HAPISHANE TAR~H~M~ZDEN B~R KES~T:
ÜSKÜDAR PA~AKAPISI TEVK~FHANES~~VE
MÜTAREKE DÖNEM~'NDE I~GALI
YÜKSEL ÇELIK*
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda zindan, kale, kürek ve nihayet 1831'de cezaevi olarak kullatulmaya ba~layan Mehterhâne'den, 1871'de Hapishâne-i
Umeunrye geçi~~son derece a~~r ad~mlarla gerçekle~en s~k~nt~l~~bir süreçtir'.
XIX. yüzy~l itibar~yla imparatorlu~un içinde bulundu~u zincirleme siyasiiktisadi s~k~nt~lar, iç ve d~~~politikan~n önceliklerini de belirlemi~tir. Bu sanc~l~~dönemde hapishane ve tevkifhanelefin ~slalu ile bunun en önemli unsun~~olarak yeni binalar~n in~as~, do~al olarak öncelikli ve acil gündem maddeleri aras~nda yer almam~~t~r. XIX. yüzy~l ortalar~na dek Istanbul'da Mehterhâne d~~~ndaki belli ba~l~~hapishaneleri ~u ~ekilde s~ralamak mümkündür: Tersâne-i Âmire Zindan~, Baba Cafer Zindan~, Bab~âll Tomru~u, Bâb-~~
Seraskerl Tomru~u, Ticarethâne-i Âmire ve Tophâne-i Âmire hapishanele2

.

Dr., Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, yukselcelik(Ohotmail.ann
'Bu hususta Uz. Uriel Heyd, Studies in Ottoman Criminal Law, Ed. V.L. Mnage, Oxford
1973, s. 259-308; Gültekin Y~ld~z, Osmanl~~Devleti'nde Hapishane Islahat~~(1839-1908), Yay~mlanmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara~t~rmalar~~Enstitüsü, ~stanbul
2002; Zindanlar ve Mail/dindar, Ed. Emine Gürsoy Naskali-I lilal Oytun Altun, ~stanbul 2006;
Hapishane Kitab~, Ed. Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, ~stanbul 2005; Osman Nuri
(Ergin), Mecelle-i Un~ür-~~Belediye, ~stanbul 1995, ~BB. Yay, Il, 858-904; Timur Demirba~, "Hürriyeti Ba~lay~c~~Cezalarm ve C.ezaevlerinin Evrimi", Hapishane Kitab~, s. 28-34; Ne~e Erim,
"Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda Kalebentlik Cezas~~ve Suçlar~n S~n~fland~r~lmas~~ Üzerine Bir
Deneme" Osmanl~~Ara~t~rmalar~, IV, Istanbul 1984, s.79-88; Ömer i~bilir, "XVIII. Yüzy~l~n ~ lk
Yar~s~nda Osmanl~~Devletinde Limni Kalebentleri", Zindankr ve Mahk~2mlar, s. 48-57; Ali Efdal
özkul, "XVIII. Yüzy~l~n ~lk Yar~s~nda K~br~s'ta Kalebentler ve Cezirebentler", Hapishane Kitab~,
s. 130-139; Re~at Ekrem Koçu, "Baba Cafer" ~stanbul Ansiklopedisi, IV, ~stanbul (tarihsiz), s.
1733-1737; Abdülkadir Özcan, "Baba Cafer Zindan~", Diyanet ~slam Ansiklopedisi, IV, 366-67;
Mehmet ip~irli, "XVI. Amin ikinci Yar~s~nda Kürek Cezas~~~le ilgili Hükümler", Tarih Enstitüsü
Dergisi, XII, ~stanbul 1982, s. 203-249; ~dris Bostan, Osmanl~~Bahriye Te~kilat~,. XVIL Yüzy~lda
Tersdne-i Amire, Ankara 1992, s. 11-13, 209-220: Rinaldo Marmara, ~stanbul Deniz Zindan:
1740, haz. Arslan Özçelik, ~stanbul 2005.
2 Ali Karaca, "XIX. Yüzy~lda Osmanl~~ Devletinde Fahi~e I latunlara Uygulanan Cezalar:
hapis ve Sürgün", Hapishane Kitab~, s. 154.

604

YÜKSEL ÇELIK

Ba~ta ~ngiltere'nin ~stanbul elçisi Stratford Canning ile reform sürecine
dan~~man ve uzman s~fatlanyla katk~da bulunmak üzere payitahta gelen
vatanda~lar~~Amiral Adolphus Slade ile Binba~~~Gordon'un 1850-1860 aras~nda öncülük ettikleri' hapishane ~slahat~nda, önce d~~~siyasi geli~meler
daha sonra da K~r~m Sava~~'n~n do~urdu~u ola~anüstü ~artlar ve mali kriz
gibi bir tak~m nedenlerden ötürü mesafe kat edilememi~tir. Hapishanelerle
ilgili bir di~er önemli düzenleme, 1859'da yürürlü~e konan Muhâkemât
Nizamnamesi'yle gerçekle~tirilmi~tir. Nizamnamenin 27. maddesiyle; Zaptiye Müste~ar~~ile Divân-~~Zaptiye Reisi hapishane ~artlar~n~~düzeltmek,
mahkümlar~~sefaletten korumak, hastal~k ve sair s~k~nt~lar~n~~gidermek ve
bu hususta icras~n~~gerekli gördükleri ~slahat maddelerini Bab~ali'ye bildirmekle mükellef k~l~nm~~lard~r4. Hukuk alan~ndaki reformlara paralel götürülmeye çal~~~lan hapishane ~slahat~~sürecinde Ocak 1871'de Hapishâne-i
Umünd'nin aç~lmas~~önemli bir a~ama olmu~tur'.
Hapishane ~slahat~n~n haz~rl~k sürecinde bir tak~m önemli kanunlar haz~rlanm~~t~r. 25 Haziran 1879 tarihli Usül-~~Muhâkemât-~~Cezaiye Kanunu'nun 448-458. maddelerinin tevkifhane ve hapishanelere tahsis edilmi~~
olmas~~özellikle kayda de~erdirG. Yine 1879'da Adliye Nezareti ile Meclis-i
Tanzimat'~n hapishanelerin ~slah~~konusunda haz~rlad~klar~~layiha ve mazbatalar7 ile 8 May~s 1880'de ilan edilen Tevkifhane ve Hapishaneler Nizamnamesi, bu alandaki teorik bo~luk ve aksakl~klar~n önemli ölçüde giderilmesini sa~layan di~er önemli ad~mlar olmu~tur'.

3 Ingiliz elçisi Canning ile askeri-sivil di~er görevlilerin bu konu ile yak~ndan ilgilenmeleri
ve ~srarla takip etmeleri, 1856 Islahat Ferman~'~ula hapishanelcrle ilgili olarak yer alan hükümlerden kaynaklanmaktayd~. Ayr~nt~ lar için bkz. Gültekin Y~ld~z, a.g.tez, s. 93 vd; Gülnihal
Bozkurt, Bat~~Hukukunun Türkiye'de Bettimsen~nesi, Osmanl~~Devletinden Türkiye Cumhuriyeti'ne
Resepsiyon Süreci (1839-1939), Ankara 1996, s. 109.
Bozkurt, a.g.e., s. 109.
5 Gültekin Y~ld~z, a.g. tez, s. 156 vd.
Fatmagül Demirel, "Osmanl~~Ust~l-~~Muhakemat-~~CezAiye Kant~nu'nda I lapishaneler, Hukuk
ve Adalet, 11/6-7 (2005), 68-73.
7 Bozkurt, a.g.e, s. 111-112.
5 Hapishaneler konusu, akademisyenler için henüz ilgi çekici bir alan olmaktan uzak görünmektedir. Son dönemde yap~ lan iki yüksek lisans tezi, bu alandaki bo~lu~un giderilmesi
yönünde at~lan ilk ve önemli ad~mlar olmu~tur: Gültekin Y~ld~z, Osmanl~~Douleti'nde Hapishane
Islahat~~(1839-1908), Yarmlanma~n~ s Yüksek lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara~t~rmalar~~Enstitüsü, ~stanbul 2002; Mümin Y~ld~zta~, Mittareke Döneminde Suç Unsurlar~~ve Istanbul Hapishaneleri, Yarmlanma~n~~~Yüksek Lisans Tezi, Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, ~stanbul 1997.
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Osmanl~~ba~kentinde hukuki alanda reform, adli te~kilat ve hapishanelerin ~slah~~konular~nda önemli ad~mlar~n at~ld~~~~bu dönemde, Avnipa'daki gündem de pek farkl~~ de~ildi. 1880'lerde ba~layan haz~rl~k süreci,
1885 Roma Hapishaneler Kongresi ve nihayet 15 Haziran 1890 Petersburg
Hapishaneler Kongresi'yle bu alanda önemli ilerlemeler kaydedilmi~ti.
Petersburg Kongresi'ne delege olarak gönderilen Ceza ~~leri Müdürü Celal
Bey, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda hapishanelerin i~leyi~ini ve bu alanda
at~lan ad~mlar~~Avrupal~~ temsilcile~-e anlatma imkan~~ bulmu~~ve dönü~ünde
sundu~u raporla kongrede edindi~i izlenim ve tecrübeleri Bab~ali'ye aktarm~~t~r9.
Siyasi ve özellikle de mali s~k~nt~lar nedeniyle sürekli ertelenen hapishane ~slahat~~1`), XX. yüzy~l ba~lar~nda art~k geciktirilemeyecek kadar acil ve
öncelikli gündem maddeleri aras~na girmi~ti. Bu dönemde hapishanelerin
i~leyi~i genel hadanyla ~öyleydi: Hapishane ve tevkifhaneler; vilayet merkezlerinde valile~-e, livalarda mutasarr~flara, kazalarda ise kaymakamlara
ba~l~~temel infaz kurumlanyd~. Hapishanelerle ilgili idari hiyerar~inin en
tepesinde Dahiliye Nezareti Umr-~~Cezâiye Dairesi bulunmaktayd~~H. Vilayet merkezleri, sancak ve kazalarda bulunan tevkifhane ve hapishane müdürleri do~rudan Adliye Nezareti taraf~ndan, Hapishâne-i Umenni müdürleri ise adliye naz~rm~n takriri üzerine sad~r olan irade-i seniyye ile tayin
edilirdi. Tevkifhane ve hapishaneler merkezde zaptiye naz~r~n~ n, ta~rada
ise vali, mutasarr~f ve kaymakamlar~n yetki ve sorumlulu~undayd~. Bununla
birlikte sorumluluk alarnyla ilgili konularda adliye nezaretine de müracaat
edihnekteydi12. Hapishanelerin in~as~, ihtiyaç/harcamalar ve te~kilat konular~ndaki aksakl~ klar~~gideren ve düzenleyen organizatör kurum ise dahiliye
nezareti bünyesinde yer alan Mebâni-i Emiriyye ve Hapishaneler idaresi
Müdürlü~üydü.
Fatmagül Demirel, "1890 Petersburg Hapishaneler Kongresi", Toplumsal Tarih, 89 (May~s 2000, II-14. Celal Bey taraf~ ndan sunulan raporun de~erlendirilmesinin ard~ ndan kongrede al~ nan kararlar~ n Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda da hayata geçirilmesi ve Hapishaneler
Talimat~~ çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yap~labilmesi amac~yla Adliye ve Zaptiye nezaretlerinden birer memurun kat~ l~m~yla Dahiliye Nezareti taraf~ndan bir komisyon kurulmas~~
kararla~t~r~lm~~t~ .
1893'te Mimar jasmund taraf~ndan haz~rlanan Yedikuk Merkez Hapishanesi Projesi ve Fcrik
Blunt Pa~a taraf~ ndan haz~ rlanan raporlar do~rultusunda bu alanda bir tak~m ~slahat ad~mlar~~
at~lmaya çal~~~ lm~~sa da bütçeye getirece~i a~~r mali külfet nedeniyle söz konusu projeler bir
türlü hayata geçirilememi~tir, ayr~nt~lar için bkz. Gültekin Y~ld~z, a.g.tez, s. 234 vd.
m ~~ Gültekin Y~ld~z, a.g.tez, s. 208.
Fatmagül Demirel, Adliye Nezarednin Kurulu~u ve Faaliyetleri (1876-1914), ~stanbul Üniversitesi S.B.E, Yaymlanmam~~~Doktora Tezi, ~stanbul 2003, s. 251-252.
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8 May~s 1880'de ilan edilen ilk ~nfaz Rejimi Nizamnamesi'nin" birinci
maddesi; vilayet merkezleri, liva ve kazalarda birer hapishane ve tevkifhane
bulunmas~n~~ âmir oldu~undan, Hapishâne-i Umf'unI yan~nda Istanbul'un
ilçe ve kazalar~ nda da yeni tevkifhaneler tesis edilmeye ba~lanm~~t~. Üsküdar Tevkifhanesi (Üsküdar Livâ Tevkifhanesi) de bu çerçevede kurulmu~tur. Bu dönemde katil, gasp, kaçakç~l~k, fuhu~, tecavüz ve h~rs~zl~k gibi adi
suçlar nedeniyle tutuklananlar, mahkemeye sevk edilinceye dek tesis edilen
bu tevkifhanelere konulmaktayd~lar.
XX. yüzy~l ba~lar~ nda Istanbul'daki hapishane ve tevkifhaneler, fiziki
mekan ve sa~l~ k ~artlar~~ aç~s~ndan hayli kötü bir manzara arz eunekteydiler.
Di~er yandan bu temel infaz kurumlar~na kapasitelerinin çok üstünde
mahkenn ve mevkuf konulmas~ ndan kaynaklanan ciddi s~k~ nt~lar, bu alanda
bir tak~m ~slah tedbir lerini kaç~n~lmaz hale getirmi~ti. Bu nedenle hükümet
1911 y~l~~ itibar~yla hapishane ve tevkifhanelerin ~slah~~ konusunu ciddi bir
biçimde gündemine alm~~t~r". Gerekli fizibilite çal~~malar~n~n ard~ndan
Ocak 1912'de AvrupaI tarzda yeni hapishanelerin in~as~~ konusunda harekete geçildi~i görülmektedir. Bu yönde al~ nan karar~n ~stanbul valili~ine tebli~i üzerine gönderilen cevapta; in~as~~ dü~ünülen yeni hapishane ve tevkifhanelerin standardizasyonu için üç farkl~~ modelin tespiti ve Avrupa hapishaneleri konusunda ara~t~rmalar~~ bulunan Hapishaneler idaresi Müdürü
As~m Bey'in de görü~ünün al~nmas~~ teklif edilmi~tir'. Ard~ndan valilik
bünyesinde bir komisyon te~kil edilerek, in~as~~ dü~ünülen hapishane ve
tevkifhaneler için elveri~ li yerlerin tespitine ba~lanm~~ ur. Bu çerçevede,
adliye dairelerine yak~nl~klar~~sebebiyle ilk etapta Avrupa yakas~nda; ~shak
Pa~a (Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi) ile Beyo~l~~ 'nda, Anadolu yakas~ nda
ise Üsküdar Pa~akap~s~ 'nda yeni tevkifhanelerin in~as~~ kararla~ur~lm~~ur."
Karar~ n kesinle~mesinin ard~ ndan Temmuz 1912'de Üsküdar Tevkifhanesi
in~aat~n~ n mukavelenamesi ve "munakasa kaimesi" haz~ rlanm~~t~r'.

" Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Dahiliye Nezareti
Emiriyye ve Hapishaneler Miiclüriyeti Kalemi (1)11. MB. IIPS. M), nr.I/2, "Memâlik-i Mahr6sa-i ~âhânede Bulunan
Tevkilhane ve I lapishanelerin idâre-i Dahiliyelerine Dair Nizamnâme Layil~ as~d~r".
'4 Yasemin Saner Göner, "Osmanl~~ ~ mparatorlugu'nda Hapishaneleri iyile~tirme Giri~imi,
1917 Y~l~", Hapishane Kitab~, s.175.
BOA, Dahiliye Nezareti
Emiriyye ve Hapishaneler Kalemi (DH. MB. HPS.),
nr. 34/51, Valilikten Dahiliye Nezaretine gönderilen I() Ocak 1912 tarihli ceval~ i yaz~.
BOA, 1)11. MB. LIPS, 35/9.
17 BOA, D1-1. MB. IIPS. M, 6/15. Munâkasa (eksibme) kaimesi 30 Temmuz 1912'de lasdik
edilmi~ tir, Uz. lef 5/1.
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Ancak Balkan sava~lar~~ile ard~ndan ba~layan I. Dünya Sava~~'n~n do~urdu~u ola~anüstü ~artlar, söz konusu tevkifhane ve hapishanelerin in~as~na ba~lanmas~na imkan vermemi~tir. Bu nedenle Üsküdar ve ~shakpa~a
tevkifhanelerinin in~as~na ancak üç y~l kadar gecikmeyle ba~lanabilecektirls.
Üsküdar Liva Tevkifhanesi
Ar~iv belgelerinde genelde tevkifhane, kimi zaman da hapishane olarak
isimlendirilen' bu infaz kurumunun çekirde~i, Pa~akap~s~~olarak adland~r~lan yerde ve Üsküdar ~dadisi/Sultanisi'nin' alt~ndaki bir bodrum kat~d~r.
Bu eski tevkifhane asl~nda, tek ko~u~~ve kö~esinde yer alan bir barakadan
ibaret, ~~~k ve havadan mahrum, zemini beton, son derece rutubetli ve giri~ten on basamak a~a~~da bulunan bir okulun mahzeninden ba~ka bir ~ey
de~ildi'. Kapasitesi yirmi ki~i olan tevkifhanenin üst taraf~nda, kad~n tutuldular için yap~lm~~~olan iki de ah~ap baraka mevcuttu. Toplam personeli
ise bir memur, bir katip, üçü erkek biri kad~n dört gardiyan' olmak üzere
alt~~ki~iden ibaretti".
Bir e~itim kurumunun bodrum kat~l~m bu ~ekilde tevkifhane/hapishane
olarak kullan~lmas~, Maarif Nezareti ile Dahiliye Nezaretini sürekli olarak
kar~~~kar~~ya getiren önemli bir sorun olmu~tur. Okul müdürünün Maarif
Nezaretine gönderdi~i A~ustos 1909 tarihli tezkirede; mahküm ve zanhlann sabahtan ak~ama dek darbuka çal~p ~ark~~söyledikleri, nam at~p küfürler
savurduklan ve sürekli kavga ettikleri yönündeki bir tak~m ~ikayetlerin s~ralanmas~, bu s~k~nt~n~n nedenlerini aç~klad~~~~gibi tevkifhanenin disiplin ve
BOA, Dil. MB. EIPS, 38/35.
BOA, Dahiliye Nezareti MuhAberat-~~Umümiye ~dâresi Kalemi (Dil. MU~), 2-1/43; DI I.
MB. I IPS, 2/29 lef 15; Dil. MB. I IPS. M. 7/43; 13/23; 43/89: "Üsküdar Hapishanesi ~artnamesi"; "Üsküdar Liva Tevkifhanesi"; "Üsküdar Mutasamfl~~~~Tevkilhanesi", bkz. Dil. MB. I IPS.
78/90 lef 2; Dil. MB. HPS. M, 35/38 lef 1.
20 Eylül 1912 tarihli bir belge& "Mekteb-i ~dâcli-i Mülki" ifadesi yer ahrken (DH. MB.
I IPS. M, 7/43) daha geç tarihli belgelerde "Üsküdar Sultanisi"nin k~sm-~~sâni binas~n~n alt~ndaki tevkilhanc" ibaresi yer almaktad~r, bkz. BOA, Dil. MB. HPS, 40/25 lef 3; DII. MB. I IPS.
M. 35/30.
2 ' BOA, Dil. MB. [IPS, 2/16 Icf 2, DIL MB. HPS. M, 7/43. Adliye Nezaretinden Dahiliye
Nezarefine gönderilen lezkirede; tevkilhanenin peri~an hali tasvir edildikten sonra, bahçede
bir bakkal dükkan~~(dükkan~~ i~leten Bcdos F.fenclidir) bulundu~u da ifade edilmcktedir, bkz.
MB. HPS, 72/41. Küçük bir kulübede i~letilen bu bakkaldan mahkümlara pirinç ve ~eker
gibi ~eyler sat~ld~~~, bu hususta suistimale meydan vermemek için bunlar~n, belediyeden al~narak fiyat listesine göre sat~lmas~~konusunda Dahiliye Nezarefinin gerekli tedbirleri almas~~isten~ni~tir.
22 Erkek ve kad~n gardiyanlar hakk~nda bkz. Fatmagül Demirel, "Osmanl~~Hapishanesrnin
Gardiyanlar~", Hukuk ve Adalet, IV/9 (2007), s. 257-262.
23 Dil. MB. IIPS. M, 7/43.
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düzenden ne denli mahru~ n oldu~unu da ortaya koymaktad~r". Yetersiz
güvenlik önlemleri, gardiyanlar~ n keyfi, dikkatsiz ve disiplinsiz davran~~lar~~
da s~k s~k firar olaylar~n~n ya~anmas~na neden olmaktayd~». Bu sebeple
Dahiliye Nezaretine gönderilen tahriradarda, bir e~itim ve terbiye kurumu
olan okulun bodrumunda mahkümlar~n bulunmas~~gibi medeni milletler de
asla rasdanamayacak bu uygulamaya derhal son verilmesi istenmi~tir. Daha
sonra gönderilen müteaddit yaz~larda da bu konudaki ~srarl~~talepler yinelenmi~tir».
8 May~s 1880 tarihli Hapishaneler ve Tevkifhaneler Nizamnamesi" her
kaza, liva ve vilayet merkezinde birer tevkifhane ve hapishane bulunmas~n~~
~art ko~malda birlikte, bu dönemde devletin içinde bulundu~u mali s~k~nt~lar yeni infaz kurumlar~n~n k~sa sürede in~as~na i~nldn verecek durumda
de~ildi. Bu sebeple ba~ka amaçlarla yap~lan bir tak~m yeni binalar~n bodrum kadar~~yahut Beyo~lu/Galatasaray Tevkifhanesi örne~inde oldu~u gibi
mevcut bir binan~n mü~temilau tevkifhane olarak kullan~lmaya ba~lam~~t~r. Söz konusu nizamnamenin ikinci ve üçüncü maddelerinde; tevkifhane
ile hapishane aras~ndaki farklar ve kimler için tesis edildilderi beyan edilmi~~olmas~na ra~men, yukar~da de~inilen imkans~zl~klar yüzünden, asl~nda
tutukevleri olan tevkifhanelerin ço~u, biraz da dördüncü madde' ile geti~i" BOA, D11. MU', 2-1/43; Benzer ~ikayetler daha sonra da tekrarlannu~t~r, bkz. DEI.
MB.HPS, M. 35/30.
" 23 Kas~ m I915'te dört mahkümun firari ile sonuçlanan olay~n aynnulan ~öyledir: Mahküm ve tutuklular~n d~~ar~dan elde ettikleri bir mumla, abdesthane aral~~~ndaki direk vc tahtalar~~yakt~klar~, sonra da b~ça~a dönü~türdükleri bir keskin alet ile bu yanm~~~tahtalan kaz~y~p
k~rd~ klan, kiremitleri aralayacak tevkifhanenin ön taraf~nda bulunan asma çarda~~ndan firar
ettikleri ve firardan yakla~~k iki ay önce baz~~yerlere tebe~irle "20 Eylül 1331 hareket" yazd~klar~~tespit edilmi~tir. Ancak söz konusu firar haz~rl~klar~~yap~l~rken, gardiyanlann ve idarenin
geli~meleri takip edemeyip adz kalmas~~ve firar günü görevlilerin ço~unun d~~ar~da olmalar~~
dikkat çekicidir, bkz. DIL MB. IIPS, 102/6.
26 Okul müdürünün "bir milletin ruh ve hayat~~olan evkid-~~vatan~n terbiyetgalu olan mekteplercle", "fa~flet ile fezahatin ictima edemeyece~i" ve "bilcümle milel-i mütemcddinede"
böyle bir uygulaman~n söz konusu dahi olamayaca~~n~~ve bir türlü okulda disiplinin sa~lanamad~~~n~~ifade etmesi dikkat çeken hususlarcbr, BOA, DH. MUI. 2-1/43, 29 A~ustos 1909
~ a~ ihli tezkire. Daha geç tarihli vesikalarda da benzer hususlar dile getirilmi~tir, bkz. DH. MB.
I IPS, 40/25; 40/35; DH. MB. LIPS. M, 35/30.
" Fatmagül Demirel, "Osmanl~~Usul-~~Muhaltemat-~~Ceeaiye Kanunu'nda Hapishaneler,
Hukt~k ve Adalet, 11/6-7 (2005), 70-71.
" Charles Trowbridgc Riggs, "Yeti~kinlerde Suç", Istanbul 1920, Ed. Clarcnce Richard
Johnson, ÇCV. Sönmez Taner, Istanbul 1995, s. 299-301.
Fatmagül Demirel, a.g. tez, s. 252.
" Bir kazada hapishane bulunmad~~~~halde, tevkilhanenin bir dairesi ~nuvakkaicn hapishane ittihaz olunacakt~r", (1. fas~l, IV. madde).
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len esnekli~e s~~~n~larak zamanla cezaevi/hapishane gibi kullan~lmaya ba~'alm~~t~r.
Üsküdar Sultanisi bugün Burhan Felek Lisesi olarak hizmet vermektedir. Kurulu~~tarihi 1887 oldu~una göre, in~as~ndan hemen sonra bodrum
kat~n~n Üsküdar Tevkifhanesi'ne tahsis edilmi~~olmas~~ muhte~neldir. Belgelerde yer alan "öteden beri" ~eklinde yuvarlak bir ifade d~~~nda, okulun
bodrum kat~n~n ne zamandan itibaren tevkifhane olarak kullan~lmaya ba~land~~~na dair kesin bir kayda rastlanamam~~t~r.
Bo~az'~n Anadolu yakas~ nda Üsküdar livas~~s~n~rlar~~içinde yer alan bu
n~ahzenden bozma tek hapishanedeki fiziki ~artlar ve sa~l~k ko~ullar~, gerçekten de son derece elveri~sizdi. Kapasitesinin üzerinde mahkf~m ve n~evkufun bulunmas~, bu olumsuz ~artlar~~daha da vahim hale getirmi~ti. Tevkifhane müdürlü~ünden Adliye Nezaretine gönderilen Eylül 1912 tarihli
raporda; zeminden on basamak a~a~~da yer alan ve 20 kadar tutuklunun
bulundu~u bu mahzenin, güne~~ve havadan mahrum son derece rutubetli
ve pis oldu~u tekrarland~ktan sonra, tevkifhaneye sa~lam girenlerin k~sa
sürede hastal~~a yakaland~klarm~n alt~~özellikle çizilmi~tir. Raporda ayr~ca;
tutuklular~n suç profillerinin ç~kar~lmamas~~ ve henüz ergenlik ça~~na ula~~nam~~~küçük ya~taki (~ârib-i emred) zanl~lar~n a~~r suç i~lemi~~sab~kal~lar~n
yan~na konmas~n~n, kriminal ve ahlaki aç~dan do~uraca~~~sak~ncalara da
i~aret edilmi~tir'. Tevkifhanenin yetersizli~i ve kötü ~artlar~~yan~nda, gerek
okul idaresinin uzun zamand~r bodrumun tahliyesi yönündeki ~srarl~~ talepleri ve gerekse liva dahilinde ba~ka bir hapishane ya da tevkifhane bulunmamas~ndan kaynaklanan aç~~~n kapat~lmas~~ amac~yla, ~ubat 1912'de Üsküdar'da Adliye Dairesi yak~n~nda ve Mahzen-i Ev~-ak biti~i~inde en az 150
ki~ilik" yeni bir tevkifhanenin in~as~, Adliye Nezareti taraf~ndan teklif edilmi~tir". Bu teklif üzerine, Dahiliye Nezareti Mebâni-i Emiriyye ve Hapis-

