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Hapishaneler

Türkıyede Hapishanelere giren ve çıkanlar
1926- 1929

Sene Girenler Cıkanlar
1926 100,495 . 100,402
1927 93,863 94.262
1928 108,382 107,060
1929 88,105 91,921

390,845 39J,645 [*]

. ,

Türkiyede haplsharıelere giren ve çıkan
mevkuf erkekler

Sene Girenler Çıkanlar
1926 31,283 31,140
1927 32,069 30,388
1928 35,122 35,030
1029 35.559 34,160

. 135,033 J30,608

Türkiyede haplshanelere giren ve çıkan
mahkum erkekler.

Sene Girenler Çıkanlar
1926 62,513 62,616
1927 55,002 55,170
1928 65,666 64,625
J929 47,107 50.918

230,288 233,:~29



Türkiyede

.
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hapishanelere giren ve çıkan-
mevkuf kadınlar

Girenler Çıkanlar--1,573 1,501 .
1,448 1,456
1,550 1,543
1.482 2,!)09
6,053 7,009

Sene

1926
1927
1928
1929

Türkiyede haplshanelere giren ve çıkan'
mahkum kadınlar

CıkHnlar

5,145
5,248
5,862
4,334

Girenler

5,126
5,344
6,044
3,957

Ssrıe---
1926
1927
1928
1929

20,58920,471

Mulahazat

Yukardaki rakamlar bize terbiye, senayi, çiftçilik ve'
inşaat sahalarmda'[hapishanelerde ne ele geçmez fırsatların
mevcut olduğunu gösterir. 1926- ı929 seneleri esnasınd~
hapishanelere girenlerin adedi 390,845 ~e çıkanl~rın adedı
ise 391,645 dir. Ayağıimza kadar gelmış ham bır madde-

[*] Istatistik yıllık, üçüncü cilt -1930 dan aldığımız bu ~aka~-
ların bazılarında, hapishaneden çıkanlar girenlerden da~a az gos:erıl-
miştir. Bunda y~ mürettip hatası ve yahut 1925 senesınd~ hapisha-
neye glripte çıkmamış mevkuflar ve mahpuslartü adedi 1926 ya

ilave edilmiştir,
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nın üzerinde çalışmasını ihmal etmişiz. Acaba işliyecek
usulleri bilmediğimiz ve ilmüfenne malik olmadığımız
için mi böyle büyük bir ihrrialde bulunduk? Hayır, ne
birinci ve nede ikincisidir .. Bu ihmal ve hatarnız şimdiye-
kadar daha mühim adettiğimiz işlerle meşğul oluşumuz;
ve bu mesele ile yakından alakadar olacak zaman bula-
mayışımızdan ileri gelmiştir.

Bir çok memleketler gibi bizde rnahkümu, yaptığı ve
işlediği cürümden dolayı nedamet ettiretecek usulün zahmet
meşekkat ve zulüm olduğunu zan etmiştik; ve bu cezaları
tatbikte gecikmedik, ve çekinmedik, Senı lerdenberi tatbik
edilen bu cezaların cemiyetin üzerinde fevkalade müsbet
bir tesir yapmayışı, bizi düşündürrneğe değer bir rnese-
ledir. 1929 senesinde Türkiyedeki hapishanelere giren-
Ierin adedinin 100,495 olduğunu görüyoruz. 1927 senesinde

adet 93,863 çe düşiyor, fakat 1928 senesinde mahkumların bu
adedi 108,382 ye fırlıyor. Demek oluyorki hapishanelerimiz
ve t.vkifhanelerimizde kullanılan' ceza .usulleri yanlıştır.
T erbiyeleri cemiyet içinde ihmal edilmiş vatandaşların
ıslahmin ıslah müesseseleri ismini taşıması icap eden hapis
hanelerde de bir kerre daha' ihmal edildiği anlaşılıyor.

