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Hapishaneıer

Çocuk koğuşsuzluğ'u ve mazarrah:

İstatistiklerde ( 80 ) .hapishanede ancak ( 30 ) koğuşun
mevcut olduğunu gördük. Bunların bir çoğu odadan
ibarettir.

Çocukları yaşlı mahbuslarla beraber bulundurmanın
.mazarratları pek çoktur. Her şeyden evvel bir ciiriim sirayi
mevzuu bahstir. Yaşlı mücrimlerden bazıları sui hareketleri-
nin makesirni, çocukluklarında işledikleri küçük bir suç
neticesi hapishaneye atılarak yaşlı ve kaşarlanmış mücrim-
lerle temaslarında ve onlardan işittikleri şeylerin tatbikinde
buluyorlar.

Bir cemiyette miicrim yetiştirmenin usullerinden bi
de herhalde suçlu çocukları umumi hapsanelere gönder-
mektir. Bazı hakimlerin fikirlerine göre, kısa bir mahkümiy
çocukta arzu edilen tesiri yaparak böyle bir suçu bir dah
işlememesine sebep olurmuş. Bu nevi ceza, adedi çok
çocukların üzerinde müsbet bir tesir yapabilir. Mamefi bun
bile pek az ihtimal verilebilir. Zira ağlıyarak hapishaneye
giren bir çocuğun, gülerek çıktığı bir hakikattır. Çünkü h~.
pishanenin ahvalini ve yaşayışim görmüş ve anlamış bır
çocuk için hapishane yabancılıktan çıkar ve çocuk için oraya
girmek ağır bir suç teşkil etmez. Netekim Afyonkarahisar
hapishanesinde mahbus çocuklardan bazıları işledikleri suç
ve mahkümiyetle iftihar ediyorlarmış. Bazılarına göre, ço-
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cukları suç işlemekten korkutacak ve kaçıracak ağır cezadır.
Ağır cezadan maksat, dayak atmak, aç birakmak ve yahut
höcrelere tıkmak ise, hapishaneden çıkınca cemiyete karı-
şacak ve cemiyetle çalışacak bir çocuğa yapılacak menfi
muamele, verilecek terbiyenin en gayrı insani ve en tehli-
keli. tarafıdır.

Mazi bu gibi ağır, vahşi ve gayri insani cezalarla
doludur. -

fakat arzu edilen netice elde edilmiş .midir? Tabia-
tiyle hayır. Vahşicesine ve gayri insani cezaya çarpılan
bir ferdin hapishimeden çıktığı zaman düşüneceği şey
fertten veya cemiyetten intikam almaktır. Ağır cezalar
mücrimlerin azalmalarına değil, çoğalmalarına vesile ol-
muştur.

Tarih bize ilk hapishanelerin tevkifhane olarak istimal
adildiğini göşterir. O zamanlar bu günkü manasiyle ha-
pishane mevcut değildi. Mücrimler mahkemeye getirilir' -
ve muhakeme edilineeye kadar tevkifhanede bulundurulur;
fakat rnuhakernenin hitamında, cürüm ağırlığına göre, ya
nefi veya idam edilir ve yahutta gemilerde ve sair yer-
lerde çalıştırılırdı. fakat zamanla ortadan kalktığını gör-
düğümüz bu cezaların yerine mahpusları muhakerneden
evvel ve sonra hapishaneye atmak cezası kaim oldu.

Gençliğin suç işlemesine mani olacak en kuvvetli si-
lah terbiyedir. Halbukihapishaneler, ne terbiyelerin telkin
ve talim edilmesi için hazırlanmış ve ne de böyle bir şeyi
nazarı itibare alarakinşa ed ilmiştir. Binaenaleyh, hapisha-
neden çıkarılan ekserizetle hayat ve cemiyete müsbet
bir görüşten ziyade menfi bir görüşle çıktıklarına itimat
edilebilir.

Bir kaç ay ve sene için tevkifhaneye ve hapishaneye
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atılan çocukları suç ve cürüm sirayetinden kurtarmak
lazımdır. Tenbel ve gafil bir hayatın menbaı olan hapis-
hanelerin çoğu çocuğa, cemiyetin menafiine muzir bir
çok şeyleri öğretmekle kalmaz, fazla olarak onu tenbel-
liğe ve atalete de sevk eder. Bunun asıl acıklt tarafı
mahkümiyet.. müddetinin hitamında elinden hiç bir şey
gelmiyerı ı5 - 16 yaşlarındaki kimsesiz çocuğun, gayesiz
ve serseri sokakta dolaşmıya başlamasıdır.

Bu hal kendisinin mutlaka bir kaç ay evvel terk
ettiği yeri ziyaret etmesine sebep olur. Çünkü mehkü-:
miyetlerini bitiren çocukları işe yerleştirecek mües~esemiz
yoktur.İşte bir misal: "Hapishaneden yeni çıkan ıbrahim
isminde evvelki gece sabaha karşı Kandillide Hatice
Hammın evine girerek 15 .lira çalmış ve kaçarken yaka-
kalanmıştır: "

Son Posta: Eylul. 1931.

Şu da muhakkaktır ki kış mevsiminde şehir hapisha-
nelerimiz kimsesiz çocuklarla dolar. Hapishane veya tev-
kifhane işsiz ve yurtsuz çocuğa soğuktan, yağmurdan ve
kardan kaçabilecek ve barınacak bir melce teşkil eder.

Hulasa: hapishanelerde yerin müsait olmayışı; cürüm
sirayeti tehlikesi; hapishaneden sonra çocuğun işsiz ka-
lışı .ve tavru hareketinin kontrol edilmeyişi zamanla suçlu
çocukların adedini tezyit edecektir.

