MÜTAREKE DÖNEMINDE
~T~LAF DEVLETLER~N~ N HAPISHANELER
ÜZERINDEKI DENET~M~~
TÜLAY AL~M BARAN'
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas~~ Osmanl~~ imparatorlu~u aç~s~ndan
bir dönemin kapand~~~na i~aret eder. Bu dönem; içeride çok uzun zamandan beri varl~~~n~~ devam ettiren ~ ttihat ve Terakki Partisi'nin aktif Türk
siyasetinden uzakla~mas~ , mütareke hükümlerinin keyfi uygulamas~~ sonucunda ortaya ç~ kan belirsizlik, kar~~~ kl~ k, i~galler ve bütün bunlara kar~~l~k
Mustafa Kemal'in önderli~inde ba~~ms~zl~ k ve egemenlik sava~~n~n ba~lamas~~ gibi birden çok geli~meye tan~ kl~k etmi~tir. Mondros Mütarekesi'nin
imzalanmas~n~ n ard~ndan ba~layan ~stanbul'un fiili i~gali, Osmanl~~ Hükümeti'ni birçok aç~dan kar~~~kl~~a sürüklemi~tir. Ba~lang~çta bütün i~galle~-in
geçici oldu~u dü~üncesi ile hareket eden ve bunu bu ~ekilde aktaran yönetim, bir süre sonra her aç~ dan kontrol alt~na al~nd~~~n~~görmeye ba~layacakt~r. Bu makale içerisinde incelemeye çal~~aca~~m~ z hapishaneler üzerinde
~tilaf Devletleri'nin olu~turdu~u kontrol, Mondros Mütarekesi'nin dördüncü maddesinde yer alan harp esirlerinin teslim edilmesine ili~kin maddeden yola ç~k~larak gerçekle~tirilmi~ , ancak a~a~~ da örneklerini verece~imiz
üzere, bu söz konusu maddenin kapsam~ndan h~zla uzakla~~ lan bir anlay~~la
uygulamaya konulmu~ tur. Çünkü hapishanelerde sadece mütarekenin dördüncü maddesi kapsam~ na giren ki~ilerin olup olmad~~~~ara~ur~lmam~~ ,
Osmanl~~ vatanda~lar~ , yeni kurulan devletlerin vatanda~ lar~, Yunan uyru~-i~ ndan olanlar ya da olduklar~~ iddias~nda bulunanlar ç~kar~ lmaya ba~lanm~~ur. Dolay~s~yla i~ gal, bir boyutu ile hapishaneler üzerindeki kontrol ve
müdahale kapsam~nda da ya~anm~~t~r.
Bu nedenle bu makale, ~stanbul ve Anadolu Hapishanele~-inin i~gal y~lla~-~ ndaki durumunu ortaya koymadan öte, Mondros Mütarekesi hükümlerinin ~tilaf Devletleri taraf~ ndan nas~l yorumland~~ma ve de~i~tirildi~ine
dair olan örneklerden birisini, hapishaneler ba~lam~ nda ele almay~~ amaçlamaktad~r.

* Doç.Dr., Yeditepe Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve ink~ lap Tarihi Enstitüsü.
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Hapishaneler üzerindeki denetim, Osmanl~~kurumlar~n~~ h~zla büyük bir
karma~an~ n içine sürükleyerek, yetki ve otorite sorunu ya~anmas~na yol
açm~~t~ r. Hapishanelerin kontrolü konusunda ba~vurulan yöntemin
keyfili~i bile, Mustafa Kemal'in var olan üç yöntemden, tam ba~~ms~zl~~~~
tercih konusundaki nedenlerinin hakl~l~~~n~, bir kere daha ortaya
koymaktad~r.
~stanbul'un 13 Kas~ m 1918'de fiilen i~ gal edilmesinden bir süre sonra
askeri komuta konusunda, Fransa ve ~ngiltere aras~ nda problemler ba~lar
ve ~ tilaf Devletleri 1920'den sonra karma~~k bir bürokrasi olu~tururlar.
Paris'teki Yüksek Konsey'in, askeri komutanlar~n yan~s~ra yüksek komiserlerin atanmas~ na karar vermesi 1919'da gerçekle~ir. Üsküdar, ~talyan bölgesi olup, Eski~ehir ve bat~~ banliyöleri ise Frans~zlar~ n kontrolündedir.
Pera, Galata ve ~i~li gibi yerler ~ngiliz bölgesi içinde bulunmaktad~r. ~tilaf
Devletlerinin Kas~m 1918'de ~stanbul'daki temsilcilerinin ~ngiltere'den Sir
Somerset Arthur Gough Calthorpe, ~ talya'dan Kont Carlo Sforza ve Fransa'dan ise Amiral Amett oldu~u görülmektedir. ABD'nin konsolusu ve komiseri G. Bie Ravndal'd~ r. Müttefik Ordular~n Do~u Cephesi Ba~komutan~~
General Franchet d'Esperey 8 Ocak 1919'da ~stanbul'a gelir. Amiral
Calthorpe ve Kont Sforza ile Do~u Akdeniz'deki ABD deniz kuvvetlerinin
komutan~~Amiral Mark Lambert Bristol, Yüksek Komiser ünvan~n~~ al~rlar.
Müttefiklerin Londra'daki temsilcilerinin 3 Aral~k 1918'de kabul ettikleri
karara göre; ~ngiliz, Frans~z ve ~ talyan Hükümetleri, Türkiye'nin Avrupa
parças~nda garnizon ku~-an ~ ngiliz Birlikleri ve onlara komuta eden general, General Franchet d'Esperey'nin komutas~~ alt~nda kalacak, General
Milne'nin ordusunun geri kalan k~sm~~ Kafkaslar'a veya herhangi bir yere
aktar~ld~~~ nda bu birlikler üzerinde General Franchet d'Esperey'nin komutas~~sona erecektir. Üç Müttefik Yüksek Komiseri i~gali gerçekle~tirme konusunda anla~t~klar~~zaman General d'Esperey bunun subaylardan olu~mu~~
bir Müttefikler Komisyonu taraf~ ndan yönlendirilmesini önerir. Ancak i~gal, ~ngilizlerin komutas~~ alt~nda yürütülür. General Milne ~ngiliz askerlerine, Osmanl~~Harbiye Nezareti ile Posta ve Telgraf ~daresini i~gal ettirir.
General d'Esperey daha sonra görevden al~ narak yerine General Nayral de
Bourgon atan~ r ve General Milne de General Charles Harington ile de~i~tirilirl.
Müttefik denetimi ~ngiltere, Fransa ve ~ talya Yüksek Komiserlerinin
elinde bulunup bu denetim, Polis Komisyonu, Sa~l~k Komisyonu, G~da
Bilge Criss, ~~gal Alt~nda ~stanbul, ~stanbul 2000, s. 95-98,100-102.