Bazı suçluların ve mücrirnlerin, cemiyetin selameti için
mahafaza altında ve höcrelerde bulunmaları lazım geldiği,
mütalaası serdediliyor. Peki amma, işlenen cürüm ve suç-
ların adedine göre hangi mü~rim veya suçlunun höcrelere
kapatılabileceği meselesini bugün cari olan usulle halletmek
çok güç değil midir? Bir az daha evvel bahsedildiği gibi
ceza kanunları ve usulleri cemiyete; istenilen müspet fai-
deleri teminden acizdir. Zaman ve mevcut istatistikler bize
bunun böyle olduğunu ve bu gidişle başka türlü olamıya-
cağını gösteriyor. Bugünkü hapishanelerdeki muvaffakıyet-
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sizliği idareye atfedenler de olabilir. Fak~t asıl hata mah-
pusların koğuşlarında layıkıyle barındı~ılmamalarından ~e
meselenin psikoloji ve içtimaiyat noktaı nazarınd~n tetkık
edilmemesindedir. Bizde bir iki sene evvel tatbıkı arzu
edilmiş höcre sistemi vardı. italyada cari bu siste~in. Tür-
kiyede tatbikıne ne imkan ve ne de saha v.ardır: Zır~ ıtalya
irsi mücrimleı i ile tanınmış bir memlekettır. Bızde .ıse ka-
til fi'li umumiyerle tehevvür neticesi ika edilir. H~pıshane.

i lerin bir çoğunda mahkümlara gıda namına bl,r som~~~
ekmekten başka hiçbir şeyin verilmediği ve verılemedıgı
söyleniyor, Çünkü mahkumların gıda ve taayyüşlerine
bunddan fazla sarfedecek para yokmuş, İlk rıazarda bun~n
çok acıklı olduğunu görmek kabil olmakla ~e,ra~~~, kapıs-
hanelerde hüküm süren atalet göz önüne getırıldıgı zam~n,
başka türlü düşünmek mecburiyeti hasıl oluyor, 393hapis-
hane ve tevkifhane binalarına, mahkum ve mahbuslara

'senede bütçeden büyük bir meblağm vsarfedildiğine göre,
hapis 'müddetlerini atalet içind,e geçi:en mahkum ve ma.h-
pusların her birine günde verilerı bır s?mun, ekmek~ bıle
çoktldeğil midir? Biz burada hatanın kıme aıt oldugl1n~
aramıyoruz; meseleyi iktısadi ve kaybolan zaman ve kabı-
liyet noktai nazarında tetkik ediyoruz.
. İşsiz hapishaneler ve tevkifhanelerin, içindeki ,ma~pus
ve mahkumların ruhları üzerinde yaptıkları menfı tesırler
dahi ayrıca tetkika değer bir rnevzudur, Gönderilen sual-
lere cevap veren 200 hapishane ve tevkifhanede~ ancak
(21) inde küçük mikyasta ve gayrı muntazam bır ,hald,e
san 'at gösteriliyormuş (sahifa 4). Mahpusları rrıenf tesır
ve görüşlerden müspet tesir, ve görüşlere se,~kedecek, ken-
dilerini ve boş zamanlarını ışgal edecek muspet meşg~le-
lerdir. Hapishanelerden bazılarını ve müsait olanlarını çıft-

'..
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çiIik ve ziraatle meşgul ola bilec k bir hale koymalı. Yazla-
r~, hasat aylarında reçbeılikle bağ ve çubuğiyle ve tarla-
sıyle meşgu~, köylünün yol vergisini vermediği için yollar-
da çalıştırılması, ekinin biçilmemesine, tarlasının sürülme-
sine ve harmanının yağmur altında kalmasına arnil olur,
Halbuki dört duvar arasında işsizlikten, hararetın tesirin-
den bunalan mahpuslar yollarda, kabında çiftçilik ve tar-
lalarında çalıştırılsa ve sayıerinin semeresi olarak ellerine
de bir miktar para teslim edilse, bu suretle kendi gıdala-
rına daha iyi bakrlss, kendileri için de, devlet icin de daha
faydalı olmaz .mı? Hapishanelerden uzak yerlerde yapıla-
cak yollarda bıIe mahpusları, geceleri, çadırlar altında mu-
hafa,za edebilmek kabildir, Bundan gaye mahpusları miis-
tahsıl kılmak, sıhhatlerine baktırabilrnek ve devletin ayağı-
na gelmiş bir sermayeden istifade etmektir, .

