)
89 (Rayman 1998: 322)
90 (Güzel 1989: 366)
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Yusuf-› M›srî gönüldür sen an› habs eyledün
Âfl›k›san gel berü sultan-› huban iste bul91

Âfl›k Ömer de Yusuf ve zindan telmihini kullanan flairlerimiz-
dendir.

Gönül Yusuf gibi flaha
Düflüp zindana yaslanm›fl92

2. Destanî model

a) Mitolojik model

Dinlerle ayn› alan› paylaflan mitolojilerde, yani kâinat›n ve insan-
lar›n yarad›l›fllar›n› ele alan kozmogonik metinlerde de dinî yaklafl›m-
lara benzerlikler söz konusudur. Yaln›z burada cezan›n mekân de¤i-
flikli¤i boyutu yan›nda Tanr›’dan, handan veya toplumdan soyutlan-
ma boyutunu da dikkate almak gerekir. Çünkü tasavvufta Tanr›’dan
ayr› düflmek bir cezad›r ve bu cezan›n çekilece¤i mekân dünyad›r, da-
ha önce örnekledi¤imiz beyte göre Yunus, Tanr›’dan ayr› kald›ktan
sonra öbür dünyan›n da bir zindan oldu¤unu “Sensiz iki cihan benim
z›ndan görünür gözüme”93 sözleriyle dile getirmektedir.

Mitolojide ise üçlü bir mekân anlay›fl› vard›r. Buna göre gökyüzü
Tanr›’n›n, yer alt› fieytan’›n, yer yüzü insan›n mekân›d›r. ‹nsan tav›r ve
davran›fllar›na göre yer alt›na ya da gökyüzüne lây›k olabilmektedir.
Bu üçlü mekân prensibine göre fleytan›n, ya da Türk mitolojisindeki
ad›yla Erlik’in mekân› yer alt›d›r. Suç iflleyen insanlar›n da mekân› Er-
lik’in yan›d›r. Bu Yunus’ta flöyle tezahür eder:

Gözüm aç›p gördü¤üm z›ndan içi
Nefs ü heva pür dolu fleytan içi94

Mitolojik aç›dan bir baflka husus ise kaos-kozmos dengesidir. Mi-
tolojik metinlerde kaos kozmosu haz›rlay›c› özelli¤iyle de dikkati çe-
ker. Kaos, fleytanîdir, dolay›s›yla karanl›kt›r. Karanl›k olan, yer alt›nda
bulunan fleyler bu aç›dan kaos say›lm›fl, ancak kozmos da bu kaosun

91 (Güzel 1989: 386)
92 (Köprülü 1962: 291)
93 (Gölp›narl› 1976: 131)
94 (Gölp›narl› 1976: 360)
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içinden zuhur edecek flekilde tasarlanm›flt›r. Nitekim anne karn› ile
zindan aras›nda da bu bak›mdan bir yak›nl›k kurulagelmifltir. Bu mo-
tifi Sümmanî’de de görmekteyiz. 

Felek sülbü pederimden ay›rd› bir kana katt›
Dokuz ay gün müddet ile bafl›m› zindana att›95

b) Tarihî-menkabevî model veya alp olman›n tersi

Tarihî-menkabevî destanlarda ve mitolojide ise as›l unsur toplum
oldu¤u için ayr› düflülen unsur da toplumdur. Destanlarda kahraman
veya alp olmak için topluma kat›lma nas›l bir varl›¤› ispat meselesi ise
toplumdan ay›r›m da ayn› biçimde kuvvetli bir cezaland›rma yönte-
midir. Bu cezan›n bir versiyonu say›labilecek olan “düflkünlük”, bu-
gün dahi Alevî-Bektaflî topluluklar›nda yaflamaktad›r. Alevî-Bektaflî
inançlar›nda toplum d›fl›na itilmenin zindan say›lmasa bile en az zin-
dan kadar etkili bir uygulamas› bu “düflkünlük” müessesidir.96 Kana-
atimce toplumdan soyutlanma tarz›nda cezaland›rma ve zindana at›l-
ma, topluma kat›lma törenlerinin ya da baflka bir ifadeyle alpl›¤a ge-
çiflin tersi bir durumdur. Kiflilerin bu cezay› hak etmesi için töreyi ve-
ya töreyi temsil eden han› rahats›z edici bir duruma sebebiyet verme-
si gerekir.

95 (Rayman 1997: 324)
96 Düflkünlük: Alevî-Bektaflî topluluklar›nda belirli suçlar›n cezas› olarak toplum

d›fl›na itilmenin kurumsal ad›d›r. En çok bafl vurulan ceza yoludur. Kifli, düfl-
künlük süresince ayin-i ceme kat›lamaz ve Alevîlik yolundan ç›kar›lm›fl say›l›r.
Düflkünlük iki türlüdür: Sürekli düflkünlük ve geçici süreli düflkünlük. Sürekli
düflkünlük ömür boyu al›nan düflkünlük cezas›d›r. Geçici süreli düflkünlük ise,
belirli bir süre ile s›n›rl›d›r. “Sürekli düflkünlük” do¤uran hâller flunlard›r:
Adam öldürmek, zina yapmak, musahibin namusuna dolanmak, talibi ile evlen-
mek, yoldan dönmek, ihanet ve ispiyonculuk etmek. Verilifl makam›na göre de
düflkünlük ikiye ayr›l›r. Direkt düflkünlük hâlinde, olaydan sonra herhangi bir
yarg›lamaya gerek olmaks›z›n san›k, kendisi toplum d›fl›na ç›kar, oray› terk
eder. ‹kinci hâlde ise, yarg›lama yap›l›r ve yarg›lama sonunda suçlu kifli, düfl-
kün addedilir. Düflkünlük alan kifliye, genel olarak flu yapt›r›mlar uygulan›r:
Düflkünle kimse konuflmaz, selam verip almaz. Kimse mal›n› sürüye katmaz, yay-
maz. Evine gidilmez, misafir edilmez, suyu içilmez, yeme¤i yenmez. Dü¤ününe
gidilmez, bayramlafl›lmaz. ‹htiyaçlar› karfl›lanmaz, araç gereç al›n›p verilmez.
Hastas› sorulmaz, yard›m›na gidilmez. Ölüsüne gidilir, k›rk› ç›kana kadar ko-
nuflulur, sonra tekrar iliflkiler kesilir. Ölmüflse, cenaze töreni yap›lmaz. Irgat gi-
dilmez, imeceye ça¤›r›lmaz. K›z› istenmez; o¤luna k›z verilmez. (Daha genifl bil-
gi için bkz. Yörükân 2002: 81-85) 
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3. Tarihî model / siyasî-ideolojik model

Ayn› sosyal hayat› ve konumu paylaflan insanlar›n farkl› meflru-
iyet zeminlerine yaslanmalar› çat›flmay› do¤urmufl, bu çat›flmada gü-
cü ve iktidar› elinde bulunduranlar di¤erlerini cezaland›rma yolunu
tercih etmifllerdir. Bunlar ideolojik farkl›l›klar olarak da de¤erlendiri-
lebilir. Osmanl› tarihinde bu tür çat›flmalar yaflanm›fl ve edebiyata da
yans›m›flt›r. Osmanl›n›n imparatorluk olma sürecinde dinî anlamda-
ki Maturidî çizgiyi terk etmesi önce rind-zahid çat›flmas›na, daha
sonra ise Alevî-Sünnî k›r›lmas›na zemin haz›rlam›flt›r. Bunlar›n flüp-
hesiz siyasî, dinî-mezhebî veya ekonomik sebeplerle desteklendi¤ini
de unutmamak gerekir. Rind-zahid çat›flmas›na örnek olarak Niyazî
M›srî’yi, Alevî-Sünnî k›r›lmas›na örnek olarak ise Pir Sultan Abdal’›
örneklemek mümkündür. Bu çat›flmalar Osmanl› toplum dokusunun
t›mar ve zeamet sistemiyle s›n›flaflmas› sürecinde ise Sasanî-Göktürk
mücadelesinin küllenmifl kahraman› Köro¤lu’nu yeni ve anti-kahra-
man bir tiple ortaya ç›karm›flt›r. Osmanl›n›n son yüzy›l›ndaki iskân
hareketlerine karfl› geliflen tepki ise Dadalo¤lu tipinde makes bul-
mufltur. 

Halk›n veya onun temsilcisi mertebesinde olan flairlerin devlet veya
ülkeye hâkim olanlarla çeflitli ba¤lamlarda ayr› düflmeleri hapishane
teminin metinlere girmesini sa¤layan önemli bir unsurdur. Daha reel
hayat›n ve devletin kurumlaflt›¤› toplumlarda ise cezan›n meflruiyeti
problemi olay› farkl› konuma itmektedir. Bu durum meflruiyet kay-
naklar›n›n farkl›laflmas› ve çat›flmas› durumlar›nda söz konusu olabil-
mektedir. Ayn› durum tarihimizde Köro¤lu, Pir Sultan Abdal, Kaygu-
suz Abdal gibi muhalif olan ya da bir baflka ifadeyle meflruiyetlerini
devletten veya toplumdan de¤il de inanç ve görüfllerinden alan tipler
için de geçerlidir. 

a) Rind-zahid çat›flmas› ve Niyazî M›srî

Osmanl›n›n XVII. yüzy›l›, Kad›zadeliler hareketi, ‹bn-i Kemal ve
Ebussuud Efendi gibi fleyhülislâmlar›n fetvalar› üzerine tasavvufa, do-
lay›s›yla zikir ve devrana yasakç› yaklaflm›fl, idam, sürgün gibi çok sert
cezalar öngörmüfltür. Niyazî M›srî de bu durumdan nasibini alm›fl
mutasavv›f flairlerden biridir. Yunus takipçisi olan Niyazî M›srî, saray
çevresindeki seçkin çevrenin din ve tasavvuf anlay›fl›na uymay›nca de-
falarca hapsedilip sürgüne gönderilmifltir. Hatta Rodos sürgününde
tan›flt›¤› K›r›m Han› Selim Giray’la dostluk kurmufl, Osmanl›y› zalim
olarak nitelemifl, Osmanl› taht›na K›r›m hanlar›ndan birinin geçmesini
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dahi istemifltir.97 Bu durum M›srî’nin fliirlerine de yans›m›flt›r. XVII.
yüzy›l›n önemli tasavvuf flairlerinden Niyazî M›srî, di¤er mutasavv›f-
lar gibi dünyay› bir zindan olarak görmektedir. Ölümü ise zindandan
kurtulma olarak alg›lamaktad›r: 

Gel tende koma canun› alâya ç›k bul kânun›
Lây›k m›dur insana kim yiri ola zindan kamu98

Bir baflka beytinde ise dünyay› tûtînin kafesine benzetip bu kafes-
te tûtîye sükker verilmesine ra¤men kafeste karar etmedi¤ini, ama in-
san›n dünya zindan›nda karar etti¤ini belirterek bu durumu tenkit
eder:

Kafesde tûtîye sükker virürler hiç karar itmez
Acep niçün karar ider bu zindana giren insan99

Habsüm bu gün k›rk erbain old› temam Deccal lâin
K›ld› beni Rabbüm emin ya sen beni ya ben seni100

Kimine meydan iden bu âlemün her kûflesin
M›srî’ye ucdan uca her kûflesin zindan iden101

b) Alevî-Sünnî k›r›lmas› ve Pir Sultan Abdal 

Osmanl› topraklar›nda yaflamas›na ra¤men tevriyeli fiah sevgisi
dolay›s›yla hem Osmanl›n›n dinî-mezhebî çizgisine muhalif olarak
fiah-› Merdan Hz. Ali’yi hem de rakip devlet Safevî fiah› fiah ‹smail Ha-
tayî’yi öven Pir Sultan Abdal’› H›z›r Pafla ad›nda bir Osmanl› Paflas›-
n›n Sivas’ta Toprakkale Zindan›na att›rd›¤› ve içinde flah geçmeyen bir
fliir söylerse affedece¤ini söyledi¤i, sonunda Pir Sultan’›n “fiaha gide-
lim” ayakl› bir fliir söyleyince ast›rd›¤› menk›belerinde dile getirilen bir
husustur.102 Pir Sultan Abdal, bu fliirinde “Zincir boynum s›kt› hâlim
yamand›r” demektedir. 

97 Daha genifl bilgi için bkz. Erdo¤an 1998.
98 (Erdo¤an 1998: 187)
99 (Erdo¤an 1998: 158)
100 (Erdo¤an 1998: 218)
101 (Erdo¤an 1998: 157)
102 (Gölp›narl›-Boratav 1991: 42-43)
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Her nereye gitsem yolum dumand›r
Bizi böyle k›lan ahd ü amand›r
Zincir boynum s›kt› hâlim yamand›r
Aç›l›n kap›lar fiaha gidelim103

Ayn› Pir Sultan Abdal bir baflka fliirinde ise flöyle der:

Bize de Banaz’da Pir Sultan derler
Bizi kem kifli de bellemesinler
Pafla hademine tenbih eylesin
Kolum çekip elim ba¤lamas›nlar104

c) S›n›flaflma süreci ve Köro¤lu

Osmanl› devlet düzeni oturmaya, yerleflik hayat yap›s› sa¤lamlafl-
maya ve bunun do¤al sonucu olarak toplumsal katmanlar oluflmaya
bafllad›¤›nda bir tepki geliflir. Bu tepki, tarihî ad›yla Celâlîlerde, destan
-hikâye kahraman› ve âfl›k-eflk›ya tiplemesiyle Köro¤lu’nda simgeleflir.
Köro¤lu, do¤rudan padiflaha ve devlete de¤il, ama derebeyi diyebile-
ce¤imiz Bolu Beyine amans›zca karfl› ç›kar ve bunun sonucunda gerek
kendisi, gerekse arkadafllar› devlet yöneticileri taraf›ndan takibe al›n›r,
zaman zaman da zindanlara düflerler. 

Meselâ Bolu Beyi kolunda Köro¤lu, k›l›k de¤ifltirerek gitti¤i Bo-
lu’da Bolu Beyinin hileleriyle yakalan›p padiflaha götürülür. Padiflah
da onu 40 gün sonra idam etmek üzere zindana att›r›r. Köro¤lu, ‹stan-
bul zindan›nda yatarken, zindan›n kap›s›na gelen ve kendilerini gös-
termeyen Döne ile ‹sa Bal›’ya arkadafllar›n› say›yor ve kimleri yan›nda
görmek istedi¤ini anlat›yor:

Koçaklar›m Çaml›bel’den
Yürüseler sa¤dan soldan
Zindanda çekti¤im hâlden
Hat›r›m› soruflsalar
…
Köro¤lu’m zindanda s›k›ld› can›
Ayvaz’› görmesem olurum deli
Çi¤ni hezaranl› desti c›dal›
Güzel ‹sa Bal›’m yan›mda gerek105

103 (Boratav-F›ratl› 2000: 64)
104 (Boratav-F›ratl› 2000: 65)
105 (Boratav-F›ratl› 2000: 198-199; Öztelli 1997: 69-72)
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Demircio¤lu kolunda ise Demircio¤lu, Cevher Paflan›n k›z›n› kaç›r-
mak üzere Erzurum’a yollan›r. Âfl›k k›l›¤›nda saraya girer, k›z› kaç›r›r.
Fakat arkas›ndan gelen Cevher Paflan›n adamlar›yla tek bafl›na harbe
girince at› ölür, kendisi de yaral› olarak ele geçirilir. Zindana at›l›r ve
as›laca¤› gün Köro¤lu taraf›ndan kurtar›l›r. Demircio¤lu, zindanda el-
leri ayaklar› ba¤l› iken “aman aman” ayakl› bir fliir söyler. Bu fliirin
üçüncü hanesindeki “yeflil çad›r” sözünü Boratav, flöyle yorumlar:
“Yeflil, yas alameti olan renktir. Ölüme mahkûm edilen Demircio¤-
lu’nu yeflil çad›ra hapsediyorlar. 

Alt›m›zdan Arap at› vurdular
Üstümüzde yeflil çad›r kurdular
Düflmanlar›m kem günüme geldiler
Y›¤›l›r seyrime il aman aman106

Köro¤lu mahpus oldu¤u zindandan özledi¤i Çaml›bel’e ve yi¤itle-
rine fliirle mektup gönderir, seher yelini haberci yapar.107

Köro¤lu’nun Gürcistan’da, Acem seferinde tutsak olup zindanlara
düfltü¤ü hikâyelerde yer alan di¤er unsurlard›r. Ayr›ca zindanda ken-
disini ziyarete gelen Güdümen’le karfl›l›kl› fliir söyleflirler.108

ç) ‹skân problemi ve Dadalo¤lu

Muhalif flairlerden birisi XIX. yüzy›l›n Türkmen flairi Dadalo¤-
lu’dur. Avflar aflireti ve onlar›n temsilcisi Dadalo¤lu iskân meselesi yü-
zünden devletle ters düflmüfl, devletin yerel temsilcisi olan F›rka-i Isla-
hiye kumandan› Dervifl Paflan›n da ad›n› and›¤› fliirinin son dörtlü¤ün-
de flöyle demifltir:

Dadalo¤lu’m söyler size ad›n›
fiimdiden yok bilsin has›m kendini
Ba¤lasalar parçalar›m bendimi
Yataca¤›m bilsem bile zindanda109

fiu Feke’nin han›mlar›
Kara bilmez al›nlar›

106 (Boratav-F›ratl› 2000: 201-202)
107 (Öztelli 1997: 73- 75)
108 (Öztelli 1997: 76-78)
109 (Sakao¤lu 1986: 103; Öztelli 1997: 203)
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Kör olas›n Dervifl Pafla
Hep dul kodun gelinleri110

Hapishanelerle ilgili özel isimler

1. Zindan adlar›

Hapishanelerle ilgili fliirlerde hapishane isimleri baflta olmak üze-
re birtak›m özel isimler de yer almaktad›r. Osmanl› devrinde “tomruk
dairesi”, “mehterhane” gibi adlarla an›lan zindanlar›n en ünlüleri ola-
rak Cibali’deki Anemas Kalesi, Zindankap›s› veya Babacafer Zindan›,
Banbul ve Yedikule ile Paflakap›s› Tomru¤u zindanlar› say›labilir.111 Bu
tarihî bilgilerle Âfl›k Ömer’in “‹stanbul Destan›”ndaki flu dörtlüklerde
yer alan zindan ve hapishanelerle ilgili bilgiler uyuflmaktad›r. 

