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XX. YÜZYIL BA LARINDA KÜTAHYA HAP SHANES N N GENEL DURUMU
“GENERAL STATUS OF KÜTAHYA PRISON IN THE EARLY XXTH CENTURY”
Nurgül BOZKURT*
Özet
Bu makalede, önce hapishane kavramı üzerinde durulacak, sonra Osmanlı
ülkesinde hapishanenin yaygınla maya ba laması ama o günün ko ullarında fiziki ve
sıhhi bakımdan uygun mekanların olu turulamaması üzerine çıkarılan nizamnameler ile
ıslah edilmeye çalı ılması, bu arada her geçen gün hapishanelere olan ihtiyacın artması
üzerine yenilerinin açılması ile ilgili genel bilgiler verilecektir. Ardından 1880
Nizamnamesi'nden bir süre sonra yapılan Kütahya hapishanesi ele alınacaktır. Kütahya
hapishanesi hakkındaki bilgileri Ba bakanlık Osmanlı Ar ivinde yer alan yoklama
cetvelleri, maa cetvelleri, izahat varakası, ke if varakaları, tamir ve istenilen tahsisat ile
ilgili belgelerden elde etmek mümkündür. Bu vesikalardan hareketle hapishanenin fiziki
yapısı, kadın ve erkek hapishanesinde ve tevkifhanesinde bulunan mahkûm ve
tutukluların sayısı, i lemi oldukları suç türleri, mahkûmların ekonomik faaliyetleri,
hapishane görevlileri, bunların aldıkları maa lar, hapishanenin geçirmi oldu u
tamiratlar, ihtiyaç duydu u ıslahatlar, sa lık ve temizlik ko ulları, mahkûmlar arasında
görülen salgın hastalıklar ve alınan önlemler ve hapishane hastanesi olu turma çabaları
üzerinde durularak bir de erlendirme yapılmaya çalı ılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hapishane, Kütahya, Mahkûm, Gardiyan, Suç, Ceza.

Abstract
In this article, firstly the concept of prison will be emphasized and then general
information will be provided about how prisons became widespread in the Ottoman
country; the reform efforts through regulations (nizamname) because they were neither
sanitary places nor physically appropriate; and how new ones had to be opened due to
necessity. Afterwards, the Kütahya Prison, built in after 1880 Regulation, will be
addressed. Information about the Kütahya prison can be acquired from such documents at
the Prime Ministry Archives as attendance registers, payroll sheets, explanation
document, exploration documents, documents of renovation and appropriation. Based on
such information in these documents as the physical situation in the prison, the number of
inmates in both male and female prisons and jails, types of their crimes, economic
activities of the inmates, prison officers and their wages, restoration works on the prison,
the necessary reforms, health and sanitary conditions, epidemic illnesses and precautions
against them and attempts to set up a prison hospital, an evaluation will be presented.
Key Words: Prison, Kütahya, Inmate, Prison Guard, Crime, punishment

*

Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, E itim Fakültesi.

