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ÖZET 

Bir kişinin canına kast ederek yaşamına son vermek ağır cezadır. Bu suçun 
hukuktaki cezası kısas etmektir. Kısas yapılamadığında fail bedenî ve maddî bir bedel 
ödemek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti ceza hukukunda Tanzimat öncesinde ve 
sonrasında sıkça başvurulan cezalardan olmuştur. Tanzimat’ın ilanından sonra kısas 
cezaları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden 
989 Numaralı Divân-ı Hümâyûn Defterleri kataloğuna kayıtlı, kısas cezasını içeren 
1840-1909 yıllarında tutulmuş 10 adet Nefy ve Kısas Defterleri bulunmaktadır. Osmanlı 
Arşivi’nden temin edilen H.1291-1327/M.1874-1909 tarihli 10 Numaralı Kısas Defteri 
Nizamiye Mahkemelerinin hükümlerini içermektedir. Çeşitli sebeplerle adam öldürme, 
eşkıyalık, ev kundaklama, etnik kargaşa, 31 Mart Vakası ve Adana-Ermeni Olaylarına 
dair hükümler mevcuttur. Bu suçlarda adam öldüren, toplum huzurunu bozmak isteyen 
ve devlete hainlik yapanlar kısas cezasına uğramıştır. Deftere intikal etmiş davalarda 
kısas cezasının yanında, kürek, kal‘a-bendlik ve hapis cezaları da bulunmaktadır.  

Çalışmanın Osmanlı Devleti ceza hukuku tarihine ve sosyal durumu üzerine 
çalışmak isteyenlere fayda sağlayacağını temenni ederiz. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı hukuku, İslâm hukuku, Kısas, Suç, Ceza. 
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ABSTRACT 

Taking a life of someone deliberately is a major crime. The punishment of that 
crime is Qisas (Retribution) in the Islamic Law. When the Qisas is not possible, the 
perpetrator would be punished physically and financially. Both before and after of 
Tanzimat, the Qisas was one of the frequently referenced punishments in the Ottoman 
Penal Law. After the proclamation of Tanzimat, separate records for Qisas punishments 
were kept.There are ten different Nefy (Exile) and Qisasregisters about the Qisas crimes 
were kept between 1840-1909 at the number 989 catalogue of Divân-ı Hümâyûn in 
Prime Ministry Ottoman Archives. The number 10 Qisasregister from H.1291-
1327/M.1874-1909; which was provided from the Ottoman Archives, includes the 
rulings of the Nizamiye courts. There are rulings for various reasons; such as murder, 
home arson, ethnic disturbance, 31 March Incident and the Armenian Incident of 
Adana. In these crimes; the people who had murdered, had attempted to disturb the 
peace and had committed treason had been punished with Qisas. Besides Qisas there are 
punishments which was recorded to the register; such as imprisonments, penal 
servitudes (kürek) and confining in the fortress (kal’a-bendlik). 

We hope that our study would be useful for anyone who wants to study the 
social conditions and the history of penal law of the Ottoman empire. 

Key Words: Ottoman Law, Islamic Law, Qisas, Crime, Punishment. 
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ÖNSÖZ 

Tarih çalışmalarında gerçekliği yansıtma aşamasında birinci el kaynak 
kullanmak çalışmanın değerini ve niteliğini arttırmaktadır. Belgelerin bolluğu biz 
tarihçiler için önemli malzemelerdir. Bu konuda Osmanlı Arşivi kaynakları bir derya 
diyebilceğimiz niteliğe sahiptir. Buradaki her belge bir tarih olma özelliğini taşımakta 
ve tarih çalışmalarının daima bir kısmını oluşturmaktadır. Ceza hukuku çalışma 
sahasında da mahkemeden çıkmış her belge ve doküman bu alanda yapılan çalışmalarda 
büyük öneme sahiptir. Osmanlı Arşivinde yer alan Bâb-ı Âsafî Nefy ve Kısas Defterleri 
katalog serisinde bulunan defterler Tanzimat sonrasında ceza hukuku için önemli 
kaynaklardandır. “10 Numaralı Kısas Defteri” başlıklı tez çalışmamız katalog serisinin 
son defteri olup intikal ettiği dönem için mühim bilgiler sunmaktadır. Kısas defterinden 
edindiğimiz bilgilerde günümüzde de yaşanması muhtemel olayların o dönem içinde de 
yaşandığı görülmektedir. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere İslam 
hukukunun öngördüğü kısas cezasının, Osmanlı Devleti’nde de başvurulan cezalar 
arasındadır. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde kısas cezası, en son 
1987 yılında verilmiştir. Şuanki Türk Ceza hukukundan 9 Ağustos 2002 yılında da 
tamamen kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti’nin af tanımayan ceza hukuku, İslam hukuku 
ve daha sonrasında çağına uygun olarak hazırlanan 1858 Ceza Kanunnamesi 
kapsamında yargı sürecinin ne derece dikkatli işlediğinin ve ne derece önem verildiğini 
görmeye çalıştık. Tez çalışmamız, giriş ve üç bölümden oluşmamaktadır. Giriş 
bölümünde Osmanlı’nın klasik döneminde hukuk yapısını oluşturan şer‘î ve örfî 
kaynaklarına ve Osmanlı’da cezaya değindik. Ardından birinci bölümde Tanzimat ile 
birlikte reform sürecine giren adalet sisteminde yeni oluşturulan kanun ve mahkemelere 
değinmeyi uygun bulduk. Ayrıca Tanzimat’tan sonra kısas cezasını ele alırken ilk olarak 
İslam hukukunda kısasın izahını yaparak yeni kanunname ile karşılaştırılmasını 
vermeye çalıştık. Hemen akabinde ikinci bölümde 10 Numaralı Kısas Defteriminin 
değerlendirilmesi ele alındı. Son olarakta transkripsiyon ve özetlerini ekleyerek 
çalışmamızı tamamladık. 

 Tez konusunun belirlenmesi aşamasında ve sonraki süreçte bana destek olan, ilgi 
ve yardımlarını esirgemeyen aynı zamanda daima yol gösterici olan kıymetli 
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GİRİŞ 

“Hukuksuz devlet, devletsiz hukuk olmaz”,  

 İnsanlar en ilkel çağından beri topluluk halinde yaşarlar. Bu topluluk halinde 
yaşama, iyi veya kötü birçok maddî ve manevî durum ve vakaları ortaya çıkardığı 
görülür. Maddî ve manevî olayların birleşimi, toplulukların kendine özgü yaşayışını, 
toplum yapısını ve yönetimini meydana getirmektedir. Bu manada topluluk veya 
devlet lideri, toplumu ve kamuyu koruma sorumluluğu hasebiyle temel ilke ve 
kaidelerini esas alarak, bireylerin fütursuzca hareket etmesini önlemek, aynı zamanda 
bu bireylerin topluluğa bağlılığını sağlamak ile hak ve hürriyetlerini korumak için 
yazılı veya yazısız birtakım kurallar koymaktadır. Bu manada hukuk, insan 
topluluğunu düzenleyen emir, yasak ve yaptırımların bir araya gelmesi ile 
oluşmaktadır. Hukuk geniş anlamda, toplum düzenini bozmak isteyen ve kanunlara 
aykırı davranan, şahsa veya devlete karşı suç işleyen kişilere karşı belli bir takım 
yaptırımlar belirlemektedir. Bu durumda yaptırımlar, hukukta müracaat edilecek ceza 
hukukunu meydana getirmektedir. Hukukun içinde özerkleşen ceza hukuku 
suçlulara, belirlediği ölçüde ve farklı şekillerde ceza çeşidini ortaya koymaktadır1. 
Ceza hukuku adaleti tecelli eder. Suçluyu cezalandırırken aynı hukuk kapsamında 
mağduru korur. Hukuku oluşturan maddeler bir yana dursun hukukta mühim olan 
hukuku oluşturan, hukukî mevzuat kaynağıdır.  

Avrupa devletleri üzerinde nüfuzunu hissettirmiş, üç kıtaya hâkim olmuş 
Osmanlı Devleti’nin hukuk yapısı, elbette İslam hukuku ve Türk devlet geleneği olan 
örf ve adetlere dayanmaktadır. İslam hukuku, şer’î hükümleri oluşturmaktadır. 
Yaşayış biçimi olan örf ve adetlerden oluşan kurallar ve ayrıca padişah 
kanunnameleri, örfî hukuku meydana getirmiştir2. Şer‘î3 hukuk tek bir kaynağa, 
Kur’an’a ve onun nasslarına4 dayanırken, örfî5 hukuk Osmanlı Devleti’nin Türk 
ananelerinden örnek aldığı âdet ve örfler ile fethedilen yerin yaşayış biçimiden 

                                                            
1Cezalandırma şekilleri tarih boyunca topluluklar veya kültürlere göre değişmiştir. Cezalar genellikle 
toplumun önem verdiği unsurların yanında zaman ile dönemin teknolojik gelişmişliği çerçevesinde 
şekillenmektedir. Örneğin Göktürklerde at çalmanın idam suçu olması fakat Osmanlı Devleti’nde at 
çalmanın böyle bir ceza gerektirmeyip hırsızlık suçuyla yargılanması gibi. 
2 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet, Kronik Yayınları, İstanbul 2016, s. 44.  
3 Şer’î: şerîata ait, şerîat-ı garraya mensup anlamındadır. Şer’ kelimesinden gelmekte olup: Allah’ın 
emri, âyet, hadis, icmâ-i ümmet ve kıyâs-ı fukahâ yani şerîat-ı İslâmiyyeye mutabık olandır. Bk. 
Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Kapı Yayınları, İstanbul 2011, s.770, Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-
Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 2008,  s. 989-990.  
4Nass: Sarihlik açıklık anlamına gelmektedir. Bir iş hakkında, Kur’an ayetinde ve hadiste sahih bir 
açıklamadır. Sami, Kâmûs, s. 1461 
5 Örf: âdet, hüküm, gelenek olarak kabul edilip toplumda yerleşmiş, eskiden kalma makbul olan, adet 
yerine kullanılan bir tabirdir. Hukuk konusunda da, maruf yani bilinen manasında insanlar tarafından 
hüsn ü telakki ve kabul olunan şey demektir. Bk. Devellioğlu, “Örf”, s. 850; Ayr. Bk. Mehmet Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, MEB, İstanbul 1993, s.746; Ahmet Yaman 
- İsmail Çalış, İslam Hukukuna Giriş, M.Ü. İFAV Yayınları, İstanbul 2016, s. 50. 



2 
 

oluşmaktadır6. Neticede Osmanlı Devleti’nin yönetim yapısında şer‘î ve örfî 
hukukun birlikte uygulandığı görülür. Özellikle adalet sisteminde bunu belirgin 
olarak görmek mümkündür. Nisa suresinde, “Allah’a ve onun peygamberine ve 
sizden olan ulu’l-emrin emir ve yasaklarına itaat ediniz.” diyerek hem şer‘î hem de 
örfî hukukun uygulanmasını bildirmiştir7. Türk-İslam devletlerinin hukuk yapısında 
olduğu gibi şer‘î hukuk ve örfî hukukun ilkeleri birbirini tamamlayarak, Tanzimat 
devrine kadar kendini geliştiren bir Osmanlı hukukundan bahsetmek doğru olacaktır. 
Hukuk yapısındaki gelişim ve değişimleri görmek için hukukun alt birimi olan ceza 
hukukunun icrası neticesinde tutulan ceza defterlerini incelemek gerekir. Başkanlık 
Osmanlı Arşivi’nde bulunan defterler bu alanda önemlidir.   

Bab-ı Asafi Divan-ı Hümayun sicilleri Nefy ve Kısas Defterleri katalogunda 
yer alan, mahkemde görülen dava hükümlerinin kaydını içeren 10 adet defter 
bulunmaktadır. Bu defterler Tanzimat döneminden sonra tutulmaya başlanmıştır.  
Hem bu özelliği hem de nefy ve kısas cezalarına ait müstakil defterler özelliğinin 
olması döneminin ceza tahkiki açısından önem göstermektedir. Tez çalışmamız olan 
defterimiz ise kataloğun son defteri olup 10 Numaralı Kısas Defteri şeklinde kayıt 
edilmiştir. Bu nedenle tez başlığımızı, defterimizin kayıtlı adıyla, 10 Numaralı Kısas 
Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi olarak belirledik. Çalışmamız, 
XIX. yüzyılda Nizamiye Mahkemelerinden ve Şer‘îyye Mahkemelerinin davaya 
iştirak ettiği vakalarda karara bağlanan dava hükümlerini ihtiva etmektedir. Bir olay 
veya durumda aynı tavır ve hareketle davranmak geniş manada kısas anlamına 
gelmektir. Dar anlamda kısas, idam cezasını karşılamaktadır. Burada kısasın, idam 
manası olarak ele alındı. Çalışmamızın ana kaynağı olan söz konusu defter kısas 
gerektirecek suçların vuku bulduğu olaylar, bu suçların yargılanma süreci ve kısasla 
birlikte verilen muhtelif cezalar kayıtlıdır. Kısas cezasının yanında belli sayıda kale 
hapsi, hapis cezası ve kürek cezası gibi cezalar da bulunmaktadır. Nitekim defteri 
tahlil ederken bu cezalardan bahsedilecektir. Ayrıca Osmanlı’nın bu cezaları 
uygulamasına, kaynaklarına ve yargı ayağına değinildi.  

Çalışmanın kapsamını Kısas Defterleri’nin içeriği oluştururken hükümlerdeki 
vakalar, özellikle kısas gerektirecek suçlar ve bu suçlara verilen cezalar, ayrıca 
davaların görüldüğü mahkemeler içeriğin sınırlandırılmasında yol gösterici olmuştur. 
Nefy ve Kısas cezaları üzerine katalogta yer alan 10 adet defterin ilk beş tanesi 1840-
1863, diğer beş tanesi 1863-1909 yılları arasında tutulmuştur. Yaptığımız literatür 

                                                            
6Âdet: Kelime manası ile burada mühim bir kullanım şeklini ifade eder. Örf, adettir. Âdette yaşayış 
biçimidir. Türk devletleri tarafından yapılan bir uygulamadır. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Kapı 
Yayınları, İstanbul 2011, s. 921, Bk. Adnan Koşum, “Osmanlı Örfî Hukukunun İslam Hukukundaki 
Temelleri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.17, S. 17, Konya 2004, s. 
146-147; Murat Şen, “Osmanlı Hukuk Yapısı”, Osmanlı, C. 6, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, 
s. 334. 
7 Nisa, 4/59.    
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taramasında Nefy ve Kısas defterleri kataloğundaki ilk defter, Tekin Gür tarafından 
yüksek lisans tezi olarak hazırlanan “1 Numaralı Nefy ve Kısas Defteri’nin (1-
35.varaklar) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” adlı çalışmasıdır.  Bu defterin 
diğer kısmını yine bir yüksek lisans tezi olarak çalışılmış “1 Numaralı Nefy ve Kısas 
Defteri’nin (s.74-134) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” tezinde sürgün ve 
kısas cezalarına dair hükümler içermektedir8. Melek Deniz tarafından “2 Numaralı 
Nefy ve Kısas Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi” çalışmasında kısas 
dair ceza hükümler olup 172 hükümde kısas cezası olduğu Deniz, tarafından tespit 
edilmiştir9. Tuğba Akıllı Nacar tarafından hazırlanan “3 Nolu Nefy ve Itlâk 
Defteri’nin (s.1-100) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi”, Ömer Kılıç tarafından 
hazırlanan “4 Numaralı Nefy ve Itlâk Defteri’nin Transkripsiyonu ve 
Değerlendirilmesi”, Harun Çoban tarafından da hazırlanan “5 Numaralı Nefy ve Itlak 
Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi”, Ali Turan tarafından “7 
Numaralı Kısas Defteri (H. 1273-1278/ M. 1857-1862)” çalışmalarından da istifade 
edilmiştir.  

Osmanlı ceza hukukunda Mustafa Avcı’nın, “Osmanlı Hukukunda Suçlar ve 
Cezalar” çalışması alanında mühim bir eserdir. Osmanlı Ceza hukukunda kısas 
hakkında yazılmış makaleler bulunmaktadır. Kısasa dair müstakil bir çalışma 
olmamasının sebebi İslam hukukunda kısas cezası kaidelerinin açıklanmış olması, 
Osmanlı Devleti de bu kaideleri kabul etmesinden kaynaklanmaktadır. İslam 
hukukunda kısas cezası hakkında modern İslam âlimi Muhammed Ebu Zehra’nın 
“İslam Hukukunda Suç ve Ceza” adlı eseri başvuru kaynakları arasındadır. Cezaların 
örfî hukuktaki yeri için referans kaynak olarak kullanılabilecek Ahmet Akgündüz’ün 
“Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri” isimli hacimli çalışmasıdır. Ayrıca 
Halil Cin ve Ahmet Akgündüz’ün ortak çalışması olan “Türk Hukuk Tarihi” eser de 
kayda değerdir. Mehmet Akif Aydın’ın “Türk Hukuk Tarihi” eseri de önemli 
kaynaklar arasındadır.  

 Osmanlı Devleti’nin ceza hukuku kapsamında kısas cezasının verilme usulü, 
yargı süreci, cezanın infazına dair müstakil olarak çalışılmış bir esere 
ulaşılamamıştır. Ancak Ahmet Kılınç’ın “İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı 
Hukukundaki Görünümüne ilişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili” isimli 
makalesinde idam cezası hakkında önemli bilgiler verilmiş olup özellikle 
Tanzimat’tan sonra Osmanlı mahkemelerinde uzun süre başvurulan 1858 tarihli Ceza 

                                                            
8Elif Özdermir, 1 Numaralı Nefy ve Kısas Defteri’nin (s. 74-134) Transkripsiyonu ve 
Değerlendirilmesi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
Kahramanmaraş 2018, s. 9. 
9Melek Deniz, 2 Numaralı Nefy ve Kısas Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2015, s. 44. 
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Kanunnamesi’nde idam cezasının durumunu ele almıştır10. Münteha Maşalı’nın 
İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “Ölüm Cezası” isimli maddesi de Ahmet Kılınç’ın 
makalesini tamamlamaktadır. Tanzimat dönemi Osmanlı Hukuk yapısı ve yargının 
işleyişi hakkında çalışmalar fazlaca bulunmaktadır. Türkler’in X. cildinde Mehmet 
Akif Aydın’a ait “Osmanlı Hukukunun Genel Yapısı ve Yargının İşleyişi”, yine 
Türkler’in X. cildinde yer alan Abdülaziz Bayındır’a ait “Örneklerle Osmanlı’da 
Yargının İşleyişi” adlı makaleleri de önemlidir.  

