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versinler, kendilerini ve diğer varlıkları sevme güçleri yüksel
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Ö n s ö z

Kendini bilmeyi hedefleyen iç yolculuğuna çıkanlara veya 
çıkacak olanlara, bu kutsal yolculuklarında ihtiyaç duyacak
ları gücün özlerinde olduğunu hatırlatan bir çalışmayla baş 
haşasınız. Gerçekte bilimin amacı da insana bu yolculuğun
da yardımcı olmak değil midir? Ülkemizde, “Kendini bilen 
Rabbini bilir.” yaklaşımıyla varlığını bulan Din Psikolojisi bili
mi; insanın hem ilahi hem de kula özgü doğasını bütünleşti
recek yöntemleri kullanmaktadır. Maneviyatın ve psikoloji bi
liminin verilerinin senteziendiği yaklaşım bunu karşılamakta
dır. Maneviyat, insanın özüyle ve ortak niteliklere sahip bu
lunduğu aşkın olanla yaşadığı deneyimleri içerir. Bunu dil
lendirirken içinde yaşadığımız kültürün değerleriyle ifade e- 
deriz. insanın yaşamı için güç kaynağı olan içsel bir tutum, 
yaşamsal ve cesaret veren bir enerjidir. Sadece yaşamsal 
gücümüz değil, bu yaşamsal gücü deneyimlememizdir. İn
san, potansiyellerini ve dünyanın daha iyi bir hale gelmesini 
bu güçle gerçekleştirir. İnsanın, yaşamın kutsallığının farkın
da olmasını ve yaratıcı çözümler üretmesini sağlar, insanı



önceki anlayışını aşan, yeni anlamlara ve olgunluğa ulaştırır, 
acıları öğrenmeye, düşmanlığı işbirliğine, kayıtsızlığı sevgiye 
dönüştürür. Maneviyat, derin bir bütünlük duygusu, bağlan
mak ve sonsuza kendini açmaktır. İnsan ruhunun kendine 
ve başkalarına mutluluk veren sevgi, şefkat, sabır, hoşgörü, 
affetme ve sorumluluk nitelikleriyle iletişim kurmasıdır. Ma
neviyat doğuştan bir insan yeteneğidir. O, bizi doğaya ve 
hayatın kaynağına bağlar. Bilincimizin temelini oluşturur. Bu 
bilinç görünenin ötesindeki görünmeyenin resmini çekebil
mek ve görünenin ötesindeki anlama ilişkin yaşayabilmektir. 
Bu öyle bir yaşamdır ki maddeyi çevreleyen ona anlam ve
ren asıl doğamızın dile gelişidir.

Bu çalışma, manevi ve psikolojik yaklaşımın sentezlendi- 
ği bir bakış açısını sunma noktasında ilk girişimlerden sayı
labilir. Bilim canlı bir varlık, her çalışma da bir bebektir. “İ- 
simsiz Hayatlar”a da bu gözle bakılmasını ve bu bebeğin ge
lişip olgunlaşmasına katkıda bulunacak her yapıcı düşünce
nin ciddiyetle değerlendirileceğinden emin olunmasını arzu 
ediyorum. Bazı kavramlar süreç içinde zamanla oturacak, 
bazıları ise yerlerini başka kavramlara bırakacaktır.

Bölümleri okurken çeşitli kaynaklardan yapılan sentezler
le karşılaşacaksınız. Bunların çoğu, bütünleştiğim, sanki ön
ce ben söylemişim gibi hissettiğim yaklaşımlardır. Bu bilgileri 
kendi cümlelerimle ifade edebilirdim, ancak bende bu çalış
maya temel oluşturan bilgileri, olduğu gibi kaynaklarından 
paylaşmak istedim.