BOA, Dil. MB. FIPS. M, 7/43, Tevkilhane tek bir ko~u~tan ibaret olup kapasitesi 20 ki~ilik iken, bu esnacla 12'si mevkuf 25'i mahk~lm toplam 37 tutuklu bulumnaktayd~. Tevkilhanenin üst tarafinda baraka ~eklinde yap~lm~~~olan iki küçük oda ise kad~n lutuklulara tahsis edilmi~tir. Bu konuda ayr~ca bkz. 1)14. MB. I-IPS, 2/16.
32 Ba~lang~çta mimar mühendis Gikovopulos taraf~ndan levkilhanenin planlar~~ yüz ki~i
kapasiteli olarak haz~rlanm~~, daha sonra bu planlar yüz elli ki~ilik olarak yeniden düzenlenmi~tir, bkz. 1)I-1. MB. IIPS. M, 53/24.
" BOA, DI-1. MB. I IPS. 2/16 lef 2, Adliye Nezaretinden Dahiliye Nezaretine gönderilen
tezkirede, istinâf müdde-i um~lmili~i taraf~ndan icra edilen ~ efti~le, tevkifhanenin peri~an
halinin tescil edildi~i ifade edildikten sonra ~u teklif yap~lmaktad~r: "...her ~ahs-~~ maznânun
hürriyet-i ~ahsiyyesini ~nuvakkaten olsun sall~~eden hâl-i ~nevküliyette s~hhat ve esbâb-~~ istirahatlar~n~n muhafazas~~ vedlib-i hikmet ve adalet oldu~undan. Üsküdar dâire-i adliyesi
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haneler idaresi Müdürlü~ü taraf~ ndan 1912 ilkbahar~ nda haz~rlanan ke~if
evrak~, ~artname ve bina planlar~~ 10 Temmuz 1912'de ~stanbul valili~ine
gönderil~ni~tir'.
Bu esnada tevkifhane müdüriyeti taraf~ ndan acilen bir tak~ m tamirat~ n
yapt~ r~lmas~~ gerekti~ine dair müracaat yaz~s~na' hapishaneler müdürlü~ü
taraf~ ndan gönderilen 2 A~ustos 1912 tarihli cevabi yaz~da; yeni bir tevkifhane in~as~ n~ n kararla~t~r~ld~~~~dolay~s~yla söz konusu tamirat~ n ask~ya al~nd~~nun ifade edilmesi, nezaretin tevkifhane in~aat~ n~~ resmen gündemine
ald~~~n~~ göstermektedir'. Hapishaneler idaresinden ~stanbul valili~ine
gönderilen tezkirede, yeni tevkifhanenin bir y~l içinde tamamlanmas~ n~ n
planland~~~~da görülmektedir". Haz~rl~ klar~ n bir di~er ad~~~~~~ olarak, nezaret taraf~ndan A~ustos ay~~ içinde gazetelerde yay~nlanmak üzere in~aat ~artlar~ n~~ içeren Türkçe, Ermenice ve Ru~nca "ilan varakalar~" da haz~rlanm~~t~r".
in~aat sürecinin ilk ad~~~~~~ olarak gazetelere verilecek ilan ücretlerinin
kar~~lanmas~~ için Maliye Nezaretinden tahsisat talep edilmi~tir'. Ancak
dahiliye nezaretinin aylard~r sürdürdü~ü haz~rl~ klar Eylül ay~ na dek resmen
Maliye Nezaretine bildirilmedi~inden, tahsisat talebinden önce binan~n
ke~if evrak~~ ile planlar~ n~ n gönderilmesi gerekti~i cevab~~ verilmi~tir". Bu
beklenmedik cevap üzerine, vilaycte gönderilmi~~olan ke~if evrak~~ ile ~artname ve planlar Maliye Nezaretine havale edilmi~tir'.
Söz konusu s~k~ nt~~ a~~ld~ktan ve prosedür tamamland~ktan sonra, tam
in~aata ba~lanacak iken Ekim 1912'de patlak veren I. Balkan Sava~~, bu
projenin ask~ya al~nmas~ na neden olmu~tur. Balkan sava~lar~n~ n ard~ndan
tevkifhanedeki peri~anl~~~n ve okul idaresi taraf~ndan yap~lan ~ikayetlerin
kurbünde ve mahzen-i evrak ittisalinde tevkilhane in~as~na pek müsaid olan arsaya vakit kaybetmeden 150 ki~i istiab~ na kâfi bir tevkill~âne in~as~yla..."
BOA, 1)11. MB. I ll'S, 2/29 tel Il ve 12; 1)11. MB. I 11'S. M. 43/89 lef 1/1; lef 2/1; lef 3/1.
" BOA, 1)11. MB. I IPS, 2/29 lef 2, lef 8. Bu müracaatlar üzerine on yedinci belediye dairesi taraf~ ndan yap~lan ke~ifte, bina zeminine ç~ kan ya~mur sular~ ndan kaynaklanan s~ k~nt~ n~n
giderilmesi için 1180 kuru~~gerekti~i tespit edilmi~~ve gereken lahsisat k~sa süre sonra Maliye
Nezareti taraf~ ndan havale edilmi~tir.
15
BOA, 1)11. MB. I IPS, 2/29 lef 7, lef 13.
" BOA, 1)1-1. MB. 1-IPS, 2/29 ler 6/1, lef 7/1 .
" BOA, Dil. MB. I IPS, 2/29 lef 12.
" BOA,
MB. 1 IPS, 2/29 lef Il.
BOA, 1)11. MB. I IPS, 2/29 lef 10. Maliye nezaretinden gönderilen tezkirede bu husus
~öyle dile getirilmi~tir: "mezkür hapishanenin emr-i in~âs~ na dair hazinece bir güne malümatlar~~bulunmad~~~..."
41 BOA, 1)11. MB. 11PS, 2/29 lef 1 I.
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sürmesi nedeniyle, konu 1914 ilkbahar~ nda yeniden gündeme al~nm~~~ve
Nisan ay~ nda tevkifhane hafriyat~n~n ba~lat~lmas~~ için Maliye Nezaretinden
yeniden ödenek istenmi~tir".
Zaten haz~ r olan eski plan ve projeler gözden geçirilerek May~ s 1914'de
yenilemni~ tir. Miri (devlete ait) arazi üzerinde" esküdar/Pa~akap~s~'nda
Millet Bahçesi, sultani mektebi, adliye ve belediye binalar~~ ile jandarma
ahirlar~n~ n çevreledi~i arsa üzerinde" in~asma karar verilen yeni tevkifl~anenin 26 May~s 1914'te ke~if defterle~-i ve muhammen bedeli yeniden ç~kar~lm~~,' ard~ ndan da Belçika'daki hapishaneler örnek al~ narak' planlar~~ ile
in~aat ~artnamesi haz~rlanm~~t~r".
Projeye göre; in~a edilecek yeni tevkifhane binas~ ; bodrum, zemin ve üst
kattan olu~an as~l hapishane binas~~ ile müdür ve gardiyanlara mahsus tek
katl~, 57 n-12 büyüklü~ündeki ayr~~bir birim ile muhafaza duvarlar~ndan ibaret olarak planlanm~~t~r. Yeni binan~n toplam kullan~m alan~~604.035 ~~~2
olarak projelendirilmi~tir". Binan~n sat~h ve kat planlar~ndan, tevkifhane/hapishanenin bütün birimlerini tüm ayr~nt~ lar~yla tespit etmek mümkündür'.
Nihai karar mercii Mebâni-i Emiriyye ve Hapishaneler idaresi Müdürlü~ü olmakla birlikte, in~aat~ n denetimi ve müteahhit firmalarla ili~kilerin
yürütülmesi görev ve yetkisi ~stanbul Vilayet Meclisi'ne havale edilmi~tir'.
Ancak bu defa da Ekim 1914'te devletin kendisini I. Dünya Sava~~~içinde
bulmas~, in~aat faaliyetlerine yine sekte vurmu~ tur. Bu tür aksamalara ra~42

Dil. MB. I IPS, 5/12.