I. OSMANLI DEVLETİ HUKUKUNUN GENEL YAPISI 

 Yaklaşık 600 yıllık bir İmparatorluk olan Osmanlı’nın kendi boyunduruğu 
altında farklı din, dil ve mezhepten insanların yıllarca bir arada yaşaması ve 
imparatorluğun uzun yıllar dağılmadan yaşamasının sebebi ne idi? Sorusunu akıllara 
getirmektedir. Elbette ki bu durum kendine münhasır özellikleri olmasıyla 
açıklanabilir. Osmanlı Devleti büyük ölçüde Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük 
Selçuklu ve Abbasi Devletlerinin esas itibariyle İslam ve Türk-Moğol hukukuna 
dayanan bir hukuk düzenini11 örnek aldıkları için metropolit bir hukuka sahipti. 
Bahsi edilen devletlerin hukuk yapısını örnek almış fakat bununla sınırlı kalmamıştır. 
Fethedilen topraklarda yaşayan halkların kanunlarını da kendi kanunlarına 
sentezlemişlerdir. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı Devleti’nin tek bir kaynağa 
dayanan hukuk yapısından söz etmek eksik ve yanlış olur. Diğer Müslüman-Türk 
devletleri gibi temel literatür de İslam hukukunun esaslarını kabul edip ve diğer Türk 
Devletlerinin yazılı olmayan örflerini devam ettirmektedir. Kendi yazılı olmayan 
kanunları da zamanla kabul edilerek “Osmanlı hukuku” meydana gelmiştir12. 
Osmanlı hukukunu iki mevzuatta incelemek gerekmektedir; Şer‘î hukuk ve örfî 
hukuk. İctimaî olarak görünürde Osmanlı hukuku, özelde şer‘î ve örfî hukuk olarak 
nitelendirilmektedir. 

A. Şer‘î Hukuk ve Kaynakları  

Osmanlı Devleti’nin temel hukuk prensibini oluşturan şer‘î hukuk doğrudan; 
Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyasa dayanmaktadır. Bu kaynaklardan tedvin edilmiş 
fıkıh kitapları hazırlanarak müracaat edilecek kaynaklar oluşturulmuştur. Bu nedenle 
şer‘î hukukun geçerliliği için, hiçbir kişi veya kurulun tasdikine gerek olmadan fıkıh 
kitaplarında bildirilen kanunlara riayet edilmiştir13. Şer‘î hukuk hükümlerine, şer‘î 
hükümler veya şer‘-î şerîf adı verilir. Fıkhın bildirdiği kanunlar yani şer‘î hukuk 
Osmanlı Devleti’nde şer‘îyye mahkemelerinde geniş uygulama sahası bulmuştur. 
                                                            
10  Ahmet Kılınç, “İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin 
Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili”, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 11, 2011. 
11 M. Akif Aydın, “Osmanlı Hukuku’nun Genel Yapısı ve işleyişi”, Genel Türk Tarihi, Yeni Türkiye 
Yayınları, C.10, Ankara 2002, s. 239.  
12 Şen, “Hukuk”, s. 327. 
13 Şen, “Hukuk”, s. 328. 
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Şer‘î hukuk hükümlere dayanarak fıkıh âlimleri tarafından hazırlanan fıkıh kitapları, 
mahkemede davaları çözmede başvuru kaynağı olmuştur. Klasik dönem şer‘î 
hukukun iki önemli kaynağı mevcut idi. Bunlardan biri Osmanlı âlimi İbrahim b. 
Muhammed Halebi’nin “Mülteka’l-ebhur” isimli eseri olup Osmanlı toplumununda 
yaygın olan hanefi mezhebi fıkhına göre hazırlamıştır14. Eser, hem Osmanlı 
medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuş, hem de kadıların15 ve müftülerin 
başvuru kaynaklarından biri olmuştur. 1648 ve 1687 tarihli fermanlarla Osmanlı 
Devleti’nin resmi hukuk kaynağı olarak kabul edilmiştir16. Ayrıca Fatih’in, zamanın 
Ebu Hanifesi olarak tarif ettiği Molla Hüsrev’in “Dürerü’l-hükkam” adlı eseri de 
şer‘î hukuk sahasında hâkimlerin, ihtilafları çözerken başvurdukları yarı resmi bir 
hukuk kaynağı işlevi görmüştür17. Molla Hüsrev’in adı geçen eseri XIX. yüzyıla 
kadar İslam hukukunda başvurulan kaynak olmuştur18.  

Örfî ve şer‘î hukukun ayrı ictihatlara dayandığı fakat iki hukukun da kanunen 
bir bütün olarak birbirini tamamlamaktadır. Bu bütünlük Osmanlı Devleti’nin ilk 
yıllarında teşkilatlanma hareketlerinde görülür. Bir yer fethedildiğinde dinin 
uygulayıcısı olan kadı ile subaşı19 ilk tayin edilen yöneticilerdir. Örneğin, Karaca 
Hisar’ın fethinden sonra buraya kadı, subaşı tayin edilmiş ve kurulan pazarda 
nizamın bozulmaması için kanun koyulmuştur20. Bu örnek Osmanlı Devleti’nin 
hukuk sistematiğini gösterir. Osmanlı Devleti’nde İslam hukuku temel kaideleri 
düzenlerken örfi hukuk ise yönetim biçimini düzenleme yetkisine sahiptir demek 
yanlış olmaz.  

 

 

 

                                                            
14Abdülaziz Bayındır, “Örneklerle Osmanlı’da Ceza Yargılaması”, Türkler, C.10, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 2002, s. 69.  
15 Kadı: Halk arasında hukukî anlaşmazlıkları ve davaları karara bağlamak üzere devlet tarafından 
tayin edilen görevli, hâkim, yargıç. Kaza merkezlerine şer’î hükümlerin icrası için kadı tayini bir 
gelenektir. Bk. Fahrettin Atar, “Kadı”, DİA, C. 24, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s. 
66; İlber Ortaylı, “Kadı”, DİA, C. 24, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s. 69; kadılık 
müessesi üzerine daha geniş bilgi için Bk. İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı 
Devleti’nde Kadı, Kronik Yayınları, İstanbul 2016. 
16 Şükrü Selim Has, “İbrahim b.Muhammed Halebi”, DİA, C. 15, İstanbul 1997, s. 231-232. 
17 Ferhat Koca, “Molla Hüsrev”, DİA, C. 30, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2005, s. 252-
254. 
18 M. Akif Aydın, “Osmanlı Hukuku”, Türkler, C. 10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 27. 
19Subaşı: Türk devletlerinde ordu kumandanı, Osmanlılar’da şehirlerin güvenliğini sağlayan 
görevlidir. Günümüzde zabıta ve belediye memurlarının gördükleri işleri gören ve kaza merkezi olan 
kasabaların idaresinden sorumlu bulunan memur. Bk. Mücteba İlgürel, “Subaşı”, DİA, C. 37, Türkiye 
Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2009, s. 447; Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, s. 
262. 
20 Yusuf Halaçoğlu, “Klasik Dönemde Osman Devlet Teşkilatı”, Genel Türk Tarihi, Yeni Türkiye 
Yayınları, Ankara 2002, s. 195. 
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B. Örfî Hukuk ve Kaynakları 

İslam hukuku, şeriatın değinmediği alanlarda devlet başkanına kanun koyma 
yetkisi vermektedir21. Devlet başkanı tarafından konulan kanun, örfî hukuku 
oluşturmaktadır. Devlet başkanı bu yetkisini, nasslara aykırı olmamak şartıyla 
toplumun hayrı ve faydası için, bizzat kendi iradesine dayanarak çıkardığı kanunlar 
için kullanmaktadır22. Mühim olan padişah iradesini kullanarak kanun koyuyorsa, 
genel düzenin bunu gerektirmesi ve nizam-ı âlemin yararı için bunlara dayanması 
zarurettir23. Padişahın24 kanunları; ferman, yasakname ve adaletnameler25 aracılığı ile 
dönemin ihtiyaçları ve anlayışı ışığında tedvin edilerek örfi kanunları meydana 
getirmiştir26. Dar anlamda, örfî hukuk kaynakları, başta örf ve adet kuralları olmak 
üzere İslam hukukunun talî kaynaklarıdır27. Bu nedenle örfî hukuk, İslam hukukunun 
tamamlayacı bir parçasıdır. 

Örfi kanunlar için, “örf”, “yasa”, “yasak”, “kanunname”, “siyaset”, “kavanin-
i siyaset” ve “siyaset-i şer‘îyye” ifadeleri kullanılmaktadır28. Örf veya siyaset-i 
şer‘îyye kavramları farklı olsa da, örfî kanunlar yukarıda değindiğimiz gibi şeriatın 
genel esaslarına aykırı olmamak şartıyla İslam hukuku çerçevesinde çeşitli siyasî ve 
idarî meselelerin tanzimini ifade eder. Örfî hukuk kanunları padişahın onayından 
geçtiği için kanun hukuku da denilmektedir29. Padişahın onayından geçen kanun 
hükümlerine uyulması zorunlu olup ve bunun üstünde bir karar verilemezdi.  

Örfî kanunların en önemli özelliği; fethedilen yerlere ait kanunların 
kaldırılmayarak, o yörede kanunlarının uygulanmasına müsaade edilmesidir. 
Osmanlı padişahları idareleri altına aldıkları bölgelerde kendilerinden önceki örf ve 
adetleri hemen ortadan kaldırmıyorlardı. Mevcut hukukî örf ve adetlerin belli bir süre 
uygulanması devam ettirilerek, gerekli görüldüğü takdirde dönemi şartlarına göre 
kanunlar değiştiriliyordu. Böylece zaman içinde bölgenin Osmanlı hukuku ile 

                                                            
21Ahmet Akgündüz, “Osmanlı Kanunnameleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihi Seyri), Türkler, C. 10, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 21-42. 
22 Ziya Kazıcı, Osmanlı Vergi Sistemi, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2014, s. 22. 
23 İnalcık, Devlet, Hukuk ve Adalet, s.35. 
24 Padişah, örfî sahada mutlak hâkimiyetini gösteren hukuki müessesede hüküm, irade, ferman, berat, 
hatt-ı hümayun adları altında gösterilen emir yetkileri teşkil eder. Halil İnalcık, “Padişah”, DİA, C. 34, 
Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2007, s. 140-143. 
25 Halil İnalcık, “Adâletnâmeler”, Türk Tarih Kurumu Belgeler, C. 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 1956, s. 49. Osman Kaşıkçı, “Anasal Açıdan Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi”, Türkler, C. 10, 
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 43-50. 
26 Aydın, “Osmanlı Hukuk”, s. 239. 
27Sibel Kavaklı, 929/A Numaralı Nefy Defterinin (1826/1833) Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2015, s. 8. 
28 Şen, “ Hukuk”, s. 334. 
29 Kaşıkçı, “Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi”, s. 43-50. 
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bütünleşmesi ve sentezlenmesi sağlanmaktaydı30. Osmanlı Devleti, Irak’ı fethettiği 
zaman kanunların kaldırılmadan uygulanmaya devam ettirilmesi bu yönde bir 
uygulamayı göstermektedir31. Kanunların şekillenmesi konusu ise, fethedilen yerin 
örf ve adet kurallarının devamı (vergi uygulamaları dâhil)32 ve münferit olarak 
verilen iradeler şeklinde belgelerin hazırlanıp sicillere kaydedilmeleri33 ile hem 
kanun vücut bulmuş olmakta hem de sonraki yıllara ve böylelikle padişahlara 
aktarımı sağlanmaktaydı. Bu sayede kanunnameler, tahta çıkacak bir sonraki padişah 
için büyük bir kolaylık arz etmekteydi. Zira padişah isterse kanunların aynen 
uygulanmasına karar verir veya kanunlar o dönem için yetersiz kalıyor ise yeni 
kanunlar hazırlatırdı34. Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nin örfi hukuku bir anda 
değil uzun bir zaman diliminde ve ihtiyaca göre şekillenmiştir. Bu şekillenme 
özellikle arazi ve vergi hukuku ile tazir suçları alanlarında vücut bularak ortaya 
çıkmıştır35.  

Örfün düzenlediği alana bakıldığında; idare hukuku, vergi hukuku, toprak 
hukuku ve ceza konularında mahalli örfî-adet kuralları etkili olmuştur36. Kuruluş 
döneminde örfî hükümlerin, uygulanmaya konmak üzere çıkarılan vergi 
kanunlarında belirlenmiştir. En eski örfi hukuka, I. Bayezid devrinde rastlanılmakta 
olup toprak tasarrufu esnasında tahrirlerin yapılmaya başlanması ile görülmektedir. 
II. Murad dönemine dair vesikaların çokluğu ise örfi hukukun yerleşmiş olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu konuda en ayrıntılı belge 1431 tarihli Arvanid-ili tımar 
tahririnde37 örfî vergiler askerlerin sınıflarını ve reaya statüleri belirlenmiştir. Örfî 
vergilerin uygulanmaya konulmasıyla sosyal yönetimi düzenlemesi XV. yüzyılda 
devlet teşkilat esaslarının yerleşmiş olduğunu göstermektedir38. 

Örfî ve şer‘î hukuk ayrımına Fatih döneminin tarihçisi Tursun Beğ’in 
eserinde, şer‘î hukuktan bahsettikten sonra örfî hukuka değinmesi anlaşılmıştır. Örfî 
kanunun ilk defa şekil alıp kanunlaşması da Fatih devrine rastlar. Fatih devrinden 
öncede örfe işaret eden tahrirler ve vakfiyeler bulunmaktadır39. Nihayetinde Fatih, 

                                                            
30 Kazıcı, Vergi Sistemi, s. 29; Kanunnameler hakkında daha geniş bilgi için ve var olan 
kanunnamelerin devam etmeleri hakkında. Bk. Halil İnalcık, “Kanunname”, DİA, C. 24, Türkiye 
Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, s. 334. 
31 Akgündüz, “Kanunnameler”, s. 36. 
32 Akgündüz, “Kanunnameler”, s. 36.  
33 Aydın, “Hukuk”, s. 15-20. 
34 Kaşıkçı, “Fatih Teşkilat Kanunnamesi”, s. 43-50. 
35 Kazıcı, Vergi Sistemi, s. 30. 
36 Şen, “Hukuk”, s. 328. 
37 İnalcık, Devlet, Hukuk ve Adalet, s. 40. 
38 Arvavid İline dair asker ve reayaya dair vergiler neşredilmiştir. Bk. Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli 
Sûret-i Defter-i Sancak-i Defter, Türk Tarih Kurumevi, Ankara 1987, s. 2. 
39 Mesela 1336’da I.Murad devrine ait bir vakfiyede: “bütün avarız-ı divaniyeden ve tekâlif-i 
örfiyeden, ulakdan, sekbandan, cerahordan ve salgundan muaf ve müsellem olma” şeklinde örfe işaret 
eden ifadeler bulunmaktadır.  Halaçoğlu, “Klasik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı”, s. 195. 
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İstanbul’un fethinden sonra örf ve adet gelenekleri bir araya getirterek eksik kalan 
yerleri de kendi görüşleri ve kendi zamanındaki ihtiyaçları göz önüne almasıyla Fatih 
kanunamesini hazırlatmıştır. Kanun için,“Kanûn-ı Osmânî’nin mukaddime 
bölümünde ‘bu kanunnâme atam ve dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur’.” 
ifadesiyle dedemin diyerek önceki kanunları tekrar kabul etmekte, benim 
kanunumdur diyerek yeni kanunların çıkarıldığına işaret etmektedir. Örfî hükümlerin 
şekillenip kanunlaştığını görmek açısından iyi bir örnektir40. II. Bayezid, I. Selim ve 
Kanunî dönemlerinde de örfî hukuk hükümlerinin kanunlaştırıldığı görülmektedir. 
Bu kanunlar sosyal yaşamı tertip eden eden hükümlerdir41. Tanzimat öncesi dönemde 
Osmanlı hukukunun genel yapısının izahı ifade etmeye çalışıldı. Tanzimat sonrası 
süreçte diğer alanlarda oluğu gibi hukuk sahasında da yenileşme yaşanacak ve bu 
değişimlerin ceza ile mahkeme tarafına değinilecektir. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde devlet ricali devletin yaşadığı iç ve dış sorunları, 
Tanzimat Fermanı’nın giriş kısmında yüz elli yıl boyunca Kur’an’ın hükümlerine ve 
şeriat hükümlerine riayet edilmemesine bağlamıştır42. Ferman, Osmanlı hukukunda 
bir değişimin başladığının habercisi idi43. Padişahın izni ile yeni meclisler açılarak 
yeni kanunlar hazırlanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nin, şer‘î ve örfî hükümlerden 
tecelli etmiş hukukî yapısı, Tanzimatla birlikte yerini tek kaynağa bağlı kanunlara 
bırakmaya hazırlamıştır denilebilir. Bu yenileşme hareketinin ifadeleri olan, 
Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı incelendiğinde, bu fermanlar İslam’ın 
gereklerinden ve felsefesinden uzaklaşmamıştır. Zira Abdülmecit’in, “Hatt-ı 
hümayunumda münderiç olan kavânîn-i şer‘iyyeye harf-be-harf” uyacağı üzere 
yemin etmesi44 ve yüz elli yıldır Kur’an’ın hükümlerine uyulmadığı için devletin 
zaaf ve fakirliğe düştüğü45 ifadeleri Tanzimat ve sonrasında da temel esasta İslam 
hukukuna riayetin devam edeceğini göstermesi açısından önemlidir. Aslında hukuk 
padişah iradesinden ve İslâm hukukundan ayrılarak müstakil halde kanunlaşma 
sürecine girmiştir. Kurulan yeni mahkemeler ile ilan edilen yeni kanunnameler (bu 
kanunnameler fıkıh kitapları dışında bir kanun olup, Fransa hukuku örnek 
alınmıştır46) şer‘-i şerîfe aykırı olmamakla birlikte dağınık ve ayrı nüshalarda yer 
                                                            
40 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâleri ve Hukukî Tahlilleri, C.1,  FEY Vakfı Yayınları, İstanbul 
1990, s. 317.  
41 Akgündüz, “Kanunnameler”, s. 39. 
42 Tanzimat Fermanı Abdülmecid’in iradesi ile hazırlanmış olmasından bir kanun hükmüdür. Örfî 
kanunlara kabil bir fermanın olduğunu gösterir. Bk. Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2010, s. 111. 
43 Ali Akyıldız, “Tanzimat”, DİA, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, C. 40, s. 2. 
44 Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s. 181. 
45 Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s. 176. 
46 Osmanlı idaresini düzenleyen kanunların, her padişah döneminde yenilendiği ve her bölgenin 
kendine ait kanunların olması, idarî birimlerin merkezden yönetimini güçleştirmiştir. Tanzimat’ın 
ilanından sonra, merkezin, yönetimde güçlük çekmesinden dolayı tek bir Osmanlı kanunu 
hazırlanmaya başlanmıştır. Bk. Said Nuri Akgündüz, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunun 
Kaynakları”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 8, 2016, s. 1-16. 
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alan hukuk kaynakları, tek kaynakta toplanmış olmaktaydı. Tanzimat Fermanında, 
“Bundan sonra cezâ davaları aleni ve etraflıca görülmedikçe ve suçlular hakkında 
şer‘i hüküm tertip edilmedikçe kimse açık ya da gizli öldürülmeyecek” maddesi 
Tanzimat Fermanından sonra ilanı yapılacak ceza kanunlarının ruhunu 
oluşturmaktadır47. Ceza hukukunu düzenleycek 1840, 1851 ve 1858 yıllarında üç 
ceza kanunu ilan edilmiştir. İlan edilen ceza kanunnamelerinde Batı’dan alınan 
maddeler bulunsa da İslam felsefesi terk edilmemiştir. Bu kanunlar arasından tertibi 
tamamlanmış ve çağın modernitesine uygun olarak hazırlanan 1858 Ceza 
Kanunnamesi Tanzimat devrinin ceza hukuku kaynağı haline gelmiştir. Bu ceza 
kanunnamesi uzun süre uygulanacak ve yeni mahkemelerin kaynağı olacaktır. 
Ayrıca,1868 yılında başlandığı sekiz yıllık bir sürenin sonunda 1876 yılında Ahmet 
Cevdet Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanan Mecelle, Osmanlı 
Devleti’nin medeni hukuk kitabı olma özelliğini taşıyacaktadır. İçerik bakımında 
Hanefi fıkhına göre hazırlanmış Mecelle’nin, yine İslam kaynağına bağlı olan bir 
kaynaktır. Mecelle’de şahıs aile, miras hukuku ve cezaya dair hükümler de 
bulunmamaktadır48. Tanzimat döneminin ceza kaynağı olarak 1858 Ceza 
Kanunnamesinin uygulanacağını göstermektedir. 