Vaşingtonde Adliye dairesi hapishaneler şubesi müdür
muavininden alınan bir mektupta şayanı dikkat şu malü-
mat vardır:

" Bi: senede,n?er~ devam eden müteaddit kamplardan
yalnız bır tanesı ınzıbat kuvvetlerinin hudutIarı içinde bu-
lunur, Mahkumlar ve marpuslar yol inşasında kulübelerin
tamirin.de, çadırların kurulmasında ve sair işle;de istihdam
edilir. Içinde yaşadıkları barakaların etrafı tellerle örülüdür.
Kamplardan biri inzibat kuvvetinden uzak bir çiftliktir.
Etrafı duvarsız olan bu çiftlikte pek yakında 600 mahkü.

-mun çalıştırılacağı tahmin ve ümit ediliyor. Amerikada
kamp teşkilatı çok m,uvaffak olmuş bir sistem addedilir.
Bu, kamplarda mevcut i500 rnahpusun çoğu hapishane-
enn kapılarinı kırmak ve duvarlarını delmek derecelerine

. gelmiş -(Atlanta) eyaİetindeki 'mahku'mlar teşkil eder.
Erkek ve kadınlara mahsus iki ıslahhanenin etrafına
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duvar' çekilmemiştir. Bundan başka (Adada?) mahpusların
tedibine diğer bir hapishane daha vardır ki onun da etrafı
duvarsizdır.

Yukarıdaki müesseselerde mevcut mahpuslat la, kamp-
larda çalışan mahpusların adedi, umum mahkum ve rnah-
pusların adedine nisbeten yüzde kırkı bulur. .

Müesseselerimizdeki. 12500 mahpustan 5000 i ya du-
varsız hapishanelerde veya kamplarda veyhut da çiftlikI r-
de çalışırlar."

Müstakebl Hapishaneler:

Medeni memleketlerde bu sahada sarfedilen faaliyet
ve yazılan yazılar bize müstakbel hapishanelert~ konacak
mücrimlerin 've onlara yapılacak muamelenin daha başka
olacağını gösteriyor. Hakim, bir mücrim veya suçlu hak-
kında kararını verirken hapis müddetini tayinden sarfına-
zar ederek onun ıslahı nefseitiğine ve cemiyetin selameti
temin edildiğine kanaat getirdiği takdirde 'serbest bırakıla-
caktır. Bu da ancak ienni ve ilmi usullerin mücrim veya
suçlunun .hayati veya şahsiyeti üzerinde tatbikı ~Ie ~abildır.
Bu suretle serbest bırakılacak mahbusların cemıyetın aley-
hine çalışmaları hususi, daha müsbet tarzda hertaraf
edilmiş olur.

Hapishane binaları :

Tevkifhane ve hapisane binalarının şehrin tamamile
haricinde inşa edilmiş olması ve mahpusların kendi gıdala-
rını kendi- ellerile tedarik etmek için ziraatla rneşğul ola-
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~ilmeleriııe elverişli arazi ile muhat olması aranacak· mü-
hım şartlardandır. Büyük şehirlerin hapis müesseselerine gelen
mahkürnlerın cürümlerine göre değil, fakat şahsiyetlerine
nazaran tasnif edilecekleri için, müessesenin bir kısmında
ta:,nif ~~veli~esi.nin fenrıi ve ilmi bir tarzda yapılmasına müs~it
bır klınıge ıhtıyaç görülecektir. Taştan ve demirden bina-
lar .ve hücreler ise umum suçlular için değil, fakat islahı
kabılolmayan ve cemiyetin hakiki duşmanı addedilecek
muahdut canavar mücrimlere tahsis edilecektir. .

Hapishanelerin idaresi:

Bu n.evi hapi~h.ane.lerin müdür!üklerine \ getirilecek şa-
hıs~arda ıdare kabiliyeri ve tecrübesi aranacaktır. Bir mek-
~ebın. veya terbiye müessesesinin başına getirilenlerden
Iste~ı1en ve beklenilen meziyetler ve kabiliyetler derecesinde
mezıyet ve kabiliye:ler aranacağı çok muhtemeldir.