HAPISHANELER ÜZERINDEKI DENETIM

157

Komisyonu, Cezaevi Komisyonu, Sansür Bürosu ve Telgraflar~ n Denetimi,
Levaz~m Komisyonu, Pasaport Bürosu, Donanma ve Ordu Komisyonu,
Liman Denetimi olmak üzere çok say~da komisyon eli ile yürütülmektedir'.
Mond~-os Mütarekesi'nin 22. maddesi, Türk tutsaklar~n~n Müttefik Devletler buyru~unda tutulmas~, askerlik ça~~~d~~~ndaki Türk sivil tutsaklar~n~n
sal~verilmesi konusunun ise göz önünde bulundurulmas~n~~ içermektedir.
Bu makale kapsam~nda bizi ilgilendiren Mond~-os Mütarekesi'nin dördüncü
maddesi ise müttefik sava~~tutsaklar~~ ve gözalt~nda bulundurulan ya da
tutsak olan Ermenilerin tümünün ~stanbul'da toplanarak ko~ulsuz olarak
teslim edilece~ini kayda ba~lam~~t~r3. Mütareke görü~meleri sürerken Rauf
Orbay, dördüncü madde konusunda, Rus Ermenilerinden olan sava~~tutsaklar~n~n yurtlar~na döndüklerini ve tutuklular için de af ç~ kar~ld~~~n~~ ve
bu nedenle maddeden Ermenilerle ilgili hükmün ç~kar~lmas~n~~ istemi~tir.
Ancak ~ngiliz ve Amerikan kamuoyunun bundan vazgeçmeyece~i söylenerek bu madde aynen b~rak~lm~~t~r. Daha da önemlisi Venizelos, Rumlar için
de bir madde konulmam~~~olmas~ndan dolay~~ ~ikayet edince, anla~man~n
imzaland~~~n~, fakat murahhaslara gerekli emirlerin verilebilece~i söylenerek anla~ma d~~~~da rahatl~kla hareket edebilecekle~-ini göstermi~lerdir4.
Örneklerini verece~imiz üzere zaten uygulama, söz verildi~i gibi Yunan
isteklerinin kar~~lanmas~na da yönelik bir ~ekilde olmu~tur.
Mütarekenin imzalanmas~ndan sonra ~stanbul'da ~tilaf Devletlerinin bir
taraftan kendi aralar~ndaki yetki sorunlar~~ile u~ra~t~klar~, di~er taraftan ise
~stanbul üzerinde otorite kurma çal~~malar~na h~zla devam ettikleri görülmektedir. ~ngilizler, ilk önce 1 ~ubat 1919 tarihinde ~ngiliz sava~~esirlerine
kötü davrand~~~n~~ ileri sürdükleri ki~ilerin isimlerinden olu~an bir listeyi
tutuklanmalar~~ için Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na vermi~tir. Teslimi istenenler, b~rak~~maya uymamak, b~rak~~man~n uygulanmas~n~~ önlemek, ~ngiliz
komutan ve subaylar~na küstahl~k, tutsaklara kötü muamele vb. gibi de~i~ik
konularda suçlanmaktad~rlar. Buna Osmanl~~ imparatorlu~u, hukuk devleti
ilkesine ayk~ r~~ oldu~u gerekçesi ile olumsuz yan~ t vermi~tir. Izmir'in i~galinden bir süre önce Damat Ferit, Webb'i ziyaret ederek kovu~turma yapt~r~nakta ve hüküm giydirmede zorluk çekildi~ini ve bu nedenle de sava~~ve
tehcir sorumlular~n~n Malta'ya sürülmesini istemi~tir. Bir süre sonra
Calthorpe Bab~ali'ye haber bile vermeden bir k~s~m tutuklular~~Malta'ya, bir
William Wheclock Peet, "Kent Yönetimi", (Ed. Clarence Richard Johnson), ~stanbul
2000, s. 103.
3 ~smail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andla~~nalart, I.Cilt (1920-1945), Ankara 2000, s. 12,14.
4 Yusuf Hikmet Bayur, Türk ~nk~lab~~Tarihi, Cilt 3, K~s~m 4, Ankara 1983, s. 749-750.
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k~sm~n~~ ise Mondros'a göndermi~tir'. Malta'ya yap~ lan sürgünlerin d~~~nda
bir di~er önemli uygulama, ~tilaf Devletleri komiserlerinin ~stanbul Hapishanelerine ili~kin olarak yapt~klar~~tefti~ler ve ard~ndan bir k~s~m tutuklular~~sahvermeleridir ki bu konu bizim çal~~ mam~z~n esas~n~~olu~turmaktad~r.
Mondros Mütarekesi'nin dördüncü maddesi her ne kadar aç~kça ~tilaf
Devletlerine mensup sava~~esirleri, Ermeni esirleri ve tutuklular~n ~stanbul'da toplanarak kay~ ts~z ~arts~z teslim edilece~ini hükme ba~l~yorsa da
uygulama bunlarla s~n~rl~~ olmaktan uzak bir yap~da geli~mi~tir. Adi suçlardan mahkum olanlar ba~ ta olmak üzere, düzensiz ve usulsüz, keyfi bir sal~verme ba~lam~~~ve ~stanbul büyük bir yetki karga~as~~ya~am~~t~r.
Müttefikleraras~~ Kontrol ve Örgütlenme Komisyonu'nun güdümünde
olu~turulan sistem çok say~ da alt komisyonu içermektedir. Müttefik Devletler, ~ngilizlerin ba~kanl~~~ ndaki mali komisyon ile müttefiklerin e~it söz
sahibi olduklar~~Hapishane ve Besin Komisyonu gibi komisyonlar arac~l~~~~
ile çok yönlü olarak denetimi ellerine al~ rlar. Müttefiklerin i~galci olarak
durumlar~~resmile~medi~i için yasal yollardan mahkeme kuramamaktad~ rlar. Alternatif tek adli sistem olan Konsolosluk Mahkemelerinin i~levi ise,
kapitülasyonla~-~n tek yanl~~ olarak kald~r~lm~~~olmas~~nedeni ile sona ermi~tir. Ate~kes olmas~na ra~men Türkiye ile ~ngiltere aras~ndaki sava~~hali
devam etti~i için ~ngilizler, kendi uyruklar~~üzerinde Osmanl~~mahkemelerinin yarg~~ yetkisini kabul etmemektedirler. A~ustos 1919'da ~ngilizler
Karma Mahkemelerin kurulmas~n~~ kabul ederler ancak, Müttefikle~-aras~~
mahkemeler olu~turulmas~na Osmanl~~ Hükümeti'nin raz~~ olmas~n~~ ~art
ko~arlar. Ancak bu öneri reddedilir. E~er bu kabul edilecek olunursa, bu
mahkeme, sadece medeni hukuk ve ticaret anla~mazl~~~na bakaca~~~için
yetersiz kalacakt~r ve ayr~ca ceza davalar~, suçlular~~ mahkum edecek yasal
yöntemlerden yoksun bulunan Müttefik polisinin yetkisi alt~ nda kalm~~~
olacakt~r'.

5 Sina Ak~in, ~stanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, ~stanbul 1976, s. 155-156, 313. Ahmet
Emin Yalman Malta'ya yap~lan sürgünleri anlat~rken ~ talya Hariciye Naz~m olan Komiser
Muavini Sforza'n~n buna ili~kin olarak ~unlar~~ söyledi~ini aktar~yor: "Tevkiflere Müttefikler
Yüksek Meclisi rehineler toplamak niyetiyle karar vermi~ tir: Ingilizlerin burada askeri kuvvet
sahibi olmalar~~ dolay~s~yla i~i yürütmeyi tek ba~lar~ na üzerlerine alm~~lard~ r. Tevkif
edileceklerin listesini de onlar yapm~~lard~ r. Fakat tevkif edilip Malta'ya sürülenler herhalde
her üç devletin mesuliyet ve teminat~~ alt~ nda kalacaklard~r." Bkz. Ahmet Emin Yalman, Yak~n
Tarihte Gördüklerini ve Geçirdiklerim, Cilt 2, ~stanbul 1970, s. 59.
6 Bilge Criss, a.g.e, s. 106-107, 236-237
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~stanbul'da, biri bütün yerli halk üzerinde denetim yetkisi olan Yerli Polis Örgütü ve di~eri Müttefik Polis Kuvveti olmak üzere iki ayr~~polis ekibi
bulunmaktad~r. Müttefik Polis Kuvveti, yerli polisin maa~~n~~düzenli almas~~
ve kentin herhangi bir yerinde yerli polisin görevini ihmal etmesi durumunda görevden alabilmekte; yerlerine yeni ki~ilerin getirilmesi konusunda talepte bulunabilmektedir7. Hem askeri hem de sivil i~leve sahip olan
Müttefik Kuvvetler Polisi, kentteki bütün uluslar~n s~k~yönetim yasas~~ hükümlerine uymalar~n~~sa~lamakla yükümlüdür ancak, yetkileri sadece Müttefik Devletler vatanda~lar~~ ile s~n~rl~d~r. ~talyan, Frans~z, ~ngiliz polisi kendi polis ~eflerinin yönetimi alt~nda olup, hepsi birden Müttefik Kuvveder
Polis Komisyonu Ba~kan~~Albay Ballard'~n denetimi alt~nda bulunmaktad~r.
Türk polisinin tutuklad~~~~ki~i önce en yak~n polis karakoluna götürülür.
Burada dava konusu komiser taraf~ndan dinlendikten sonra bölge merkezine gönderilip, duru~mas~~yap~ld~ktan sonra, tutuklanan ki~i, tevkifhaneye
gönderilmektedir. Suriçi, Pera ve Üsküdar'da olmak üzere üç tane de tevkifhane vard~r. Bu tutukevi veya hapishaneler ayn~~zamanda yerel cezaevi
i~levi görür ve duru~ma gününü bekleyenler, k~sa süreli mahkumlarla genellikle ayn~~ko~u~ta tutulurlar8.
Hapishanelerin kontrolü vilayet merkezlerinde Valilere, livalarda Mutasarr~fl~klara, kazalarda ise Kaymakaml~klara aittir. Sadece Üsküdar ve Beyo~lu mutasarr~fl~klar~~ dahilindeki hapishaneler ~stanbul Valili~ine ba~l~~
bulunmaktad~r. Bunlar ile Tevkifhane-i Umumi ve Hapishane-i Umumi'nin
her birinin ayr~~birer müdürü olmakla beraber, bu müdürlükler problemlerini üstlerindeki kurum olan "Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler idaresi
Müdüriyeti"ne iletmektedirler9.
Müttefik Kuvvetler Polisi'nin denetimi alt~nda ise en az alt~~ tane geçici
hapishanenin bulundu~u görülmektedir. Bunlardan biri Suriçi'nde Düyunu Umumiye Binas~~yak~n~ndaki hapishanedir ve müttefikler taraf~ndan
ortakla~a kullan~lmaktad~r. ~ngilizler Galata Kulesi ile Galata gümrü~ü
yak~n~ndaki Arap Han'da belli yerleri hapishane olarak kullan~rlar ve ayr~ca
Müttefik Polisi Komuta Merkezi'nin alt~ nda Pera'daki eski Otel
Kroecker'de daha kal~c~~bir hapishane yapma haz~rl~~~~içindedirler. Frans~zlar~n Suriçi'nde, Marmara yak~nlar~ndaki Kumkap~'da hapishaneleri