- 262 Giri
Sözlükte "alıkoyma, tutma, bir yere kapama, zapt etme, salıvermeme, bir yere kapayıp
dı arı çıkarmama ve hapishane" anlamlarına gelen habs kelimesi (Devellio lu, 1992: 364),
hukuk dilinde "sanık veya suçluyu belli bir mekânda cebren alıkoyarak ahsî hürriyetini
kısıtlamak" eklinde tanımlanır. Bu cezanın infaz edildi i yere habs, mahbes, hapsedilen ki iye
de mahpus denilir (Bardako lu, 1997: 54). Hapishaneye, eskiden dam ve mahpushane
denilirken günümüzde cezaevi ve hapishane kavramlarının kullanılması tercih edilmektedir
(Gönüllü, 2006: 57).
Önceleri Babil, Mısır, Yunan ve Romalılarda suçlu, cezası belirleninceye veya infaz
edilinceye kadar hapis denilen mekanlarda tutulurdu (Bardako lu, 1997: 54 ve Demirba , 2005:
5). Öyle ki, bu dönemde yani XVI. yüzyılda Amsterdam cezaevleri ortaya çıkıncaya kadar,
cezanın infazı; suçluyu tenkil etmek suretiyle zararsız hale getirmek eklinde idi. lk defa
Amsterdam cezaevleri ile hürriyeti ba layıcı ceza dü üncesi gerçekle tirilmi tir (Demirba ,
2005: 3)1.
slam hukukunda hürriyeti ba layıcı cezanın olmaması, bedenî cezaların esas olması
sebebiyle hürriyeti ba layıcı cezanın infaz edildi i yer anlamında cezaevi yoktu. Osmanlı
Devleti'nde, XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar slam hukukunun uygulanması ve slam
hukukunda da hapis cezasının bulunmaması nedeniyle hürriyeti ba layıcı cezaların infaz
edildi i yer anlamında hapishanelerden söz etmek mümkün de ildir (Demirba , 2005: 28, 29).
Kısaca, Osmanlı Devleti'nde hapis, Osmanlı hukukunda bir ceza infaz müessesesi olmaktan çok
muhakeme öncesi tutuklama mekânı veya uyarı amaçlı kısa süreli bir ceza aracıdır (Yıldız, 2002:
107). Cezalandırma usulleri ise, XIX. yüzyılın ortalarına kadar, hadd, kısas, diyet ödeme, ta'zir
(Bayındır, 2002: 73-78 ve Ma alı, 2002: 148-161)), kalebentlik, kürek, prangabentlik (Avcı, 2002:
128-147), para cezası (Avcı, 2002: 91-106 ve Acar, 2002: 86), salben idam (iple asma), çuval içinde
stanbul Bo azı'nda denize bırakma ve sürgün eklindedir (Köse, 2007: 107-121).
Osmanlı Devleti'nde hapishane olarak, genellikle zindan adı verilen kale burçları
kullanılmı tır. stanbul'da suçun türüne göre Yedikule, Eminönü'ndeki Baba Cafer ve
Kasımpa a'daki Tersane zindanları yaygın olarak kullanılmakta idi (Demirba , 2005: 29 ve en,
2007: 6). Öyle ki, katil, hırsız, borç ve zina mahkumları Galata zindanına, siyasi ve askeri
suçlular Babıâli'deki Tomruk, Yedikule, Rumelihisarı ve Tersane'ye gönderilirdi. Zindanlar
genellikle suba ının denetimindeydi. Buradaki mahpuslara hayırseverlerin yardımıyla
bakılırdı. stanbul zindanları 1831'de kaldırılmı ve Sultanahmet'te Mehterhane olarak da anılan
brahim Pa a Sarayı'nın bir kısmı Hapishane-i Umûmi haline getirilmi tir. Buna ra men,
stanbul dı ındaki kale burçlarının zindan olarak kullanılmasına devam edilmi tir (Yıldızta ,
1997: 42).
Osmanlı Devleti'nde hapis cezası ilk kez Tanzimat döneminde kabul edilen 1840, 1851
ve 1858 tarihli ceza kanunlarıyla, hürriyeti ba layıcı bir cezalandırma yöntemi olarak kabul
edilmi tir (Aydın, 1993: 481, 482). Bu kanunlarda, idamdan sonra gelen en a ır ceza, müebbet
ve muvakkat kürek cezasıydı. 1840 tarihli Ceza Kanunu'nda pranga cezası yoktu ama bu
kanuna aynı yıl yapılacak olan ekte ve sonraki 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunlarında pranga
cezasına yer verilmi tir (Saner, 173). Tanzimat kanunları, hapishanedeki a ır hasta
hükümlülerin iyile inceye kadar kefaletle salıverilmesi, yoksul olanların beslenme ve giyim
giderlerinin devletçe kar ılanması gibi bir takım ilkeler de getirmi tir (Demirba , 2005: 29).
Islahat Fermanı'nda da, hapishanelerin olumsuz ko ullarının düzeltilmesi, cezaevlerinde devlet
tarafından konulmu disiplin kurallarına uygun olan i lemler dı ında, bedensel ceza, eziyet ve
i kencenin kaldırılması, sert davranı ların yasaklanması, yapanların cezalandırılması, ayrıca
sert davranı ların yapılmasını emreden görevliler ve bunu yapan ki ilerin görev yerlerinin
de i tirilip cezalandırılaca ı hususları yer almı tır (Bozkurt, 1996: 109). Tanzimat ile ba layıp
Islahat Fermanı ile devam eden Osmanlı Devleti'ndeki hapishane ıslah çalı maları II.
Abdülhamit döneminde de devam etmi tir. Öyle ki, 1880 tarihli Hapishaneler ve Tevkifhaneler
Nizamnamesi ile Osmanlı ülkesinde hapishaneler ve tevkifhanelerin artırılması ve
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ve vilâyet merkezlerinde birer tevkifhane ve hapishane bulunması öngörülmü tür (Yıldız, 2002:
298).
Bu nizamnameye dayanarak açılan hapishanelerden biri de Kütahya sanca ında yer
alan Kütahya merkez hapishanesidir. Bu hapishanenin yapım yılı tam tespit edilemese de 6
Haziran 1890 tarihinden itibaren yeniden in asına dair ke if defterleri tanzim edildi i (BOA.,
DH.MKT., nr. 1748/35) bilgisine bakarak, Kütahya'da bir hapishane yapılması dü üncesi, bu
tarihten oldukça önce olmalıdır. Üstelik hapishane bitinceye kadar bazı binaların hapishane
olarak kullanılması önerileri ve bu önerilere verilen cevaplar (BOA., DH.MKT., nr. 2005/53,
2019/107, 11/35 ve BOA., BEO, nr. 12806/171), hapishanenin yapımı için gerekli mebla ın önce
1892 sonra da 1893 senesi bütçesinden kar ılanmasının uygun görülmesi (BOA., DH.MKT., nr.
1939/22 ve BOA., BEO. nr. 181/13525) gibi yazı malar dikkate alındı ında XIX. yüzyılın
sonunda yapılmı olması muhtemeldir. Kütahya hapishanesi ile ilgili tespit edilen yoklama
cetvelleri incelendi inde, Kütahya'daki hapishaneden Kütahya sanca ı merkez hapishanesi,
Kütahya sanca ı Kütahya kazası hapishanesi, Kütahya hapishanesi, Kütahya merkez liva
hapishanesi, Kütahya sanca ı merkez liva hapishanesi, Kütahya sanca ı hapishanesi, Kütahya
merkez hapishanesi eklinde bahsedildi i görülmektedir.
Makalede, nizamnameden bir süre sonra yapılan Kütahya merkez hapishanesinin yeri,
fiziki durumu, hapishane görevlileri, sorumlulukları, aldıkları maa lar, mahkûmların suç
türleri, tutuklu ve mahkûmların sayısı, ekonomik faaliyetleri ve hapishanelerin sa lık ko ulları
üzerinde durulacaktır.
Kütahya Hapishanesinin Yeri ve Fiziki Yapısı
Kütahya sanca ında merkez hapishanesinin dı ında Simav, Gediz, U ak ve Eski ehir
kazalarında da birer kaza hapishanesi vardır. Kütahya hapishanesinin yeri hakkındaki bilgilere
20 Aralık 1916 tarihli izahat varakasında ula ılmaktadır. Bu bilgiler ı ı ında Kütahya
hapishanesinin, Kütahya Hükümet Caddesi'nde Belediye Dairesi2 ve Telgrafhane3 kar ısında
oldu u tespit edilebilmektedir4.. Burada hapishane ve tevkifhane bir arada olup 13 ko u
bulunmaktadır. Mevkuf ve mahkûmların ko u ları birbirinden ayrıdır. Yalnız havalandırma
esnasında aynı avluda birlikte gezinmektedirler. Bu arada 1916 yılında, Kütahya'da nisa (kadın)
hapishanesi oldu u da anla ılmaktadır. Bu hapishane, ayrıca hapishane ve tevkifhane
kar ısında olup iki ko u tan ibarettir. Burada kadın mevkuf ve mahkûmlar bir arada
tutulmaktadırlar (BOA, DH.MB.HPS. M., nr. 29/69). zahat varakasından, yerini ve fiziki
durumunu tespit etmeye çalı tı ımız Kütahya'da bulunan kadın ve erkeklere mahsus
hapishane ve tevkifhaneler bugün ayakta de ildir5.
"Kütahya'nın Türk Devri Mimarisi" adlı eserinde Altun, Kütahya hapishanesinin
mimarisi hakkında; "hapishanenin küçük orta avlulu ve bir kısmının iki katlı bir yapı oldu unu,
bir kısmının ise tek katlı oldu unu; bu yapının yanındaki bölümün, dikdörtgen ta kın söveli
pencereler, geni ve dalgalı ta silmeler, kö elerde, araları derzlenmi kö e pilasterlerinin
oldu unu, kat aralarının ah ap olabilece ini, bugün Ye il Cami'ye bakan ve yangından
kurtulmu duvarın, içten birinci kat dö eme seviyesine kadar moloz dolgu arasında kendini
belli etti ini, basık kemerli geni açıklıklarla hafifletilmi olan duvarların ise moloz ta örgüye
sahip oldu unu, mutfak olarak kullanılan bölümün yanında Cafer Dede türbesinin oldu unu"
belirtir (Altun, 1981: 439).
Kütahya hapishanesi ba langıçta 400 ki i kapasiteli in a edilmi tir. Zamanla
kalabalıkla arak mevcudu 900 ki iyi bulmu tur. Bu konu ile ilgili olarak Vali Tevfik Bey, 7 Eylül
1908 tarihinde Dahiliye Nezareti'ne bir telgraf göndererek, a ırı izdiham sebebiyle daha
önceden ortaya çıkan bula ıcı hastalıkların yeniden görülebilece i, mahkûmların hapishaneden
firar etmeye kalkı abilecekleri hususundaki endi elerini dile getirmi tir. Telgrafta, hapishane
ıslahatının sa lanabilmesi için kürek cezasıyla mahkûm edilmi olanların ba kaca kürek
mahallerine nakledilmesinin uygun görüldü ü de yazılmı tır. Ayrıca bu nakil
gerçekle tirilinceye kadar da, acilen Kütahya'da bir yer kiralanarak mahkûmların
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buraya mahkûmların nakledilmesine izin verilmesi yoluyla bu duruma çare bulunması
istenmi tir (BOA, DH.MKT., nr. 1294/81). Kütahya hapishanesi yöneticilerinin talebine benzer
istekler tüm ülke hapishanelerinden gelmekteydi. Sonunda Osmanlı yönetimi merkeze gelen
fiziki yapı ve sıhhi ko ulların düzeltilmesi ile ilgili ortak talepleri ve ikayetleri de erlendirerek,
1916 tarihli yeni bir nizamname çıkarmı tır. Buna göre, hapishanelerin batı tarzında
düzenlenmesi amaçlanmı tır. Islah konusu teoride gerçekle mesine ra men uygulamada maddi