II. OSMANLI HUKUKUNDA CEZA 

A. Tanım 

 Cezanın sözlük anlamı “bir şeyin bedeli ve karşılığı” masdar olarak da “iyi 
veya kötü olan bir fiil ve davranışın, tam ve yeterli karşılığını vermek”tir. Fıkıh 
çalışmalarında bu denge, arapça olan ukubet veya ukubat olarak tabir edilmektedir. 
Aynı zamanda suç olarak kabul edilen eylem ve eylemsizliklerin kamu tarafından 
suçluya uygulanan miktarı da ifade etmektedir. Dünya hukuk düzeni etrafında ise 
ceza, maddî ve manevî müeyyidelerin tamamıdır49. Devlet ve hukuk gibi kavramların 
gelişmediği dönemlerde toplumun yapısına göre cezalandırma yöntemlerinin 
bulunduğu, toplulukların kendi içtimai disiplinleri ve fertlerin hakları hukuk sistemi 
içerisinde korunmaya çalışılmıştır. Sonraki aşamada ise ilahî dinlerin telkini ile bir 
düzen dâhilinde insan fıtratı gereği toplum düzenini bozan her kişi 
cezalandırılmıştır50. Bu nedenle ceza; faydalı, zorunlu ve meşru olarak görülür. Ceza 
hukuku ise genel manada; hukukî ihlaller karşısında ceza müeyyidesinin 
uygulanması, bu noktada ihlallere ve ihlalleri gerçekleştiren kimselere karşı devletin 

                                                            
47 Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s. 181; Ahmet Mumcu, “Tanzimat Döneminde Türk 
Hukuku”, Adalet Kitabı, Kadim Yayınları, Ankara 2012, s. 219. 
48 Ahmet Şimşirligil- Ekrem Buğra Ekinci, Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul 2008, s. 55. 
49 Adil Bebek, “Ceza”, DİA, C. 7, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s. 469; 
Devellioğlu, “Ceza”, s. 139; Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri”, C. 3, s. 542; Yaman-Çalış, İslam 
Hukukuna Giriş, s. 166. 
50 Ali Bardakoğlu, “Ceza”, DİA, C. 7, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s. 470. 
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koymuş olduğu kural ve esasların tamamıdır. Hukukun özel dalı olan ceza hukuku 
ise bir devletin genel hukukundan münferiden ortaya çıkmaktadır51.  

 Osmanlı ceza hukuku, konusu ve dayanağına göre şer‘î ve örfî kanunlarından 
tecelli etmiş hükümlerin tamamıdır. İslam ceza hukuku cezayı, had, kısâs ve diyet, 
ta’zir şeklinde açıklamıştır52. Ta’zir olarak tasnif edilen alanda örfî hukuk kaideleri 
burada vücut bulmuştur. Padişahların kendi dönemlerinde düzenlemesini yaptığı 
kanunnamelerde örfî cezalardan bahsedilmektedir. II. Bayezid dönemine ait bir 
kanunnamede para cezaları, dayak cezası ve şiddetli dayak cezası ele alınmıştır. 
Fatih’in kanunnamesinde ise aşırı kâr yapmak isteyenler hakkında, Cuma namazını 
kılmayan ve Ramazan orucunu tutmayan kişilerin cezalandırılması hakkında örfî 
ceza kanunları yer almaktadır53. Oruç tutmamak, aşırı kâr yapmak ve Cuma namazını 
kılmamak gibi olaylar, suç olarak kabul edilmesi dönemin hayat düzenine karşı 
yapılmış bir kanun ihlali neticesinde kabul edilmiştir. Örfî kanunlar bu yönüyle, 
dönemin yaşayış biçimine bağlıdır. Birkaç örnekle ele alınan suç ve cezalar ta’zir 
kapsamına girmektedir. 

B. İslam Hukukunda Ceza  

İslam dini, iman, ibadet, muamelat ve ahlak alanlarındaki prensiplerin 
uygulanmasını sağlamak, bunlarla ilgili emir ve yasakların ihlalini önlemek, ferdi ve 
içtimai hayatı bütün yönleriyle ıslah etmek amacıyla gerek dünya gerekse ahiret 
hayatına yönelik olarak bir takım özendirici veya caydırıcı tedbirler almıştır. Bu 
tedbir ve müeyyidelerin tamamı ceza kavramının kapsamı içinde olup, İslam’ın 
cezaya bakışını göstermektedir. İslam hukukunun amacı kişiyi amaçsızca 
cezalandırmak olmayıp, suçluyu yakalayarak toplumu onun kötülüklerinden 
korumak ve suçluyu ıslah etmektir. Cezada esas olan, işlenen fiil ile fiile karşılık 
verilecek ceza arasında makul bir dengenin bulunmasıdır. Cezalardaki bu denge 
prensibini Kur’an, mesulât olarak nitelendirmektedir. İslam hukuku suç-ceza 
dengesini Kur’an’da bildirdiği gibi, suçlara karşı verilecek cezaları 100 kadar ayetle 
açıklamaktadır54. Bu ayetlerin hepsine yer verilmesi mümkün olmayıp birkaç örnek 
vermeyi uygun bulduk. “Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla 
cezalandırın, Bakara ise; kim size saldırırsa, onun saldırısının dengiyle sizde ona 

                                                            
51 Sulhi Dönmezler - Sahir Erman, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Beta Yayınları, C. 1 İstanbul, 
1997, s. 4. 
52 Osmanlı’da had cezalarına az olsa da rastlanılmılmıştır. Had suçları için kanunname ve fermanlarda 
şer’an nasıl ise öyle olması şeklinde işaret edilmiştir. Mustafa Avcı, Mustafa Avcı, Osmanlı 
Hukukunda Suçlar ve Cezalar, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2004, s. 263.  
53 Uriel Heyd, “Eski Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şeriat”, Proceedings of The lsmel Acadeıny 
of Sciences and Hunıaniıies, çev. Selahadin Eroğlu, C. 3,  Jerusalem 1969. s. 1-18. 
54 Bebek, “Ceza”,  s. 469; İbrahim Çalışkan, “ İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Had Cezaları”, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 31, S. 1, 1990, s. 368; Muhammed Ebu Zehra, 
İslam Hukukunda Suç ve Ceza, çev. İbrahim Tüfekçi, C. 1, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1994, s. 12. 
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saldırın. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülükle gelirse o 
sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır”55. Ayetler gösteriyor ki cezalarda, adalet, 
hakkaniyet ve özellikle denge usulü barınmaktadır56.  

Günahsız azap olmaması ve yaptırımların ilahî kaynakta varlığı sebebi ile 
İslam devletlerinde verilen cezalar ilahî unsura dayandırılarak suçların yayılması 
engellenmeye çalışılmıştır. İslam esas aldığı beş temel değerin; akıl, din, can, ırz ve 
malın korunması neticesinde insanların genel ve özel yararını, bir suç-ceza dengesi 
içinde gözetmeyi hedef almaktadır. Suç, bu beş unsura karşı yapılmış ahlak dışı 
davranış olarak görülmektedir. Bu nedenle İslâm suçluya verilecek ceza toplumun 
hukukunu ve ortak değerlerini koruması, suçun işlenmesine ve tekrarına engel 
olması, suçluyu ıslah etmesini amaçlamıştır. Cezanın derecesi fark etmeksizin, 
İslam’ın öngördüğü cezalarda, sadece toplumun bozulması ve düzenin korunması 
temel kaidedir57. 

İslam ceza hukukunda cezalar, ta’zir, kısas ve diyet ve had olarak tasnif 
edilmiştir. Tanzimat öncesi literatür çalışmalarında Osmanlı ceza58 sisteminde bu 
tasnifle karşılaşılır ve ceza yaptırımları da İslam’ın öngördüğü gibi uygulanmıştır.  

1. Ta’zir Cezaları  

Ta’zir; had ve kısas cezası dışında kalan suçların ceza müeyyidesini nasslarla 
belirlenmemiş olup takdir ve tayini kanun koyucuya (devlet başkanına) veya onun 
tayin ettiği vekile bıraktığı cezalardır. Kur’an ve sünnet dışındaki bazı suçlar, dinî ve 
ahlakî esasların korunmasını, hukuk düzeninin ve içtimai disiplin ihlalinin önlenmesi 
gerekiyorsa bunu sağlayacak ceza ve tedbiri ta’zir cezası olarak verilebilmektedir. 
Bir suçta ta’zir olabilir, ceza da ta’zir olabilir. İslam ceza hukukunda belirtilen idam 
cezası ta’zir olarak da verilebilir. Müslüman toplumlarda, bunu kendi devir ve 
şartları içinde devlet başkanın, takdir ve tayin bırakılmıştır. Ta’zir cezası olarak;  

a) idam,  

b) celde,  

c) hapis,  

d) sürgün, 

                                                            
55 Nahl Suresi 16/126; Bakara Suresi, 2/194; En’am Suresi, 6/60. 
56 İslam hukukunda cezanın adalet ve hakkaniyet barındırması esasında kısas olarak ifade etmek doğru 
olacaktır. Ayetlerde de görülüyor ki bütün suç ve cezalarda ceza müeyyidesi olarak kısaslık hâkimdir. 
Suç ve ceza arasında dengenin bulunması İslam ceza hukukuna bakışını göstermektedir. Bk. Zehra, 
Suç ve Ceza, s. 12-13. 
57 Bardakoğlu, “Ceza”, s. 470; Ebu Zehra, Suç ve Ceza, C. 1 s. 22. 
58 Osmanlı Ceza Hukuku’nda suça cerime ve cürm denilmektedir.  
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e) kınama,  

f) tehdit ve 

g) nasihat,  

ı) tazmin ve mali yaptırım 

i) alnın dağlanması ve sakalın kesilmesi 

j) Pranga bendlik ve kal‘a-bendlik59 gibi cezalar verilmektedir. Osmanlı 
Devleti’nde, zamanın şartlarına göre suç olarak kabul edilen hal ve hakeretlere 
verilen ta’zir cezaları kanunnamelerde belirtilmiştir. An önce bahsi edilen her çeşit 
suç ve cezaya ta’ziren karşılık verilebilmesi Osmanlı kanunnamelerinde görülür. 
İslam hukuku, cezaları bu başlıklar altında belirlemiş olması İslam dinini kabul etmiş 
devletlerin ceza hukuku işlevini bir derece kolaylaştırmıştır. Osmanlı Devleti’nde de 
bu ceza sisteminin suretini görmekteyiz. Ancak Osmanlı, büyük bir imparatorluk 
olmasından dolayı onun daha farklı suçları uygulamaya koyması zorunludur. Bu 
sebeple taz’ir cezalarının bu alanda geniş yer bulduğunu söylemek gerekir.  

2. Kısas ve Diyet 

Kasten yaralama ve öldürme olaylarında suçlunun işlediği fiile denk bir ceza 
ile cezalandırılması ilkesine kısas denir. Kısasta işlenen suçun aynısı veya denk 
gelecek şekilde cezalandırılması temel ilkedir60. Bir kişinin canına kastetme sonucu 
katl ve uzuvda yaralama olarak iki kısma ayrılmaktadır. Kısasta hak olan suç 
dengesidir. Yani adam öldürme vakasında kısasen failde idam edilir, yaralamada ise 
aynı şekilde bedenî ve maddî ceza verilir. Kısas ve diyette cezaî yaptırımı isteme 
hakkı mağdur veya varisler tarafından talep edilir61. Diyetin hukuktaki anlamı, adam 
öldürme veya yaralamalarda kısasın uygulanamayacağı hallerde mağdur tarafa, 
maktulün durumuna göre değişen ceza ve kan bedeli olarak, maktulun canına bedel 
olarak ödenen mal veya paradır62. Mal ve para maddî diyeti, hapis ve nevinden bir 
suretle ceza ise manevî tanımlar. Bu konuya ileriki kısımlarda daha genişçe yer 
verildiği için burada kısa izahla yetinildi.  

                                                            
59 Tuncay Başoğlu, “Ta’zir”, DİA, C. 40, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 2011, s. 198-202; 
Ömer Kılıç, 4 Numaralı Nefy ve Itlak Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010, s. 4. 
60 Bardakoğlu, “Ceza”, s. 473. 
61 Harun Er, 1700-1725 Yılları Arasında Konya Mahkemesi’ne İntikal Eden Adlî Olaylar, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2006, s. 40; Mehmet Köroğlu, 
İslam Ceza Hukukunda Ölüm Cezası ve İnfaz Usulleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, Erzurum 2004, s.21. 
62 Ali Bardakoğlu, “Diyet”, DİA, C. 9, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 1994, s. 473; Sami, 
“Diyet”, Kâmûs, s. 238. 
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3. Had Suçu ve Cezaları 
Had, lügat anlamı olarak men etmek, yasaklamak demektir. Bir durumun 

veya vakanın esasının açıklanması had olarak ifade edilir. Allah hakkı olarak, 
insanları suçlardan alıkoymak suretiyle O’nun emrine uyarak farz kılınan belli 
cezalar olup Kur’an ve sünnette belirlenmiş kısâs ve diyet dışındaki cezaî 
müeyyideleri ifade etmektedir63. Allah hakkına ve topluma karşı yapılmış suçlar had 
suçu ve bu manada verilen cezalara had cezası denilmektedir. Daha açık manada had 
cezaları, Allah hakkı yani toplum hakkı olarak kabul edilen;  

-zina, 

-iffete iftira (kazf),  

-içki içmek (şürb),  

-hırsızlık (sirkat), 

-dinden dönme (ridde),  

-yol kesme, eşkıyalık, yağma(kat‘-ı tarîk veya hırabe) ve meşru düzene karşı 
isyan (bağy)64 suçlarıdır.  

Bu suçlar Allah tarafından ilahî kaynakta belirtildiği için verilen cezalar 
kesindir. Zina eden bekâr (muhsan olmayan) ise yüz sopa ve ikamet ettiği mahalden 
sürgün; zina eden evli (muhsan olan) ise recm cezasına çarptırılır. İftirada bulunana 
seksen sopa ve şahitlik hakkının yitirilmesi, hırsızlıkta suçlunun elinin kesilmesi, 
eşkıyalara ölüm ve çapraz şekilde el veya ayak kesilmesi eşkıyalık sırasında adam 
öldürmüş ise öldürülmesi, şürbün cezası işleyene seksen sopa, dinden dönen ve isyan 
eden ölüm cezasına çarptırılır65. Sıraladığımız suçlardan birini yapan faile verilecek 
cezadan geri dönülemez. Dolayısıyla izah ettiğimiz suçlara verilen cezalar çok ağır 
olduğu için yargılama sürecinde hassas davranılmıştır. Ancak basit bir şüphe bu 
cezaların düşmesine yol açmaktadır. Çünkü Hz. Peygamber; “imkân buldukça 
şüphelerle had cezalarını düşürünüz, yanılarak affetmek, yanılıp ceza vermekten 
iyidir”66 diyerek haddin katı ama şüphe ile düşürülebilir olduğunu göstermektedir. 
Bu sorumlulukta devlete yani mahkeme yargıçlarına aittir. Belirtmek gerekir ki bu 
cezalar, Osmanlı Devleti ve diğer İslam devletlerinde kabul edilen cezalardır. Şüphe 

                                                            
63 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhıyye Kamusu, C. 3, Bilmen Yayınevi, 
İstanbul 1967, s. 14; Çalışkan, “İslam Hukukunda Ceza ve Had”, s. 373; Ali Bardakoğlu, “Had”, DİA, 
C. 14, İstanbul 1996, s. 547. 
64 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1 s. 58. 
65Yaman - Çalış, İslam Hukukuna Giriş, s.168-174. 
66 Bayındır. “Ceza Yargılaması”, s. 75. 
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dışında failin cezadan dönmek gibi bir yolu yoktur. Ancak tövbe etmesi, itirafçıların 
ifadelerini geri almak gibi durumlarda had suçu düşmektedir67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 Bardakoğlu, “Had”, s. 550. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TANZİMAT SONRASI YARGI VE KISAS CEZASI 

I. 1858 TARİHLİ CEZA KANUNNAMESİ 

Tanzimat ilan edildikten sonra malî, siyasî ve eğitim alanlarında olduğu gibi 
hukuk alanında ve dolayısıyla ceza kanunlarında da düzenlemeler yapılmıştır. 
Tanzimat reformlarının öncesinde mahkemede başvuru kaynakları olan şer‘î ve örfî 
kanunların yerini artık çağın gereklerine cevap veren yeni kanunnameler almıştır. Bu 
kanunnamelerden en önemlisi uzun süre yürürlükte kalacak olan ve üzerinde 
çalışılan defterin ihtiva ettiği yılları içeren 1858 tarihli ceza kanunudur. Bu 
kanunnameden önce, daha önce çıkarılmış olan 1840 ve 1851 tarihli ceza 
kanunnameleri ilan yayınlanmış ancak yapılması istenilen reform düzeyine 
ulaşılamamştır. 