Cibali’de içtim aflk›n dolusunu
Bafltan bafla seyreyledim yal›s›n
Tüfekçiler zabteylemifl delisin
Unkapan› gibi mizan›m›z var

Ayazmakapusu’nda dayand›m durdum
Odunkapusu’nun darl›¤›n gördüm
Borcu olanlara Hak ede yard›m
Zalimlere çengel urgan›m›z var

Zindankapusu aflikâr olunur
Borcu olanlar›n ba¤r› delinür
Her ne millet ister isen bulunur
Baba Cafer gibi rindan›m›z var112

Elçin’in kaydetti¤i ‹stanbul Destan›’n›n son m›sras› “Baba Cafer gi-
bi rindan›m›z var” de¤il de bir nokta fark›yla “Baba Cafer gibi zinda-
n›m›z var” fleklinde de okunabilir. Çünkü ‹stanbul’da Haliç surlar›
içindeki bir kuleden ibaret olan Babacafer Zindan› meflhur bir hapisha-
nedir. H›rs›zl›k ve zina gibi cürümleri iflleyen kad›nlar ile borçlular›n
Babacafer Zindan›’na hapsedildi¤i, borçlular›n zindan›n pencerelerin-
den insanlara borçlar›n› ödemeleri ve kendilerini kurtarmalar› için yal-

110 (Öztelli 1997: 193, 202)
111 (Pakal›n 1993-III: 663)
112 (Elçin 1999: 49)
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vard›¤›, Babacafer’den bir borçlu kurtarman›n halk taraf›ndan büyük
bir sevap olarak bilindi¤i kaynaklarda yaz›lmaktad›r. Zindan›n bu ad›
almas›n›n sebebi ise Abbasi halifesi Harun Reflit’in ‹stanbul’a gönder-
di¤i elçi Seyyid Cafer’in bu zindana at›l›p ölmesi fleklinde rivayet edilir.
Kaynaklar Baba Cafer’in bir kifli olarak ‹stanbul’da medfun ilk sahabe-
lerden veya “sadât-› Hüseyniye”den oldu¤unu da kaydetmektedir.
Ancak zindan›n bulundu¤u yerde bir yat›r›n ve Alevî-Bektaflî Oca¤›113

bulundu¤u bilgilerini de eklersek fliirde geçen “rindan” sözünün de
göz ard› edilmemesi gerekti¤i sonucuna ulaflabiliriz.114 Alevî-Bektaflî
inançlar›nda ‹mam Cafer-i Sad›k’la da benzefltirilmesi veya kar›flt›r›l-
mas› Baba Cafer’i bir kült hâline getirmifltir. Bir yanda zindan ad›, di-
¤er yanda yat›r ad› olan Cafer Baba, ninnilere de geçmifltir.

Ba¤da gezer ba¤c› baba
Arkas›nda yeflil aba
Himmet etsin uyusun
Zindandaki Cafer Baba115

2. Kifli adlar›

a) ‹ktidar› elde bulunduran kifliler

Hapislik veya cezaland›rmaya, mahpusun, mahkûmun aç›s› d›fl›n-
da bak›l›rsa cezaland›ran›n kimli¤i konusu gündeme gelecektir. Bafl-

113 Baba Cafer, Zindankap›s›’nda bir yat›r›n da ad›d›r. Hristiyanlar da buray› ziya-
ret eder ve adaklar adarlarm›fl. Ünlü bestekârlar Hac› Arif Bey ile onun o¤lu
Zeki Arif Ataergin’in “Sadât- Hüseyniye”den kabul edilen bu zat›n soyundan
oldu¤u bilinmektedir (Yörükân 2002: 262, 482). Bekri Mustafa’n›n mezar› da
kay›tlara göre Eminönü’nde, Baba Cafer’in mezar› yak›n›ndaym›fl. Eskiden bu-
rada meyhaneler varm›fl, mezar da meyhaneler aras›ndaym›fl. Yaramaz çocuk-
lar›n› uslans›nlar diye, Babacafer’e getirip tesbihden geçirten kad›nlar u¤rarm›fl
bu mezara. Babacafer’in mezar› bugün Zindan handa, Bekri Mustafa da ona bir
iki ad›ml›k uzakl›ktaym›fl. Bu yat›rdan Mehmet Akif Ersoy da Safahat’›nda söz
eder: 

Böyle avare düflünceyle yaflanmaz heyhat
Mültekâ f›kh›n›z›n nam›, usulün Mir’at
Yaflan›r zannediyorsan Baba Caferliksin,
Nefes ettir, çabucak kendine, olsun bitsin! (Ersoy 1987: 349) 

Babacafer, bir yer ad› olarak Naz›m Hikmet’in Kuvay› Milliye Destan›’nda ken-
dine yer bulabilmifltir (N. Hikmet 1998: 75).

114 (Pakal›n 1993-III: 663; Büyük Larousse: 1160)
115 (Çelebio¤lu 1982: 47)
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lang›çtan bu yana cezaland›rman›n meflruiyet kayna¤› veya genel an-
lamda hukuk ad› alt›nda toplayaca¤›m›z kaynaklar flunlard›r: ‹lâhî
kaynak yani din, mitolojik kaynak yani töre ve son olarak da resmi
kaynak yani hukuk gibi kurumlard›r. fiüphesiz ki bunlar›n hepsinde
de toplumsal düzeni koruma ilkesi söz konusudur. Cezaland›rmay›
uygulayanlar ise Tanr›, Hakan ve Devlet olarak s›ralanabilir. Bizim
toplumumuzda hapse düflmeyi kader olarak görmenin arka plân›nda
bu s›ralama olsa gerektir. Pek çok örne¤ini bulabilece¤imiz bu tavra
bir türküde geçen flu m›sralar› örnek vermekle yetinelim. 

Bir zaman sefa ile yaflarken
Götürdün zindana düflürdün felek116

Baflka bir aç›dan ele al›nd›¤›nda “zindana atma” iradesi ayn› za-
manda bir iktidar ve güç belirtisi olarak da kullan›lmaktad›r. Âfl›k Ali
taraf›ndan söylenen ve M›s›r’da istiklalini ilân eden Kavalal› Mehmet
Ali Paflan›n o¤lu ‹brahim Paflayla Osmanl› komutan› Haf›z Paflan›n
karfl›l›kl› diyalo¤u hâlindeki bir destanda Haf›z Paflan›n dilinden “Ata-
r›m mahpusa zindan benimdir” sözleri ç›kmaktad›r.117

Ancak devletin ve hukukun tart›fl›lmaya bafllanmas›, gücü elinde
bulunduranlar›n hukuku keyfî olarak de¤ifltirip uygulayabildikleri iz-
lenimini do¤urmufltur. Bu durumda ise zindan, bir zulüm ve haks›zl›k
sonucu düflülen yer say›lm›flt›r. Bu durum da halk fliiri ürünlerinde yer
alm›flt›r. Sümmanî’de zindan sözünün Nemrut kavram›yla birlikte
kullan›ld›¤› dikkati çeker.

O Nemrutlar geldi¤imi duyarlar
Kemend takarlar zindanlara koyarlar
Sa¤ adam›n derisini soyarlar
Onlar kast› flirin cana düflüptür118

Pir Sultan Abdal’› zindana att›ran ve sonunda idam ettiren H›z›r
Pafla gibi XIX. yüzy›l›n önemli âfl›klar›ndan Dadalo¤lu’nun bir fliirinde
de Dervifl Pafla adl› birinden bahsedilir. Bu kifli iskân› gerçeklefltiren
bir paflad›r ve tabiî devletin temsilcisidir. ‹skâna direnen Avflar aflireti-

116 (Esen 1991: 204)
117 (Gencosman 1972: 217)
118 (Rayman 1997: 155)
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nin flairi Dadalo¤lu, bu paflaya meydan okumakta ve zindanla korkut-
maya karfl› ç›kmaktad›r.

Dervifl Pafla gayr› k›na yak›ns›n
Böbür böbür dört bir yana bak›ns›n
Amma bizden gece gündüz sak›ns›n
Öc al›r›z ilk f›rsat› bulanda
…
Dadalo¤lu’m söyler size ad›n›
fiimdiden yok bilsin has›m kendini
Ba¤lasalar parçalar›m bendimi
Yataca¤›m bilsem bile zindanda119

Ayn› Dervifl Pafla m›d›r bilinmez, ancak zincire vuran bir Dervifl
Pafladan da bir mânide söz edilmektedir:

Da¤ bafl›nda pencere
El uzatt›m incire
Dervifl Pafla duyarsa
Vurur sizi zincire120

Bir destanda ise Hac› Emir Efendi adl› bir yerel flahsiyetin kanun-
lar› de¤ifltirdi¤inden bahsedilir:

Hac’Emir Efendi bilmem ne kâfir
Kanun icra etti düflman olanlar121

Baz› durumlarda devleti yönetenler kendi aralar›nda problem ya-
flam›fllar ve ne yaz›k ki yasa d›fl› yollara sapm›fllard›r. ‹çel’in Mut ilçe-
si Sar›kavak beldesi kuruldu¤u zaman ilk gelen bucak müdürü Musta-
fa Bey için söylenmifl destanda 1856 y›l›nda gerçekleflti¤i san›lan bir
olay anlat›lmaktad›r. Buna göre Sar›kavak derebeyi Hac› Kadir A¤a,
bucak müdürü Mustafa Beyle anlaflamam›fl, onu Silifke’nin Ya¤da bu-
ca¤›na sürdürmüfltür. Buna ra¤men Kadir A¤a, Mustafa Beyin peflini
b›rakmam›fl, adamlar› K›rsaf Bo¤az› denen yerde pusu kurup Mustafa
Beyi vurup kaçm›fllard›r. Destandaki sat›rlar bu cinayetin faillerinin
yakalan›p zindana at›lmas› emrini de içermektedir.

119 (Sakao¤lu 1986: 103)
120 (Oktürk 1985: 267)
121 (Esen 1991: 62)
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Ehl-i sancak cümle tan› k›ld›lar
Çok zaptiye azapç› geldiler
Çok günahs›zlar zindanda kald›lar
Kan a¤l›yor gözleri eller göründü
…
Müflür Pafla emreylemifl tutulsun
Yedi sene prangaya konulsun
Cümle mal› mezat olsun sat›ls›n
Dökülüp meydana mallar göründü122

b) Cezaland›r›lanlar/ mahpuslar

Cezaland›r›lan›n kimli¤ine bakarsak süreç içinde fleytana uyup ilk
günah› iflleyen ilk insan ve ilk peygamber karfl›m›za ç›kar. Hz.
Adem’deki dünya zindan›na at›lmadan Hz. Yusuf’taki dünyadaki zin-
dan at›lma süreci, tarihî kahramanlarda da görülmektedir. Ça¤›n flart-
lar›yla ters düflen Yunus’un dünyay› zindan olarak telâkki etmesi, yö-
neticilerle ters düflen Pir Sultan Abdal, Dadalo¤lu, Köro¤lu gibilerin
hapsedilmeleri cezaland›r›lan mahpusun kimli¤ini de belirleyen un-
surlard›r. Ancak insan yap›s› gere¤i suçlamalar› ya bir fleytana uyma,
ya da iftira olarak kabul etmifltir. 

Gün görüp sallan›p gezmedim,
Genç ömrüm mapusta çürüyor,
Allah da iftiradan saklas›n!123

Baz›s› da suçlu oldu¤unu kabul etmek durumunda kalm›flt›r.

‹stanbul’u cevil ceylan eyledim
A¤yar ile ben cürmümü söyledim
Cahil idim çok kabahat eyledim
Validem bayram›n mübarek olsun124

122 (Gencosman 1972: 433-435)
123 (Çelebio¤lu 1982: 91)
124 (Esen 1986: 228-229)
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Sonuç

Sonuç olarak hapishane ve zindan konusu, halk fliiri metinlerinde
gerek yaflanm›fl bir gerçek olay olarak, gerekse bu gerçekten hareketle
yeni anlam alanlar› kazanm›fl, simgesel ve mecazî yüklemelerle zengin-
lefltirilmifl bir unsur olarak yeterince ifllenmifl bir konudur. Konunun,
manzum destan ve türkü metinlerinde daha reel ve tarihî unsurlarla ifl-
lenmesi öne ç›karken tekke-tasavvuf fliiri metinlerinde daha simgesel
ve mecazî bir anlam dünyas› içinde ele al›nd›¤›n› görürüz. Bu metinler
de¤erlendirildi¤inde Türk toplumunun zaman ve mekâna ba¤l› de¤i-
flimlere paralel olarak hangi kültürel etkilere aç›k oldu¤unu izlemek de
mümkün görünüyor. Meselâ Mo¤ol istilâs›n›n y›prat›c› etkisiyle Yu-
nus’ta zirveye ulaflan tasavvuf, dünyay› bir zindan olarak de¤erlendi-
ririlken; siyasî, dinî-mezhebî ve ekonomik s›n›rlar›n aç›l›p sosyal k›r›l-
malar›n gerçekleflti¤i flartlarda devlet ile fert aras›ndaki çat›flman›n
sonucunda gücü ve iktidar› elinde tutanlar›n bir cezaland›rma arac›
olarak ifllendi¤ini görmekteyiz.
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Hapishane Türküleri

Cengiz Özkan*

Hapishane türkülerinde hapishaneye, mapusane, mapushane, ma-
pusene, dam, kodes, kale, gale kelimeleriyle de at›fta bulunulur. Bu
türkülerde hapishane ortam›n› ça¤r›flt›ran kelimeler olarak: Pranga,
kelepçe, zincir, volta, hücre, zindan, kilit, ranza, yoklama, saç kesme;
idam, idaml›k, müebbet, kürek, onbefllik, yedi y›l; gardiyan, mustan-
tik, demir parmakl›k, volta atmak, volta vurmak, tabanca, suç, ceza, af
kelimeleri geçer. 

Hükümlü mahkûm ozan, ne sebeple hapse girdi¤ini anlatmaz. Bir
türküde suçunun saz çalmak oldu¤unu söyler, di¤er bir türküde ta-
bancas›ndan söz eder, yani mahkûmun hayat›nda bir tabanca vard›r.
Yine bu türkülerde mahkûmun d›flar›ya ç›kmas›na engel koyan yegâ-
ne merci gardiyand›r. Bu sebeple de gardiyan zalimdir. 

Hapishane türküleri sosyal ortam olarak ancak hapishane içinde
dinlendi¤i için say›ca da s›n›rl›d›r.

Mapushane Gurbet Ele Benzemez
Söz - Müzik: Muhlis Akarsu

Kapatt›lar kap›lar› yüzüme
Mapushane gurbet ele benzemez
Benden selâm edin dertli saz›ma 
Mapushane gurbet ele benzemez

* Cengiz Özkan, TRT ‹stanbul Radyosu.