Aslında yazma süreci çalışmanın en son aşamasıydı. Bu 
kitap büyük bir emeğin ürünüdür. Altı ay boyunca, kadın 
mahkumları yüksek anlayışla dinlemek; onların iç dünyaları
na tanık olmak; yaşam anlayışlarında hangi bilgilere ve de
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ğerlere ihtiyaçları olduğunu belirlemek ve bunları uygun yön
temlerle sunmak, benim için, bir yandan muhteşem bir de
neyim olurken, bir yandan da yüreğimde bir türlü atamadı
ğım bir ağırlık oluşturmuştu. Bu sırada, anneme umre ziya
retine giderken eşlik etmem gerekti. Orada, kelimelere dö- 
kemeyeceğim yüksek deneyimler yaşadım. Türkiye’ ye dön
düğümde yüreğimdeki o ağırlığın yok olduğunu, gerçek sev
gi ve güvenle dolduğumu fark ettim. Aslında, bu çalışmanın 
ve emeğin ödülünü çoktan almıştım. Farkındalığım ve sev
me gücüm artmış olarak, beş ay daha, çalışmaya devam et
tim. Bazı tutuklu ve mahkumların duruşmalarını düzenli ola
rak izledim. Orada, özgüvenlerinin yükseldiğini, kendilerini 
gittikçe daha iyi ifade ettiklerini gözledim. Çalışmaya katılan 
ve tahliye olan bazı tutuklu ve mahkumlar arkadaşlarının du
ruşmalarına katılmışlardı. Onlarla dışarıda iletişime devam 
ettim. Hayata farklı bir anlayışla bakıyorlar. Aileleriyle daha 
sağlıklı bir iletişim içindeler. Çalışmaya^ katılanların duygu 
dünyalarındaki ve davranışlarındaki olumlu gelişmeler ve 
bunların bilimsel anlamda desteklenmesi, beni bu süreci 
yazmaya yöneltti. Sadece düşünceleri, uygulamaları değil, 
aynı zamanda derin duyguları da içeren bu kitapta aktara
madıklarım da epey fazla.

Kitabı okumaya 5. bölümden başlamanızı öneriyorum. Bu 
bölümde, hangi hayatların hangi hataların gerçekleşmesine 
ortam hazırladığına tanık olacaksınız. Bazen de bu hayatlar
la kendi yaşantılarınız arasında benzerlikler bulacaksınız. 
Sadece kendi deneyimlerimizin değil, diğer insanların dene
yimlerinin de bizim için, gelişme ve olgunlaşma fırsatı olduğu 
düşüncesinden yola çıkarak bunu öneriyorum. Bu bölümün 
ardından eklerde yer alan Tema Odaklı Grup Toplantıların
daki oturumları okuyabilirsiniz.



Kitabın giriş bölümünde, bu çalışmanın gerçekleşmesine 
temel oluşturan tablo sunulmuştur; ‘hapis’ kavramı ‘muha
sebe’ kavramıyla bütünleştirilerek açıklanmıştır.

Birinci bölümde, çalışmanın yola çıktığı ve beslendiği in
sancıl yaklaşım doğrudan, kurucusu Maslovv’un bakış açısıy
la açıklanmış, ardından, özellikle ikili danışmanlık seansla
rında yararlanılan logoterapi-anlamterapi kurucusu Frankl'in 
yaklaşımıyla sunulmuştur. Bu bölümde, ülkemizin değerleri
ne uygun olarak geliştirilen ‘manevi ve psikolojik yaklaşımın’ 
temel özelliklerini de bulabilirsiniz.

İkinci bölümde, tövbe kavramı ve süreci din psikolojisi a- 
lanında yapılan çalışmalarla bütünleştirilerek açıklanmış, üç 
dinin tövbe anlayışı karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Üçüncü bölümde, Tema Odaklı Grup Toplantılarında iş
lenen şekliyle değerler; psikoloji bilimi, ilahi öğreti ve Türk 
kültürünün motifleriyle sentezlenerek sunulmuştur.

Dördüncü bölümde, yapılan alan araştırmasına yer veril
miştir. Önce, araştırmada kullanılan yöntemler kaynakların
dan açıklanmış, araştırma süreci detaylı olarak sunulmuş, 
ardından veriler benzer çalışmalarla desteklenerek yorum
lanmış ve geliştirilen öneriler sunulmuştur.

Çalışmanın son dönemlerinde, mahkumlara, onlarla pay
laştığım bilgileri kitap olarak yazmaya karar verdiğimi açıkla
dığımda; hayatları boyunca bu bilgilere ihtiyaçları olduğunu 
ve bu çalışma bitecek diye kaygılandıklarını fakat, bu kitap 
sayesinde böyle bir yaklaşımla sürekli iletişim içinde olma 
fırsatını yakalayacaklarını dile getirdiler. Okuma yazma bil
meyenler ki azımsanmayacak kadar çoktular, kendilerini kö
tü hissettiklerini söylediler. O gün onlara, özellikle grup top
lantılarında anlattığım temel konuları CD’ye okuyacağıma
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söz verdim. Böylece, grup olarak mutluluğu paylaştık. CD’de 
sekiz konu yer almaktadır. CD’deki konular formatlanmıştır 
ve CD’nin üzerinde konu numaraları yazılıdır. Değerleri içe
ren konuların anlaşılması, içselleştirilmesi ve yaşanırlığa dö
nüşmesi için, aynı konunun birkaç kez dinlenmesini öneriyo
rum. Ayrıca, CD’yi dinlerken diksiyondan çok, sesteki ruha 
odaklanmanız bu süreci kolaylaştıracaktır,

Kitabı yazdığım süreçte, bir tablodan etkilendim; sanki 
denizdeki ada cezaevini; kuşlar çalışmaya katılan ve iç öz
gürlüklerine kavuşan mahkumları; renkler çalışmanın motif
lerini simgeliyordu. Tablonun ressamı Numan Eraslan’la gö
rüştükten sonra, “İsimsiz Hayatlar”ın kapağı belirlenmiş oldu.