.İzmir hapishanesinde:,
•

, İzmir hapishanesinin kadınlar kısmında bizzat mual-
limlik etmiş Sıdıka Mehmet Hanımın eserim için .yazmış
olduğu şu kısa yazısı şayam dikkattir:

)
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-Kadın ve hapishane biribirine pek yabancı olması

icap eden ik~ isim değil mi? Bilhassa yaradıltşta kadın
demek hüceyratına kadar şefkat dolu bir menba demek
olduğundan kadının cinayetle mahkümiyeti insanı büsbü-
tün şaşırtıyor. Bende kadınlar hapishanesinde bunun için
hayret etmiş, ve inanmak için müşkülat içinde kalmıştım.

Hüküm giymiş kadınlardan birisi eşini öldürmekle
yüz seneye rnahkürndu, Bu köylü kadın, dört kapalı du-
var, demir kapıları içinde bile beş sene evvel köyünde
biraktığı amcasının zorla elinden aldığı iki yaşındaki ço-
cuğunu kaçırmak için çareler düşünmekte idi. Bu mah-
kum ana, rnakül düşünen amcanın "çocuğun hapishanede
işi yoktur" düşüncesini bir türlü affedemiyor, çocuğunu
ruhan ve bedenen öldüreceğirıden bi haber, fikirlerinde israr
edip doruyordu,

Ruhan diyorum; çünkü ufak tefek hırsızlık-ve şüp-
heden mahkum ı5 - 17 yaşlarındaki evlatlık kızlara ha-
pishane, umumhaneye geçmek için bir basamak olmak-
tadır. - -

Çünkü cüzdan aşırmış, kavga ve dayak gibi cururn-
lerle mahküm umurnhane kadınlarıda diğer rnahkümlarla
karışık yaşamakta; . va bundan minnet duymaktadırlar.
Maalesef buraye giren alıretlik kızların hepsi doğrudan'
doğruya (mamalar) tabir edilen urnurnhaneciler tarafından
angaje edilerek doğruca oralara çıkarlar.' '

Bunun iki noktadan önüne geçilrnemektedir. Biri mah-
rumiyet içinde yetişen bu genç kızlarda, çağlarının tesiri
olarak" giyinrnek ve süslenmek bir .gayedir. Çünkü fikren
tenevvür .etmiş değildirler.' Oralara süslü, , pırıItılıgelen
kokotlarm ... bir .defacık elbiselerini giyrnek için onlara en
zor hizmetlerden bile", çekinmiyen bu kızlar, giyine bilmek
.gayesine erişmiş sevdasile oralarda düşerler.

,
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İkinci sebep ise herkes şefkate ve sevğiye m~hta5tır.

Bütün ömürlerinde sevilmiyen, bir nebze şefkat gormıyen
bu yavrucuklar, 'oralarda anlatılan sevda hikayelerini her
zaman büyük bir alaka ile dinlerler. Bahusu~ k?,kot1ar,
sevilme kabiliyetlerini aldıkları bıçak yaralarıle ~lçerek
anlatırlar: Bir gün iki kokot birbirile kavga, e~ıyorken
orada bulunmuştum. Birisi. diyordu ki: «Ben yırmı. yaşla-
rında iken -sevdalımdan tamam yirmi bıçak yarası almış-
tım. » Bu vahşete hayret ederken oda bana şaştı. Didiki,
hanımcığım erkeğin sevgisi neden belli olurki?! .'

Bu vahşet hikayeleri de arada geçtiği halde sevilebil-
rnek, bir kedi gibi senelerdenberi mahrum kaldıkl~rı .şef-
kate susamış ruhlarını kandırabilmek arzusu kendılerınde
henüz inkişafa başlayan kızların ruhi ihtiyacını kam~~I~r.
Nihayet mahbus çıkar çıkmaz, marnalann on,ları gelıp
almaları, glydirmeleri ve onlara hanımlarından ?ır az daha
fazla benlik vermeleri,bu kızları pervanelerı cezbeden
ışıklar gibi ilerisini görmeden oraya cezbeder. .

. Kadınlar hapishanesinin alt katında iki gardiyan· odasi,
üst katında iki büyük salon ve bir küçük odacık vardır. Bu
küçük oda ozamanlar yedi seneye mahkum bir hanım
tarafından işğal edilmişti. hanımcağız kızını kaçıran
adarinn arkasından fırlattığı taş kafasına isabet ederek
adamı öldürdüğünden mahkum olmuştu. Bir az zenğindi.
Bir yatağı, kendisine lazım olduğu kadar mutfak edevatı
ile bu odayı işğal etmişti,

Diğer iki salon bütün mahbuslarındı. Bunlardan ü~
seneye mahkum bir hırsız kadın yanında beş yaşındaki
çocuğiyle yatıyordu. Biçare çocuk ne güneş, ne hava veya
oyundan nasibi olmadan annesinin gü.nah ın ın cezası~.a b~
suretle iştirak etmek mecburiyetindeydı. Serbest ve guneşh
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havaya, açık bir sahaya can atıyordu. Çünkü kış souğuna
mukavemet edebilmesi için götürdüğüm bir çift papuçla
yün çorabı koynunda sakladı. Serbest hayate kavuşacığı
gün giyecegini anladık.

Yine bir anne kundaktaki çocuğiyle, diğer biri altı
yaşındaki oğlu ile yatıyordu. Bunlar. kendilerine hediye
edilen topları ne türlü kullanacaklarını, nasıl oyun ola-
bileceklerini bir türlü kestiremiyen çocukluklarını unutmuş
zavallılardı.

Kadınlar hapishanesi temizdi. Çünkü her gün mah-
puslardan bir grup gardiyan hanımların idaresi altında
temizlik yapılıyordu.