Ne karaym›fl aln›mdaki yaz›lar
Ah ettikçe ci¤erlerim s›z›lar
Arkamdan a¤l›yor körpe kuzular
Mapushane gurbet ele benzemez

Akarsu’yum coflar ise sel olur
Dolan›r sahray› durgun göl olur
Dost diyenler yavafl yavafl bell’olur
Mapushane gurbet ele benzemez

Mapushane Çeflmesi
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Kastamonu; 
Türkünün kayna¤›: ‹hsan Ozano¤lu

Mapushane çeflmesi
Yandan ak›yor yandan
Mahpusluk bir fley de¤il
Ayr›l›k var bir yandan
Ben verem oldum yâr yoluna

Duvar› deleyim mi
Yan›na geleyim mi
Aç kap›y› gardiyan
Befl alt›n vereyim mi
Ben verem oldum yâr yoluna

Oy mustantik mustantik
Tabancam› ver bana
Tabancam›n kirinden
On y›l verdiler bana
Ben verem oldum yâr yoluna 

Mapushane Çeflmesi
(künyesiz bir varyant)

Mapushane çeflmesi gülüm yandan ak›yor
Hasret bir ince s›z› ci¤erimi yak›yor
Mapushane avlusunda ihtiyar bir gül
Bir dal› penceremde biri sana bak›yor
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Mapushane duvar›nda bir çift güvercin
Bugün efkârl› yârime haber verin
Mapushane kap›s› gülüm bir elvan geçit
Gelene aç›l›r gidene kilit
Mapushane duvar›nda bir çift güvercin
Bugün efkârl› yârime haber verin

Erir ‹çim
Söz: Leylâ fiahin, Müzik: Lütfü Gültekin

Baba kerpiç evden ald›m zulam›
Gurbet mi buras› yoksa s›la m›
Yitirdim yollarda göçek balam›
Erir içim usul usul kan gider

Düflmüflüm ard›na günler boyunca
Söylerim sevdam› diller boyunca
Elimde kelepçe kollar boyunca
Mapuslarda yata yata gün gider

Giderim giderim yolum yokufltur
Bir yan›m hasret bir yan›m atefltir
Genç iken ölene ölüm zor ifltir
Erir içim usul usul kan gider

Mapushane ‹çinde Att›m Postumu
Söz - Müzik: Anonim, Yöre: Orta Anadolu; 
Kaynak kifli: Ahmet Yamac›

Mapushane içinde att›m postumu (oy oy)
fiimdi bildim düflman ile dostumu
Aziz arkadafllar bize küstü mü (oy oy)

Yanar›m yanar›m derdime yanar›m
Demir parmakl›klardan boynum büker a¤lar›m

Mapushane içinde yan›yor gazlar (oy oy)
Oturmufl mapuslar çal›n›r sazlar
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(Bayramdan bayrama çal›n›r sazlar)
‹dama gidenin ci¤eri s›zlar (oy oy)

Yanar›m yanar›m derdime yanar›m
Demir parmakl›klardan boynum büker a¤lar›m 

Özlemiflim Yavrular›
Söz - Müzik: Afl›k Ali Nurflanî

Özlemiflim yavrular›
Gelse o¤lum k›z›m n’olur
Vard›r verin kâ¤›t kalem
Yâre mektup yazam n’olur

N’olur n’olur n’olur n’olur 
Kara baht›m ak m› olur
N’olur n’olur n’olur n’olur 
Böyle kötü baht m› olur

Yem ettiler kufla kurda
fiimdi esir kald›m burda
Düfltüm bilinmez bir yerde
Mezar›m› kaz›n n’olur 

Nurflani’yem b›kt›m canda
Tat almad›m flu cihanda
Nesimî’ye döndüm anda
Derisini yüzün n’olur 

Mapusun ‹çinde
Söz - Müzik: Anonim

Mapusun içinde üç a¤aç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

Zincir salland›kça her yan›m sanc›r
Düfltüm bir ormana yol belli de¤il 
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Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

Mapusun içinde mermerden direk
Kimimiz on befllik kimimiz kürek 
Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

‹nsan›n zulmüne dayanmaz yürek
Yatar›m yatar›m gün belli de¤il 
Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

Mapusun içinde bir ulu ç›nar
K›r›ls›n zincirler y›k›ls›n duvar 
Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

Tezikmifl kufl bile yuvaya döner
Düfltüm bir ormana yol belli de¤il 
Oy zulum zulum, bafl›mda zulum
Uzak git ölüm

Mapushane ‹çinde Üç A¤aç ‹ncir
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Safranbolu; 
Türkünün kayna¤›: fiahî Baba

Mapushane içinde üç a¤aç incir
Ellerim kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri durmadan sanc›r

Osman›m Osman›m zeybek Osman›m
Osman oldu¤uma ben de piflman›m

Aç›n kap›lar› Osman geliyor
K›rat›n üstünde aslan geliyor
Sal›n› sal›n› yosmam geliyor

Osman›m Osman›m zeybek Osman›m
Osman oldu¤uma ben de piflman›m
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Mapushane içinde yan›yor gazlar
Akflamdan akflama çal›n›r sazlar
Çok k›fllar çürüdük gelmedi yazlar

Osman›m Osman›m zeybek Osman›m
Osman oldu¤uma ben de piflman›m

Mükellef
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Tavflanl›; 
Kaynak kifli: Sad›k Akcan; Derleyen: ‹smail Erçek

Mükellef ilân oldu gelin dediler
Cehennem deli¤ine girin dediler
Yeni de kart›m› elime verdiler

Aman da beyim vay efendim bu nas›l emir
Kapand› kap›lar sürüldü demir
Aman da beyim vay efendim künyem yaz›ld›
‹let mezarl›¤›na kabrim kaz›ld›

Mükellef önüne ast›lar bayrak
Ankara’ya gitti gelmedi evrak
Elli binli¤i veren sürgünden ›rak

Aman da beyim vay efendim bu nas›l emir
Kapand› kap›lar sürüldü demir
Aman da beyim vay efendim künyem yaz›ld›
‹let mezarl›¤›na kabrim kaz›ld›

Mükellef onunde yerli de kanatlar
Anafora dadanm›fl gâvur muhtarlar
Mükelleften kaçan› sürgün yaparlar

Aman da beyim vay efendim bu nas›l emir
Kapand› kap›lar sürüldü demir
Aman da beyim vay efendim künyem yaz›ld›
‹let mezarl›¤›na kabrim kaz›ld›
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Mapushane ‹çinde Mermerden 
Söz - Müzik: Anonim

Mapushane içinde mermerden direk (uy aman)
Kimimiz on befllik -a can›m aman - kimimiz kürek
‹dam cezalar›na dayanmaz yürek (uy aman)
Böyle de düfltüm zindana bakar bakar a¤lar›m
Mapushane içinde yanar döner a¤lar›m
Mapushane içinde yan›yor gazlar (uy aman)
Akflamdan akflama -a can›m aman - çal›n›r sazlar
Kimine anas› a¤lar kimine k›zlar (uy aman) 
Böyle de düfltüm zindana bakar bakar a¤lar›m
Demir de parmakl›ktan -a can›m- bakar bakar a¤lar›m
Yand›m mapushane yand›m -aman- senin elinden
Nas›l da etsem bir kurtulsam gardiyan›n dilinden 

Hapishanelere Günefl Do¤muyor
Söz - Müzik: Neflet Ertafl 

Hapishanelere günefl do¤muyor 
Geçiyor bu ömrüm de günüm dolmuyor
Eflim dostum hiç yan›ma gelmiyor 
Yok mu hapishane beni arayan 
Bu zindanda ölecem gardiyan 

Birer birer yoklamay› yaparlar 
Akflam olur kap›lar› kaparlar 
Bitmiyor geceler olmaz sabahlar 
Yok mu hapishane beni arayan 
Bu zindanda ölecem gardiyan 

Anamdan do¤al› garip kalm›fl›m
Ac› hapishane daha genç yafl›m
Benim zindanlarda neyidi iflim 
Yok mu hapishane beni arayan 
Bu zindanda ölecem gardiyan 
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Bir F›rt›na Tuttu Bizi
Söz - Müzik: Anonim; Bölge: Yunanistan, Selanik; 
Kaynak kifli: Fatma Çil; Derleyen: Yücel Paflmakç›

Bir f›rt›na tuttu bizi deryaya kard›
O bizim kavuflmalar›m›z mahflere kald›

Mapushane yata yata yanlar›m çürüdü
Pencereden baka baka elâ gözler süzüldü

Aç Kap›y› Gardiyan
Söz - Müzik: Anonim; 
Türkünün kayna¤›: Erkan Ocakl›

Hapishane içinde 
Volta vuram›yorum
Aç kap›y› gardiyan
Burda duram›yorum

Hapishane içinde kara kara günlerim
Ne oldu bana dostlar
Niye böyle inlerim

Görüyorsun gardiyan
Dertlerim bini aflt›
Aç kap›y› gardiyan
Ölüm vakti yaklaflt›

B›rak›n flu dünyada
Seven seveni als›n
Elveda kardefllerim
Dünya sizlere kals›n

Ne Zalimdir Mapushane Havas›
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Urfa; 
Kaynak kifli: Hamza fienses 

Ne zalimdir mapushane havas›
Çocuklar a¤l›yor ister babas›n›
Ad›m›za verdiler idam cezas›
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Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri k›r›ls›n

Akflam olur prangiler vurulur
Gardiyanlar önümüze kurulur
Anam beni ziyaretten yorulur

Mapushane seni yapan kör olsun
Kör olsun da iki elleri k›r›ls›n

Bir Seni Bir de Memleketimi

Yine hasret duman duman gönlümde
Bir seni özledim bir de memleketimi
A¤z›mda cigaram yüre¤imde sen
Bir seni özledim bir de memleketimi

Uzand›m ranzama boylu boyunca
Gardiyan kap›ya kilit vurunca
Duvarda as›l› saz›m kal›nca
Bir seni özledim bir de memleketimi

Hasretinden benim yüre¤im yan›k
Bir avuç gökyüzü etraf karanl›k
Karfl›mda duruyor zalim karanl›k
Bir seni özledim bir de memleketim

Mapushane Dedikleri Bir Derin Guyu
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Afyon; 
Kaynak kifli: Kara Mehmet

Mapushane dedikleri bir derin guyu
Yetmifl arfl›n geliyor (ay anam) galenin boyu
Ne gelen var ne giden hemen yat uyu

Düfltüm ben bir mapusa (ay anam) yanar döner aylerim
Demir parmakl›ktan (ay anam) boyun büker aylerim
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Mapushane önünde üç a¤aç selvi
Selvinin dallar› (ay aman) gudretten telli
Kimimiz niflanl› kimimiz evli

Yand›m mapushane yand›m senin elinden
Gurtulamad›m anac›¤›m flu zalimin dilinden 

Durnam Gelir Kona Kalka
Söz - Müzik: Anonim, Yöre: Eskiflehir

Durnam gelir kona kalka (Yâr aman aman)
Ganedinde gümüfl halka (Durnalar yâr aman)
Yârim gelir bu yaz afta (Yâr aman aman)

‹flte de geldim gidiyorum (Durnalar yâr aman)
S›lay› terkediyorum (Durnalar yâr aman)

Durnam›n ganedi akt›r (Yâr aman aman)
Arasam menendi yoktur (Durnalar yâr aman)
Ört anam girmesin doktur (Yâr aman aman)

‹flte de geldim gidiyorum (Durnalar yâr aman)
S›lay› terkediyorum (Durnalar yâr aman)

Durnam›n ganedi uzun (Yâr aman aman)
Gelir yaz›n gider güzün (Durnalar yâr aman)
S›laya da mektup yaz›n (Yâr aman aman)

‹flte de geldim gidiyorum (Durnalar yâr aman)
S›lay› terkediyorum (Durnalar yâr aman)

Ilg›t Ilg›t Esen Seher Yelleri

Ilg›t ›lg›t esen seher yelleri
Yaz›c›ya bildir hâlimiz turnam
Ah telli turnam yâr turnam
Bize set eyledi yüce belleri
Gurbet ele düfltü yolumuz turnam
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All› turnam turnam turnam
Telli turnam turnam turnam

Tutufluben aflk oduna yanar›m
Çark› kurdum cümle âlem dönerim
Ah telli turnam yâr turnam
Hapishane derse ba¤r›m kanar›m
Daim dört durakt›r yolumuz turnam
All› turnam turnam turnam
Telli turnam turnam turnam

Irmakta u¤rad›m -babam- dolap zar›na
Seyreyledim erenlerin ba¤r›na
Eriflilmez flu fele¤in s›rr›na
Ezelden büküktür belimiz turnam
All› turnam turnam turnam
Telli turnam turnam turnam

Akflam Olur Kap›lar Çekilir
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Sivas, Divri¤i; 
Kaynak kifli: Abdullah Papur

Akflam olur kap›lar çekilir
Ah ettikçe gözyafllar›m dökülür
Babas›z yavrunun boynu bükülür
Yavrudan haber yok söyle gardiyan oy

Zal›ms›n gardiyan oy

Pazar olur da ziyaretçiler gelir
Kimsesi olmayan benim gibi köflede kal›r
Kelepçe aç›lmaz kolumda kal›r
Zincir kollar›m› s›kt› gardiyan oy

Zal›ms›n gardiyan oy

Att›lar hücreye soran›m yoktur
Düflenin dünyada vay dostu yoktur
Suçum saz çalmakt›r da baflka suçum yoktur
Kollar›ma zincir vurma gardiyan oy
Saçlar›m› kesme etme gardiyan oy

Zal›ms›n gardiyan oy
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Kalk Gidek Çayhanaya
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Kerkük

Kalenin dibinde tafl ben olayd›m
Gelene geçene -üç- yoldafl olayd›m
Bac›s› güzele kardafl olayd›m

Kalk gidek çayhanaya çayhanaya çayhana-hana-ya
Baba- gönlüm e¤lensin
Yar›n hakk›n divan›nda -üç- do¤ru da söylersin

Kalenin dibinde üç a¤aç incir
Elimde kelepçe boynumda zincir
Zincir salland›kça her yan›m sanc›r
(Zinciri çok sallama kollar›m incir)

Kalk gidek çayhanaya çayhanaya çayhana-hana-ya
Baba- gönlüm e¤lensin
Yar›n hakk›n divan›nda -üç- do¤ru da söylensin

Y›k›las› Hapishane Damlar›
Söz-Müzik: Anonim; Yöre: Rize;
Kaynak kifli: Osman Serdengeçti

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam
‹çti¤imiz gözyafl›, ekme¤imiz gam

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Her yeri kaplam›fl bir kara duman
Geçmiyor, geçmiyor flu kahpe zaman
Bir af ç›kmazsa da hâlimiz yaman

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Feryad›ma ses vermez, duvarlar dilsiz
Geçiyor baharlar çemensiz, gülsüz
Kötürüm gibiyim ayaks›z, elsiz
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Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Hep de bize imifl fele¤in cevri
Döndü gayr› dünya, de¤iflti seyri
Bu devir alçaklar, korkaklar devri

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Herkesin derdi de bafl›ndan aflk›n
Her kimi gördümse serseri, flaflk›n
Yemeksiz, gömleksiz, periflan, düflkün

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Bozulmufl düzeni, çalm›yor saz›m
Geçmiyor, geçmiyor kimseye naz›m
Ben bir Köro¤lu’yum, nerde Ayvaz’›m

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Ç›kar avluda volta vururum
Bu sefil hayat› böyle sürürüm
‹flâh etmez, ben bu yerde çürürüm

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Düflmüflüm yata¤a hastay›m, hasta
Gözlerim kap›da, kula¤›m seste
Yastay›m kardafllar yastay›m yasta

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Geceler iner de, do¤ar y›ld›zlar
Köyümü and›kça yüre¤im s›zlar
Akl›ma geliyor gelinler, k›zlar
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Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Akflam olur, kap›lar kitlenir
Kimi kumar oynar, kimi bitlenir
Buraya düflen her derde katlan›r

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Kimi esrar çeker, düfler dalgaya
Kimi b›çak çeker, girer kavgaya

Y›k›las› hapishane damlar› anam
Yand›m Allah yand›m, daha m› yanam

Hapishane ‹çinde Bir Ulu ‹ncir
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Rumeli; 
Türkünün kayna¤›: H›vz› Cano

Hapishane kap›s›nda düfltüm bay›ld›m
Akflam sarhofl idim flimdi ay›ld›m

Ninem ben bir daylere düfltüm
Yana yana a¤lar›m
Aya¤›mda demir prangalar
Eyva da çeker a¤lar›m

Hapishane içinde bir ulu incir
Elinde halkas› boynunda zincir

Ninem ben bir daylere düfltüm
Yana yana a¤lar›m
Aya¤›mda demir prangalar
Eyva da çeker a¤lar›m
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fiu Konya’n›n Mapusuna
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Konya.

fiu Konya’n›n mapusuna
Mayil oldum yap›s›na
Beni dama mahkûm ettiler
Kilit vurup kap›s›na

Yat zilleri çal›n›yor
Ser gardiyan dar›l›yor
Dar›lmay›n gardiyanlar
Can ci¤erden ayr›l›yor

Ç›kabilsem fiu Mapustan
Söz - Müzik: Anonim

Ç›kabilsem flu mapustan saraya
Davac›lar dizilmifller s›raya
Kimsem yoktur gelse girse araya

Gel sar›lal›m yoldan geldim yorgunum
Sevdi¤imin gözlerine vurgunum
Ç›kabilsem flu da¤lar›n bafl›na
Dertlerimi yazabilsem tafl›na
Ben vuruldum nazl› yârin kafl›na

Gel sar›lal›m yoldan geldim yorgunum
Sevdi¤imin gözlerine vurgunum
Uzun olur uzun yolun selvisi
Ben de bilmem benim yârim hangisi
Orta boylu ne de ince bellisi

Gel sar›lal›m yoldan geldim yorgunum
Sevdi¤imin gözlerine vurgunum

Ç›kabilsem yavrum ç›kabilsem
Ben o yârin köflküne vay
Sen doldur da yavrum sen doldur da
Ben içeyim aflk›na vay

Aba da bir haydi liba da bir geyene
Çirkin de bir haydi güzel de bir sevene
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Mapus Damlar›
Söz-Müzik: Anonim; 
Kaynak kifli: Hilmi fiahball›

Mahpus damlar›nda oldum divane 
Dostum düflman›m› bileyim yeter 
Her düflüfl bir kalk›fl ö¤retti bana 
Yitirdim kendimi bulay›m yeter 

Melhem kâr etmiyor art›k yarama 
Yeter ki sen bu gönlümden ›rama 
Beni ister ara ister arama 
Sa¤l›k haberini alay›m yeter 

fiahball›’y›m yolcu gerek yolunda 
Gönül can vermeyi ister kolunda 
Hiç gözüm kalmad› dünya mal›nda 
Aç susuz yan›nda olay›m yeter

Dar›ld›m Ben Sana
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Afflin; 
Kaynak kifli: Afl›k Mahzunî fierif

Dar›ld›m dar›ld›m ben sana can›m
Böyle mi olacakt›
Vuruldum vuruldum baksana kan›m
Yerde mi kalacakt›

Hapishane içinde
Minderim kana batt›
Yahu bu ne hâldir
Öldüm yedi y›ld›r

Gardiyan çekti gitti
Da¤ gibi ömrüm benim
Ne çabuk söndü gitti

Yoruldum hâl bilmezden
Yafl geldi k›rka ç›kt›
Dirildim geri öldüm
Dostlar bizi b›rakt›
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Mahzunî gelir beyler
Bizim yaylada yaylar
Yahu deli miyim
Yok ölü müyüm

Parlayan bizi paylar
A¤lama s›zlama
Anam benim
Bir gün biter yaralar

Mahkûmlar›n Türküsü
Kaynak kifli: Hilmi fiahball›

Bitmek tükenmek bilmez 
‹nsanlar›n öyküsü 
Bu türküyü sorarsan 
Mahkûmlar›n türküsü 