Neden “İsimsiz Hayatlar”?

Cezaevi çalışmalarından sonra, kendimi yorgun ve ener
jimi azalmış hissettiğimde, yürümek istedim. İç sesimi dinle
yerek, hayatı ve yaşanılan deneyimleri düşünerek yürürken, 
karşılaştığım arkadaşımla o günkü çalışmayı paylaştık. As
lında isimlerin değil, yaşananların önemli olduğunu konuşur
ken bu isim dökülüverdi ağzımızdan. O gün -2 Temmuz 
2003- adı konmuştu kitabın, İsimsiz Hayatlar! Kelimeler in
sana bir başkasının yaşamına girme izni verirler. Sizi İsimsiz 
Hayatlarla baş başa bırakıyorum...

7 Haziran 2005

Ankara
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Uzun yıllar kendini sevme, affetme, varolan potansiyeli 
keşfetme ve bunları, yaşama yansıtma konularında yaptı
ğım içsel çalışmalar sonucunda ulaştığım anlayışı, sentez- 
lediğim din ve psikoloji eğitimimi, en ağır deneyimi yaşayan 
mahkumlarla paylaşabilecek güçte ve cesarette hissettim 
kendimi.

İnsanın başkalarının yaşantısına derin anlamı olan kat
kılarda bulunma yeteneğine sahip olduğu gerçeğine olan 
inancım, beni, bir de baktım ki Ulucanlar cezaevi kadın ko
ğuşuna kadar getirmişti. Tutuklu ve mahkumlarla konuşur
ken buldum kendimi.

ilk gün önce kendimi tanıttım: “İlahiyat Fakültesi Din 
Psikolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesiyim. Sizlerin bir 
daha aym hatayı yapmamanız için buradayım. S izleri töv
be yaşantısı He tanıştırmak, sizlere yardımcı olmak istiyo
rum. ”

Bana soru işareti ile bakıyorlardı. Samimi olduğuma 
inanamamışlardı. O anda dilimden şu sözler dökülüverdi: 
"Beni ve bu çalışmayı öylesine seveceksiniz ve benimse
yeceksiniz ki, tahliye gününüz gelecek ve ‘bu çalışmaya 
bir kez daha katılmadan ve hocamızı görmeden çıkmak 
istemiyoruz’ diyeceksiniz. ”



Birden koğuşun duvarları kahkahalarla çınlamaya baş
ladı. Uzun süre hep birlikte güldük, ortam yumuşayıverdi. 
Özgürlük onlar için çok önemliydi, ama içsel özgürlüğün 
muhteşem kapısından henüz içeri girememişlerdi.

Süreç içinde yaşadığımız iki olay, bu sözlerin gerçeğe 
dönüşmesi açısından anlamlıydı. Bir tutuklunun tahliye 
kararı çıkmış ertesi gün bizim çalışma günümüz olduğu i- 
çin bir gün daha kalmak istemiş, ama bu mümkün ola
mamıştı. Başka bir zaman, bir mahkumun farklı bir hapis
haneye nakledilmesi gerekmiş, bir gün daha kalmak iste
diğini bildirmiş, bu isteği gerçekleşememişti. Bu iki olay
dan sonra bazı tutuklu ve mahkumlar bu konudaki uygu
lamayı bildikleri için girişimde bulunmadıklarını söylediler.

Böylece aramızdaki ilk iletişim kahkahalarla başlamıştı. 
Bu iletişim daha sonra kendi varoluşlarıyla iletişime dönü
şecekti.

Özgür gelişimi nasıl özendirebiliriz? Bunun için en uy
gun “olma süreci” koşulları nelerdir?

Psikolojik açıdan sağlıksız, hasta insanlar, sağlıksız, 
hasta bir kültürün ürünleridir. Sağlıklı insanlar ise ancak 
sağlıklı bir kültürde yetişebilir. Bununla birlikte, hasta in
sanların, yaşadığı kültürü daha da bozduğu, sağlıklı in
sanların ise daha sağlıklı bir kültür yarattığı da bir gerçek
tir. Birey sağlığını geliştirmek daha iyi bir dünya yaratma
nın yollarından biridir.

t
Bu kitapta sizlerle paylaşacağım çalışmada “insanın, yap

tığı bir hatayı tekrarlamaması ve yepyeni bir anlayış kazana
rak, öğrenip içselleştirdiği değerlerle, üretici bir şekilde haya
tına devam etmesi” hedeflenmiştir. Öncelikle sizleri bu hede
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fin belirlenmesinde etkili olan tarihsel süreçle tanıştırmak is
tiyorum. Aşağıdaki satırlarda ‘hapis’ kelimesinin anlamını, 
Hz. Muhammed dönemindeki uygulamaları ve ülkemizdeki 
mahkumların ıslahına yönelik bazı girişimleri bulacaksınız.