43 BOA, 1)11. MB. I-1PS. M. 43/89, in~aat ~artnamesinin birinci maddesinde, tevkilhanenin
miii arazi üzerinde in~a edilece~i belirtilmi~tir.
BOA, DH. MB. I IPS. M, 52/30, Tevkifhanenin arz üzerinde tatbikat plamd~r, ayr~ca bkz.
Dil. MB. HPS, 2/16 Ief2.
BOA, DI I. MB. I-IPS. M, 43/89; 35/45.
" Riggs, ~stanbul 1920, s. 301.
1̀7 BOA, DI-1. MB. I IPS. M, 13/23; 52/30.
" "Üsküdar Hapishanesi Sartnamesi", toplam XI fas~ l ve 40 maddeden müte~ekkil aynnt~l~~ bir defterdir,
bkz. BOA, Dil. MB. 1-IPS. M, 43/89.
49 BOA, Dil. MB. I-IPS. M, 13/23, (26 May~s 1914), Binan~n birimleri ~unlard~r: Bodrum
Kat: istihmam odas~, imalathane, hamam odas~, mutfak, iki çama~~rhane, yemek odas~, nisa
çama~~rhanesi, nisa hamam odas~, nisa hamam~, memurin yemekhanesi, kiler. Zemin Kat:
Ardiyat odas~, jandarma odas~, sergarcliyan odas~, nisa hususi ko~u~u, nisa ko~u~u, 16 ~ar ki~ilik iki ko~u~, be~~hücre (haps-i münferid), 3'er ki~ilik iki ko~u~. Üst Kat: Alt~~ ko~u~, iki imalathane, hastahane, tabip odas~~ ve eczâhâne.
BOA, Dil. MB. 1 IPS. M, 48/89.
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men 1915-16 y~llar~nda, eldeki s~n~rl~~ imkanlar ölçüsünde in~aata devam
Öte yandan bu dönemde eski tevkifhanegin i~leyi~inde de ciddi s~k~nt~~
ve aksakl~klar göze çarpmaktad~r. Tefti~~raporlar~na yans~d~~~~kadar~yla,
bunlardan en önemlisi 18 ya~~ndan küçük "sefil ve acmacak durumda olan
zanhlar~n" aylarca sorgularunadan tevkifhanede tutulmalarlyd~".
Yeni tevkifhanenin in~a faaliyetlerinin as~l h~z kazand~~~~dönem 1917-18
y~llar~d~r". Bu cümleden olarak Haziran 1917 ba~~nda tevkifhaneye su isale
hatt~~ile tesisaun~n dö~enmesi için Üsküdar ve Kad~köy Su ~irketi'ne müracaat edilmi~tir". Eylül 1918'de de Mimar Mukbil Kemal Bey ile yap~lan
mukaveleyle elektrik tesisatm~n çekilmesi konusunda anla~~hm~ur".
Yukar~da da ifade edildi~i gibi nihai karar mercii Dahiliye Nezareti
Mebani-i Emiriyye ve Hapishaneler idaresi Müdürlü~ü olmakla birlikte,
in~aatm denetimi ve müteahhit firmalarla ili~kilerin yürütülmesi görev ve
yetkisi ~stanbul Vilayet Mec.lisi'ne havale edilmi~', Maliye Nezaretinden
Hapishaneler Müdürlü~üne tahsis edilen ödenekler ile de~i~ik ticarethaneler ve ~ah~slardan in~aat malzemeleri ve sair bir tak~ m nakliye ve ameliye
hizmetleri sat~n al~nm~~t~r".
Si BOA, DH. MB. I IPS, 38/47; 115/51.
" BOA, DH. MB. HPS. 76/36, 27 Kas~m 1916 tarihli müfetti~~raporudur. Bu konuda ayr~ca bkz. Fatmagill Demirel, a.g. tez, s. 250-255. Müellif taraf~ndan adliye te~kilat~nda ya~anan
aksakl~klar~ n hapishaneler ile tutuklu ve mahkumlar aç~s~ndan yaratt~~~~sorunlar ele al~nm~~t~r.
" BOA, Dil. MB. FIPS, 76/19; Bu dönemde s~k s~k tahsisat gönderilmi~tir, bkz.
MB.
IIPS, 116/31; 117/10; 117/29; 117/36; 122/9; Dil. MB. HPS. M. 35/38.
" BOA, DIL MB. 111>5, 117/22.
" BOA, Dil. MB. HPS, 40/15.
BOA, Dil. MB. I IPS. M, 48/89.
" Müteahhit firma ve ~ah~slar ~unlard~r: Kireç: Papa ve Foti Kendiros, (Anadolu Hisarinda
fabrika sahipleri); Ta~/Marsilya Ta~~~ve Mermer i~leri: Ayaz~na Eski Hamam caddesinde dükkan~~
olan As~m Bey, Ali Asker A~a; Mazhar Bey, Hüseyin Efendi, Dervi~~Efendi, Foti Kendiros;
Kütahya Çini fabrikas~~sahibi Haf~z Bey; Kereste: Pchlivanyan idaresi; De~irmcnciyan Idaresi,
Galata'da Kalafat Yeri, nr.18'de dükkan~~ olan ~erif Ali-ddelcr, Ayazma'da dükkan~~ olan
Abraham Ek~iyan Efendi; Demir, demir do~rama, çinko cruata, hsrdavat: Kamil Efendi; Aseyan
Efendi, Onnik Hamparsumyan Efendi; Pchlivanyan Idaresi; De~irmenciyan idaresi; Kirkor
Bo~osyan r~carethanesi; Marangoduk/Ah~ap
Beyo~lu'ndaki Refik Bey Marangoz Fabrikas~; Eftim Usta, Sanak Efendi, Biçimi Nikola; Cam: Nichor Efendi, Behçet Efendi ve Gabor
Usta; Soba, kalorifer, baca ve mozaik i~leri: Osmanl~~in~aat ~irketi; Musluk, boru, rogar vs: Ga'ata'da Muslukçu Mikael Kailondjian; Azapkap~-Köprüba~inda Onnik D&ounian Efendi;
Ömer Efendi ve Mahdumlan Ticarethanesi; Çarmakyan Efendi; Kilit, kap: kollar:, mente~e vs:
1spanyan imalathanesi; Kap~~pencere do~ra~nalars: Rupen Babekyan; S~va ve boya i~leri: Galip
Efendi, Dimitri Kalfa; Dikenli tel (mania telleri): Arkacyan Efendi, (sat~n al~nan teller muhafaza
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Bununla birlikte merkezde ~shakpa~a (Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi)
ile Beyo~lu tevkifhanele~i, ta~rada ise bir tak~m yeni tevkifhane in~aatlar~n~n ba~lat~lm~~~olmas~, mali aç~dan hazineyi hayli zorlayan dolayl~~olarak da
Üsküdar Tevkifhanesi in~aaun~~yava~latan önemli bir di~er husus olmu~tur". Bu zor ~artlara ra~men, hapishaneler müdürlü~ünün 1917 y~l~~içinde
Üsküdar, 1918 y~l~~içinde de ishakpa~a tevkifhanelerinin in~asm~~bitirmek
niyetinde oldu~unu ifade etmesi". gerçek~likten ziyade gayretke~li~in ifadesi olarak de~erlendirilmelidir.
Üsküdar Tevkifhanesi in~aat~m yürütmek üzere in~aat sahas~nda; mutemet, ambar memuru, hesap memuru ve katipten olu~an dört ki~ilik bir
komisyon kurulmu~tur". Komisyon üyele~i, müteahhit firmalar taraf~ndan
gönderilen yahut mütefenik olarak esnaftan sat~n al~nan malzemeleri teslim al~p, kar~~l~~~nda düzenledikleri antetli müzekkereyi imzalayarak
Mebani-i Emiriyye ve Hapishaneler idaresi Müdürlü~ü'ne havale ediyor",
böylece "hapishane ve tevkifhaneler in~aat~~fas1-1 mahsusundan" söz konusu
~ah~slar~n malzeme, hizmet ve hamaliye bedelleri ödeniyordu". in~aat maliyetinin dü~ürülmesi amac~yla, "y~k~c~~esnaf~"ndan yahut baz~~ticarethanelerden kullan~lm~~~malzeme (müstamel malzeme) sat~n al~nmas~~dikkat çekici bir di~er husustur".