Islak yorgan alt›nda 
So¤uk gözyafl›m›z var 
Canlar urgan alt›nda 
E¤ilmez bafl›m›z var 

Kimi sab›rla durur 
Kimi dal›nda kurur 
Hem felek hem kul vurur 
Budur iflin kötüsü 

Bak toprak damar damar 
‹nsanlar k›s›m k›s›m 
Hayat oynad› kumar 
Dost bile oldu has›m 

Olsun fiahball› olsun 
Adalete aflkolsun 
Ölürsem bayrak olsun 
Tabutumun örtüsü 

Hürriyetle esaret 
Yafl›yoruz yan yana 
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Do¤urmaz olayd›n 
Uy ana uy uy ana 

Aç›l›n Zindanlar
Söz - Müzik: Anonim; Yöre: Sivas; 
Türkünün kayna¤›: Pir Sultan Abdal

H›z›r Pafla bizi berdar eyledi
Kesti kollar›m› k›zak ba¤lad›
‹fliten muhipler hep kan a¤lad›
Aç›l›n zindanlar pire gidelim

Kalenin kap›s› tafltan demirden
Yanlar›m çürüdü yafltan ya¤murdan
Bir kimsem de yok ki dellâl ça¤›rtam
Aç›l›n zindanlar pire gidelim

Kalenin kap›s› tafltan ç›k›lmaz
Penceresi yüce fiaha bak›lmaz
Bir ben ölmeyinen cihan y›k›lmaz
Aç›l›n zindanlar pire gidelim

Ç›kar›m bakar›m kale bafl›na
Mümin müslim olan gider ifline
Bir ben mi düflmüflüm can telâfl›na
Aç›l›n zindanlar pire gidelim

‹limi sorarsan köyümdür Banaz
Yak›ls›n y›k›ls›n ol kanl› Sivas
Bir ben ölmeyinen cihan y›k›lmaz
Aç›l›n zindanlar pire gidelim

Pir Sultan Abdal’›m hey H›z›r Pafla
Yaz›lanlar gelir sa¤ olan bafla
Hasret koydun beni kavim kardafla
Aç›l›n zindanlar pire gidelim
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Yedikule Zindanlar›
Türkünün Kayna¤›: Vangeliz Papazo¤lu 

Haber uçtu devlete de
Befl y›l yatt›m hapiste
Yedi düvel zindan›ndan
Beterdir Yedikule

Nargilem duman duman
Bay›ld›m aman aman
‹stanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman

Befl y›l bana yaraflt› da
Nargilem buna flaflt›
Her gün çizdim usturamla
Ba¤lamam doldu taflt›

Sarma cigaram yanar ah
Çekerim a¤›r a¤›r
Tekkemiz güzel ama ah
Haber uçuranlar var

Nargilemin marpucu da
Gümüfltendir gümüflten
Befl de¤il on befl y›l olsa
Ben vazgeçmem bu iflten

Nargilem duman duman
Bay›ld›m aman aman
‹stanbul güzel ama ah
Zabitleri pek yaman
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Türk Halk Hikâyelerinde Zindan 

Mehmet Erol*

Sosyal flartlarda zamanla meydana gelen de¤iflmelerin kültürel ha-
yata yans›mas› sonucu, kültür ürünlerinde de geliflmeler ve de¤iflmeler
meydana gelir. Türk kültür tarihinin seyrinde karfl›m›za ç›kan en belir-
gin de¤iflimlerden biri de hiç flüphesiz halk hikâyeleri türünde kendini
gösterir. Sözünü etti¤imiz bu de¤iflim kesinlikle bir kopuflu ifade etmez.
Destanî gelene¤in do¤mas›nda etken olan sosyal ve siyasî flartlardaki
de¤iflimler sonucunda halk hikâyeleri yarat›lmaya bafllanm›flt›r. Destan
devrinden sonra ortaya ç›kan halk hikâyeleri türü, kültürün devaml›l›¤›
göz önüne al›nd›¤›nda elbette kendinden önceki destan gelene¤ine ait
birtak›m unsurlar› bünyesinde bar›nd›r›r. Ancak bu unsurlar›n etkisi ye-
ni türün karakteristi¤ini etkileyecek düzeyde de¤ildir.1

Halk hikâyeleri iflledikleri konu bak›m›ndan kahramanl›k ve aflk
hikâyeleri olmak üzere temelde iki bafll›k hâlinde tasnif edilmifltir.2 Bu
edebî türün olay örgülerini ise genellikle 9 ile 15 aras›nda de¤iflen sa-
y›da epizot oluflturur. Bunlar; Kahramanlar›n Aileleri, Kahramanlar›n
Do¤umu ve E¤itimi, Kahramanlar›n Âfl›k Olmalar› ve fiiir Söylemeye
Bafllamalar›, Sevgilinin ‹stenmesi ve Niflanlanma, Sevgililerin Evlen-
mesinin Engellenmesi, Kahraman›n Gurbete Ç›k›fl›, Sevgilinin Dü¤ü-
nüne Son Anda Yetiflme, Mutlu Son vb. gibi epizotlard›r.3

* Dr. Mehmet Erol, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü, Çanakkale.

1 (Boratav 1946: 63-90)
2 (Boratav 1946: 28-30)
3 (Sakao¤lu-Duymaz 1996: 16-35, Kaya 1993: 65-73, Alptekin 1997: 85-88, Türkmen

1995: 15-30, Duymaz 2001:146-171)



Halk hikâyeleri türünde, her hikâyenin önemli bir bölümünü
engeller oluflturur. Engellerin ifllendi¤i epizotlar, hikâyelerin konu-
lar›na göre çeflitlilik gösterirler. Meselâ, aflk konulu bir hikâye ile
kahramanl›k konulu bir hikâyede kahraman›n karfl›s›na ç›kan engeller
her zaman ayn› de¤ildir. Hatta ayn› konu üzerine kurgulanm›fl
farkl› hikâyelerde bile bu engeller farkl› olabilir. Dolay›s›yla hikâye-
lerin en renkli, en hareketli bölümü de engellerin anlat›ld›¤› bölüm-
lerdir, denebilir.4

Bir anlamda, bu hikâyelerin iskeletini oluflturan engellerden biri
ise as›l konumuz olan, genellikle kahraman›n, bazen de yak›nlar›n›n
zindana at›lmas›, hapsedilmesi motifidir. Zindana at›lma motifi, özel-
likle aflk konulu hikâyelerin kurgular›nda, “âfl›k olma, sevgilinin isten-
mesi ve evlenme-ölüm” aral›¤›nda yer al›r. Ancak bu motif bütün hi-
kâyelerin kurgular›nda bulunmayabilir.

Anlatmaya dayal› türler üzerine yap›lan çal›flmalar›n pek ço¤un-
da, ki bunlar masal, hikâye, efsane gibi türlerdir, epizot ve motif çal›fl-
malar› yap›lm›flt›r. Çal›flmalar›n ço¤unun hareket noktas›n› Stith
Thompson’un Motif ‹ndex of Folk-Literature adl› eseri oluflturur. Harf
sistemine göre tasnif edilmifl olan bu katalogda konumuz olan “zinda-
na at›lma” motifi, Q ‘Mükâfat ve Cezalar’ ile R ‘Esirler ve Kaçaklar’
bafll›klar› alt›nda yer al›r. Q 400 ve Q 499 numaralar ‘Cezalar›n Çeflitle-
ri’ne ayr›lm›flt›r. Hapsetme ise, Q 433 numarada “Hapsederek Ceza-
land›rma” motifi olarak geçer. Yine R 0 ve R 99 aras›nda “Esirlik” ile il-
gili motifler s›ralanm›flt›r. Burada özellikle R 41’de ‘Esirlerin Kapat›ld›-
¤› Yerler’ bafll›¤› alt›nda, R41.3 (Zindana Hapsetme) ve R 41.3.4 alt nu-
maralar› (Kuyuya Hapsetme) motiflerine ayr›lm›flt›r.5

Bu çal›flmada, baz› hikâyelerde geçen “zindana at›lma” motifinin
kataloglardaki yerleri tespit edilmeyip, zindana at›lma olay›n›n sebep-
leri, kahraman›n zindandaki durumu, kalma süresi ve zindandan kur-
tuluflu bafll›klar hâlinde incelenmifl; “zindana at›lma” motifinin belir-
gin flekilde ifllendi¤i hikâyeler tercih edilmifltir. Destandan hikâyeye
geçifl döneminin ürünü olan Dede Korkut Hikâyelerinde geçen bütün
zindana at›lma olaylar› üzerinde bilhassa durulmufltur.

4 (Ekici 1995: 137)
5 (Alptekin 1997: 297-384)
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Zindana at›lma ve sebepleri

Halk hikâyelerinde kahraman›n karfl›laflt›¤› engellerden biri olan
zindana at›lma, genellikle hikâyelerin konusuna göre iki ana sebeple
gerçekleflir.

1. Düflmanl›k yüzünden zindana at›lma

Daha çok kahramanl›k konulu hikâyelerde ve Dede Korkut Hikâ-
yelerinde rastlad›¤›m›z bu flekildeki zindana at›lmalar ya bir bask›n
sonucunda, ya tedbirsizlik sonucu “küçük ölüm” diye adland›r›lan 7
gün veya 9 ay uyumayla veya düflmanla birebir savafl›rken yenilme
sonucunda karfl›m›za ç›kar. Özellikle Dede Korkut Hikâyelerinde Müs-
lüman olan O¤uz beyleri veya yak›nlar›, Müslüman olmayan di¤er un-
surlarla mücadele içindedir. O¤uzlar›n düflmanlar› daima “kâfirler” ola-
rak zikredilir. Bu hikâyelerin tamam›nda O¤uz beylerinin veya yak›nla-
r›n›n tutsak edilerek zindana at›lmas› söz konusu iken, kâfirlerin O¤uz
beylerince tutsak edilip zindana at›lmas› görülmez. Zindana at›lma mo-
tifinin bu yönüyle iflleniyor olmas› da ayr›ca dikkat çekicidir.

Bir bask›n sonucu zindana at›lma

Hikâye kahraman› veya onun yak›nlar›, düflman›n f›rsatlar› kollay›p
aniden ili, obay› basmas› sonucunda tutsak edilirler ve zindana at›l›rlar.

Salur Kazan’›n Evinin Ya¤malanmas› hikâyesinde, Kazan’›n ava
gitti¤i bir s›rada evi, düflman› olan fiökli Melik taraf›ndan ya¤malan›r.
O¤lu, kar›s› ve di¤er maiyeti esir edilir.6

Kam Püre o¤lu Bams› Beyrek hikâyesinde de benzer bir durum söz
konusudur.

Ban› Çiçek ile evlenece¤i s›rada dü¤ününü basarak Beyrek ve k›rk
yi¤idini, Bayburd Hisar› Beyi tutsak eder.7

Uykuda, tedbirsizlik sonucu zindana at›lma

Özellikle destan gelene¤inde s›k karfl›lafl›lan uzun süre uyuma,
destanî unsurlar bak›m›ndan zengin olan Dede Korkut Hikâyelerinde,
tedbirsizli¤in bir sonucu olarak kahraman› s›k›nt›ya sokar. Kan Tural›
hikâyesinde de zikredildi¤i gibi, “Ol zamanda O¤uz yigitlerine ne ka-
za gelse uykudan gelür idi”.8

6 (Ergin 1989: 95-115)
7 (Ergin 1989: 116-153)
8 (Ergin 1989: 193)
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Uflun Koca O¤lu Se¤rek hikâyesinde bu sebeple zindana at›lma hâ-
disesi flu flekilde gerçekleflir: Uflun Koca’n›n iki o¤lu vard›r. Bunlardan
büyü¤ü E¤rek, Bay›nd›r Han›n ve Kazan’›n divan›na teklifsiz girebil-
mektedir. Bir gün yine destursuz girdi¤i Kazan han›n divan›nda bir
hüner göstermedi¤i için divandaki beyler taraf›ndan terslenir. Bunun
üzerine yan›na ald›¤› üç yüz yi¤itle ak›na ç›kar. Al›nca Kalas›’n›n ko-
rulu¤unda uykuya dald›¤› bir esnada tutsak edilerek zindana at›l›r.9

Salur Kazan’›n tutsak olmas›na da yine ayn› uyku sebep olur: Ka-
zan av esnas›nda kaçan flahininin peflinden Toman›n Kalas›’na kadar
gelir. Kalenin yak›nlar›nda “küçük ölüm” denen ve yedi gün süren uy-
kuya dalar. Bunu haber alan kâfirler, yan›ndaki yi¤itleri öldürerek Ka-
zan’› esir al›rlar ve Toman›n Kalas›’nda bir kuyuya hapsederler.10

Türk dünyas›n›n genifl bir sahas›nda anlat›lan Alpam›fl Destan›,
Dede Korkut Hikâyelerinden Bams› Beyrek hikâyesinin yaflayan en ar-
kaik versiyonudur. Bu destanda da kahraman›n karfl›laflt›¤› engellerin
en önemlisi, zindana at›lmas›d›r. Al›p-Manafl da bu meflhur uykunun
kurban› olur: Al›p-Manafl kutsal kitab› okurken Ak-Ka¤an isimli bir
zalim ka¤an ve onun henüz hiç bir erke¤in görmedi¤i dünyalar güzeli
bir k›z›n›n oldu¤unu ö¤renir. Hem k›z› almak hem de yi¤itlerini öldü-
ren Ak-Ka¤andan intikam almak için yola ç›kar. Ak-Ka¤an›n ülkesine
var›r varmaz çok yoruldu¤u için dokuz ay uykuya dalar. Bunu ö¤re-
nen Ak-Ka¤an Al›p-Manafl’› öldürtmek ister. Öldürtemeyince de 90
kulaç uzunlu¤unda bir çukur kazd›r›r ve Al›p-Manafl’› içine att›rt›r.11

Bu uykunun uzun süreli olmasa bile, daha yak›n devirlerde olufl-
mufl hikâyelerde de yer ald›¤›n›, ayn› flekilde kahraman›n hapse at›l-
mas›na sebep oldu¤unu görürüz. Sürmeli Bey hikâyesinde, Toraman
Paflan›n bahçesindeki güzellikleri seyrederken uykuya dalan Sürmeli
Bey yakalan›r ve hapse at›l›r.12

Savafl sonunda yakalanarak zindana at›lma

Bir di¤er zindana at›lma flekli, kahraman›n yapt›¤› savafl sonunda
yenilerek esir edilmesiyle zindana at›lmas›d›r.

9 (Ergin 1989: 225-233)
10 (Ergin 1989: 234-239)
11 (Ergun 1998: 61-62)
12 (Köse 1996: 97-99)
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Kazan’›n o¤lu Uruz’un tutsak olmas›n› anlatan hikâyede olay flöy-
le gerçekleflir:

Kazan ile o¤lu Uruz birlikte ava ç›karlar. E¤lence esnas›nda kâfirin
bask›n vermesiyle Kazan, düflman üzerine sald›r›r; o¤lu Uruz’u da acemi
oldu¤u için kenarda tutar. Ancak babas›n›n sözünü dinlemeyip Uruz
da düflmana sald›r›r. Uzunca bir mücadeleden sonra k›rk yoldafl› flehit
olan Uruz, düflman taraf›ndan tutsak edilir. Türlü eziyetler ederek
Uruz’u “kara toñuz tam›”na hapsederler.13 Uruz’un bu hapse düflüfl
biçiminde baba sözünü tutmad›¤› için sanki bir cezaland›rma söz ko-
nusudur. 

Kaz›l›k Koca O¤lu Yigenek hikâyesinde de bir mücadele sonucunda
zindana at›lma söz konusudur: Bay›nd›r handan ak›n dileyerek izin alan
Kaz›l›k Koca, Karadeniz kenar›ndaki Düzmürd Kalesine gelir. Arflun Ko-
ca o¤lu Direk Tekür ile vuruflarak yenilir ve bu kaleye hapsedilir.14

2. Aflk yüzünden zindana at›lma

Destanî tesirlerin azalmaya bafllad›¤› devrelerden sonra teflekkül
etmifl hikâyelerde ifllenen ana konu, genellikle aflkt›r. “Klâsik Halk Hi-
kâyeleri” olarak da adland›r›lan bu tür hikâyelerde kahraman›n zinda-
na at›lmas› söz konusudur. Hikâyenin kurgusu içinde önemli bir yer
teflkil eden, kahraman›n karfl›laflt›¤› engeller aras›nda bulunan zinda-
na at›lmada ana sebep aflkt›r. Kahramanl›k konulu hikâyelerde söz ko-
nusu de¤ilken, aflk konulu hikâyelerin baz›lar›nda, zindana at›lma ola-
y›nda birtak›m entrikalar söz konusudur. Sebeplerin benzerli¤i iledir
ki, bu türdeki hâdiseler sadece iki bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.

Kahraman›n sevdi¤ini istemesi üzerine zindana at›lmas›

Aflk konulu hikâyelerde kahraman sevdi¤i k›z› almak isteyince, k›-
z›n babas› veya bir yak›n› bir flekilde bu birleflmeye karfl› ç›kar ve kah-
raman› zindana atar, yahut att›r›r. Yaln›zca erkek kahraman›n de¤il,
k›zlar›n da hapse at›lmalar› az da olsa görülür.

