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ÖZET 
İki ayrı bölüm olarak ele aldığımız bu makalede, ilk olarak hapishane 
kurumunu ınüşteınilatından soyutlayarak İslam öncesi ve islfuni dönemin ilk üç 
asrındaki tarilli süreciıli inceledik. Hapis ve hapishane kavramlarının tilolajik 
yapısını kısaca ele aldıkian sonra, Hz. Peygamber, Bulefii-i Riişidin, Eınev! ve 
Abbas! döneminde hapishanderin yapısı, işleyişi ve bir takım hapis 
uygulamalarımı ömekler verdik. Bu tarihi bilgilere ilave olarak İslam'ın insan 
haklarına verdiği öneme rağmen, istisnai birkaç halitenin uygulaması dışında, 
hapishane binalanımı ve koşullannın ne denli dayanılmaz olduğunu, işlenen 
insan hakkı ihlallerinin boyutunu gözler önüne serıneye çalıştık. Aynı zanıanda 
tarilun her döneminde hapishane ve hapis cezasınm uygulama gereksiniıninin 
kaçımlmazlığıın izah ettik. 
İkinci kısımda ise hapishane unsurlarını ele alıp, ınalıh.'1lll1lann yaşam 
koşullannın İslam huh.ı.ık literetüründeki ve pratikteki yansıınalannı, 
malıkurnlara uygulanan muamele tarzlarını araştırdık Daha sonra 
hapishanderin tiziki yapısını ele alıp, günümÜZ hapishane modelleriyle 
karşılaştınnalı olarak malıkurnun yaşam şartlarma ne denli uygun olup 
olmadığım tartıştık. Makalemizi, hapishane personeli ve bunların mahh.'1lll1larla 
olan diyalogunu inceleyerek. genel bir değerlendirmeyle sonuçlandırdık. 

HAPİ S HANELER 

ı-Hapishane Kelimesinin Lügat Ve Istılah Anlamı 

Tutulan, alıkonulan, engellenen yer anlaımnda kullamlan hapishane 
Arapça lı.b.s. kökünden türemiştir. 1 Kelimenin diğer Arapça türevlerine 
gelince bunlar "habs, mahbes, mahbOs, habfs"dir 2 Ayrıca hapishane 
anlamında kullanılan diğer kelime de s.c.n. kökünden türeyen ve literatürde 

O.MÜ Dalıiyat Fah.iiltesi Araştırına Görevlisi. 
1 İbn Manzür, Lisarıu'l- 'Arabi'l- Mulıft, Kahire, ty. , L 702-vd.; cl- Makrizl, Kitfihu'l

Meviliz Ve'l- 'İtiblir, ty., JI,l87-vdd. 
İbn Manzfır, I, 702-703, Kelimenin kökeni ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Komisyon, El
Mevsüati'l- Fıkluyye, "Habs" md., Kuvcyt 1983, XVI, s.282 
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daha fazla yer bulan sicn kelimesidir. Hapishane görevlisine Seedin malıkuma 
ise Secf.n. Mescun ismi verilıniştir.3 

Bu kelimeler genellikle ilk anlam olarak hapishane ifadesine karşılık 
olarak kullanılsa bile daha farklı anlamlan da bünyesinde barındırmaktadır. 
Örneğin s.c.n den türeyen, Siccfn kelimesi sözlükte, "devamlı, şiddetli, 
kötülerin kitabının konulduğu yer, cehennemde bir dere, açık ve ortada, 
çevresine hurma konulmuş hurma ağacı" gibi anlamlarda da kullanılmıştır.4 

Belirttiğimiz bu kelimelerin tümü Kur'an-ı Kerimde hapishaneye 
karşılık olarak kullanılmasına rağmen, genellikle terim anlamını içeren 
ifadenin sicn kelimesinde yoğuntaştığını görmekteyiz. Irene Scheneider Sicn 
kelimesinin Grekçe' deki Signon kelimesinin bir versiyonu olduğunu iddia 
etmektedir.5 Ancak bu görüşü doğrulayacak başka bir bilgiye rastlayamadık. 
Hasr kelimesi de bazı ayetlerde hapishane anlamında kullanılmıştır.6 

Ayetlerde hapishaneyi ifade eden bu farklı kelimelere rağmen, Sicn 
ifadesi daha sık kullanılmıştır. Ancak gerek dil bilimciler gerekse İslam 
hukukçulan · Sicn ve Habs kelimelerini rahatlıkla birbirlerinin yerine 
kullanmışlardır.7 Fakat aynı kökten türeyen Siccuz kelimesi hakkında farklı 
yorumlar yapılmıştır. Mutaffifin suresinde geçen "Doğrusu günahkarların 

yazısı. muhakkak Id siccfndedir. Siccfn nedir bilir misin? Yazılm1ş bir kitaptır 
o. "8 ayetinden yola çıkarak . Elmalılı Ham di Y azır bu kelimeye hapishane 
anlamı yüklemiş ve kelimenin s.c.n. kökünden türediğini, mübalağa ismi veya 
sıfatı olduğunu söylemiştir.9 

Zemahşefı ise ayetteki siccuz' in ne olduğu sorusuna yine ayette 
verilen cevaptan yola çıkarak şu şekilde bir açıklama getirmiştir: 
"'Siccfn "denen o kitap Id onu kim görse onda hayır olmad1ğım anlar. 
Dolay1:nyla hapsetmek slklştmnak anlamında "secin" den .fiil kalzbında 
"'S'· ~ ... "kıl! 1 n 10 

ı cem ısmı t. am .m1ş r. 

Şüphesiz sicn kelimesi Kur'an'da Yusuf kıssasının anlatımında tam 
olarak hapishane kelimesini karşılamıştır. Habs kelimesi ise sadece Millde 
Suresinde şu şekilde geçmektedir: " ... Ya da yeryüzünde yolculuk ederken 
başımza ölüm musibeti gelmiş ise. sizden olmayan iki kişi (şahitlik etsin). 
Kuşkıılanırsanzz namazdan sonra onları tutar (yemin ettirir) smız. "11 Ancak 
her ne kadar lıabs kelimesinin sicn kelimesinin yerine kullanıldığını söylesek 

3 İbn Mfuızfır. III 194 7 
.ı Asım EtencÜ, Kiimus Tercümesi, İstanbul 1305, IV, 646, İbn Manzfır, III, 1947 
5 Sclıeneider. "Sulj11". tml • The Encylopaedia ofİsHim, Leiden 1996, IX ,547 
6 Kur'an İsrii,17/8: Tevbe, 9/5 
7 ·Amir. et- Ta'zir fi'ş-Şertati'l-fçlı1miyye, yy. ty., s.362 
8 Kur' an .. Mütaffifin. 83n-9 
9 Yazır, Hak Dini Kur'iiıı Dili, Sadeleştiren: İsmail Kın-açarn ve diğerleri, İstanbul 1992, s.64-

67 
10 ez-Zemahşeri, el-Keşşiif 'an Haktliki't-TemJl ve 'Uyflmı'l-Ekavll fi Vııcfilzi't-Tev't~ 

Beyrul, ty., N. 231 
11 Kur'an.M1iide5/106 ı 

---~ --,.ı- - J 
~---- ----·-·------·-------~-----'----------1-=----------
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de. bu avet-i kerimede ıstılahi anlamda bir hapis cezasından bahsetmek 
mümkün değildir. 12 

Yusuf sOresinde geçen ayetlerde sözü edilen zindan/hapishane13
, 

'·siyasi güç tarafından kendi otoritesini muhalefete benimsetmek maksadı ile 
kullanılan ve caydırıcı ·rol üstlenen merkez" olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ayrıca Şu'ara sılresinde Firavun'un Hz. Musa'yı hapse atmakla tehdit 
etmesi, 14 her totaliter/baskıcı sistemde olduğu gibi, haps in, başkaidırıyı 
sindirme amacıyla kullanıldığının açık göstergesidir. 

Ayetlerde geçen ve bizim izaha çalıştığımız lıabs kelimesi, tutuklama, 
alıkoyma, hapsetme anlamlarında kullanıldığı gibi, İslam kurumlan içerisinde 
ilk dönemden itibaren varlığını sürdüren ve bir malın özel mülkiyetten 
çıkanlarak Allalı yolunda kullanılmak üzere kamu yararına ayrılınası işlemi 
olan vakıf terimini de kapsaını içerisine almıştır. 15 

Neticede terim anlamı olarak suç işleyenierin belirli bir zaman 
diliminde alıkonulduklan mekanı ifade eden hapishaneye16 karşılık Kur' an' da 
kullanılan kelimelerin, her ne kadar farklı anlamlara gelse de, tümünün 
içeriğinde kötüye. oluınsuza, tecride işaret eden anlamlar olduğu açıktır. 

2-İsHim Öncesi Hapishanelere Genel Bir Bakış 
Kur'an ayetlerinden de anlaşıldığı kadarı ile, eski medeniyetlerde 

hapishanelerin, yerleşik sisteme geçmiş, belirli ölçüde gelişmiş bir hukuk 
sistemine sahip bölgelerde var olduğunu söylememiz mümkündür. Ancak bu 
hapishanelerin, suçluyu cezalandırma ve topluma kazandırma işlevinin 
dışında cezası kesinleşip, infaz gerçekleştirilene kadar, suçlunun bekletildiği 
mekanlar olduğu anlaşılmaktadır. Eski ve Yeni Alıifte geçen hapishane 
anlatımı ile Kur'an'daki anlatım bir biri ile örtüşmektedir. Hz. Yusuf ve 
Musa'nın hapsediliş hikayeleri her üç ilahi kitapta da tüm yönleri ile ele 
alınınıştır. 17 

· 

İslam' dan önce · Romalılarda genelde idam cezası uygulanmakla 
birlikte bazı durumlarda ölüm cezası müebbet hapse çevrilmiş, mahkumlar 
açık cezaevi usulü, özel ve kapalı işyerlerinde çalıştınlmıştır. 18 Kanaatimizce, 

11 el-Lelılb. es-Süciln Mezayiilıii ve 'Uyilbülıii min Viclıeti'll-Nazari'l-Isliihiyye, Riyad 1984, 
s.21 

ı:ı Kur'an. Yusuf 12/25,32.33,35,39.41.42,100 
14 Kur'an, şu·ara, 26/29 
15 Bardakoğlu, "lıapis"md. T.D. V.İ.A., İstanbul, I 997, XVI, 54; Daha geniş bilgi için bkz. 

Komisvon. Mevsfiatü'l-Fıkhiyye. s.284 
16 Doğan: Büyük Türkçe Sözliik, İstanbul 1996 s.460 : İbn Kuteybe, et-Turuku'l-Hükmiyye, 

Beyrut, t.y., s. 102; el-Mevsfiatü'l-Fıklıiyye, s.282 
17 Kur'an. Yusuf 12/2..1.32,33,35.39.41.42.100; E~ki Abit, Ezra 7/26, Levililer 24/12, Sayılar 

15/34, Yeremya 37/16, Tekvin 39/20: Yeni Alıit, Resullerin İşleri, 5/21-23, 16/23-27, 35-40, 
22/19 

18 Bardakoğlu ,XVI 54 
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ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesindeki asıl neden, af değil suçluları 
ağır işlerde çalıştırarak onların iş gücünden istifade etmektir. 

Yarı açık hapishaneler dışında, hapis cezalarının ilk ol<!fak tatbikatma 
başlandığı sıralarda, tutukluların ceza maksadı ile kapattidıkları yerler 
kaleterin karanlık badrumları olmuştur. İtalya, Hollanda başta olmak üzere, 
batı ülkelerinde ancak, XVI. y. y .'dan itibaren hapishane! erin teşekküllü bir 
şekilde kurulmaya başladığını gömıekteyiz. 19 

Türklerde uygulaması çok fazla olmamakla birlikte hafif suçlar için 
kısa süreli hapis ve zorunlu İkarnet cezaları verildiğinden, hapishanelerin 
kısmen mevcudiyetinden söz edilebilir. 20 

İsHim öncesi uygarlıklarda hapisimnelerin mahiyeti hakkında geniş bir 
bilgiye sahip olmamamıza rağmen, toplumların yaşam şekilleri, diğer 
medeniyetlerle olan etkileşimleri, benimserlikleri ceza hukuk sistemleri, hapis 
ve hapishane anlayışları üzerinde etkili olmuştur. Örneğin göçebe Türklerde 
teşkilatlı bir hapishaneden bahsetmek anlamsız olur. Ancak, ticari alış veriş 
gereği dış etkilere açık olan ve yerleşik hayatın benimsendİğİ Maveraünnehir 
bölgesinde durumun daha farklı olduğu düşünülebilir. 

Cahiliye Arap toplumunda ise, yerleşik Araplar dışında, hapis cezası 
ve hapishane binaları yaygmlık kazanmamıştır. Bunda da en önemli etken, 
Orta Asya Türklerinde olduğu gibi göçebe yaşantısının ve toplumun tüm 
fertlerinin istisnasız benimsediği, iç düzeni sağlayan sabit hukuk sistemlerinin 
olmayışıdır. Arapların hapis cezası yerine, kabile prensiplerine aykırı 
davranan kişileri sürgünle/tardia/kabile dışı bırakma ile cezalandırma usulü 
daha fazla yaygınlık kazannuştır.21 Şüphesiz ki hapis cezasımn tatbiki için 
sağlam olarak inşa edilmiş bir hapishaneye, muhafızlara/gardiyaıılara ihtiyaç 
vardır. Çölde yaşayan. sürekli hayvanları için otlak arayan bedeviler için 
hapishanenin varlığından bahsetmek bir bakıma anlamsızdır.22 

Güney Arabistan'ın durumunun kuzeye nazaran daha .farklı olduğu 
bilinen bir gerçektir. Deniz ticaretinin merkezi olan, farklı milletlerle 
kaynaşma imkanı ve kültür alış verişinde bulunan bölge halkının yerleşik bir 
devlet nizamma sahip olması ayıncı bir unsur olarak karşımıza çıkınaktadır.23 

Bu bölgenin dışında Arap yarımadasında Mekke, Medine gibi şehir 

merkezlerinde de hapishane olarak kullanılan özel mekanlardan 
bahsedilmektedir. 24 Bu hapishanelerde mahkumların el ve ayaklarından, ucu 

19 Dönmezer-Erman . Nazart ve Tatbikt Ceza Hukukuku, İstanbul 1966 II 675; Atar, 
Fahrettin. İcra ı•e İflas, s.253 

20 Bardakoğlu, XVI, 54 
21 Scheneider. "sıcfju"md, IX, 547 
22 Cahiliye döne~de Hicaz B? I gesinin siyasi-coğrafi-kültürel yapısı hakkında geniş bilgi için 

bkz.Hizmetli. b;lllm Tarihi (llkDiiuem), Ankara, 1999. s.l51-191 
23 el-Bezı·e. ef-Eçr ı•e's-Sicufi'ş-Şi'ri'l- 'Arahi, Beyrut 1985, s.lOO 
24 el-Bezı·e .s. 100 
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duvara sabitleştirilniiş zinciriere bağlandığına, ve hapishane gardiyanlarına 
Jıaddad ismi verildiğine dair bilgilere rastlamaktayız. 25 

İslam öncesi toplumlarda, başta yöneticilerin varlıklarını sürdürmek 
ve yönetilenleri baskı altında tutmak, fertterin ve toplumun çıkarlarını 
korumak maksadı ile suçlulan tutuklayıp hapsettikleri anlaşılmaktadır. 
Yerleşik hayat biçimini kabullenememiş göçebe toplumlarda ise suçlu kişiyi 
toplumdan tecrit, yani sürgün. hapis cezasına denk bir müeyyide olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

3- Hz.Peygamber Zamanında Hapishaneler 

İnsanlığa gönderilen tüm ilahi dinlerin temel gayesi toplum adaletinin 
tesısı ve fertlere insanca yaşama biçimi sunmasıdır. Kur'an ayetlerine 
bakıldığında toplum içi anarşiye kesinlikle yer verilmemesinin, kaynaşmanın 
sağlanmasının, ferdin kişisel haklannın korunmasının İslam toplumu için 
kaçınılmaz olduğu görülecektir.26 İctimai ve ferdi içerikli hatalara karşı 
uygulanacak müeyyidelerin bir kısmına açıklık getirilmiş, ancak toplumun 
örfi yapısı da göz önünde bulundurularak teferruata dair hususlar yasama ve 
yargı organlarına bırakılmıştır. 

Kur'an'da herhangi bir suça karşılık hapis cezasının gerekli olduğunu 
ima eden herhangi bir ifade ile karşılaşılmamaktadır27 • Sadece Nisa suresi 15 
ve Tevbe Suresi 5. ayet-ikerimelerde kısmi ve özel durumlar için söz konusu 
olan hapis cezalanndan bahsedilmektedir. Nisa Suresinde geçen ayette, 
anladığımız şekliyle bir J1apisten bahsedilmeyip, fuhuş yapan kadınların kendi 
evlerinde alıkonulması söz konusudur.28 Zemahşeri ayetin yorumunda, bu 
uygulamanın İslamın ilk dönemlerinde yürürlükte olduğunu, zina eden erkek 
ve kadınlarla ilgili hükümler inzal olduğunda bu ayetin "nesh" edildiğini 
söylemektedir. Ona göre ayette kastedilen, kadının dışan çıktığı zaman 
karşılaşacağı güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik tavsiyedir.29 Zaten ayetin 
genel anlamda bir hapis cezasını kapsamadığı açıktır. Karan veren hakim 
değil, suçu işleyen kadının birinci derece yakınıdır. Oysa hapis cezasında 
karar olayın dışında olan üçüncü şahıs tarafından verilmektedir. 30 Tevbe 
suresinde ise daha açık olarak hapisten bahsedilmektedir. "Haram aylar 
çıkınca (size savaş açan ve saldıran) ınüşrikleri (aranızda harp hali devam 
ı.;_ttiği sürece) bulduğunuz yerde öldürün, onlan yakalayın, onlan hapsedin."31 

Ayette hapis cezasından bahsedilmesine rağmen, kelimenin öldünne, 

25 Bardakocrlu IX 55 
26 Kur'an. 4t5S. 5f8.42. 6/152, 3/l03. 8/46 
27 Bilm~n. Miiid~ 33. iiy~t-i k~riın~d~ki "'Bulunduklan yerd~n silıillıneleridir" ifadesini d~lil 

göst~rer~k. hapis cezasının kitap v~ sürın~tl~ sabit olduğu sonucuna varmıştır. (Bilm~n. 
Ömer Nasuhi. Hukuki 1\·Lamiyye ve Lftılalıatı Fıklıiyye Kiimusu, İstanbul 1976, III, 33) 

.;ıı Kur' an. Nisa. 3/l5 
2
' ~z- z~mahş~ıi, I, 511 

Jrı el-Lehib, s.93 
31 Kur' an, Tevbe 9/5 

~.r -.--· --- -. ,. .· 
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yakalama ifadeleri ile birlikte kullanılması, esiriere tatbik edilecek tek 
cezanın hapis olmadığını, saldıran ve savaş ilan eden müşriklere muharebe 
süresince karşı koyuşu teşvik mahiyetinde bu ifadenin söylendiğini ortaya 
koymaktadır. 