imkansızlıklar yüzünden yetersiz kalmı tır (Da cıo lu, 2008: 1004).
Ancak tüm bu imkansızlıklara ra men Kütahya hapishanesinin geçirdi i tamirler,
istenilen tahsisat ile ilgili belgeler hapishanenin fiziki yapısı hakkında çok açıklayıcı olmasa da
bir fikir vermektedir. Öyle ki, 18 Eylül 1912 yılında Kütahya hapishanesi müdürüne oda
yapılması ve genç mahkûmlar için münasip bir yerin kiralanması amacıyla Dahiliye
Nezareti'nden talepte bulunuldu u anla ılmaktadır. Lakin Dahiliye Nezareti, sava ta
bulunulması (Balkan Sava ları) sebebiyle, mümkün oldu unca tasarrufa gidilmesi zarureti
üzerinde durarak tahsisat talebini reddetmi tir. Ama Kütahya hapishanesindeki genç
mahkûmlar için münasip bir yerin kiralanması iste ine olumlu cevap vererek kira bedelinin
devlet tarafından kar ılanabilece ini bildirmi tir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 96/24).
29 Mart 1914 tarihli tahrirat ise Kütahya hapishanesine ilaveten yapılacak hastane ile
bazı tamirat için hazırlanan 2 A ustos 1914 tarihli ke ifname gere ince 8474 kuru 62 para
havalename talep edilmesi ile ilgilidir (BOA, DH.MB.HPS.M., nr. 15/52 ). Bu belge ile 1914
yılında Kütahya hapishanesinde henüz bir hastane odasının (revir) olmadı ı ve yapılmasının
arzu edildi i anla ılmaktadır. Aynı zamanda Kütahya hapishanesinin tamire gereksinim
duydu u görülmektedir.
20 Mart 1915 tarihli tahrirat, hapishane helası ve su borularının temizlenmesi masrafıyla
ilgili 3 Mart 1915 tarihli ke if varakasının uygun bulundu u hakkındadır. Bu belgedeki helalar
ve su borusu için istenilen 992 kuru tahsisatın ayrılmasının kabul edilmesinden (BOA,
DH.MB.HPS., nr. 113/34), hapishanede daha önceden mevcut olan tuvaletlerin ve su
borularının tamirine ihtiyaç duyuldu u anla ılmaktadır.
10 ubat 1916 tarihli belge Kütahya Hapishanesi'nin tamiratına ait kireç, kum, tu la gibi
in aat malzemeleri ve amele ve nakliyat ücretlerini gösteren iki adet cetvel ile ilgilidir (BOA,
DH.MB.HPS.M., nr. 25/17). Dolayısıyla bu belgeden de Kütahya hapishanesinin tamire muhtaç
oldu u anla ılmaktadır.
20 ubat 1916 tarihli tahrirat, Kütahya Hapishanesi çatı kiremitlerinin tamiri için
havalename iste i ile ilgilidir. stenilen 922 kuru 15 para havalenamenin, 14 Nisan 1916 tarihli
tahrirat ile kabul edildi inin bildirilmesi (BOA, DH.MB.HPS., nr. 11/1) çatısı kiremit olan
hapishanenin tamir edildi ini göstermektedir.
15 Aralık 1918 tarihli tahrirat Kütahya hapishanesi'nin fırtınadan zarar gören ah ap
parmaklıklarının yeniden yapılması için 8300 kuru tahsisat talebi ile ilgilidir (BOA,
DH.MB.HPS., nr. 55/23).
Nisa (Kadın) Hapishanesi
Osmanlı Devleti'nde 1912 yılına kadar ayrı bir bina olarak kadın hapishanesinden söz
etmek mümkün de ildir. Çünkü bu tarihe kadar kadın mahkûm ve tutuklu sayısı azdır ( en,
2007: 157). Bu yüzden kadınlar cezalarını mahalle imamının gözetiminde, kadın hapishanesi
anlamına gelen "imam evi"nde çekerlerdi (Kuru, 2004: 14). Tüm yurtta kadın mahkûm ve
tutuklu sayısının giderek artması, 1912 yılından itibaren kadın hapishanelerinin
olu turulmasını zorunlu kılmı tır. Ancak devlet kısıtlı bütçeye sahip oldu u için, öncelikle
yapılmakta olan birkaç yeni hapishanenin bünyesinde kadınlara mahsus mahaller olu turma
yolunu tercih etmi tir. Sonra kazalardan kadın tutuklu ve mahkûmlar için gelen kadın
hapishanesi yapılması taleplerine mali imkansızlıklar sebebiyle cevap veremedi inden,
genellikle mevcut hapishanelerin bir ya da iki ko u unun kadınlara ayrılmasını ya da ek bir
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kadın mahkûmlar için tahsis edilmi hane veya ko u lara naklinin sa lanması istenmi tir ( en,
2007: 157, 158). te tüm yurtta kadın hapishanelerinin olu turulması zorunlu hale gelmeden
çok önce yani 1892-1893 yıllarında Kütahya'da Hükümet Kona ı kar ısında bir nisa
hapishanesinin oldu u ve bunun aynı yıl yıkılarak yerine zaptiye askerleri için ko u ve
mü temilat yapılmak istendi i bilinmektedir (BOA, DH.MKT., nr. 127/35 ve ..AS.., nr.
4/1311/M-13). Mevcut hapishanenin yıkılmasından sonra Kütahya'da yeniden bir kadın
hapishanesine ihtiyaç duyulmu olmalı ki, 23 Mart 1898 tarihinde yerel idareciler Dahiliye
Nezareti'nden Kütahya'da bir nisa hapishanesi yapılmasını talep etmi lerdir. Dahiliye Nezareti
de meseleyi ura-yı Devlet'e havale etmi tir. Bunun üzerine 30 Ocak 1898 tarihli, Kütahya'da
müstakil bir nisa hapishanesinin yapılması ile ilgili tezkere Maliye dairesinde okunup
incelenmi ve 1898 senesi gelir giderinin tanzim edilmesi, in aat sezonunun geçmesi sebebiyle
istenen mebla ın imdilik verilemeyece i bildirilerek, hapishanenin yapılması kabul
edilmemi tir (BOA, BEO., nr. 1097/82239 ve BOA, D., nr. 1570/20). XIX. yüzyılın ba larında
Kütahya'da oldu u gibi Anadolu'nun birçok kaza ve ehirlerinde de kadınlara mahsus bir
hapishane yoktur. Öyle ki, Aydın vilâyeti Denizli sanca ı Buldan kazasında da 1896 tarihinden
önce kadınlara mahsus bir hapishane olmadı ı için kadın tutuklu ve hükümlüler çe itli evlerde
tutulmu tur. Yine, Buldan'da bir ev aylık 20 kuru a kiralanarak nisa hapishanesi olarak
kullanılmı tır (Çelik, 2006: 431,432).
20 Aralık 1916 tarihine gelindi inde izahat varakasından elde edilen bilgiler ı ı ında
Kütahya'da mevcut tevkifhane ve hapishane kar ısında ayrıca iki ko u tan olu an mevkuf ve
mahkûmların bir arada tutuldu u bir kadın hapishanesinin mevcut oldu u görülmektedir.
(BOA, DH.MB.HPS. M., nr. 29/69). 2 ubat 1917 tarihinde de Kütahya'da kadın tutuklu ve
mahkûmlar için hapishane olarak kullanılmak amacıyla bir evin senelik 1800 kuru luk kontrat
yapılarak aylık 150 kuru a kiralandı ı bilgileri elde edilmektedir. Yine Kütahya Mutasarrıf
Vekili'nin 19 Nisan 1917 tarihinde Dahiliye Nezareti'ne göndermi oldu u yazıda, bir evin
eskiden beri aylık yüz elli kuru a kiralandı ı ve her sene havalenamesinin gönderildi i
bildirilmektedir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 46/27). Ayrıca bu tarihlerde kadın mevkuf ve
mahkûm sayılarıyla birlikte kira bedellerinin arttı ı da görülmektedir. 1918 yılına gelindi inde
bu artı tan Buldan kaza hapishanesi kira bedeli de nasibini almı olup 1896 yılında 20 kuru
iken tahsisat 50 kuru a çıkarılmı tır (Çelik, 2006: 432). Buna kar ılık devlet, kısıtlı bütçe
sebebiyle, hapishanelerin yetersiz oldu u ehir ve kazalarda hapishane yapmak yerine uygun
olan bazı binaları kiralayarak hapishane olarak de erlendirme yoluna gitmi tir.
Kütahya Hapishanesi'ndeki Tutuklu ve Hükümlüler
Osmanlı Devleti idare sistemi içinde, XX. yüzyıl ba larına kadar, vilâyetlerin merkez ve
kazalarındaki hapishane ve tevkifhanelerde bulunan tutuklu ve hükümlülerin i ledikleri suç
türleri ve sayıları hakkında bilgi vermek için düzenlenen defterler, Zaptiye Nezareti'ne
gönderilmekteydi. 1909 sonrasında, Zaptiye Nezareti'nin kaldırılmasından sonra bu defterler
Dâhiliye Nezaretine gönderilmi lerdir (Gönüllü, 2006: 61). Kütahya merkez sanca ında ve
kazalarında hazırlanan, tutuklu ve hükümlülerin sayılarını ve bunların i lemi oldukları suç
türlerini gösteren yoklama cetvelleri de Dâhiliye Nezaretine gönderilmi tir. Bu yoklamaların
yılda üç kez olmak üzere dörder aylık dönemler halinde Rumi takvim esas alınarak MartTemmuz-Te rînisâni aylarının birinci günü yapılması ve aynı gün cetvellerin tanzim edilmesi
esastı6. Cetvellerin büyük ço unlu unda yoklamaların 4 aylık oldu u belirtilmesine7 ra men
yoklama cetvelleri, 4. ayın sonu yani, yoklama günündeki hapishanenin durumunu gösterip bu
zaman dilimi içindeki tutuklu ve hükümlülerin de i imini vermemektedir (Çelik, 2006: 432).
Yoklama cetvelleri tablo halinde olup, cinayet, cünha, kabahat eklinde suçlar üçe ayrılırken8,
mahkûmlar ve tutuklular eklinde de bir sınıflandırma yapılarak suç türlerine göre sayıları
verilmi tir. Ayrıca mahkûm ve tutuklular zükûr (erkekler) ve inâs (kadınlar) eklinde de bir
tasnife tabii tutularak toplamları yazılmı tır. Tablonun ortasında ise mülahazat kısmı yer
almı tır. Kütahya ile ilgili incelenen cetvellerin ço unda bu bölümde bir açıklama yer almazken,
14 Kasım 1914 tarihli yoklama cetvelinde suç türleri açıklamasına girilmeden "neferat" ba lı ı
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miktarı verilmi tir. (BOA, DH.MB.HPS.M, nr. 18/69). Yine 14 Temmuz 1915 ve 14 Kasım 1915
tarihli cetvellerin mülahazat kısmında ise Yekûn ba lı ı altında toplam mahkûm ve mevkûf
sayıları verilerek toplamları yazılmı tır (BOA, DH.MB.HPS., nr. 155/17, 156/36). Genellikle tek
sayfa olan bu yoklama cetvelleri, ço unlukla hapishane gardiyanları, bazen de polis ve
jandarma tarafından hazırlanıp imzalanarak ve mühürlenerek önce kaza hapishanesinin ba lı
bulundu u mutasarrıflı a, sonra da vilâyet merkezi Bursa'ya, oradan da Dâhiliye Nezareti'ne
gönderilmekteydi.
A a ıda yer alan tabloda Kütahya hapishanesi ile ilgili yoklama cetvellerinin esas
alınması neticesi tutuklu ve hükümlü sayıları ile bunların mahkûm ya da mevkuf oldukları
suçlar hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür.
Tablo 1: Kütahya Hapishanesindeki Mahkûm (Hükümlü) ve Mevkufların (Tutukluların) 4'er Aylık Yoklama
Cetvelleri (14 Temmuz 1914-1 Kasım 1919)
Yoklama Dönemleri