Anadolu ve Azerbaycan sahas›n›n bir hikâyesi olan Gül ile Sitemkâr
hikâyesinde de zindan kavram› engeller epizodunun içinde karfl›m›za
ç›kar. Padiflah›n o¤lu Sitemkâr ile vezirin k›z› Gül’ün aflk›na engel

13 (Ergin 1989: 153-167)
14 (Ergin 1989: 199-206)
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olmak isteyen padiflah, vezirden k›z›n› sürgün etmesini ister. Ancak
vezir k›z›n› sürgüne göndermeye k›yamaz ve bir odaya hapseder. Bu
hikâyede dikkat çekici olan nokta k›z›n hapsedilmesidir. Di¤er hikâye-
lerde a¤›rl›kl› olarak erkek kahramanlar›n hapsedildi¤i görülür.15

Tahir ile Zühre hikâyesinde Zühre ile görüflmesi yasaklanan Tahir,
bunda ›srar edince padiflah taraf›ndan öldürülmek istenir. Vezirlerin
yalvarmalar›yla ölümden kurtulan Tahir, Mardin flehrine sürülür ve
burada zindana at›l›r. Önceleri k›z›n› Tahir’e vermeye niyetli olan pa-
diflah, kar›s›n›n yapt›rd›¤› bir büyü ile Tahir’den so¤utulmufl, k›z› ver-
mekten vazgeçirtilmifltir.16

Derdiyok ile Zülfisiyah hikâyesi, bu türdeki hikâyeler aras›nda
belki de zindana at›lma motifinin en renkli ve uzun olarak yer ald›¤›
hikâyedir: Derdiyok’a vermemek için k›z›n› diyar diyar kaç›ran Recep,
Keflan’a gelir ve buraya yerleflebilmek için Seyyid handan izin istemeye
gider. Bu arada arkalar›ndan yetiflen Derdiyok, Zülfisiyah’›n çad›r›n›
bularak onunla hasret gidermeye bafllar. K›z›n babas› çad›ra döndü-
¤ünde bunlar› birlikte yakalar. Adam›n flikâyetçi olmas› üzerine Sey-
yid Han, Derdiyok’u yakalayarak zindana att›r›r.17

Do¤u Anadolu ve Azerbaycan sahas›nda yayg›n olan ve umumi-
yetle Novruz ile Gandep ad›yla bilinen Nevruz Bey hikâyesinde, hikâye
kahraman› Nevruz, Gandep’i babas›ndan istedi¤i için zindana at›l›r.18

Bu hikâyede de entrika içinde, verdi¤i sözü tutmayan bir padiflah söz
konusudur.

Sevdi¤i k›z› kaç›rma yüzünden zindana at›lma

Sevdi¤i k›z› kaç›rma hâdisesi, aflk a¤›rl›kl› hikâyelerde fazla söz
konusu de¤ildir. Âfl›k sevdi¤ini alabilmek için çeflitli s›k›nt›lara katla-
n›r ve sonunda r›za ile k›z› al›r. Bu tipteki zindana at›lma daha çok son
devir ürünleri olan “realistik hikâyeler”de görülür.

Hilâlî ile Seherhan hikâyesinde ise biraz fakl› bir durum vard›r:
Karahan’›n o¤lu bebekken bir flahin taraf›ndan kaç›r›l›r. Bu bebe¤i Tür-
kistan fiah› Selim fiah bulur ve onu kendi o¤lu edinerek Hilâlî (fiahin
Bey) ad›n› koyar. Rüyas›nda gördü¤ü Seherhan’a afl›k olur ve babas›-

15 (Ekici 1995: 136)
16 (Türkmen 1983: 224)
17 (Derdiyok: 22-28)
18 (Duymaz 1996: 110)
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n›n yan›na katt›¤› âfl›k Polat Hanla birlikte onu aramaya giderler. Bir
f›rsat›n› bulup Seherhan’› ve Gülfidan ismindeki yard›mc›s›n› kaç›r›r-
lar. Karahan, Çopur isminde birinin k›flk›rtmalar› ile Hilâlî ve Polat
Han› zindana atar.19

Ço¤u hikâyede görülen ve entrikac› bir tip olan, genellikle de Ke-
lo¤lan, Arap gibi adlarla geçen ve sonlar› ölümle noktalanan flah›slar,
kahraman›n hapse at›lma olay›nda etkili olurlar. Burada da Çopur bu
görevi üstlenmifltir.

Kahraman›n zindan hayat›

Zindana at›lma hâdisesinden sonra kahraman›n zindan hayat› bafl-
lar. Halk hikâyelerinde bütün ayr›nt›lar›yla anlat›lmayan bu süreç, genel
ifadelerle geçifltirilir. Bu bafll›k alt›nda kahraman›n at›ld›¤› zindan›n
özellikleri, kalma süreleri, kahraman ve zindanc› aras›ndaki iliflki, kah-
raman›n d›flar›da b›rakt›¤› yak›nlar›n›n duygular› de¤erlendirilmifltir:

1. Zindanlar›n vas›flar›

Kahraman›n at›ld›¤› zindanlar›n görünüflü ve niteli¤i gibi özellik-
lerinden pek bahsedilmez. Bunun yan›nda Dede Korkut Hikâyelerinde
zindan tabiri yerine “tonuz tam›” kullan›lmas› ilgi çekicidir. 

Uflun Koca O¤lu Se¤rek hikâyesinde E¤rek’in “tonuz tam›”nda
hapsedildi¤ini görürüz: A¤abeyini kurtarmaya gelen Se¤rek, her sefe-
rinde uykusundan uyanarak düflman› k›rar. Bununla mücadele etmesi
için E¤rek’i yollarlar. E¤rek, düflmanla mücadeleye gelenin uyumama-
s› gerekti¤ini, düflmana esir düflüp “tonuz tam›”na at›lmamas› gerekti-
¤ini söyler.20

Kazan’›n O¤lu Uruz’un tutsak oldu¤u hikâyede de türlü eziyetler
ederek Uruz’u “kara tonuz tam›”na hapsedeler.21

Kâfirlerin tutsak ald›klar› kiflileri att›klar› yerlere “tonuz tam›”
denmesinde, ele geçirilen kiflilerin afla¤›lanmas› düflüncesi vard›r.
Bilindi¤i üzere domuz Müslümanlarca makbul say›lmayan bir hay-
vand›r. Bir tutsa¤›n, özellikle de Müslüman bir tutsa¤›n domuzlar›n
yaflad›¤› bir yere at›lmas›, kapat›lmas› onu tahkir etmek, onurunu k›r-
mak amaçl› olsa gerektir. 

19 (Ekici 1995: 145-160)
20 (Ergin 1989:226-232)
21 (Ergin 1989: 153-167)
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Hikâyelerde kahramanlar›n “kuyu” fleklindeki zindanlara at›ld›¤›
da görülür. Bilindi¤i gibi zindana at›lma hâdisesinin Yusuf Peygamber
ile alâkal› olarak dinî bir boyutu da vard›r. Tevrat (Tekvin, Bap 39) ve
Kur’an’da (12. Yusuf Suresi) genifl flekilde anlat›lan bu k›ssa, ‹slâmiyet
sonras› ortaya ç›kan eserlerde kullan›la gelmifltir. Kuyuya hapsedilme
hâdisesinin hikâyelerde yer bulmas›n›n bu k›ssa tesiriyle olup olmad›-
¤›n› kestirmek güçtür. Ancak arkaik destan Al›p-Manafl örne¤inde de
görülmektedir ki, Türk kültüründe de kuyu benzeri bir çukura hapset-
me motifi mevcuttur:

Al›p-Manafl uyurken hemen yan›nda kaz›lan bir çukura at›l›r.
Dokuz ay sonra uyanan kahraman elleri kollar› ba¤lanm›fl hâlde bir
çukurda yatt›¤›n› görür. Buradan ç›kmak istese de ç›kamaz.22

Salur Kazan’›n tutsak oldu¤u hikâyede Kazan, esir al›nd›ktan sonra
Toman›n Kal’as›’nda bir kuyuya hapsedilir, kuyunun a¤z› da bir de-
¤irmen tafl›yla kapat›l›r. Yeme¤ini suyunu bu de¤irmen tafl›n›n üzerin-
deki delikten verirler.23

Beyrek’in mahkûmiyeti “hisar içine hapsedilme” fleklindedir. Bu-
rada mahkûmlar hisar içinde k›smen serbest durumdad›rlar.

2. Kahraman›n zindandaki durumu ve kalma süresi

Zindana düflen bütün kahramanlar kederlidirler. Bak›ms›zl›ktan
k›l›k-k›yafetleri perifland›r. Aflk konulu olan hikâyelerde kahramanla-
r›n daha çok a¤lay›p s›zlad›klar›, gece gündüz d›flar›daki sevgililerini
düflündükleri görülür. Dede Korkut Hikâyelerinde kahraman›n özle-
mi pek fazla dile getirilmez. 

Uruz’un kendisini kurtarmaya gelen babas›na, anas›na iletmek
üzere söyledi¤i sözler, bütün hikâyelerde bir mahkûmun hâlini en te-
ferruatl› flekilde anlatan sözlerdir:

Gördüm senin o¤lun tutsak digil
Karusundan a¤ elleri ba¤lu digil
Kara toñuz tam›nda yatur digil
K›l kepenek boyunçugun sürer digil
A¤›r buka¤u topuça¤un döger digil
Yanm›fl arpa etme¤i ac› sogan ögünü digil
Menüm anam menüm içün kayurmasun24

22 (Ergun 1998: 61-62)
23 (Ergin 1989: 235)
24 (Ergin 1989: 169)
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Salur Kazan’›n tutsak olup Uruz’un babas›n› kurtard›¤› hikâyede
Kazan’›n, kâfirleri övüp, O¤uz’u yermesi flart›yla kuyudan ç›karma ka-
rar› al›rlar ve Kazan’dan söz isterler. Kazan, “vallah billah to¤r› yol›
görir iken e¤ri yoldan gelmeyeyin” diyerek yemin etmesi üzerine
kâfirler, “Vallah Kazan eyü and içdi” deyip ona inan›rlar ve kuyudan
ç›kar›rlar. Ancak, yine de Kazan bunlar› ö¤mez ve kâfirler de Kazan’›
al›p “tonuz tam›nda hapse salarlar”.25 Kazan çekti¤i s›k›nt›lara ra¤-
men, hürriyeti pahas›na da olsa gururundan taviz vermez.

Kahramanlar›n zindanda kalma süreleri farkl›d›r. Bams› Beyrek
hikâyesinde Beyrek ve k›rk yi¤idi 16 y›l zindanda kal›rlar. Bu hikâye-
nin günümüzde yaflayan varyant› olan Bey Böyrekte ise bu süre 7 y›l-
d›r. Kaz›l›k Koca 15 y›l, Tâhir 7 y›l, Sürmeli Bey üç befl gün kal›r. Der-
diyok’un zindanda 10-15 gün kadar kald›¤› zikredilir.

Kuyuya hapsedilen kahraman›n öbür dünya ile haberleflti¤i de
görülür. Kazan’›n tutsak edildi¤i hikâyede, onun nas›l bir adam ol-
du¤unu merak eden Tekfur’un kar›s›, zindanc›ya kap›y› açt›r›r ve Ka-
zan’a sorar: “Kazan Big, nedür hâlün? Dirligün yir alt›nda m› hofldur
yohsa yir yüzin de mi hofldur? Hem flimdi ne yirsin, ne içersin ve ne-
ye binersin?” Kazan cevab›nda “Ölülere afl virdi¤ün vak›t ellerinden
aluram, hem ölülerinüzün yorgas›na binerem, kahillerin yederem”
der. Tekfur’un kar›s› Kazandan yedi yafl›nda ölmüfl k›z›na binmeme-
sini ister. Kazan ise en yorgalar› o oldu¤undan hep ona bindi¤ini söy-
ler. Bunun üzerine kad›n, “Vay senün elünden ne yir yüzinde diri-
müz, ne yir alt›nda ölümüz kurtulurmufl” der.26 Görüldü¤ü gibi Ka-
zan, kuyuda olan tutsakl›¤› s›ras›nda öbür dünyayla iletiflim kurabil-
mektedir.

3. Zindandaki kahraman›n d›flar›daki yak›nlar›n›n durumu

Zindana at›lma yaln›zca kahraman› etkilemekle kalmaz. Onun d›-
flar›da b›rakt›¤› yak›nlar› da bu tutsakl›k sebebiyle etkilenirler. Bu etki
öncelikle yak›nlar›n yas tutmas› fleklindedir. Aflk konulu hikâyelerde-
ki sevgililer en az içeridekiler kadar kederlidirler.

Dede Korkut’ta tutsak olan bir yak›n›n› kurtarmak için mücadele
etmemek büyük ay›pt›r. Yigenek, babas›n›n tutsak oldu¤unu Kara Gö-
ne o¤lu Budak’tan ay›planarak ö¤renir. Kazan, kendini hapiste b›rak-

25 (Ergin 1989: 239)
26 (Ergin 1989: 235)
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mas›n› isteyen o¤luna, “menüm namusum kanda vara o¤ul”27 diyerek,
geri dönmeyece¤ini bildirir ve kâfir üzerine sald›r›r.

Uflun Koca’n›n di¤er o¤lu Se¤rek büyüyüp a¤abeyi E¤rek’in tut-
sak oldu¤unu ö¤rence anas›n›n, atas›n›n ve eflinin sözlerine ald›rma-
dan onu kurtarmaya gider.28

Bams› Beyrek’te gözü yafll› Ban› Çiçek ve k›z kardeflleri ile ozan k›-
l›¤›na girmifl Beyrek’in deyiflmeleri, bir mahkûmun yak›nlar›n›n içinde
bulunduklar› ruh hâllerini yans›tmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu ruh
hâli Beyrek’in k›z kardefllerinin sözlerinde flöyle yer bulur:

K›z aydur:...
Karflu yatan kara ta¤› sorar olsan
A¤am Berre¤ün yaylas›yidi
A¤am Beyrek gideli yaylarum yok
Sovuk sovuk sular›n sorar olsan
A¤am Beyre¤ün içidiyidi
A¤am Beyrek gideli içerüm yok
Tavla tavla flahbaz atlar› sorar olsan
A¤am Beyre¤ün binitiyidi
A¤am beyrek gideri binerüm yok
Katar katar develeri sorsan
A¤am Beyre¤ün yüklediyidi
A¤am Beyrek gideli yükledüm yok
A¤ay›lda a¤ça koyun› sorar olsan
A¤am Beyre¤ün flöleniyidi
A¤am Beyrek gideli flölenüm yok
Karalu göklü ota¤› sorar olsan 
A¤am Beyre¤ündür
A¤am Beyrek gideki köçerüm yok29

K›z, ozandan Beyrek ile ilgili bir haber al›p almad›¤›n› sorar ve ruh
hâlini anlatmaya devam eder;

Karflu yatan kara tagum y›k›lupdur
Ozan senün haberün yok
Kölgelüçe kaba a¤acum kesilüpdür
Ozan senün haberün yok

27 (Ergin 1989: 171)
28 (Ergin 1989:226-232)
29 (Ergin 1989: 139-140)
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Dünleyikde bir kardaflum al›nupdur
Ozan senün haberün yok
Çalma ozan ay›tma ozan
Karaluça men k›zun nesine gerek ozan
‹leyünde dü¤ün var dügüne varup ötgil30

Ozan Ban› Çiçe¤e sordu¤unda, ondan da benzer cevaplar al›r...31

...Beyrek gideli bam bam depe bafl›na ç›kdugum çok
Kargu kibi kara saçum yoldu¤um çok
Güz almas› kibi al yana¤um y›rtdu¤um çok
Gelen ile gidenden sordu¤um çok
Vard› gelmez big yigidüm han yigidüm 
Beyrek diyü a¤ladu¤um çok

Görüldü¤ü gibi hapisteki Beyrek’in ak›betinden haberdar olama-
y›fl, yak›nlar›n› kedere bo¤mufl, eski düzenlerini bozmufltur. 

Beyrek’in kendi ifllerini bile düflünmeden hapisteki arkadafllar›n›n
yard›m›na koflmas›, mahkûm olanlar›n kurtar›lmas›nda bir aciliyet ve
gereklilik oldu¤una iflaret eder. Hemen bütün hikâyelerde zindandaki
yak›nlar› kurtarmak, ayn› zamanda bir namus meselesidir.

Salur Kazan’›n Evinin Ya¤malanmas› hikâyesinde, kâfirler Ka-
zan’a hayf eylemek için tutsak olan Burla Hatuna “sa¤rak sürdürmek”
isterler. Ancak k›rk ince belli k›z aras›ndan Burla Hatunu ay›rt ede-
mezler. K›zlar aras›ndan Kazan’›n eflini seçebilmek için hapisteki o¤lu
Uruz’un etinden “kara kavurma” yap›lmas›, k›rk bey k›zlar›na sunul-
mas› plânlan›r. Böylece Uruz’un etini yemeyenin anas›, bir baflka ifa-
deyle Kazan’›n efli Burla Hatun oldu¤u anlafl›lacakt›r.32 Zindandaki
Uruz, çekece¤i eziyetlere ra¤men anas›n›n kendi etinden herkesten çok
yemesini, babas›n›n namusunu korumas›n› ister.

4. Zindanc› ve kahraman ve aras›ndaki iliflki

Geçifl dönemi hikâyelerinde zindanc›larla ilgili aç›klay›c› fazla bil-
gi verilmez. Zindan ve zindanc›n›n geçti¤i aflk konulu hikâyelerde ise
zindanc›lar as›k suratl›, ac›mas›z, merhametsiz tiplerdir. Ancak kahra-
manlar›n bafllar›ndan geçen trajik olaylar, bu insanlar› bile yumuflat-

30 (Ergin 1989: 140)
31 (Ergin 1989: 149)
32 (Ergin 1989: 107)
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makta, sevgiliyle haberleflmede, zindandan kurtulmada onlara yard›m
etmektedirler.

Hilâlî ve Polat Han zindanda aç kal›rlar ve Hilâlî bebekken koluna
tak›lan pazubendi satmaya karar verir. Zindanc› bunun sat›lmas› ve
Seherhan’dan mektup gelmesi konusunda Hilâalî’ye yard›m eder.