Hz.Peygamberin savaş esirlerine karşı muamelesine baktığımızda, 
onun hapisten ziyade affa yönelik bir yaklaşım içinde olduğunu görürüz. 
Dolayısıyla Kur'an da hapsi emreden veya yasaklayan bir nass'ın 
bulunmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.32 İslamın ilk dönemlerinde ileride de 
izah edeceğimiz hapis cezası tatbikatını ise, Arap toplumunda süregelen 
uygulamaların bir devamı olarak izah etmek mümkündür. 

Resülullah'ın, "hılfu'l-fudı11" 33 örneğinde olduğu gibi cahiliye 
dönemindeki, İslam'ın genel nıhuna uygun bir takım uygulaınaları 
benimsediğini ve tatbik ettiğini düşünürsek, hapis ve hapishane kavramlarını 
da bu kategoride değerlendirmemiz mümkündür. Fakat Hz.Peygamber 
döneminde bugün anladığımız şekliyle bir hapishanenin mevcut olmadığını 
göz ardı etmememiz gerekmektedir. Hapis sadece, suçluyu te' dip veya 
suçunun kesinleşeceği zamana kadar ev, mescit gibi mekanlarda veya 
davacının kendi evinde tutması şeklinde gerçekleşmekte idi. Bu nedenle 
Hz.Peygamber mahkumlara "esir" ismi vermekte idi. 34 

İslam· da asıl olan. kişi hak ve özgürlükleri olup, özgürlüklerin 
smırlandırılması. hukukun çiğnemnesi müstesna, nomıal dışı bir uygulamadır. 
Kur·an ferdin doğuştan özgürlüğünü şu şekilde açıklamaktadır: "O size 
yeJJ·7·iziinii boyun eğerdiJ·di. Haydi onıın.yeryiizüniin omuzlarmda yürüyün ve 
Allah 'ın rızkzndan yiyin. "35 Yine başka bir ayette Kur'an "Ey inanan lar, kendi 
evlermizden başka evlere, izin alip hallana selam vermeden girmeyin. 
Herhalde bunun sizler için daha iyi olduğunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada 
kimseyi bulamazsanzz. size izin verilineeye kadar oraya girmeyin ve eğer size 
dönün denilirse. dönün: bu sizin için dalıa tenıizdir."36 şeklinde ferdin 
özgürlüğü ve insan hakları ile ilintili izahatta bulunmaktadır. Hz. Peygamber 
de bu Kur'anl üslubu prensip edinmiş ve bugün milletlerarası insan hakları 
derneklerinin henüz yeni gündeme getirmeye başladıkları düşünceleri, bizatihi 
önderi olduğu toplumda, uygulamış, ileriye dönük tüm insanlığın bundan 
faydalanması için de hayatının sonuna kadar var gücü ile mücadele etmiştir.37 

c d-Lehib. s.93 
n Hamidullalı. İslt1m.Peygamheri, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1995, L 53 
~ d· Kettanl. et- Teralibil 'l- İtlariyye, Beyrut ty. I, 297 krş. Özel, Alunet, Hz. 

Hz. Peygamberin Yiiııetimi, İstanbul ı 99 ı, II, 55; el- Bezre, s.24 
35 Kur' an. Mülk 67/15 
36 Kuı·'an. Nur 24/27-8 
.o et-Eıvanl. Tlıe Rig/ıts of t/ıe Accused itı Islam, ·nıe American Journal of İsliiınic Social 

Scienses, XI/3. Herndon. 1994. s.361: Schncider,1rene. Imprismmıeut lll Pre-Classıcal Aud 
Classıcal Jslamıc Law, III2. Lciden ı 995, s.l7 1 
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Resülullah' ın." Mekke döneminde kendisi tarafından uygulanan bir 
hapis cezasına rastlayaınıyoruz. Bunun nedeni ise. İslam toplumunun teşekkül 
etmemesi. hüküm ayetlerinin nazil olmaması,Müslümanlann müşriklerin 

yoğun baskısı altında bulunmaları ve hukuk kurallarını İcra edecek idarf 
mekanızmalann mevcut olmamasıdır. Zaten bu dönemde hapsedil en, 
işkenceye maruz kalanlar İsiarnı tercih etmiş olan Hz.Peygaınber ve 
arkadaşları idi. 

Mekke'de Müslümanlara karşı alınan boykot kararının mahiyetini 
incelediğimizde: onun bugünkü açık cezaevi ve hatta daha kötü şartlarda bir 
hapis hayatı olduğunu söyleyebiliriz. 

Müşrikler Müslümanlara karşı uygulamış oldukları yıldırma 

harekatının tümü sonuçsuz kalınca, akla mantığa sığmayacak teşebbüslerde 
bulunmuşlardır. Ferdi olarak vermiş oldukları hapis cezalannın etkili 
olmadığını gören müşrikler, Haşimoğulları mensuplannın toplu boykot 
edilmesi karanna vanmşlar, aile fertleri müttefikleri ve akrabaları, yani 
Mutt:lliboğullan ile komışulınasını, onlarla birlikte oturulmasını, kız alıp 

verilmesini ve ticari ınünasebette bulunulmasını yasaklayan bir anlaşma 
iınzalamışlardır. Onlar bu konuda o kadar ciddi idiler ki, anlaşma kurallannın 

bulunduğu vesikayı kutsallaşmacak biçimde Kabe içine asınışlardır.38 

Bu karar uyarınca Müslümanlar, Mekke dışında Ş'ib-i Ebi Ta.Iib 
adında adeta hapishaneyi andıran küçük bir vadiye sığınınaya mecbur 
edilmişlerdir. Burada y~şanan dranmtik sahneler, boykot edilenlerin tüm 
hürriyetlerine el konulması, tam bir hapishane hayatı yaşandığını bize 
anımsatmaktadır. Şu örnek zaıınımızca olayın vahametini ve bu boykot 
hadisesini niçin tutukluluk kategorisinde değerlendirdiğimizi daha iyi 
açıklayacaktır. Yiyecek bulamadığı için açlıktan kıvranan bir kişi, uzun süre 
önce kesilmiş hayvanın artığı olan deri parçasını bulduğunda bunu suda 
kaynatıp yemek yapma düşüncesi ile büyük bir sevince gark olmuştur. Boykot 
sadece sefaletle smırlı kalmayıp, aynı zamaı1da Müslümanların serbest 
dolaşım özgürlüğünü de ellerinden almıştır. Hz.Peygamber'in peşine adamlar 
takıp, Kabe'yi ziyarete gelen müşrik hacı adaylarına İslam 'ı tebliğ hareketi 
engellenmiştir. 39 

Yaklaşık iki-üç yıl süren tutukluluk ve tecrit hayatmı. bedevi 
yaşantıdaki. kabile kurallarını çiğneyen üyelerin kabile dışma sürülmesi 
olayının, yerleşik hayattaki farklı bir yansıması olarak düşünebiliriz. 

Hz. Peygamber· in M edineye hicreti. site devletinin kurulması ve ilk 
anayasanın ilanından sonra, bağımsız yargı organları çalışmaya başlamış, iç 
ve dış tehlikeleri ortadan kaldıracak müeyyideler yürürlüğe konmuştur.40 

,~ Daha geniş bilgi için bkz. İbn İshak, Sfret. tlık. Muhammed Haınidullalı. Konya 1981. 
s.l37vd. 

39 Hamidullah, II. 934 
40 el-Elvilnl. s.349 
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Müslümanlar ve Gayri Müslimler tarafindan işlenen suçlar karşılıksız 
kalmamış, Hz.Peygamber'in bizatihi kendi uygulamaları doğrultusunda 
cezalandırılınıştır. Had cezalarında olduğu gibi birtakım cezaların infazında 
hapis cezasına baş vurulınuştıır. 

Medine 'ye hicretin ilk yıllarında kadılık vazifesini Hz. Peygamber 
bizatihi kendisi :yürütmüştür. Ancak toprakların genişlemesi ile birlikte, 
Medine dışındaki bölgeler için yeni kadı tayinleri zorunlu hale gelmiştir. Bu 
görevi, örneğin Yemen'de Hz. Ali, Ebu Musa ei-Eş'ar1, Muiz b.Cebel gibi 
sal1abeler üstlenmiştir. Dolayısıyla tayin edilen bu kadılar, diğer cezalarda 
olduğu gibi hapis cezasım da Medine örneğini göz önünde bulundurarak 
uygulamaya koymuşlardır.41 

Hz.Peygamber döneminde hapis cezalarımn nerelerde, nasıL hangi 
amaçlarla tatbik edildiğine dair birtakım örneklerden balısetmek, dal1a sonraki 
dönemler için hapis cezasının uygulanış yöntemi ile ilgili hususlara ışık 
tutacaktır. 

Hendek savaşını müteakip Sad b. Mu'az'ın görüşü doğrultusunda 
verilen hüküm sonucunda, Müslümanları arkadan vurnıa niyetinde olan ve 
imzalanan anlaşmaya ihanet eden Benii Kureyza Yahudileri, çağrıya uyarak 
kalelerinden çıktıktan sonra, Resuluilah onları Klse binti Hans42 isimli bir 
kadının evinde hapsetmiş, daha sonra ise ihanetlerinin cezası olarak 
öldürülmüşlerdir. 43 

İslam hukukunda hapis cezasını gerektiren haller, hukuk literatüründe 
detayı ile yer bulmasına rağmen, biz bu hususu konumuz kapsamı dışında 
gördüğümüz için. üzerinde fazla durnıa ihtiyacı hissetmiyoruz. Ancak Beni 
Kureyza örneğinde olduğu gibi hangi suçların hapisle sonuçlanacağına dair 
Hz.Peygamberin kesin bir tavrının mevcut olmadığı görülmektedir. Vahiy ile 
sabit alınayan hususlarda Hz.Peygamber yerine göre ashabınlll görüşüne dahi 
başvurnıuş, yapılan İstişare sonucunda yukarıdaki örnekte olduğu gibi en 
makul görüş benimsenmiştir. 

Mekkeli aristokrat sınıfin. gerek İslamiyet öncesi gerekse İslam'ın ilk 
yayılış döneminde, Müslümanlara uygulamış oldukları hapis cezaları, 

Hz.Peygamberin tatbikatından önce Arap Yarımadası'nda hapis cezalarının 
yaygın olduğunun bir delilidir. 

41 el-EM!nl. s.329 
4

:! Zikri geçen kadının isıninin Renıle binti I-Iaris olduğunu iddia edenlerde ınevcuttur. Vakidi 
ise eserinde sadece binti Haris ismine yer vermiştir. (Viikidl, Muhammed b. Ömer, Megazı , 
yy. 1984, II, 512.) 

43 İbn Hişiim, Muhammed Abdulmelik, es-~'lretü'n-Nebeviyye, thk. Mustata Sakkii, İbrahim 
ei-Ebyiiri, Abdulhatiz Şelebi , Beyrut. ty. , III, 440vd. Schneıder, İmprisoııment, s.l61; 
Güner. Osman. Resfilıılla/ı 'm E/ıl-i Kitaplıı Münasebetleri, Ankara 1997. s. 294 vd.: Hz. 
Hz.Peygaınberin Yahudilere karşı oldukça katı ve intikam duygusu ile hareket ettiğine dair 
itimzlam Mevdfıdi, akı_lcı ve doğru bilgilere dayalı olarak mantıklı cevaplar 
venniştir.(Mevdfıdi, Cilıacl Isllim'cla Savaş Hııkulm, Çev. MBeşir Eryarsoy, İstanbul 1992, 
s.361-366 
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Mekkelilerin · Müslümanlara baskı uyguladıkları dönemlerde 
muhtemelen. onların sıcak ve soğuğa maruz kalmaları, acı ve ızdırap 

çekmeleri için damsız ve çatısız odalarda zincire vunılmuş olarak 
hapsedildikleri bilinmektedir. Fakat çatısı olmayan bu yapılar mahkumların 
kaçışını kolaylaştımuştır. ResuluHalı 'ın Medine'den Mekke 'deki tutuklu 
Müslümanları kurtannak ınaksadı ile casuslar gönderdiği ve bunları merdiven 
yardımı ile kurtardığı rivayet edilmektedir.44 Bunlardan biri olan Velfd b. 
Muğire gizlice Mekke'ye giderek, tavansız bir hapishanede elleri ve ayakları 
bağlı iki Müslüman tutukluyu kurtannayı başamuştır.45 

Mekkelilerin, Müslümanlan hapsettiğine dair diğer bir örnek ise, 
Hudeybiye anlaşması esnasında, şartlar üzerinde tartışılırken, hapisten kaçıp 
ayağındaki zincirleri sürüyerek çıkagelen Süheyl b. Amr'ın oğlu Ebu 
C en der in durumudur. Ebu Cendel daha önce Müslüman olmuş ve Kureyş 
tarafından zincirlenerek hapse atılmıştı. Anlaşma şartlan uyarınca Ebu Cendel 
müşrik olan babasma teslim edilmiş ve Hz. Ömer başta olmak üzere 
sahabenin ileri gelenleri bu duruma itiraz etmiştir. Buna karşılık 

Hz.Peygamber onu şu sözlerle teskin etmiştir: "Ey Eba Cendel ! Sabret 
Cenab-z Hak yakında seni ve Mekke 'de hapsedilmiş olan Müslümanları bu 
beladan kurtaracaktır. "46 

· 

Hz. Peygamberin bu ifadesinden bir çok Müslüman' 111 Mekke' de 
mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Öyle ki Ebu Cendel ile aynı kaderi paylaşıp, 
Mekke 'deki hapishanelerden kaçan Müslümanların "el-'İs" denilen yerde 
toplandıkları ve sayılarını~ üç yüze ulaştığından bahsedilmektedir.47 

Hz.Peygamber ve karşıt güçlerin pratikte hapis cezalarını tatbik ediş 
amaç ve yöntemlerini günümüzün bakış açısı ile, insan hakları bağlammda 
değerlendirdiğimizde bariz bir farklılık karşımıza çıkmaktadır. Hz.Peyganıber 
tarafından hapis cezasını uygulamadaki temel amaç; ferdin haklarını korumak, 
anarşiyi önlemek, İslam toplumunu ortadan kaldırmaya yönelik iç ve dış 
tehditleri tesirsiz hale getirmektir. 

Resulüllah' ın hapsetme gerekçelerine baktığımızda bu tezimiz 
doğmlanmaktadır. Genellikle Hz.Peygamber borcunu ödemeyen, suç işleyip 
işlemediği kesinleşmeyip töhmet altında bulunan şahısları hapsetmekte idi. 48 

Sahih hadis kitaplarında Resulüllah 'ın töhmete istinaden insanları hapsettiği, 
daha sonra ise onları serbest bıraktığı sıkça geçmektedir.49 Bu günkü gözaltına 
alına ile eşdeğer olan, töhmete bağlı tutuklama, iddia sahibinin iddiasının 

44 Hamidullalı. II 934; Atar. İcra ı•e İflas, s.253 vd. · 
45 

Hulagu. M. Metin. ivWm Ilukukmula Kişinin llapsi. (Basılınaınış Yüksek Lisans Tezi), 
Kayseri 1996. s.23 · 

46 İbn Hişiim. III, 3 I 8vd. 
47 İbn Hişiim. II. 324; Hamidullah. J.,fc1m Peygamberi, I. 260-261 
48 

es- San'anl. el-Musamıej. Bcı1·ut 1972. VIII. 308: Ebu Davud, Sünen, Beyrut, 1989, 23/28 
49 

Müslim. Sa/ı'ilı, Kalıirc ty .. Kitahu'1-Müsakiit. VIII, 67: ct-Tirm1z!. Sütıen, Mısır 1975, IV 
28, 14/21. nr.1417 
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doğruluğu veya yanlışlığı aniaşılana kadar geçen süre içerisindeki fiili 
durumdur. Şayet şüphelinin masumluğuna karar verilirse serbest 
bırakılmıştır. 50 

Bu dönemde uygulanan hapis cezaları, müebbet veya uzun süreli 
olmayıp, ya suçlunun infazına kadarki geçen zamanda ya da kefa~etle, hakim 
huzunma çıkacağına söz verme gibi şartlı tahliye şeklindedir.:ıı Hapisten 
kastın. suçlunun toplumla olan ikili ilişkilerine ınani olarak, ıslah edilip 
topluma kazandırma çabası olması, ilietin ortadan kalkması ile ceza 
müddetinin son bulmasını gerekli kılmıştır.52 

Hz.Peygamber: evleri,53 ibadet yeri olma özelliğinin dışında bir çok 
fonksiyonu İcra eden mescitleri hapishane olarak kullanmıştır. Mescitler 
erkekler için olduğu gibi kadınlar içinde hapishane görevi yapmıştır. 

Günümüz dünyasında. yaşanan savaşlar neticesinde elde edilen 
esirlerden mübadele usulü ile serbest bırakılanların dışındakilerin çoğunun ya 
öldürüldüğünü ya da yıllarca hapishanelerde tutulduğunu düşünürsek, 
Hz.Peygamberin savaş sonunda ele geçirmiş olduğu esiriere karşı 
uygulamalarının tüm dünya milletlerine ömek teşkil ettiğini söyleyebiliriz. 
İslam 'ın savaş dini olmayıp, barış ve kardeşliği temsil ettiği genel 
prensibinden yola çıkarak esiriere karşı hiçbir zaman sert bir tavır 
takınılınamış, Hz.Peygamber, ashabına, tutsaklara karşı daima cömert ve 
merhametli davranılmasını öğütlemiştir. Bu insani yaklaşımın zorunluluğunu 
Kur'an şu şekilde izah etmektedir: "yoksula, yetinıe ve esire omm sevgisi için 
yemek yedirirler. Biz size ancak Allah 'm rızası için yedirmekteyiz. Sizden ne 
bir karş1lık bekliyoruz. ne de hir teşekkür. Çünkü hiz asık surath çok zorlu bir 
günün azabmdan ötürü Rabbimizden korkanz derler. "54 

Örneğin. kendilerine on üç yıl boyunca işkence yapınaktan geri 
durmayan, hakianna tecavüz eden Mekkeli müşriklerden bir kısmı Bedir 
savaşından sonra esir alındığında, Resı1lüllah arkadaşlarına, onlara karşı 

müşfik ve cömert davranmalarını emretmiştir. Bilindiği gibi Müslümanlara 
kılıç çeken bu esirler. kendilerine hiç}Jir kötü muamelede bulunulmadan 
kefalet karşılığı serbest bırakılmışlardır.:ı:ı 

Daha öncede belirttiğimiz gibi Hz.Peygamber döneminde müstakil 
hapishanelerin bulunmayışı ve esiriere iyi muamele anlayışının da teşviki ile 
savaş tutsakları hapsedilıneyip, serbest bırakılana kadar, Müslüman askerler 
arasında dağıtılmakta idi. Savaş esirlerinden bir kişinin şu ifadesi oldukça 

5
!J el-Lelılb, s.l 03 

51 es-Serahsi. Kitiibu'l-Mebsfıt, Beyı·ut ty .. XX.75 
52 Hulagu. s.24 
53 Schneider. "'Sulju"mtl IX. 547 
54 Kur" an. İnsan. 76/8-1 O 
55 İbn K~yyıın,.Ziidu'l-Meiid, Beynıt 1979, III, 110 vd., Krş. Çev. Şükrü Özen, H. Alunet 

Özdemir. Mustafa Erkekli. Ztidu'l-Meiid, İstanbul, 1989, III, 143-146 
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manidardır. "Allah Medine hallam mübarek kılsın. kendileri hurma ile idare 
ederken. bizlere zaten az olan buğday ekmeği verirlerdi. "56 

Savaş esirlerine uzun süreli hapis cezasının uygulanmamasının en 
önemli etkenlerinden birinin de şu ayet olabileceği düşüncesindeyiz. "Esirler 
için bağı sımsıkı tutluktan sonra da onları ya bir lütuf olarak bırakın. ya da 
bir fh(ve karşılığı salıverin Harp ağırlıklarını bıralancaya kadar böyle 
yapın. ''57 Nitekim diğer savaşlarda olduğu gibi Huneyn gazvesinde de aynı 
uygulamaya gidilerek Resuluilah savaş ganimeti olarak kendi payına düşen 
savaş esirlerini serbest bırakmış, daha sonra da bunu gören arkadaşlan ona 
uyarak tüm esirleri salıvermişlerdir.58 

Ayetlerde geçen ··esir" kelimesi açık bir şekilde harp tutukluianna 
işaret etse de Abbasiler dönemine kadar değişik suçlardan yükümlü 
mahkumlar için kullanılınıştır.59 

Hirmas b. Habib isimli bir sahabe şöyle rivayet etmektedir: "Bana 
borçlu olan kimselerden birinin ödemede bulunacağına dair ümidimi kestikten 
sonra Resı1lullah'a şikayette bulundum. O da bana bu kimseyi hapsetmeme 
izin verdi ve arkasından da bilgi almak için oraya uğradı"60 Bu örnekten 
anlaşıldığı gibi özel evler de hapishane olarak kullanılmakta idi. 