William Wheelock Peet, a.g.m. s. 103.
Charles Trowbridge Riggs,"Yeti~kinlerde Suç", ~stanbul 1920, s. 281-282, 288-289.
Mümin Y~ld~zta~, Mütareke Döneminde Suç Unsurlar~~ve ~stanbul Hapishaneleri, Bas~lmam~~~
Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul 1997, s. 64.
8
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bulunmaktad~r'. Bunlar~n d~~~nda bir de konsolosluk hapishaneleri vard~r
ve ceza davalar~nda kendi vatanda~lar~n~n daval~~ olarak Türk mahkemelerinde yarg~lanmalar~~ konusunda Türk Hükümetine ait olan hak, Mütarekeden sonra i~lerli~ini kaybeder. Bu hak bu tarihden sonra Konsolosluk
Mahkemeleri taraf~ndan kullan~lmaya ba~lan~r. Mütarekeden sonra "Hapishaneler muamelat~na bakmak, fakat hiç bir hususa müdahale etmemek
ve bir mahiyet-i idariyi haiz olmamak kayd~yla" Mütareke Komisyonunca
hapishaneleri tefti~~etmek üzere muhtelit bir komisyon olu~turulur".
~tilaf Devletleri yetkilileri olu~turduklar~~komisyonlar arac~l~~~~ile ~stanbul ba~ta olmak üzere, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki ço~u hapishaneye
yönelik çal~~malar~n~~bir kaç yöntemle yürütmü~tür. Bunlardan birisi yukar~da and~~~m~z üzere, Tefti~~Heyetleri olu~turarak hapishaneleri kontrol
etmek, bir di~eri Osmanl~~ Hükümeti'nin de~i~ik suçlardan gözalt~na ald~~~~
ya da tutuklad~~~~hükümlü ve tutuklular~~ belli bir nedene ve sisteme dayanmaks~z~n ç~ karmak ve bu yolla yetki karga~as~~yaratmak, ele geçen bahaneleri kullanarak ele~tirme ve müdahale alanlar~n~~ geni~letmek.
~tilaf Devletlerinin ~stanbul'da her ~eye kar~~mak için f~rsat kollad~ klar~~
günlerde, hapishane tefti~i fikri oldukça önem ta~~maktad~r. ~stanbul'daki
Merkez Hapishanesi'nin feci ko~ullar~n~~ ortaya koyan rapora kar~~l~k Londra'da duyulan sevinç de bunun göstergesidir. Böylece Türklerin yaln~z ba~kalar~n~~ de~il, kendilerini de yönetmekten aciz olduklar~n~~gösterecek kan~t
bulmu~~olacaklard~r. Nitekim D~~i~lerinin Calthorpe'a bu tür raporlar~n
siyasi de~erinin bulundu~u ve bu nedenle ta~radaki subaylar~n da f~rsat
buldukça yerel hapishaneleri ziyaret etmelerinin önemli oldu~una ili~kin
bilgi verdi~i görülmektedir'.
~tilaf Devletleri Fevkalade Komiserleri 12 A~ustos 1919 tarihinde yapt~klar~~ toplant~da, hapishanelerin tefti~~edilmesi görevini Mütareke Komisyonu üyelerine vermeyi kararla~t~rm~~~ve onlara her türlü kolayl~~~n gösterilmesini istemi~tir. istedikleri bilgilere ula~malar~~ konusunda da yard~ mc~~
olunmas~~ ve bu komisyonun arzu etti~i saatte hapishanelere girebilece~ine
ili~kin durumun ilgili memurlara duyurulmas~~ ve yanlar~na da bir görevlinin verilmesinin yararl~~ olaca~~~ilan edilmi~tir. Hapishanelerin tefti~~edilmesi i~inin ~tilaf Devletleri taraf~ndan yap~lacak olmas~n~n yaratabilece~i
olas~~ endi~eyi gidermek üzere ise Adliye Naz~ r~, Dahiliye Nezareti'ne, asl~n~o
Charles Trowbridge Riggs, a.g.m., s. 303-304.
~~ Mümin Yildizta~,
a.g.t., s. 73, 88.
12
Sina Ak~in, a.g.e, s. 110.
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da bunun içi~lerine bir müdahale olmad~~~n~~ ve meseleye h~fz~ss~hha noktas~ndan bakmak gerekti~ini yazm~~t~r. Bu nedenle de hapishanelerin ~slah~~
ve mahkumlar~n durumlar~n~n ara~t~r~lmas~na yönelik bu tefti~lerin, insanl~k ad~na yard~ mdan ibaret oldu~unu dü~ünmü~lerdir'.
Hapishanelerin ~tilaf Devletleri yetkilileri taraf~ndan tefti~~edilece~inin
anla~~lmas~ndan sonra de~i~ik illere yaz~lan yaz~larla görevliler bu durumdan haberdar edilmi~~ve özellikle sa~l~k ko~ullar~na olabildi~ince dikkat
edilmesi ve böylece herhangi bir ele~tiriye ve itiraza meydan b~ rak~lmamas~~
istenmi~tir". Tefti~~Heyeti, ~stanbul ba~ta olmak üzere Hüdavendigar, Bilecik, Izmit havalisiyle Konya'ya kadar uzanan bir hat üzerinde bulunan hapishaneleri tefti~~edeceklerdir. Bu tefti~lerde kendilerine Hapishaneler
~dare-i Umumiye Mümeyyizi Bekir Bey'in refakat etmesi kararla~ur~lm~~ ur.
Bekir Bey'e gönderilen 5 maddelik talimatta ~unlardan söz edilmektedir:
Öncelikle söz konusu heyetin yapaca~~~bu tefti~in usule uygun oldu~u belirtilerek, bu görevin yerine getirilmesi için mahalli birimler nezdinde giri~imde bulunulmas~~istenir. Usule ve kanuna uygun olmayan ~ekilde ortaya
ç~kan baz~~ hareketler, örne~in suçlunun tahliyesi gibi konularda, merkeze
ba~vurma= gerekli oldu~u kanaatinin heyet üyeleri üzerinde uyand~r~lmas~~da Bekir Bey'den istenmektedir. Bunun d~~~nda acil olan ve ciddi bir
paraya ihtiyaç duymayan eksikliklerin giderilmesi, özellikle sa~l~k ve temizlik için harcamalar~n yap~lmas~, daha fazla giderler için de Istanbul'a haber
verilmesi, tahsis edilen 2000 lira paran~n harcand~~~~yerlere ili~kin makbuzlar~n Istanbul'a dönü~te verilmek üzere tutulmas~~ve hapishanelerin tamirat~~ için ke~if yap~lmas~~konusunda ilgili mahallin yetkililerine tebligat yap~lmas~~da talimatta yer alan di~er konular~~ olu~turmaktad~r'.
Hapishanelerdeki olas~~ eksiklerin giderilmesi, sa~l~k ko~ullar~ndan g~daya ele~tiriye neden olabilecek her türlü konunun üzerine gidilmesi ve
Heyete kolayl~k gösterilmesi duyurular~= ard~ndan, öncelikle sa~l~k ko~ullar~na ili~kin ilk ad~mlar~n at~lmaya ba~land~~~n~~ görülmektedir. Sa~l~k
ko~ullar~na verilen önem nedensiz de~ildir çünkü, Tefti~~Heyeti'nin hapishanelerle birlikte hastahaneleri de ziyaret ettikleri görülmü~tür.
Bir süre sonra yap~lan bu tefti~lerin ard~ndan ~ngiltere, Fransa ve ~talya
Yüksek Komiserleri taraf~ndan imzalanm~~~ve Bab-~~ 'Ali'ye gönderilmi~~göz13
Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi, (BOA) Dahiliye Nezareti Mebani-i Emiriye ve Hapishaneler
Müdüriyeti (DH.MB.HPS) Dosya No: 81, Vesika No: 34.
14 Dahiliye Nezareti ~ifre Kalemi (DH.~FR), 105/51 ve 104/270.
15