duvarlar~n~n üzerine Mustafa Ruhi Efendi taraf~ndan çekilmi~tir); Nakliye ve kum ~nüteahhiers: 18
ba~~hayvanla Tuzcuzade Hüseyin Efendi; Tugla: Silahtara~a'da tu~la tüccan Tuza~zade Mustafa ve Hüseyin Efendiler; Aharon Efendi, Ayazmakapfda Parseh Kö~keryan ve ~ürekam; Ate~nde Ismail Hakk~~Bey, Karabet A~a,. bkz. BOA, Dil. MB. HPS, 76/40; 76/41; 78/53; 115/57;
116/35; 117/20; 117/23; 117/25; 117/37; 117/48; 117/55; 118/27; 118/30; 118/36; 119/2; 119/3;
119/8; 119/16; 119/28; 119/35; 119/37; 120/4; 120/12; 120/19; 120/28; 120/30; 121/2; 121/7;
120/12; 121/13; 121/31; 121/34; 121/47; 121/51; 122/9; 122/19; 123/37; 124/13; 124/16;
125/10; 125/29; 125/31; 126/8; 126/9; 126/34; 126/38; 127/10; 127/11; 127/12; 127/27; 127/28;
128/14; 129/2.
" BOA, DH. MB. IIPS, 76/36; 116/39; 117/7, Ta~rada yeni tevkifhane in~as~~dü~ünülen
yerler ~unlard~r: Adana, Mersin, Izmir, Izmit, Bursa, Eski~ehir, Samsun, Kayseri, Yozgat, Çanakkale, Çatalca, Gebze.
BOA, DH. MB. HPS, 116/39.
BOA, DH. MB. HPS, 117/36; 116/42.
6. BOA, DH. MB. HPS, 117/36 lef 6.
BOA, DH. MB. HPS, 117/32.
63Ayazma'da y~k~c~~esnafindan olan Iskender'den sat~n al~nan muhtelif ebatta 150 müstamel fabrika tahtas~~(BOA, Dil. MB. HPS. 116/35; 117/25); ~hsaniye Mahallesi'nde Balç~k!!
Osman Efendi'den al~nan 290 k~yye atik lama (DH. MB. HPS, 117/15); Hurda kur~un (DIL
MB. HPS, 122/20 lef 46); Pehlivanyan Ticarethanesrnden sat~n al~nan müstamel Marsilya
kiren~idi, (DH. MB. HPS, 118/26); sat~n al~nan 1560 adet müstamel yerli kiremit (DH. MB.
HPS, 11557 lef 6).
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Tevkifhane in~aat~na h~z kazand~rmak amac~yla May~s 1917'de I. Kolordu hizmet taburlarmdan 50 nefer, amele s~fat~yla ~antiyeye gönderilmi~tir'. Bir tak~ m ustalar~n askerlik hizmetlerinin tecili veya bu hizmete bedel
olarak in~aatta istihdam~~ yönünde daha sonra da IIarbiye Nezaretine s~ k s~ k
miiracaatlar yap~lm~~t~ r'. Mevsim ~artlar~, gereken tahsisat~ n havalesi ve
malzeme sevk~yat~ na ba~l~~ olarak in~aat~a çal~~anlar~ n say~s~~ farkl~l~ klar arz
etmektedir'. Müteahhitlerden "pazarl~ k usulilyle" sat~n al~nan' malzemeler, Haliç k~y~s~ nda Balat'taki bir depoya (Balat Malze~ne-i ~n~âiye Deposu)
konmakta, gerekti~inde buradan in~aat alan~na sevk edilmekteydi". Bazen
de malzemeler genelde Beyo~lu, Galata, Unkapan~, Azapkap~, Ayazmakap~~
ve Silahtara~a'daki büyük ticarethanelerden sat~n al~ narak direkt olarak
in~aat sahas~na sevk edilmekteydr. Söz konusu malzemeler Balat'taki depodan, kiralanan salap~nyalar ile Üsküdar Balaban ~skelesi'ne nakledildikten sonra yükün miktar ve a~~rl~~~na göre öküz, ~nanda veya beygir arabalar~~ yahut hamallar arac~l~~~yla in~aat sahas~ na nakledilmi~tir". Bazen de
~shakpa~a'da e~~zamanl~~ olarak süren di~er tevkifhane in~aat~ndan Üskiidar'daki in~aata malzeme takviyesi yap~lm~~t~ r'.
Yeni tevkifhane binas~ n~n yap~m~~ h~zla sürerken, bod~-~~mdan bozma eski
tevkifhanedeki durum daha da kötüle~mi~tir. Özellikle yakacak için ödenek
gönderilememesi, infaz memurlar~~ile mahkümlar~~ ac~nacak hale dü~ürmü~~
ve neredeyse tamam~n~n hastalanmas~na neden olmu~tur'''. Bir di~er s~ k~ nt~~
beslenme konusundad~r". Bu dönemde ~nahkümlara s~cak ye~nek verdeBOA, D~~I. MB. HPS, 39/38.
ROA, 1)11. MB. I IPS, 80/9, (Ocak 1918); 80/13 (A~ustos 1918); 80/15 (Ekim 1918).
" BOA. Dil. MB. I IPS, 122/9. Mesela A~ustos 1918 itibar~yla usta ve amcle say~s~~Ordir.
Bununla birlikte in~aattaki faaliyetlerin yo~unlu~una göre amele say~s~ n~ n artt~~~~ya da azald~~~, yev~niye cetvellerinden aç~ kça görülmektedir, mesela Haziran 1918'de toplam çal~~an say~s~~
134'tür (bkz. D11. MB. HPS, 122/5).
'Örnekler için l~kz. BOA, DI I. MB. I II'S, 76/41; 80/13.
BOA, 1)11. MB. I IPS, 125/22 lef Il; 126/22 lef 2; 125/39.
BOA, Dil. MB. I 11'S, 120/4; 120/8; 121/7.
" BOA. ~) I . MIS. I ~~PS, 117/55 lef 12; 76/19; 119/28 lef 5; 124/34; 125/10; 118/27 lef 12.
ROA, 1)11. MB. I IPS, 120/28 lef 4; 119/39.
BOA, 1)11. MB. HPS, 64/59, defalarca talep edilmesine ra~men hapishaneler idaresinden 15 bin kuru~luk "mahrukat bedeli" (yakacak ödene~i) gönderilememi~tir.
T' Beslenme, daha do~ru bir ifadeyle hapishanelerin ia~e meselesi eskiden beri s~ k~ nt~l~ d~r.
Zira 1247/1831-32'ye dek mahkftmlar~n ia~esi için hükümet taraf~ ndan herhangi bir kaynak
tahsis edilmemekteydi. Bu sebeple mahkiimlar, aileleri ve halk~ n sadakalar~~ ile özellikle kestikleri adak kurbanlar~ n~~ ba~~~ lamalanyla ia~e edilmekteydiler. Ancak söz. konusu ba~~~ lar, ço~u
zaman hapishane görevlileri taraf~ ndan suistimal edildi~inden bunlar~n ço~u mahkii~nlara
verilmemektey~ li, Ergin, Mecelle-i Unt~lr-~~Belediye, II, s. 865.
64
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medi~i gibi, günlük sadece yar~ m ekmek verilmesi ve ço~unlu~unun son
derece fakir ve sahipsiz olmas~ndan dolay~~ d~~ar~dan ba~ka bir ~ey sat~n
alamamalar~~ ciddi s~ k~nt~lar~ n ya~anmas~na neden olmu~tur. Tevkifhane
müdürü, bu trajik tabloyu aktard~ ktan sonra, açl~k ve yetersiz beslenme yüzünden hastalanan mahkümlar~ n bir k~sm~n~n vefat ettiklerini ifade ve acilen bir çözüm bulunmas~n~~ talep etmi~tir".
Gerek Hapishaneler ve Tevkifhaneler Nizamnamesi, gerekse yürürlükteki ceza kanunlar~n~ n tevkifhanelerle ilgili maddeleri, mahkümlarm tek tip
elbiseleriyle belirli vakitlerde teneffüse ç~kar~lmalar~~ ve güne~lendirilmelerini, kabiliyetlerine göre muhtelif i~lerle u~ra~malarm~~âmir iken bu hususlar da uyg-ulan~namaktayd~". Bir di~er sorun, tevkifhanenin fiziki ~artlar~n~n kötülü~ü ve güvenlik zafiyeti sebebiyle s~k s~ k firar giri~imlerinin ya~anmas~d~r'. Söz konusu olumsuz ~artlar, sadece Üsküdar Tevkifhanesi için
de~il, bu dönemde Anadolu'daki birçok tevkifhane ve hapishane için de
geçerlidir".
Hapishaneler idaresinin ifadesiyle "in~aatm bitmesi yak~nla~m~~~iken",
Nisan 1918'de Üsküdar Sultanisi'nin bodrum kat~nda yer alan eski tevkifhanedeki mahld~mlarda tifüs hastal~~~n~n tespit edilmesi pani~e neden olmu~tur. Okul idaresi bir tak~m tedbirler almakla birlikte, hastal~~~ n, bitler
arac~l~~~yla yakla~~k 400 ö~renciye sirayet etmesinin i~ten bile olmad~~~,
tevkifhanenin derhal tahliyesi ve biran önce gerekli tedbirlerin al~ nmas~~
hususunda Dahiliye Nezaretini uyarm~~t~ r. Hastal~~~n kontrol alt~na al~nmas~ ndan sonra da okul idaresinin tahliye konusundaki ~srarl~~talepleri sür" BOA, DIL MB. I II'S, 78/90, Tevkilhane müdürü, açl~ k ve yetersiz beslenmeden dolay~~
Hapishane-i Um~~mi hastanesine sevk edilen mal~kümlann "gulas~zl~ k" ve "sefalet-i Ilzyolojiye" nedeniyle vefat ettiklerini ifade etmektedir. Ona göre çözüm; mal~ kümlara s~cak yemek
verilmesi ve günlük ekmek istihkak~ n~ n yan~ndan bire gkar~lmas~d~ r.
" BOA, Dil. MB. IIPS. 79/30 lef 2. Müfetti~~taraf~ndan, 6 y~ldan beri bu kural~ n do~ru dürüst icra edildi~i tek bir hapishane veya tcvkifhanc göremedi~inin ifade edilmesi de dikkat
çekicidir. Mahkümlar~n dola~mak ve hava almak için avluya ç~ kanl~namalann~ n en önemli
sebebi firar etme ihtimallenycli, bkz. DII. MB. I IPS, 98/21.
" BOA, 1)1-1. MB. Ill'S. M, 35/109
77 Ahmet ~erif, Anadolu'da Tanin, I, haz: Mehmet Çetin Börekçi, Ankara 1999. Tanin Gazetesi yazarlar~ ndan Ahmet ~erif, 1909-14 y~llan aras~ nda Anadolu'ya yapt~~~~gezilerde birçok
hapishane ve tevkilhaneyi bizzat gönnü~.ve oradaki olumsuz ~artlar~~ ayr~ nt~l~~ bir biçimde kaleme alm~~t~ r, l~kz. a.g.e, ~arkikaraa~aç: s. 37-39, Bey~ehri: s. 45-46, Scydi~chir: s. 49, Ilg~ n: s.
52-53; Beypazar~: s. 83; Nall~han: s. 91-92. Di~er hapishaneler için ise bkz. s. 100-101, 107,
134, 148, 155, 181-182, 209, 219, 226, 232, 271, 275-6, 281, 289, 302-303, 317, 322, 405.
Ayr~ca bkz. "XX. Yüzy~l~n Ba~~nda Alanya Hapishanesi (1906-1919)", s. 57-64; Nahide ~im~ir,
"Karcsi Hapishanesi", s. 65-70; Sebahat~ in ~im~ir, "Bigadiç Hapishanesi", s. 71-75, Zindanlar
ve Mahkündar, Ed. Emine Gürsoy Naskali- 1 lilal Oytun Altun, ~stanbul 2006.
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mü~tür. Buna ~nukabil Haziran 1918'de Hapishaneler Müdürlü~ünden
gönderilen cevapta; in~aat~ n sonuna yakla~~ld~~~ , tevkifhane olarak kullan~lan bodrum kat~n k~sa süre sonra tahliye edilece~i, dolay~s~yla in~aat~~aksatacak tav~ rlardan okul idaresinin kaç~nmas~~ gerekti~i dile getirihni~tir. Ancak Aral~k ay~ nda tevkifhanenin bir tak~m mü~temilat in~aat~n~ n sultaninin
ibtidâi k~sm~n~ n bahçesine ta~t~~~~ve okulun in~aat sahas~~ içinde kaln~as~~
nedeniyle, e~itimin ciddi bir biçimde aksad~~~ ndan, k~sm-~~ sani alt~ndaki
tevkifhanenin biran önce tahliye ve teslimi ile ibtidai ö~rencilerinin buraya
naklinin ~srarla tekrarland~~~na bak~l~ rsa, bitimine çok az kald~~ denilen in~aat 1918 y~l~~ sonunda da bitirilememi~tir".
Bu ~srarl~~taleplerin sürmesi ve e~itimin ciddi biçimde aksamas~~yüzünden konunun Maarif, Adliye ve Dahiliye nezaretleri aras~nda bir krize dönü~ mesi üzerine, Mart 1919'da Hapishaneler Umumi Müdürü ile Üsküdar
Sultanisi Müdürü Hakk~~Bey'in bir araya gelerek sorunun çözümü için çaba
sarf etmeleri ve in~aat~ n biran önce bitirilmesi için bir formül bulmalar~~
istenmi~tir".
Bu arada in~aat alan~ nda biriken veya peyderpey gönderilen yeni malzemelerin umhafazas~ nda yetersiz kalan Balat'taki depoya ek olarak, Hapishaneler Idaresi Müdürlü~ü taraf~ndan Üsküdar Balaban ~skelesi civar~nda Tu~lac~~ Agop Salirian'a ait sahildeki arazi kiralanm~~tn».
Tüm bu ~ikayetler ve çözüm aray~~larma ra~men, 1919 y~l~~ sonbahar'
itibar~yla mesele henüz halledilebilmi~~de~ildi. Okul idaresi hiç olmazsa 20
Eylül'de ba~layacak bir sonraki e~itim y~l~ nda, tevkifhanenin tahliyesini sa~layabilmek amac~yla "ekser aksam~~ ikmal edilmi~~olan yeni tevkifhane binas~na" mahkfunlar~ n nakledilmesini bir kez daha talep etmi~tir'. Ancak I.
Dünya Sava~~'n~ n neden oldu~u ekonomik-siyasi s~k~nt~ lar ve Mondros
Ate~kes Anla~mas~yla (30 Ekim 1918) ba~layan Mütareke Dönemi'nin dayatt~~~~ola~anüstü ~artlar, Üsküdar Tevkifhanesi in~aat~n~~hayli yava~lat~n~~~
hatta durma noktas~na getirmi~tir.