Hz.Peygamber'in hapis uygulamalarına diğer örnekler şunlardır: 

Hicaz bölgesinde bir gurup insan arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi 
öldürülmüştü. Hz.Peygaınber gönderdiği memurlar sayesinde katilleri 
hapsertinn iştir. 61 

" -Gatafan kabilesi. Beni Giffarlı iki kişinin develerini çaldığı şikayeti 
ile Hz.Peygambere geldiğinde O, deve bulunana kadar Gaffarlı bir kişiyi 
hapsetmişti. Daha sonra develer çıkagelıniş, bunun üzerine mahkumlar serbest 
bırakılmıştır. 62 

Bu örneklerden de anlaşıldığına göre, Hz.Peygamber döneminde 
tevkif faaliyetinin mevcut olduğu ve bununla da kalınınayıp hapis cezasının 
uygulandığı açıktır. Fakat bu hapis cezasının sırf bu maksatla 
hazırlanmış/yapılmış özel mekanlarda infaz edildiğini söylememiz güç 
görünmektedir. Ancak her mahkum iÇin ayrı olarak, o malıkumu gözetiemek 
maksadı ile "Tersim" ismi verilen geçici muhafızlar görev yapmakta idi.63 

Kişilerin alacaklarını temin için Hz.Peygamberin onayı ile borçluyu bizatihi 

56 
Afzalur Rahman. Siret Ansiklopedisi, Çev. YusufBalcı ve diğerleri, İstanbul, I 996, L 420 

57 Kuı·'an. Muhammed. 47/4 
58 İbn Hişiim, fV, 488 vd. 
sq el-Bezı·e, s.25 
oı İbn Miice, es-Süııeıı, Beyı·ut. 1988. Kitahü's-Sadakat 15/18 nr.l971. ll. 56 
61 Bilmen, III. 33 
62 Ehil D5vud. Il. 282 
63 el- Makıizl. II. 187: el- Keıtant. I. 297 
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kendinin hapsetmesi. teşekküllü bir 
hahsedilemeyeceğinin açık bir göstergesidir.64 

hapishanenin varlığından 

Hz.Peygamber dönemindeki hapis cezalarına ve uygulama usulüne, 
dönenlin ekononlik, siyasi ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak 
baktığımızda, konunun daha tutarlı tahlilini yapma irnkaıumız olacaktır. 

Hz.Peygamber döneminde, mahkumların, hapishane olarak kullanılan 
mescit ve evlerin yanısıra farklı amaçlarla açılmış yer altı kuyularına 
hapsedildiği iddiası, Hz.Peygamberin hapis cezasını tatbik amacındaki asıl 
gaye ile çeliştiğinden izaha muhtaç bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kettani başta olmak üzere bazı İslam Tarihçileri Resuluilah 'ın bir kısım 
insanları mescit ve evlerin dışında kuyulara hapsettiğini öne sürınüşlerdir.65 

Yukaqda da ömeklendirdiğimiz gibi insanların ev ve mescitlere 
hapsedildiğine dair rivayetlerle karşılaşmamıza rağmen, kuyuların hapishane 
olarak kullanıldığına dair hiçbir ömeğe rastlayamadık. Böyle bir uygulamadan 
zannımızca, o dönemde mi.istakil bir hapishanenin olmayışı, diğer topluluklar 
tarafından sıkça başvunılan kuyulara hapsetme geleneğinin Hz.Peygamber 
tarafından da kullanılabileceği varsayımmdan hareketle söz · edilmiştir. 
Aslında Kettani'nin bu mekanları kuyu olarak İsimlendirmesinin nedeni, kapı 
ve girişlerin dar olması gibi şekli benzerliklerden ileri gelmektedir. Ayrıca bu 
tür yerlere, bölgenin aşırı sıcak olmasından dolayı. soğuk hava deposu olarak 
kullanılmak maksadı ile sıkça rastlanması, dar olan mekanların hapishane 
olarak kullanılabileceğini akla getirmiştir.66 

4- Huleffi-i Raşidin Döneminde Hapishaneler 

Hz.Peygamberin vefatından sonra halife olan Hz.Ebu Bekr 
dönenlinde de ınüstakil bir hapishaneden söz etmek mümkün 
görünmemektedir. Muhtemelen Reslllullah zamanında olduğu gibi başka 
amaçlar için tahsis edilmiş mekanlarda suçlular hapsedilmekte idi. Hz. Ebu 
Bekr"in hilafete geçmesi ile birlikte ortaya çıkan Ridde olayları ve hilafet 
süresinin kısa olması devlet teşkilatında yeni oluşumlara meydan 
vermemiştir.67 Hz.Ebu Bekr'in kadısı olan Hz. Ömer'in şiddetli ve ihtiyatlı bir 
yapıya sahip olması nedeniyle huzunuıa iki hasım bile gelmemiş, Hz. Ömer 
bu nedenle "kadı" ünvanı almamıştır. Bu da gösteriyor ki iki sene gibi kısa 
zaman diliminde adli sahada reform savılabilecek bir girişimde 

6~ • 
hulunulmamıştır. · 

Hz. Ömer dönemi ile birlikte toprakların ve nüfus sayısmın artmasına 
paralel olarak suç oranlarmdaki artış, hapis cezalarının uygulanabilmesi için 

f>l Hasan, İ: Hasan, Siyasi-Dini-Kii/Jiirel-Sosyal ivliim Tarihi, Çev. İsmail Yiğit, Sadrettin 
Gümüş, Istanbul ı 985, Il, ı 95; Hulagu, s.24 

65 Kettan'i. ı. 297 
60 d- Kettiin'i. I. 295 
"
7 d-Leh!b, s.350 

6
M Hasan. II.l96: Atar. İvlt1m Adiiye Teşkilah, Ankara 1991. s.64 
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yeni ·bir mekanın ortaya çıkmasını ve yeni hukuki kıstasların yürürlüğe 

konmasını gerekli kılmıştır. 69 

İşte bu zonınluluklar nedeni ile Hz. Ömer Safian b. Ümeyye 
ismindeki sahabenin ev ını 4. 000 dirheme satın alarak hapishaneye 
dönüştürmüştür.70 

Hz.Ömer'in satın aldığı evi hapishaneye çevirdiği ile ilgili hiçbir 
ihtilaf olmamasına rağmen, ilk hapishaneyi Hz. Ömer'in inşa edip etmediğine 
dair farklı görüşler ortaya atılmıştır. Hapishane binasının ilk olarak Hz. Ali 
tarafından inşa edildiği görüşünü benimseyenlerin sayısı da oldukça 
kabarıktır. Bu yönde görüş beyan edenlerin yaklaşımı şu şekildedir: 

·'Hz.Ebu Bekr. Ömer ve Osman zamanmda özel olarak yapılmış 
hapishaneler yoktu. mahkumlar elverdiği ölçüde mescit ve hücrelerde 
hapsediliyordu. Hz. Ali iktidara gelince bir hapishane inşa etti. hlarn 
Tarihinde ilk hapishaneyi inşa eden de O olup. bu hapishaneye Nfi.jz-.71 ismini 
vermiştir. Bu hapishane sağlam olmadığından mahkumlar kaçıyordu. Bu 
yüzden başka bir hapishane inşa ettirmiş ve buna da "Mehis" veya 
"Mulıayyis'i12 ismini vermiştir. 73 

. 

Ketüini. bu rivayetleri değerlendirerek, aslında ilk hapishaneyi Hz. 
Ömer'in inşa ettiği sonucuna varınıştır. 74 

Hapisimnelerin ilk olarak kim tarafından kurulduğu ile ilgili bu tür 
farklı görüşlerin ortaya çıkışındaki en büyük etkenin, tahsis edilen mekanın 
tam olarak bir hapishane hüviyeti kazanıp kazanmamasından kaynaklandığı 
kanaatindeyiz. Hz. Ömer' in ilk hapisimneyi inşa ettiği kesin bir şekilde 
bilinmesine rağmen burasıııın evden bozularak hapishaneye çevrilmesi, ilk 
yapılış itibarı ile ev amaçlı olması, Hz.Peygamber ve Hz.Ebu Bekr döneminde 
olduğu gibi değişik mekanların hapishane ınaksatlı kullanılınası olarak 
anlaşılınaktadır. 

Kettani'nin Teditibu'l- İdariyye adlı eserinde yer vermiş olduğu, 
Münavi isimli Faslı bir alimin bu hususla ilgili soruya vermiş olduğu cevap da 
bizim görüşüınüzü desteklemektedir. 

6
" cl-Elvfıııi. s.350 

71
' Bulıfui, 1,91. Husfımiit 44/8 nr. I; İbn Kayyım, Tunıku'l-Hükmiyye, s.l02; Beyhakl. es

Sünenü'l-Kübrii, Beyı·ut !352. VI. 34 
71 Kütede kamıştan yapılmış bir hapislıanedir. Mahk-umlar bu Iıapislıaneyi delerek kaçmışlar 

bunun üzerine Hz. Ali bumdaki mahk-umlan tahliye etmiştir. (İbn Manzür, II, 1301 
72 Mühayyes veya Mulıayyis. alçaltma, kiiçük düşünne, hakir gönne anlamlanna gelir. Aşağılık 

olma yeri anlamında hapishane kelimesini karşılama1:tadır. O hapishane, mahk-umlan 
alçaltan kiiçük duruma düşüren, hakir gören bir yerdir. Nafı hapishanesinden sonnı Hz. Ali 
tamtindan mahkı.ıınlann kaçınaması için sağlam bir şekilde inşa edilen hapishanenin adıdır. 
(İbn Manzfır, II, 1301: el- Bezre, s. I 02; Bilmen, ffi, 34) 

73 İbn Kayyım, Tunıku'l-Hiikmiyye, s.l03-105; Amir, s.361-363; el- Bezre, s.l02; Bakır, 
Hz.Ali Diitıem~ Ankara 199 l. 

74 el- Kettanl. I. 295: Atar. Aciliye Teşkilati, s.220 

·~ -~--- ~ -·-----...-:--~ 
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·'Hz. Ali hapishane için özel bir yer ihdas edip, başlangıçtan itibaren 
onu hapishane olarak kullanan ilk kimsedir. Hz. Ömer ise önceleri . ev_ ve 
benzeri maksatla kullanılan yeri dumma göre ve ariii olarak kullaiunıştır. "7:ı 

Bela:dtrf, Hz. Ömer döneminde Basra 'da Dant 'l-İmare denilen yerde 
bir hapishanenin olduğunu rivayet etmektedir. 76 Basra şehri Hz. Ömer 'in emri 
ile Uthe h. Gazvan tarajindan kurulduğunda {141635) merkeze cami. caminin 
hemen yanına vali konağı ve hapishane inşa edilmiştir. Basra şehrinin ilk 
olarak kamışlarla inşa edildiği ile ilgili rivayeti kabul edecek olursak. 
güvenilirliğin temel teşkil ettiği hapishanenin de aynı malzeme ile yapıldığını 
söylemek mümkün değildir. Zaten Muaviye döneminde Basra valiliğine tayin 
edilen Zfyad şehri taş ve kerpiçle inşa etmiştir. 77 

Yeni kurulan bir şehirde. hapi~·hanenin şehir merkezinde ve valilik 
binasına hemen bitişik olarak inşa edilmesindeki asıl amacın. güvenlik olduğu 
açık olarak görülmektedir. Devlet erkanının meskun olduğu bölgenin, özel 
korumalar tarafindan korunduğunu düşünürsek hapishanenin, mahkum/ann 
gerek içerden gerekse dışardan gelecek yardımlarta kaçışını önlemek 
maksadıyla hapishanenin vali konağına bitişik inşa edildiği diişünülebilir. 

Hz. Ömer Hutay 'e isimli şairi. Zibrikan b. Bedr adında başka bir 
şahsı ağır şekilde hicvettiği için hapsetmiştir. Üçüncü kişinin şahitfiği ile suçu 
sabitleşen Hıltay 'e. hapse girdiğinde söylemiş olduğu şiir/e mevcut 
hapishanenin yapısı hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra Basra )'a sürülen7

1f 

Hiitay ·e hapi.'l·hanede şu mı s raları söylemiştir: 

Ne dersin zu merahta yumurtadan yeni çıkmış kuş yavmlarına 

Tüyleri bitmemiş ne su ne ağaç var. 

Onlara bakanı attın bir karanlığın dibine 

Bu ijadelerden anlaşıldTğı kadarı ile, Hz. Ömer 'in evden hapishaneye 
çevirmiş olduğu mekan tutuklunun kaçmasına müsait olmayan. çok fazla 
güneş ışığı almayan hilere/erden oluşmaktadır. Bu da Hz. Ömer döneminde 
inşa edilen. hapishane diye nite/enelirebilecek bir mekana sahip olundıığuna 
işaret etmektedir. 

Hz. Ömer hapis cezasından daha çok sürgün cezasına ağırlık 
vermiştir. Muahhir b. Ra.fi ismindeki bir Müslümanı öldüren ve Hz. Ömer'in 
oğlu Abdullah 'a suikast düzenleyen Yahudiler Suriye ye, öbür taraftan 
Necran Hıristiyanları da farklı nedenlerden dolayı toplu olarak Kı?fe 
taraflarına süriilmüşlerdir. 79 Yine Dahi ismindeki şahsı önce hapsetmiş daha 

75 d-Kett1inl. I. 299 
76 el-Bdazuri. Futfllıu'l-Buldiitı, Beyrull978. s.347 
n el-Belazuri. s.341 vd.: Can. Jçf/Jm Şe/ıirleriuiu Fi:ikt Yapıw, s. 49-55: Atar, Adiiye Teşkilatı, 

s.66 vd. 
7
H İbn Kayyım, Turoku 'l-Hükmiyye, s.l 03vdd.: Amir. s.361 vdd. 

7
q Gt!niş bilgi için bkz. Fayda, Hz Ömer Zamaumda Gayri Mil.slimler, İstanbul, 1989, s.l83-

194 
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sonra da dövüp Irak veya Basra J'a sürmüştür. Bu şahıs orada da göz hapsine 
alınmış ve halkla ilişkisine izin verilmemiştir. 80 

Hz. Ömer 'in Medine ye Ebu 'd-Derda(ö/.321652). Kiife ye Şureyh b. 
H aris el- Kindf. Basra J'a Ebii lviusa el- Eşarf{ö/.421662). Mısır'a Osman b. 
Kays 'ı kadı olarak atadıği bilinmektedir. 111 bu kadıların verdikleri hapis 
cezaları ve mahkumtarla olan ilişkileri hakkında sınırlı bilgiye sahibiz. Kufe 
kadısz Şureyh borcunu ödemeyen borçluyu önce camiye kapatmış daha sonra 
da hapishaneye göndermiştir. 82 

Gerek Hz.Ebü Bekr gerekse Ömer döneminde ölüm cezası gibi ağır 
cezalar yerine hapis ve sürgün gibi hafif cezalarm teşvik edildiği 

görülmektedir. Her iki hal?fe de. özellikle kölelerin suç işlemesi durumunda 
öldürülmemesini; dövülmesini veya hapsedilmesini emretmişlerdir. 83 

Hz. Osman 'ın halift olması ile birlikte İslam adalet sisteminin 
uygulanışmda ortaya çıkan bir takım problemler. özellikle de hilafetinin son 
zamanlarında iç karışıklığa ve cmarşiye sebep olmuş. bu da Hz. Ömer 
zamanındaki muhakeme usıllüne ilave olarak herhangi bir teşebbüste 

bulunulmasma mani olmuştur. 114 Hz. Osman 'm katillerinin bulunup yargı 
önüne çıkarılarak gereken cezanın verilmemesi bunun en güzel göstergesidir. 
Bütün bunlara rağmen Hz. Osman zamanında da hapis cezası uygulanmış, 
Hz. Ömer döneminde inşa edilen hapishane işlevini sürdürmii.ştür. 

Hz. Osman Temimoğulları kabilesinden. hırsızlığı alışkanlık haline 
getirmiş olan Dahi 'a b. H aris 'i hapsetmiş ve ölünceye kadar hapisten 

85 "t 
çıkartmamıştır. 

Hz. Ali 'nin hilafet dönemi. hapishaneler ve mahhan haklarınm 
görülüp gözetilmesi açısından tamamı ile reformisı atılımlarm yapıldığı 
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Hal(fe, herhangi bir kabileele mi!(sit bir kişiye rastlasa,onu hemen 
hapishaneye kapatırdı. Bu dönemde bazı suçfıdan n ömür boyu hapse mahkum 
edildikleri bilinmektedir. 86 

Hapishane inşası sayısındaki artışa paralel olarak, İslam alimleri 
arasında hapisl1anelerin meşruluğu tartışması gündeme gelmiş, mevzu tüm 
yönleri ile tartışılmıştır. Bir kısım uleına müstakil hapishane binası inşaatının 
İslam Hukuku açısından isabetli bir karar olmadığını savunurken, diğer bir 
gurup da böyle bir uygulamanın yapıldığını ve yapılabileceğini ispata 
çalışmışlardır. 