Sıhhal İşleri:

Büyük hapishanelerde sıhhat işlerine bakacak bir dai-
reni~ i~dası ,ve bu daireye. ruhiyat ve psiyatri şubeıeri~in
raptı lazımgelecektir,

Talim ve Terbiye:

Müessesenin proğramı, her noktai nazardan, terbiye
prensipleri üzerinde hazırlanacak ve görülecektir, Umumi
terbiye ile beraber mesleki terbiyeye ve sıhhat terbiyesine
çok ehernmiyet verilecek ve içtimai fikirler ile san 'atların
ihdası için icabeden talim ve terbiye mizarı itiba~a
alınacaktır.
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Sanayı:

vI' her mahpusa bir günlük iş hazrrla-Bedenen sag am . . f tt' - . ra
. '. d müessesenin kendısıne sar e ıgı pa

narak bu. ış _sa~esın e f sana i' hakkınde hazırlanacak
çıkarılabılecektır. Mamahı hYatta muvaffakiyet temin- d maksat ma pusa ay
program an 'h' hanede sa'yileri neticesinde elde
etmektir. Mahpl,1sl~rın apı~ . h eye, bir kısmı ailelerine
ed.~lecbekk·p·adranısnerbb~s:I~~~kı~d.I:la~~vakit kendilerine teslimmute a ısı e
edilecektir.

Disiplin:
, , ,. nin nizamna-Disiplinden m~~sat ~ahpus~arın muessese seci elerinin

'ne intibak ettırılmesınden ziyade, ayrı ayrı y
mesı , M" d mevcut mes-
inkişaf ve te~~:l~~: k:~~f~~i,pu~I:~~S:z:rıerine yü~le.
ulıyetlerın mu , ti bir nümunesi olan mues-
tilecektir. Bu sure~le ~(r.nıye I~es'uliyetıerini bilfiil deru 'ıte
sesenin bir çok ışlerı~ı. ve ., n ehem j i etini ve
etmekle mahpuslar teşrıkı mesaıyı, o~uk ış :ıurlar ki,

.. h t anasını daha eyı avram
tabiatile ay~ ın m i h h i etmelerine müessir olur. İşte
bu hareket bılvasıta. iS aıa . i istinaden kurulduğu
bu nevi müesseselerin, bu ..p:.ensıp er~ t i de eksilmeğe
ve idare edildikleri gün, curum cemıye ıçın
başlıyacaktır.

Nev york'ta Çocuk Köyü:

, ' ene evvel 'tesis edilmiş bir' Nevyork
ç N:v~~yr~ t~a~:~r~ Çocuk Köyünün işgal ~ttiği .rhazi 300

ocu kı ikametıne ma sus vedönümdür. Burada suçlu çoc~ arın . dilmi 30
zamanla çocukların kendilerı tarafından ınşa e i mış
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kulübe, bir mektep binası ile müteaddit san'at mektepIerivardır.

Kısmen Nevyork hükumeti ve' kısmen de hususi iane-
lerle idare edilen bu müessese evde, mektepte ve cemiyette
mevcut prensiplere ve kanunlara gayrı şuuri Ve ötürü
hareket eden aklerı ve vücutç normal 7 - 17 yaşına kadar
çocukları kabul eder. Bu çocukları tetkik ve teşhis ederek
haleti ruhiyelerini anlamaya çalışır; problemlerini] halle
yardım ederek çocukları mensup oldukları eve, mektebe
ve cemiyete intibak ettirmeğe oğraşrr.,

M~essesedeki tasnif komitasının vereceği karara göre
çocuk ailesine ve evine iade edilir. Tasnif komitasi çocuk-
ların hayatile yakından alakadar müessesedeki muhtelif
şube reisIerinden müteşekkil bir heyettir. çocuk kiliniğin
vesayasına göre çocukları mektebe, işe veya eve yerleştirir.
Çocuk mahkeme ve içtimat müesseselerinin tavsiyeleri
üzerine köye gelen ve gönderilen çocuklar mezkür müesse-
selerin himayelerine .tevdi edilerek çocuk köyünden terhis
edilir. ÇOcuğun terhisini müteakip sui hareketi görülürse
salahiyettar ve mesul müesseselerin kararı üzerine Çocuk
Köyüne, iade edilir. Nevyorktaki "Çocuk Köyü" beşyüz
çocuğun terbiyesine bakar. Otuzkulübenin her birinde
takriben 20 çocuk mevcuttur. Bunlar biraile hayatı yaşar-
lar. Her kulübede erkek çocuklara babalık ve kız çocukla.
rına analık yapacak kudret ve liyakate malik yaşlı bir
erkek ve kadın vardır,

Ta/im ve terbige,

Çocuk Köyü » nde ilk mektebin son iki sİnıfında oku-
tulan derslerle orta mektebin dersleri tedris edilir. Çocuk
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ların bazılarına mühim mikyasta el işi tedarik edilir.