BOA, Dil. MB. I 11'S, 40/25 lel' 1, 2, 3.
BOA, D11. MB. I-IPS, 40/35.
80
BOA, D11. MB. 1-IPS, 124/31 lef 12. Bu icâr ve isticâr mukayelesinclen, 27.000 kuru~~bedene bir y~ll~ k kira kontrat~~ yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Daha sonra devlet mal~~ olan bu in~aat
malzemeleri, bir tak~m hileler ile çal~ nmaya ba~lam~~~ye bunun üzerine i~~adli bir yakaya <tünü~mü~tür, ayrint~ lar için bkz. 1)1-1. MB. I.IPS. M, 40/25.
81 BOA, 1)1-1. MB. 1IPS. M, 35/30 (18 Eylül 1335/18 Eylül 1919).
78
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Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan, ~tilaf Devletleri Osmanl~~ topraklar~n~~ i~gale ba~lam~~lar ve 13 Kas~ m 1918'de askeri tefti~~gerekçesiyle, ans~z~n
~stanbul önlerine demirlemi~lerdi. Ard~ndan mütareke hükümlerinin uygulanmas~~gerekçesiyle k~~ la, okul, hastane gibi gözlerine kestirdikleri kamuya
ait binalar ile birçok özel mülkü i~ gal ettikleri gibi, bunlar~n zevkleri ve ihtiyaçlar~~ do~rultusunda tefri~~edilmesini talep edecek kadar da ileri gitmi~lerdir. Söz konusu devletler Aral~k 1918'de Londra'da yapt~ klar~~ toplant~n~n ard~ndan i~gal kuvvetlerinin komuta kadrosunu belirlerken, olu~turduklar~~komisyonlara atad~klar~~komiserler vas~ tas~yla, fiilen Osmanl~~ idaresine de ortak olmu~lard~. Olu~turulan bu dokuz komisyondan biri de Hapishaneler M~~htelit Komisyonu'ydu.
Mondros Mi~tarekesi'nin IV. maddesi, ~tilaf Devletleri tebaas~ndan olan
sava~~esirleri ile Ermeni esir ve mahki~mlar~n hiçbir ~art öne sürfil~neksizin
Istanbul'da toplan~p i~gal kuvvetlerine teslim edilmelerini öngörmekteydi.
Bu maddeye istinaden harekete geçen ~tilaf Devletleri'nin hapishaneler
komisyonunda görev yapan subaylar~ , -genelde mütareke ~artlar~na ayk~ r~~
bir biçimde- diledikleri hapishaneyi bask~n tarz~nda denetlemeye ve Ermeni as~ll~~ mahld~mlar~~ tahliye etmeye ba~lam~~lard~r. Bu hukuk d~~~~uygulamalar~n kapsam~na, k~sa süre sonra Rumlar ve di~er gayrimüslimler de dahil edilmi~lerdir ".
Eylül 1919'da ~tilaf Devletleri Hapishaneler Komisyonu'nun gerçekle~tirdi~i tefti~lerin ard~ndan, komisyon üyelerinden Rayn~ond ve Wilson ile
yap~lan mülakatta verilen talimatlar ve s~ralanan talepler neticesinde tevkifhane in~aat~~ yeniden h~z kazanm~~t~r". Komisyon üyelerine verilen söz
gere~i Ekim 1919 sonu itibar~yla, yani bir ay zarf~nda yeni tevkifhanenin
üst kat~~ büyük oranda tamamlanm~~, mahküm ve mevkuflar~n nakline müsait hale getirilmi~tir. Ancak çama~~rhane, hama~n, mutfak ve özellikle
~nahkil~nlar~~ gözetlemek için yap~m~na ba~lanan ve güvenlik aç~s~ndan ha" Istanbul'un i~gali, mütareke dönemi, ~ tilaf Devletleri'nin keyfi uygulamalar~~ ve hapishanelerden gayrimüslimlerin tahliyeleri konusunda daha geni~~bilgi için Uz. ~. Can Erdem,
"ihlal. Devletleri'nin Istanbul'u Resmen i~gali ve Faaliyetleri", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergisi,
XXI, 62 (Temmuz 2005), 677-693; Bilge Criss, ~~gal Alt~nda ~stanbul (1918-1923), ~ stanbul
1993; Mehmet Temel, ~~gal Y~llar~nda Istanbul'un Sosyal Durumu, Ankara 1998; Charles
Trowbriclge Riggs, "Yeti~kinlerde Suç", ~stanbul 1920, s. 289-315; Mustafa Budak, "Mütareke
Döneminde ~ tilaf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918-15 May~s 1919), ~lmi Ara~t~rmalar
V, (1997), 81-105; Ferudun Ata, "Mütarcke Döneminde ~ tilaf Devletlerinin Hapishanelere
Müdahaleleri ve Gayrimüslim Mahkümlar~~ Tahliye Etmeleri", Atatürk Ara~t~rma Merkezi Dergisi,
XX/60 (Kas~ m 2004), 727-743.
" BOA, DI I. MB. HPS, 98/22 ; 98/23.
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yati önem ta~~ yan karakol/gözetleme kuleleri henüz tamamlanabilmi~~de~ildi. Söz konusu eksiklikler giderilmeden mahkii~nlar~n nakli halinde, firar olaylar~ n~ n kaç~n~lmaz olaca~~~ve bu kadar emek ve masrafa ra~men
peri~anl~~~n sürece~ini ifade eden hapishaneler idaresi 28 Ekim 1919'da
komisyondan 3 hafta ek süre istemi~~ve bu zaman zarf~nda tüm eksikliklerin
giderilece~ini taahhüt etmi~tir". Buna ~~~~~kabil komisyonun ~ngiliz üyesi
Wilson imzas~ yla gönderilen 31 Ekim tarihli cevabi yaz~da; beyan edilen
mazeretlerin pek makul olmad~~~ , as~l hapishane binas~ n~n zaten tamamlanm~~~oldu~u, gardiyanlar~ n görevlerini ihmal etmedikleri takdirde firar
olaylar~ n~n ya~anmas~~ için bir neden görülmedi~i, söz konusu eksikliklerin
tamamlanmas~~ için talep edilen ek sürenin 2 haftay~~geçemeyece~i ve kad~ nlar da dahil olmak üzere son derece olumsuz ko~ullarda bulunan mahkrunlarm, bu süre zarf~ nda mutlaka yeni binaya nakledilmeleri gere~i ifade
edilmi~tir'.
Mahke~mlar~ n yeni tevkithaneye bir türlü nakledilemedi~i bu dönemde,
eski tevkifhanedeki durum da içler auslyd~. Aral~k 1918'de Osmanl~~ mülkiye müfetti~i ile bir ~ngiliz binba~~n~ n eski tevkifl~aneyi tefti~inin ard~ ndan
tanzim edilen raporda; pislik içinde olan mahld~mlara çama~~rlarm~~ temizlemek için sabun da~~t~ lmas~, s~ cak yemek verilmesi, hastalananlarm derhal
hastaneye sevki ve günlük ekmek istihkak~ n~n mutlaka 960 gr. olmas~~ yönünde bir tak~m uyar~lar~ n yer almas~~ bu durumu aç~ kça ortaya koymaktad~r. Müfetti~ lerin tespit ettikleri eksiklikleri onaylayan tevkifhane müdürü,
söz konusu kötü ko~ ullar konusunda daha da vahim bir tablo çizer'. ~ngiliz
siyasi mümessilli~i ayr~ca, tutuklanan zanl~lar~ n sorg-ulanmadan aylarca
mahkemeye sevk edilememesi sebebiyle Hapishaneler Umumi Müdürlü~ünü de ~iddetli bir biçimde tenkit etmi~ tir". Yine tevkifhane müdürünün 29
Aral~k 1919'da; say~lar~~ 30 olan tutuklu ve mahkfin~lar~n üçte birinin elbise,
" BOA, Dil. MB. IIPS, 107/24 lef 2. Bundan ba~ka elektrik tesisat] ve dinamo motoru 13
Kas~m 1919 itibar~yla henüz tamamlanabilmi~~de~ildir, bkz. D11. MB. IIPS, 126/29 lef 2.
" BOA, 1)1 I. MB. I 11'S, 107/24 lef I.
BOA, 1)11. MU. 11PS, M, 36/18, Tevkilhanc müdürü; mahküm ve mevkuflarm ço~unun
elbiselerinin olmad~~~n~, olanlar~n ise pislik içinde bulundu~unu, hasta olanlar~ n 1- lapishane-i
Umumi hastanesine sevk edildiklerinde bo~~yatak olmad~~~~gerekçesiyle geri günderildiklerini
dile getirilmi~tir. Bir di~er önemli s~k~nt~~ olan s~cak yemek verilememesi konusunda ise ~u
ayr~nt~ lar dikkat çekicidir: Tevkifhanede 17 Ekim I918'e dek ia~e mutfaklar~ndan ücret mukahilinde al~nan yemekler da~~ t~lm~~t~r. Söz konusu mutfaklar la~vedilince s~cak yemek da~~ t~m~~
da kesilmi~tir. Alternatif olarak d~~ar~ dan yemek sat~n al~nmak istenmi~se de gerek ~nuayyen.ii
tertil~i gerekse müteferrika tertibinde para olmad~~~ndan herhangi bir giri~imde bulunulamam~~ tir.
BOA, DIL MB. 1-IPS, 102/16 (9 Ocak I919).
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hatta fandalarm~n dahi olmad~~~, ~iddetli so~uk nedeniyle acilen merkezden 10 kat iç çama~~r ve 10 battaniye gönderilmesini talep etmesi, mahkf~mlarm içinde bulunduklar~~olumsuz ~artlar konusunda önemli ipuçlar~~
vermektedir". Bir di~er sorun ekmeklerin kalitesi meselesidir. Hüsameddin ve ~d~is efendilerin ~mrahor'daki fintundan sat~n al~nan 8 kuru~luk
üçüncü s~n~ f ekmeklerin, yenilmeyecek kadar kötü oldu~unu göstermek
amac~yla tevkifhane doktoru taraf~ndan tutulan zab~ t, bir numune ekmekle
birlikte 1 Ocak 1920'de ~a~e Encümeni Müdürlü~ü'ne gönderilmi~tir. Tevkifhane müdürü, daha önce de bu konuda ~ikayederini dile getirdiklerini,
sorunun ancak ikinci s~n~ f ekmek sat~n al~narak giderilebilece~ini de ifade
etmi~tir".
~tilaf Devledefi Hapishaneler Komisyonu'nun talimatlar~~ve iki haftal~k
ek süre tan~mas~~üze~ine çal~~malara h~z verilmi~se de öngörülen sürede
yeni tevkifhaneye mahldimlar~n nakli yine gerçekle~tirilememi~tir. Bu arada mahkümlarm, muhtemelen yeni tevkifhaneye nakledildiklerinde firara
imkan bulmalaruun güç olaca~~n~~dü~ünmeleri nedeniyle 1919 y~l~~yaz~nda
çok s~k firar giri~imleri ya~anm~~ur'.
Üsküdar Tevkifhanesi Müdürlü~ünden Dersaadet Tevkifhanesi Müdürlü~ü'ne gönderilen 11 Aral~k tarihli tezkirede, azami üç gün içinde yeni
tevkifhane binas~na nakil i~leminin gerçekle~tirilebilece~i, ancak mahld~mlar için yapt~r~lan hususi elbiseler ile aç~l~~~törenine kat~lacak di~er memur
ve görevliler için haz~rlanan elbiselerin gönderilmesi istenmi~tir91. Ancak
haz~rl~klar~n uzun sürmesi ve bir tak~m di~er aksakl~klar nedeniyle, komisyonla birkaç kez daha görü~üldükten sonra söz konusu nakli i~ i ancak 15
Mart 1920'de gerçekle~tirilebilmi~tir'.

BOA, DH. MB. HPS. M, 41/3. Mart 1920'de tevkilhanedeki mahküm ve mcvkuf say~s~~
33'tür, bkz. DH. MB. HPS. M. 41/80.
BOA, DH. MB. HPS, 81/37.
" BOA, Dil MB. IIPS. M. 38/71; 39/45; 39/50; 39/105.
9~~ BOA, DH. MB. FIPS. M, 40/99, 18 Ra 1338/11 K. Evvel 1335 (11 Aral~k 1919 ).
BOA, DH. MB. HPS. M, 41/78. "Üsküdar Tevkilhanesrnin biran evvel in~aat~n~~bitirerck mevk~lf iskan etmek için gerek komisyonun arzusuna ve gerek bizim sarf etti~imiz mesaiye
ra~men, için çoklu~u ve vas~tan~n azl~~~~sebebiyle ~nâteessüf in~aatm ikmali uzam~~~idi. Fakat
m~5syö Raymond ve Mösyö Wilson haz~r oldu~u halde son defaki mülakat~m~zda verdi~imiz
söz üzerine, Mart'~ n 15. günü mezkur tevkifhaneye bir k~s~m mevkuflart geçirmi~~ve hapishancnin tesisine ba~lam~~~idik...", bira. Dil. MB. HPS. M. 41/78 lef 2/1.
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Tevkifl~ane ile Üsküdar'daki Di~er Resmi Kurumlar~n i~gali
Tevkifhanenin i~ galiyle sonuçlanan süreç özetle ~öyledir: 17 Mart 1920
günü, ~ ngiliz ordusunun 28. f~rkas~ na mensup bir kurmay binba~~~ile bir
yüzba~~, yanlar~ nda Osmanl~~ irtibat subay~~Mülaz~m Vedat Bey oldu~u halde tevkifhaneyi tefti~~edip bir tak~m notlar ald~ ktan sonra, yetkililere herhangi bir ~ey söylemeden ayr~lm~~lard~ r. Ertesi gün (18 Mart 1920, Per~embe) ö~leden sonra bir buçuk sular~nda mezkur binba~~, yan~nda bu defa
bir piyade binba~~~oldu~u halde binay~~ tekrar tefti~~ettikten sonra, yine bir
~ey söylemeden dönmü~tür. ~ ngiliz subaylar bu ikinci geli~lerinde, tevkifhane biti~i~indeki adliye binas~~ ile Üsküdar Sultanisi'ni de tefti~~ederek iki
saat içinde tahliye edilmelerini ihtar etmi~lerdir.
Bu arada tevkifhanedeki yetkililer, geli~ melere bir anlam veremediklerinden ve bask~n ~eklindeki bu tür tefti~~ve keyfi tahliyelere de a~ ina olduklar~ndan i~lerine devam etmi~ lerdir. Ayn~~ gün (18 Mart 1920) ak~am 6.15
sular~ nda, sabah gelen piyade binba~~, yan~nda iki üste~rnen ve 3 otomobil
dolusu askerle tekrar gelerek binay~~i~gal etmeye ba~lam~~lard~r. Bu geli~me
kar~~s~ nda hapishane müdürü, binan~ n tahliyesine dair herhangi bir talimat
almad~~~n~~ve bu i~te bir yanl~~l~k oldu~unu ~ ngilizlere anlatmaya çal~~ m~~sa
da i~ gali engelleyememi~ tir. Bir yandan i~ gal sürerken di~er yandan ~ngilizler, mahkennlar~ n bir saat içinde binadan tahliye edilmesini talep etmi~lerdir. Buna kar~~l~ k tevkifhane müdürü, bu karga~a ortam~ nda firarlarm
ya~anmas~n~ n kuvvetle muhtemel oldu~unu beyanla, tahliyenin imkans~z
oldu~unu ifade etmi~ tir. Bu arada bir di~er ~ngiliz kurmay binba~~~da tevkifhaneye varm~~~ve binan~ n tamamen tahliyesi için verilen bir saatlik süreyi
15 dakikaya indirmi~tir.
Henüz i~gal ~oku atlat~ lamadan, tahliye için verilen 15 dakika gibi son
derece k~sa sürenin do~urdu~u panik havas~~içinde, tevkifhane idaresi olabildi~ince süratle hareket ederek mahkümlar ile kay~t defterleri ve sair
resmi evrak~~ binadan tahliye etmeye ba~lam~~t~ r. Bu karga~a atmosferinde
mahkümlar~ n eski tevkifhane yani okulun (Üsküdar Sultanisi) bodrum kat~na nakli" esnas~ nda herhangi bir firar olay~na meydan verilmemi~ tir. Ortaya ç~kan bir di~er s~k~nt~, i~ galcilerin tahliye edilmesini istedikleri e~yan~n
nerede muhafaza edilece~iydi. Eski tevkifhane zaten bir bodrum kat~ndan
ibaret oldu~undan, tahliye edilen e~yan~n oraya konmas~~ imkans~zd~. Bu
yüzden tevkifhane müdürü merkeze, kalan e~yay~~ ertesi gün tahliye ettire" BOA, D1-1. MB. 111>S, 82/11 ler 6/1. 20 Nisan 1336 tarihli olup Hapishaneler idaresi
Müdürlü~ü'nden hariciye nezaretine gönderilen lezkiredir.
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rek bunlar~~koyabilece~i kiral~ k bir mekan bulmaya çal~~aca~~n~~bildirmi~tir". Söz konusu e~yan~ n tamam~~tahliye edildikten sonra geçici olarak mutasarr~fl~k binas~na konmu~, ard~ndan da buradan al~narak ~mrahor'da kiralanan yere nakledilmi~tir".
Tevkifhanenin i~gal edildi~i gün Üsküdar Sultanisi'nin ibtidâi k~sm~~ ile
adliye binas~~ da i~gal edilmi~tir. ~btidâi rnektebindeki ders araç-gereçleri
okulun k~sm-~~sânisine nakledilmi~tir. ~~gal edilen Adliye binas~nda yer alan
sulh mahkemesinin, Ayazma mahalle mektebi binas~na, müdde-i umumilik
ile di~er mahkemeler ve sair birimlerin ise iskele yak~n~nda bir kona~a,
nezaret taraf~ndan görevlendirilecek levaz~n~~müdürü marifetiyle nakledilmeleri kararla~t~r~lm~~t~r. Ard~ ndan 20 Mart'ta Üsküdar jandarma taburu
ve merkez bölü~ünün ikamet etti~i daireler de i~gal edilmi~tir. Bu sebeple
tabur kumandanl~~~~kalemi, mutasarr~fl~ k dairesindeki bir odaya, merkez
bölü~ü de süvarilere ait k~s~ m ile telefon santraline ait odaya nakledilmi~lerdir. Yine 20 Mart'ta i~gal edilen bir ba~ ka resmi kurum belediye dairesi
olmu~tur. ~ngilizler i~gal ettikleri belediye binas~~ile yeni tevkifhane binas~na, sömürgesi Hindistan'dan getirdikleri birlikleri (Hint k~talar~) yefie~tirmi~lerdir". Eski tevkifhanenin de i~gali ihtimali ve zaten bu s~ rada 34 ki~iden ibaret olan tutuklular~ n bu ~artlar alt~nda muhafazas~~pek de mümkün
olmad~~~ ndan firara imkan vermemek amac~yla, bunlar~n küçük gruplar
halinde merkezdeki ~stanbul Tevkifhanesi'ne nakledilmeleri kararla~tmlm~~t~r'.
Üsküdar'~n bu ~ekilde i~gal edildi~i haberinin al~nmas~n~n ard~ndan
Dahiliye, Adliye ve Hariciye nezaretleri el konan resmi dairelerle birlikte
tevkifhanenin de iadesini temin etmek amac~yla yo~un temaslar ve ~ngiliz
Fevkalade Komiserli~i ile Hapishaneler Komisyonu nezdinde müteaddit
giri~imlerde bulunmu~lard~r. Ancak bu giri~ imlerden olumlu bir sonuç al~namad~~~~gibi, Ingilizlerin Karadeniz askeri kuvvetleri komutan~~taraf~ndan
i~galin gerekçesi: Stratejik aç~ dan bu binaya duyulan ihtiyaç olarak aç~k-