Tanzimat’ın ilanından bir sene sonra, hukuk alanında yapılan çalışmaların 
neticesinde yeni bir ceza kanunnamesi hazırlanarak yürürlüğe koyulmuştur. Bu 
kanunname 1840 tarihli Ceza Kanunnamesi olup, kanunnamenin önemli hususu her 
suça tek sabit bir cezayı belirlenmesi kararıdır. Suç ve ceza ilişkisinin 
düzenlenmesinden öteye gitmeyen bu kanunda şer‘î ve örfî ceza hükümleri 
birleştirilmiştir68. Neticede bu ceza kanunu tam anlamıyla istenilen seviyede bir 
kanun olamamıştır. On bir sene sonra 1851 yılında yeni bir ceza kanunu yürürlüğe 
girmiştir. Bu ceza kanununda da şer‘î hükümler bulunmakta, çağdaşlarına uyma 
yolunda evvel usullere mutabık kanundur. Bu ceza kanununda önemli yenilik kısas 
cezası ile alakalı idi. Madde şöyleydi; veresenin kısası gerektirecek durumlarda 
suçluyu affetmesinin, devletçe bağlayıcı olmaması ilkesidir. Yani suçlu affedilse bile 
devlet onu cezalandıracaktır. Böylece İslam ceza hukukunun özel hukukla ilgili bir 
ilkesi kaldırılmıştır. Bu durum devletin, hiçbir suçu cezasız bırakmayacağının 
kanunen ilk adımıdır. Kamu davası bakî kalmaktadır. 1851 Ceza Kanunununda ele 
alınan suç ve cezalar kapsamında; adam öldürme ve adam öldürmeye azmettirme, 
silahlı olarak yol kesme, sarhoşluk, ırza ve namusa tasallut etme, dövme, sövme, kız 
kaçırma, belgede sahtecilik, aşar vergisi için mahsulü saklama suçlarıda ele alınmış 
ve bunlara verilecek ceza yaptırımları69 ise kürek, hapis, kısas ve diyet, had cezası, 
siyaseten katl, nefy ve tağrib, tekdir ve tevbih, dayak, meslekten çıkarma cezaları 
şeklinde tasnif edilmiştir. Bu kanunda, suç ve cezalar geniş çapta işlenmiş fakat 

                                                            
68 Mumcu, “Türk Hukuku”, s. 219.  
69Ahmet Gökçen, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlarında Ceza Müeyyideleri, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987, s. 32-35;  Bu suç 
ta’zir olup cezaları da ta’zir nevindendir. 
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birtakım esas ve usullerin yetersiz kalmasından, 1858 yılına kadar yürürlükte 
kalmıştır70.  

9 Ağustos 1858 tarihinde kabul edilen 1858 Ceza Kanunu, çeşitli tadillere 
uğramakla birlikte 1926 yılına kadar yürürlükte kalarak bu yılda ilan edilen yeni 
Türk Ceza Kanunu ile birlikte ilga edilmiştir71. Bu ceza kanunu, 1810 tarihli Fransız 
ceza kanununa göre hazırlanmış olmakla birlikte, İslam hukuku kaidelerine de yer 
verildiği görülmektedir. Yeni karma mahkemelerde uygulanmak72 üzere hazırlanan 
bu kanunnameye göre, suçlular Nizamiye Mahkemelerinde yargılanır, ayrıca (şahsi 
haklarla ilgili olarak) aynı suçtan şer‘îyye mahkemelerine başvurulabilirdi73.  

1858 Ceza Kanunun içeriğini bir mukaddime, dört fasıl olmak74 üzere 264 
maddeden oluşmaktadır75. Mukaddimede genel hükümler, suçların taksimi ve ceza 
nevilerinin izahı yapılmıştır. Birinci babda umuma karşı işlenen suçlar, ikinci babda 
şahıslar aleyhine işlenen suçlar, üçüncü babda ise kabahatler yer almaktadır76. 
Şahıslar aleyhine işlenen adam öldürme, adam yaralama, darp ve cinayeti saklama 
gibi suçlar kanunun ikinci bab, birinci faslında yer almaktadır. Kanunnamede Fransız 
ceza hukukundan birtakım cezalar alınmıştır. Bu cezalar şunlardır; 

1- İdam, 

2- Kürek, 

3- Kalebentlik, 

4- Nefy, 

5- Hapis, 

6- Para cezası, 

7- Rütbeden tard, 

8- Hukuk-ı medeniyetten ıskat, 

9- Memuriyetten tard, 

                                                            
70 Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 36. 
71 Akgündüz, “Ceza Hukuk Kaynakları”, s. 9, Akgündüz’ün görüşü gibi 1858 ceza kanunun, Fransız 
kanunundan iktibas olmadığı maddelerin tadillere uğrayarak alındığı görüşü hâkimdir. Bk. Mehmet 
Akif Aydın, “Ceza”, DİA, C. 7, Türk Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s. 478-482. 
72Kılınç, “İdam Cezası”, s. 48. 
73 Gökçen, Osmanlı Ceza Kanunları, s. 37. 
74 1858 Ceza Kanununun bir sureti Millet Kütüphanesi, Ali Emiri Kavanin Bölümünde eski kayıt 64, 
yeni kayıt 9660 numarasıyla kayıtlıdır.  
75 Aydın, “Ceza”, s. 482. 
76 Akgündüz, “Ceza Hukuk Kaynakları”, s. 10. 
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10- Teşhir ve ilan77, 

1858 Ceza Kanununda 1, 9, 171, 172, 177, 180, 181, 182, 183, 185, 195 ve 
206. maddelerde şer‘î hükümlere rastlanmaktadır. Bunlar dışındaki hükümler Fransız 
Kanunundan alınmıştır. Bu maddeler dışındaki diğer maddelerin Fransız ceza 
hukukundan kabulü ile Batı hukukuna yakın bir kanun olmaktaydı78. Kanunda idam 
cezası ile ilgili maddelerin şer‘î kanunlardan iktibas edilmesi hususu terk edilmiştir. 
İdamla ilgili maddeler Fransız hukukuna dayanmaktadır79.  

1858 Ceza Kanununa göre cezalar, tanzim olunacak ilam ve mazbataların 
tasdiki gününden itibaren geçerlidir. Ayrıca cezalar, suçun vuku bulduğu kaza ve 
eyaletlerde ilan edilmesi gerektiği üzerine karar verilmiştir. Bu uygulama ile suçun 
işlenmesinde caydırıcılığı amaçlanmıştır. İslam hukukunda olduğu gibi hamile 
kadınlar ve buluğa ermemiş çocuklar herhangi bir suç işledikleri takdirde hamilelerin 
vad-ı haml olmalarından sonra infaz edilmelerine, çocukların ise ıslahhaneye 
teslimleri hususunda düzenleme yapılmıştır. Kanunun tayin ettiği suçları 
tekrarlayanların cezası ise iki katı olmasına karar verilmiştir80. Suçta ısrarcı olmak 
aslen İslam hukukunda da vardır. Suçu tekrarlayan failin cezası daha ağır 
olmaktaydı.  

1840 ve 1851 tarihli kanunnamelerde ceza müeyyideleri İslam hukukundan 
alınmış olup, örfi hukukun da etkisi görüldüğünden, klasik dönem kanunnamelerine 
çok benzemektedir. 1858 Ceza Kanunnamesi ise içerik ve sistem olarak önceki 
kanunnamelerden farklıdır. Geniş çapta Fransız hukukundan istifa edilmiş 
olmasından kaynaklanmaktadır. Esasen Fransız hukukundan istifade edilirken İslam 
hukukuna sadık kalınmıştır81. Yargılamalar da 1858 tarihli kanuna göre şahısların suç 
teşkil eden her türlü fiilleri devlet tarafından cezalandırılacak ancak bu fiiller şahsi 
hakları ihlal ediyorsa, İslam ceza hukukuna göre de yargılanacaklardır82. Yeni ceza 
kanununun İslam hukuku kaidelerine bağlı kaldığını göstermektedir. 

 

 
                                                            
77 Gökçen, Osmanlı Ceza Kanunları, s. 45. 
78 Gökçen, Osmanlı Ceza Kanunları, s. 40. 
79Yeni kanunnamede idam cezası ile ilgili maddeler kanunnamenin; 16, 18, 22, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 
55-56-57-58(örgütlü suçlar), 59, 60, 61, 62 (eşkıyalıkla ilgili), 63, 163 (ev kundaklama ve yangın 
çıkarma ile ilgili), 166, 168, 169, 170, 172, 174 (kasten adam öldürme) ve 204. maddelerinde yer 
almaktadır. Bk. Kılınç, “İdam Cezası”, s. 48. 
80 Mehmet Gayretli, “1858 Osmanlı Ceza Kanunun Kaynağı Üzerindeki Tartışmalar ve Bu Kanuna 
Ait Bir Taslak Metninin Bir Kısmıyla ilgili Değerlendirmeler”, E-Akademi, S. 139, Nisan 2016, s. 4-6 
81 Akgündüz, “Ceza Hukuk Kaynakları”, s. 12. Ayrıca cezaların uygulanmasında İslam hukukundaki 
esaslardan çok ayrı olmadığı görülmektedir. Hükümlerde şeran, şeriata göre ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. DVN. NEFY. d. 10/ 11.b-2. hüküm. 
82 Gökçen, Osmanlı Ceza Kanunları, s. 47. 



18 
 

II. TANZİMAT SONRASI MAHKEMELER 

 XIX. yüzyılda Tanzimat’ın ilan edilmesi ile hukukî, siyasî, idarî ve sosyal 
alanlarda reform çalışmaları başlamıştır. Reform sürecinde ıslahatçılar Fransa 
hukukunu örnek almışlardır. Fransa’nın örnek alınmasında birkaç sebep 
bulunmaktadır; XIX. yüzyılda dönemin ıslahat çalışmalarını yapan kişilerin 
Fransa’da eğitim görmesi ve Fransa’nın idari yapılanmasının Osmanlı idarî yapısına 
uygun olması gibi maddeler sıralanır83. Bu yapılanma Nizamiye Mahkemelerinin 
dini yönünü etkileyerek karma özellikli mahkemelerin kurulmasını teşkil etmiştir. 
Ferman’ın ilan edilmesinde en büyük rolü üstlenen Mustafa Reşit Paşa Paris 
elçiliklerinde bulunmuştur. Tanzimat Fermanı’nı kaleme alan yine odur84. Bu dahi 
reformların etkilendiği yönü göstermektedir. Müracaat edilen defter, 1876-1909 
yılları arasına rast gelmesi hasebiyle bu dönem mahkemelerine değineceğiz. Bunun 
öncesinde karşılaştırma yapılması bakımından Osmanlı Devleti’nin Tanzimat’tan 
önce var olan mahkemelerini hakkında kısa bir izahta bulunulacaktır. 

Osmanlı Devleti’nin klasik devrinde idare ve adliye işleri tek elden 
yürütülmekteydi. Divan-ı Hümayun, Vezir-i âzam Divanı, Şer‘îyye Mahkemeleri ve 
Kazasker Divanları klasik devrin bu yargı kurumlarında yönetim ve yargı işlerinin 
birlikte işlediği görülmektedir. Kadının başkanlık ettiği Şer‘îyye Mahkemeleri 
devletin geleneksel mahkemesi idi. Kadı hem bu mahkemenin hem de mahkemenin 
bulunduğu idarî birimlerin en üst merci olması dolayısıyla idarî ve adlî işlerin tek 
elde ifâ ettirildiğinin kanıtıdır85. Tanzimat devrindeki reform çalışmaları idarî ve 
adliye alanlarına da tesir etmekteydi. Bu iki sistem, yalnız yargının işlendiği 
mahkemeler kurularak adlî ve idarî işler birbirinden ayrılmaktadır.  

Tek merkezden yönetimin demokratik yapıya uygun olmaması ve yargı 
sürecinde aksaklıkların yaşanmasından dolayı reform ihtiyacı güdülerek, yargı 
kurumlarında ve yargının işlevi reformdan nasibini almıştır. Klasik dönemde 
mahkemeler örfî ve şer‘î hukukun esaslarına göre hükümler veren tek hâkimli yargı 
merkezleriydi. Klasik dönemdeki tek hâkimli mahkemeler yerine, ceza ve hukuk 
davalarına bakacak olan nizamiye mahkemeleri ile toplu hâkim sistemine geçilmiştir. 
Bu dönemde geleneksel Şer‘îyye Mahkemelerinin aleyhine gelişen yargı söz 
konusuydu. Bundan dolayıdır ki İlber Ortaylı, Şer‘îyye Mahkemelerine bir darbe 
vurulduğunu ifade etmektedir. Yine de İslam hukukunun toplu yargı sistemine 

                                                            
83 Ekrem Buğra Ekinci, “Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri”, Yeni Türkiye Dergisi, S. 31, 2000, s. 
764-773; Tanzimat’ın ilanı ve Fransa’nın örnek alınması hususunda Karal; siyasi dengenin kurulması 
için Fransa’nın örnek alınmasının gerekli olduğunu söyler. Bk.Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi 
Nizam-ı Cedit ve Tanzimat Devirleri(1786-1856), C. 5, TTK Yayınları, Ankara 2007, s. 170.  
84 Ali İhsan Gencer, “Tanzimat Fermanı’nın İlanı ve Tatbiki Meselesi”, 150. Yılında Tanzimat, TTK 
Yayınları, İstanbul 1990, s. 13. 
85Ömer Kılıç, 4 Numaralı Nefy ve Itlak Defteri’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2010, s. 7-9. 
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yabancı olmadığına da işaret etmekte; Müslim ve Gayrimüslimlerin davalarına 
bakılması lazım geldiğinde dava esnasında Gayrimüslim dinine ait din adamının 
bulundurulduğunu söyler86. Klasik dönem yargı sistemindeki bu açıklama nizamiye 
mahkemelerinin çok yabancı olmadığı bir yargı sistemi üzerine kurulduğunu 
göstemektedir. 

Tanzimat Fermanının amaçlarından biri de vergi adaletiydi. Reayadan 
vergilerin adaletli alınması için Muhassıllıklar kuruldu. Muhassıllıkların 
düzenlenmesi kanununda her muhassıllın atandığı bir yerde Muhassıllık Meclisleri 
oluşturulması kararı alındı. Muhassılların bulunduğu yerlerde vergi yönetimi ile 
birlikte küçük anlaşmazlıklara da bakılması meclisin görevleri arasındaydı. Bu 
meclisin kararnamesinde yöre halkından Gayrimüslim var ise bunları temsil edecek 
Gayrimüslim yetkililerin bulunulması kararı da alındı. Bu düzenleme ile 
Gayrimüslimlerin meclislerde resmî yönetici olarak yer almaya başlamasının ilk 
adımı olmuştur87. Aynı zamanda bu meclislerde küçük yargı işleri görüldüğünden 
Gayrimüslimlerin temsilcisi olan Ermeni ve Rum yöneticiler bulunmasından88, 
karma mahkemelerin temeli oluşturuldu. 1841 yılında Muhassıllık Meclisleri 
Memleket Meclislerine dönüştürülmüştür. Adı değiştirilmiş fakat işleyişinde ve 
yapısında önemli değişiklik yapılmayarak, yargı kısmı da aynen devam etmektedir. 
1849 yılında yeni bir Talimatnâme ile bu meclis “Eyalet Meclisleri” adını almıştır. 
Eyaletlerde, Büyük Meclis ve sancak merkezlerinde ise de “Küçük Meclisler” olarak 
kurulmasına karar verildi89. Bu meclislerde görülen kat‘-ı tarik ve katl-i nefs gibi 
büyük suçların görülecek ancak mazbataları, Dersaadet’e gönderilmesi gerekiyordu. 
Küçük meclisler davalara bakma ve tahkik etmekle yükümlü olup ayrıca küçük 
davalara bakma yetkisi verilmiştir. Eyaletlerde cinayet ve cünha suçlarına bakılması 
için Meclis-i Kebirlerin içinde “Meclis-i Cinayet” adıyla meclisler kurulmuştur. Bu 
meclisler, sadece cinayet suçlarına görmekle görevli olup ceza tayin etme yetkisi 
yoktur90.  

Nizamiye mahkemelerinin şeklini meydana getiren diğer bir yargı birimi 
Meclis-i Tahkikat Komisyonu 1854 yılında kurulmuştur. Bu mahkemeler karma 
özelliğe sahip, cinsi ve mezhebi ne olursa her kişi burada yargılanacak ayrıca 
cinayet, hırsızlık ve benzeri suçlara bu mahkeme bakacaktır91. Ayrıca töhmet altında 
bulunanların ve kabahatlilerin durumunu tahkikle yetkiliydi. Büyük suçlar ise yine 

                                                            
86 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Timaş Yayınları, İstanbul 2008, s. 207. 
87 Musa Çadırcı, Tanzimat Dönemi’nde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1991, s. 212. 
88 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 213. 
89 Çadırcı, Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 215. 
90 Sedat Bingöl, “Tanzimat sonrası Taşra ve Merkez Yargı Reformu”, Osmanlı, C.6, Yeni Türkiye 
Yayınları, 2002, s. 539. 
91 Bilal Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret Yayınları, Ankara 2006, s. 238. 
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Meclis-i Tahkikin içinde şekillenen meclis-i kebire gönderilmekteydi. 1864 Vilayet 
Nizamnamesine kadar muhassıllık meclisi, memleket meclisi, eyalet meclisleri 
kurulmuş ve bu meclisler ceza verme yetkisi ile sınırlı olup sadece cezayı uygun 
görebilirdi. Ceza tayin etme yetkisi ise Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’ye aitti92. 
1868 yılında Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, Şûrâ-yı Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye 
adıyla ikiye ayrılınca Divan-ı Ahkâm-ı Adliye yargının en üst merciini oluşturma 
görevini üstlendi. Bundan sonra son karar yetkisi Divan-ı Ahkâm-ı Adliyenin 
sorumluluğundaydı93.  

Tanzimat’ın hukuk alanındaki reformları bütün tebaa için hazırlandığından 
ecnebi ve yerli tebaa arasındaki ticaret, hukuk ve ceza davalarına bakmak üzere 1860 
yılında Fransız Ticaret Kanunu örnek alınarak ticaret meclisleri, ticaret mahkemeleri 
adını alan daha sonra nizamiye mahkemeleri içinde bütünleşen çoklu yargıçlı 
mahkemeler kurulmuştur94. Bu mahkemelerde Müslim ve Gayrimüslim kişiler 
arasında vuku bulan davalar görülürdü. Yine de mağdur olan Müslim veya 
Gayrimüslim isterse davayı kendi cemaatinde görebilirdi95. 