DH.MB.HPS, 81/65.
Belleten C. LXXII, 11
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lem sonuçlar~~ ortaya ç~kmaya ba~lar. Anadolu'da on üç hapishaneyi kapsayan tefti~in sonucu aç~ klanm~~t~r. Önce genel olarak gözlenenler yaz~lm~~~ve
daha sonra bütün gezilen Anadolu hapishanelerine ili~kin olarak tek tek
aç~klama yap~lm~~t~r. 9 maddede toplanan genel sorunlara ili~kin olarak;
öncelikle hapishanelerin ve tutuklular~n pis oldu~u, sadece ekmek yedikleri
oysa nizamname gere~ince sebze, et ve di~er g~dalar~n da verilmesinin
gerekli oldu~u belirtilmi~tir. Bir di~er sorun hükümlü ve tutuklular~n bir
arada bulunmas~~ ve baz~~ yerlerde bunlar~n ayr~m~~ mümkün oldu~u halde
buna dikkat edilmemi~~olmas~, çocuklar~n büyüklerle birlikte tutulmas~,
doktorun her gün gelmesi gerekti~i halde uygulaman~n böyle olmamas~,
mahkumlar~n hükümete çok pahal~ya mal olmas~na ra~men çal~~ma~nas~,
oysa mahkum çocuklar ba~ta olmak üzere bunlara bir sanat ö~retilmesinin
do~ru olaca~~, hapishanelerin s~kça denetlenmemesi, mahkeme sisteminin
bozuklu~u, örne~in ~zmit'te bir hakimin ayn~~ anda üç de~i~ik mahkemeye
bakmas~~gibi çok say~da sorun ortaya konulmu~tur. Baz~~yerlerde erkekler
ve kad~nlar için ayr~~ ayr~~ hapishanelerin yap~lmam~~~olmas~n~n üzerinde
durulmu~tur. Tutuklular~n mahkemeye geç ç~kar~lmas~~ da genel sorunlar
aras~nda bulunmaktad~r. Küçük bir tamiratla veya yeni bir yerin in~a edilmesi ile çözümü mümkün olabilecek sorunlardan birisi de tutuklular~ n
odalar içerisinde y~kanmas~~ ve bunun da rutubete neden olmas~~ idi. Bu
genel ifadelerin ard~ndan Tefti~~Heyeti, Anadolu'da toplam on üç hapishaneye ili~kin de~erlendirmelerini aç~klam~~t~r. Toplam mahkum say~s~~ ve
bunlardan kaç~= kad~n, kaç~mn erkek oldu~u bilgilerinin yan~~ s~ra ayr~~
ayr~~ tutuklu ve hükümlü say~s~~ raporlar~nda belirtilmi~tir. Buna göre örne~in Bursa Hapishanesi'nde mahkum say~s~~ çok fazla bulunmu~, Adapazar~~
Hapishanesi havadar ve gerek kad~n, gerekse erkek için kapasite olarak
uygun görülmü~, anneleriyle kalan çocuklara süt verilmesi için Vali Bey'in
giri~imlerde bulundu~u yaz~lm~~t~r. ~zmit Hapishanesi'nin ayr~~ binada tutulan kad~n hapishanesi iyi bulunmu~, Bilecik Hapishanesi idaresi ve temizli~i aç~s~ndan çok be~enilmi~~ve hatta bütün hapishanelerin böyle olmas~~
dile~inde bulunulmu~tur. Bu hapishanede bulunan iki frengili hasta Bilecik'te hastahane bulunmamas~~nedeni ile Bursa'ya gönderilmi~tir. Eski~ehir
Hapishanesi kalabal~kl~~~na ek olarak firar olaylar~~ nedeni ile de dikkat
çekmi~tir. Ayn~~ ~ekilde Afyonkarahisar hapishanesinden de firarlar görülmü~tür. Bunlar~n d~~~nda raporlardan ortaya ç~ kan sonuç, kad~n hapishanelerinin daha temiz oldu~unu ortaya koymakta, ama genel olarak dö~emele-
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rin eskili~i, rutubet, güvenlik sorunu, izdiham, hapishane müdürlerinin
görevlerini ihmal etmeleri gibi sorunlar~~içermektedir'.
~tilaf Devletleri temsilcileri hapishaneleri gezerek belirledikleri eksikleri
Istanbul'a bildirmekte, Hükümet söz konusu ~ikayetlerin ara~t~r~lmas~n~~ ve
giderilmesini ilgili yerlerden istemekte, ancak ~ikayete konu olan iller veya
ilçelerdeki yetkililer ellerindeki bütçeden daha fazla olan talepler için para
istemekten ba~ka bir ~ey yapamamaktad~r".
~stanbul genelinde yap~lan tefti~lere gelince; buradan ç~kan sonuçlar~n
bir k~sm~~sa~l~k ko~ullar~na ili~kindir. Örne~in hasta bulunan baz~~mahkumlar~n hastahanelerde tedavi edilmelerinin gerekli oldu~u, fakat Bab-~~
Ali'nin ancak mahkumlar~n r~zas~~ile hastahanelere gönderileceklerine ili~kin kesin emrinin bulundu~u ifade edilmektedir. Yine söz konusu heyetten
gelen ve Hükümetin dikkatine sunulan raporda; ziyaret edilen Üsküdar
hapishanesinin iki tuvaletinin de y~k~k oldu~undan ~ikayet edilmi~tir. Ayn~~
~ekilde Polis merkezinde bulunan nezarethanenin küçük odas~nda da h~rs~zl~k suçundan tutuklanm~~~dört ki~inin bulundu~u ve bunlar~n burada 24
saatten fazla tutulmamas~~gerekti~ine dikkat çekilmi~tir. ~stanbul Merkez
Hapishanesi hastahanesinin ancak be~~alt~~hastay~~alabilecek kapasitede
olmas~na ra~men, odalar~n birinde on ki~inin bulundu~u görülmü~tür. Bu
kalabal~~a kar~~~getirilebilecek yer yoklu~u mazereti ise, heyet taraf~ndan
bo~~odalar~n bulundu~unun belirlenmi~~olmas~~nedeni ile en ba~tan devre
d~~~~b~rak~lm~~t~r. Ziyaretleri s~ras~nda Hastahane müdürü, muavini ve doktorun da olmad~~~n~~rapor etmi~lerdir. Askeri hapishanenin de ayn~~ko~ullar~~ ta~~d~~~~ifade edilmi~~ve hastal~klar~~ nedeni ile ya evlerine ya da
hastahaneye nakledilmesi gereken hastalar~n isimleri tek tek yaz~lm~~t~r".
Sultanahmet'te bulunan hapishane kalabal~k olmas~n~n yan~~ s~ra bula~~c~~
hastal~~~~olan baz~~mahkumlar~n bulunmas~~nedeni ile endi~e yaratmaktad~r. Galatasaray, Sultanahmet ve Üsküdar hapishanelerine dair ortaya ç~kan gözlem sonuçlar~, genellikle kalabal~k olmalar~~ ve s~hhi olmamalar~~
16

DH.MB.HPS.M, 41/32.
DH.MB.HPS.M, 41/32. Örne~in Ayd~n Vilayeti'ne yaz~lan bir yaz~da temsilcilerin, tutuklular~n ia~eleri konusunda olumsuz gözlemde bulundu~u ifade edilerek, derhal bunun
sa~lanmas~~ ve ~ikayet nedeninin ortadan kald~r~lmas~~istenmi~tir. DH.~FR, 97/163. Ayd~n
Valisi taraf~ndan yaz~lan cevapta ise mahkumlara günlük ve haftal~k olarak neler verildi~i
yaz~lm~~~ancak, daha fazlas~~için paraya ihtiyaç oldu~u bildirilmi~tir. DH.MB.HPS.M, 37/84.
Istanbul'dan yaz~lan yaz~lar eksiklerin giderilmesi talimat~na ili~kin olup, bunlar~n düzeltilmesi
için istenilen paran~n gönderildi~ine dair belgelere pek rastlanmamaktad~r.
18
DH.MB.HPS, 80/70.
17

164

TÜLAY AL~ M BARAN

noktas~nda toplanmaktad~ r. Dile getirilen ~ikayetlerden yola ç~k~larak de~i~ik giri~imlerde bulunulmu~~ancak, örneklerini verece~imiz üzere bir taraftan ~tilaf Devletleri yetkilileri izdihamdan ~ikayet ederken, di~er taraftan
hapishane olarak in~a edilmekte olan binalar~~ i~gal etmeye ba~lam~~lard~ '''.
Osmanl~~ imparatorlu~u ile ~tilaf Devletleri temsilcilerini bu anlamda
kar~~~kar~~ya getiren konu, yeni hapishanelerin yap~ lmas~na ili~kindir. Yeni
in~aatlarm siyasi bir zorunluluktan kaynakland~~~~ve bu nedenle de bütçeye
konulmas~~ için Maliye Bakanl~~~'na yaz~~yaz~ld~~~~görülüyor. Ancak ortaya
ç~ kan gecikme, belgenin ifadesine göre "Düvel-i Mutelife Komisyonu'na
verilen teminata kar~~~suitesir" yaratmaktad~r. Olumsuzluklara meydan
vermemek üzere bütçeye söz konusu tahsisat~ n konulmas~~ve bunun Maliye
taraf~ ndan kabul ettirilmesi bu anlamda büyük önem ta~~maktad~r'. ~shak
Pa~a'da in~a edilmekte olan Tevkifhane binas~n~ n askeri mahkumlar için
kullan~lmak üzere Merkez Komutanl~~~~taraf~ndan zorla i~gal edilmesi ve
bu i~gal s~ras~nda henüz tamamen bitirilmemi~~olan binan~n gördü~ü zarar,
zaten had safhada olan hapishane ihtiyac~n~~ artt~rm~~t~r. Binan~ n henüz
tamamen bitmemi~~olmas~, tutuklular~n burada tutulabilmesi olana~~ n~~
ortadan kald~rmaktad~r. in~aat için ambarlarda bulunan malzemenin, ambarlarm i~gal s~ ras~nda y~k~lm~~~olmas~~ nedeni ile durumunu belirlemek de
bir hayli güçtür. Bu durumda bulunan hapishanenin bir an evvel tahliye
edilmesi için ~ngilizlere ba~vurulur. Oysa ~ngilizler, bir taraftan Izmit'te
bulunan tutuklular~ n da Istanbul'a getirilmesini istemekte ve daha da
önemlisi orada jandarma olmamas~na ra~men gerekli olan görevli vermeyi
de reddetmektedirler".
~ tilaf Devletleri yetkilileri, Mütarekenin uygulanmaya ba~lamas~~ ile birlikte h~rs~zl~ k, cinayet gibi suçlar ba~ ta olmak üzere neredeyse bütün H~ristiyanlar' tahliye etmeye yönelik çal~~malar~ na, hapishanelerin içinde bulundu~u olumsuz fiziki ko~ullar~ , gerekçe olarak göstermi~lerdir. Hapishanelerin ~slah~~ için çal~~malar yap~lsa da hatta yeni hapishanelerin in~aat~na
ba~lanm~~~olsa da içinde bulunulan sava~~ko~ullar~~ nedeni ile her ~eyi düzeltmek mümkün de~ildir'. Denetimi bütünüyle elinde tutan ~tilaf Devletlerinin Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun mali ve idari ko~ullar~n~~ bilmiyor olmas~~ da elbette dü~ünülemez.
19
2()