BOA, DLI. MB. IIPS, 82/11 lef 3, 19 Mart 1920'cle sabah saat 11.00'da tevkilhane müdüründen I lapishaneler idaresi Müdürlü~ü'ne gönderilen tezkircdir. Bu hususta vilayet ten
Dahiliye Nezaretine gönderilen tezkire: lef 4; Ayr~ ca bkz. Dil. MB. I IPS. M, 41/78, lef 4 ve lef
5.
BOA, DH. MB. HPS, 82/11 lef 2; 128/14, !ef 9.
BOA, Dil. MB. HPS, 107/44 lef 2.
97 BOA, DII. MB. HPS, 82/11 lef 2 (20 Mart 1920). Üsküdar mutasam~l~~~ndan ~stanbul
valili~inc gönderilen ve valilikten Hapishaneler Müdürlü~üne havale olunan tezkiredir.
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lannu~t~ r's. ~ngilizlerin Pa~akap~s~~Tevkifhanesi'ni tahliyeyc yana~mamalar~~
üzerine, Hapishaneler idaresi Müdürlü~ü'nden ~tilaf Devletleri Hapishaneler Komisyonu'na gönderilen bir tezkirede, çok çaba sarf edilmesine ra~men "i~lerin çoklu~u ve vas~ tan~ n azl~~~ " nedeniyle üyelerden Rayn~ond ve
Wilson'a söz verildi~i tarihte in~aat~ n bitirilerek mahkinular~ n nakledilemedi~i itiraf edilmi~ tir. Bununla birlikte ola~anüstü gayret gösterilerek 15
Mart 1920'de mahkümlar~n büyük bir k~sm~ n~ n yeni tevkifhane binas~ na
nakledildi~i, ancak bundan üç gün sonra (18 Mart 1920) ~ngiliz subaylar~ n
talimat~ yla tevkifhanenin i~ gal edilmesinin nedeninin anla~~lamad~~~~ifade
edilmi~ tir. Bu genel giri~ ten sonra, ~ ngilizlerin tevkifhaneyi tahliye etmelerini sa~lamak amac~ yla, hapishane binas~ n~ n henüz tamamlanamam~~~oldu~u, mutfak, hamam ve kanalizasyon i~lerinin bitirilemedi~i, mahkennlar~ n
d~~~ nda buraya en fazla 120 asker s~~abilece~i, dolay~s~ yla askeri aç~dan bunun önemli bir rakam olmad~~~~dile getirilmi~ tir. Raporun sonuç k~ sm~nda
ise tamamen insani maksada yönelik olan bu kurumun vücuda gelmesi için
komisyonun talimatlar~~ do~rultusunda elden gelen her ~eyin yap~ld~~~, binan~ n tahliye edil~ ncsiyle bu hizmetin tamamlanaca~~~ve bir "numune hapishanesi"nin ortaya ç~ kaca~~~ifade edilmi~tir'.
Mahke~mlar~ n 15 Mart 1920'de tevkifhaneye nakli ve 3 gün sonra ~ngilizler taraf~ ndan i~galinden sonra, k~ sa süreli bir duraksama ya~amnakla
birlikte, in~aat~ n eksik k~s~mlar~~ olan mutfak, hamam gibi bölümler ile
elektrik tesisat~n~ n in~aat~ na devam edilmi~ tir'". Onnik Derounian'~n müteahhidi oldu~u tevkifhanenin önemli birimlerinden olan hamam, ancak 5
Temmuz 1920'de bitirilebilmi~ tir". Bu arada mahkümlar~ n nakledildikleri
eski tevkifhanenin güvenli~i konusunda ya~anan önemli di~er bir geli~me 1
Temmuz 1920'de Üsküdar m~nt~kas~ ndaki jandarmalar~ n ~stanbul'a nakil

" BOA, DI I. MB. 1- IPS, 82/1 1 !ef 9, I lariciye Nezarefinden Dahiliye Nezarctine gönderilen 12 May~ s 1920 tarihli tezkiredir.
BOA, DII. MB. IIPS. M, 41/78 lef 2/1, lef 3.
BOA, Dil. MB. 1.I1>5. M, 41/62; 12 8/4. Ispanyan ~ malathanesi'nden 25 Mart 1920'de
mente~e, kap~~ kolu, ispanyolet, vida vs. gönderilmi~, 27 Mart'ta muhafaza duvarlar~ na dikenli
tel çekilmi~, 28 Mart'ta 34 demir ka~yola nakledilmi~ ; 30 Mart'ta Galip Efendi taraf~ ndan dahili ya~l~~ lx~yalar yap~ lm~~t~ r. 1 Nisan itibariyle; mutfak, çama~~ rhane, bahçedeki tuvaletler,
elektrik dinamosu, 3 Nisan 1920 itibar~ yla da su deposu ile ilgili çal~~ malar sürmekte ve gerekli malzemeler sevk edilmek~ etlir, 13 Nisan'da bahçedeki ~ uluml~a tamir edilmi~, May~s ay~ nda
da tevkilhane bahçesindeki 1500 n~' topra~~ n tahliyesi tamamlanm~~t~ r, bkz. DI-I. MB. 1 IPS,
128/14; 127/22; 127/35; 12 9/2; 128/27; 128/14; 128/24.
~s~~ BOA, DI-I. MB. 1.I1>5, 129/36.
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karar~ ndan ötürü, tevkifhanenin güvenli~ini temin eden jandarma muhaf~z
birli~inin bu görevi polislere devretmeleridir".
Pa~akap~s~~Yang~n~~ve Eski Tevkifhanenin Yanmas~~
Tevkifhanenin ba~~ na gelen talihsizlikler bununla da kalmam~~t~r. Resmi
makamlar taraf~ndan verilen bilgilere göre 11 Kas~m 1920 gecesi saat 5.30
s~ralar~nda, ~ngilizlerin i~galinde bulunan belediye binas~n~n üst kat~nda,
Hint k~talarm~n kald~~~~subay odalar~n~ n yan~nda mutfak olarak kullan~lan
k~s~mda gaz oca~~n~ n parlamas~yla yang~ n ç~km~~t~r. Rüzgar nedeniyle sultani mektebine s~çrayan yang~n, binan~n bodrumunda bulunan eski tevkifhane de dahil olmak üzere her iki binan~n tamamen yanmas~na neden olmu~tur. Yang~n~n bir kundaklama olup olmad~~~~konusunda belgelerde en
ufak bir ipucu yoktur. Yang~ n nedeniyle 23'ü erkek 5'i kad~n toplam 28
tutuklu, Üsküdar Polis Merkezi'nden ça~r~ lan memurlara teslim edilmi~tir.
Ya~anan karga~a ortam~ndan istifade eden Bilal isimli bir ~nahküm yolda
firar etmeyi ba~arm~~t~ r ~"3.
Bu s~rada ~ngilizlerin i~gal ettikleri yeni tevkithane binas~n~~ k~sa süre
içinde bo~altabileceklerini ifade etmeleri üzerine, a~~r suç i~lemi~~olanlar~n
~stanbul Tevkifhanesi'ne nakli, adi suçtan mahkum olanlar~ n ise polis merkezinde kalmalar~, bina tahliye edildikten sonra tamam~n~n eski yerlerine
iadesini öngören bir ara formül bulunmu~ tur". Mahkümlardan a~~r suç
i~lemi~~olan 17'sinin merkez tevkifhanesine nakli, kalan 10 tutuklunun ise
polis merkezi nezarethanesinde kalmalar~~yönünde karar al~nm~~~13 Kas~m
1920'de ilgililere gerekli tebligat yap~ larak söz konusu nakil i~lemi gerçekle~tirilmi~tir". Verilen tahliye sözlerinin yan~nda, ya~anan yang~n~n ortaya
ç~kard~~~~yeni s~k~nt~ lar, Üsküdar Tevkifhanesi'nin k~sa süre sonra ~ngilizler
taraf~ndan tahliye edilece~i yönündeki beklentiyi güçlendirirken, binan~ n