Tanzimat sürecinde adlî alanda yenilikler yapılmış fakat köylerdeki yargı 
görevini üstlenen ihtiyar meclisleri sulh merciyi olarak yetkilerine eskiden olduğu 
gibi devam etmişlerdir. Tanzimat’ın döneminde var olan kurumların ilgasının yerine 
yeni kurumlar ile önceki kurumların aynı eksende yürütülmesini göstermesi 
açısından önemlidir. Nizamiye mahkemeleri buna bir örnek teşkil edip; devletin 
genelinde kurularak aynı zamanda şer‘îyye mahkemelerinin ilga edilmeyerek yargı 
da ikili ortamı oluşturmuştur. Bunun neticesi olarak davaları her iki mahkemede de 
sonuçlama arzusu yargıda düalizmi meydana getirmiştir. Ulemanın veya halkın 
tepkisinden çekinildiği için klasik dönemde kurulan şer‘îyye mahkemeleri 
kaldırılamamış veya iyi yetişmiş devlet adamlarının eksikliğinden dolayı da köklü 
değişikliklere gidilememişti. Bu sebeplerle hukukun ıslahat serüveni diğer alanlarda 
olduğu gibi kolay olmamıştır96. 

A. Nizamiye Mahkemeleri  

 Tanzimat öncesinde Osmanlı mahkemeleri kadının başkanlık ettiği Şer‘îyye 
Mahkemeleri ve Divan-ı Hümayun, Kazasker Divanları olup bunların idarî ve yargı 
yetkileri bulunmaktaydı. Yenileşme ile alanında uzman kurumların gerekli olduğu 
düşüncesinden dolayı yeni mahkemeler kurulmaya başlanmıştır. Tanzimat 
döneminde adlî sahada oluşturulmak istenen felsefe, nizamiye mahkemelerinde 
                                                            
92 Bingöl, “Taşra ve Merkez Yargı Reformu”, s. 541. 
93 Akyıldız, “Tanzimat”, s. 8. 
94 Ekrem Buğra Ekinci, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul 
2003, s. 105. 
95 Ortaylı, En Uzun Yıl, s. 208. 
96 Ekinci, “Mahkemeler”, s. 764-773. 
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yerini bulmuştur. 1847 yılında kurulan karma mahkemeler ile97 (Müslüman ve 
Gayrimüslim davalara bakmakla görevli), Meclis-i Tahkik Komisyonu 1854’te 
İstanbul’da kurulmuştur. Bu komisyon sadece ceza davalarına bakmakla yetkili olup 
nizamiye mahkemelerinin temelini oluşturmuştur. 7 Kasım 1864 yılında ilan edilen 
Vilayet Nizamnamesi ile nizamiye mahkemeleri kurularak idarî ve adlî fonksiyonlar 
birbirinden ayrılmıştır98. Ayrıca nizamnameye göre her kaza merkezinde bir “Meclis-
i Deavî” kurulması ve bu mecliste, Müslüman yargı hâkiminin yanında üç tane de 
Gayrimüslim hâkimin bulundurulması kararlaştırılmıştır. Böylece taşrada sorumlu 
olan meclislerin adlî görevleri Vilayet Nizamnamesiyle kurulan Nizamiye 
Mahkemelerine devredilmiştir99. Sancak merkezlerinde “Meclis-i Temyiz”, her 
vilayet merkezinde “Divan-ı Temyiz” teşekkül edecektir. Bu mahkemeler, karma 
hâkimlerin bulundurulması ilkesinden müteşekkil hem Müslümanların hem de 
Gayrimüslimlerin ceza ve hukuk alanındaki yargı işlerine bakmakla görevli idi100.  

 Nizamiye Mahkemeleri şer‘î davalar, cinayete dair cinayet meclislerinde 
tedkik edilen hususlar, ticaret meclislerinde ve konsolosluk mahkemelerinin yargı 
alanları dışında kalan davalara bakmakla görevliydi. Öyle ki, konsolosluk 
mahkemeleri ve ticaret mahkemeleri kendi alanlarına giren davalara bakmaktaydı101. 
Mahkemelerin kendi alanlarına giren görevleri belirlendikten sonra bu dönemde 
Nizamiye Mahkemelerinin hâkim ve yargıç meselesi ortaya çıkmıştır. Ülkede 
hâkimlik yapacak yetişmiş hâkim olmadığından Nizamiye Mahkemelerinin 
kurulmasından bir süreye kadar mahkemenin başkanlığına yine kadı getirilmiştir. 
Böylece kadılar hem geleneksel şer‘îyye mahkemelerine hem de yeni kurulan 
Nizamiye Mahkemelerine bir süreliğine başkanlık etmişlerdir102. Mahkeme kararları, 
adlî teşkilatın yenilenmesinden önce şer‘îyye mahkemelerde kadı tarafından yerine 
getirilirken, Nizamiye Mahkemelerinden çıkan hükmün icrasını vilayetlerde vali, 
sancaklarda mutasarrıf ve kazalarda kaymakamlara verilmiştir103. 

Nizamiye mahkemeleri ilk olarak merkez seçilen İstanbul’da, bidayet104 ve 
istinaf105 mahkemeleri olarak iki derece şeklinde kurulmuştur. 1872 yılında ilan 

                                                            
97 Halil Cin - Gül Akyılmaz,  Türk Hukuk Tarihi, Sayram Yayınları, Konya 2017, s. 182. 
98 Ekinci, “Mahkemeler”, s. 764-773. 
99 M. Macit Kenanoğlu, “ Nizamiye Mahkemeleri”, DİA, C. 33, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2007, s. 185. 
100 Cin - Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 182. 
101 Cin - Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 183. 
102 Ekinci, “Mahkemeler”, s. 764-773. 
103 Kenanoğlu, “Nizamiye Mahkemeleri”, s. 188. 
104Bidayet Mahkemesi: Başlama, bidâ, bir işe bidayet etmektir. Hukuk literatüründe; davanın ilk defa 
ve re’sen görüldüğü ilk derece mahkemesidir. Kaza ve kaza hükmünde olan merkezlerde bulunur. 
Sami, “Bidayet”, Kâmûs, s. 282; Kenanoğlu, “Nizamiye Mahkemeleri”, s. 188. 
105 İstinaf Mahkemesi: Bir şeye yeniden başlamak demek olan istinaf hukuk sahasında olarak ilk 
derece bidayet mahkemesinden verilen hükmün üst mahkemeye müracaatla tekrar bakmakla 
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edilen Mehâkim-i Nizamiye Hakkında Nizamnâme ile Nizamiye Mahkemeleri ta’dil 
edilerek, devletin genelinde bidayet ve istinaf mahkemeleri olmak üzere iki derece 
mahkeme olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Yeni düzenlemeye göre 
kaymakamlık merkezi olan kazalarda bulunan meclis-i deavîler bidayet derecesi, liva 
merkezlerindeki meclis-i temyizler hem bidayet hem de istinaf derecesinde, 
vilayetlerdeki divan-ı temyizler ise istinaf mahkemesi olarak davaya bakacaklardı106. 
Nizamiye Mahkemesinin kendi içinde sınıflanması yargı yolunun seyrini de 
değiştirmiştir. Liva meclis-i temyizlerinde görülen hukuk-ı âdiye ve hukuk-ı 
cezâiyeye dair istinaf yolu açık olup görülen davalar gerekirse divan-ı temyizde 
istinafen de görülürdü. Cinayet davalarının cezası daha ağır olmasından dolayı, liva 
meclis-i temyizde görülen cinayet davasına ilişkin hüküm ilk olarak divan-ı temyizde 
incelenerek Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’ye gönderilirdi. Davanın görülme aşamasında 
herhangi bir aksaklık var ise yüce mahkemeye ulaşmadan divan-ı temyiz gerekçesini 
belirtilerek hükmü meclis-i temyize iade ederdi. Bunun aksi olduğunda ise mazbata 
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’ye gönderilir ve karar verilmesi istenirdi107. 

 1879 yılında yayınlanan Mehâkim-i Nizamiyenin Teşkilât-ı Kanun-ı 
Muvakkati kanununa göre nizamiye mahkemelerinin öncelikle adları değiştirilerek 
divan-ı temyiz, meclis-i temyiz ve meclis-i deavî tabirleri terk edilmiştir. 
Mahkemelerin temyiz derecesinde bir mahkeme olmadığı görülür108. Divan-ı 
Ahkâm-ı Adliye yerine Mahkeme-i Temyiz’in kurulması temyiz süreci için 
kelimenin yerinde kullanılması söz konusudur. Bundan sonraki yargı sürecinde ise 
bidayet mahkemeleri görev sınırlarını aşarak bazen istinaf derecesinde görev yaptığı 
da görülmektedir109.   

B. Şer‘îyye Mahkemeleri 

 Şer‘îyye mahkemeleri, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’e 
kadar bir yargı kurumu olarak varlığını sürdürmüştür. Bu mahkemelere Osmanlı’nın 
önemli mülkî amiri ve yargıcı olan kadılar başkanlık etmekteydi110. Şeriatın 
hükümleri ilahî vahye dayandığından yaptırımları değişmemektedir.  Fakat padişah 
kanunları, lüzum görüldüğünde çağa göre değişebilen usullerdir. Bu sebeplerle 

                                                                                                                                                                         
mükelleftir. Bk. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, s. 101; Kenanoğlu, 
“Nizamiye Mahkemeleri”, s. 188. 
106 Kanunnamenin orijinal sureti Düstur Dergisinde yayınlanmıştır. Bk. Düstur Süreli Yayın tertib 1, 
C. 1, s. 352 https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/67, Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 
189; Kenanoğlu, “Nizamiye Mahkemeleri”, s. 186. 
107 Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 190. 
108 Temyiz; hukuk Mahkemelerince verilen kararın, kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan 
yasal yol demektir. TDK Büyük Türkçe Sözlüğü, E.T: (28.11.2018). 
109 Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 204. 
110Ortaylı, Kadı, s. 19. 
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Tanzimat’a kadar Osmanlı’da ayrı ceza mahkemeleri kurulmamıştı111. Her idarî 
birimde kadının bulunması usulünden dolayı aynı zamanda şer‘îyye mahkemeleri de 
doğru orantılı olarak idarî merkezlerde yargı ve idarî işler tek çatı altında 
yürütüldüğü görülmektedir. Bu mahkemelerin tek hâkimi kadı olup mahkemede 
davaların hükmü, şuhudu’l-hâl denilen şahitler nezaretinde kadıların kararı ile 
kesinleşirdi112.   

Şer‘îyye mahkemelerinde davanın açılması için mahkemeye başvuru 
yapılması yeterliyken, kamu aleyhine işlenen suçlarda dava kendiliğinden açılmış 
kabul edilerek ve durumdan haberdar olan her vatandaş mahkemeye başvuru yapıp 
mahkemeyi takip etmeyle yetkiliydi. Davaların görüldüğü aşamada temel ilke kişinin 
suçu ispatlanana kadar zanlının suçsuzluğuydu. Davanın kesinlik kazanması ve 
haksızlık yapılmaması için hâkimin huzurunda davacı, davalı ve bunların vekillerinin 
bulunması şartıyla dava görülürdü. Şer‘îyye mahkemelerinde, özel hukukun içine 
giren sövme, hakaret etme, adam öldürme ve yaralama olaylarının davaların 
görülmesi için, şahsi dava açılması gerekirdi. Had ve kısas cezalarının görüldüğü 
davalarda şahitler dinlenir, suç sabitleşinceye kadar suçlu tutuklu beklerdi. Suçun 
kesinleşmediği davalarda ise zanlının ancak güvenilirliği tespit edilen şahısların 
kefaletiyle serbest kalırdı113. Tanzimat sonrasında temyiz mahkemelerinin kurulması 
ile mahkemede görülen dava çeşidi ve kadılar tarafından verilen hükümlerin temyiz 
süreci de değiştirilmiştir. Hükümlerin temyizi Huzur Mürafaaları’nın114 yerine 1862 
yılında Meşihat’ta Meclis-i Tedkikat-ı Şer‘îyye kurulmasıyla hükümlerin şeklî 
incelenmesi fetvahanenin İlâmat Odası’nda, maddî incelenmesi ise yeni meclise 
verilmiştir115. 

Tanzimat devrinde, 1864 Vilayet Nizamnamesi ile nizamiye mahkemelerinin 
kurulmaya başlanarak şer‘îyye mahkemelerinin yetkileri kısıtlanmıştır. Bunun doğal 
etkisi olarak mahkemeye başkanlık eden kadınında yetkileri kısıtlanmış olmaktaydı. 
Mahkemenin sorumluluğunda olan beledî, idarî ve malî yetkiler kadılardan alınarak 
sadece dava görmekle sınırlandırılmıştır116. Ayrıca nizamiye mahkemelerinin 
kurulmasıyla şer‘îyye mahkemelerinde; vakıf mallarının aslına, hacre, vasiyete, vasi 
tayin ve azline, yetim mallarına, vakıfların borç ilişkilerine, miras hukukuna ve diğer 

                                                            
111 Heyd, “Eski Osmanlı ceza Hukukun Kanun ve Şeriat”, s. 1-18. 
112 Ortaylı, Kadı, s. 80. 
113 Güler Bayraktar, Osmanlı Devleti’nde Kal‘a Bend Cezası, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 2003, s. 15. 
114Anadolu ve Rumeli kazaskerleriyle, Bilad-ı Selase kadılarının huzurunda görülen bir davayı 
taraflardan biri kabul etmezse davanın sadrazamın huzurunda yeniden görülmesine huzur mürafaası 
denilmektedir. Nizamiye Mahkemeleri bidayet ve istinaf derece olarak ayrıldıktan sonra davanın 
incelenmesi Nizami Mahkemelerde görülmeye başlanmıştır. Bk. Mehmet İpşirli, “Huzur Mürafaası”, 
DİA, C.  18,Türk Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 444. 
115 Ekinci, “Mahkemeler, s. 764-773. 
116 Ekinci, “Mahkemeler, s. 773. 
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şer‘î hakları görme yetkisi bırakılmıştır117. Aslına bakılırsa hukukun müstakil hale 
gelmesi ve şer‘î davalarla örfî davaların kendi öz mahkemelerinde görülmesi durumu 
vardır. Mahkemenin görev ve sorumlulukları değişirken, şer‘îyye mahkemelerine 
başkanlık eden kadının haklarında da iyileştirme yoluna gidilmiştir. Kadıların artık 
geçerli bir sebep olmaksızın azledilmemesi,  mahkeme geliri yerine memurlar gibi 
maaşa bağlanması ve görev yerleri ise ancak zorunlu olduğu müddetçe değiştirilmesi 
gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Kadının mevki derecesinde daralma söz konusu 
olduğu inkâr edilmez. Ayrıca şer‘îyye mahkemeleri bu devirde Şeyhülislamlık 
makamına bağlanmıştır. II. Meşrutiyetin ilanından sonrada kadıların görevleri 
yeniden düzenlenerek 1917 yılında şer‘îyye mahkemeleri Meşihat Dairesi’nden 
alınarak Adliye Nezareti’ne bağlanmıştır118. 

C. Divân-ı Ahkâm-ı Adliye 

Tanzimat ilan edilmeden önce Tanzimat döneminin hukukî ve yargı işleri ile 
ilgilenmek üzere 24 Mart 1838 tarihinde kurulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye 
1868 yılına kadar bir üst meclis olarak üstlendiği görevi yerine getirmiştir119. Bu 
meclisin içerisinde anlaşmazlıklar ve istikrarsızlıklar meclisin çalışmaslarına engel 
olduğu gibi yasama işleri de sekteye uğramıştır. Yasamanın aksamaması için Meclis-
i Tanzimat kurulunca Meclis-i Vâlâ’nın işlerinin böylelikle azaltılması, adlî 
meseleleri ile ilgilenmek için görevine devam ettirilmesi amaçlanmıştır. Meclis-i 
Tanzimat’tın aksattığı işlerden dolayı Meclis-i Vâlâ bu meclisin görevleri olan 
yasama ve diğer devlet meseleleri ile ilginlenmek durumunda kalınca, Meclis-i 
Vâlâ’nın görev alanı genişlemiş ve görevli sayısı da meclis içinde artmıştır. Üye 
sayısının çokluğu ve yargı işlerinin yoğunlundan vilayetlerde yeni düzenlemeye 
gidilmiştir120. Tuna Vilâyet Nizamnamesi ile vilayet merkezlerinde yapılması 
gereken reformu ortaya çıkarmıştır. Meclis-i Vâlâ 4 Mart 1868 tarihinde Şûrâ-yı 
Devlet ve Divân-ı Ahkâm-ı Adliye olarak iki kuruma ayrılmıştır. İdarî ve adlî 
organlar resmen ayrılmış olup günümüzdeki Danıştay ve Yargıtay’ın temelleri 
atılmış olmaktaydı121. Yüksek mahkeme olan Divân-ı Ahkâm-ı Adliye, Osmanlı 
Devleti’nin temyiz mahkemesi gibi işleyerek, nizamiye mahkemelerinden çıkan 
kararın temyizini yapmasından Nizamiye Mahkemelerinin bir üst mercisi 
konumundadır122. Mahkemelerin üst mercisi konumundaydı. 1875’te Divan-ı 

                                                            
117 Halil Cin, Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, OSAV Yayınları, İstanbul 2011, s. 276. 
118 Ekinci, “Mahkemeler”, s. 764-773. 
119 Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1994, s. 36. 
120 Seyitdanlıoğlu, Meclis-i Vâlâ, s.47. 
121 Ali Akyıldız, “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye”, DİA, C. 28, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2003, s. 251. 
122 Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 179. 
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Ahkâm-ı Adliye’nin kendi çatısı altında Mahkeme-i Temyiz kurulmuştur123. Bu 
temyiz mahkemesine, Divan-ı Ahkâm-ı Adliye’nin başkanı, bu mahkemeye de 
başkan etmiştir. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye hukuk ve ceza davalarına bakar, bidayet ve 
istinaf mahkemesinden çıkan hükümlerin kanuna uygunluğunu tatbik eder, uygun 
bulmadığı takdirde o ilamın gerekçesini bildirerek bozma yetkisine sahip olduğu gibi 
hükmü tekrar görüşmek üzere hükmün verildiği mahkemeye veya uygun bulacağı bir 
başka merciye gönderme yetkisine sahiptir124. Kendisi gibi üst mahkeme olan 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’nin görev ve yetkilerini yerine getirmiştir. 

Tanzimat Fermanı ile başlayan reformlar sürecinde 1868 yılında kurulan 
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, 12 Aralık 1875 tarihinde çıkarılın Istılahatı Şeref Sadır 
olan Ferman Alî Fermanı ile Adliye Nezaretinin tevcih edildiği görülmektedir125. 
Mezahib Dairesi’nin de nezaretin içine girmesiyle, Adliye ve Mezahib Nezareti adını 
almıştır126. Nizamiye mahkemeleri de Adliye Nezareti çatısı altına girmiş olup 
nezaretin başkanlığına Cevdet Paşa getirilmiştir127. 17 Mart 1876 tarihinden itibaren 
Divan-ı Ahkâm-ı Adliye yerine, Adliye Nezâreti ifadesine rastlanılmaktadır. Bu 
aşamada artık nizamiye mahkemelerinde görülen davaların hükümleri Adliye 
Nezaretine gönderilecekti128.  