DI I.MB.IIPS.M, 41/38.
DII.MB.11PS, 40/56,40/37.
IPS, 107/40.

21 DELMB.1
22

Dli.MB.1-1PS, 79/39.
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Yap~lan tefti~ler s~ras~nda mahkumlar da baz~~ ~ikayetlerini Tefti~~Heyeti'ne iletider. Bu ~ikayetler, Hükümete iletilmekte ve ~çi~leri Bakanl~~~~da
söz konusu ~ikayetlere konu olan mahkumlar~n durumunun ara~t~r~lmas~n~~
ilgililerden istemektedir. Bir k~s~m hükümlüler, ifadeleri al~nmadan suçlar~n üzerlerine y~k~ld~~~n~~iddia etmektedirler. Böyle bir uygulaman~n söz
konusu olamayaca~~na dair aç~klamalara ra~men, bask~~nedeni ile soru~turmalar~n bir süre devam etti~i görülmektedir".
Hapishanelerin ko~ullar~~ ~tilaf Devletleri temsilcilerinin ele~tirmek ve
müdahale etmek için f~rsat bulmas~na yol açmaktad~r. Özellikle ko~-' u~lar~n
kalabal~k olmas~~yukar~da da de~indi~imiz üzere, Tefti~~Heyetlerinin problem yaratmas~na neden olmaktad~r. Bunu ortadan kald~rmak üzere Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun zaman zaman af ç~kard~~~~görülmektedir. Örne~in 12
Aral~k 1918 tarihinde Hapishane-i Umumi'de bulunan ve ceza süreleri
içerisinde iyi halleri görülenler için Padi~ah~n af ç~kard~~~~görülür. Yine
ayn~~y~l içerisinde Tevfik Pa~a Kabinesi zaman~nda bu tarihe kadar siyasi
suçlardan tutuklu olanlar~n affedildi~i aç~klanm~~t~r". 1919 y~l~nda ise Merkez Vilayet Hapishanesi'nde bulunan ve ya~lar~~onsekizden a~a~~~olan dinha (kabahat) suçundan tutuklu 9 ki~inin affedildi~i ilan edilmekte ve hapishanelerdeki izdiham~~ hafifletmeye yönelik bu affin kapsam~na kimlerin
girdi~inin belirlenmesi için komisyonla~-~n olu~turuldu~'u anla~~lmaktad~r'.
Son olarak 21 Eylül 1920 tarihli Meclis-i Vükela karar~yla Hapishane-i
Umumi'de bulunan ve ya~lar~~ k~rk~~geçen, vereme yakalanan, cezalar~n~n
2/3'ünü tamamlayan baz~~ki~ilerin affedildi~i görülmektedir'.
~tilaf Devletleri Komiserlerinin Mütareke sonras~nda Osmanl~~ Hapishanelerine yönelik müdahalelerinin bir boyutu ise, ba~ta da belirtti~imiz üzere bir nedene ya da sisteme ba~l~~olmaks~z~n tutuklular~n serbest b~rak~lmas~~ ba~lam~nda geli~mi~tir. Devletin polisi taraf~ndan tutuklanan ve de~i~ik
suçlardan mahkum bulunan kimi tutuklular~n serbest b~rak~lmas~~ ve bu
konuda kendilerini ba~layacak hiç bir kural~n dikkate al~nmam~~~olmas~~
oldukça ilginçtir.
~ngiliz Fevkalade Komiserli~i taraf~ndan adi suçlardan dolay~~ Osmanl~~
güvenlik güçleri taraf~ndan tutuklanm~~~olan bütün ~ngiliz tebas~n~n, hakla-

23
24

D11.MB.HPS, 127/5.
Mümi• n Y~ld~zta~, a.g.t, s. 82.

25

D11.MB.HPS, 109/49.

26

Mümi n Y~ld~zta~, a.g.t, s. 82.
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r~nda gereken kanuni i~lemler yap~lmak üzere ~ngiliz yetkililere teslim
edilmesi iste~i, Osmanl~~Mebusan Meclisi taraf~ndan kabul edilmi~tir'.
~tilaf Devletleri uyru~undan olup Türk hapishanelerinde bulunanlar~n
tahliye edilmesi için "Müttefikin Hapishaneler Heyeti" ad~~alt~nda bir heyet
olu~turulmu~tur. ~ngiliz, Frans~z ve ~talyan yetkililerden olu~an bu heyete
kolayl~k gösterilmesi ve hapishaneleri ziyaret edecek olan bu ki~ilere birer
hüviyet vesikas~~verilmesi de Hükümetlerinin ilgili temsilcileri taraf~ndan
Osmanl~~~mparatorlu~u'ndan istenmi~ tir28.
~tilaf Devletleri kendi tebalar~na ait olan veya kendi tebalanyla ili~kili
cezai ve hukuki konular için ~stanbul Beyo~lu ve Üsküdar bölgesinde bir
mahkeme olu~turmu~lard~r29.
~tilaf Devletleri Polis Komisyonu bir süre sonra Polis Müdüriyet-i
Umumiyesi'ne yazd~~~~yaz~da; söz konusu devletlerin vatanda~lar~n~n
Osmanl~~hapishanelerinde tutuklu bulunduldarma dair istihbarat
ald~klar~n~, bunlar~n kendilerine teslim edilmesi gerekti~ini, e~er tutuklu
bulunan ki~inin uyru~u hakk~nda ~üphe varsa bunun ~tilaf Devletleri
taraf~ndan ara~t~r~laca~~n~~ belirtmi~lerdir. Osmanl~~tebas~ndan olup da
~tilaf Devletlerinin ç~karlar~na tecavüz eden ~ah~slar müstesna olmak üzere
hiç kimseyi hapsetmek niyetinde olmad~klar~n~~ ancak, 15 Nisan 1922
tarihinden itibaren makul bir nedene dayanmaks~z~n hapishanelerde ~tilaf
Devletlerine mensup birisinin tutuklu bulundu~unun anla~~lmas~~halinde
bütün memurlar hakk~nda ~iddetli muamele yap~laca~~~aç~klanm~~t~r. Daha
da önemlisi bunlar~n yeteri kadar uygulan~p uygulanmad~~~n~~kontrol
etmek üzere Hapishane Heyeti'nin 15 Nisan tarihinden itibaren ~stanbul
m~nt~kas~nda tefti~te bulunaca~~~aç~klanm~~t~r'.
Hapishanelerde tutuklu bulunan ~tilaf Devletleri tebas~na mensup ki~ilerin olup olmad~~~na ili~kin ara~t~rma, çok k~sa süre içerisinde sadece bunlar~~kapsamaktan uzakla~~r ve bu noktadan itibaren de ciddi bir kar~~~kl~k
ya~anmaya ba~lan~r. Söz konusu kar~~~kl~k öncelikle do~rudan hapishanelere ba~vurulmaya ba~lanmas~~nedeni ile ya~am~-. Çünkü bu ba~vurular istenilen mahkumlar~n mutlaka al~n~p götürülmesi ile sonuçlan~r ve öncesinde

27

DH.MB.HPS, 98/16.

28

DH.MB.HPS, 81/34 ve 81/65.

29

DH.MB.HPS, 136/43.