02
BOA, 1)11. MB. HPS, 129/7.
"BOA., 1)11. MB. I IPS, 107/44, 29 Saler 1339/11 Te~rin-i safi 1336 (11 Kas~m 1920), Istanbul valili~inden dahiliye nezaretine gönderilen tezkiredir. Dil. MB. I IPS. M. 44/55. Valilik
taraf~ ndan dahiliye nezareline gönderilen tezkirecle (nr. 107/44) mahküm say~ s~~ 28'i erkek 8.i
kad~n toplam 36 ki~i olarak verilmi~tir. Ancak bu say~~ hatal~d~r, zira daha sonra nakil i~lemiyle
ilgili olarak yap~lan idari yaz~~malarda, gerek merkez tevkilhanesine nakledilenler, gerekse
polis merkezinde b~rak~lanlar~n toplam say~s~~ 27 olarak gösterilmektedir. Yang~n sebebiyle
mahkümlar~n binadan tahliyesi esnas~nda ya~anan karga~aclan yararlanarak bir mahküm da
firar etmi~ti. Firarinin de ilave edilmesiyle toplam say~~ 28 olmaktad~r.
"'t BOA, DIL MB. IIPS, 107/42, 1 1 Kas~ m 1920 tarihiyle Ilapishaneler idaresi Müdüdü~ünden Istanbul lstinaf Müdde-i Umumili~ine gönderilen tezkiredir.
BOA, 1)11. MB. IIPS, 107/44 lef 3; DIL MB. IIPS. M. 44/55.
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eksik lus~mlarm~n tamamlanmas~~için 18 Kas~m 1920 itibar~yla malzeme
sevk~yat~na ve çal~~malara da h~z verilmi~tir".
Üsküdar TevldfhanesPnin Tahliyesi ve Mahkümlarin Nakli
~ngilizler 15 Mart 1920'de Üsküdar'da i~gal etmeye ba~lad~ktan adliye,
belediye, tevkifhane, jandarma merkezi ve sair resmi daireleri nihayet sekiz
ay sonra 21 Kas~m sabah~~tahliye etmeye ba~lam~~lard~r. Tahliye haberinin
belediye müdürü taraf~ndan ihbar~~üzerine, liva savc~s~~ile yanm~~~olan sultani müdürü Pa~akap~s~'na göndenlmi~lerdir. Yap~lan inceleme sonunda,
daha önce meydana gelen yang~ndan zarar görmeyen adliye ve jandarma
binalan ile ibtidai mektebi tefti~~edilmi~, ne gibi tamirat~n gerekti~i konusunda bir ön tespit yap~ld~ktan sonra, tahliye edilmi~~olan binalar~n muhafazas~~VI. Piyade Bölü~ü'ne havale edilmi~tir".
Adliye ve belediye dairelerinin tahliyesinden birkaç gün sonra, aylard~r
i~gal alt~nda olan yeni tevkifhane binas~~da tahliye edilmi~tir. Tahliye i~leminin ard~ndan gerçekle~tirilen incelemeler sonucunda tamir ve in~aat~n
ikr~r~ali için bina bahçesine sevk edilmi~~olan malzemeler ile bina içinde bulunan bir tak~m in~aat alet ve edevat~n~n bir k~sm~n~n da kay~p oldu~u anla~~lm~~t~r. in~aat müteahhitlerinden Onnik D&ounian'~n bu konudaki ma~duriyetinin giderilmesi için yapt~~~~müracaat ve ard~ndan yap~lan inceleme,
bu konuyu tüm ayr~nt~lar~yla ortaya koymaktad~r. Gerek bina ve gerekse
sair e~ya, alet ve edevat konusunda neden olduklar~~zarar~n bedeli ~ngilizlerden talep edilmi~se de olumlu bir sonuç al~namam~~t~r". Ingilizlerin
neden olduklar~~zarar, tahminen 40 bin lira ya da o zamanki rayiçle 32 bin
dolard~r ".
Tevkifhanenin i~gali sürecinde binan~n bir tak~m k~s~mlar~~zarar gördügünden, tahliyenin ard~ndan gerekli tamirat~n icras~na ba~lanm~~t~ri 1`>. Yap~lacak tamirat~n acil olan lus~mlann~n tamamlanmas~yla, daha önce güvenlik gerekçesiyle Dersaadet Tevkifhanesi (~stinaf Tevkifl~anesi)'ne naldedil-

1"

BOA, DH. MB. HPS, 116/28.
BOA, Dil. MB. HPS, 21/98 (21 Kas~m 1920).
BOA., DH. MB. HPS, 83/47, Onnik Efendi'nin arzuhali ile verdi~i listede pres, delik
makinesi, mengene tezgah', gpa tak~m~~vb. makineler ile 47 kalemden olu~an sair alet ve cdevat~n~n kay~p oldu~u anla~~lm~~ur.
Riggs, ~stanbul 1920, s. 301.
11° BOA, Dil. MB. HPS, 115/56; 17/69; 115/57; 115/39.
107
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mi§ olan a~~r suç i~lemi~~olan tutuklular 9 Aral~k 1920'de yeni tevkifhaneye
nakledilmi~lerdirl ".
K~sa süre sonra tevkifhaneyi ziyaret eden Trowbridge Riggs, yeni tevkifhaneyi fiziki olarak ana hatlanyla tasvir ettikten sonra, ikisi kad~n toplam
38 tutuklunun bulundu~u tevkifhanede, mahkeunlar~n yerde yatt~kla~-~n~,
yorgan battaniye ve sair benzer ihtiyaçlar~n~~ kendilerinin temin etmek zorunda olduklar~n~~nakletmektedir. Riggs, olumlu maddeler olarak da mahkûmlar~n günde bir saat d~~ar~~ ç~kar~ld~kla~-~n~~ve tevkifhanenin gayet temiz
oldu~unu kaydetmektedir1 '2.
Mahkümlar~n tevkifhaneye naklinden sonra, binada gerekli tamirata ve
eksik kalan lus~mlarm ikmaline yönelik çal~~malar Aral~k 1920 ve Ocak
1921'de de h~z kesmeden devam etmi~tir'. Tevkifhane binas~n~n güvenli~ini sa~layacak olan jandarmalar için bina içinde bir yer tahsis edilmedi~inden, bunlar~n, adliye binas~n~n muhafazas~yla görevli jandarmalara ait
ko~u~ta kalmalar~~ dü~ünülmü~tür. Ancak bu ko~u~un kap~ya uzakl~~~n~n
yarataca~~~güvenlik zafiyetinin giderilmesi için, kap~~ biti~i~indeki odalardan birine nakli ve her iki güvenlik biriminin bu ko~u~ta kalmalar~~için Adliye Nezareti ile gerekli görü~meler yap~ld~ktan sonra Aral~k 1920 sonunda
bu düzenleme gerçekle~tirilmi~tir". Daha sonra Mart 1921 ba~~ndan itibaren, ~tilaf Devletleri Hapishaneler Komisyonu'nun izniyle, jandarma umum
kumandanl~~~ndan al~nan 6 mavzer gardiyanlara da~~t~lm~~~ve böylece tevkifhanenin güvenli~i silahl~~gardiyanlar (müsellah gar diyanlar) marifetiyle
sa~lanmaya ba~lanm~~ur~~
9 Ocak 1921 tarihli rapordan anla~~ld~~~~kadar~yla; Üsküdar Tevkifhanesi'nin la~~mlarm~n ikmal edilememesi bir yana, i~gal döneminde k~r~lan
hela künkleri ve sair mecrala~-~n tamiri aciliyet arz etmekteydi. Elektrik tesisat~n~n tamamlanamam~~~olmas~~ bir di~er önemli eksiklikti. Yine ayn~~ ~ekilde bina kap~lar~n~n bir k~sm~n~n eksik olmas~~güvenlik sorunu yaratt~~~ndan, hayli kalabal~k durumda olan di~er hapishanelerden buraya mahküm
nakli gerçekle~tirilememekteydi. Mahkümlar~n durumu ise gerçekten içler
ac~s~d~r. Mahke~m ve tutuklular~n yatacak yerleri ve giyecek elbiseleri olmad~~~~gibi, tevkifhane hastanesinde ilaç bulunmad~~~ndan en küçük rahats~zBOA, DIL MB. HPS, 107/44 lel' 4 (9 Aral~ k 1920), ~stanbul yalili~inden Dahiliye Nezaretine gönderilen tezkiredir.
112 Riggs, ~stanbul 1920, s. 303.
BOA, Dil. MB. I IPS., 116/14; 116/20.
BOA, Dil. MB. IIPS, 83/35 (23 Aral~ k 1920).
11' BOA, DK MB. I IPS, 83/51 (1 Mart 1921)
Belleten C.DOCII, 40
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l~ klar dahi tedavi edilememektedir. Raporda dikkat çeken önemli bir di~er
husus; maa~lar~n~~düzgün alamayan infaz memurlar~n~n görevlerini ihmal,
hatta kötüye kulland~klar~n~ n tespit edilmi~~olmas~d~r'.
Hapishanedeki gardiyanlar~n ve di~er memurlar~n, özellikle tutuklulara
verilmek üzere yak~nlar~ndan ald~klar~~paralar~~ kendilerine teslim etmeyerek bir tak~m yolsuzluklarl " yapt~klar~, ba~~bo~~ve disiplinsiz tav~rlarla görevi suistimal ettikleri, hastal~ k bahanesiyle sahte rapor al~p i~ten kaytard~klar~ , görev ve nöbet yerlerini terk ettikleri, sürekli dola~malar~~talimat~~verildi~i halde buna uymad~klar~~görülmektedir. Bu tür disiplin suçlar~na, komisyon karar~~ile maa~~veya yevmiye kesme cezalar~~verilmi~tir'''.
Bu dönemde olumlu bir geli~ me olarak Ocak 1921'de haberle~meyi daha süratli hale getirmek amac~ yla tevkifhaneye telefon tesisat~~çekilmi~tir"".
Tevkilhane dahilindeki güvenli~i silahs~ z gardiyanlar, haricinde ise silahl~~
(müsellah) gar diyanlar sa~lamakta, posta vazifesi de atl~~piyade bölü~ünden
tahsis edilen iki neferle yap~l~naktayd~. Posta neferlerinin bölük komutanl~~~~taraf~ndan geri al~nmas~~üzerine, tevkifhane müdürlü~ü taraf~ndan kaleme al~nan rapordaki ifadelerden, kurumun personel s~k~nt~s~~içinde oldu~unu ö~-renmekteyiz120. Bir di~er s~k~nt~ , ödeneklerle ilgilidir. Birkaç kez
ihbarname gönderilmesine ra~men, kullan~ lan su bedelinin defterdarl~~a
ödenememesi üzerine tevkifhanenin suyt~nun kesilmesi bu s~k~nt~n~ n tezahürlerinden biridir. Sorunun giderilememesi üzerine, bahçede bulunan
kuyudan tulumba ile çekilen ac~~ su içilmeye ve kullan~lmaya ba~lannu~t~r.
Mahkûmlar do~al olarak bu durumdan ~iddetle ~ikayet edince, müdüriyet,
bu s~k~nt~l~~ durumun biran önce a~~lmas~~için 18 Nisan 1921'de Hapishaneler Müdüriyetine müracaat etmi~tirl21 .

"6 BOA, DIL MB. IIPS, 130/71. Ayn~~raporda ~ shakpa~a ve Ilapishane-i Ume~mi'nin de
genel durumlar~~ hakk~nda ayr~nt~ l~~bilgiler verilmektedir. Onlar~ n da hali Üsküdar Tevkilhanesi'nden farkl~~ de~ildir.
117 Gardiyanlann mahkümlan hususi i~ lerinde kullanmalar~ , al~~veri~~etmeleri, yasak yiyecek ve içeceklerin giri~ine izin vermeleri ve onlarla samimi bir biçimde sohbet etmeleri yasakt~,
aynnt~ lar için bkz. Fatmagül Demirel, "Osmanl~~ Hapishanesinin Gardiyanlan", s. 259-262;
Gültekin Y~ld~z, a.g.tez, s. 2 6-224.
lia BOA, Dil. MB. I IPS,132/6 (7 Man 1921); 130/22; 133/10; (Nisan 1921); 138/18 (~ubat
1922); 136/19; 136/20; 136/23; Demirel, a.g.m, s. 259.
IS
BOA, Dil. MB. I IPS, 83/57.

"<> BOA, Dil. MB. IIPS. M. 45/20 (8 Mart 1921).
121

BOA, DIL MB. IIPS, 137/53.
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Mevcut belgelerden, tevkifhanenin mutfak gibi son derece önemli k~s~mlar~ndan birinin 1922 sonras~nda dahi bitirilememi~~oldu~u anla~~lmaktad~r'. Mütareke döneminin ard~ndan, Milli Mücadele dev~inde Üsküdar
Tevkifhanesi'nin durumu ve ya~anan olaylar, ba~ka bir çal~~man~n konusudur. Jandarma taraf~ndan tutulmu~~olan tarihçedeki kay~tlara göre; söz konusu cezaevi 1928 y~l~nda esasl~~ bir tamirattan geçiril~ni~~ve bahçede yer
alan ve günümüzde de kullan~lan mü~temilat~n bir k~sm~~ ilave edilmi~tir.
1970% y~llarda ise binan~n güvenli~ini artt~rmak ve d~~anyla temas~n~~ en
aza indirmek amac~yla muhafaza duvarlar~~yükseltilmi~~ve yine bahçesine
bir tak~m ek hizmet binalar~~ ilave edilmi~tir.

122 BOA, DIL MB. IIPS, 138/17, Adliye Nezaretinden Dahiliye Neraretine gönderilen 23
Mart 1922 tarihli tezkirecle, Üsküdar Teykilhanesi taraf~ndan mutfak olarak kullan~lan ye
nezarete ait olan üç numaral~~evrak mah~eninin derhal bo~alt~lmas~~istenmi~tir.

.