Ele ald›¤›m›z hikâyelerde, zindanc› ve kahraman iliflkisini en belir-
gin flekilde Derdiyok ile Zülfüsiyah’ta bulmaktay›z. Derdiyok zindan-
da 10-15 gün kadar elleri ve ayaklar› ba¤l› flekilde kald›ktan sonra bi-
tap düfler ve zindanc›ya flu fliiri söyler:

Garibim bu yerde benim kimsem yok
Sana hâlimi diyem ben zindanc›
Yârin atefline yand› bu can›m
Azrail als›n can› ne gam zindanc›
Ay›rd›lar beni gonca gülümden
An›nçün korkum yok benim ölümden
Günde yüz bin kez geçtim serimden
Mümine eziyet haramd›r zindanc›

Çünkü ben bu aflkla girdim meydane
Seyyid Han gücendi koydu zindane
Korkar›m bu yerde tükendi dâne
Ne bilürler, yâre varam zindanc›
Derdiyok kendini düflürdü dile
Dostlarum a¤layup düflmanum güle
Ne can kalur ne ben cümlemiz öle
Ecel flerbetini içem zindanc›

Merhametsizli¤iyle tan›nan zindanc› bu deyifli duyunca Derdi-
yok’un hâline ac›r, ellerini ayaklar›n› çözerek karn›n› doyurur ve alt›-
na bir yatak verir. Böylece mahkûm ile zindanc› aras›nda bir yak›nlafl-
ma bafllar. Bir gün zindanc› Derdiyok’un niçin buraya getirildi¤ini so-
rar. Bafl›ndan geçenleri anlatan o¤lan›n durumuna bir kat daha ac›yan
zindanc› o¤lan› teselli eder. Bu yak›nlaflmadan yüz bulan Derdiyok bir
iste¤ini flu fliiriyle dile getirir:

Sana bir name yazay›m
Götür ol yâre zindanc›
Babas› ald› da gitti
Kang› diyare zindanc›
Merhem kabul etmez yarem
Derr ile bî-marem zindanc›
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Düflüp Eyyub gibi derde
Bana bir çare zindanc›
Derdiyok geçmez yârden
Haberin alsan bir pirden
Geçmiflem can ile serden
Varamam yâre zindanc›

Saz›n› elinden b›rakt›ktan sonra zindanc›ya, “hem yârdan ayr›ld›m
ve hem âlem bana düflman oldu. fiimdi zindan çekerim” diyerek a¤la-
maya bafllar. Bu manzara karfl›s›nda zindanc› da a¤lar. Sonunda zindan-
c› Derdiyok’a yard›m eder. Gidip k›z›n evini bulur. Ancak Zülfisi-
yah’›n babas› k›z›n› yine kaç›rm›flt›r. K›z giderken bir kocakar›ya Der-
diyok’a verilmek üzere mektup b›rakm›flt›r. Zindanc› bunu alarak o¤-
lana getirir ve k›z›n Keremflah flehrine götürüldü¤ünü söyler. Bu habe-
ri alan Derdiyok iyice kederlenir. 

Kahraman›n zindandan kurtuluflu

Bir anlamda hikâye kahraman›n›n bahad›rl›¤›n› veya çekti¤i s›k›n-
t›lar›n anlat›m›n› pekifltirmek için zindana at›lan kimseler, kapat›ld›k-
lar› yerlerden çeflitli yard›mlar ve vesilelerle kurtulmaktad›rlar. Herhan-
gi bir yere kapat›l›p da orada kalm›fl hikâye kahraman› yoktur. Bura-
lar karfl›lafl›lan bir engel niteli¤indedir ve bu engeller bir flekilde afl›l›r.
Engeli aflmada da mutlaka yard›m gerekir.

1. Yak›nlar›n yard›m› ile kurtulma

Kahraman›n zindandan ç›kmas›na o¤ullar›n, babalar›n veya arka-
dafllar›n›n yard›m ettikleri görülür. Bu, Dede Korkut Hikâyelerinde or-
tak bir durumdur.

Yigenek 15 yafl›na geldi¤inde babas›n›n tutsak oldu¤unu ö¤renir
ve Bay›nd›r handan izin isteyerek babas›n› kurtarmaya gider. Allah’›n
yard›m›yla Direk Tekür’ü öldürerek babas›n› kurtar›rken;33 Kazan, o¤-
lu Uruz’u kurtar›r.

Kazan, önce o¤lunun savafltan korkup kaçarak eve geldi¤ini düflü-
nür. Ancak evde onu göremeyince ve kar›s›n›n kendisine Uruz’u sor-
mas›yla, Uruz’un savaflta ölmüfl olabilece¤ini düflünür. K›rk yoldafl›-
n›n cesedi aras›nda Uruz’unkini bulamaz ve düflmana esir oldu¤unu

33 (Ergin 1989: 205-206)
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anlar. ‹zlerini sürerek kâfirlere yetiflir. Kâfirler, Kazan’a karfl› koyabil-
mek için Uruz’u, ona elçi olarak gönderirler. Öldürülece¤i korkusuyla
Uruz, babas› Kazan’› düflmana sald›rmaktan al›koymak ister. Kazan,
o¤lunun bu iste¤ini kabul etmez ve karfl›l›¤›nda, “menüm namusum
kanda vara ogul”34 diyerek geri dönmeyece¤ini bildirir ve kâfir üzeri-
ne sald›r›r. Bir müddet sonra yaralan›r. Eflinin ve di¤er beylerin de yar-
d›m›yla düflman› basar ve o¤lunu kurtar›r. Görülece¤i üzere, zindan-
da tutsak olan yak›n›n› kurtarmak bir namus meselesi olarak alg›lan-
maktad›r.

Yine ayn› kahramanlardan o¤ul Uruz, bir baflka hikâyede babas›
Kazan’› kurtaracakt›r: Daha bebek iken babas› tutsak edilip zindana
at›lan Uruz, 15 yafl›na gelince, babas›n› kurtarmak için ordusuyla Tek-
fura sald›r›r ve pek çok askerini telef eder. Bunun üzerine Tekfur, ge-
len düflmandan kendilerini kurtarmas› ve kurtard›¤› taktirde haraç ve-
recekleri flart›yla Kazan ile anlaflmaya var›r. Kazan tedbiri elden b›rak-
mayarak kaçamak bir söz verir ve anlaflmaya var›rlar. Kazan’a kâfir gi-
yimleri giydirerek meydana salarlar. Bu arada Kazan, o¤lu Uruz’un
büyüdü¤ünü ö¤renir. Di¤er beyleri bir bir yenen Kazan, o¤lu karfl›s›-
na ç›k›nca ona el kald›rmaz ve yaralan›r. Sonunda aman dileyerek ken-
dini tan›t›r ve Kazan kurtulur.35

Beyrek, niflanl›s› Ban› Çiçek’in evlendirilece¤ini babas› taraf›ndan
görevlendirilmifl bezirgânlar taraf›ndan ö¤renir. Beyrek’e afl›k olan kâ-
fir beyinin k›z›, geri dönüp kendisini de almas› flart›yla ona yard›m
eder. Hisardan kurtulan Beyrek, at› Boz Ayg›r’› afla¤›da kendisini bek-
lerken bulur. At›na binerek hisar kap›s›na gelen Beyrek arkadafllar›na
bir zarar verilmemesi için oradakileri tehdit eder. K›l›k de¤ifltirerek
dü¤üne yetiflir. Daha sonra dönerek hisarda tutsak kalan 39 yoldafl›n›
kurtar›r. Burada Beyrek’e yard›m eden kendisine sevdalanm›fl olan kâ-
firin k›z›d›r. Aralar›nda sevgi ba¤› oldu¤u için bu kurtuluflu da buraya
almay› uygun gördük.36

Se¤rek a¤abeyinin tutuldu¤u kale önünde kâfirlerin adamlar›yla
mücadele eder ve hepsini yener. Kâfirler bu yi¤itle bafl edemeyecekle-
rini anlay›nca E¤rek’i zindandan ç›kararak k›l›k k›yafetlerini düzeltir-
ler ve kardeflinin üzerine salarlar. E¤rek, uyurken buldu¤u kardeflini
uyand›rmak için saz çalar ve uyanmas›n› ister. Se¤rek, oraya a¤abeyi-

34 (Ergin 1989: 171)
35 (Ergin 1989: 234-243)
36 (Ergin 1989: 116-153)
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ni kurtarmaya geldi¤ini söyleyince birbirlerini tan›rlar ve birlikte düfl-
man› alt ederler. Böylece Se¤rek kurtulmufl olur.37

Yine yukar›da geçti¤i üzere, kâfirlerin yapt›klar› korkunç plân ger-
çekleflmeden Kazan yetiflerek kar›s›n›, o¤lunu ve di¤erlerini kurtarm›flt›r.

2. Dua, H›z›r-dervifl veya ola¤anüstü varl›klar yard›m›yla 
kurtulma

Kahraman›n zindandan ç›k›fl› bazen ola¤anüstü bir durumla ger-
çekleflir. Bu bafll›k alt›nda verilecek örneklerde de görülece¤i gibi, Türk
kültüründe ‹slâmiyet öncesi yayg›n olan do¤a üstü güçlerle gelen yar-
d›m›n yerini, ‹slâmiyet’ten sonra dua pîr alm›flt›r. 

Gül ile Sitemkâr hikâyesinde, Sitemkâr’›n Cevri isimli bir k›z ile
evlendirilmesi üzerine Gül, kapat›ld›¤› odada Allah’a yalvararak Sitem-
kâr’›n gerdek odas›nda zuhur eder. Durumu muhaf›zlar fark edince
Gül, dua ile tekrar hapsedildi¤i yere döner; durumu ö¤renen padiflah
k›z› idam edece¤ini söyler. K›z, babas› olan vezirin yalvarmalar›yla af-
fedilir. Ancak bu defa zincirleyerek hapsederler. Padiflah, Sitemkâr’›
yeniden gerde¤e koyunca Gül, yine dua ile Sitemkâr’›n odas›na gelir.
Sitemkâr’› Cevri ile birlikte görünce kendini öldürmek ister. Sitem-
kâr’›n yalvarmas› üzerine bundan vazgeçer ve bir parma¤›n› kesip ona
verir. Haps olundu¤u yerden ç›kar›lan Gül, daha sonra sürgüne gön-
derilir.38 Tayy-i mekân, tayy-i zaman olarak adland›r›lan ve özellikle
dinî efsanelerde geçen durum sayesinde hapsedilen yerden kurtulma
söz konusudur.

Tahir ile Zühre hikâyesinde Zühre ile görüflmesi yasaklanan Tahir,
bunda ›srar edince padiflah taraf›ndan öldürülmek istenir. Vezirlerin
yalvarmalar›yla ölümden kurtulan Tahir, Mardin flehrine sürülür ve
burada zindana at›l›r. Tahir, yatt›¤› zindan›n penceresi alt›nda konak-
layan kervandan Zühre’nin selâm›n› al›nca düflüp bay›l›r. Ay›ld›¤›nda
kervan gitmifltir. “Ya Rabbi, ben yetimim. Senden baflka kimsem yok.
Beni buradan kurtar. Sen ki Yusuf Peygamberi 7 y›l zindanda hapset-
tin, sonra kurtar›p M›s›r’a sultan eyledin. ‹lâhî, sen Yunus Peygambe-
ri 40 gün bal›k karn›nda saklay›p, tekrar kurtard›n. Onlar›n yüzü suyu
hürmetine bu aciz kuluna ac› ve hasretime kavufltur”39 diyerek Allah’a

37 (Ergin 1989: 226-232)
38 (Ekici 1995: 137-138)
39 (Türkmen 1983: 224-227)
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dua eder. Duas› kabul olunan Tahir, elinde at›yla gelen H›z›r taraf›n-
dan zindandan kurtar›l›r. 

Nevruz Bey zindanda iken Celâl fiah bir rüya görür. Rüyada k›z›l
bir kufl evine girer, içerideki mumu söndürür. Mumun sönmesiyle
içerideki bir kafeste bulunan bülbül ölür. Bülbülün ölmesiyle de yine
içerideki gül a¤ac› sarar›p solar. Vezirin buldu¤u bir dervifl “Mum se-
nin o¤lanlar›n, kafesteki kufl Nevruz, gül k›z›n Gandep, k›z›l kufl ise
Hakk’›n elidir. Hemen Nevruz’u zindandan ç›kar›p k›z›n› ona vermez-
sen o¤lanlar›n ölecek, tac ü taht›n tarumar olacak” diyerek fiaha rüya-
s›n› yorumlar. Buna sinirlenen fiah derviflin boynunun vurulmas›n› is-
ter. Ancak, dervifl ortadan kaybolur.

Celâl fiah bu olaydan sonra korkuya kap›larak “Hakk âfl›¤› ispatla-
d›¤› taktirde” Nevruz’u zindandan ç›kar›p k›z›n› verece¤ini söyler.
Zindandan ç›kar›lan Nevruz gözleri ba¤l› oldu¤u hâlde, karfl›s›ndan
geçen k›zlar aras›ndan Gandep’i tan›yarak k›z› al›r. Böylece zindandan
da kurtulmufl olur.40

Al›p-Manafl, yan›na gelen bir kaz›n kanad›na mektup yazarak aile-
sine gönderir. Durumu ö¤renen ailesi Al›p-Manafl’›n arkadafl› Ak-Kö-
bön’den o¤ullar›n› kurtarmalar›n› ister. Çukurun bafl›na gelen Ak-Kö-
bön kendisine selam göndermedi¤i için Al›p-Manafl’a k›zar, çukurun
a¤z›na bir tafl kapatarak onu orada b›rak›r. Buldu¤u kemikleri de aile-
sine götürerek öldü¤ünü söyler. Niyeti, Al›p-Manafl’›n genç ve güzel
kar›s› ile evlenmektir. Bunun üzerine Al›p-Manafl’›n at› gök yüzünden
uçup gelerek kahraman› kurtar›r. Zindandan kurtulan kahraman, za-
lim Ak-Ka¤an ve k›z›n› öldürür.41

3. Zindanc›n›n yard›m›yla kurtulma

Zindanc›n›n yard›m›yla kurtulan kahraman nadirdir. Umumiyetle
yap›lan yard›mlar kurtulmada ikinci derecede etkili olur. Derdiyok hi-
kâyesinde ise durum farkl›d›r. K›z ile Derdiyok’un haberleflmesine yar-
d›m eden zindanc› Derdiyok’un kederli hâline daha fazla dayanamaz.
K›z›n mektubunu alarak Seyyid Hana gider ve “Seyyid Han ya bu o¤la-
n› zindandan ç›kar ya beni öldür” der. Bunun üzerine Seyyid Han emir
vererek o¤lan› zindandan ç›kart›r. ‹hsanlar ederek serbest b›rak›r.42

40 (Duymaz 1996: 113-116)
41 (Ergun 1998: 621-63)
42 (Derdiyok: 22-28)
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Halk hikâyelerinden baz›lar›na kaynakl›k etti¤i kabul edilen mes-
nevîlerde de zindan kavram› engeller epizoduna ba¤l› olarak karfl›m›za
ç›kar. 14. yüzy›l›n aflk konulu mesnevîlerinden Süheyl ü Nevbahar’da
Süheyl ile Nakkafl, Nevbahar’›n peflinden bezirgân k›yafetinden gel-
dikleri Yun flehrinin hükümdar› taraf›ndan çafl›t zannedilerek zindana
at›lm›fllard›r. Zindanc›ya a¤layarak yalvarmalar› sonucunda zindanc›
bunlara ac›r ve suçsuz olduklar›n› flehrin sahibine söyleyerek affedil-
melerini sa¤lar.43

4. Tesadüflere ba¤l› olarak kurtulma

Hikâye kahraman›n›n yukar›daki yard›mlar d›fl›nda, tesadüf eseri
kurtulduklar› da görülmektedir.

Sürmeli Bey sorgu için hapisten ç›kart›l›nca Toraman Paflan›n hu-
zuruna getirilir. Babas›yla arkadafl ç›kan Pafla taraf›ndan affedilir.44

Hilâlî ile Seherhan hikâyesinde Padiflah, Hilâlî’nin karn›n› doyur-
mak için zindanc›ya satt›rd›¤› pazubendi görünce, bunun kimden al›n-
d›¤›n› soruflturur. Pazubendin Hilâlî’ye ait oldu¤unu ö¤renince, onun
kartal taraf›ndan kaç›r›lan o¤lu oldu¤unu anlar. Bunun üzerine Hilâlî
Polat Han zindandan ç›kart›l›rlar.45

Sonuç olarak, halk hikâyelerinde zindan ve zindana at›lma motifi
kahraman›n karfl›laflt›¤› engeller epizodunun önemli bir halkas›n›
oluflturur. Bu motif, gerek geçifl dönemi eseri olan Dede Korkut Hikâ-
yelerinde, gerekse daha sonralar› teflekkül eden hikâyelerde baz› fark-
l›l›klarla yer bulmufltur. Dönemin flartlar›na uygun olarak, Dede Kor-
kut’taki zindana at›lma, düflmanlarla yap›lan mücadeleler sonucunda,
sonraki dönemlerin hikâyelerinde ise sevgiliyi elde etme yolunda ol-
maktad›r. Kahraman›n zindanda geçirdi¤i süre ile ilgili olarak ayr›nt›ya
girilmezken, zindandan ç›k›fl çeflitli yard›mlarla gerçekleflmektedir.

Hikâyelerde geçen “zindana at›lma” motifinin bir tasnif denemesi-
ni sundu¤umuz bu çal›flmada yer alabilecek bütün bafll›klar elbette bu
kadarla s›n›rl› de¤ildir. Konu üzerine farkl› bak›fl aç›lar›yla yap›lacak
çal›flmalar ve seçilen hikâyelerin say›ca artt›r›lmas›yla, tasnif daha ge-
nifl bir hâle gelecektir. 