14 Temmuz 1914

14 Kasım 1914

14 Temmuz 1915

14 Kasım 1915

14 Temmuz 1916

1 Mart 1917

1 Kasım 1917

1 Mart 1918

Suçun
Cinsi

Mahkûm

Cinayet
Cünha

Zükûr

Mevkuf

Mahkûm+Mevkuf
nas

Top.

Zükûr Top.

nas Top.

Genel
Toplam

nas

Top.

Zükûr

280

3

283

182

17

199

462

20

482

146

17

163

-

-

-

146

17

163

Kabahat

2

-

2

-

-

-

Toplam

428

20

448

182

17

199

610

2

Cinayet

244

2

246

172

2

174

416

4

420

Cünha

91

15

106

-

-

-

91

15

106

Kabahat

1

-

1

-

-

-

Toplam

336

17

353

172

2

174

508

1

Cinayet

116

1

117

118

5

123

Cünha

35

7

42

-

-

-

37

2
647

-

1

19

527

234

6

240

35

7

42

Kabahat

-

-

-

-

-

-

Toplam

151

8

159

118

5

123

269

-

13

-

282

-

Cinayet

87

2

89

118

12

130

205

14

219

Cünha

75

8

83

-

-

-

75

8

83

Kabahat

3

-

3

-

-

-

3

-

3

Toplam

165

10

175

118

12

130

283

22

305

Cinayet

137

4

141

81

14

95

218

18

236

Cünha

68

3

71

-

-

-

68

3

71

Kabahat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

205

7

212

81

14

95

286

14

307

Cinayet

117

4

121

91

14

105

208

18

226

Cünha

49

9

58

-

-

-

49

9

58

Kabahat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

166

13

179

91

14

105

257

27

284

Cinayet

77

4

81

55

6

61

132

10

142

Cünha

61

-

61

16

7

23

77

7

84

Kabahat 1

-

1

38

-

38

39

-

39

Toplam

139

4

143

109

13

122

148

17

265

Cinayet

86

5

91

108

5

113

194

10

204

Cünha

57

4

61

-

-

-

57

4

61

Kabahat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

143

9

152

108

5

113

251

14

265
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18 Temmuz 1918

1 Kasım 1919

77

4

81

139

21

160

Cünha

50

-

50

-

-

Kabahat

-

-

-

-

-

Toplam

127

4

131

139

21

Cinayet

92

3

95

126

5

Cünha

15

1

16

3

-

-

-

Kabahat -

-

-

Deyn

3

-

3

Toplam

107

4

114

216

25

241

-

50

-

50

-

-

-

-

160

266

25

291

131

218

8

226

3

18

1

19

-

-

-

-

-

-

-

126

5

134

3

-

3

133

9

248

Kaynaklar: BOA, DH.MB.HPS.M., nr. 16/73, 18/69, 155/17, 156/36, 25/55, 29/45, 31/62, 33/4, 34/65, 40/83.