HAPİS KAVRAMI ÜZERİNE

İnsanlık tarihi boyunca her dönemde topluma zarar 
verdiği ya da tehlikeli olduğu kabul edilen davranışlar, ce
za yaptırımıyla karşılık bulmuştur.

Bu ceza yaptırımlarından bir tanesi de hapis cezasıdır. 
Hapis cezasıyla, suç işleyeni cezalandırmanın yanı sıra o- 
nun eğitilmesi, kötü hal ve alışkanlıklarını terk edip topluma 
kazandırılması, bu süre içinde toplum huzurunun ve hukuk 
düzeninin korunması ve muhtemel suçların önlenmesi 
amaçlanır. (Bardakoğlu, 1997, s. 64)

Hapis, arapça “habese” fiilinin mastarıdır. Bir şeyden 
dolayı tutmak, menetmek, alıkoymak anlamlarına gelir. 
Hapis kelimesi Kur’an’da değişik âyetlerde geçmektedir:

“(Yusuf) Ey Rabbim, hapsedilmek bunların benden is
tediklerinden daha iyidir.” (12/33)

Muhasebe kelimesi ‘hasebe’ kökünden gelmektedir. Arap- 
çada aynı harfleri taşıyan iki kelimenin, aynı kökten olmadı
ğı zaman bile, benzer anlam ifade etmesi söz konusudur. 
Hasebe kelimesi, eksik, kusur ve fazlalığın ele alınması, 
gözden geçirilmesidir. Her iki kelime birleştirilerek yorum
landığında, hapisteki insan önceden yaşadığı ortamdan 
uzaklaşır ve kendisiyle baş başa kalma fırsatı bulur ve 
kendisini, yaşantılarını gözden geçirir.

Ayrıca Kur’an-ı Kerimde, bir insanın hatalarından vaz
geçmesi (kurtulması) için, iyi huylu insanlarla birlikte olması



önerilmektedir. Bu önerinin ışığında şunlar söylenebilir: Ha
pishanelerde, ahlak düzeyi yüksek insanlar, değerler ve ah
lak gelişimi konusunda, psikoloji biliminin verilerinden de ya
rarlanarak, tutuklu ve mahkumlan bilgilendirebilir ve onlar i- 
çin model olabilir. Böylece, bilginin içselleşmesi ve hayata 
yansıması mümkün olabilir.

HZ. MUHAMMED DÖNEMİNDE HAPİS UYGULAMALARI

Şuayip Özdemir, Cezaevlerinde Din Eğitimi, başlıklı dok
tora çalışması gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya dayanan 
“Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi Cezaevlerinde Din Eğitimi 
Uygulamasının Geçirdiği Aşamalar” başlıklı makalesinde, 
Hz. Muhammed ve dört halife döneminde uygulanan hapis 
cezasını şöyle anlatmaktadır:

“Hürriyeti kısıtlayıcı idâri ve siyasi bir yaptırım olan hapis 
cezası Hz. Muhammed döneminde uygulanmış ve bu amaç
la bir takım mekânlar kullanılmıştır. Fakat o dönemde uygu
lanan hapis'ihtiyati hapistir. İhtiyati hapis, suçlu olup olmadı
ğı sabit oluncaya kadar sanığın, cezası infaz edilinceye ka
dar suçlunun, borcunu ödeyinceye kadar borçlunun veya dı
şarıdan gelecek tehlikelere karşı korunması amacıyla bir 
şahsın geçici bir süre tutuklanması veya alıkonması mahiye
tinde olduğundan, bunda cezalandırmadan çok koruma ted
biri ve tali bir müeyyide olma özelliği ağır basar, ihtiyati hapis 
kendi içinde, hapsi gerektiren sebeplere veya gözetilen a- 
maçlara bağlı olarak, eğitici ve ıslah edici hapis gibi çeşitli alt 
ayırım ve adlandırmalara tabi tutulabilir. (Bardakoğlu, 1999, 
s.55-56, bkz. Özdemir, 1998, s.26)

İslâm’ın ilk dönemlerinde, zina eden kadınlar Kur’an’da 
Nisa süresi 15. âyette geçen İlâhi buyruk gereği, bir ihtiya
ti tedbir olarak evlerde hapsedilmişlerdir:
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