80 Amir, s. 362 
81 Atar, Adiiye Teşkilatı. s. 68-78; el-Elvi'in, s.350 
s·· - Schneider.lmprosenment. 160 
83 Beyhakl. Vll. 37 
84 Atar, Adiiye Teşkilııtı, s.80 
85 Amir. s.363; Atar. İcra ı•e İj/ııs, s.255 
86 Bakır, s.I33 
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Hapis cezasının uygulanmasına ve mahkumlar için özel olarak 
yapılmış hapishane binalarma karşı çıkan görüş sahipleri, hapisten kastın 
malıkumu dar bir yerde tutmak olmayıp, onu kişisel tasarruflarından 
alıkoymak olduğunu, Resuluilah döneminde müstakil bir -hapishanenin 
yapılınadığını, mescitler başta olmak üzere diğer yapıların bu maksatla 
kullanıldığım ve Hz.Ebfı Bekr döneminde de aym uygulamamu devam ettiğini 
öne sünnüşlerdir. 87 

Makrizi kendi dönemindeki hapishaneler hakkındaki görüşünü ortaya 
koyarken, geçmiş dönemlere dair değerlendirmelerde de bulunarak, İslfun 
topraklan içerisinde hapis cezası uygulamasının ve hapishanelerin meşru 
olmadığını ısrarla vurgulamış, gerekçesini ise şu şekilde izah etmiştir: 

''İnsanların dar bir yerde; abdest alma, namaz !alma gibi dfnf 
ibadetlerini engelleyecek, birbirlerinin avret yerlerini görebilecek durumda 
hapsedilmeleri uygun değildir. Hapsetmekten kasıt borçlunun borcunu 
ödemesidir. Suçlu hapsedildiği zaman sadece kendisi değil. kişinin yalan 
akrabaları da cezalandırılmış olmaktadır. Mahlatm yalanları. eğer 

geçimlerini sağlayacak birisi yoksa mağdur olacaklar, sefil bir şekilde aile 
reisierinin hiirriyete kavuşmasını bekleyeceklerdir. Rızklarznı temin edecek 
kimse olmadığı için midelerine bir lokma yiyecek dahi indiremeyeceklerdir. 
Ayrıca mahkum geçimini sadakalarla temin etmek zorunda kalacaktır. "88 

Hapishanelerin lehinde görüş ortaya koyanlar ise, Hz.Peygamber 
döneminde uygulanan hapis cezalarını, 89 Hz. Ömer ve Hz. Ali' nin inşa ettiği 
hapishaneleri ömek göstererek hapis cezasının İslam' ın ilk dönemlerinden 
itibaren uygulandığını izaha çalışmışlardır. Aynı zamanda Nisa Sillesinde 
geçen, kadınların hapsedilmesi ile ilgili ayeti de90 kendi görüşleri 
doğrultusunda delil olarak gösterdikleri gibi,91 'öncekilerin şeriatı biziınde 
şeriatımızdır.' genel prensibinden yola _çıkarak "ve (kö(üliik yapmaları için) 
zincirler/e birbirine bağlanmış başka (şeytan) ları! yani cinleri veya isyancı 
kabileleri ona boyun eğdirdik. .,n ayeti hükmünce, vahiy yoluyla delil 
göstererek hapis cezasınınmeşru olduğu sonucuna kadar vannışlardır.93 

Kur'an'da hapsi yasaklayan veya kınayan sari11 bir ifadenin 
bulunmaması. müspet yönde uygulamaların olması İslfun Hukukçularının 
çoğunluğunun hapsin meşruiyeti sonucuna varmalarını sağlamıştır. 

s-ı J\mir. s.361 vdd., İbn Kayyım, s.l03vdd., es-Sıriic, Abdulhadl , 'U kbetil 's-Sicu fi'ş-Şerfati'l-
Isliimiyye, Kuhire I 986, Sayı:5 s. 8 

~8 d-Makı1zl, ll. 187vdd. 
89Komisyon. el-Mevsuat. "/ıahs. "md. s. 286 
wı Kur' an. Nisa, 3/15 
91 A ' 

Amır. s.363 
92 Kur' an, Sad 23/38 
9

J Feyzullah, Takrir 'ala Kitabi Alıktimil's-Sicu ve Mu'ameletil's-Silceuti fi'l- İsliim, 
Mecelletü'ş-Şeriat ve'd-Diriiseti'l-İsliimiyye, 71!5 Kuveyt !988, s.287 

---,:. .. ____ _ 
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Hapsin ve hapishanelerin meşruluğu tartışması İslam Hukuku sahasını 
ilgilendirdiği için bu konu üzerinde detayı ile durmanuz asıl konumuzun 
sınırları dışına çıkmamız anlamına gelmektedir. Ancak şu noktayı göz ardı 
etmemeliyiz ki, klasik dönem İslam hukuku ile modem hukuktaki hapis 
uygulamasını karşılaştırdığımızda, İsHim hukukunda ihtiyati yani gözaltı 
hapsinin ön plana çıkmasına rağmen, cezai tutuklamalar yerine bedeni 
cezaların (ta'zir) ağırlıkta olduğu görülmektedir. Batı hukuk sistemlerinde de 
kuraldışı ve keyfiliğe dayanan bedeni cezalar, 18.y.y'ın başlarında 

kaldınlarak, hapis cezası birinci dereceden cezai müeyyide olarak 
uygulaıunaya başlanmıştır. 94 

5- Emevl ve Abbasiler Döneminde Hapishaneler 

İslam devlet teşkilatındaki gelişim sürecinin öncekilere nispetle ileri 
bir safhaya ulaştığı Emevller dönemi, dini içerikten ziyade, dayalı olduğu 
siyasi dinamikler gereği, geçmişte uygulanan hapis cezasının kapsam alanını 
daha fazla genişleterek yeni bir takım uygulaınaları da devlet politikası haline 
getirmiştir. Tartışmalı olarak iktidarı ele geçiren Emevilerde suç ve ceza 
arasındaki denge biraz da şahısİ uygulamaların ve kültürel çe-vrelerin de tesiri 
ile değişim göstermiştir. 

Her ne kadar tarihte vuku bulan olayların etkisi altmda kalıp, 
tarafsızlık bir kenara itilerek, aşırı Bınevi ve Abbas! aleyhtarı söylemler 
nedeni ile rivayetlere ihtiyatla yaklaşmamız gerekirse de, olaylan bir bütünlük 
içerisinde değerlendirdiğimiz de, özellikle Emevi dönemi hapishanelerinin 
devlet sarayıımı bir parçası ve iktidar karşıtlarının barınağı olduğu sonucu 
kaçınılmaz olarak karşıımza çıkınaktadır.95 

Emevller dönemine damgasıııı vuran ve kendisinden çokça bahsedilen 
Haccac·ın (öl.95/714) 50.000 erkek 30.000 kadın malıkumu yarı çıplak bir 
halde aynı koğuşlara hapsettiğine dair rivayetler tarih kitaplarında yer 
bulmuştur. Öyle ki, bu malıkumları soğuk ve sıcaktan koruyacak herhangi bir 
önlem de alınmamıştır. Hapishanenin çatısız olması, malıkumların sıcak ve 
soğuk hava ile olan temasını daha da kolaylaştırmıştır. Haccac bir gün atma 
binip gezerken insanların çığlığını işitir; 'nedir bu ses?'diye sorduğunda, 
kendisine: Malıkumların çekmiş oldukları acıdan kaynaklanan feryatları 

olduğu söylenir.96 Haccac buna karşılık mahkumların yanına giderek: 
Kur'an'daki "Sinin orada; bana, bir şey söyleıneyin"97 ayetini kııllanarak 
)'aptığı uygulamaya dini bir motifkazandırmaya çalışmıştır. 

Haccac, Kiife'de ismini bulunduğu mekandan veya hapishanenin 
muhteviyatından alan bir çok hapishane inşa etmiştir. İşte bunlardan biri 
"Dimas" ismiyle bilinen hapishanedir ki yer altına kuyu şeklinde inşa 

94 Schneider, İmpriwmmeut. s.l72 
95 ei-Bezre. s. 104 
oJ6 el-Mesild'i. MurUt:u'z-Ze/ıeb ve Me'iidtııü'l- Cevlıer, Kahire 1964, lli, J75vd. 
97 Kur' an, Müminiln. 23/108 



556 1 Araş. Gö1: Metin Yll.lvlAZ 

edilmiştir. Haccac'm buradaki mahkumlan aç aslanlara parçalattırdığı 

hapishaneden kaçan bir mahkum tarafmdan anlatılmıştır. Haccac'm yaptırdığı 
diğer bir hapishanede '·tatô." ismiyle meşhur olmuştur. Hapishaneye verilen 
ismin --açlıktan yanıp yıkılmak, kemik vs. kırmak, bir şeyden- gözlerin sıkılıp 
üzülmesi'' anlamlarına geldiğini düşünürsek, hapishane koşullarını da daha iyi 

ı ı \JR an amış o unız. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu rivayetlere. ihtiyatla yaklaşmak 
dunımundayız. Örneğin, yukarıdaki örnekte söz konusu olan elli bin erkek 
otuz bin kadın toplam yetmiş bin mahkumun günümüz şartlannda dahi bir 
hapishane de turulması imkansız görülmektedir. Ancak her ne kadar rakamsal 
veya anlatım olarak abartı olsa da, rivayetlerin mahiyeti Emevl 
hapishanelerinin yaşam koşulları hakkında bize kısmi bilgi vermektedir. 

Halifeliğini ilan edip hilafet mücadelesine giren Abdullah b. Zübeyr 
(öl.73/692)de Mekke'de yaptımuş olduğu '·arim" isimli hapishanede 
kendisine biat etmeyen Muhammed b. Hanefiyye'yi hapsetmiştir.99 

Yine sert mizaçlı bir vali olan Ziyad b. Ebih, Hakem b. Aınr'a savaşta 
elde etmiş olduğu ganimeti Beytü'l-Mal'e göndermesini emretmiş, buna 
karşılık Aınr Allah'ın Kitabının Emlrü'l-Müminln'in kitabından daha üstün 
olduğunu, Allah'a isyan konusunda kula itaat etmeyeceğini söylemiş ve 
ganimetieri halk arasmda dağıtmıştır. Bunun üzerine hapsedilmiş ve 51/671 
yılında hapishanede ölınüştür. 100 

· 

Emevller dönemi içerisinde, gerek insan haklan gerekse İslam dininin 
toplum hayatındaki yansımaları açısından tamamıyla farklı olan Ömer b. 
Abdıılaziz'in hilafet dönemi. diğer uygulamalarda olduğu gibi hapishanelerin 
ıslahı. mahkumların dummlarının iyileştirilmesiyle ilgili hususlarda da 
farklılık arz etmektedir. 

Ömer b. Abdulaziz, adaletin, ve sosyal düzenin sağlanabilmesi için 
hapsin zonınluluğuna inanmış olsa gerektir ki, kendisine gelen bazı davaları 
hapiste neticelendirmiş, kendi bilafetinden önce haklı nedenlerden dolayı 
hapse atılmış olanların hapis sürelerinin devamına karar vermiştir. 

Amr b. Hazm, Ömer b. Abdulaziz'e gönderdiği mektupta, cinayetten 
tutuklu mahkumların sağlam bir iple bağlı oldukları ıçın namaz 
kılamadıklarını. bunlara nasıl bir kolaylık sağlamaları gerektiğini sorduğunda, 
halife bu mektuba şu cevabı vermiştir. 

'Eğer Allah dilerse onlan demir zincirden daha şiddetiisi ile imtihan 
eder. Onlara nas1l kolay gelirse namazlarmt öyle kzlsmlar. onlar 
özürliidiir. " 101 

''" d-Bezn:. s.l 04 
99 Amir. s.361-363: Hulagu. s.34 
1
'"' İbn Kesir, el- Bid!iye ve'n-Ni/ıiiye, Kahire 1932-39, VIII, 147 

101 İbn Sad, et-Tabakiitu'l-Kübra, BeyruL, Ly .. V, 365 
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Ömer b. Abdulaziz içki içen bir şahsa ise, seksen değnek vurduktan 
sonra onu tövbe edip, bir daha içki içmernek için söz verene kadar 
hapsettirmiştir. 102 

Bu dönemde uygulanan hapis cezalarına dikkat çekrnek maksadı ile 
verdiğimiz sınırlı ömeklerde Ömer b. Abdulaziz'in, halkın huzurunu temin 
için. ne cezaların tatbik edilmesinden vazgeçtiğini, ne de hukuktın üstünlüğü 
ve devlet otoritesini sağlamlaştımıa düşüncesini kılıf olarak kullanıp, amaç 
dışı aşırı uygulamalara gittiğini görmekteyiz. 

Halife. hapishanelerin ısialu ve malıkurnlara nasıl davranılınası 

gerektiği hususunda valilerini bilgilendirmek maksadı ile tüm insan hakları 
savunucularınm altma imza atacakları şu veciz mektubu göndemıiştir: 

"Zindan/arı araştmn. suçu sabit olanları orada tutun Suçu 
olmayanları hapsetmeyin; kim içinden çı/almaz karışık bir durumla 
karşzlaşırsa o hususta bana yazsın. Mahlaımlar haklanda bilgi toplayın. 

Muhakkak ki hapis onlar için fidakeitir. Cezalarını artırmayın Malı mülkii 
olmayan. yalmz yaşayan insanlarla anlaşma yoluna gidiniz. Borcu nedeni ile 
lıapsedilenlerle. diğer mahkumları bir arada toplamayın Kadın mahlamılarla 
erkek mahkumları ayrı koğuşlara yerleştirin. Rüşvet alan kimseleri 
fıapislıanelere görevli ta)'Ül etmeyin. " 

Ömer b. Abdulaziz'in fasılatarla göndermiş olduğu diğer 
mektuplarında da. mahkumlara her türlü rabatın sunulmasını istemiş, onlara 
yazlık ve kışlık olmak üzere iki takım elbise verilmesinin ve ihtiyaçlannın 
giderilmesinin zorunlu olduğunu söylemiştir. ıo3 

Ömer b. Abdulaziz' in genelde adalet, özelde ise hapishane ve 
mahkumlada ilgili izlemiş olduğu siyaseti derinlemesine tetkik ettiğimizde, 
modem bir hapishanenin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini görmemiz 
mümkün olmaktadır. Bugün sık sık hapishane isyanlarının yaşanması, rüşvet 
skandallarının patlak vermesi, yüzlerce insanın hapishanelerde yaralanınası 
veya ölmesi rehin alına olaylanımı cereyan etmesi, geçmiş dönemlerdeki 
hapishanelerde yaşanınası muhtemel olayların farklı versiyonu olarak 
görülebilir. Geçmişin doğrularını güncelleştirip daha da modemleştirerek 

aksaklıkları çözmenin. deneme yanılına usulü ile yapılan ıslah hareketlerinden 
daha yapıcı olduğu kanaatindeyiz. 

Emevi hapishanelerinde yatan mahkumların çoğunu, siyasi iktidara 
muhalif güçleri fiili veya düşünce ba?:ında destekleyenler oluştunnuştur. 

12417 42 'de Abbas! hareketinin Horasanda alevlendiği dönemde bir gurup 
Abbas! propagandacısı Mekke'yi ziyarete giderken Kı1fe'ye uğrayıp, orada 
Emevi karşıtı bir çok insanın hapsedildiğini görmüştür. Ebu 
Müslim' in( öl. 13 7/7 5 5 )de aralarmda bulunduğu propagandacılar, mahkumlar la 

102 İbn. Siid. V. 377 
103 İbn.Sact,"v,"356-57; Atar, İcra ve İfo.ıs, s.257 
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görüşerek, onları AbbasoğuHanna biate davet etmişler, zaten buna hazır olan 
malıkumlar biati kabul etrnişlerdir. 104 

Siyasi suçtan hüküm giyen malıkumlarm çoğunlukta olduğunu 
gösteren diğer bir örnek de, Abdullal1 b. Muaviye'nin105 (öl.129/747) EbU · ı 
Müslim'e, yardım maksadıyla hapishaneden yazmış olduğu mektuptur. 
Abdullah b. Muaviye, Ebu Müslim'e yapması gerekli olan hususlardan 1 

bahsettikten sonra şöyle demiştir. 

" ... Hapis/erde hal yolunu seçen, kolaylıkları sert/ik. yumuşaklıklan 
kahalzk. getirdikleri dert. yönelttikleri tedirginlik. ziyaretleri bekçilik ve 
müjdeleri keder olan valilerin merhametsizliğinin yanısıra. üzerimizde ağır 
bir işkence olarak demir pası kokusu ve ağırlığı var. 

Acı şikayetimizi Allah 'tan sonra sana iletiyontz. Musibetin şiddetini 
sana şikayet ediyoruz. Ne zaman bize dostluk gösterecek olursan. bizde açık 
bir nasihal, dürüst bir muhabbet bu/ursun. Senin gibi birisi böylesini boşa 
vermez ve çevresini kovmaz. Hürmetini gördüğün kimseye hürmetini gözet. 
Hücceti ile zafer bulduğıın kimsenin hüccetini tam. Şüphesiz insanlar senin 
havuzundan taze su içerler ve biz buna susamışız. Bolluk ve bereket, sükunet 
ve yumuşaklıktan sonra onlar elbiseler içinde yürür/er, biz ise pranga/ara 
vuruluruz. Yardım istenecek ve sığmılacak olan Allah 'tır. iktidarın sebebi ise 
seçkin/erin imdadı. iyilerin kurtarıcısı O' dur. Korkan/ar. eman bulup 
kaçanlar döndüğünde. insanlar davetimizden beklentiler içinde iken biz, 
devletimiz ile belalıyız. Allah bizi seninle rızıklandırsm. cömertfiğini 
göstersin. Sen güvenilirsin emanetgiihsın,iimir lidersin Allah 'm seliilm ve 
ralınıeti ... "106 

Edebi bir üslupla yazılmış olan bu mektuptan, Emevi saltanatının 
rakiplerine karşı takınmış olduğu sert tavır ve mal1kumlann hangi koşullar 
içerisinde yaşadığı açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Her ne kadar Abdullah b. 
Muaviye'nin kendine acındırmak, Ebu Müslim'in yardımını teminmaksadı ile 
mektubunda abartılı bir üslup takındığını düşünsek de, Emevi 
hapishanelerinin iktidar karşıtlanyla dolup taştığı ve onlara hiç de insani 
davranılmadığı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. 

Erneviiere karşı içten içe ayaklanan ve onlann yanlış uygulamalannı 
hertaraf edip, toplum huzunınu sağlamak, halkın refah düzeyini artırmak 
iddiası ile iktidan ele geçiren Abbasoğullan (132/750), Erneviieri 
aratmayacak ölçüde, öç alma duygusu ile baskıcı bir siyaset izlemişlerdiL 

ll\l İbn Kesir, el-Bidliye ve'n-Nilıaye, Çev. Mehmet Keskin. Bilyilk İsliim Tari/ı~ İstanbul, 
1994. Xl26 

105 Cater et- Tayyarın torunlarmdan olup, gaybı bildiğini ileri sürerek Peygamberlik ve ilahlık 
iddiasında bulunan sapık iııanı,:lı bir kişidir. 