Tablodaki veriler incelendi inde, 1914-1919 yılları arası tutuklu ve hükümlülerin
toplam sayılarının en fazla oldu u dönem 1914 yılı Temmuz ve Kasım aylarıdır. En az oldu u
dönem ise Kasım 1919'dur. Toplam mahkûm ve mevkufların en çok oldu u 14 Temmuz 1914
tarihli yoklama cetvelinde Kütahya hapishanesinde cinayet suçundan 280'i erkek, 3'ü kadın 283
ki i; cünha suçundan 146'sı erkek 17'si kadın 163 ki i ve kabahat suçundan 2 erkek mahkûm
bulunmaktadır. Kısaca hapishanede 428 erkek, 20 kadından olu an toplam 448 mahkûm vardır.
Bunun yanında hapishanede 182'si erkek, 17'si kadın toplam 199 ki inin de tutuklu oldu u
anla ılmaktadır.
Toplam mahkûm ve mevkufların en az oldu u 1 Kasım 1919 tarihli yoklama cetveline
göre, Kütahya hapishanesinde toplam 114 mahkûm 134 mevkuf bulunmaktadır. Bunların 218'i
erkek, 8'i kadındır. Bunları suç türlerine göre tasnif edecek olursak, cinayet suçundan 92 erkek,
3 kadın, cünha suçundan 15 erkek bir kadın, deyn (borç) suçundan 3 erkek mahkûm oldu u
ortaya çıkar. Ayrıca cinayet suçundan 126 erkek, 5 kadın, cünha suçundan 3 erkek mevkuf
bulunmaktadır. Hapishanede kabahat suçundan hiç mevkuf ve mahkûm olmadı ı gibi, borç
suçundan da tutuklu bulunmamaktadır.
Tutuklu ve mahkûm sayıları kar ıla tırılarak bir de erlendirme yapılacak olursa, 14
Temmuz 1914 ile 1 Mart 1918 arası yoklama cetvellerinde mahkûmların tutuklu sayısından
fazla oldu u görülmektedir. 18 Temmuz 1918 ve 1 Kasım 1919 dönemine ait veriler
incelendi inde durum farklıdır. Bu defa mevkuf sayısının mahkûm sayısına göre arttı ı
bilinmektedir. Mahkûmlar cinayet, cünha, kabahat ve borç suçu sebebiyle cezalarını
çekerlerken, mevkuflar daha ziyade cinayet suçu ile tutulmaktadırlar. Yalnız 1 Kasım 1917
yoklama döneminde cinayet, cünha ve kabahat, 1 Kasım 1919'da da cinayet ve cünha suçundan
gözaltında olan mevkufların da oldu u görülmektedir.
Hapishanede ve tevkifhanede bulunan mahkûm ve mevkuflar, elimizde bulunan
yoklama cetvelleri do rultusunda cinsiyetlerine göre bir gruplandırmaya tabii tutuldu unda
her yoklama döneminde tutuklu ve hükümlü kadınların sayısının erkeklere göre daha az
oldu u görülmü tür9. Suç çe idine göre bir de erlendirme yapıldı ında ise, kadınların kabahat
ve borçtan dolayı hiç bir yoklama döneminde mevkuf ve mahkûm olmadı ı ortaya çıkmaktadır.
Kadın tutuklu ve hükümlü sayısının en fazla oldu u yoklama dönemi 14 Temmuz 1914'tür. 20
cinayet, 17 cünha olmak üzere toplam 37 ki idir. En az oldu u dönem ise, 1 Kasım 1919'dur. 8
cinayet, 1 cünha olmak üzere toplam 9 ki idir. Kadınlara göre sayıları daha fazla olan erkek
suçluların en çok oldu u dönem 14 Temmuz 1914 (610 ki i), en az oldu u dönem ise 1 Kasım
1919 (133 ki i)'dur. Suç türlerine göre erkek mahkûm ve mevkuflar arasında da bir
de erlendirme yapılacak olursa, erkekler arasında da kabahat suçunun yok denecek kadar az
oldu u görülür. Yalnız bir istisna 1 Kasım 1917 yılı yoklama cetvellerinde 38 erkek mevkuf ile
kar ıla ılmaktadır. Erkekler arasında en çok i lenen suç cinayet olup bunu cünha takip
etmektedir.
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tutuklu ve hükümlülerin toplam sayılarının en fazla oldu u dönem 1914 yılı Temmuz ve Kasım
aylarıdır. En az oldu u dönem ise Kasım 1919'dur. Kütahya hapishanesinde kalan
mahkûmların 1801'i erkek, 83'ü kadın, tutukluların ise 1153'ü erkek, 94'ü kadındır. Genel olarak
mahkûm ve mevkuf toplam sayısına bakıldı ında ise 2754 erkek, 170 kadın oldu u görülür.
Bunlardan da cinayet suçundan mahkûm olanların sayısı 1196 erkek, 28 kadın, cinayet
suçundan tutuklananların sayısı ise 1099 erkek, 87 kadındır.
20 Aralık 1916 yılında Kütahya tevkifhane ve hapishanesinde 18 ya ından küçük
mahkûmlar da vardır. Bunlar; 14'ü tevkifhanede, 18'i hapishanede olmak üzere toplam 32
ki idir (BOA, DH.MB.HPS. M., nr. 29/69). 21 Mart 1917 yılında Kütahya Mutasarrıflı ı'nın
Dahiliye Nezareti'ne yazdı ı tahriratta belirtildi i üzere, Kütahya merkez hapishanesinde
bulunan 20 ki i 18 ya ından küçüktür. Bu tarihte Gediz kazası hapishanesinde ise 15 ya ında bir
mevkuf vardır. Simav kazası hapishanesinde 18 ya ından küçük mahkûm yokken U ak kazası
hapishanesinde ise 9 ki i vardır.
Kütahya merkez hapishanesinde bulunan 18 ya altı ki iler, katl (öldürme), sirkat
(hırsızlık), izâle-i bikr (kızlı ı bozma), ta'til-i uzuv (organ kesme), fi'l-i eni' (kötü i , ırza geçme)
ve yan kesicilik; U ak kaza hapishanesindekiler ise sirkat, cerh (yaralama), fuh iyyât (zina ile
ilgili hareketler) suçlarından dolayı mahkûm edilmi lerdir. Kütahya hapishanesinde bulunan 18
ya ından küçük mahkûmların genelde Kütahya'nın merkez mahalleleri ve köyleri ile Gediz ve
U ak kazası sakinlerinden oldukları dikkati çekmektedir. Bunların en az aldıkları ceza süresi bir
ay on gün olup sirkat suçundandır. En fazla aldıkları ceza süresi ise be sene sekiz ay yedi gün
ile, katl suçundandır (BOA., DH.MB.HPS., nr. 117/2).
Kütahya Hapishanesindeki Mahkûmların Çalı ması
1880 tarihli Tevkîfhâne ve Hapishanelerin dâre-i Dâhiliyelerine Dâir Nizamnâme
Lâyihası'na göre; her mahkûmun çalı maya mecbur oldu u, kendilerine bir sanattın ö retilmesi
ve u ra tıkları sanatları gere i ürettiklerinin satı ından elde edilen gelirlerinin bir kısmı ile
hapishane masraflarını kar ılayabilecekleri, bir kısmının ise tutukluya ihtiyacı nispetinde
verilmesi ya da sonradan verilmek üzere onun adına saklanması, çalı mak istemeyenlerin ise 24
saatten bir haftaya kadar teneffüse çıkarılmaktan mahrum edilmesi ve tekrarı halinde adı geçen
cezanın artırılaca ı, böylece her mahpusun hapishanede bulundu u müddetçe çalı maya
mecbur oldu u anla ılmaktadır (Yıldız, 2002: 299, 305 ve Kuru, 2004: 15). Bunun üzerine
hapishanelerdeki mahkûmlar çe itli i lerde çalı tırılmakta ve bunun kar ılı ında ise belli
ücretler almakta idiler. Yalnız kendilerine verilen i i yapmayan ve kar ı gelen mahkûmlar da
vardı. n aat, belediye ve hapishane imalathanesinde çalı mak istemeyen mahkûmlar, günlük
ekmekleri kesilerek veya bakkaldan e ya almaları engellenerek çalı maya zorlanmı lardır
(Da cıo lu, 2006: 443).
Kütahya hapishanesi izahat varakasında verilen bilgiler dikkate alındı ında, her ne
kadar nizamnameler ile mahkûmların çalı tırılması te vik edilse de bu konuda istenilen
a amaya gelinemedi i görülmektedir. Öyle ki, 20 Aralık 1916 tarihinde Kütahya hapishane ve
tevkifhanesinin mevcudu 322'dir. Bunların 268'i erkek, 22'si kadın, 32'si ise henüz 18 ya ına
gelmemi olan tutuklu ve mahkûmlardır. Bunlardan da siyasi suçlular hariç halkın faydasına
çalı abilecek cezalarını tamamlamaya altı ay kalmı olan çiftçi ve yol tamircili i görevini
yapabilecek erkek mahkûmların sayısı 26, hususi sipari lerin yapılmasında görev alan ki i
sayısı ise 5'tir. Kütahya hapishanesinde müstahdem yapılan mahkûm yoktur. siz mahkûm ve
mevkufların toplam sayısı ise 291'dir (BOA, DH.MB.HPS. M., nr. 29/69). Bu durumda toplam
322 tutuklu ve mahkûmların %9,6'sı çalı makta %90,4'ü ise çalı mamaktadır.
Hapishanede bulunan mahkûmların çalı tırılmasına dair en önemli kayıtlardan biri de,
mahkûmların cezalarını çekmekte oldukları mekanın dı ında, ba ka bir hapishane ve
tevkifhanede çalı tırılmalarına dair olandır. 10 Aralık 1917 tarihinde Kütahya ve Karahisar-ı
Sahip hapishanesinde bulunan usta mahkûmlar, sevkiyat masrafları mücrimin sevkiyatı
tahsisatından kar ılanarak stanbul'da in a edilecek hapishane ve tevkifhanede çalı mak üzere
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in aat sezonunun bitmesi ve ia e hususundaki mü kilattan dolayı eskiden cezalarını çektikleri
Kütahya ve Karahisar-ı Sahip hapishanelerine geri gelmi lerdir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 109/8).
Kütahya Hapishanesindeki Sa lık artları ve Hapishane Hastanesi
XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Anadolu'da bula ıcı hastalıklarda artı vardır.
Bu artı
mparatorluktan kopan bölgelerden Anadolu'ya göçlerin ba laması, askerlerin
cepheden dönmesi, hacılar ve deniz yoluyla olmu tur. Öyle ki, Birinci Dünya Sava ı yıllarında
Rusya'da bulunan veba, tifüs, kolera, frengi ve dizanteri göçmenler ve Rus Hacılar;
Lehistan'daki tifüs, Galiçya bölgesinde bulunan frengi, cepheden dönen Osmanlı askerleri;
Hicaz'daki kolera, Mısır ve Beyrut bölgesindeki veba ile spanyol nezlesi ise, hacılar, esirler ve
deniz yoluyla Anadolu'ya ta ınmı tır (Temel, 1999: 329). te göçmenler, askerler, esirler ve halk
arasında yaygın olan salgın hastalıklar, XX. yüzyılın ba larında Kütahya hapishanesindeki
mahkûmlar arasında da görülmeye ba lamı tır. Bu salgın hastalıkların ba lıca nedeni toplu
halde ya anan bu yerlerin temizlik ve sa lık ko ullarından yoksun olması idi. Oysa 1880 tarihli
"Tevkifhane ve Hapishanelerin dare-i Dahiliyelerine Dair Nizamnâme Layihası"nda bu konu
üzerinde durulmu ve hapishane müdürünün belirledi i gün ve saatte hükümlüleri tıra etmek
üzere her hapishanede ücretli bir berber bulunaca ı, mahkûmların gruplar halinde hamama
götürülece i belirtilmi ti. Ayrıca hapishane doktorunun haftada bir defa hapishaneyi, dükkan
odalarını (atölyeler) ve ko u larını, cezalandırma yerlerini muayene edece i gerekli gördü ü
yerleri tütsüleyece i bildirilmi ti (Kuru, 2004: 15). Buna ra men, Anadolu'da birçok
hapishanede10 oldu u gibi Kütahya hapishanesinde de yeteri kadar hijyen temin edilememi ve
mahkûmlar arasında pek çok sa lık sorunu ortaya çıkmı tır. Bunlardan biri de tifo salgınıdır.
25 Nisan 1908 tarihinde ortaya çıkan tifo, kısa sürede ehre de yayılmı ve hastalı a yakalanan
ki i sayısı 300'e ula mı tır. Bu durum üzerine Kütahya Mutasarrıflı ı, hapishanede bulunan
mahkûmların acilen kullanılmayan kı laya naklini sa layarak hastalı ın bula masını önlemeye
çalı mı tır (BOA, BEO., nr. 3299/247383). Bu dönemde ve özellikle Birinci Dünya Sava ı
sırasında öldürücü boyuta ula an tifo salgını sadece Kütahya'da de il bütün Osmanlı ülkesinde
etkisini göstermekteydi. Öyle ki, salgının a ır artlarda yayıldı ı dönemlerde kim tifo
hastalı ına yakalanıyorsa iki gün içinde bilincini kaybediyor ve birkaç gün içinde vefat
ediyordu. Dolayısıyla bu hastalıktan bu yıllarda sadece hapishanede bulunan mahkûmlar de il,
askerler, Anadolu halkı, Osmanlı ülkesinde görev yapan konsoloslar, ö retmenler, doktorlar,
hem ireler ve misyonerler de etkilenmekteydi (Çalık ve Tepekaya, 2006: 219). Bu ölümcül
hastalı ın en azından hapishanelerdeki etkinli ini azaltabilmek adına Birinci Dünya Sava ı
sırasında tifo a ısı uygulaması ba latılmı tır. A ılanan mahkûmlarda bu hastalı a yakalanan
olmadı ı gibi, her hangi bir ölüm durumu da görülmemi tir. Bu ekilde olumlu sonuç almayı
ba aran Osmanlı yönetimi, edinmi oldu u bu tecrübeyi ülkedeki bütün hapishanelerde
yaygınla tırmaya çalı mı tır ( en, 2007: 106 ve Da cıo lu, 2008: 1004). Kütahya hapishanesinin
sa lık ile ilgili durumunu do rudan etkileyen bir unsur da kalabalık olmasıydı. Daha önce de
belirtildi i üzere 400 ki i kapasiteli olarak in a edilen bu hapishanenin mevcudu 7 Eylül 1908
tarihinde 900 ki iye yakındı. Bu kalabalık do al olarak hapishanede bulunanların sa lı ını
olumsuz etkilemi , verem hastalı ı dahi mahkûmlar arasında ba göstermi tir. Mahkûmlar
arasında bu illete yakalanan 5 ki i vefat etmi tir (BOA, DH. FR., nr. 492/106).
Devlet sava yıllarındaki maddi imkansızlıklara ra men hapishanelerde sa lık ile ilgili
iyile tirmelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli çabayı sarf etmi , 24 Nisan 1916 tarihinde
Kütahya sanca ı merkez ve kazalarında bulunan hapishanelerin ilaç masrafları için talep edilen
1000 kuru havalenameyi göndermi tir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 60/8).
Bu arada 30 Ocak 1919 senesine gelindi inde Kütahya hapishanesi kadın ve erkek
ko u larında uyuz hastalı ı görülmü tür. Mahkûmlar öncelikle ki isel önlemler ve çareler
aramı lar, ancak bir sonuç elde edemeyince tabibe gitmi lerdir. Tabibin önerisi üzerine hasta
mahkûmlar önce hamama sevk edilmi ler ve sonra da e yaları etüv denilen cihazda sterilize
edilmi tir. Yalnız hasta mahkûmların Kütahya'da çar ı içinde bulunan iki hamama götürülmesi
ve hamam sahiplerinin bunları kabulde gönülsüz davranmaları, üstelik buraya mahpusların