30

DH.MB.HPS, 136/43.
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ara~t~rma yap~lmas~na olanak b~rakmaz. Kar~~~kl~kla beraber ~a~k~nl~k yaratan bir di~er konu ise ç~kar~ lan mahkumlar~n uyruklarma ili~kindir.
Ba~vurulan uygulaman~n sadece ~ngiltere, Fransa, ~talya ve Amerika
uyruklular~~kapsamamas~ , Rus, iran, Yunan uyruklulara ve hatta bu iddiada
bulunanlara ve Osmanl~~uyru~unda bulunanlara da uzanmas~~büyük s~k~nt~~
yarat~r. Aslen Bosnal~~olan ya da Mütareke imzaland~~~ nda henüz kurulmam~~~olan Lehistan, Yugoslavya, Çekoslovakya gibi ülkelerin vatanda~lar~n~n da bu kapsama al~nmas~~ise tek kelime ile ~a~k~nl~ k ve yöntem sorunu
yaratm~~tir'. ~ tilaf Devletleri yetkilileri herhangi bir suç ya da vatanda~~
ayr~m~~ yapmaks~z~ n hapishaneler üzerindeki denetim güçlerini de~i~ik
örneklerle ortaya koyarken, Osmanl~~ imparatorlu~u, ~ngiltere Fevkalade
Komiserli~inin bu tahliyelere ho~~bakmayaca~~n~~ dü~ünmekte ve onlara
haber vermenin do~ru olaca~~na inanmaktad~r".
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi'nde bulunan çok say~da belge, ~tilaf Devletleri yetkililerinin hapishanelere girerek baz~~ tutuklular~~ yanlar~nda al~p
götürdüklerine dair bilgi içermektedir. Suçlar~n çe~itlerine gelince; bu konuda kesin bir ayr~m~n gözetilmedi~ini ama belgelerdeki ifadelerden h~rs~zl~ k, gasb, cinayet, ihtikar, zorla ve hile ile senet imzalatmak, ~ekavet,
sahte para, yaralama gibi de~i~ ik suçlar~n bulundu~u anla~~lmaktad~r. Sorunlardan bir tanesi bu mahkumlar~ n al~n~p götürülmesi ve di~eri de bu
mahkumlar~ n özellikle tatil olan Cuma günü götürülmesidir. Cuma günü
yap~lan ba~vurular, nöbetçi memurlardan ba~ ka kimsenin bulunmamas~~ve
nöbetçi olarak bulunanlar~ n da yetkilerinin s~n~rl~~olmas~~ nedeni ile sorunlar~~ artt~rmaktad~r. ~tilaf Devletleri yetkililerinin Cuma gününün tatil oldu~unu bilmemesi ba~lang~ çta normal kar~~lanacak olsa bile, yanlar~ndaki
genellikle Rum olan tercümanlar~n bunu bilmemesi dü~ünülemez. Ba~vurular~ n arka arkaya özellikle Cuma gününe denk getirilmesi de bu dü~ünceyi
kuvvetlendirmektedir. Oysa ç~ karfirnak istenen mahkumlar için do~rudan
do~ruya hapishanelere de~il, Hapishaneler Müdüriyet-i Umumiyesi'ne
ba~vurulmas~~ gerekmektedir. Dolay~s~yla önce oraya ba~vuru yap~lmas~~ ve
oraya yap~lan ba~vurunun ard~ ndan ilgili mahkumun talebinin 24 saat önce
bildirilmesi ve bunun da Cuma günü d~~~nda bir günde yap~lmas~~iç yaz~~malarda defalarca dile getirilmi~tir. Ancak ~tilaf Devletleri temsilcilerinin
Cuma günü yetkili bulamamas~~durumunda telefonla Polis Müdürüne ula~t~~~~ve bu telefonlar~n ard~ndan da mahkumlar~n b~rak~ld~~~~görülmektedir.
31 DH.MB.HPS,
32

136/43, 139/13, 130/67.
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Ellerinde söz konusu mahkumlar~n teslim edilmesini isteyen herhangi bir
emir bulunmayan ki~ilere, Cuma de~il örne~in Cumartesi günü ba~vurmas~~
söylenmesine ra~men ya telefonla ilgililere ula~mak sureti ile ya da hapishane görevlilerinin itiraz edemeyece~i üst düzey ~tilaf Devletleri askerlerinden birinin arac~l~~~~ile her zaman istediklerine ula~m~~lard~r". Polis
Müdürlü~ü'nün bir hükümlü ya da tutuklunun teslimi hakk~nda hapishanelere emir vermesi, adliye kanunlar~, usul ve idare aç~s~ndan ho~~olmayaca~~~
için bu durumda kalan Osmanl~~ memurlar~n~n oldukça zorluk çektikleri
anla~~lmaktad~r". istedikleri mahkumlar~n derhal tahliye edilmemesi durumunda hükümetin sorumlu olaca~~n~~bildiren yaz~lar da devleti ciddi
s~k~nt~lar ile kar~~~kar~~ya b~rakm~~t~r".
Silahl~~olarak hapishanelere ve hastanelere giren ~tilaf Devletleri yetkililerine kar~~~nas~l davranmak gerekti~i konusunda da problemler ya~anm~~t~r. Silah~~ile hapishaneye girmek isteyen ~stanbul ciheti tak~m komutan~na
engel olunmas~, Frans~z Cumhuriyeti Fevkalade Komiserli~i taraf~ndan sert
bir dille ele~tirilmi~tir. Bu gibi ~ah~slar~n silahlar~n~~b~rakmaks~z~n ve derhal
içeriye al~nmas~~istenmi~, önceden izin alman~n zaman kayb~~olaca~~~ve
esasen Osmanl~~polisi ile birlikte genel ç~karlar için çal~~~ld~~~~hat~rlat~larak
Frans~z komutana silah~n~~teslim ettirmeye çal~~an görevlinin de cezaland~r~lmas~~istenmi~tir".
~tilaf Devletleri yetkilileri hapishanelere silahl~~olarak gelip mahkumlar~~
rahatl~kla ç~kar~rken, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun güvenlik için son derece
gerekli olan silahl~~ gardiyan istihdam~~konusundaki taleplerini ciddiye almam~~t~r. Hapishanelere silah sa~lamak için ~tilaf Devletleri Hapishaneler
Komisyonu'nun onay~n~~almak gerekmektedir".
Daha sonra yap~lan yaz~~malarm seyrinden, gardiyanlar~n silahland~r~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Ancak güvenli~e yönelik bu uygulaman~n bu kez tamamen ba~ka bir boyutta de~erlendirildi~i görülmektedir. Nitekim hapishanedeki ecnebi mahkumlardan baz~lar~~taraf~ndan Ermeni Patrikli~ine,
Rum makamlar~na ve Frans~z, ~ngiliz, Yunan Komiserli~i'ne hitaben bir
mektup yaz~lm~~t~r. Mektupta silahl~~gardiyanlar ve silahl~~islam mahkumlar
taraf~ndan kendilerine bir kötülükte bulunulabilece~ini dü~ündüklerini
33 DH.MB.HPS,
34
35
36
37
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ifade etmi~ler ve bu nedenle H~ ristiyan hapishanelerine nakledilmeleri için
kendilerini ziyarete gelenler arac~l~~~~ile bu mektubu yazd~ klar~n~, yap~lan
soru~ turma sonucunda ifade etmi~ lerdir. Bu nedenle Emniyet-i Umumiye
Müdürü taraf~ ndan mahkumlar~ n d~~ar~ daki insanlar ile mektupla~malar~~
konusuna dikkat çekilmi~~ve Hapishaneler Müdürlü~ü'ne durum bildirilmi~tir'.
Bir ba~ka s~ k~nt~~ suçlular~n yap~ lan nakiller s~ras~nda yabanc~~ sefaret ve
konsolosluklara firar etmeleridir. Bu türden firarlar ile suçlular~n cezaland~r~lmas~~ mümkün olmamaktad~ r. Bunu önlemek üzere nakil yollar~n~n bu
gibi sefarethanelerin bulundu~u yerlerin olmad~~~~noktalardan seçilmesi ilk
akla gelen çare olarak görülmü~tür. Ayr~ca cayd~r~c~~olmas~~aç~s~ ndan onlara
refakat eden görevlilerin de sorumlu tutulaca~~~kayda ba~lanm~~t~r'. ~tilaf
Devletleri bu yolla ortaya ç~kan firarlara ses ç~ karmamakla beraber, di~er
firar nedenlerini imparatorlu~u ele~ tirme vesilesi olarak kullanmakta ve
bunu ortadan kald~ rabilecek önerilere yana~mamaktad~rlar40.
Hapishanelere günü ne olursa olsun yap~lan ba~vurular ve mahkumlar~ n
teslim al~nmas~, görevli memurlar~ n vermeme yönünde yapt~klar~~itirazlara
ra~men, mütareke süresince devam etmi~ tir. Hapishanelerden Dahiliye
Nezareti'ne tutulan zab~ tlar gönderilmekte ve bu zab~tlarda kimlerin hapishaneye geldi~i, mahkumun ismi, suçu, mahkumiyet süresi gibi bilgiler bulunmaktad~ r. ~nzibat memuru, gardiyan ve ba~gardiyan imzas~~ ile tutulan
bu çok say~ da tutanaktan ortaya ç~ kan sonuç; genellikle Yunan tebas~ndan
olanlar~n istendi~i, Frans~z ve ~ngiliz askeri yetkilililerin yanlar~ na tercüman alarak geldikleri ve yanlar~nda ayn~~ zamanda bir Osmanl~~ polisinin
bulundu~u, bazen de sadece tercümanlar~~ arac~l~~~~ile mahkumlar~~ istedikleri yönündedir. Yap~lan ba~vurular~n kay~ tlarda bulunan hemen hemen
tamam~ na itiraz edilmi~~ancak, bu itirazlara ra~men mahkumlar uyruklar~~
ne olursa olsun mutlaka zorla al~n~p götürülmü~tür. Al~ p götürdükleri mahkumlara ili~ kin olarak da genellikle Frans~zca bir makbuz b~rakm~~lard~ r.
Bazen herhangi bir aç~ klama yapmadan bazen de ~tilaf Devletleri taraf~ndan yeniden yarg~ lanacaklar~~ iddias~~ ile al~nan bu ~ah~slar~ n her zaman
38 DH.MB.I