43 (Dilçin 1991: 517-519)
44 (Köse 1996: 97-99)
45 (Ekici 1995: 143-160)
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Hapishane Sözlü¤ü





Türkçede ‘Mahpus’ ve ‘Hapishane’

Özkan Öztekten*

Düflüncelerini oluflturan kavramlar› diledi¤i gibi yo¤urup, onlar›
diledi¤ince flekillendirebilen insan, istedi¤i cümleyi kurabilme ve dola-
y›s›yla da diledi¤i hükmü verme hakk›n› kendinde görür ve insan dü-
flüncesine ait bu hareketlilik, insan›n gerçek dünyadaki nesneler, hare-
ketler ve olaylar aras›nda yeni iliflkiler, yeni gerçekler keflfetmesini sa¤-
lar. Her insan›n alg›lamas›, tecrübeleri ve bilgileri farkl›d›r. Ayn› nesne,
ayn› hareket ya da ayn› olay farkl› flekilde alg›lanabilir. Bu yüzden de,
çeflitli ö¤renme yollar›yla, gerçek dünyadaki nesneler veya hareketlerin
kavramlar hâlinde kendi dil ve düflünce dünyam›za mal edilmifl flekille-
ri olan sözlerin, o dilin kullan›ld›¤› toplumda ortak olan gerçek ve me-
caz anlamlar› yan›nda, bir de ça¤r›fl›m alanlar› vard›r. Bu ça¤r›fl›m alan-
lar›, kiflilerin alg›lama, bilgi ve tecrübelerinin farkl›l›¤›ndan do¤ar. Söz-
lerin bu ça¤r›fl›m alanlar› üstünde bir ortaklaflal›k olmasa da, gerçek ya
da mecaz anlamlar›n› zenginlefltiren, canl› tutan ve her kifli için farkl›
olan onlard›r. ‹flaret ettikleri nesne ya da hareketle ilgili alg›lama, bilgi
ve tecrübelerin bütünü demek olan sözlerin kavram yap›lar›, s›n›rlar›
komflu kavramlarla kar›flm›fl, net olmayan ve o nesne veya hareketle il-
gili bilgilerimize göre geniflleyip daralabilen veya yer de¤ifltiren alanlar-
d›r. Bunu sa¤layan ise insan›n varl›¤› alg›lay›p kendi dil ve düflünce
dünyas›nda kavramlaflt›rmas›nda, yani yeni ö¤renmelerinde eski bilgi-
lerinin oynad›¤› roldür. Her yeni ö¤renme, beraberinde eski ö¤renmele-
ri de getirir, yani yeni bilgiler, eski bilgilerle iliflkilendirilerek ö¤renilir.1

* Yard. Doç. Dr. Özkan Öztekten, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, ‹zmir. 

1 Günay Karaa¤aç, Dil, Tarih ve ‹nsan, Ankara, 2002, 26-27, 29, s. 112. 



Bu çal›flmada da Türk dilinin tarihî ve bugünkü söz varl›¤›ndan örnek-
ler yard›m›yla, Türk insan›n›n hapis ve mahpus kavramlar›n› ne türden
eski ve yeni bilgilerle iliflkilendirdi¤i izlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

‘Mahpus’ anlam› tafl›yan sözler
Türkçe sözler
1. bulun
Clauson, sözün bul- “bulmak” fiilinden türedi¤ini, ancak anlam

iliflkisinin çok yak›n olmad›¤›n› söyler.2 Söz, ‹he-Huflotu yaz›t›, Mani
metinleri, Divanu Lügati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Kutb’un Hüsrev ü fiirin’i,
Nehcü’l-Feradis, Kitabü’l-‹drak, Garibname ve K›sas-› Enbiya’da yer al-
maktad›r.3

sanç›p ölürip ogl›n kiflisin bulun k›l›p (‹H., 5)
siziñ men sizinte bulun boltum (Mani., III, 24, 10-11)
bulun k›l›p bafl› yar›p (DLT., I, 399)
ol bulunug boflatt› (DLT., II, 307)
er bulunug yuld› (DLT., III, 63)
bulun bolma bolsa özüñni yulun (KB., 1438)
erig yetgü tutgu bulun tutmasa (KB., 2388)
bu ogul k›z mal tavarlar bulun bolmasun tép (NF., 70, 6)
hatunlar›ñ›zn› ogul k›zlar›ñ›zn› bulun k›lurlar (NF., 82,15
nefsini yenemedi old› bul›n (GN., 167)

2 EDPT, s. 343; ayr›ca bkz: Sravnitel’no-istoriçeskaya grammatika tyurkskih yaz›kov-lek-
sika, (E. R. Teniflev), Moskva, 1997, s. 576 ve Drevnetyurkskiy slovar’ (V. M. Nadel-
yev, D. M. Nasilov, E. R. Teniflev, A. M. fiçerbak) Leningrad, 1969, s. 123; Saha
Türkçesinde bul- fiili “ele geçirmek, tutmak”, bult “av; avc›l›k”, bultag- ise “avla-
mak, yakalamak” anlamlar›ndad›r (Edouard Pekarskiy, Yakut Dili Sözlü¤ü, 1.
Cilt, ‹stanbul 1945, s. 131, 133.

3 TTS, C. I, Ankara 1963, s. 692; Tan›klar›yla Tarama Sözlü¤ü’nün bulun maddesi al-
t›nda Süheyl ü Nevbahar’da geçti¤i gösterilen flekil bilüñ olarak okunmal›d›r. bu-
lun sözü metinlerde damak nazal›yla hiç yaz›lmam›flt›r. Ayr›ca yazmadaki hare-
keler de bilüñ okutmak üzere konulmufltur:

Nitekim Cem Dilçin bu flekilde okumufltur: bkz. Mesud bin Ahmed, Süheyl ü
Nevbahar- ‹nceleme- Metin-Sözlük, hzl. Cem Dilçin, Ankara 1991, s. 238. 

608 • Hapishane Kitab›



ve dahi bir kabilenin yar›s›n bulun eyledi (KE., 548)
yüz biñ dahi yigirmi biñ kifli bulun ald› (KE., 799)

Derinlemesine olmayan bir taramayla ayn› sözü, bugünkü Türk
lehçe ve flivelerinden yaln›zca Baflkurt Türkçesinde4 bolon flekliyle bulduk.
Baflkurt Türkçesi sözlükte konuflma dilinde kullan›ld›¤› gösterilen sö-
zün Rusça polon sözünden al›nt› oldu¤u belirtilmifltir. Ancak Rusça
al›nt›lar›n Türk lehçe ve flivelerinde genellikle herhangi bir ses de¤iflik-
li¤ine u¤rat›lmadan, orijinaliyle ayn› flekilde kullan›ld›¤› düflünülürse,
Türk dilinde bu kadar eski ve yayg›n bir kullan›m› olan sözün, Rusça
bir al›nt› olamayaca¤›, aksine Rusçadaki fleklin Türkçeden al›nt› oldu-
¤u ileri sürülebilir. 

Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü gibi bulun sözü k›l-, bol-, ol-,
eyle-, tut-, al-, boflat- ve yul- filleriyle birlikte kullan›lm›flt›r. Bunlar›n ya-
n› s›ra bu sözden bulna- ve bulnat- fiilleri de türetilmifltir:

er yag›n› bulnad› (DLT., III, 301)
bulnar mini ulas köz (DLT., I, 60)
bulnap yana ol kaçar (DLT., I, 60)
köñül bulnasa bold› erksiz kifli (KB., 3855)
ol an› bulnatt› (KB., II, 320)

2. tutgun~tutkun, tutug, tutsak

tut- fiili yaz›l› ilk metinlerden beri “tutmak, yakalamak, ele geçir-
mek” anlamlar› için hep kullan›lagelmifltir:

oñ tutuk yurç›n yarakl›g eligin tutd› (K., D¤., 32)
anda yana kirip Türgifl kagan buyruk› Az tutukug elgin tutd›

(K., D¤., 38)
az ilteberig tutd› (K., Kz., 3)
kagan›n tutdumuz (T., II, B, 6)
er yag›ka tutsukd› (DLT., II, 227)
emin olma¤a yaramaz kim saatten saate an›n vebaliyle dutulas›n

(KD., 61)
aldayuban er tutmak avrat iflidür (DK., 297, 6)

Bu sebeple de bu fiilden türetilmifl isimler “tutuklu, mahpus, esir”
anlamlar›nda kullan›lm›flt›r:

4 Baflkort Télénéñ Hüzlégé, (E. G. Biiflev, N. V. Bikbulatov), 1. tom, Meskev, 1993, s.
155. 
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tutgun ›d›ld› (DLT., I, 194, 438)
tutgun bolup ol katar (DLT., I, 205)
tutgun al›p kul satar (DLT., II, 219)
y›l ay tutgun› boldum emgek bile (KB., 373)
havak’a bolu birse tutgun bolur (KB., 3345)
ölügli kifli barça ödke tutug (KB., 1211)
k›l›çl›g kür er kör kümüflke tutug (KB., 3047)
boflov teydi tutgunlarga (CC., 142)
tutgunlarn› sen kutkard›ñ (CC., 144)
buyurd› getirüñ flu dutgunlar› (SN, 181)
flu kimse ola tutguna destgir (FN, 24)
kayurmaz m› kendi tutsak ola / flu kim tutsaga güç degürebile 

(FN, 24)
Dirse han tutsak old› gider (DK, 30, 4)
kiminüñ boyn›n urd› kimini tutsak eyledi (DK, 34, 7)
kimin viranelerde k›ld› tutsak (MM, 6)
bildi çün kim Seyyid’in dutuldug›n / dah› on er bile dutsak

oldug›n (BG, 118)

Bugünkü Türk lehçe ve flivelerinde de tutkun ~ tutk›n ~ totk›n ~ tot-
kon ~ tutmak; tutsak ~ tussag ~ dustag flekilleri yayg›n olarak kullan›l-
maktad›r.5

Al›nt› sözler
1. hapis ~mahpus
Arapça habs “tutma, t›kama, kapama; ay›rma” kökünün nesne is-

mi olan söz. Arapçada “hapsedilmifl” anlam›ndan önce “çevresinden
tecrit edilmifl, ayr›lm›fl, kapal›” anlamlar›n› tafl›maktad›r.6 Sözler bu-
gün de Türk dili alan›nda hapis ~ hebis ~ hibés; mahbus ~ mahpus ~ meh-
bus ~ mehbüs flekilleriyle kullan›lmaya devam etmektedir.

2. esir
Arapça eser “kay›fl, flerit” ve esaret “ba¤lama, sarma; esirlik, tut-

kunluk” kökünden türeyen söz,7 Türk dili alan›nda bugün de “tutuk-
lu, tutkun” anlamlar›yla kullan›lmaktad›r.

5 Türk dili alan›nda bugün kullan›lan flekiller için Kaynaklar bölümündeki lehçe
ve flive sözlüklerine bak›lmal›d›r; burada her söz için ayr›ca gönderme yap›lma-
yacakt›r. 

6 Serdar Mutçal›, Arapça-Türkçe Sözlük, ‹stanbul 1995, s. 145-146. 
7 Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch, Wiesbaden, 1958, s. 14.
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3. mescun

Arapça sicn “kapatma, kilitleme” kökünün nesne ismi olan söz,
“kapat›lm›fl; hapsedilmifl” anlam›ndad›r.8 Türk dilinin bat› alan›nda
kullan›m s›kl›¤› düflük bir sözdür.

Hapishane anlam› tafl›yan sözler

Türkçe sözler

1. k›y›nl›k~k›nl›k

k›y›n “zahmet, eziyet, s›k›nt›; suç, ceza” sözü ve onun ses de¤iflik-
li¤ine u¤ram›fl flekli k›n tarihî metinlerde geçmektedir:

bu süg ilt tidi k›y›n›g köñlüñçe ay (T., I, 8)
ebin bark›n y›lk›s›n yul›mad›m k›y›n ayd›m (fiU., D¤., 2)
tirigke ad›n hiç yok erse k›y›n (KB., 5415)
yalavaçka bolmaz ölüm ya k›y›n (KB., 3818)
âdeme k›y›n virici infial (Mfi., 170-2)
k›n k›zgut bireyin (U., II, 26-14)
isizke bu k›n berge zindan yigi (KB., 893)
halalka sak›fl ol haramka ma k›n (KB., 3547)
isizniñ k›n› birle k›lk›n evür (5548)
az f›rsatda on onbifl kün tart›mad› kim tutuld› azim k›nlar tartt›

(Ab., 324)
can görüser ol azab› ol k›n› (GN., 310)

Bu kökten k›y›n-a- > k›yna- > k›na- “eziyet etmek; cezaland›rmak;
ay›plamak” filleri de türetilmifltir: 

t›nl›glar›g k›naguç› bukaguç› boltumuz erser (TT., IV, 8-61)
beg an› k›nad› (DLT., III, 273)
teñri an› k›nad› (DLT., III, 273)
ç›n›g özke alg›l k›na yalgan›g (KB., 5877)
eger k›nasa sen yaragl›g ma men (KB., 3778)
niçe ten zindan›da mahbus kalgay k›ynal›p (Ab., 325)
suçl›y› tutan gerek kim k›naya / suçs›z› k›nayan adil olmaya (YZ., 79)
bun› hapse b›ragup k›nayal›m (IN., 200-1)

Yine bu kökten türetilen k›y›nl›k ve k›nl›k sözleri de “hapishane”
anlam›nda tarihî Eski Uygur metinlerinde kullan›lm›flt›r:

8 age., s. 362.
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k›y›nl›k (TT., VI); k›ynl›k (TT., IV, 24-109; KP., 37); k›nl›k
(PP., 63-4; 63-6)

Bugün de Türk dili alan›nda sözün k›y›n flekli “zahmet, eziyet; zor,
çetin”; k›y›nl›k flekli “zorluk, güçlük; eziyet” ve k›yna- ve k›na- flekilleri
de “eziyet etmek; cezaland›rmak; ay›plamak” anlamlar›yla kullan›lma-
ya devam etmektedir.

2. k›s›g

k›s- “s›kmak, daraltmak; kapatmak, hapsetmek”9 kökünden türeti-
len söz “hapishane” anlam›nda yaln›zca bir kere geçmifltir:

ol beg k›s›g›nda kald› (DLT., I, 376)

Bat› Türkçesinin tarihî metinlerinde daha çok “s›k›nt›, eziyet” an-
lamlar›yla geçen ve bu sözün ses de¤iflikli¤ine u¤ram›fl flekli olan k›su
baz› metinlerde “dar yer, hapis” anlam›nda da yorumlanabilecek flekil-
de geçmektedir:

rahm zindan›nda k›suda yatur (VN., 37-2)
varup bir yerde durur bir k›suda / giderken yol› üstinde pusuda 

(fiN., 658)

3. türme
Tarihî metinlerde bu flekliyle ve “hapishane” anlam›nda geçmeyen

söz, “sarmak, dürmek, katlamak, bükmek; toplamak” anlam›ndaki
tür-> dür- fiilinden10 türetilmifl olmal›d›r.11 Bugünkü Türk lehçe ve
flivelerinin hemen tamam›nda türme ~ törme ~ türmö flekilleriyle kulla-
n›lan söz,12 Rus diline de tyurma flekliyle geçmifltir.13

9 EDPT., s. 666. 
10 EDPT., s. 530-531; 550. 
11 Bu sözle ilgili flu yaz›ya ulaflamad›k: Martti Räsänen, Russ. tjurmá, tjur’má, “Ge-

fängnis”; Neuphilologische Mitteilungen, 47, 1946, s. 113-114.
12 Kazak Türkçesinde türme üyi fleklinde de kullan›lmaktad›r.
13 Maks Fasmer, Etimologiçeskiy slovar’ russkogo yaz›ka, 4. tom, Moskva, 1973, s. 137;

Elizaveta Nikolaevna fiipova, Slovar’ tyurkizmov v russkom yaz›ka, Alma-Ata,
1976, s. 341. Nicholas Poppe, Tü. türme sözünü Ar. turba ~ Tü. türbe ile iliflkilen-
dirmifltir; ancak Hasan Eren bunu yanl›fl bulmaktad›r. Bkz. Hasan Eren, Türk Di-
linin Etimolojik Sözlü¤ü, Ankara 1999, s. 420. 
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4. tünek
Sözün türetildi¤i tün “gece” kökünden tüne- “gecelemek, geceyi

geçirmek; tünemek”, tüner- “kararmak, karanl›k olmak; gece olmak”,
tünerik ~ tünerig “karanl›k; mezar” anlam›ndaki sözler metinlerde geç-
mektedir:

ol mende tünedi (DLT., III., 273)
ol konukug evde tünetti (DLT., II, 312)
kiçe yatt› anda tünedi serip (KB., 489)
ediz kum tüneyi tagar ton kedeyi (KB., 6571)
bir kéçe imam flafi’î rahmetu’l-lahi aleyhi hidmetinde tünedim

(NF., 198-14)
ol kéçe açl›k birle tüner bolsa (NF., 300-8)
her kifli ne hâl üzerine düner ise an›ñ üzerine uyana (MN., 89)
ibrahim eyitdi bu gice bunda düneyelüm didi (TE., 159)
el-mevka’atü kufl kond›g› ve dünedigi yir (T., 192)
kufllar ölüler üstine dünedi (AN., 156)
tünerdi yarumaz körügli karak (KB., 374)
kaçan yir ilin ol tünermifl küne (KB., 5886)
tünermegey erdi yarum›fl küne (KB., 696)
tünerik yir / er tünerikke kirdi (DLT., I, 486)
tünerikte erdim togurd› künüm (KB., 383)

tüne- filinin isim türemesi olan tünek ise metinlerde “zindan, hapis-
hane; banyo, hamam” anlamlar›yla geçmifltir:

tünek: hapishane, zindan. Barsgan dilince (DLT., I, 408)
bu dünyag tünek k›ld› erklig idi (KB., 3520)
tünek ol bu dünya ay dünya begi / tünek içre bolmaz sak›nçta öñi 

(KB., 5185)
tünekte sen artuk tileme sevinç (KB., 5186)
tünek ol bu dünya müsülman öze / tünekte erej kolma köñlüñ tüze

(KB., 4809)
bir saat tünekke kireyin tak› gusl k›lay›n (NF., 167-3)
bir zamand›n soñ esmâ tünek kapug›nga keldi (NF., 167-8)
tünekke kirdi tak› gusl k›ld› (NF., 221-13)
rebî ibnü haysam (ra) tünekinde bir gûr kaz›p turur erdi 

(NF., 437-15)

5. bastruk

Söz, bugün Tatar ve Baflkurt flivelerinde “hapishane, zindan” anla-
m›nda kullan›lmaktad›r. Bugünkü K›pçak flivelerinde “yüklerin da¤›l-
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mamas› için üstlerine konan, genellikle a¤aç a¤›rl›k” ve “kap›lar›n
arkas›ndan geçirilen uzun ve kal›n a¤aç destek” anlam›ndaki bast›r›k
sözü ile “ürün ve hayvanlar› korumak üzere yap›lm›fl üstü kapal› çar-
dak, sundurma” anlam›ndaki bast›rma sözüyle iliflkilenen ve arkaik bir
donuk flekil olan bastruk sözü, Rus diline de geçmifltir14 ve belki de
Rusçdaki ostrog “zindan, hapis” sözü de bastruk ile ilgilidir. Ancak söz-
lükler bu al›fl-verifli tersine iflaretlemifltir.