106 Asıl ıııı:tin iı,:iıı bkz. Keskiner, Osman, Arap Edebiyatmda İ11şii Salialliilii Gelişmesi, 
(Basılınamış Doktara Tezi), Samsun, 1996, s.l17vd . 
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Zira ilk halife Saffah'ın (hl.l32-136/750-754) daha ilk hutbesinde, 
Ümeyyeoğullan 'nın bütün kötülüklerini sayıp dökmesi ve sözlerini "ben kan 
dökücüyüm, helak edici ihtilalciyim"ı 07 ifadeleri ile bitinnesi, düşmanlığın 
boyutunu ortaya koymaktadır. H.İbrahim Hasan, Nicholson'un görüşlerini 
kendisi için mesnet göstererek, her ne kadar bir kısım tarihçiler "Saffiilı" 
kelimesinin ·'bol bahşiş veren, çok iyilik yapan" anlamında kullanmış olsa da, 
bu kelimenin ''kan dökücü" anlamında kullanıldığı iddiasında bulunmuştur. 108 

İlk Abbas! halifesinin bu söylemi, baskıcı bir yönetim anlayışının halk 
üzerinde hakim olacağının ilk yansımalan olarak göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla bu yaklaşım tarzı, o döneme kadar yaygınlaşan ve adalet sistemi 
içerisinde ayrı bir birim olarak işleyen hapishanelerin daha da önem 
kazanacağının ilk sinyallerini vemıekte idi. 

Abbasiler tarafından 145/762 tarihinde kurulan ve daha önce 
kurulmuş olan Kfıfe şehrine nazaran muntazam bir yerleşim sistemine sahip 
Bağdat, eski Mezapotomya ve İran şehirlerinin de etkisi altında kalınarak 
merkezde cami ve Danıl-İmara, hemen bitişiğinde hapishane ve diğer 
yerleşim bölgeierinin inşa edildiği bir şehir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Şehir merkezinin üç ayrı surla çevrilmesi hapishanenin ve vilayet konağının 
ne derece korumaya alındığını göstemıektedir. ıo9 

Hapishanenin. korunma amacının dışında, saraya bitişik olarak 
yapılmasının diğer bir nedeninin, malıkumiara uygulanan insan hakkı 

ihlallerini halkın göziiıH~en uzak tutmak ve gizlemek olabileceğini 
söyleyebiliriz. 110 

Mahkumların genel durumu, hapislıanelerin ıslahı gibi bir çok hususta 
Hanın Reşid' e(hl.l?0-193/776-808) tavsiyelerde bulunan Ebu Yfısufun 

(öl.l82/798) ileride de detayı ile bahsedeceğimiz gibi, Abbasi 
hapishanelerinin genel durumu hakkında aktarmış olduğu bilgiler bu dönem 
hapishaneleri ile ilgili bize doyurucu bilgiler vermektedir. 11 ı 

Abbas1 ve Emevller döneminde, siyasi. ahlaki ve dinf içerikli 
müeyyide olarak uygulanan hapis cezasının yanında, sıkça rastlanan diğer bir 
hapis çeşidi de, fırar eden, sahipsiz, talibi çıkmayan köle ve cariyelerin 
hapsedilmesi idi. Kaçan köle ve cariyeler bulunup ortaya çıkartıldıktan sonra, 
kendi ismi, efendisinin ismi, nereli olduğu, efendisinin nerede oturduğu ve 
hangi kabileden olduğu kendisine sonılarak deftere kaydedilir, daha sonra 
hapsedilirdi. Altı ay süresince sahibi çıkmadığı takdirde serbest bırakılırdı. ı ı 2 

107 et-Tabt:rl. III. s.30, İbnti'l- Esir. el-Kiimilfi't-Tarilı, Beyı·ut. 1965. V,413. 
108 

Hasan. II. 309. 
IO<J Can. s. 86vd. 
110 el- BeıJ·e. s.l61 vd d. 
111 Ebu Yusuf. Kitabu'l- Hariic, Kahire. 1996. s.l61vdd. 
11

" Ebu Yu:;ut: s.l99 
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Tarihsel süreç açısından Abbasiler sonuna kadar incelediğimiz 
hapishane teşkilatının, belirli dönemler müstesna olmak kaydıyla, İslam 
hukukunun insan haklarına verdiği önemin büyük ölçüde göz ardı edildiği, 
düşünce ve özgür yaşama hürriyetinin sınıriandınidığı -ve hukuk dışılığın 
adeta devlet politikası haline dönüştürüldüğü siyasallaşmış merkezler 
olduğunu söylememiz mümkündür. Uygulamadaki keyfılikler, Alımed b. 
Hanbel, İbn Teymiyye, Ebfı Hanife, Serahsi gibi bir çok fikir adamnun demir 
parmaklıklar ardına gönderilmesine neden olmuştur. 113 

6-Abbasilerin Yıkılışma Kadar İslam Coğrafyası Üzerinde 
Hapishane İnşa Edilen Merkezler 

İlk hapishanenin inşası ve daha sonraki dönemlerde sayılarının 
gittikçe artması, her bölgede ayrı bir hapishanenin kurulmasına kadar 
vannıştır. Fakat bu hapishanelerin bir kısmının, küçük çapta olması, sadece 
hırsızlık gibi adi suçlardan yatan mahkumların buralarda alıkonulması ve 
mahkum şairlerin şiirleri dışında herhangi bir bilgi kaynağının bulunmaması 
nedeniyle. detaylı bir bilgiye sahip olma imkanım ız olamamıştır. ıı 4Buna 
mukabil.siyasi, kültürel. ve ticari merkezler olması nedeniyle önemli bir 
konuma saltip şehirlerdeki hapishanelerin diğer hapishanelere nazaran dal1a ön 
plana çıkması, bu bölgedeki hapishaneler ve mahkumlar hakkındaki 
malumatın daha fazla olmasını sağlamıştır. 

Şimdi bazı önemli merkezlerdeki hapishaneler hakkında bilgi 
vermeye çalışalım: 

.• A A:~y5 .Ya~ımadası'nın .önem~i merkezlerinden .b~ri ol~n Ye~en'de 
·-rebalete ısmıyle tanınan bır lıapıshane bulunmakta ıdı. Hapıshanenın sıkı 
bir şekilde korunması nedeniyle malıkurnlara ulaşılması imkansızdı. Bu 
hapishaneden adam öldürme suçundan yatan bir kişinin, kendi kabilesinden 
nüfuz sahibi kimselerin araya girmesi ile serbest bırakıldığı anlatılmaktadır. 
Yemen bölgesindeki bir diğer hapishanede, "Necran" hapishanesidir. Çöle ve 
dağa yakın olan bu hapishanede, hırsızlık suçundan tutuklu mahkumlar 
yatmakta idi. 116 

Mısır'da da çok sayıda hapishanenin var olduğu bilinmektedir. Fakat 
genellikle tarihçiler, Hitımi, Eyyfıbi, ve Memlüklü hapishanelerinden , 
bal1setmişlerdir. İşte bu tarihçilerden Makriz!, Mısır hapishaneleri üzerinde 
hassasiyetle durmuş ve eserinde bÜ konuya ilişkin ayrı bir bölüm açmıştır. 
Kahire'de "Ma'wıe" isntiyle bilinen hapishanede hırsızlar, yol kesiciler, 
hapsedilmiştir. Burasının oldukça dar, sıkıcı, etrafu1da kötü kokuların 
yayıldığı mezbeleliğin bulunduğu iğrenç bir hapishane olduğu 

113 Schneider. "Su!ju"md IX, 548, Feyzullah, s.267 
114 el-Bezre. s .I 08 
115 

Mek:ke'ye yaya olarak 8, Taife 5 günlük uzaklıli:a bulunan bir Yemen şehridir. (Yakfıt, 
M().cem'ül-Buldan. Beyı·ut ty. ,IT, 9) 

116 EI-Bezre,s.l 10 
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bildirilmektedir. Yine IS:ahire' de "Hzzanetü 'l-Benıid" • Cebel kalesi civarında 
"Şemiiil. Deylem. Rzhhe; Fustat, şehrinde ise, "Sıyar" ismi verilen 
hapishan el erin varlığından söz edilmektedir. ı ı? 

Bu meşhur hapishaneler dışında, daha ağır yaşam şartlan nedeniyle, 
yiyecek saklamak veya su tedarik etmek maksadıyla açılan kuyular hapishane 
olarak kullanılmıştır. Bu hapishaneler mimari yapı olarak üstü açık, ancak 
derin, sıcak ve soğuğa karşı korumasız, karanlık ve genellikle tek kişinin 
kaldığı yerler olup. çoğunluğu, geçmiş medeniyetlerden kalmıştır.118 Kuyu tipi 
hapishanelere, tahıl ve yiyeceklerin saklandığı yer anlamında "Metamir" isml 
verilmiştir. 119 

Bu tür yer altı hapishaneleri sadece Mısır'da bulunmayıp diğer 

merkezlerde de mevcuttu. Mfıtasım (hl.218-227/833-842) yer altına bizatihi 
kendisinin planlamış olduğu hapishaneyi yaptırmıştır. Hapishanenin özelliği, 
Dicle nehrinden bakıldığı zamaıı rahatlıkla görülebilmesi idi. Yer altına inşa 
edildiğinden görülebilmesi için hapishanenin tam ortasına gelecek şekilde 
minare yaptınnıştır. Yer altındaki hücreler tek kişilik ve sadece yüz üstü 
yatılabilecek, hacakları uzatarak rahat oturamayacak şekilde dar yapılmıştır. ı 20 

içerisinde, yaşam şartlaruıın oldukça çetin ve korkunç olduğu 
hapishanelerden biri de, İranlılardan model alınarak yapılan "Müdhik" isimli 
hapishanedir. İnsanların adeta diri diri gömüldüğü bu hapishanede, bir günde 
veya iki günde bir gardiyanların hücre kapısını açması ile ancak mahkumlar 
ışık alabilmekte idi. Bağdat'da Mehdi (hl.l58-169/775-785) tarafindan Fırat 
nehri kenarına bu tip bir haRishanenin inşa edildiği bilinmektedir. 121 

Coğrafi dağılımlarınİ izaha çalıştığımız bu hapishaneler, aynı şekliyle 
Endülüs Emevi devleti tarafindan model olarak alınmış, 

zamanla ülkenin farklı bölgelerinde yaygınlık kazanmıştır. ııı 

Değişik bölgelerde kurulan hapishanelerin, mimari açıdan sürekli 
gelişim gösterdiği, ilk dönem hapishaııeleri ile daha sonrakiler arasında 
yapılan mukayese sonucu rahatlıkla aıılaşılmaktadır. Hapishanelerin bu derece 
yaygınlık kazaıımasında, yeni yeni sapık gurupların ortaya çıkmasının, baskıcı 
yönetimlerin başa geçmesinin ve İslam' ın hassasiyetle üzerinde durduğu, 
birlikte insanca yaşama özelliğinden yavaş yavaş uzaklaşılınasının etkili 
olduğu yadsınamaz. Şiddete karşılık şiddetin ortaya çıkması, kolaycı bir 
yaklaşımla, idarecilerin hapishaneleri basit bir çözüm yolu olarak görmeleri 
sonucunu doğunnuştur. 

117 el-Makriz1. II.I87 
118 el-Keüani. I. 299 
119 İbn Manzür. IV. 2702 
12

(' El-Bezı·e. s.ll7~1 18 
121 d-İsliıhiin!, Kitfibü'l-Agiini, Beyı·ut 1986. II, 38 
122 El-Bezı·e, s.ll9 
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7-Farklı Hapishane Tipleri 

İlk dönem hapishanelerinde işlenen suçlara göre tahsis edilen farklı 
tipte cezaevlerine rastlayamıyoruz. Ancak hırsızlık gibi yüz kızarticı suç 
işleyenler için bazı özel hapishanelerin '"Sicnii'l-Lusıls" tahsiş edildiğine dair 
kısmi bilgilere rastlasak da, bu tür hapishaneleri diğerlerinden kesin çizgilerle 
ayırmak mümkün değildir. Örneğin Medine hapishanesi çoğunlukla hırsızlık 
suçundan tutuklu mahkumların alı konulduğu bir hapishane idi. Medine 
hapishanesinin bu yönü ile temayüz etmesinin nedeni olarak, hırsızlığın o 
bölgede diğer suçlara nazaran daha fazla yaygmlık kazanmasını 

gösterebiliriz. 123 

Abbasiler dönemi ile birlikte şehirlerin büyümesi ve suç oranlarımn 
aıtması sonucu tarklı tip hapishanelerin sayısında artış olmuştur. Örneğin, 
isyancılar. normal cüri.iın işleyenler. suçu kesinleşmeyip gözaltı aşamasında 
olanlar. toplumda fesat çıkaranlar. hırsızlar, cinayet zanlıları için farklı 
hapishaneler tahsis edilmiştir. ıı.ı 

Mevcut hapisimnelerin her hangi birinde aynı suçtan yatan 
mahkumların sayısı arttığında veya aralarında huzursuzluk söz konusu 
olduğunda, mahkum bir hapishaneden diğerine sevk edilmiştir. Açıkça isyan 
eden veya dinden çıkan kimseler. "zmc.lıklar hapishanesi" ismiyle bilinen 
hapishaneye yerleştirilmiş, diğer siyasi tutuklular da ayrı koğuşlara 

konulmuştur. Zmdıkların diğer mahkumlardan tecrit edilmesinin sebebi, isyan 
korkusundan ziyade kendilerine taraftar toplama ve mahkumları etkileıne 
endişesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir.ıı."i 

Hapishanelerin coğrafi dağılıını üzerinde dururken belirttiğimiz gibi. 
kökü eskilere dayanan Mısır hapishaneleri. farklılığın en güzel örneğini 

sergilemektedir. Bunlardan. Hızanetü '1-Benud hapishanesi. emirlerin, 
valilerin. ölüm cezasına çarptırılıp infazını bekleyenierin kaldığı bir hapishane 
idi. Daha sonra bu görevi sırasıyla. '·Sıydr.. ve "Ceb" hapishaneleri 
üstlenmiştir. "Maılnet" hapishanesinde ise, çoğunlukla adi suçlardan mahkum 
olanlar yatmakta idi. 126 

Saydığımız bu hapishane çeşitleri dışındaki diğer bir hapishane tipi 
ise "Kale Hapislıaneleri"dir. Hakkında çok fazla bilgi sahibi olamadığıınız bu 
y·erler tamamen halkın ziyaretine kapalı. muhtemelen siyasi suçlularm kaldığı 
sıkı korumalı hapishanclcrdir. 117 

İslam hukukçuları saydığımız bu hapishane çeşitlerini bir bütün olarak 
ele alıp. suçlunun cezalandırıldığı merkeze, cezanın ağırlık derecesine göre iki 
ayrı kısma ayırmışlardır: 

11'{ • • • 

~. Schneıder. Imprısımmeut. s. ı 69: es-Sırac, s.2 ı 
ı_, Knmisyoıı. el-Mevsiliit. s.318vd. 
ı::s ei-Bezrc. s. ı 20 
12

" ei-Makr!zt. Il. ı 88 
127 d-Bezı·e.s.ı2Ivd . 
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I-Sicnii 'l-Valf: Katil, hırsızlık gibi suçları işleyen ınahkumlar, valilere 
ait bu hapishanelerde tutulmakta idi. Vilayet merkezine bitişik olarak inşa 
edilmeleri daha güvenli olmaları sonucunu da beraberinde getinniştir. 

2-Sicnü'l-Kiidf: Borçlu ve herhangi bir tölıınet altında bulunan 
kimseler de bu tip hapishanelerde kalmakta. Daha az emniyetli olan kadı 
hapishanelerinden mahkumların kaçma olasılığı fazla ise, tam emniyetli 
hapishane! ere nakledilmekte idi. 128 

Hapishane çeşitlerini ele alırken dikkatimizi çeken husus, çocuklara 
ait ayrı bir hapishanenin tahsis edilmiş olmamasıdır. Muhtemelen bu dönemde 
çocuklar için tahsis edilen ayrı bir hapishane mevcut değildi. Zaten İslam 
hukukçuları da çocukların hapsedilmemesi, ıslah etmek maksadıyla çocuk 
ıslah evlerinde tutulması gerektiği üzerinde durmuşlardır. Hiçbir dini ehliyete 
sahip olmayaıı çocukların İslam Hukuk sistemine göre cezalandırılması 
mümkün değildir. 129 Bu uygulama bugün dahi tüm gelişmiş ülkelerde 
benimsenen ve tatbik edilmeye çalışılan bir metotdur. 

Sistematik bir çalışmanın ürünü olmayıp, genellikle deneme yanılma 
usulü ile Abbasiler döneminde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkan 

hapishane tipleri, bugünkü anlamda mimari yapı sitiline göre değil de, saraya 
yakmlığı-uzaklığı, işlenen suçıın türü, yapılan binamu güvenilirlik derecesi 
gibi değişik özelliklerine göre çeşitlilik arz etmiştir. Son zamanlarda 
ülkemizde de gündeme gelen ve uygunluğu tartışına konusu olan, tek kişilik 
koğuşlardaıı oluşan hapishane tipi, her ne kadar az da olsa incelediğimiz 
dönemde rastlanan hapishaneJerdir. Çeşitlilik açısından o dönem hapishaneleri 
ile günümüz hapishaneleri arasındaki benzerlik, ülke bütünlüğüne karşı tavır 
alan terör suçlularının farklı hapishanelerde tutulmasıdır. Ancak günümüzde 
olduğu gıbi değişik terör örgütü mensuplarınlll farklı hapishanelerde mi yoksa 
ortak bir hapishanede veya koğuşta mı tutulduğu ile ilgili bir sonuca vamıa 
imkanımız yoktur. 

8-Hapishaneleı-in Fiziki Yapısı 

Hapishaneterin fiziki yapısı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşma imkanmuz 
olmamakla birlikte, mahkumların, özellikle mahkllm şairlerin şiirlerinden bir 
kısım bilgi elde etme fırsatı bulabiidik Hz.Peygamber ve Hz.Ebu Bekr 
zanıanında hapishane inşa edilmediğini daha önce izah etmiştİk Hz. Ömer'in 
evden çevirerek yaptırdığı hapishanede çok fazla tadilat yapılmadığını 

düşünürsek, taın bir hapishaııe müşteınilatına sahip olduğunu da 
söyleyemeyiz. 

Emevller'le birlikte ise tam teşekküllü, bugünkü hapishane yapılarına 
yakın, her türlü suçtan tutuklu insaııların cezalandırıldığı hapishanelerin 
sayısının arttığı görülmektedir. 