III. TANZİMAT SONRASI “KISAS CEZASI” 

 Tanzimat döneminde yargı kurumları değişirken, kanunlar ve ceza 
kanunlarında reformlar yapılmıştır. Genel bir reform süreci yaşanırken merkezden 
başlayarak, en küçük birim bu süreçten faydalanmıştır. Vilayet reformları ile 
mahkemelerin değişmesine zemin hazırlanmış ve yeni mahkemelerde istenilen 
reformlara uygun ceza kanunnameleri yürürlüğe konulmuştur. Tanzimat Döneminde 
ilan edilen ceza kanunnamelerinde eskiden beri uygulanan cezaların reforme edildiği 
görülmektedir. 1858 Ceza Kanunnamesi ile cezaları modern döneme uygun olarak 
tadil edilmiştir. Osmanlı’da uygulanan cezalar arasında kısasın (idam) bu dönemde, 
cezanın verilmesi ve uygulanmasında birtakım değişiklikler bulunmaktadır. Bu 
bölümde kısas cezasını öncelikle İslam hukuku çerçevesinde ele alıp Osmanlı 
uygulamasında tatbikini görerek, 1858 Ceza Kanunnamesinin hangi maddelerinde 
ele alındığı ve değişen hususları ile izah edilecektir.  

                                                            
123 Mehmet Akif Aydın, “Divan-ı Ahkâm-ı Adliye”, DİA, C. 9, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,  
İstanbul 1994, s. 388. 
124 Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 181.  
125 Fatma İlgürel, Adliye Nezareti’nin Kuruluşu Ve Faaliyetleri (1876-1914), İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2003, s. 25. 
126 Hulusi Yavuz, “Adliye Nezâreti”, DİA, C. 1, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,  İstanbul 1988, s. 
389. 
127 Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, s. 203. 
128DVNS. NEFY. d. 10/48-3.hüküm. 
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A. Kısasın Tanımı 

 Kısas lügatte, öldüreni öldürme, yaralayanı yaralama129, ayrıca ardından 
gitmek, iz sürmek, yaptığı işte birinin yolunu takip etmek; eşitlemek ve misilleme 
yapmaktır. İsim olarak ise mutlak eşitlik, bir şeyin iki tarafının birbirine denk olması; 
işlenen fiile ona denk bir fiille mukabele edilmesi, anlamlarına gelir130. Ömer Nasuhi 
Bilmen Hukuk-ı İslamiyye Kamûsunda kısasın tarifini şöyle yapmaktadır; 
“Cürm   ile ceza, arasında benzeyiş matlûb olduğundan bu  cihetle cezayı mahsûsa 
kısas denilmelidir. Şöyle ki: Kısas, şer’an katili maktûl mukâbilinde öldürmek veya 
mecrûh veya maktû‘ olan bir uzuv mukabilinde carih ile kat‘ ona mümasil olan 
uzvunu cerh veya kat‘ etmektir131. Bilmen’nin yaptığı kısâsın tarifi ceza terimi 
mahiyetinde açıklanmaktadır. Cezalarda bu tarif ile kısas vardır. İslam’ın; had, kısas 
ve diyet ve tazir olarak tasniflendirdiği üç ceza grubunda da kısas vardır. Bir de kısas 
ifadesinde idam cezasının tasavvur olması ve bu çalışmada kast edilenin kısas 
denildiğinde idam anlamında kullanıldığını belirtmek gerekir. Tasniflendirilirse, 
adam öldürme, eşkıyalık, yol kesme, toplum düzenini bozma suçlarında verilecek 
olan idam cezası ve buna mukabil olacak muhtelif cezalar neticesinde verilen idam 
cezası ele alınacaktır. 

B. İslâm Hukukunda Kısas Cezası  

Fıkıhta kısas; kasten öldürdüğü kişiye karşılık failin öldürülmesini, kasten 
işlediği müessir fiil sonucu mağdurda bedenî-fizikî zarar meydana getiren kimsenin 
benzeri şekilde cezalandırılmasını ifade eder132. Ceza karşılığı manasına gelen kısas 
geniş anlamı ifade etmesinden bizim buradaki kastımız adam öldürme suçlarında 
verilecek olan idam cezasıdır. İslam hukuku kaynağı olan Kur’anda kısas cezasını 
açıklayan bir takım ifadelerde bulunmuştur. Kur’an-ı Kerîm’de Bakara suresinde; 
“Kısasta sizin için hayır vardır, ey akıl sahipleri umulur ki sakınırsınız133” ayetiyle 
kısasın hayır olduğunu dolayısıyla suç önleyici olarak çağrı yaptığı gibi suçu 
işleyenin ceza müeyyidesini bildirmiştir. Bir şahsın adam öldürmesi durumunda 
kendi hayatına mal olacağını bilmesi kişiyi suçtan men etmektedir. Ayetler 
neticesinde İslam kısasla, toplumu suçtan men etme ve adalet tayin etme amacı 
gütmektedir134. İslam hukukunda, salt bir cezalandırma yoktur. Amaç yapılan fiile 
denk surette karşılığının yapılmasıdır. Yani, kasten katlin cezası kısastır135. 

                                                            
129 Devellioğlu, “Kısas”, s. 516. 
130 Şamil Dağcı, “Kısas”, DİA, C.25, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,  İstanbul 2002, s. 488. 
131 Bilmen, İslâmiyye ve Fıkhıyye Kamusu, C. 3, s. 18. 
132 Dağcı, “Kısas”, s. 488. 
133 Bakara, 2/179.  
134 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s.92; Pakalın, “Kısas”, C. 2, s. 271. 
135 Avcı, Osmanl’da Suçlar ve Cezalar, s. 82. 
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Bakara’da; “Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı136”, ayetinde belirtilmiş 
olduğu gibi suçlunun işlediği suça denk gelecek idam cezasını delalet etmektedir137.  

Esasen, fıkhın ceza usulünün yaptığı üçlü tasnifte (had, kısas ve diyet ve 
ta’zir) de kısas vardır. Hadlerle verilecek ceza kamuyu yani toplum düzenini 
koruması açısından, kısas ve diyetin ise şahsi hak ihlali söz konusu olduğunda, 
mağdurun hakkını koruması ve ta’ziren verilen tüm cezalarda kısas vardır. Bir 
hususta hem toplum hem de şahıs haklarının ihlal edilmesi durumda kısas zarurî 
kılınmmıştır. İslam âlimleri bu durumda suçun had cezasına girdiğini 
belirtmektedir138. Örgütlü suçlar, had kapsamına girdiği için yani hem Allah hakkı 
hem de toplumun hakkını ihlal etmesinden burada kısas vardır139. Sadece, kısasın 
dayandığı esaslar ve suç grubunda farklılıklar görülmektedir.  

Kur’an ve sünnette, haksız yere adam öldürmek büyük günah sayılarak 
yasaklanmıştır. Nitekim fıkıh âlimlerinin adam öldürmeyi maddî kısas diye tasnif 
ettiği görülür140. Maddî kısas, bir cinayetin gerçekleşmesi durumunda bedene karşı 
failin bedenine aynı derecede verilen cezadır. Hukuk, adam öldürme suçunda kısas 
uygulanacağı gibi kısası isteme hakkını, maktulün varisi; “kim mazlum olarak 
öldürülürse biz onun velisine bir yetki vermişizdir. O da uygulamada ölçüyü 
taşırmasın141”, ayetiyle sınırlandırılmıştır. Bu ayetle maktulün varisine vermiş 
olduğu yetki ile aynı zamanda suçlunun hakkını da gözetmiştir. Maktulün varisi 
kısastan vazgeçip af etme yetkisine de sahip olmasından af ettiği durumda kısas 
düşer fakat bu durumda devlet başkanı ta’ziren uygun bir ceza ile faili cezalandırır. 
Eğer vakada şüphe söz konusu ise kısas sakıt olur çünkü kısas cezasının ağır olması 
ile kısastan kaçınılmalıdır. Şüphe sabit olup kısas düştüğünde fail diyetini ödemek 
zorunda ve aynı zamanda ağır bir cezaya uğramak durumundadır. Bu durumda suç 
hem bedensel ceza hem de malî ceza ile ödenmiş olmaktaydı142. Ali Bardakoğlu 
kısas ve diyeti, “Mağdur için hak, infazı da toplum için bir görev saymış, ayrıca 
diyete kolaylık, affetme de rahmet olarak” tanımlanmaktadır143. Mağdur, toplum 
hakkı ve failin işlediği suç dengesi bu sayede sağlanmış olmaktaydı. İslam 
hukukunun devlet başkanına tanıdığı ceza verme hakkı ile daha önce değindiğimiz 
gibi bu ceza ta’zir olmaktaydı. Yani nasslarla miktarı belirtilmemiş suç ve 

                                                            
136 Bakara, 2/178. 
137 Dağcı, “Kısas”, s. 489. 
138 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 91. 
139 Bardakoğlu, “Ceza”, s. 476; eşkıyalık suçu işleyenlerin salahiyeti konusunda daha detaylı bilgi için 
bkz. Ali Bardakoğlu, “Eşkıya”, DİA, C. 11, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995, s. 463-
464. 
140 Hz.Muhammed, “Her Müslüman’ın diğer Müslüman’a kanı, malı ve namusu haramdır”, hadisi ile 
buyurmuştur. Bk. Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 92. 
141 İsra Suresi, 17/33. 
142 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 96; Dağcı, “Kısas”, s. 489. 
143 Bardakoğlu, “Ceza”, s. 473. 
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cezalardandır. Bu durumda devlet başkanının veya kanun koyucunun belirlediği 
muhtelif suçlarda, verilen kısas cezası artık ta’ziren kısastır ve kanun koyucunun 
verdiği kısas ta’zir olduğu için yargı yolu açıktır144. 

İslam hukuku, suçlarda niyeti ön planda tutmuş olmasından dolayı adam 
öldürme vakasında amden (kasten) katl, şibhü’l-amd (kasıt benzeri) ve hataen katl 
olup olmadığı üzerinde durmuştur. Kasten katl, durumunda fail suçunu ikrar etmiş 
ise durum netletmiş olur.  Faile kısas uygulanmasına karar verilir. Ancak failin ikrarı 
suçu kabul etmemesi yönünde ise bu durumda niyeti anlamanın yolu vaka esnasında 
kullanılan aletin tespitidir. Cinayet anında kullanılan alet parçalayıcı ve öldürücü ise 
kasıt olduğuna delalettir. Sopa, büyük taş ve değnek kullanılmış ise şibhü’l-amd 
(kastın aşılması) öldürmek kastı olmayıp fakat fiil sonucunda cinayetin yaşanması 
halinde suç oluşmuş olur ve hataen katl şeklinde adam öldürme durumu vardır. Bu 
durumda cinayetin oluşma şartlarına ve darbe mahalline bakılır145.  

Kasten katl: İsteyerek ve planlayarak birinin canına kastedip ölmesine 
sebebiyet vermenin cezası kısastır. Daha önce de değindiğimiz gibi fail, maktulün 
varisleri tarafından af edilirse, kısas düşer. Ancak diyet ödemek zorunda kalan fail 
ta’ziren de en ağır ceza ile cezalandırılır. Kasten katlde meşru müdafaa halinde ise 
kişi, canını ve ırzını sonuna kadar korumak zorundadır. Fail malını ve ırzını korumak 
suretinden cinayeti işlemiş ise kasten katl gerçekleşmiştir. Fakat malını ve ırzını 
koruma suretinden bir durum olduğundan hukuka göre fail cezalandırılmaz146.  

Şibhü’l-amd (Kastın Aşılması): Kastın aşılması suretiyle adam öldürme 
vakasında, irade ve netice arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Çünkü fail maktulü 
öldürmek istememiştir. Ancak öldürmek kastı barınmayan bir hareketle yapmış 
olduğu darbe sonucu mağdurun ölmesine sebebiyet vermiştir. Bu durumda cinayetin 
mahiyeti şibhü’l-amddir. Kastın aşılması ile cinayet bir anlamda, alet-i carihadan 
olmayan bir nesne (bir taş, bir ağaç parçası veya atılan tokat olabilir) ile fiilin ölümle 
sonuçlanmasıdır. Cinayet kasıtlı mı yoksa kastın aşılması suretiyle mi işlenmiş 
olduğunu alet-i cariha, bir delildir. Cinayetin şibhü’l-amd olduğu anlaşılmış ise fail 
maktülün varisine diyet ödemek zorundadır. Ayrıca ta’ziren en ağır ceza ile 
cezalandırılır147.  

Hataen Katl: Bir insanı kasıt olmaksızın hata sonucu ölümüne sebebiyet 
vermektir. Sebebiyet vermektir diyoruz çünkü failin yaptığı işten, iradesi dışında 

                                                            
144 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 91 
145Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Yayınları, C. 8, İstanbul 1994, s. 16-40; Zehra, 
Suç ve Ceza, C. 1, s. 100-104, ayrıca bu üç tasnif âlimlerce ortak görüş olarak kabul edilmiştir. Avcı, 
Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 32. 
146 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 45. 
147 Yaman - Çalış, İslam Hukuku, s.176; Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 96, Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve 
Cezalar, s. 102-110, Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, C. 8, s. 16 
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gerçekleşen bir katl söz konudur. Örneğin elindeki yükün aniden düşmesi ve bu 
yükün altında kalan birinin fevt olması sonucu ölümün meydana gelmesidir. Bu 
örnekte olduğu gibi fail, yükün düşmesinden gelişecek sonucu bilmemektedir. 
Taksirli suçların geneli için bu geçerlidir. Fail vakanın sonucunu bilmemektedir. 
İslam hukuku bu vakayı taksirle ölüm saymıştır. Fail, hatası sonucu cinayetten 
sorumludur. Ancak taksirin olması kısası düşürmektedir. Diyet ödeme sorumluluğu 
baki kalır. Devlet, kamu düzeninden sorumlu olması hasebiyle ta’ziren ceza 
verebilir148.  

Diyet: İslam hukukunda diyet miktarı Hz. Peygamber ve Hulefa-i Raşidin 
kavli ve uygulamalarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. İslam hukukunda, bir 
şahsın öldürülmesi ve yaralanmasında maktulün nefsine karşılık ve yaralananın ise 
organına verilen hasara bedel olacak şekilde, varislere ve mağdura mağduriyeti 
karşılamak üzere verilen tazminattır. Kasten adam öldürme suçunda maktulün varisi, 
aslî cezayı yani kısası ve ikinci dereceden ceza gibi görünen diyeti isteme hakkına 
sahiptir. Diyet ancak failin ceza ehliyeti olmaması, kısas uygulanamaması veya varis, 
suçluyu affedip diyet istemesi halinde fail diyet ödemek zorunda kalır. Bilmen, diyeti 
tazmin suretinden cezai nakdî olarak tanımlamıştır. Diyet, mal ve para şeklinde 
ödenebilir. Kasten adam öldürmede diyet, peşin ve muaccel olarak ödenmesi gerekir. 
Kasıt benzeri ve hataen adam öldürme durumunda diyetin, müeccel üç yılda üç ayrı 
taksitle ödenebilmesi uygun görülmüştür. Kasten adam öldürmede ödenen diyet, 
diyet-i mugallaza (ağırlaştırılmış) şeklinde ve hata sonucu öldürmede diyet-i 
muhaffefe (hafifletilmiş) olarak ödenir. Kasıtlı adam öldürmede diyet ödeme 
yükümlülüğü katile aittir. Kasıt benzeri ve hata sonucu öldürmede kefareti 
(Müslüman köle azad etme ve iki ay oruç tutma) fail, diyeti âkıle öder149. Diyet 
farklılığı sadece diyetin cinsini ve niteliklerini etkiler. Diyet miktarı 100 deve, 2000 
koyun, 200 sığır ve 200 kat elbise, 1000 dinar, 10.000 dirhem gümüş kıstaslarından 
biri şeklinde ödenebileceği belirtilmiştir. Diyet isteme sorumluluğu maktulün 
varisinin hakkı olduğundan bahşetmiştik. Ancak maktulün varisi yoksa veya 
bulunamıyorsa fail, kısası isteme veya diyeti ödeme şeklinden birini seçme hakkına 
sahiptir. Diyet hakkında karar verilmiş ise fail diyeti hazineye ödeyerek kurtulur150.  

 

 

 

                                                            
148 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 112, Zuhaylî, İslâm Fıkhı Ansiklopedisi, C.8, s. 105; 
Bilmen, İslâmiyye ve Fıkhıyye Kamusu, C.3, s. 12, 13. 
149 Bardakoğlu, “Diyet,” , s. 473-476; Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s.85; Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri, s.468. 
150 Bardakoğlu, “Diyet”, s.475; Zuhaylî, İslam Fıkıh Ansiklopedisi, s.81. 
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C. İslâm Ceza Hukukunda Kısasın Uygulanması 

Davanın açılması için ilk şart suçu şikâyet etmektir. Dava açıldıktan sonra 
hangi hallerde kısasın yapılması gerektiği Kur’an ve sünnette açıklanmıştır. İslam 
hukukuna göre kısasın uygulanması için gerekli şartlar151; 

1-Katilin akıllı ve buluğ çağına erişmiş olması, 

2-Katlin kasten gerçekleşmiş olması,  

3-Maktulün varisinin belli olması gerekmektedir.  

Bu hususlar var ise şahitlerin ve yeterli delillerin olması da bir zarurettir. 
Suçun sabitleştiğinde dava görülürdü152. Bir şart ise kısasın uygulanması sürecidir. 
Olay zaman aşımına uğramadan davanın görülmesi gerekir. Zaman aşımı söz konusu 
olması halinde tanıklar olayı unutabilir, deliller yetersiz kalabilirdi. Bu nedenle 
davanın hemen görülmesi gerekmektedir. Bir iddia var ve gerekli delil ve şahit olmaz 
ise zanlıya uygulanacak kısas cezasının düşmesi lazım gelir. Daha önce değinildiği 
gibi kısas cezasında maktulun varisleri zanlıyı af ederse kısas yerine yargıcın uygun 
göreceği ceza verilirdi. Kısas cezasının geri dönüşü olmaması hasebiyle dava süreci 
bitene kadar şüphe var ise failin idamı için davanın sonuçlanmasını beklemek 
gerekirdi153. İslam, suçlunun ceza ehliyetinin olması gerektiğine işaret eder. Ayrıca 
isnat yeteneğine ve hür iradeye sahip olması gerekmektedir. İrade sahibinin akıl 
sağlığının da yerinde olması davanın görülmesi hususunda önemlidir. Çocuklar için 
ise aklî yeterliliğe erişmemişse ceza yaptırımı uygulanamazdı. Bu durumda çocuk 
hapse veya ıslah evine konulurdu154. Sonuç olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, 
bunaklık, uyku ve bayılma, hata ve ikrah gibi sebepler kısasın uygulanmasında ölçüt 
söz konusudur.  