IPS, 165/15.
DH.MB.I IPS, 102/30.
4() Örne~
in Dersaadet Hapishanesi'nde bulunan baz~~ mahkumlar~ n firar~ n~~ ara~t~ rarak
durumu rapor eden Jandarma Müfetti~ -i Umumisi General Folon'a göre; kötü sa~l~ k ko~ullar~,
yetersiz gardiyan say~s~ , gardiyan maa~lar~ n~n azl~~~n~n yaratt~~~~görevi umursamazl~ k ve hatta
az maa~ la geçinemeyen gardiyanlar~ n mahkumlar~ n yard~m~~ ile ya~~yor olmas~~ gibi bir dizi
neden bu firarlarda etkili olmu~ tur. Bkz. DILMB.HPS.M, 38/120.
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uyruklar~m tesbit etmek de mümkün görünmemektedir. Evraklarmda uyruklar~na dair bir aç~klama olmasa da bu mahkumlar~n hepsinin Yunanl~~
olduklar~~ iddias~nda bulunduklar~~ görülmektedir. Bu iddiada bulunmayan
ya da Rus olduklar~n~~söyleyenlerin de rahatl~kla al~n~p götürüldükleri görülmektedir. Hatta Osmanl~~ tabiiyetinde bulunanlar~n da hapishanelerden
ç~kar~ld~ klar~~rastlanan i~lemlerdendir41.
Esas s~k~nt~, ~tilaf Devletleri vatanda~~~olmayanlar~ n ç~kar~lmas~ndan
kaynaklanmaktad~r. Durumun siyasi nezaketi bilinmekle beraber, görevlilerin üze~-le~-ine ald~klar~~ sorumluluk nedeni ile endi~e içerisinde olduklar~~
anla~~lmaktad~r. Hapishaneler üzerindeki bu bask~~ve Osmanl~~ memurlar~n~n kar~~~kar~~ya kald~~~~s~k~nt~lar bir çok yaz~~maya yans~m~~t~r. Yaz~~mala~-dan ortaya ç~kan sonuç, hapishane görevlilerinin kendilerini s~k~~m~~~bir
durumda hissettikleridir. Belgelerin ifadesi ile bir taraftan devletin ~an ve
~erefine uygun davran~~~içerisinde bulunma zorunlulu~u, di~er taraftan
asl~nda i~galin bir ba~ka çe~idi ile s~k s~k kar~~la~ma problemi, yetkilerinin
hiçe say~lmas~~ ve bir dayatma ile kar~~~kar~~ya kalmalar~, görevlerini yapmalar~n~~engellemektedir".
Vali ne yap~lmas~~ gerekti~ini Dahiliye Nezareti'nden sormakta, Hapishane Müdürü, Hapishaneler Genel Müdürlü~ü'ne ba~vurarak bir çare
aramaktad~r. Dahiliye Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne yaz~lan yaz~da
~ngiltere, Fransa, ~talya ve Amerika vatanda~lar~~ hakk~ ndaki davalar~n ertelenmesine karar verildi~i ancak Yunanl~lara yönelik de bir ~ey yap~lmamas~~
talebinin neden kaynakland~~~n~n anla~~lamad~~~~ifade edilmi~tir. Acele ile
mahkumlar~n ç~kar~lmas~, kimliklerinin ve uyruklar~mn ara~t~ r~lmas~ na
f~rsat vermemekte, ayr~ca mütarekeden sonra uyruk de~i~tirmi~~çok say~da
ki~inin bulunmas~~ da durumun tam olarak anla~~lmas~n~~ engellemektedir.
Osmanl~~ vatanda~~~oldu~u kesin olmakla beraber Yunanl~~ oldu~u iddias~~ya
da bahanesi ile mahkumlar al~n~p götürülmektedir. Ayr~ca ilginç olan bir
di~er nokta, tutuklu ya da hükümlü olan çok say~da Yunanl~~ bulunmas~na
ve bunlar~n isimleri de ~tilaf Devletleri taraf~ndan bilinmesine ra~men hepsinin birden ç~kar~lmay~p tek tek ~ah~slar~n istenmesidir. Bu hepsinin ç~kar~laca~~~gibi genel bir uygulaman~n dü~ünülmesini engellemekte ve kafalar~~
kar~~t~ rmaktad~r". Ayr~ca mahkumlar~n birbirlerini te~vik ve tahrik etmeleri
41
DH. MB. HPS, 139/18, 132/15, 136/43, 126/44, 126/37, 130/23, 132/22, 126/43, 133/19,
126/37.
42 DH.MB.11PS.M, 39/27.
43 DII.MB.IIPS, 107/38.
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sonucunda topluca firar ya da isyan e~ilimle~-inin de ortaya ç~kt~~~~gö~iilmektedir44.
Ba~lang~çta konu~ulan teslimler, sadece ~tilaf Devletleri tebas~na mensup olanlar için geçerli olacakt~r ve Osmanl~~ imparatorlu~u yetkilileri, bunun Yunan uyruklular~~kapsamayaca~~n~~ dü~ünmü~lerdir'. De~i~ik suçlardan tutuklu bulunan Rumlar özellikle ~ngilizler taraf~ndan sal~verilmekte ve
bu durum "gerek tevkifhanelerin ve gerek jandarman~n ehemmiyet ve nüfuz ve selahiyet-i kanuniyesini tamamen münhal" bir hale getirmek ~eklinde de~erlendirilmektedir'. Yunanl~~olduklar~~ iddias~nda bulunanlar veya
gerçekten Yunan uy~-u~undan olanlar için, ~tilaf Devletleri Komiserlerinin
özel bir ilgisinin oldu~u gözlenmektedir. Bu ilgi ve devlet üzerindeki bask~~
nedeni ile söz konusu ki~ilerin durumlar~n~n yeniden gözden geçirilmesi
için Dahiliye Nezareti'nin yaz~~malar yapt~~~~görülmektedir'. Yunan
tebas~ ndan olanlar~n ~stanbul Müttefikin Polis Kontrol Heyeti taraf~ndan
istendi~ine ve bunlar~n teslim edildiklerine dair inceledi~imiz belgeler
içerisinde çok say~da örnek mevcuttur".
Hapishanelerde mahkumlar~n detayl~~ bilgilerinin yer ald~~~~künyeler
bulunmaktad~r'. Bir süre sonra mahkumlar~n kimler taraf~ndan teslim
al~nd~~~, kimler taraf~ndan teslim edildi~i gibi bilgileri içeren cetvellerin
haz~rlanmas~~ istenmi~tir". Böyle bir yönteme ba~vurulmas~n~n nedeni olarak ~tilaf Devletleri temsilcilerinin, ba~ta da belirtti~imiz üzere, sadece
kendi tebalar~ndan olanlar~~tahliye ettikleri ya da edecekleri aç~klamalar~na
kar~~n, uygulaman~n böyle olmad~~~na dair bir kan~t sunmak arzusu oldu~u
anla~~lmaktad~r. Nitekim haz~rlanan çizelgele~-de bunu ispat edici örnekler
mevcuttur. Yunanl~, Rus, S~rp, Karada~l~~ gibi de~i~ik uyruldular içinde en
çok Yunanl~~ ve Rus olanlar~n al~nd~~~~görülür. Oldukça önemli oranda da
Osmanl~~uyruklu mahkumun ~tilaf Devletleri taraf~ndan al~n~p götürüldü~ü
anla~~lmaktad~r. Her ne kadar ~tilaf Devletleri kendilerine kar~~~suç i~lememi~~olan Osmanl~~vatanda~lar~na kar~~mayacaklar~n~~ ilan etmi~~olsalar
da mahkumlar~n suçlar~na bak~ld~~~nda bunun kapsam~n~n böyle belirlen44

DH.MB.HPS, 107/38.