6. oru

Metinlerde genellikle “çukur, hendek; ambar çukuru” olarak ge-
çen söz, yaln›zca bir yerde “zindan” anlam›nda yorumlanm›flt›r:

isizig ya çogda oruda kerek (KB., 5549)

7. tam > dam

Genel olarak Türk dilinde “duvar; çat›; kale” anlamlar›yla15 kulla-
n›lan söz, özellikle Bat› Türkçesi alan›nda “ah›r” anlam›nda da kulla-
n›lm›flt›r.16 Hayvan bar›na¤› anlam›na gelen TTÜ kodes, kafes; Az. go-
duklug (< goduk “s›pa”) sözleri gibi dam sözü de, yine Bat› Türkçesi ala-
n›nda argo olarak “hapishane” anlam›nda kullan›lmaktad›r.

8. kamav ~ kamak

kamga- ~ kamra- “sarmak, etraf›n› çevirmek, kuflatmak; kapamak”
anlamlar›ndaki köklerle ilgili olan kam- ~ kama- “sarmak, kuflatmak;
hapsetmek” fiilinin isim flekli olan söz, bugün Kazak, Özbek ve Kara-
kalpak flivelerinde “hapishane” anlam›nda kullan›lmaktad›r.

9. abakt› / yapk›n / çab›g

Tü. “örtmek, kapamak” anlam›ndaki yap- ~ çap- ~ kapa- fiilleriyle
ilgili olan ab›- ~ *aba-17 kökünden türemifl olan abakt› sözü Kazak Türk-
çesinde kullan›lmaktad›r. yap- kökünden türemifl yapk›n sözü Tatar
Türkçesinde, çap- kökünün isimi flekli çab›g ise Hakas Türkçesinde “ka-
pal› yer, hapis” anlam›yla kullan›lmaktad›r.

14 fiipova, age., s. 66. 
15 EDPT., s. 502. 
16 TTS., II, s. 983.
17 Günay Karaa¤aç, “Ab›-” ve Türevlerinin Anlam ‹liflkisi, 4. Uluslar Aras› Türk

Dili Kurultay›, 24 Ekim-1 Eylül 2000 Çeflme.
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Bunlardan baflka bugün Türk dili alan›nda harip, tafl kapç›k, tot-
kondar yort›, timér çitlék, timér refletke, refletke art›, tutk›nhana, ka-
makhana, dustaghane, tussaghana, tutukevi, içeri, delik gibi sözler de
“hapishane” anlam›nda kullan›lmaktad›r.

Al›nt› sözler
1. zindan

Farsça olan söz18 Türk dilinin tarihî flivelerinden beri, “hapis, zin-
dan” anlam›nda kullan›lmaktad›r:

isizke bu k›n berge zindan yigi (KB., 893)
zindana urg›l bu benüm kulum› (YZ., 41)
demürden boyunlar›na bag eyleyüp zindanland› (TEb., 210-1)

2. hapis ~ hibés ~ hebis / mahbes / hapishane ~ hibéshana ~ hebshana /
mahpushane / mahbushana

Arapça habs “tutma, t›kama, kapama; ay›rma” kökü ve onun türe-
miflleri olan sözler, Farsça hane sözüyle birlikte “hapishane” anlam›n-
da kullan›lm›fl ve kullan›lmaktad›r.

3. kodes

Slavca kotec “kafes, kümes” sözünün Rumcaya, Rumcadan da
Türkçeye geçmifl fleklidir.19 Türkiye Türkçesi argosunda “hapishane”
anlam›nda kullan›lmaktad›r.

4. arest / kazamat > gazamat

Rusça olan sözler, Rusça ile komflu yaflayan Türk lehçe ve flivele-
rinde “hapishane” anlam›nda kullan›lmaktad›r.

5. cezahane > ceza evi

Arapça ceza “bölme; karfl›l›k; ceza” sözü20 ile Farsça hane sözünden
oluflan birleflik söz Osmanl› Türkçesi sahas›nda kullan›lm›fl, daha son-
ra ikinci unsur Türkçelefltirilmifl ve Türkiye Türkçesinde ceza evi olarak
kullan›lmaktad›r.

18 F. Steingass, Persian-English Dictionary, 1977, s. 625. 
19 Hasan Eren, age., s. 248. 
20 Serdar Mutçal›, age., s. 116-118. 
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6. tevkifhane

Arapça vakf “tutma, durdurma” kökünden türemifl tevkif sözü21 ile
Farsça hane sözünden oluflan birleflik söz, Osmanl› Türkçesi ve Türkiye
Türkçesinde kullan›lm›fl, daha sonra tutukevi olarak Türkçelefltirilmifltir.

Hapishane anlam›ndaki bu sözler, et-, eyle-, sal-, koy-, at-, t›k-,
sok-, kapat-, kama-, yap-, yab›p kuy-, biklep kuy-, oturt- ~ ut›rt-, ç›kar-
~ fl›gar-, boflat- ~ bocat- gibi yapma bildiren geçiflli fiiller ve ol- ~ bol-
~ bul-, edil-, kal-, sal›n-, gir-, at›l-, düfl-, boyla-, t›k›l-, yab›l-, kamal-,
otur- ~ ut›r-, ç›k- ~ fl›k-, yat- ~ cat- gibi olma bildiren geçiflsiz fillerle
birlikte kullan›lmaktad›r.

Sonuç olarak, Türkçede kullan›lan “hapishane” anlam›na gelen 39
söz tespit edebildik. Bunlar›n 24’ü Türkçe, 15’i ise baflka dillerden al›n-
m›fl sözler. Bu sözlere bak›ld›¤›nda, özellikle Arapça al›nt›larda mahpus
ve hapishane kavramlar›n›n ay›rma kavram›yla iliflkilendirildi¤i görül-
mektedir. Bunun sebebi suçlunun toplumdan ayr› tutulmas› olmal›d›r.
Çünkü bugünkü uygarl›k flartlar›n›n bulunmad›¤› ya da uygar top-
lumlar›n bilinen ortak noktalar›na sahip olmayan ve dolay›s›yla ilk ya
da ilkel olarak adland›r›lan eski toplumlarda,22 toplumsal kontrol olarak
suç ve suçun karfl›l›¤› olan ceza, bugünkü anlay›fllar›ndan çok farkl›-
d›r.23 Bu toplumlarda, daha çok bire bir karfl›l›¤›n, yani k›sasa k›sas
anlay›fl›n›n hâkim oldu¤u bir toplumsal kontrol varken, uygarl›¤›n ge-
liflmeye bafllamas›yla birlikte suçlunun toplumdan d›fllanmas› ya da
tecridine dayal› bir hukuk sistemi gelifltirilmifltir.24

21 H. Wehr, age., s. 969-972. 
22 Mehmet Tevfik Özcan, ‹lkel Toplumlarda Toplumsal Kontrol, ‹stanbul 1998, s. 17-

19.
23 age., s. 206-213.
24 “Karfl›l›k vermek, kifliye ve grubuna zarar verenin eflit ölçüde bir zarara maruz

b›rak›lmas›d›r. Öldürmeye karfl› öldürme; fliddete karfl› fliddet… vb. Bu hukuk
d›fl› bir mekanizmad›r. Hukukun mevcudiyeti, kiflilerin haklar›n› kendi çabala-
r›yla almalar›n› engeller. Bunun sonucu olarak, hukukun mevcudiyeti ve özel-
likle, toplumdaki uyuflmazl›klar› artan ölçülerde kendi alan› içinde toplamas›,
karfl›l›k uygulamas›n› engeller. Hukukta taraflar›n üzerinde yer alan yarg›lama
makam›, karfl›l›k vermedeki ç›kar motifinin yol açabildi¤i adaletsizlikleri engel-
ler. Hukuk tarihçileri negatif karfl›l›kl›l›k nedeniyle zarara karfl› eylemde bulun-
mas›n›, lex talionis veya law of retalition kavramlar›yla ifade ederek, hukuksal
olgu saym›fllard›r. Oysa karfl›l›k vermede söz konusu olan, kiflinin kendili¤in-
den hak almas›d›r. Bu mekanizma ile hukuk aras›ndaki benzerlik, ikisinin de
kifliyi, normu ihlâlden cayd›rabilmesinde, yani sosyal kontrol arac› olmas›nda-
d›r.” age., s. 241-242.
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Türkçe sözlerin ise genellikle s›k›nt› ve tutma, kapama kavramlar›y-
la iliflkilendirildi¤i anlafl›lmakta, Arapça da oldu¤u gibi do¤rudan bir
ay›rma, ayr› b›rakma iliflkisi Türkçede görülmemektedir.
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Hapishane 
anlam›nda Hâl ekleri Geçiflli Hâl ekleri Geçiflsiz fiiller
kullan›lan fiiller
sözler
abakt› -ga / -ge, -ka / et- Ø ol- ~ bol- 
arest -ke, -a / -e eyle- -ga / -ge, -ka / ~ bul- edil-
bastruk -n› / -ni, -› / -i sal- -ke, -a / -e kal-
ceza evi -dan / -den, koy- -n› / -ni, -› / -i sal›n-
çab›g -tan / -ten at- -da / -de, -ta / kir- ~ gir-
delik t›k- -te at›l-
dustaghane sok- -dan / -den, tüfl- ~ düfl-
gazamat kapat- -tan / -ten boyla-
goduglug kama- t›k›l-
hapis yap- ~ çap- yab›l- ~
cab›l-
hapishane yab›p kuy- kamal-
harip biklep kuy- otur- ~ ut›r-
hebis oturt- ~ ut›rt- ç›k- ~ fl›k-
hebshana ç›kar- ~ fl›gar- yat- ~ cat-
hibés boflat- ~ bocat-
hibéshane
içeri
kamakhana
kazamat
k›s›g
k›y›nl›k~k›nl›k
kodes
mahbes
mahbushana
mahpushane
oru
refletke art›
tam ~ dam
tafl kapç›n
tevkifhane
timér çitlék
timér refletke
totkondar yort›
tussaghana
tutk›nhana



Cezaevi Argosu

Mehmet Çelik*

a¤›r makineli Cezaevinde, karavana olarak ç›kar›lan kuru 
fasulye ve nohut yemekleri

arpac› Yankesici
asansör Tutuklu ve hükümlülerin ip kullanarak birbi-

riyle haberleflme sistemi
ayak bast› paras› Ko¤ufla yeni gelen kiflilerden istenen para
aye Keriz
baba Tutuklu ve hükümlülere maddî ve manevî 

yard›m sa¤layan, zengin, sözü geçerli ve hima-
yesinde adamlar› olan kifli

beyaz Eroin
bitirim ‹fl bitiren, tam cezaevi raconu uygulayan kifli
bomba patlamas› Baflka bir suçtan yeni bir cezan›n gelmesi
boran Ölüm orucuna giren direniflçi
boru cinayeti Erkekler aras›nda efl cinsel iliflki
canl› Paras› çok olan; Abimiz canl›.
c›b›r Manita
cikcik ‹lk defa cezaevine düflen kifli
cukkas› sa¤lam Paras› çok, cebi dolu
çakal Birinin yan›nda ayak iflleri ile u¤raflan tutuklu

ve hükümlü

* Mehmet Çelik, T.C. Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü Ce-
za ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri Personeli Ankara E¤itim Merkezi, Cezaevi II.
Müdürü, Ankara. 



çakmak Silâh
çarflaf Esrar sarmada kullan›lan sarma kâ¤›d›
çekirdek Mermi
çorbac› / zindanc› Tutuklu ve hükümlülerin cezaevi personeline 

takt›¤› isim 
dal Tek
dandik Sa¤lam olmayan çürük ve basit eflya
day› Ko¤ufl veya k›s›m yönetimini elinde tutan, tu-

tuklu ve hükümlülere söz geçiren hat›r› say›l›r 
kifli

dinozor Günü geçmifl; Dinozor olmufl
erkete Tutuklu ve hükümlülerin kumar benzeri yasak

ifllerle u¤rafl›rken personelin gözetlenmesi
faça bozmak Bir kiflinin yüzünü kesici aletle çizmek, yarala-

mak
fitil Para saklamak için oluflturulan bir yöntem
gel gel Rüflvete al›flt›rmak için verilen ön para veya 

hediye
gergedan Tutuklu ve hükümlülerin infaz ve koruma me-

murlar›na takt›¤› isim
gofti H›rs›zl›k
göfti Çok yalan söyleyen
güzellik yapmak Para vermek, imkân sa¤lamak 
hava atmak Korkutmak ve sindirmek için gözda¤› vermek
hava yolu Bahçeden, bahçeye top atarak haberleflme
hemflo Aralar›nda hemflehrilik ba¤› olan hükümlülerin

birbirlerine hitaplar› 
heval Dost, arkadafl 
hortumcu Büyük vurgun yapan, banka soyan kifli; tümden

toplay›p götüren, yüksek miktarda para dolan-
d›ran 

›h› Görevli memurun geldi¤ini belirtir ünlem
kald›r›m üstü H›rs›zl›k
kara flimflek Zeytin
kaflar Y›llanm›fl, iyi veya kötüyü önceden fark eden,

kurnaz mahkûm
kene Para
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kervan Ölüm orucuna kat›lan grup
ketenpele Aldat›lma, tezgâha gelme, oyuna gelme
k›r›k Meflru olmayan ifllerle u¤raflan veya davran›fl 

sergileyen
k›z›l Örgüt kararl›l›¤› en yüksek uç kifli
k›z›l boran Ölüm orucunda ölüme en yak›n olan kifli
kodes Hücre, ›slah odas›
kolpa yapmak Sözle veya ima yoluyla karfl›s›ndakine gözda¤›

vermek
komuncu Örgüt içi yaflam biçimini flekillendiren kifli
kusmak Bildiklerini anlatmak
kufl/haberci Cezaevine yasak madde tafl›yan kifli
lavuk Aptal, salak
makara Dalga geçme; biriyle e¤lenme
malta Cezaevi blok ana koridoru
maltava B›çak
misafir Görev bafl›ndaki nöbetçi infaz ve koruma me-

muru
Naflla! ‘Kaç, git!’ anlam›nda emir
navs›m Kavat; yolsuz iliflkilere arac›l›k eden erkek 
ot Esrar
pacos Sahte kabaday›
papara Azarlama
papik Hap
peraflüt Esrik, çok seri hareket eden, ne yapt›¤›n› bil-

meyen bir nevi uyur gezer 
rajon kesmek Tutuklu ve hükümlülerden para toplama, teh-

dit etme, gibi her türlü ç›kar iliflkilerine girmek
sakal almak Tutuklu ve hükümlülerden zorla haks›z ka-

zanç temin etmek
sakal› kesmek Haks›z kazanc›n sona erdirilmesi
sar› bomba Uyuflturucu hap
sipali Para 
tabutluk Terör örgütlerinin, tek kiflilik veya oda tipi ola-

rak infla edilmifl cezaevlerine verdikleri isim
tanju Eflcinsel erkek
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tektekçilik Kantinden al›nan malzemenin ko¤uflta fahifl fi-
yatla tek tek sat›lmas›

t›rnakç›l›k Para sayarken bir k›s›m paran›n doland›r›larak
karfl›daki kifliye eksik verilmesi

top Eflcinsel erkek
top etmek Onur ve haysiyetiyle oynamak
toprak Hemflehri; ayn› yöreden olan tutuklu ve hü-

kümlülerin birbirlerine hitab› 
uçlanmak Tutuklu ve hükümlülerin para ve yasak olan 

maddeleri istemek için emir kipinde kullan›lan
fiil; Uçlan!

volta atmak Belli bir bölgede belli h›zda, sert bir flekilde ileri
geri yürümek

yol almak Kaçmak
yolunu bulmak Avanta almak
yüksek topuklu Marlboro sigaras›
zarf atma Bilgi almak için sanki biliyormufl gibi konuflmak
zula Yasak olan maddelerin gizlendi¤i yer
zula patlamas› Yasak olan maddelerin gizlendi¤i yerin ortaya

ç›kar›lmas›

624 • Hapishane Kitab›