İştirak suretiyle cinayet söz konusu ise birden fazla kişinin idamı söz konusu 
olamazdı. Bir kişiye karşı birden fazla kişinin infaz olması suç-ceza dengesine 
aykırılık arz ettiğinden bu durumda tazminat ödetilmesi uygun görülmüştür155. Bir 
davada iştirak ile cinayet işlenmiş ise dava süreci daha detaylı incelenmesi 
gerektiğinden İslam hukuku bu konuya geniş açıklık getirmiştir. İştirak, Arapça 
kökenli ortak olma, ortaklık manasında bir kelime ve ceza hukukunda ise, bir suçun 

                                                            
151 Ahmet Yaşar, “İslam Ceza Hukukunun Hedef ve İlkeleri Açısından İdamı Gerektiren Suçlar”, 
D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, İzmir 1995, s. 294. 
152 Dağcı, “Kısas”, s. 490. 
153 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1, s. 95-96; Daha detaylı bilgi için Mehmet Köroğlu, “İslam Hukukunda 
Ölüm Cezasının Gerektiren Suçlar”, Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, S. 43, Erzurum 2015, s. 220-
225. 
154 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 40. 
155 Dağcı, “Kısas”, s. 494.  
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işlenmesinde birden fazla kişinin ortak olması anlamında bir hukuk terimidir156. 
İnsanların grup halinde suç işlemelerinden oluşan iştirak terimi muhtelif Batı 
devletlerinde de kullanılan bir kavramdır157. İslam ceza hukukunda iştirak ile işlenen 
suçlara açıklama getirilmiştir. Suçun işlenmesinde hangi tür fiilin ve failin etkin 
olduğunu ve dolayısıyla cezayı belirlemede suçun doğrudan işlenmesi mübaşeret 
(doğrudan iştirakçi) ve suça dolaylı sebebiyet verilmesi durumunda ise tesebbüb 
(dolaylı iştirakçi) ayrımı yapılarak anlaşılmaktadır. Ayrıca suçun anlaşılması ve 
tatbiki için bu ayrıma dikkat edilmesi önemlidir158. Kur’an’da iştirake dayalı suçların 
önlenmesi için, Maide suresinde “Günah ve teaddi üzerine yardımlaşmayın159” 
ayetiyle buyurmuştur. Bu tarz suçlarda şahısların bazıları katleden konumunda ve 
bazısı gözcü olmakta iken bazen de gruptaki her bir kişinin aynı anda bir şahsı 
katlettiği görülür. Bu tip vakalar iştirak suretiyle işlenen cinayet, hırsızlık ve 
eşkıyalıkta görülmektedir. İslam âlimleri yargılamada hata yapılmaması yönünde 
detaylı açıklamaları bulunmaktadır160. 

İştirakle adam öldürme vakasında, kısasın kime uygulanacağı hususu üzerine 
bir grup âlim katle iştirak eden herkese kısas uygulanmalı derken; Muaz b. Cebel, 
Abdullah b. Zübeyr, ibn Sirin, Zühri gibi âlimler ise iştirak edenlerden sadece bir 
kişinin öldürülmesi diğerlerinin ise ortaklaşa diyet ödemeleri görüşündedirler. Bir 
grupta kısasın kimse için uygulanmaması durumunda ortaklaşa diyet ödenmeli 
görüşündedirler. Kısas uygulanacak kişinin kim olacağı üzerine durulmamış olması 
önemli eksikliktir161. 

 İslam hukukunun Hanefî mezhebi yorumcuları, iştirak durumunda kişi 
sayısının birden fazla olmasından dolayı bu noktada ayrıntıya girerek ceza 

                                                            
156 Devellioğlu, “İştirak”, s. 466; Ahmet Akgündüz, “İştirak”, DİA, C. 23, Türkiye Diyânet Vakfı 
Yayınları,  İstanbul 2001, s.  442. 
157“Bir katl hadisesinde katile iştirak etmeyip de mücerred katil maktulün kollarını veya ayaklarını 
tutmak gibi bir suretle yardım ile kat fiilini kolaylaştıran veya katili katle teşvik eyleyen şahsa kısas 
yapılmaz. Belki bu hareketinden dolayı şiddetli bir ta’zire layık olur. Açıklayacak olursak, katle 
azmettirenin katl anında orada bulunmayıp daha önce planlanmasını yaparak şahsı müşevvikin 
eylerse, müşevvikin ta’zir ile cezalandırılmasını gerektirir. Hanefî fıkhına göre de, iştirakçılar orada 
bulunsalar dahi öldürmek kastıyla fiile dâhil olmayan şahıslar hakkında ta’zirin uygun olduğu görüşü 
hâkimdir. Bu görüş Osmanlı ceza hukukunda kabul gören görüşler arasındandır. İştirake yardımcı 
olanlar, kısastan daha hafif cezalar (müebbet hapis veya kürek) verilmekteydi. Bunların örnekleri 
defter tasnifimizde sıkça karşılaşılmıştır. Grup şeklinde adam öldürmede durumun darbesinin ölümcül 
olanına kısas, eşkıya grubu vakalarında çete reislerine kısas verildiği tespit edilmiştir. Geri planda 
olanlara ise hapis, kürek ve kalebentlik cezaları nevinden biri verildiği ancak süreleri farklılık arz 
etmektedir. Suç derecesi ve hâkimin takdiri burada etkili olmuştur. Bilmen, İslâmiyye ve Fıkhıyye 
Kamusu, C. 3, s. 63, 80; Zehra, Suç ve Ceza, s. 353; Ömer Çelen, Bir İştirak Şekli Olarak Yardım 
Etme (Asli Fail Yardım Eden Ayrımı), Selçuk Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, Konya 2015, s. 13. 
158Akgündüz, “İştirak”, s. 442; Çelen, “İştirak”, s. 13. 
159 Maide Sûresi, 5/2. 
160 Akgündüz, “İştirak”, s. 442 
161 Akgündüz, “İştirak”, s. 443,  
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yaptırımının kime uygulanacağını açıkça belirtmiş ve diğer mezhep hukukçularından 
farklı olarak mutlaka öldürmeye teşebbüs edilmiş aletlerin kullanılmış olmasını öne 
çıkarmaktadırlar162. Ebu Zehra, bu konuyu Hanefî fıkhına göre ele almış ve şöyle 
açıklamıştır; “Öldürme fiilinin her iki kişi tarafından işlenmiş olması durumunda 
darbenin birisi ile ölüm gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Darbeler ardı sıra 
vurulmuş ve darbelerden birinin öldürücü olması halinde öldürme faili darbeyi 
vurana atfedilmiştir. Mesela; grubun, mağduru yaşayamayacağı öldürücü bir yara 
ile yaralarsa, öteki de gelip bir yara açsa ve bunun ardından mağdur ölürse katil ilk 
kişidir. İki caniden birinin fiilinin öldürme için yeterli olduğu tespit edildiği zaman, 
bu ya birincidir ya da diğeridir, işte ölüm bu durumda her ikisine değil de birisine 
isnad edilir. Ancak öteki de suçtan kurtulmuş olmaz. Fakat katilin dışındaki öteki kişi 
diyet vermez ve kısas edilmez, ancak kendisine tazir cezası verilir163”. Hanefî fıkhının 
bu yorumu en açıklayıcı iştirak ile ortaya çıkan vakaları adaletli şekilde görülmesine 
yardımcı olmuştur. Bunun neticesi olarak İslam dinini kabul etmiş devletlerde bu 
yorum ile davaların tatbiki yapılmıştır. Ayrıca iştirak suçları olan eşkıyalık, yol 
kesme, çete kurup halkı tahrik etme ve toplu cinayet suçlarının fazlalığı ile bu 
konuya defterin değerlendirilmesi kısmında hükümlerle tekrar değinilecektir. 

D. Osmanlı Hukukunda Kısas Cezası 

Kısas cezası İslam dinini kabul etmiş devletlerde Kur’an’a ve örfî kaidelere 
dayanarak uygulanmakta ve kısas cezası eski cezalardan olduğu için dini İslam 
olmayan diğer devletlerde de görülmektedir. Osmanlı ceza hukukunda, İslam 
hukukunun tasnifini yaptığı had, kısas ve diyet ve ta’zir ceza tasnifi görüldüğü gibi 
bu suç ve ceza tasnifinde kısas cezasının verildiği görülmektedir. Ancak Osmanlı 
Devleti’nde fıkıh âlimleri, kısasın gerekli olup olmadığı hususunda tartışmalı 
görüşlere sahiptir. Kirkor Zohrap, suçlunun hapis ile kötülüğü def‘ edeceğini, kısasın 
fayda sağlamayacağına değinmektedir. Kısasın gerekliliği konusu üzerinde de duran 
fıkıh âlimi Abdulhalik Mithat; “Kısasın eskiden beri uygulanan bir ceza olduğunu, 
uygulanmasında sakıncanın olmadığını belirterek idam, meşru ve muhiktir”, 
ifadesiyle kısasın yapılması gerektiğini belirtir164. Tartışmalı farklı görüşler olsa da 
mahkeme kayıtları olan şer’iyye sicilleri ve kısas defterlerinde idama başvurulduğu 
görülmektedir. 

Kısasla ilgili hukukî bilgilerin, fıkıh âlimlerinin görüşleri ve fıkıh kitaplarında 
yer aldığı gibi kanunnamelerde de kısasın uygulandığı hususunda açıklayıcı 
maddeler bulunmaktadır. II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi 
kanunnamelerinde bu cezanın için; baba, anne ve akrabalardan birisini öldürene 
                                                            
162Sabri Erturhan, İslam Ceza Hukukunda Suça İştirak, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, Konya 2000, s. 129. 
163 Zehra, Suç ve Ceza, C.1, s. 353. 
164 Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 49-50. 
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İslam hukuku kuralları yani, şer‘î kanunlar uygulanmalıdır. II. Bayezid dönemi ceza 
kanunnamelerinde adam öldürene kısas uygulanacağına dair açık hüküm de 
bulunmaktadır165. Esasında hükümler incelendiğinde kasten adam öldürenin idam 
edildiği ve kati surette mahkemelerin bu kanunu uyguladığı görülmektedir. Fatih 
Sultan Mehmed, II. Bayezid ve Kanunî Sultan Süleyman dönemi kanunnamelerinde 
kasten adam öldürme ve yaralama olaylarında kısas uygulanmadığı takdirde para 
cezalarına işaret edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yozgat ve civarı, 
1522 yılında Osmanlı idaresine dâhil edilince belli bir süre uygulanan Bozok 
Kanunnamesi’nde tarafların adam öldürenin kısas edilmesinden vazgeçip diyete razı 
olmaları halinde ilave olarak ta’ziren alınacak para cezasından bahsedilerek kısasın 
düştüğü hallerde hem mağdurun varisine hem de ta’ziren verilecek ceza yerine diyet 
ödenmesi istenmiştir. Yol kesenlerin de (eşkıyalık veya haydutluk edip toplumun 
huzurunu bozanlar) boğazından asılarak idam edilmesi gerekmektedir166. 

Osmanlı ceza hukukunda adam öldürmede kısas olarak verilen idam 
cezalarında, cezanın düşmesini ancak maktulün yakınlarının affa razı olması halinde 
gerçekleşmesinde mümkün kılmıştır. Fail diyet ödeyerek ceza tamamen düşmüş 
olmamaktadır. Böyle bir durumda devlet suçluyu serbest bırakmamakta, diyet ödeme 
yükümlülüğü ile kamu davası suretinden ta’ziren uygun görülen bir ceza 
verilmekteydi167. İslam hukukunda varis ve fail ilişkisi Osmanlı hukukunda da 
vardır. İslam hukuku, padişahın ve hâkimin ta’zir kapsamında ceza vermesine izin 
vermesinden dolayı bu kapsamda idam cezasının da verilmesi meşru idi. Osmanlı 
kanunlarında padişahın iradesi ile verilen idam cezalarına siyaseten katl denilmiştir. 
Padişahla birlikte bu yetkiye sadrazam ve vezir de siyaseten katl cezasını verebilme 
yetkisine sahiptir168. Mamafih idam, ta’zir kapsamında verilen en ağır cezadır169.  

Çalışılan Kısas Defterinde, diğer kısas defterlerinde ve sicil defterlerinde 
kısas davalarına çokça yer verilmiştir. Osmanlı ceza hukukunda kısas suçları söz 
konusu olduğunda kısas gerektiren suçlarda, cezanın verilememesi durumunda kanun 
koyucuya yetki vermesinden tasarruf edilmiştir. Daha önce bahsedildiği gibi ceza, 
ta’zir cezasına dönüşerek diyet ile birlikte para cezası, kürek veya kalebentlik 

                                                            
165 M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, Beta Yayınları, İstanbul 2014, s. 202. 
166 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 202; Ahmet Çiftçi, “Bozok Sancağı Kanunnameleri’ndeki Cezaların 
Şer’î Cezalarla Mukayesesi”, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiri Kitabı, Yozgat 2016, s. 150-
153. 
167Mehmet Akman, “Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukuna Hâkim olan İlkeler”, C. 6, Osmanlı, 
Ankara 1999,  s.  473. 
168 Ahmet Mumcu, Siyaseten Katl, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1963, s. 
80, 81. 
169 Münteha Maşalı, “Ölüm Cezası”, DİA, Türk Diyânet Vakfı Yayınları, C. 34,  İstanbul 2007, s. 41. 
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cezaları verilmekteydi170. Kürekte ve kalebentlik cezasının süresi idam cezasına 
bedel olması cezayı tamamlardı. Yani suçun, karşılık bulması lazımdır. 

XIX. yüzyıl modernleşme hareketlerine bağlı olarak yeni ceza kanunnameleri 
hazırlanmıştır. Tanzimat’ın ilanından sonra hazırlanan 1840 tarihli ceza 
kanunnamesinde kısas cezasına yer verilmiş ancak bu şer‘î ve örfî hukuka göre 
tedvini yapılmıştır. En azından Tanzimat devrinde idam cezanın değişen hukuk 
sisteminde bu ceza içinde düzenlemeler yapıldığını tespit edebilmek açısından 
önemlidir. 1840 Ceza Kanunnamesi’nin 1. faslının 1. maddesinde, adam öldürme ve 
padişaha ihanetle suçlananların şer‘an ve kanûnen gereken tahkikatı yapılmaksızın, 
kimsenin öldürülememesine karar verilmiştir. Ancak bu suçların cezası da idamdır. 
4. maddede ise “Katl-i nefs” suçu taşralarda gerçekleşirse, “memleket meşveret 
meclisi”nde hem şer’an hem de “şerâ‘it-i muharrere”ye göre davası görülüp şer‘î 
ilam ve meclis mazbatası Dersaadet’e gönderilip, Ferman-ı Ali gönderilmedikçe icra 
olunmaması emredilmektedir. Böylece idam cezaları padişahın iradesine 
bağlanmıştır171. Padişah iradesine bırakılan idam cezası, ta‘ziren idam olmaktadır. 
Konunun ilerlemesinde, esas ve usul arasındaki farklılıklar alınacaktır. 

Kısas, 1858 Ceza kanunnamesinin 169. maddesinde taammüden katl halinde 
öngörülmüştür. 169. ve 170. maddelerinde ise kast ve taammüt ayrımına yer 
verilmiştir. Bundan sonraki süreçte maktulün varisi var ise 171. maddeye göre 
onların iddiaları üzerine hukuk-ı şahsiye davası açılır ve şer‘îyye mahkemesine 
nakledilirdi. 172. madde de ise varis maktulü affetmiş ise müebbeden ve 15 seneden 
az olmamak suretiyle küreğe konulur. 175. madde gereğince muîn-i katl olan kimse 
de küreğe konulur172. 170. ve 174. madde ile de bir kimse bir şahsı öldürmüş ise 
kanunen idam olunurdu. Kanunnameye göre kısasın uygulanma süreci; mahkemede 
dava görüldükten sonra verilen idam cezasının hükmü temyiz mahkemesince tasdik 
edildikten sonra durum padişaha bildirilir, padişah bu suçu, kanunun 47.maddesine 
dayanarak bir başka cezaya da çevirebilirdi. Eğer, hükmün icrası padişaha göre de 
tasdik ediliyorsa cezanın infazı artık zaruret halini alır. Hükümler direk merkeze 
intikal ettiği için davalar da kısa sürede neticelenirdi. Ayrıca yeni kanunnamede idam 
cezasının infazı şekli konusuna açıklık getirilmediği görülerek eskiden beri uygulana 
gelmiş olan boyundan asma suretiyle idam, kılıçla idam ve askeri ceza 
kanunnamesinde ise kurşuna dizmek şeklinde idam edilme usullerinin devam 
etmektedir. Osmanlı ceza hukukunda suç işleyen kadınlar da erkeklerle eşit sayılarak 
katil olması halinde idam ile infazı kabul edilebilir. Sadece 18. maddede belirtildiği 
üzere kadın hamile ise doğumundan sonra infazının gerçekleşmesi kararı vardır173. 

                                                            
170 Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 202. 
171 Bingöl, “Taşra ve Merkez Yargı Reformu”, s. 538. 
172 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 71-96-98. 
173 Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 52. 
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E. Osmanlı Hukukunda Kısasın Uygulanması 

 Osmanlı Devleti kısas cezasında, İslam hukukunda belirtilen hususları esas 
aldığı için yargı ve dava süreci de buna göre sonuçlanırdı. Osmanlı ceza 
muhakemesinde bir suç sabit olmuş ise failin hemen cezalandırılması ve kamu 
düzeninin düzeltilmesi esastır174. Zira olay unutulabilir, deliller kaybolabilirdi. Bu 
nedenle Osmanlı ceza sistemine hâkim olan usûl, davaların hemen görülmesi ve 
kararın da hemen verilmesini gerektirmektedir175. Böylelikle adalet yerini muaccel 
olarak bulmaktadır.  