- 270 götürülmesi sırasında gereken itinanın gösterilmesine ra men firarların olabilece i endi esi
sebebiyle yöneticiler 21.752 kuru sarf edilerek ko u lardan birinin hamam haline getirilmesi
yoluna gitmi lerdir. Bu çözüm önerisi Dahiliye Nezareti'ne yazılarak, hamam yapımına izin
verilmesi ve belirtilen havalenamenin gönderilmesi talep edilmi tir. 23 ubat 1919 tarihinde
istenilen tahsisat kabul edilmi tir. (BOA, DH.MB.HPS.M., nr. 55/28)11. te bütün bu olumsuz
fiziki artları ortadan kaldırmak ve salgın hastalıkların önünü almak isteyen hapishane
yöneticileri, merkezden ek bütçe talep ederek temizlik, banyo gibi zaruri ihtiyaçların
kar ılanmasına ve bunun neticesi olarak da hastalıkların önünün alınmasına çalı mı lardır.
Bu hastalıkların mahkûmlar arasında görülmesinin sebepleri olarak, hapishanelerin çok
kalabalık olması, bakımsızlı ı, sa lık ko ullarına uygun olmaması, beslenme yetersizli i,
dönemin zorlu ko ulları sayılabilir. Bütün bu olumsuzlukların özellikle de hapishanelerdeki
kötü sa lık ko ullarının ortadan kaldırılması için devlet, içinde bulundu u sava ın zor
artlarına ra men çözüm arayı ı içinde bulunmu tur. Zaten hapishanelerin sıhhi artlarının
iyile tirilmesi ile ilgili düzenlemeler 1880 tarihli Tevkîfhâne ve Hapishanelerin dâre-i
Dâhiliyelerine Dâir Nizamnâme Lâyihası'nda da ele alınmı tır. Özellikle bu layihanın 61.
maddesinde her hapishanede erkek ve kadın hastaların tedavi edilebilmesi için, ayrı birer
dairenin bulunması gerekti i öngörülmü tür (Yıldız, 2002: 304). Buna ra men hapishanelerin
olumsuz sa lık ko ulları her geçen gün artmı tır (Da cıo lu, 2008: 1002). Osmanlı ülkesindeki
hapishanelerin tümünde, ülkenin içinde bulundu u sava ko ulları ve mali yetersizlikler
sebebiyle hapishane hastaneleri kurmak mümkün olmamı tır. Bu durumda da hasta
mahkumların tedavileri hapishane artlarında çok zor gerçekle tirilmekte, hastaneye sevk
edilenlerin ise firar etme durumları ortaya çıkmakta idi (Kızılkan, 2011: 95). Kütahya
hapishanesinin durumu da bundan farklı de ildi. Bu yüzden yöneticiler, hapishanede bir
hapishane hastanesi kurmaya çalı mı lardır. Öyle ki 20 ubat 1906 tarihinde Dahiliye
Nezaretine bir tahrirat gönderilerek Kütahya hapishanesi içinde bir hastane yapılması için
tahsisat talep edilmi tir. Dahiliye Nezareti, istenilen tahsisatın kar ılı ı bulunursa hastane
yapılmasına izin verilece ini, Hüdavendigar vilayetine bildirilmi tir (BOA, DH.MKT., nr.
1061/37). Yine bundan 8 yıl sonra Hüdavendigar Valisi Mehmet Osman tarafından Dahiliye
Nezaretine gönderilen 16 Mart 1914 tarihli bir belgede, Kütahya hapishanesinin 400 ki ilik
kapasiteli olmasına ra men mahpusların 600 ki iye ula tı ı, bazılarının verem ve frengi gibi
bula ıcı hastalıklara yakalandı ı ve di er mahkûmlara da bula abilece i üzerinde durulmu ,
hasta ahısların ayrı bir yerde tedavi edilmelerinin lüzumlu
oldu u ifade edilerek,
hapishanenin cepheye bakan ve müdür odasıyla kömürlük diye kabul edilen mahallin üzerine
yirmi be yataklık bir hastane yapılması talep edilmi tir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 23/10). Hatta
bunun için ke if varakası hazırlanıp hastanenin yapım masrafı olarak 4874,62 kuru hesap
çıkarılmı tır. Kütahya Mutasarrıflı ı ke if varakası ile hapishane hastanesinin planını vilayete,
Hüdavendigar valili i de Dahiliye Nezareti'ne göndermi tir. Nezaret, 4 Ocak 1914 tarihinde
hazırlanan ke if varakası ve 7 Nisan 1914 tarihinde çizilen planı inceleyerek hapishane
hastanesi için öngörülen 4874,62 kuru u uygun buldu unu 2 A ustos 1914 tarihinde
Hüdavendigar vilayetine bildirmi tir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 113/3). Bunun üzerine Kütahya
hapishanesine ilaveten yapılacak olan hastane ile hapishanede yapılacak bazı tamirat için
ke ifname gere ince Dahiliye Nezareti'nden havalename talep edilmi tir. Dahiliye Nezareti
durumun Maliye Nezareti ile görü ülmesi gerekti ini, kar ılıklı anla ılması ve Maliye
Nezareti'nin kabulü durumunda mümkün olaca ını bildirmi tir (BOA, DH.MB.HPS.M., nr.
15/52). te mahkûmların ya amlarını daha da zorla tıran hijyenden uzak hapishane ko ulları,
nizamnamelerde öngörülen ekilde bazı yöneticiler tarafından devletin deste i alınmak
suretiyle düzeltilmeye çalı ılmı ise de, günün olumsuz ko ulları buna fırsat vermedi i için
ertelenmek zorunda kalınmı tır.
Kütahya Hapishanesindeki Görevliler
1880 tarihli Tevkîfhâne ve Hapishanelerin dâre-i Dâhiliyelerine Dâir Nizamnâme
Lâyihası'nın dokuzuncu maddesinde, Osmanlı hapishane ve tevkifhane personelinin bir
müdür, bir ba kâtip, ihtiyaç nispetinde kâtip, bir sergardiyan (ba gardiyan), lüzumlu oldu u
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rahip ve kadınlara mahsus hapishane ve tevkifhane odalarında da kadın gardiyan
bulundurulması gerekti i belirtilmi tir (Yıldız, 2002: 298 ve Kuru, 2004: 15). Aynı nizamname
lâyihasının ikinci faslında ise bu hapishane görevlilerinin sorumlulukları üzerinde
durulmu tur. Nizamnamenin on üçüncü maddesinde hapishane ve tevkifhanenin müdürlerinin
atanması ve azledilmesi yetkisinin Adliye Nezareti uhdesinde oldu u belirtilmi tir. Bu
nizamnameye göre müdürün görevleri; hapishanenin inzibatının sa lanması, yiyeceklere dair
idarece kabul edilmi olan anla maların yerine getirilmesi, mahpuslardan hapishane
hizmetinde kullanılabilecek olanların belirlenmesi, bunların hapishaneye giri ve çıkı
kayıtlarının tutuldu u evrakı tetkik etmek, kanun ve nizamlara göre mahpusların sınıflarının
tayin edilmesi, mahpusların yazdı ı her türlü mektupların görülüp gönderilmesi idi. Müdür
olmadı ı zaman bu görevi, sergardiyan yapacaktı (Kızılkan, 2011: 84 ve Yıldız 2002: 299).
Müdür olmadı ında hapishanedeki idareden sorumlu hale gelen gardiyanlar ile ilgili
ilk düzenleme 6 Nisan 1876 tarihli Hapishane Gardiyanları Talimatnamesi ile yapılmı tır. Buna
göre gardiyanlar, ya ları yirmi be ile elli arasında olan ve suç i lememi her sınıf Osmanlı
vatanda ı arasından, idare meclisleri tarafından ehliyet ve kabiliyetlerine dikkat edilerek
seçilecektir. Sayıları ise hapishanenin durumuna ve büyüklü üne göre belirlenecektir.
Gardiyanların görevleri ise; hapishanenin temizli ini yapmak, mahkûmların ekmeklerini
da ıtmak, so uktan korunmalarına dikkat etmek, kandillerini yakmak, sularını temin etmek,
hasta mahkûmların hizmetlerini görmek ve mahkûmların uygunsuz hareketleri görüldü ünde
hapishane zabıtasını haberdar etmekti. Gardiyanlar için hazırlanan bu ilk talimatnamenin
hükümleri 1880 tarihli Hapishaneler Nizamnamesinin uygulamaya girmesi ile ortadan
kalkmı tır. Hapishaneler Nizamnamesine göre; gardiyanların yirmi be ile kırk ya arasında
olmaları, okuma yazma bilmeleri gerekli idi. Daha önce hapishane personeli arasında
ba gardiyan sınıfı yokken bu nizamname ile ilk kez ba gardiyanlık olu turulmu tur. Buna göre;
ba gardiyanların, okuma yazma ile hesap bilmeleri ve otuz ile elli ya arasında olmaları tercih
edilmekte idi. Ba gardiyanların di er gardiyanları denetleyebilecekleri, hapishane müdürü
bulunmadı ı zamanlarda birkaç saatlik izin kullanmak isteyen gardiyanlara izin verebilecekleri
de belirtilmi tir. Hapishane müdüründen sonra en yetkili ki i olan ba gardiyanın görevi ise;
mahkûmların hal ve davranı larındaki düzeni sa lamak, hapishane temizli inin ve
hapishaneye girecek veya çıkacak e yaların denetimini yapmak, mahkûmların saklanacak
e yalarının özel bir yerde tutulmasına dikkat etmek, mahkûmların ba ka bir yere nakilleri
sırasında özel e yalarını, mahkûmiyetlerini bildiren belgeleri ve mahkeme ilamının özetini
hazırlayarak sevk memuruna teslim etmektir (Demirel, 2007: 258, 259).
Nizamnameye göre kâtiplerin görevi; mahkûmların idarece teslim alınan e yalarının,
sergardiyanlar tarafından mahkûmların her gün havalandırılmaya çıkarılırken ve ko u a
döndükten sonra sayılmalarını takiben sonra tutulan yoklama defterlerinin, haftada iki kez
müdürün de yanında yapılan mahkûm sayımının kaydını tutmaktır (Kızılkan, 2011: 84 ve
Yıldız, 2002: 300).
Nizamnamenin 50, 51 ve 52 maddelerine göre imam ve rahiplerin görevi ise; günlük ve
haftalık olmak üzere, çe itli vakitlerde ve mübarek gün ve gecelerde dinî görevlerini yerine
getirmek, hiç olmazsa haftada iki gün hapishaneyi dola ıp mahkûmlarla birlikte olmaktı.
Ayrıca mahkûmlardan vefat eden olursa, din adamları üzerlerine dü en görevleri yapacaklardı
Kızılkan, 2011: 84, 85 ve Yıldız, 2002: 303).
Adı geçen bu görevlilerin sayısı hapishanelerin büyüklü üne, mahkûm sayısının
artmasına göre de i irdi (Da cıo lu, 2006: 444). Kütahya hapishanesinde 16 Temmuz 1912 ve 20
Aralık 1916 tarihlerinde görevli sayısı 10 iken (BOA, DH.MB.HPS., nr. 88/21), 22 Ocak 1920
tarihinde ise bir görevli gardiyanının azalması sebebiyle bu sayı 9'a dü mü tür (BOA,
DH.MB.HPS., nr. 164/63). 20 Aralık 1916 tarihinde bir kaza hapishanesi olan ve liva merkezi
olan Kütahya hapishanesine göre daha küçük olan Simav kazasındaki kı lada bulunan