P8 · • -- Atar. !cra ve Ijlar Hukulaı. s.2:ı6 ,,.., 
- t!s-Sırac. s.23 
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Ferezdak ve Kummest gibi meşhur şairlerin hapishanede kaleme 
aldıklan şiirler. buralann karanlık, bakımsız, koğuşlarda demir zincir ve 
halkaların bolca bulunduğu, bazen üstü açık bazen kapalı, bazen ise kuyu 
şeklindeki mekanlar olduğu anlaşılmaktadır. Yargıladığı suçluya hapis cezası 
veren hakimin ona karşı söylediği şu sözler hapishanelerin fiziki yapısı 
hususunda bizi aydınlatmaktadır:"Sessiz bir kapı, ağır demir bağlar ve 
gardiyanlar ki onlara "lı af\·" ismi verilmektedir. " 130 

Son derece sağlam olarak yapıldığı iddia edilen hapishanelerden 
mahkumların kaçtığına dair rivayetlerin bulunması, bazı mimari özelliklerin 
gözden kaçırılmış olabileceği veya hapishane personeli ile mahkumlar 
arasında kural dışı ilişkilerin bulunabileceği sonucunu gündeme getirmektedir. 
Örneğin şair Kummest hanımının kendisini ziyareti esnasında onun 
kıyafetlerini giymiş ve görevlileri atiatarak kaçmıştır.ı31 

Mahkumların kaçışına imkan vermeyen en güvenilir hapishaneleriıı 
kale hapishaneleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu çeşit hapishaneler dıştan 

oldukça kalın bir surla çevrilmiş ve sur etrafına muhafızlar dikilmiştir. 
Hapishanenin dışarı ile teması sadece tek bir kapıdan sağlanmış ve kapı da 
oldukça sağlam yapılmıştır. Sur içerisindeki hücreler küçük, bakımsız ve 
insana zarar verebilecek her türlü başeratın kol gezdiği mekanlar olarak inşa 
edilmiştir. 132 

Elde ettiğimiz izienimler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz ki, 
hapishane binaları fiziki açıdan daha iyi hayat şartları düşünülerek inşa 

edilmemiştir. Günümüzde dahi hapishane binalannın yapılış tarzından ve 
şartlarından memnun olunmadığı her fırsatta dile getirilmektedir. 

Ömer b. Abdulaziz örneğinde olduğu gibi adil politika izleyen 
yöneticiler, hapishanelerin ıslahı ve binaların yenilenmesi doğrultusunda 

fa.:ıliyetlerde bulunmuşlardır. Buna. göre hapishaneler koğuşlara ayrılmış, 

geniş, fazla sıcak ve soğuk olmayan, aydınlatma cihaziarı ile donatılmış, 

sağlık merkezi ve ibadethanesi bulunan, mahkumların sanatlarını İcra 
edebileceği bir ortama sahip,giyinme, yıkanma, tuvalet, yemek ihtiyaçları için 
ayrı bölümleri bulunan binalar haline getirilmiştir. 133 

.B-MAHKUMLAR VE HAPiSHANE PERSONELi 

1-Mahkum Hakları ve Uygulanan Muameleler 

Malıkumiara uygulanacak insani muamelenin boyutları, İslam hukuk 
kitaplarında derinlemesine ele alınıp incelenmiş, ideal bir hapishane teşkilatı 
modeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Aslında idealize edilen bu taleplerin 
bütünü. hukukçuların, yaşadıkları dönemde mahkumlam uygulanan 

130 İbn Kuteyhe, 'Uyı1nü'L-AfıMr, Kalıire 1925. I. 79-82 
ı:ıı İbn Kutevhe. L 7'}-S2 
132 el-Bezye.' ~.509vdd. 
J3:ı A Hulagu. ~.117 
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I-Sicnii'l-Vôlf: Katil, hırsızlık gibi suçları işleyen mahkumlar, valilere 
ait bu hapishanelerde tutulmakta idi. Vilayet merkezine bitişik olarak inşa 
edilmeleri daha güvenli olmaları sonucunu da beraberinde getirmiştir. 

2-Sicnü 'l-Kadf: Borçlu ve herhangi bir töhmet altında bulunan 
kimseler de bu tip hapishanelerde kalmakta. Daha az enıniyetli olan kadı 
hapishanelerinden mahkumların kaçma olasılığı fazla ise, tam emniyetli 
hapishanelere nakledilmekte idi. 128 

Hapishane çeşitlerini ele alırken dikkatimizi çeken husus, çocuklara 
ait ayrı bir hapishanenin tahsis edilmiş olmamasıdır. Muhtemelen bu dönemde 
çocuklar için tahsis edilen ayrı bir hapishane mevcut değildi. Zaten İslam 
hukukçuları da çocukların hapsedilmemesi, ıslah etmek maksadıyla çocuk 
ıslah evlerinde tutulması gerektiği üzerinde durımışlardır. Hiçbir dini ehliyete 
sahip alınayan çocukların İslam Hukuk sistemine göre cezalandırılması 
mümkün deği ldir. 119 Bu uygulama bugün dahi tüm gelişmiş ülkelerde 
benimsenen ve tatbik edilmeye çalışılan bir metotdur. 

Sistematik bir çalışmanm ürünü olmayıp, genellikle deneme yanılına 
usulü ile Abbasiler döneminde daha belirgin bir biçimde ortaya çıkan 

hapishane tipleri, bugünkü anlamda mimari yapı sitiline göre değil de, saraya 
yakınlığı-uzaklığı, işlenen suçun türü, yapılan binanın güvenilirlik derecesi 
gibi değişik özelliklerine göre çeşitlilik arz etmiştir. Son zamanlarda 
ülkemizde de gündeme gelen ve uygunluğu tartışma konusu olan, tek kişilik 
koğuşlardan oluşan hapishane tipi, her ne kadar az da olsa incelediğimiz 
dönemde rastlanan hapishalıelerdir. Çeşitlilik açısından o dönem hapishaneleri 
ile günümüz hapishaneleri arasındaki benzerlik, ülke bütünlüğüne karşı tavır 
alan terör suçlularınm farklı hapishanelerde tutulmasıdır. Ancak günümüzde 
olduğu gibi değişik terör örgütü mensuplarının farklı hapishanelerde mi yoksa 
ortak bir hapishanede veya koğuşta mı tutulduğu ile ilgili bir sonuca varma 
imkanımız yoktur. 

8-Hapishanelerin Fiziki Yapısı 

Hapishanderin fiziki yapısı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşma irnkanımız 
olmamakla birlikte. mahkumların. özellikle mahkum şairlerin şiirlerinden bir 
kısım bilgi elde etme fırsatı bulabildik. Hz.Peygamber ve Hz.Ebı1 Bekr 
zamanında hapishane inşa edilmediğini daha önce izah etmiştik. Hz. Ömer'in 
evden çevirerek yaptırdığı hapishanede çok fazla tadilat yapılmadığını 

düşünürsek, tam bir hapishane müştemilatına saltip olduğunu da 
söyleyemeyiz. 

Emev'iler'le birlikte ise tam teşekküllü, bugünkü hapishane yapılarına 
yakm, her türlü suçtan tutuklu insanlarm cezalandırıldığı hapisimnelerin 
sayısının arttığı görülmektedir. 

PB • • -- Atar. /cra ve Ijla<: Hııkulm. s.2:ı6 
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Ferezdak ve Kummest gibi meşhur şairlerin hapishanede kaleme 
aldıklan şiirler. buralann karanlık, bakımsız, koğuşlarda demir zincir ve 
halkalann bolca bulunduğu, bazen üstü açık bazen kapalı, bazen ise kuyu 
şeklindeki mekanlar olduğu anlaşılmaktadır. Yargıladığı suçluya hapis cezası 
veren hakimin ona karşı söylediği şu sözler hapishanderin fiziki yapısı 
hususunda bizi aydınlatmaktadır: "Sessiz bir kapz, ağzr demir bağlar ve 
gardiyanlar ki onlara "lıafs" ismi verilmektedir." 130 

Son derece sağlam olarak yapıldığı iddia edilen hapishanelerden 
mahkumların kaçtığına dair rivayetlerin bulunması, bazı mimari özelliklerin 
gözden kaçırılmış olabileceği veya hapishane personeli ile mahkumlar 
arasında kural dışı ilişkilerin bulunabileceği sonucunu gündeme getirmektedir. 
Örneğin şair Kummest hanımının kendisini ziyareti esnasında onun 
kıyafetlerini giymiş ve görevlileri atiatarak kaçmıştır.r31 

Mahkumların kaçışına imkan vermeyen en güvenilir hapishanelerin 
kale hapishaneleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu çeşit hapishaneler dıştan 

oldukça kalın bir surla çevrilmiş ve sur etrafına muhafızlar dikilmiştir. 

Hapishanenin dışarı ile teması sadece tek bir kapıdan sağlanmış ve kapı da 
oldukça sağlam yapılmıştır. Sur içerisindeki hücreler küçük, bakımsız ve 
insana zarar verebilecek her türlü başeratın kol gezdiği mekanlar olarak inşa 
edilmiştir. 132 

Elde ettiğimiz izienimler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz ki, 
hapishane binaları fiziki açıdan daha iyi hayat şartları düşünülerek inşa 

edilmemiştir. Günümüzde dahi hapishane binalannın yapılış tarzından ve 
şartlarından memnun olunmadığı her fırsatta dile getirilmektedir. 

Ömer b. Abdulaziz örneğinde olduğu gibi adil politika izleyen 
yöneticiler, hapisimnelerin ıslahı ve binaların yenilenmesi doğrultusunda 
faaliy·etlerde bulunmuşiardır. Buna göre hapishaneler koğuşlara ayrılmış, 
geniş, fazla sıcak ve soğuk olmayan, aydınlatma cihaziarı ile donatılmış, 

sağlık merkezi ve ibadethanesi bulunan~ mahkumların sanatlarını icra 
edebileceği bir ortama sahip,giyinme, yıkanma, tuvalet, yemek ihtiyaçları için 
ayrı bölümleri bulunan binalar haline getirilmiştirP3 

B-MAHKUMLAR VE HAPiSHANE PERSONELi 

I-Mahkum Hakları ve Uygulanan Muameleler 
Malıkumiara uygulanacak insani muamelenin boyutları, İslam hukuk 

kitaplarında derinlemesine ele alınıp incelenmiş, ideal bir hapishane teşkilatı 
modeli ortaya konmaya çalışılmıştır. Aslında idealize edilen bu taleplerin 
bütünü. hukukçuların, yaşadıkları dönemde malıkumiara uygulanan 

13fı İhıı Kuteyhe, 'Uyilnü'L-Aiıhfır, Kalıire 1925. I. 79-82 
nı· · Thıı Kutevhe. L 79-X2 
132 el-Bezre.' s.509vdd. 
133 Huliigu. s.l 17 
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muamelelerdeki aksaklıklan görerek, olması gerekeni, kurallar manzumesi 
olarak takdim etmelerinden ibarettir. 

Mezhep imamlarının ve diğer hukukçuların üzerinde hassasiyetle 
durdukları husus, mahpuslara insanca davranılması, her türlü işkenceden uzak 
tutulması. hapis sürelerinin gereğinden fazla uzatılmamasıdır.ı34 

Hz.Peygamber"in ve dört halifenin mahkumlarakarşı davramş biçimi, 
kendilerinden sonraki idareciler için ömek teşkil edecek mahiyettedir. Onlar 
sık sık hapishaneleri dolaşmışlar ve malıkumiann durumları hakkında bilgi 
toplamışlardır. Özellikle Hz. Ali hapishanelere sürpriz ziyaretlerde bulunmuş, 
onların şikayetlerini dinlemiştir. 135 

Ebu Yusufun, Ömer b. Abdulaziz'in valilerine gönderdiği mektubun 
içeriğini dalıa da geliştirerek Harun Reşid' e takdim etmiş olduğu tavsiye 
kararları. bugün dahi mahkumların ve hapisimnelerin ıslahı ile ilgili yapılacak 
düzenlemelerde, üzerinde önemle durulması gereken bilgiler içermektedir. 

İnsan hakları açısından döneme damgasını vuran bu tavsiye 
kararlarını ınaddeleyerek sıralayalım: 

1- Malıkumiardan geçim sıkıntısı içerisinde olan, yakınları tarafından 
herhangi bir maddi yardımda bulunulmayan fakir mahkumların iaşesi zekat 
mallarından veya Beytü'l-Mal"den karşılanmalıdır. 136Zira geçmişte Irak'ta 
Hz.Aii. Şam' da Hz Muaviye mahkumlam katıklı yemek, yazlık ve kışlık 
elbise vem1iştir. 137 

2- Hapishane personeli, nonnal suçlardan yatan malıkumiara karşı 
nasıl hoşgörülü davranınakla yükümlü ise, savaş esiri olan mahkumlara karşı 
da aynı yaklaşım içerisinde olmak zorundadır. 

3- Malıkumiyenen maksat, beraber yaşadığı insanlan zarara uğratan, 
kuralları çiğneyen kimseleri, belirli süre zarfında tüm tasarruflarından men 
maksadı ile bir yerde tutmaktır. Yoksa mahkuma işkence etmek, onu aç açık 
bırakmak değildir. 

4- Mahkumlar. ayakta namaz kılmava muktedir olı1mvacak kadar dar 
mekanlarda ve tek kişiİik- hücrelerde hapsedÜmemelidir. 138 IM/761 de Abbas! 
bilafeti döneminde, Abdullah· b. Hasan isimli kişi ve akrabaları Kı1fe 'de 
Haşimiyye hapishanesine konulmuş, orada kaldığı üç yıllık süre içerisinde 

134 d-Mcıkrizi, II, 1 R7: d-Kettani, I, 295; es-Sırac, s.21 
m el-Elvan!. s.360 
136 Eğer mcıhkum zengin ise, kt:ndi ihtiyaçlanlll karşıladığı gibi hapishaneye de aidat ödemek 

zorundadır. Mezhep imamlannın her biri ınahkllmun natakasının temini hususunda taklı 
görüşler ileri süm1ekle birlik:te. muhtaç olaniann devlet tarafindan bakılması görüşünde 
ittitak etnlİ"Ierdir.(Fevzullah, s.267: Sclıneider "sı~y·u. "mıl, IX. 547) 

137 ' y • • 

es-Sırac, s.21 
138 Komisyon. t:!-MevsiHit, s.319 
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ezan sesi duvup. namaz vakitlerini tavin etmeden namazlarını kılmışlardır. 
Abdullah yaş-adıkları trajik durumu mıs~alara dökerek anlatınıştır.139 

5- Katillerden başka hiç kimsenin ayağına zincir vurulmamalıdır. 

6- Eğer mahkumlam verilen giyecek ve yiyecek yardımiarına 
gardiyanlar ve hademelerin el koyma riski varsa. bunların kıymeti tespit 
edilerek, aylık maaş olarak kendilerine verilmelidir. 

7- Güvenilir bir kişinin önderliğinde mahkumların isimleri özel bir 
deftere yazılmalı. aylık iaşe ödenekleri bu deftere göre yapılmalıdır. 140 

8- Mahkumların giyecekleri, incelik kalınlık açısından mevsim 
şartlarına göre tespit edilmelidir. 

9- Mahkumlar. demir zinciriere vurularak halka teşhir maksadıyla 
çarşı ve sokaklarda gezdirilip işkence edilmemelidir. Düşmanın eline düşen 
bir Müslümana dahi böyle bir uygulama reva görülmezken, Müslümanlar 
tarafıı1dan kendi mahkumlarına böyle bir kötü muamelenin yapılması 
düşünülemez. 

10- İnsanın hata yapınaya yatkın bir varlık olduğunu· düşünecek 
olursak. böyle kader mahkumları, yöneticiler ve akrabalar tarafından ziyaret 
edilip durumları araştırılmalıdır. 

ll- Yelisi bulunmayan bir mahkum hapishanede vefat ederse bu kişi 
devlet tarafından teçhiz ve tekfın edilip, namazı kılınarak defnedilmelidir. 
Geçmişteki bazı kötü uygulamalara bakılacak olursa, kimsesiz bir mahkum 
vefat ettiğinde bölge valiliğinden izin alınıp, mahkumlar arasmda yardım 
toplanarak cenaze defnedilmiştir. Bu işlemlerin tan1amlanmasını beklemek 
için ceset birkaç gün hapishanede bırakılmak zorunda kalınmıştır. Oysa böyle 
nahoş olayların İslam dininde yeri yoktur. 

12- Hukukun üstünlüğü prensibi toplum fertlerine kabul ettirilip, 
hakkıyla uygulandığı takdirde. hapishanedeki yığılmalar ortadan kalkacaktır. 
Hapishanelerdeki mahkum sayısındaki artışın nedeni, hukukun siyasallaşması 
ve kişilerin menfaatlerine göre kullanılınasıdır. 

13- Hapishanede sadece. terbiye edilmesi gerekenler terbiye edilmeli, 
suçsuz olanlar t:ıhliye edilmelidir. İnsanları dövınek ve hatta işkence etniek 
ıslah metodu değildir. Oysa çok say1da insana. daha suçu kesinleşmeden, 
henüz soruşturına aşamasında iken, hak etmediği halde kırbaç cezasınm sıkça 
uygulandığı görülmektedir. Had cezalarındaki darp müstesna, vücudun 
korunması asıldır. Cinayet suçu işleyenler dahi dövülmemelidir. Çünkü şiddet 
akabinde mutlaka şiddeti doğurur.ı 41 

139 Ft:yzullah. s.275 
140 eı-Eıvani. s.360 
141 Ebfı Yfısuf. s.l6lvd.: eı-Lchib, Ahmed. es-Siicfi.tı Meziiyiilıii ve 'Uyubulıii min Viclıeti'n

Nazari'l-lsliilıiyye, Riyad ı 9&4 s. 106-109: Şekerci, İflt1m Cezc1llukukımda Telzir Suçltm, 
İstanbuL ı 996, s.l20vd. 
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Bütün bu, anlatılanlara rağmen, tarihi vakıalar bize gösteriyor ki, 
hemen herkes tarafından rahatlıkla benimsenebilecek bu tavsiyeler, şahsi 
çıkarları koruma adına hiçe sayılmış, sonuçta teori ile pratik çatışması 
yaşanmıştır. Günümüzde, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavranu genel 
geçer bir ilke olsa da, medya organlarına kadar yansıyan insan hakları 

ihlalleri, yazılı hukukla uygulamaların her zaman örtüşmediğini ortaya 
koymaktadır. 

İslam hukukçuları arasında hapis cezasının meşruluğu tartışınasıııın 
altında yatan en büyük etkenin, mahkumlar üzerinde hulcuk dışı 

uygulaınaların ağırlık kazanabiieceği düşüncesi olduğunu söyleyebiliriz. 
Hapis cezasına sıcak bakmayan Makrlz'i. İslamın ön gördüğü hapis cezasının 
uygulanmadığından şikayetçidir. 142 

Mahkuınlara reva görülen birtakım kötü uygulamalara dair rivayetlere 
baktığımızda, aklıımza gelebilecek ilk husus, Ebu Yusufun, ifadelerinde yer 
bulan her tavsiyesini kendi gözlem ve tecrübelerinden yola çıkarak kaleme 
aldığıdır. 