16 yaşını bitirmiş erkek çocuklara san'at atelyelerinde
şu san'atlar ögretilir: Matbaacılık, doğramacılık, otomobil
makinistliği, duvarcılık, elektrikçilik, boyacılık, alelümurn
makinistlik, demircilik, lağım kurşunculuğu ve saire. 12
yaşına girmiş cocukların sanat kabiliyetlerini ve istidatlarını
anlamak üzere bu sindeki çocuklara bir' san'at atelyesinin
açılması mütesavverdir.

Kızlara tatbik edilen akademik program erkek çocukla-
rınkinden şu farkla 'ayrılır: Kızlar akademik tabahat, dikiş
ve çamaşıra ait arneli dersler gösterilir.

lçtimai ve tcrbiyevi faaliyet ve eğlenceler icin kız çocuk-
ları ile erkek çocukları arasında mütemadi bir teşriki mesai
mevcuttur.

Çocuk Köyünde Program:

Nevyorkta " Çocuk Köyü" namını taşıyan müessesenin
idare müdürü mister Leon C. faulkner Mister Şo'ya gön-
derdiği mektubta müessese programı hakkında şu malumatı
vermektedir:

Köy müessesesine gelen çocukların ferdi ihtiyaçları tet-
kik edilir. Çocuklara tatbik edilen ruhi mihakler, çocuğun
kendisile müessese erkanı arasında geçen muhavereler ve
çocuğun mazisi ve ailesi üzerinde yapılan tetkiklerle, çocu-
ğun, « Köy Müessesesi ,) tesmiye edilen müessesede takip
edeceği program tespit edilir. Yedi sekiz ay zarfında çocu-
ğun mektepteki sa'yi ve tavru hareketi nezaret altında
bulundurulur. Bu müddetın hitamında, icap ettiği takdirde,
mektep iş programındatebeddülat yapılır. .

Suçlu çocuk" Köy Müessesesine" gönderildiği ilk
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hafta zarfında köydeki kulübe u ' ,
Bu guruba gönd 'I' k ' ~ ruplarından bırıne verilir.en ır en çocugun ..
kulübe gurubunu teşkil 'd yaşı umumı ınkişafı ve
itibare alınır. Mesela ; 4 e en çoc~kların şahsiyetleri nazarı
ğun aynı yaştaki faal yaşltdakı faal ve ceval bir çocu-
durulması çocuğ un ve ırubı çocuklarla bir arada bulun-

K" ve guru un ehinedir
oyde yaşayan her çocu ~ ..' . \'

vardır. Sabah saat altıda k gun gundelık ?i: programı
yapılacak işini yapar- ~ab hal~arh herkes gıbı kulübede
kadar askeri talim y~ptırııa b advealtısını yer; bir saat

.. . ır, un an sonra d
gore ışe ve yahut mekteb 'd .. ~ a programa
v~ kuIübede görülecek işle~i g~r~' k~g!e ~emeğini yemek
bır zaman vardır O g e ıçın bır buçuk saatlik
, , ' yun oynamak vey ht' tiıçın de yarım saatlik b' a u ıs ırahat etmek

i ır zamana m" d' , ,
sonra mesela saat 1 30 d' usaa e edılır. Ondan
başlar. Öğleden son~a saa~ ıŞ, mektep ,,:e atelye programı
Akşam yemeğine kadar a:'~O da kul~?elere avdet edilir.
gezilir, eğlenilir ve 'oy ( Ş m yemegı beş buçuktadır)

un oynanılır Y , .
şamları saat 6-830 k d ,az mevsımınde ak-
K

. "a ar atelyenin iıŞ ve son bahar mevsimI . oyun arı oynanılır.
kadardır. Geceleri de keırınde oyun Saatleri 4,30-630

çocu aı ın mekt '
okumak için müsait i up yazmak, kitapzaman arı clur B" "k
mahsus haftada üç def . ti . uyu çocuklara
olur ve. bu toplanmalard: ı~ıma salonunda toplanmalar
bazan da sinema gösterili Aa~en . konfranslar verilir ve
salonunun haricinde egl i ır. ryt a bır veya iki defa içtima

ence J oplanmalar tertip edilir.