hapishanede ise bu sayı 2'dir. Burada bir müdür ile bir gardiyan bulunmaktadır. Hapishanenin
kâtibi ise yoktur. Aynı tarihlerde U ak kazasındaki kadınlar ve erkekler hapishanesinin ise
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gardiyanlık yapmaktadır. Gediz hapishanesinde ise bir gardiyan vardır. Bu ki i aynı zamanda
müdürlük görevini de üstlenmi tir (BOA, DH.MB.HPS. M., nr. 29/69). Yine Aydın Vilâyetine
ba lı Turgutlu'da bir hapishane ve bir tevkifhanenin oldu u, müdür ve kâtip olarak görevli
kimsenin bulunmadı ı ve buranın idaresinin bir gardiyan tarafından sa landı ı bilinmektedir.
Ayrıca Hapishaneler ve Tevkifhaneler Müfetti -i Umûmîsi Poliç Bey'in raporunda; Turgutlu ve
tefti e tabi tutulan Bandırma- zmir-Aydın hattı üzerindeki di er hapishane ve tevkifhanelerin
birço unda müdür ve kâtip olmadı ı, idarenin gardiyanlar tarafından sa landı ı üzerinde
durulmaktadır (Atar, 2011: 91, 92).
Kütahya merkez hapishanesindeki görevlilere bakıldı ında ise; bir müdür, bir kâtip, altı
gardiyan, bir hademe ve bir de kadın gardiyanın oldu u görülmektedir. Gardiyanlardan 2
ubat 1908'de tayin edilen Rasim Efendi, 9 Temmuz 1912'de tayin edilen Cemal Efendi,
Mahmut Efendi ve Hacı Hüseyin Efendi okur-yazardır. Hapishanede çalı an görevlilerin
memleketlerine bakıldı ında ise genelde Kütahyalı oldukları görülmektedir. Bu görevlilerin
aldıkları maa lar incelenecek olursa, 16 Temmuz 1912 tarihinde müdür 400, kâtip 250,
gardiyanların her biri 200, hademe 150, kadın gardiyan ise 138 kuru aylık almaktadır. 22 Ocak
1920 tarihindeki Kütahya hapishanesi memurlarının maa cetvelleri incelendi inde görevlilerin
maa larında önemli miktarda artı oldu u görülmektedir. Öyle ki, Kütahya hapishanesindeki
yine bir müdürün 1400, kâtibin 800, ba gardiyanın 800, gardiyanların 600, nisa gardiyanının
500, hademenin ise 500 kuru aldı ı görülmektedir (BOA, DH.MB.HPS., nr. 96/24).
Hapishaneler nizamnamesinin otuz üçüncü maddesinde kadın gardiyanların erkek
gardiyanlarla aynı görevleri üstlenecekleri belirtilmesine ve aynı görevi yapmalarına ra men,
kadın gardiyanların erkek gardiyanlardan daha az maa aldıkları görülmektedir (Demirel, 2007:
258, 259). Mesela, Isparta hapishanesindeki erkek gardiyanların maa ının yüz elli kuru a
yükseltildi ini duyan ve maa ı elli kuru olan kadın gardiyan bu parayla geçinemedi ini
belirterek, maa ının yüz elli kuru a çıkartılması hiç olmazsa yüz kuru olmasını istemi tir.
Ancak ödenek yoklu u sebebiyle bu talep 14 Temmuz 1913 tarihli cevabi yazıyla reddedilmi tir
(Kızılkan, 2011: 87, 88). Burada dikkati çeken husus kadın gardiyan olmaları sebebiyle mi yoksa
kadın hapishanelerinde görev yapmaları sebebiyle mi dü ük maa aldıklarıdır? Çankırı Nisa
hapishanesinde görev yapan Ahmed Hamdi'nin durumu bunu açıklamaktadır. Öyle ki, Çankırı
Nisa hapishanesinde 1916 yılında gardiyanlık görevi yapan Ahmed Hamdi, yetmi kuru olan
aylı ının erkek hapishanesinde aynı i i görenler gibi iki yüz kuru olmasını istemi tir. Ancak
Ahmed Hamdi'nin de talebi yerine getirilmemi tir. Bu durumda erkek ve kadın hapishane ve
tevkifhanelerindeki görevli gardiyanlar arasındaki maa
farkı, muhtemelen erkek
hapishanelerindeki mahkûm ve tutukluların sayısının kadın mahkûmlarla ço u kere
kıyaslanamayacak kadar çok olmasından, yani erkek gardiyanların idare ve muhafaza etmesi
gereken mahkûm sayısının, kadın mahkûm sayısından fazla olu undan kaynaklansa gerektir
(Kızılkan, 2011: 87, 88). Bu arada Kütahya hapishanesi müdürü Hacı Ali Efendi, 7 ubat 1916
tarihli tahriratta, Kütahya hapishanesinin yo unlu undan bahsederek 400 kuru olan maa ını
az bulmakta ve memleketin di er hapishanelerindeki müdürler gibi, 600 kuru a çıkarılmasını
talep etmektedir. Lakin tahsisatın yeterli olmadı ı ileri sürülerek bu talebi kabul edilmemi tir
(BOA, DH.MB.HPS., nr. 92/4). Kadın ve erkek hapishanelerinde çalı an gardiyanlar arasında,
mahkûm ve mevkufların sayısından kaynaklanan standart bir maa ın olmadı ı görüldü ü gibi
bu örnekten de anla ılaca ı üzere Osmanlı hapishanelerindeki görevli müdürlerin maa larında
da bir standart yoktur.
Kütahya Hapishanesinde a e Durumu
Hapishanelerin ia e durumlarıyla ilgili bilgi, 1880 Tarihli Nizamname'nin üçüncü
faslından edinilmektedir. Nizamnamenin elli üç ve elli dördüncü maddelerinde tutuklu ve
hükümlülere günlük üç yüz dirhemden olu an bir çift ekmek verilecektir. Tutukluların dı ında
adi suçlulara, mevsimine göre sadeya veya içya ı ile pi irilmi sebze, kuru baklagil ve etten
ibaret yemek ve günlük otuz dirhem çorba verilece i, ayrıca hamile ve sütte çocu u olan
kadınlara tabibin onayıyla daha fazlasının verilebilece i de belirtilmektedir. Ayrıca Ramazan
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Her ne kadar nizamnamelerde mahpuslara verilmesi gereken ia e durumu izah edilse de
uygulamada bazı aksaklıklar oluyordu. Bu durumda mevkuf ve mahkûmlar, haklarını
aramakta ve kendilerine öngörülen ia enin verilmesini istemekte idiler. Öyle ki, Kütahya
hapishanesinde bulunan mahpuslardan Mahmut adlı ki i, kendisine verilmesi gereken ekme in
verilmemesi sebebiyle Dahiliye Nezareti'ne müracaat etmi ve 26 Kasım 1891 tarihinde
gere inin yapılması, ilgili makamlara bildirilmi tir (BOA, DH.MKT., nr., 1896/30).
Kütahya hapishanesinin ia e durumuyla ilgili az da olsa bir bilgiyi 20 Aralık 1912 tarihli
izahat varakasından edinmek mümkündür. Buna göre; mahkûm ve mevkuflara ekmek
Müteahhit Osman Bey tarafından ve 500 gram olarak verilmektedir. Müteahhit, tutuklu ve
mahkûmların sadece günlük ekmek ihtiyacını kar ılardı; bunun dı ında bir ey vermezdi.
Yemek yapmak için ise erzak, devlet tarafından nizamnameye uygun olarak verilir ve
hapishanenin mutfa ında mahkûm ve tutuklular tarafından bizzat pi irilirdi (BOA, DH.MKT.,
nr. 1294/81).
Sonuç
Bugün yıkılmı bulunan Kütahya hapishanesi ve tevkifhanesi, ehir merkezinde Ye il
Camii'nin yanından itibaren çar amba ve cumartesi pazarının kuruldu u alanın bir kısmını
içeren mevkide idi. ki ko u u olan Kadın hapishanesi ise; ayrıca hapishane ve tevkifhane
kar ısındaydı.
Kütahya hapishane ve tevkifhanesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler cinayet, cünha,
kabahat ve borç suçlarından hapsedilmi lerdir. ncelenilen dönemde en çok cinayet, yok
denecek oranda da borç suçuna rastlanmaktadır. Kütahya hapishanesinde bulunan tutuklu ve
mahkûmlar, cinsiyete göre ele alındıklarında kadınlar arasında erkeklere göre suç i leme
oranının daha az oldu u görülmektedir.
Nizamnameler ile mahkûmların çalı tırılması te vik edilmesine ra men, bu konuda
Kütahya hapishanesindeki mahkûmlar arasında istenilen a amaya gelinemedi i görülmektedir.
Öyle ki, 20 Aralık 1916 tarihinde 322 mahkûmun %9,6'sı bir i ile me gul iken, %90,4'ü
çalı mamı tır.
Bu arada Kütahya hapishanesinde, Anadolu'daki birçok hapishanede oldu u gibi
hijyenin temin edilememesi, kalabalık ve bakımsız olması, beslenme yetersizli i, dönemin zorlu
ko ulları sebebiyle mahkûmlar arasında tifo, verem, frengi ve uyuz gibi salgın hastalıklar
ortaya çıkmı tır. Yerel idareciler ve devlet, sava ın zor artlarına ra men hapishanenin bu
olumsuz sa lık ko ullarını düzeltmek için gayret sarf etmi , ama mali imkansızlıklar buna fırsat
vermemi tir.
ncelenilen dönemde Kütahya merkez hapishanesinde müdür, kâtip, gardiyan, hademe
gibi çe itli görevlerde yöre halkının istihdam edildi i bilinmektedir. Bunların aldıkları maa lar
ele alındı ında; bir standardın olmadı ı görülmektedir. Kadın gardiyanlar ile erkek gardiyanlar
aynı görevleri üstlenmelerine ra men aralarında maa farkı vardır. Bu durumun erkek
gardiyanların, idare ve muhafaza etmesi gereken mahkûm sayısının, kadın mahkûm sayısından
fazla olmasından kaynaklandı ı söylenebilir.
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Yakub Germiyano lu ve kayınpederi sayın Halil Kamil Altınkaya ile yapılan ki isel
söyle ide elde edildi. Kendilerine yardımlarından dolayı te ekkür ederim. Ayrıca
Kütahya hapishanesinin kapısının göründü ü çocukluk foto rafını bizim ile payla an
Yakub Bey'in e i Muzaffer Germiyano lu'na da te ekkürü bir borç bilirim.
Bu hapishane 3 Ocak 1983 tarihinde Eski ehir yolu üzerinde imdi mevcut olan
Cezaevine ta ınmı tır. Eski hapishane binası ise, pazar yeri yapımı için belediyece 1985
yılında yıkılmı tır. Bu bilgiler 15.03.2012 tarihinde Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza
nfaz Kurumu'nda nfaz ve Koruma Memuru olan smail Bayındır ile yapılan ki isel
söyle ide elde idildi. Kendisine yardımlarından dolayı te ekkür ederim.
" bu cetvel senenin her dört mâhî hitâmında mahallince imlâ edilecek ve en serî' vâsıta
ile Dâhiliye Nezâretine irsâl olunacaktır. Yoklama tarihleri Mart'ın ve Temmuz'un ve
Te rînisânî aylarının birinci günüdür. Zikr olunan günlerde yoklama bi'l-âhire aynı
günün tarihi cetvele vaz' olunacaktır. (BOA, DH.MB.HPS.M, nr. 16/73; 18/69).