Malıkum şairterin cezaevi hatıralarından anladığımız kadarı ile, 
malıkumiara uygulanan işkence, üzerlerinde bulunan elbiselerin günlerce hatta 
aylarca değiştirihnemesi, pis ve pejmürdc hal alınası şeklinde başlayıp, ölüm 
cezasına kadar devam etmektedir. Mahkumlar, gardiyanlar tarafından, hücre 
duvarına el ve ayaklarından sabitleştirilerek bağtanır ve onlara hiçbir hareket 
imkanı taııınınazdı. İşkence;netotlarından bir diğeri de uzunca bir ağaç direğe 
iki ayrı delik açılarak. malıkumların diz kapaklarına kadar bu delikiere 
sokulması ve burada hareketedemeyecek biçimde dunnası şeklinde idi. 143 

Çağdaş müclliflerden Ahmed el-Lehib, 'Abud Sırac'ın "İlmü '1-Ecram 
ve 'l- 'Ikil b" adlı eserinde hapishanelerin tarihi gelişimi ile ilgili bölümünü 
değerlendirirken, belki de İsHim Kurumlarının ınasuıniyeti ile eleştiriseliikten 
ziyade ön kabullü yaklaşımdan kaynaklansa gerektir ki, haklı tespitlerinin 
yanında bazı hususlarda ön yargılı davrandığı izlenimini vermektedir. Lehib' e 
göre, söz konusu bölümde, mahkumların devlet tarafından yiyecek ve giyecek 
ihtiyaçlarının karşılaıımadığından dolayı bir çoğunun açlık ve hastalık 
yüzünden öldüğünden bahsetmektedir. Lehib, bu görüşün tariiri vakıalarla 
bağdaşmadığını ileri sürerek, Hz. Ali (hl.35-40/656-661), Ömer b. Abdulaziz 
(hl.99-1 O 1/7 ı 7-720) Harun Reşid (hl.l70- ı 93/776-808) dönemlerini örnek 
göstererek, mahkum haklarının her dönemde korunduğu ve ihtiyaçlarının 
giderildiğini belirtmiştir. Görüşünü teyit maksadıyla ikinci bir delil olarak da 
Kur'an "daki Yusuf kıssasmı ömek göstererek, Hz. Yusuf un ihtiyaçlarınlll 

mevcut yönetim tarafından karşılandığını izaha çalışmıştır. 144 

14
" el-Maklzi. 11187 

143 ei-Bezı·e. s.515vd. 
144 d-Lelıib, s.l !Ovd., (Abfıd Sm1c, 'lmii'L-Ecrtlmve'L-'İ,kılh, s.427.den naklen) 
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İslam Kummlarının, özellikle hapishanelerin başlangıcından itibaren 
işleyişinin hiçbir değişikliğe uğramadığını ileri sürınek, sübjektif bir 
değerlendirme olarak düşünülebilir. Genel olarak yöneticiler ve hapishane 
personeli ile mahkumlar arasındaki ilişkinin siyasi yapıdaKi değişime göre 
farklılık arz ettiğini kabul etmek dummundayız. Hz. Ali ve Ömer b. 
Abdulaziz devrinde mahkumların tüm ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve 
dummlarının çok kötü olduğunu iddia etmek tarihi gerçeklerle nasıl 

uyuşınazsa, Emevi baskısının halk üzerinde yoğunlaştığını, Haccac ve ibn 
Ziyad'ın valilik yaptığı dönemlerde malıkurnlara oldukça iyi davranıldığını 
söylemek de o kadar yersiz olur. Zorlama yöntemlerle asırlar önce..ı;;i vuku 
bulan Yusuf kıssasından yola çıkarak İslami dönemdeki mahkumların yaşam 
şartlarının çok iyi olduğunu ispata çalışmak isabetli bir yaklaşım olarak 
gözükmemektedİr. 

İslam dininin insana verdiği ulvi değerden yola çıkacak olursak, 
hapishanelerin karanlık, yer altında kuyu şeklinde inşa edilmemesi ve 
aydınlatma sistemlerinin olmasıı 45 mahkumların dövülmemesi, ağır işlerde 
çalıştırılmaması, eziyet etmek maksadı ile güneş altında tııtulmaması, 146 

onlara küfür edilmemesi, saçının sakalının kesilmemesi. halka teşhir 

edilmemesi gibi ilkelere dayanarak tanzim edilmesi gerektiği sonucuna 
ulaşırız. 147 İslam hukukçuları, mahkumun el ve ayaklarından bağlanarak diğer 
mahkumlardan ayrı tutulması. avret yerleri ortaya çıkacak şekilde kıyafetlerini 
soyarak dayak atılması gibi işkence metotlarının İslam toprakları üzerinde 
uygulanmasının Kur'an, süımet ve insanın yaratılış gayesi ile bağdaşmadığı 
üzerinde fikir birliğine varmışlardır. 148 

Bu anlatımlardan hapishanelerin her türlü konfora sahip mekanlar 
olması gerektiği sonucunun çıkarılmaması gerekmektedir. Hatta hukukçular 
hapishanelerde normal bir evde bulunan konfomn dahi buluım1aması şartını 
koşmuşlardır. 1 <~9 Ömeğin borcunu ödemediği ıçın cezalandırılan bir 
mahkumun, az da olsa muzdarip olup hatasını anlaması açısından kapatıldığı 
yerin kısmen malmımiyet içerisinde bulunması, verilen cezamn amacına 
ulaşması için daha isabetlidir. Mahkumun kendi evinde dahi sahip olamadığı, 
yumuşak yatak ve yastıkları kullanması, her istediğini elde etmesi gibi hapis 
cezasının maksadını aşan uygulaınalardan da kaçınmak gerekmektedir. 150 

Mahkumların dışarıyla münasebetinin nasıl düzenlenmesi gerektiği ile 
ilgili hususu Fahrettin Atar bir başlık altında ele alarak incelemiştir. Her ne 
kadar Atar, borçlunun mahkumiyetini izaha çalışmışsa da, hapishanenin genel 

145 Komisyon, Fetemy-1 Hindiyye, Diyarbakır ty. ,Ill, 418 
146 ı:s-Serahsl. XX.90: Komisyon.ı:l-Mevsuat.s.327 
ı.n 

el-Bı:zrı:. s.ll3 
14 ~ c:s-Sıriic, s.ll 
149 Bilmı:n; VII. 307 
IS<ı Atar. İ ere/ve İfltı\·, s.257. 
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kurallan çerçevesinde düşündüğümüzde bu durum tüm mahkumlan 
kapsamaktadır. 151 

İslam hukukuna göre malıkumu hapishanede yakın akrabalan ve 
dostları ziyaret edebilirler. Fakat ziyaret süresinin kısa olması gerekmektedir. 
Bu müspet yaklaşıma karşın. nıtin olarak hapishanelerde görüş günlerinin 
tespit edildiğine dair bilgiye ulaşamadık. idareciler tarafından verilen istisnai 
izinler sayesinde gerçekleşen görüşmelerin mahiyeti de bilinmemektedir. 
Ziyaretierin yiiz yüze mi. yoksa. sadece mahkumun bir kısım ihtiyaçlannın 
karşılanması şeklinde mi olduğu anlaşılmaınaktadır. Hapishane görevlilerine 
verilen rüşvet karşılığı bir kısım mahkum yakınının ziyareti 
gerçekleştirebildiklerine dair örneklerle karşılaşmak mümkündür. Bizans 
hapishanelerinde yakınları bulunan Araplar ise, her haftanın Cumartesi !!iinü 
yakınlarmı ziyaret etme imkanı bulmakta idiler. 152 ~ 

Bugün modern hukukta tanışma konusu olan. hapishanelerdeki 
mahkumların hanımları ile cinsi ilişkiye girebilınesi hususu İslam 
Hukukçuları tarafından da ele alınıp tartışılmıştır. Bir kısmı bu uygulamanın 
faydalı olabileceği kanaatine vannakla birlikte. bir kısmı da karşı çıkmıştır.ı53 

Hz.Peygamber döneminden itibaren üzerinde hassasiyetle dtınılan ve fıkıh 

literatüründe sıkça yer bulan erkek ve kadın hapishanelerinin veya 
koğuşlarının birbirinden ayrılması, gayri meşru ilişkilerin önlenmesi açısından 
gunumuz hapishanelerinde de dikkat edilen hususların başında 

gelmeh.'1edirı5~Ayrıca eşcinsellerin de ayrı koğuşlarda tutulması konusunda 
İslam hukukçuları ittifak etlnişlerdir. 155 

Mahkumların geçici süre hapishane dışına çıkmasını gerektiren özel 
durumlarla ilgili hususlar şöyle sıralanabilir: 

1-Malıkum hastalaı}ınış ve hastalığı da hapishane imkanları ile tedavi 
edilebilecek ölçüde ise nıahkuınun dışarı çıkartılmasına müsaade edilmez. 
Eğer hastalığı ağırsa bir ketille birlikte dışarıda tedavi edilebilir.ı56 

2-Mahkumun birinci derece yakmı vefat edip, cenazeyi kaldıracak bir 
yakını da yoksa. defın işlemi sonuçlanana kadar dışarı çıkmasına izin 
verilebilir. 157 

3-Malıkumun mahkemede görüşülmekte olan bir davası varsa 
duruşmaya katılmak için dışarı çıkabilir. 

4-Mahkumun hapishanede temizlenmesi için hamam bulunmadığı 

takdirde hapishane dışında temizlik ihtiyacını giderebilir. 

ısı · · · Atar. /crılııe JjlıL\', s.261 vdd. 
152 d-Bt:zrt!, s.l42; t!S-Sınıc, s.22 
ıs:' cs-S.:rahsi. XX. 90: Selınci dcr. ··Sulju" m ıl, IX. 54 7 
154 Sclıncidcr.İmprisımment, s.l6S. d-Mevsfıat, s.317 
155 Komisyon, el-Mevs(Hit. s.3l7 
156 Atar. İcrt1ııe İjlaç, s.261 vdd.: Schneidcr. "Suljn. "mtl, IX. 547: Feyzullalı. s.26S 
157 Kumi~yon. Fetel'ttyılfiwliyye, Ill. 418 
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5-Mahkum, hapishanede namazını kılabilir, orucunu tutabilir. Cuma, 
bayram ve vakit namazlarını hapishane dışındaki mescitte kılınasına ve hac 
yapmasına müsaade edilmez. 

6-Nadiren de olsa bazı özel günlerde yö!1eticiler yetkilerini kullanarak 
mahkumların dışarı çıkmaları için izin verebilir1

'
8 

Mahkumların şartsız tahliye olmasını zonınlu kılan hususlar şunlardır: 

1-Mahkumun ölmesi zorunlu olarak mahkumiyetİn sona ermesi 
anlamına gelmektedir. 

2-Mahkumun psikolojik rahatsızlığının ortaya çıkması, onun 
üzerinden mükellefiyetieri de kaldıracağı için mahkumun serbest kalmasını 
sağlar. Hanbeli ve bir kısım Hanefi Takibleri bu görüşe karşı çıkarak hapisten 
kastın te· dip olduğunu, dolayısıyla delinin topluma zarar verebileceğini, bu 
nedenle mahkumiyetinin devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır159 

3-Bugün de belirli aralıklarla gündeme gelen toplu veya kısmi '·af' 
nedeniyle mahkumlar tahliye edilebilirler. İdareyi ele geçiren yöneticilerin 
halka jest maksadı ile bu tür uygulamalara gittikleri bilinmektedir. · 

4-Devlet başkanının affı yanında, yargıcın (kadi), sorumlu olduğu 
hapishanede malıkumiara şefaat etmesi tahliye gerekçesi olarak kabul 
d'l . . 160 e ı mıştır. 

5-Mahkumun akrabalarından sözü dinlenen, eşraftan kimselerin araya 
girmesi ile tutukluluk süresi sona erebilir. 161 

6-Ülkede top yekün savaş ilan edildiği zaman hafif suçlardan yatan 
mahkumlar tahliye edilerek savaşa götürülebilir. 162 

Mahkumların dışarı ile haberleşmesini sağlayan en güvenilir 
yöntemin mektuplaşmak olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tutuklu şairler. 
kendi hapishane anılarını başkalanna ve özellikle yakınlarına aktarmak ve 
hapishaneden kurtanlmak maksadı ile çokça mektup yazmışlardır. Nitekim bu 
mektuplar hapishaneler hakkında bilgi edinebilmek için birinci elden 
kayn~lardır. 16

' 

Mahkumların hapishanede herhangi bir sanatla uğraşıp uğraşmayacağı 
da tartışma konusu olmuştur. Birçok hususta olduğu gibi fayda ve zararlan 
düşünülerek farklı görüşler ileri sürülmüştür. 164 

incelediğimiz dönem de mahkumların hapishanede herhangi bir 
meslekle meşgul olduklarına dair bilgiye rastlayamadık. Temel İslam hukuku 

15~ Atar, İcra ve İflas, s.264 
159 Komisyon. d-MevsiHiL s.291. Feyzullah. s.268 
160 Komisyon. ei-MevsfinL s.29! 
161 ei-Bezı·e. s.J43 
16~ Feyzullalı. s.268 
163 el-Be7J·e. s. I 42vd. 
164 Sclıneidt:r. .. Sidjıı" md., IX.547 
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kitaplarında konu uzun uzadıya tartışılmış, olumlu yönde görüş belirtenler 
ınahkumun nafakasını temin maks<ı:dıyla herhangi bir ıneslekle meşgul olması 
gerektiği sonucuna varınışlardır. 16

' Ancak. bu tartıŞmada gözden kaçırılan, 
meslek edindinnede asıl maksadın mahkumun psikol~jik olarak 
rahatlatılması, dikkatinin başka yönlere çekilmesi hususudur. 

Abbasllerin sonuna kadarki dönemde hapishanelerin fiziki yapısına 
baktığımızda, buraların mahkumtın herhangi bir mesleği İcra etmesine müsait 
yerler olmadığı sonucuna varınz. 

2-Mahkumun Hapis Süresi 

İslam Hukuk sisteminde ceza-! müeyyideler arasında tazir suçlularını 
cezalandırmak maksadıyla ilk dönemlerden itibaren uygulanan hapsin süresi 
ile ilgili hukukçular; sınırh süreli hapis(muvakkat) ve uzun süreli 
/ıapis(müebbet) olmak üzere iki tür hapisten bahsetmektedirler.ı 66 

İki tür hapis cezası içerisine bugünkü göz altı süresi diyebileceğimiz 
ilıtiyati hapis cezasını da ilave edebiliriz. Fakat İslam hukukçuları tarafından 
hapis cezası ile ihtiyati hapis cezası arasında bir ayınma gidilmiştir. İhtiyati 
hapis cezasına alt ve üst sınır çizilmesine rağmen hapis cezası hakimin 
takdirine bırakılınıştır. 167 İhtiyati hapis cezasına benzeyen ancak hapis süresi 
ınahkumun kendisine bağlı olan, belirli bir zamanla sınırlandırılınayan hapis 
cezalarıyla da karşılaşmaktayız. İçki satın alan ve içen bir kişinin bu 
alışkanlığından vazgeçmesi ile hapis süresinin dalınasını buna örnek 
gösterebiliriz. 16

R 'l 

Süreli (ınuvakkat) hapis. tazir suçları içerisinde ikinci dereceden bir 
ceza olup yalnız basit suçlar içindir. Muvakkat hapsin en kısa süresi 24 saat 
olarak belirlenmiş, ancak en üst sınırı üzerinde ittifak sağlanaınaınıştır. 
Sürenin takdiri yargıçlara bırakılmakla birlikte bazılarına göre altı aydan fazla 
olmamalı. bazılarına göre ise tam bir seneyi doldurmalıdır. 169 İşlenen suçun 
mahiyetine göre süre uzamış veya kısalmış olabilir. Fakat muvakkat hapsi 
gerektiren suçlar için uzun süreli hapsin uygun olmayacağı hususunda görüş 
birliğine varılmıştır. 170 Hapis süresi tespit edilirken suçla ceza arasındaki 
adaleti sağlamak. ·'zarara karşı zarar yoktur." prensibini göz önünde 
bulundurmak tüm İslam hukukçularının ortak görüşüdürı7ı 

Müebbet hapis cezası ise, ağır suç işlemiş veya bazı suçları kendine 
alışkanlık haline getirmiş kimselere verilen cezadır. Örneğin öldürme, 

165 Komisyon .Feteı•t1yı Himliyye lll. 418 
166 d-Miiverdl. el-Aiıkamü's-Sultiiniyye, Çev. Ali Şatak, İstanhull994, s.413vd. 
167 Udeh, et- Teşrlu 'l-Cinaü•yii 'l-fçliimf Mukc1rinen bi'l-Kiini'lui'l-Vcız 'i, çev. Ali Şati:ık, 

Mukayeseli Jçlc1m Hukulm m Beşeri Hulmk. Ankam 1 990, II, 262; Bardakaği u, XVI, 
60vd.:Sclıneidı:r. İmprimumeut s. 1 62. 

168 Komisyon. d-Mevs(Hit. s.289 
ı<•" el-Miiverdi, ::;.414, Udeh. fL 262: Şekerci, s.llS-119; el-Elviini, s.360 
17° Komisyon. d-MevsG5t. s.288 
171 ei-Lehfb. s. l 12 
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yaralama, hırsızlık gibi suçları tekrar tekrar işleyen ve daha önce 
cezalandırılmasına rağmen bu cürüınlerden vazgeçmeyen suçlular şayet 

insanlara zarar vermeye devam ediyor ve dunnnlarında bir düzelme 
görülmüyorsa ölünceye kadar hapiste tutuluyorlardı. Çok sık olmasa da İslfun 
tarihinde bu tür ömeklerle karşılaşmak mürnkündür. 172 

İslam hukukundaki ınüebbet hapis cezası günümüz modern hukuk 
sistemlerindeki uygulamaların öncülüğünü yapmış görünmektedir. Daha 
sonraları modern hukukçulardan bu teoriyi ilk olarak gündeme getirenler 
İtalyan hukukçular olmuştur. Onlara göre cezanın sınırlandırılınası zaruridir. 
Zira suçlulardan hal ve hareketlerini düzeltmeye çahşanlar muvakkat ıslah 
edilmesi mümkün olmayan mahkumların cezası ise müebbettir. 173 

Diyebiliriz ki bugünkü hukuk sistemleri, İslam hukukunda tatbik 
edilen mi.iebbet hapis nazariyesini alarak XIXasrın sonlarından itibaren kendi 
hukuk sistemlerinde kullanınaya başlanmışlardır. Her ne kadar ülkelerin 
hukuk sistemlerine göre mutlaklık mukayyetlik açısından değişiklik gösterse 
de. patentin islam hukukundan esinlendiğini söyleyebiliriz. 174 

Udeh hapis cezası süresinin tespiti ile ilgili açıklamalarının hemen 
akabinde, İslam hukuk sistemindeki hapsin kapsam alanı ve müeyyidesi ile 
modern hukuk sistemi arasındaki farka dikkat çekmiş ve şöyle demiştir: 

·'l1·lam hukukunda hapıs. anc:ak ikinci dereceden bir cezacllr. Yalnız 
adi suçlu/ara verilir. Halı:tnıin şahsı kararına bağlı bir ceza olup. isterse 
cezalandırır. isterse serbest bırala.r. Zamı-ı galibine göre hapis cezası .faydalı 
ise suçluyu tec:ziye eder. değilse cezalandırmaz. 