45 Dahiliye
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medi~i aç~ kça görülmektedir. 1338 (1919-1920) tarihinde düzenlenen cetvellerde ~tilaf Devletleri taraf~ndan al~nan Osmanl~~ vatanda~lar~n~n suçlar~,
yaralama ve adam öldürme, h~rs~zl~ k, gasb, sahtekarl~k vb. gibi de~i~ik ba~l~klar alt~nda toplanmaktad~r ve bunlar~n içerisinde görüldü~ü üzere ~tilaf
Devletlerine kar~~~ i~lenmi~~herhangi bir suç bulunmamaktad~r. Di~er uyruklara ve bunlar~n içerisinde ço~unlu~u olu~turan Rus ve Yunan uyruklulara i~ledikleri suç aç~s~ndan bak~ld~~~nda ise cinayet suçu i~lemi~~olanlar~ n
da bulundu~u görülmektedir51.
Yunanl~lar~n herhangi bir hukuka dayal~~olmayan, keyfi sal~verilmelerine kar~~~imparatorlu~un öncelikle tavsiye etti~i ~eyin protesto oldu~u görülmektedir. Dahiliye Nezareti taraf~ndan Sadarete yaz~lan bir yaz~da protesto d~~~nda bir karar al~nmas~~ ya da kanun ç~kar~lmas~~ gibi bir yola ba~vurman~n, bu i~in kabul edilmesi anlam~na gelece~i ifade edilmektedir52.
Dahiliye Naz~r~, kanun dairesinde her türlü uyar~y~~dikkate alabileceklerini
ancak, bu tarz talepleri ho~~kar~~lamayacaklar~n~~ ifade etmi~" ve Hariciye
Nezareti'nden Mütareke Komisyonu arac~l~~~ yla ilgili görevlilerle ba~lant~ya geçmesini istemi~tir".
Dahiliye Nezareti kural d~~~~bu uygulamalar~n kar~~s~nda Mütareke Komisyonu'na bir muht~ra yaz~s~~yazm~~t~r. Özellikle Yunanl~lardan uyruklar~n~~ belirleyecek hiç bir belgenin elde olmamas~~ nedeni ile örne~in Yaloval~~
ya da Anadolu'nun herhangi bir yerinden olan bir ki~ iyi de Yunanl~~olduklar~~iddias~~ile al~ p götürmektedirler. Öncelikle dikkat çeken nokta yukar~ da
da de~indi~imiz üzere tek tek baz~~ ~ah~slar~n al~n~p götürülmesidir. ~kincisi
bunlar~n uyruklar~ n~n muhakkak ara~t~r~lmas~~ gere~idir. Bunlar~n gerçekten iddia ettikleri uyrukta bulunup bulunmad~~~~belli de~ilken ve Osmanl~~
vatanda~~~olduklar~~ yolunda kay~tlar da bulunuyorken iddia ettikleri uyruktan olduklar~~ kabul edilmektedir. Üçüncü olarak ise mütarekeden sonra
çok say~da ki~i uyruk de~i~tirmi~tir. Osmanl~~ vatanda~l~~~ndan ba~ka bir
devletin uyru~una geçme i~i ise genellikle Yunanl~l~k iddias~nda bulunanlar
taraf~ndan yap~lmaktad~ r". Bu nedenle hükümlü ya da tutuklular~n uyru~u
ile ilgili olarak ~tilaf Devletlerinden birine ba~vurmas~~ ve ba~vurunun da
kabul edilmesi durumunda önce uyru~unun belirlenmesi için ara~t~rma
51
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yap~lmas~~ ve bunun ö~renilmesinden sonra ona göre davran~lmas~~ uygun
bulunmu~tur'. Yunanl~l~k iddias~nda bulunanlar~n tutukluluk halleri ortaya
ç~kmadan uyruklar~n~n ara~t~r~lmas~, tutuklanmas~na karar verilenlerin
mahkeme sonucuna kadar tutuklanarak ~tilaf Devletleri taraf~ndan Tevkifhane olarak de~erlendirilen Kumkap~'daki yere götürülmeleri ve tutuklu
bulunup Yunanl~~ oldu~u iddias~nda bulunanlar hakk~nda da acilen karara
var~lmas~~ gere~i Valilikten Dahiliye Nezareti'ne yaz~lm~~t~r'.
Ancak ba~ta da belirtti~imiz üzere do~rudan hapishanelere yap~lan ba~vurular, hükümetin ihtiyac~~ olan zaman~~ ortadan kald~rmakta ve zorunlu
olarak mahkumlar teslim edildikten sonra yap~lan i~lemler bir ~ey ifade
etmemektedir. Bir kere tahliye edilmi~~bulunan Osmanl~~ vatanda~lar~n~n
bile yeniden tutuklanmas~, araya girecek olan Yüksek Komiserlikler nedeni
ile oldukça güç olmaktad~r".
Hapishane i~lerine bakmakla beraber hiç bir ~eye müdahale etmeyecekleri ve idari bir nitelik ta~~mayacaklar~~ ilan edilmi~~olan komisyonlara yönelik tepkiler, sadece yaz~~malarda yer alm~~~ve herhangi bir de~i~iklik yap~lamam~~t~r. Her~eyin ka~~t üzerinde bir kayda ba~land~~~~dü~üncesine
ra~men uygulaman~n bu ~ekilde olmamas~, söz konusu ~tilaf Devletleri
yetkililerinin nüfuzlar~n~~kullanmas~~ve yetki a~~m~~olarak görülmü~tür'.
Dolay~s~yla, mütareke y~llar~nda hapishanelere ili~kin olarak ya~anan
kar~~~kl~klar~n en önemlilerinden biri, yetki ve ilgili makam sorunudur.
~tilaf Devletlerinin hapishanelere ili~kin uygulamalar~~Osmanl~~bürokrasisini ciddi bir kar~~~kl~~a sürüldemi~tir. Hapishanelerin yönetimi mülki görevden olup Hapishaneler ~dare-i Umumiyesi taraf~ndan yürütülmektedir.
Dahiliye Nezareti mahkumlar~n tutuklanmas~, sal~verilmesi ve bunlara ili~kin hiç bir konuda yetkili kabul edilmemekte ancak, ~tilaf Devletlerinin
yapt~~~~ba~vurular üzerine ~ah~slar~n ç~kar~lmas~na izin vermektedir. Bu
konudaki tek yetkili makam~n Adliye Nezareti oldu~u ~srarla hat~rlat~lmas~na ra~men ~tilaf Devletleri, yetkili makam aramak gibi bir s~k~nt~~ ya~amad~ldar~~ için konu sürekli olarak kar~~m~~t~r. Adliye Nezareti kesinlikle mahkum ç~kar~lmamas~n~~ belirtmi~se de gerek onun beyanlar~na ve gerekse
Hariciye Nezareti'nin bütün giri~imlerine ra~men bu hal devam etmi~tir.
Hapishanedeki düzeni sa~lamak için kanuni bir yöntem olmasa da en az~n56
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dan hapishanelerdeki görevli memurlar~~ sorumluluktan kurtarmak, mahkumlar~n isyan~~ile ortaya ç~kan güvenlik s~k~nt~lar~n~~ a~mak gibi bir çok
nedenden dolay~~ bir makamdan verilecek izinle hareket edilmesi teklif
Osmanl~~ bürokrasisinin içinde bulundu~u bu karma~a ~tilaf Devletlerinin i~ini biraz daha kolayla~t~rm~~t~r. ~stanbul Hükümeti de~i~ik bakanl~klar~~ aras~nda yetkili makam bulma konusunda yaz~~malar yaparken, ~tilaf
Devletleri Komiserleri kurduklar~~komisyonlar, atad~ klar~~ görevliler arac~l~~~~ile Mütarekeye uysun ya da uymas~n, eylemlerine devam etmi~lerdir. Bu
süreç, her alanda oldu~u gibi bu alanda da Istanbul'un 1920 y~l~ndaki resmi i~galinden önce yürürlükte bulunan bir i~gal döneminin sanc~lar~n~~ göstermektedir. Ilginç olan nokta, müttefik devletlerin gerçekte asla uygulamayacaklar~~ konularda verdikleri sözlerin do~ru oldu~una inan~lm~~~olmas~d~r. ~ngiltere'nin de içinde bulundu~u komisyonlar arac~l~~~~ile hapishaneler bir taraftan denetlenip, bir taraftan mütareke d~~~~uygulamalar birbirini izlerken Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun duruma h~fz~ss~hha noktas~ndan
bakmaya çal~~mas~~ ya da sal~vermelerin onlar~ n bilgisi d~~~nda yap~ld~~~ n~~
dü~ünmesi ancak ilginç yakla~~mlar olarak de~erlendirilebilir. Protestonun
ötesinde bir çözüm bulamam~~~olmas~, bulmaya çal~~t~~~~bürokratik çözümlerin sonuç üzerindeki etkisizli~i, buna kar~~n olabildi~ince süren müttefik
denetimi, dönemi karakterize eden belli sat~r ba~lar~d~r ve oldukça dü~ündürücüdür.
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