7.

Mesela; "Hüdavendigâr Vilâyeti Kütahya Sanca ı Kütahya Kazası Hapishanesinin 4
aylık yoklama cetvelidir" (BOA, DH.MB.HPS.M., nr. 18/69). Kütahya Hapishanesine ait
tespit edilen yoklama cetvellerinde, yoklamaların yapılmı oldu u ay, Mart-TemmuzTe rinisâni eklinde belirtilmesine ra men, ait oldu u ay aralı ı üzerinde
durulmamı tır. Fakat Nev ehir Hapishanesine ait yoklamalarda, cetvellerin ait oldu u
dönemler Mart-Haziran, Temmuz-Ekim, Kasım- ubat eklinde yazılmı tır (De irmenci,
2011). Mente e Sanca ı Hapishaneleri yoklama cetvellerinin mülahazat kısmında ise bu
durum 1 Kasım-28 ubat, 1 Mart- 1 Temmuz, 1 Temmuz -1 Kasım dönemleri olarak
açıkça belirtilmi tir (Temel, 2009: 125-128) .
8. 1858 Tarihli Ceza Kanunu'na göre kısas ve recm dı ındaki ta'zir cezaları cinayet, cünha
ve kabahat olarak üçe ayrılmı tır. Cinayet; idam, kalebentlik, sürgün, ömür boyu rütbe
ve memuriyetten men ve medeni haklardan mahrumiyet cezalarını gerektiren suçlardır.
Mesela adam öldürme ve zina suçları gibi. Cünha; bir haftadan fazla hapis, muvakkat
sürgün, memuriyetten uzakla tırma ve para cezasını gerektiren suçlardır. Mesela
vurma, yaralama ve hırsızlık suçları gibi. Kabahat ise; hafif hapis, hafif para cezası ve
muayyen bir meslek ve sanatın yapılmasının tatili cezalarını gerektiren suçlardır (Atar,
2011: 93 ve en: 2007: 18).
Hapishaneler, 1880 Tarihli Tevkifhane ve Hapishaneler Nizamnamesi ile teoride ceza
sürelerine göre bir sınıflandırılmaya tabii tutulmu lardır. Buna göre; kabahat ve cünha
suçlarından dolayı üç aya kadar mahkûm olanların kaza hapishanelerinde, üç seneye
kadar mahkûm edilenlerin sancak hapishanelerinde, üç yıldan fazla hapis cezalarının
vilâyet hapishanelerinde çekilece i nizamnamenin üçüncü maddesinde yer almı tır.
Yine nizamnamenin 5. maddesi ile memleketin uygun yerlerinde birer umumî
hapishane kurulup, be seneden fazla kürek cezasına çarptırılanların bu hapishanelerde
tutulmaları kabul edilmi tir (Yıldız, 2002: 298; Bozkurt, 1996: 112 ve Çelik, 2006: 433).
9. Bu konuda benzer bir sonuç Nev ehir hapishanesi ve tevkifhanesi için de söylenebilir.
De irmenci Kevser (2011). "XX. YY. Ba larında Nev ehir Hapishanesinin Genel
Durumu", I. Uluslararası Nev ehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Basılmamı Bildiri,
16-19 Kasım.
10. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Ali Gazel (2005). "Tanin Muhabiri Ahmet erif Bey'in
Notlarında Osmanlı Hapishaneleri", Hapishane Kitabı, Editörler: Emine Gürsoy
Naskali-Hilal Oytun Altun, stanbul: Kitabevi Yayınları, s. 143-151.
11. Havalenamenin gönderilebilmesi için Kütahya erkek ve kadın hapishanesindeki
hamam için gerekli malzemelerin türleri ve fiyatları ayrıntılı olarak düzenlenen ke f-i
evvel cetvelinde gösterilmi tir. Buna göre; Erkek hamamına mahsus büyük soba 1500
kuru , soba borusu ve dirse i 1000 kuru , Ocak bacasının yeniden yapılması 1152
kuru , hamam içine yeniden ta dö enmesi 6400 kuru , büyük bakır kazan 3000 kuru ;
kadınlar hamamı için küçük soba 1000 kuru , soba borusu ve dirsek 600, küçük bakır
kazan 2000, Çama ırlık yolu duvar yapımı 2700, zemine ta dö eme 2400 kuru tur.
Bunlara usta ve amele ücretleri de dahil edilmi tir (BOA, DH.MB.HPS.M., nr. 55/28).

- 275 Burada dikkat edilmesi gereken husus Kütahya hapishanesine hastane odası yapılması
için 7 Nisan 1914 senesinde çizilen planda bir hamamın oldu udur. Dolayısıyla
Kütahya hapishanesine yeniden hamam yapılması durumunun söz konusu oldu u
anla ılmaktadır (BOA, DH.MB.HPS., nr. 113/3).
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EKLER
Ek 1: Kütahya Hapishane ve Hastanesinin Planı

Kaynak: BOA., DH.MB.HPS., nr., 113/3.

- 277 Ek 2 : Kütahya Hapishanesi Genel Görünümü
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Ek 3: Kütahya Hapishanesi Giri Kapısı