Gerçek şudur lı:t hapishane ve hapisierin giiçlüğii. modern hukukçular 
karşısında miişkillerin ilki olarak görülür. Hapsin asıl ceza şeklinde takriben 
bütün suç/ara konulması. hapis cezasına hükmedilen/erin sayısının artmasmı. 
geniş olmalarma ra.ğmen hapishane/erin dulmasmı gerektirmişlir. 
Hapishaneler suçlardan korunmak için inşa edilmelerine rağmen hu durum o 
yerlerin birer roplaJ111 ve istişare mahalli. suçlar mektebi halini almasına 
sebep olmuştur. Çünkii mahkumlarm birisi ile tamşmasma. suçların işlenmesi 
hakkında damşmalarda bulunmalarma. bilgi ve tec11"ibelerin alış verişine. 

nıiihadelesine miisanwlıa edilir. Yine tecriibelerle sabittir ki. hapis cezası. 
suçları önlemeye kc!fi değildir. Buna karşılik hapishane/er. iyi kişileri bazen. , 
bozuk karakterli insanlar sevıyesine diişiiriir. 

Bazı eleştirmenler hapis c:ezasmm koşıd/arım hafifletmeye çalışmıştır. 
Bu maksa/la muhtel[j"sisteınler koymuş/ar. Jiakat hepsinin de eksik ve bozuk 
tarafları vardır ... "' 175 

172 Udeh. IL 2fı3: Şeken.:i. s. ll Y. Bardakoğlu. XVI, 60\'d.; Komisvon, d-Mevsfıal s.288 
m Uddı. IL 2fı3: şeken.:i, s.l2 1: d-Lehib, s.113 . 
17~ Udeh. ll 2fı4 
175 Udeh. ll. 262 
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Udeh "in. islaıi1 hukuk sisteminde hapis cezasının ikinci derece bir 
ceza olduğu, asli bir ceza olmadığı görüşünün doğruluğunu ispata çalışınası 
ve bu konuda modern hukuk sistemlerini eleştİrmesi belki tartışına konusudur. 
Fakat birçok gelişmiş ülkelerde idam cezasının kaldırıldığı, ülkemizde de 
kaldırılıp kaldırılınaması ile ilgili tartışınaların gündemden düşmediği şu 

günlerde dahi. neredeyse tek ceza.I ınüeyyide olarak görülen hapis cezasının 
uygulandığı cezaevlerindeki biziere yansıyan genel durum, Udeh'in tespitlerini 
belirli ölçüde haklı çıkarır gibi görünmektedir. Hukuk sistemlerinin kusursuz 
işlediği izlenimi veren ve bir çok gelişmekte olan ülkenin iştahını kabartan 
batı ülkelerinde ve Amerika· da dahi hapishaneler1e ilgili problemierin 
çözi.ilmeJiği. hapishane sistemlerinde sık sık değişikliğe gidildiği 

düşünülürse, 176 hapis cezasının uygulanınasında bir takım sorunların 
olabileceği düşüncesi akla gelebilir. 

Uygulamadaki karşımıza çıkacak güçlükleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

I-Islah edilmesi maksadıyla hapsedilen bir şahıs hapishanede beraber 
kaldığı eski mahkumların himayesine girerek, belki de tahliye olduğunda 
tahayyiil etmediği bir çok suçu işlemeye hazır hale gelecektir. 

2-Suçlu hapisten çıktığı zaman toplumun gözünde aşağılannuş bir 
konumda olacak ve eski statüsünü kazanaınayacaktır. 

3-Mahkuınlar arasında çıkan olaylar, çoğu zaman kanla sonuçlanacak, 
hatta bundan hapishane görevlileri de zarar görecektir. Nilekim günümüzde de 
sık sık yaşanan çetel~r arası çatışmalar, hapishane görevlilerinin rehin 
alınması olayı, çoğu zaman kanlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. 

4-Hapis cezasının, mahkuımın psikolojik bünyesinde tamiri zor 
yaralar açtığını düşüni.irsek, mahbfısun cezasını tamamladıktan sonra topluma 
adaptasyonu güçleşmektedir. 

5-0eğişik iş sahalarında çalışan kişiler, atıl bir dunıına sokulınuş 
olmakta, devlet iş gücü kaybına uğramakta ve dolayısıyla ekonomik açıdan 
zarara girmektedir. 

6-Malıkuınların ileriye dönük, kendileri için tespit etmiş oldukları 
yaşam çizgisi askıda kalmış olacaktır. 

7-Tahliye olan ım.ıhkuın ya geçirdiği o korkunç zaınaıı dilimini bir 
daha yaşama ve suç işleme endişesiyle toplumdan uzak yaşaınaya özen 
gösterecek ,ya da kendisini potansiyel suçlu olarak görüp tekrar toplumun 
istikrarını bozacak davranışhr içerisine girecektir. 

S-Özellikle ailesinin geçimini sağlayan ev reisinin hapse girmesi tüm 
ailesinin sıkıntı içerisine düşmesine neden olacak ve diğer aile fertleri sürekli 
güvensizlik ve tedirginlik içinde kalacaktır. 177 

176 Dönmczcr-Erınan. Il. n7R 
177 ci-Lclılh. s. ll n vd. 
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Bütün bu güçlüidere rağmen hapis cezası uygulanmış ve uygulanmaya 
da devam edecektir. Ortaya çıkan tartışma hapsin uygulanına biçimi ve süresi 
ile ilgiUdir. 

Neticede mahkumlam bilinçli bir ıslah metodu uygı.llanınadığı, ölçülü 
bir yaklaşım içerisine girilmediği sürece suçun infazı için kullanılan 
mekanların suç yuvası olması kaçınılmazdır. Adalet sistemindeki aksaklıklar 
ve toplumun ekonomik. sos:yal siyasal nedenlere bağlı olarak suç işleme 
oranlarındaki artış, hapislıanelerin dolup taşınasını, ülke için çözümsüzlüğü ve 
ekonomik külteti de beraberinde getirecektir. 178 

3-Hapishane Personeli 
Hz. Ömer' in hilafetine kadar hapishane idaresi ile başkent Medine ·de 

halifelee vilayetlerde valiler ve hakimler/kadılar meşgul olmuştur. Bir 
bölgeye yeni atanan yargıcın görevlerinden biri de bölgedeki hapishaneleri 
teftiş etmekti . Hz. Ali '"Nafl" ve "Mulıayyes"ismindeki hapishaneleri inşa 
etmesi ile birlikte. hapishanenin güvenlik ve idari işlerinden sorumlu bir şahsı 
görevli olarak atamıştır. Bu atanan hapishane müdürüne "emfr" veya "emfn" 
ismi verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde bu kelimelerin yeriıli "seccôn" 
ismi alnuştır. 179 Bu kelimelerin dışında gardiyanlam "lıaddad, lıars, feyc, 
cilva:;, isvôr" isimleri verilmiştir. 1811 

Ebu Yusuf hapishane görevlileri arasında; müdürleri, meınurları, 
b k . ı· i . akt d IRI e çı ve po ıs en sayın, a ır. 

Emevllerle birlikte hapishane müdürleri mahkumlar üzerinde 
yetkilerini istedikleri şekilde kullannuşlar, hapishane şartlarını istedikleri 
yönde ağırlaştımuş veya hafifletınişlerdir. Gardiyanların görevi ise mahkumu 
kelepçelemek veya ihtiyacı olduğu zaman salıvermek, yiyeceğini getirmek 
gibi mahkumun ihtiyaçları ile ilgili rutin işleri yerine getirmek olmuştur. Bu 
görevleri dahili gardiyanlar üstlenmişler, bunların dışında dış tehlikelere karşı 
hapisimneyi gözetleme görevi ile de harici gardiyanlar ilgileıuniştir. 
Gardiyanlar genellikle ikişer! i üçerli gunıplar halinde nöbet tutmuşlardır. 

Hapishane görevlileri arasındaki hiyerarşik sıraya oldukça riayet 
edilmiştir. En üstte halife veya ona vekaleten vali daha sonra müdür ve 
arkasından gardiyanlar ve diğer memurlar gelmektedir. Bu genel nizam 
içerisinde, bir alt kademedeki görevli, üstün insiyatifi dışında mahkumlar 
üzerinde tasamıfta bulunma yetkisine sahip olamamıştır. Halife kendisine 
yakın gördüğü bir kişiyi müfettiş olarak hapishaneye göndermiş, o da 
mahkumların şikayetlerini dinleyip. halifeye bildirmiştir. 182 

178 ei-Lehib. s.lln 
179 • • - " Alar. /cra ve /jltL\', s.2)8, Hulagu. s.l23 
180 el-Bezre. s.l26vd. 
181 Ebu Yusuf. s.331 vdd. 
18:! 

ei-Bezı·e, s.l36 
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Nitekim gönderilen müfettişin sivil kıyafetle hapishanelere mahkum 
rolü ile girerek mahkumtarla sohbet edip, şikayetlerini halifeye aktardığma 
dair örneklere rastlamak mümkündür. 183 

· 

Merkezlerde halifeni n, eyaletlerde valinin emri ile nüfuz sahibi 
kimseler. rahatlıkla hapishandere girip çıkabilirlerdi. Merkezden gönderilen 
elçiler validen izin almadan istedikleri zaman hapishaneye girip-çıkarlardı. ıs4 

İslam hukukçuları hapishane personel ücretlerinin kimler tarafından 
ödenmesi gerektiği hususu ile ilgili tartışına açmışlar, bir kısmı mahpuslar 
tarafından ödenmesi gerektiğini, diğer bir kısmı da maddi durumu iyi olmayan 
mahkumların ödeme yapamayacağını, dolayısıyla personel Beytü'l-Mal' den 
ücretlerinin ödenmesi gerektiğini sayullll1uşlardır. Uygulamalar ise, Beytü'l
Mal'den ödeme şeklinde olmuştur. 18' Fakat ücretierin miktarı ile ilgili net bir 
bilgiye sahip olma imkanmuz yoktur. 

Devlet tarafından, hazineden mahkumlar için ayrılan miktaru1 
mahkumlar arasında taksiminde problem olduğunu görmekteyiz. 
Hapishanelere göre personel maaşının furklı olması nedeniyle ihtiyacını temin 
edemeyen ve görev ahiakından yoksun bir takım görevlilerin, mal1kumlara 
taviz vern1e karşılığında veya zorbalıkla rüşvet aldıkiarına şahit olunmuştur. 
Bu durum, zaten bozuk olan hapishane koşullarını tamamıyla çekilmez hale 
getirn1iştir. Özellikle yönetimin zayıfladığı, keyfilikterin arttığı, 
kokuşınuşluğun ve rüşvetin tüm devlet kurumlarına sızdığı dönemlerde 
hapishaneler de bunlard~n fazlası ile nasibini almıştır. 186 

Mısır hapishanelerinde halkın sadaka olarak mahkuınlara verdiği 

yardımlar dahi onlara ulaşınamış. personel bu yardımı kendi aralaru1da pay 
etmiş. mahkumlara ancak. ölmeyecekleri kadar gıda maddeleri vermişlerdir. 
Bu dunmmn. denetimsiziikten ve rüşvetin, devletin en üst kademesinden alta 
kadar yayılmış olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. 187 

Devletin diğer kurumlarında çalıştınlmak üzere alınan ınemurlarda, 
verimin artması, düzenin sağlanınası için nasıl aranması gereken vasıtlar 
varsa, adalet sisteminin işleyişinde konumu tartışılmayacak olan hapishane 
görevlilerinde de bir takım özelliklerin aranması zorunludur. Günümüz 
hapishane savcılığına karşılık gelen kadı yardımcıları, müdür ve gardiyanlarda 
aranan vasıflar. güvenilir olma, muttaki/hak ihlalinden sakınan, dinine bağlı, 
zeki, insanlara yumuşak davranan, hayırsever, haya ve vakar sahibi, bedeni 
liyakate sahip olmasıdır. 188 

183 Önıı::kkr için bkz. d-Cuh;;iyiiri, el- Vüzera ve'l-Kiittab, Mısır, 1980, s.296vd 
1

!<-1 ei-Bı::zre. s.l36 
185 • • 

Atar. Icrtıve Ijlııç, s.259 
186 ei-Bezı·e. s.l33 
1
h
7 ei-Makrlzt. II. 187 

188 ei-MevsGat. s.329vd.; HuHigu. s.l25 
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Gerçek şudur ki, mümeyyiz vasıfları kendi bünyesinde toplayan, 
toplum adaletini vicdanında sağlayan devlet memurlannı, hele hele 
şeffaflıktan uzak yönetim şekillerinde her zaman bulmak zordur. Özellikle 
Emevf ve Abbas! ililafeti döneminde mahkumlada hapishane personeli 
arasmdaki ilişkinin tamamıyla insani boyutta geliştiğini söylemek mümkün 
değildir. Bu ilişkilerdeki bozukluğun nedenini sadece hapishane görevlilerine 
yüklemek yanlış bir yaklaşımdır. Genel veya bölge idarecilerinin direktiflerini 
uygulamak zorunda kalan hapishane yöneticileri bazen istemese de ölçüyü · 
aşıp aşırı uygulamalarda bulunmak zonında kalmışlardır. 189 

SONUÇ 
Devletlerin adalet sistemlerinin bir parçası olarak eski çağlardan 

itibaren. uygulama şekli ve mekanı farklı olmakla birlikte, hapis, hapishane 
kavran1ları, varlığını devam ettiregelmiş ve günümüzde birinci dereceden 
cezalarm infaz edildiği mekanlar halini almıştır. 

Eski medeniyetlerde bugünkü anlamda, uygulanıp uygulanmadığı 
tartışma konusu olmakla birlikte, ortak olarak kabul edilen '"insan hakları" 
kavraıi1ının bu konuda öne çıkmaması hapis cezalarının ve hapishane 
koşullarının farklılık gösterınesinin en önemli nedeni olmuştur. Dolayısıyla 
hapishaneler suçlunun ıslahı ve toplumdaki fesadı önlemeye yönelik olmaktan 
ziyade ayrımcılığı ve terörü daha da kamçılayan kurumlar olmuştur. 

İslam öncesi Arap yarımadasında bedevi toplumlar dışında hapis 
cezası uygulanmakta olup. geçimi ticaret ve tarıma dayalı merkezlerde. her ne 
kadar müstakil hapishane binaları inşa edilmemiş olsa da. insan yaşanuna 
elverişsiz dehliz. depo vs. mekanlar hapishane olarak kullanılmıştır. 

İslam hukuk sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte hapis cezaları 

dikkatli bir yargılama sonucu tüm fertlerin de desteğini arkasına 

alarak uygulamaya konulmuş. ancak hiçbir zaman Hz.Peygamber tarafindan 
birinci sınıf ceza! müeyyide olarak görülmemiştir. Bu yaklaşım tarzı da, 
dönemin şartları içerisinde ayrı bir hapishane binasının yapılmasının imkansız 
olmasından kaynaklanmıştır. Çünkü Hz. Hz.Peygaınber uzun süreli, işkence 
boyutuna varacak hapis cezalarından özellikle kaçınmıştır. Bu dönemde 
mescit ve bir kısım evler hapishane olarak kullanılmıştır. 

Raşid Halifeler dönemi ile birlikte sınırların genişlemesi, suç 
oranlarındaki artış, terör faaliyetlerinin sıkiaşması Hz. Ömer' i müstakil bir 
hapishane inşa etmeye zorlamıştır. Fakat hapishanenin evden çevrilmesi, ilk 
hapishane kuranın Hz. Ömer olup olmadığı tartışmasını beraberinde 
getirmiştir. Bu tartışmalara rağmen Hz. Ömer'le birlikte sistemleşıneye 
başlayan hapishaneler, Hz. Ali'nin olağanüstü katkılarıyla birlikte, artık 

Emeviler döneminde tüm alt birimleriyle birlikte kunımsallaşmış, önemli 
müesseseler halini almıştır. Kısa sürede bu derece önem kazanan 

189 el-Be?.ı-e. s.l4vd. 
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hapi.shaneler, . ne yazık ki Ömer b. Abdülaziz dönemi müstesna, 
Hz.Peygamber ve Raşid Halifeler zamanındaki işlevini yitirmeye başlamış, 
İslam· ın insana ve insan haklarına verdiği önem bir kenara bırakılarak. 
hapishaneler insanların mağdur edildiği, işkenceye maruz kaldığı mekanlar 
halini almıştır. 

Bu neticelere, tamamen önyargıdan uzak, tarafsız bir yaklaşımla 
ulaşmaya çalıştık. Emeviler döneminde Ömer b. Abdülaziz'in uygulamalarını 
insan hak ve özgürlüklerinin ihlalleri açısından diğer yöneticilerden farklı 
tutmamız ve hapishanelerle ilgili birçok refom1ist faaliyetlerinden ayrıca 

bahsetmemiz gerektiği kanaatini taşıdığımızı ifade etmek isteriz. 

Em eviler ·in gayrı insani muamelelerinden bunalıp hapishanelerden 
feryat eden mahkumların imdadına yetişme vaadiyle iktidara gelen Abbasiler 
de. hapishanelerde onlardan aşağı kalmayacak ölçüde insan hakkı ihlallerine 
sebebiyet vermişlerdir. KUfe ·de, Basra "da, Bağdat'ta yeraltına inşa edilen, ışık 
almayan, insanın hayatını idame ettim1esinin oldukça güç olduğu hapishaneler 
bunun en iyi göstergesidir. 

Bütün bunlara rağmen. İslam hukuk literatüründe mahkum haklarını 
düzenleyen, hapishanelerin iyileştirilmesi hususunda sayısız prensipler getiren 
ve günümüz cezaevlerinin ıslah edilmesinde dahi yararlanılabilecek 

mükemmel tavsiye, tespit ve hükümler yer almaktadır. Ancak, şunu da ifade 
etmeliyiz ki. saltanatı bir yönetim biçimi olarak benimsemiş, tek gayenin 
iktidan ele geçirmek qlduğunu ve bunu sağlamak için de tüm engellerin 
aşılması gerektiğini düşünen bir kısım idareciler, teorideki bilgileri pratiğe 
dökme hususunda hiçbir çaba göstem1emişlerdir. 
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A General Outlook To The Stuation Of Prisons And Prisoners İn 
Terms Of Human Riglıts İn The First Three Century Of L'tlamic 

History 

ABSTRACT 
In this article, the histarical progress of the eslablishment of the pıisoners 
organizations and general situation of the prisoners were examiııed in the pre
Islamic era and in first tlu·ee century of Islamic period in two sections. 
In the fırst section, fallawing the brief introduction to the pbilological structure 
of the prison and pıisoner life concepl~. the structural and operational function 
of the pıisonal organizations and a few examples for the prisoners lives in the 
time of the Prophet Mohammed. Rightly Guided Caliphates, Umayyed. and 
Abbas id Caliphates have been studied. In addition to this histarical information. 
the stıuctural and operational parameters of the prisons and daily life of the 
imprisoned people have been investigated. Despite the importance of human 
right~. whiclı is widely covered and accepted by the Islamic Religion it~elf, we 
have indicated that the constıuction of the prisonal buildings, life conditions of 
the impıisonment' s and the seriousness of the human rights violations in the 
ı~ıamic peıiod of time were terrible with the exception of a few well practice of 
same caliphates. 
In the second section, the prisonal components and the life conditions of the 
prisoners according to the Islaıruc Law aııd the retleetion of those rules into the 
daily practice of the prisoners have been examined. Later. the physical 
sn·uctures of the prisons and the life conditions of the prisoners were also 
investigated and compared with the prisons of the modern world in terms of 
appropıiatene~s of the basic pıisoners' life conditions. We have concluded that 
with a general evaluation examining the staff dialogue with prisoners. 