Adam öldürme suçlarında kısas cezasının düşmesi mirasçıların faili af etmesi 
halinde kısas hakkından vazgeçmiş olur. Dolayısıyla kısas düşer, fail diyet talebini 
kabul etmiş olur. Kasıtlı adam öldürmede diyetin hemen ödenmesi lazım gelir. 
Taksirle adam öldürme durumunda diyet istenerek 3 yılda, 3 eşit taksitlerle ödeme 
kolaylığı sağlanmaktaydı176. Bu durumda failden cerime de alınabilirdi. Kısasa 
hükmedilmiş ise görevlilerin cerime alması yasaktır177. Kısasa hükmedilip 
uygulanması için kastın amden mi yoksa gayr-i taammüden mi olduğunun 
anlaşılması önemlidir. Cinayette kullanılan aletin tespitinin (hanefî fıkhında olduğu 
gibi) burada önemi büyüktür. Cinayette kama, kılıç, ok ve ateş gibi aletlerin 
kullanılmış olması kastın bulunduğunu göstermektedir178. Dava hükümlerinde alet-i 
carihanın açıkça belirtilmesi bundan ibarettir. Adam öldürülme suçunda kasıt mı var 
veya gayr-i taammüden mi vuku bulmuş bunun anlaşılması için alet-i cariha 
mahkeme yargı yetkililerine ipucu niteliğindedir179. Suç sabit olduktan sonra ise ceza 
kesinleşinceye kadar failler hapishanelerde tutulmaktadırlar180. Dava sonuçlanınca 
suçlunun kısasına hükmedildiğinde vakit gece ise sabah vakti beklenilmiştir181. İslam 
hukukunda iştirak meselesi ele alınmıştı. Osmanlı Devleti iştirak sureti ile 
öldürmelerde İslam ceza hukukunun iştiraka yaptığı yorum şeklinde tahkik edildiği 

                                                            
174 Bu görüş İslam hukukunda olduğu gibidir. İslam hukukuda yapılan yanlışın hemen düzeltilmesini 
ve kamu düzeninin huzura kavuşturulması ilk önem verilen husustur. 
175 Akman, “Ceza Muhakemesi”, s. 471. 
176 Mustafa Avcı, “Osmanlı İnfaz Hukukundaki Gelişmelere Genel Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 3-4, Konya 2004, s. 109. 
177 Avcı, “Osmanlı İnfaz Hukuku”, s. 96. 
178 Kılınç, “İdam Cezası”, s. 49. 
179 1874-1909 yılları arasına yansımış ceza hükümlerinde kama, hançer, topuz, silah, piştov silahı, 
tüfek, bıçak, kılıç ve hançerler kullanılmıştır. 
180 Kılınç, “İdam Cezası”, s. 43. 
181 Maşalı, “Ölüm Cezası”, s. 42-43. 
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görülmektedir. Öldürücü darbeyi vuran kişinin cezası idamdır. Vakada diğer 
iştirakçiler ise suçtaki rollerine göre cezalandırılmıştır182. 

1858 Ceza Kanunun 16. maddesinde hükmün infazı padişah emri ile infaz 
mahallinde orada bulunanlara okunmasını öngörmektedir. Bundan maksat orada 
bulunan ahalinin ibret almasıdır183. Bu sebeple idam cezaları genellikle âleme ibret 
olması için halkın huzurunda alenen yapılmaktaydı. Bu durumda şahsın suçunu 
gerçekleştirdiği birimde infazı yapılırdı. Alenen infazı gerçekleşmeyen idam cezaları 
da mevcuttur. Suçlunun cezasına karar verildiğinde, suçlu kapalı olarak mahkûm ise 
olduğu yerde infazı yapılmıştır184.  

Adam öldürme suçunda idam verildiğinde, infaz genellikle kılıçla 
gerçekleştirilmiştir. Diğer suçlarda ölüm cezasının infazı ise asma(salb)185, boyun 
vurma, ikiye biçme gibi yöntemler uygulanmıştır. Kısas cezası siyaseten katl olarak 
verilmiş ise kafa kesme ve boğma şeklinde infaz edilmiştir. Bu ceza genellikle 
toplum düzenini bozma suçlarında verilmektedir. Ayrıca kısastan af ile kurtulduğu 
halde aynı suçu tekerrür eden şahıs saî bi’l-fesâd olarak görülerek siyaseten katl 
cezası neticesinde verilir186. Çalışılan defterde, 1874-1909 yılları arasında sadece bir 
kez siyaseten katl verilmiştir. Buna ayrıca değinilecektir.  

F. Deftere İntikal Etmiş Diğer Cezalar 

            1. Kürek Cezası  

 Hürriyeti kısıtlayıcı olan cezalar içerisinde yer alan kürek cezası; bir suç 
karşılığında cezalarını gemilerde kürek çekerek ödeme şeklidir. Tuğba Akıllı Acar 
kürek, hapis ve kal‘a bendlik cezalarını sürgün esasına dayandırmıştır187. Osmanlı’da 
kürek cezasının donanmanın gelişmesi ile ortaya çıktığını ifade etmek doğru olsa 
gerekir. XVI. yüzyılda donanma sahasında geniş çaplı çalışmalar yapan Osmanlı 
Devleti’nin, zarurî olarak kürekçi ihtiyacı doğmuştur. Devletin genelinde kürekçi 
ihtiyacı karşılanmış olsa da kürekçi ihtiyacı artınca farklı yöntemlere 
başvurulmuştur. Avarız vergisi, forsa ve kürek cezası yöntemlerinden istifa 
edilmiştir. Bu şekilde suçlular suçlarını gemilerde kürek çekerek hem cezalarını 
                                                            
182 Konya’da, Mehmed oğlu Süleyman’ın baldızı ve Deli Seyyid’in amcasının kızı olan Elmas’a, 
Mehmed oğlu Ahmed’in arkadaşlık etmesinden dolayı; Süleyman, Deli Seyyid, yaveri Mustafa ve 
Hüseyin ile Ahmed’in evine gidip zorla dışarı çıkartarak hepsi birden bıçak darbesi ile Ahmed’i 
katletmişlerdir. Aralarında Elmas’ın eniştesi Mehmet oğlu Süleyman’ın bıçak darbesinin öldürücü 
olması hasebiyle Süleyman’ın salb ile idam cezasına karar verilmiştir. DVN. NEFY. d. 10/ 8.b-1.h. 
183 Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 51. 
184 Avcı, “Osmanlı İnfaz Hukuku”, s. 96. 
185DVN. NEFY. d. 10 Numaralı Kısas Defteri’nde, 1874-1909 yılları arasında verilen idam cezalarının 
48 i salb türünden verilmiştir.  
186 Maşalı, “Ölüm Cezası”, s. 42-43; Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 78. 
187Tuğba Akıllı Acar, 3 Nolu Nefy ve Itlak Defteri’nin (s.1-100) Transkripsiyonu ve 
Değerlendirilmesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Tokat 
2006, s. 23. 
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ödemiş olacaktı hem de devlet insandan faydalanmış olacaktı188. Devlet kürekteki 
şahsın ihtiyacını karşılaması ve ailesi olanlara destek olunması için suçluya ücret 
vermekteydi. Tanzimat öncesinde yapılan masraflara karşılık ödemeyi hükümet 
yaparken Tanzimat sonrasında suçlulara verilmesi kararlaştırılmıştır189.  

Kürek cezasını İslam Hukuku’ndan ziyade ta’zir cezaları içinde 
değerlendirmek yerinde olacaktır. Suçlunun suçuna karşı küreğe konmasını kanun 
koyucu yetkisi olan devlet başkanı veya yargıçlar belirlemekteydi. Osmanlı 
Devleti’nde kürek cezası uygulanmasına190 Tanzimat öncesi ve sonrasında 
başvurulmuştur191. Tanzimat sonrasında 1858 Ceza Kanunnamesinde kürek cezası 
etraflıca ele alınmıştır. 

1858 Ceza Kanunnamesinde 19, 20, 21, 22, 26, 27, 30 ve 32. maddelerinde 
yer verilerek müebbet ve muvakkat olarak kürek cezası ikiye ayrılmıştır. Müebbet, 
suçlunun ölümüne kadar devam eder ve suçlu ağır işlerde (hidemat-ı şakka) 
kullanılır, muvakkat ise 3 yıldan 15 yıla kadar değişen süreler ile küreğe 
konulurlardı. Kanunname kürek cezasının yerini belirterek yargıçlara kolaylık 
sağlamıştır. Dersaadet’te Tersane-i Amirede ve taşralarda devletçe tayin olunacak 
mahallerde kürek cezası yerine getirilecektir. Beş yıla kadar olan kürek cezaları 
hükmün verildiği yerde veya suçlunun ikamet ettiği yerde infaz edilebilmesi üzerinde 
kararlaştırılmıştır192. Devlet kürek cezası verdiği zaman toplumda ibret alınması 
düşüncesinden dolayı kürek cezası almış kişinin suçu üzerine asılarak iki saat 
meydanda bekletilmektedir. Buradaki amaç halkın suç işlemesini azaltmaktır. Devlet 
cezayı, uygun gördüğü yerlerde faillerin ayaklarına demir vurmak suretiyle eziyetli 
işlerde (hıdemat-ı şakka) çalıştırılmaları şeklinde infaz edilmesine karar vermiştir193. 
Küreğe konulmanın suçlunun ayağına vurulacak olan demir ve zincirin ağırlığı, 
uzunluğu mücrimin cüssesine uygun olmalıdır. Ayağa vurulacak demirin, şahsın 
hareket etme hakkına engel olmaması gerekirdi194. 

10 Numaralı Kısas Defteri’nde yer alan hükümlerde de suçluya kürek cezası 
verilmiş olması Tanzimat’tan sonra da başvurulan bir ceza çeşidi olduğunu 
göstermektedir. Eşkıyalık yapan grubun içinde bulunan, katle yardımcı olan çete 
üyeleri ve hatta cinayeti işleyen katil “küreğe vaz‘ olunur” diyerek bu cezalara 
çarptırıldıkları görülmektedir. Suçun derecesine göre kürekte kalma süresinde 
                                                            
188 Mehmet İpşirli, “16.Asrın ikinci Yarısında Kürek Cezası ile ilgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 12, İstanbul, 1982, s. 205. 
189Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 56. 
190DVN. NEFY. d. 10 defterinin 1874-1909 yıllarını içerisinde 64 kürek cezası verildiği saptanmıştır. 
191Neşe Erim, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kalebendlik Cezası ve Suçların Sınıflandırılması Üzerine 
Bir Deneme”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, C. 4, S. 4, İstanbul 1984, s. 81. 
192Gayretli, “1858 Ceza Kanunu”, s. 5; Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 53. 
193Gayretli, “1858 Ceza Kanunu”, s. 5. 
194 Fransa ve Yunan kanunlarında yer alan ayağa demir vurarak küreğe konulması örnek alınmıştır. 
Bk. dipnot Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 56.  



38 
 

değişiklikler vardır. Cinayeti işleyen şahsın idama bedel müebbeden veya 15 sene 
küreğe konulması kararı sabit iken, katle yardımcı olmak, hırsızlık, eşkıyalara destek 
olmak gibi daha hafif görünen suçlarda yargıcın uygun gördüğü süre kadar 
(incelenen defterde en çok rastladınılan 3, 5 ve 8 sene müddetle) küreğe 
konulmaktaydılar195. Cezanın hükmü verildikten sonra mahkeme yargıcı tarafından 
hüküm merkeze gönderilirdi. Önemli bir hususta suç sabit olmadan kimsenin küreğe 
konulmaması lazım gelirdi196.  

       2. Hapis  

 Hapis, Arapça habs kelimesi kökünden türemiştir. Manası alıkoyma, bir yere 
kapama, salıvermeme, bir yere kapayıp dışarı çıkarmama, tutma anlamlarına 
gelmektedir197. Hukuk literatüründe ise sanık veya suçluyu belli bir mekânda cebren 
alıkoyarak şahsi hürriyetini kısıtlamak, tevkif etmek anlamını taşır ve hürriyeti 
bağlayıcı cezaların en başta gelen türünü teşkil eder. Bu cezanın infaz edildiği yere 
habs, mahbes, hapsedilen kişiye de mahbus denilir198. Hapis cezasında, suçlunun 
ıslahı, suçun işlenmesini önleme ve toplumu koruma atına alma amaçlanmaktadır199.  

Hapis cezasını Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası olarak iki döneme 
ayırmak uygun olacaktır. Klasik dönemde kısıtlı manada hapis yerleri tercih 
edilmekte iken Tanzimat sonrasında modern anlamda hapishaneler kurulmaktadır. 
Klasik dönemde, hapis edilecek suçlular için bir kurum teşekkül etmemiştir. Bir 
hapishane kurumunun olmaması bu dönemde hapis cezasının kendi manasında 
verilmeyen bir ceza olduğunu göstermektedir. Kal‘a-bendlik cezasının hapis cezasına 
karşılık verildiği düşünülmektedir. Osmanlı’nın hapis cezasını kendi belirlediği 
usullerine göre verdiğini düşünmek daha yerinde olacaktır. Bir taraftan da kadı 
sicillerinde, hapis yerleri için zindanların kullanıldığına dair örnekler bulunmaktadır. 
Zindana konulmanın hapis cezası olduğu ve aynı zamanda kalelerin, cezaevleri ve 
tutukevleri olarak kullanılması hapis türünden olduğunu göstermektedir. Suçlunun 
muhakemesi öncesi kısa süreli olarak tutukevi yerine de kullanılmıştır200. Suç 
çeşidinden veya hafif suç işleyenler ile borçlu olan mültezimler201 için zindan 
kapısındaki hapishanelere konulmaktaydı202.  

                                                            
195DVN. NEFY. d. 10/83-1 hükümde, Hatice ve zina yaptığı adamla zevcini müşterek olarak 
öldürmüştür. Cinayet mahkemesince ikisinin idamlarına karar hüküm verilmiş ancak Bab-ı Ali 
tarafından idamına bedel olarak küreğe konmaları uygun görülmüştür. 
196 İpşirli, “Kürek Cezası”, s. 210. 
197 Devellioğlu, “Hapis”, s. 304. 
198 Bilmem, İslâmiyye ve Fıkhıyye Kamusu, s. 14. 
199 Ali Bardakoğlu, “Hapis” DİA, C. 16, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,  İstanbul 1997, s. 63. 
200Özgür Yıldız, “Osmanlı Hapishaneleri Üzerine Bir Değerlendirme: Karesi Hapishanesi Örneği”, 
Gazi Akademiş Bakış Dergisi, C. 9, S. 17, 2015, s. 93; Avcı, “İnfaz Usulü”, s. 117. 
201 Erim, “Kalebendlik Cezası”, s. 81. 
202 Avcı, “İnfaz Usulü”, s. 118. 
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Tanzimat’tan sonra hapishane olarak kullanılan zindanların, Kanun-ı Esasi ile 
birlikte terk edildiği ve modern anlamda hapishane anlayışına bu dönemde 
hazırlanan nizamnameler ile geçilmiştir. İstanbul zindanları nizamnamelerle 1831 
yılında kaldırılmış ve modern hapishane inşasına kadar İbrahim Paşa Sarayı’nın bir 
kısmı hapishane-i umûm olarak kullanılmıştır. Tanzimat devrinde düzenlenen 1840, 
1851 ve 1858 tarihlerinde kabul edilen nizamnameler ile hapis cezası Osmanlı 
hukukuna girmiştir. Hapishane kurulması gerekli görülerek ilk modern hapishane 
1870 yılında Sultanahmet’te inşa edilmiştir203.  

1858 tarihli Ceza Kanunnamesinde Fransa hukukundan gelen hapis cezasının 
süresi açıklanarak suçların derecesine göre 24 saatten 3 seneye kadar olarak 
belirlenmiştir. Osmanlı Devleti’nde dönemin koşulları göz önüne alındığında 
memleketler arasındaki uygulama farklılıklarından dolayı sürenin; beş, on, yirmi 
seneye kadar uzadığı tespit edilmiştir. Mahkemelerde ceza süresinin belirlenmesi için 
ilk kaide suçun çeşididir. Hapsin suçlar için bir hafta, kabahatler için yirmi dört 
saatten bir haftaya kadar hapis cezası verilebilir204. Kısa süreli hapis cezaları para 
cezalarına dönüştürülebilir olduğu görüşü de bulunmaktadır. Böylece hapishanelerin 
doluluk oranı en asgari seviyede tutulmuş olacak hem de para cezasıyla devletin 
nakit para ihtiyacı karşılanmış olacaktır205. 

3. Kale Hapsi (kal‘a-bendlik) 

Hapis türü içerisinde olan kal‘a-bendlik206 ise, kaleye bağlanmış, bir kale 
içinde yaşamaya hüküm giymiş olarak tanımlanmaktadır207. Bir mahkûmu 
müstahkem bir kaleye gönderip orada tutmaktır208. Kalebentlik devletçe tayin olunan 
kalelerin içinde hapis olarak kalmaktır. Hürriyeti kısıtlayıcı cezalar arasında olan 
kaleye konulma suçları genellikle eşkıyalık, halk arasında ihtilal ve kargaşa çıkarma, 
fesat yaymanın sonucudur. Kamu ve toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden şahsa 
bu ceza yaptırımı uygulanır. Suçlular, toplum düzenini tehdit etmesinden dolayı uzak 
memleketlerdeki kalelere hapsedilmek üzere gönderilirdi. Suçlular kalelerin, zindan 
diye tasvir edilen bölümlerinde zincire vurulmak suretiyle cezalarını infaz 
etmekteydi209.  

                                                            
203 Yıldız, “Karesi Hapishanesi Örneği”, s. 95. 
204 DVNS. NEFY. d. 10/30.b-2.h; Manastır’da yaşanan yol kesme vakasına seyinci kalan Abbas’ın 14 
ay hapis cezasına karar verilmiştir. Olaya sessiz kalmakta suça iştirak konusu içerisinde 
değerlendirilir.  
205 Gökçen, “Ceza Kanunları”, s. 64,65. 
206 Kal‘a-bend; Arapça ve Farsça kelimelerlerden oluşmuştur. Kal‘a kale, bend; bağ, yular, rabıta, 
bağlam anlamlarındadır. Bk. Devellioğlu, s. 83,483. 
207 Devellioğlu, “Kal‘a-bend”, s. 483. 
208 Erim, “Kalebendlik Cezası”, s. 82. 
209 Erim, “Kalebendlik Cezası”, s. 85-88. 
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Kal‘a-bendlik cezası Tanzimat’tan sonra sadece 1858 tarihli Ceza 
Kanunnamesinde ele alınmıştır. Kanunnamede bu ceza, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 ve 
33. maddelerde geçmektedir. Muvakkat olarak suçun derecesine göre üç yıldan beş 
yıla, müebbette ise ölünceye kadar devam eder210. Müebbeden kale cezalarında 
davaların temyiz edilmeden suçlular kaleye gönderilmemektedir. Suç 
kararlaştırıldıktan sonra suçlunun hangi kaleye gönderileceği ve sonraki yaptırımlar 
Adliye Nezareti Ceza İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir Müebbeden 
kal‘a bend cezaları verildiğinde nezaret suçluların ailesine yakın kalelerde cezaların 
infazına karar vermiştir. Suçlunun ailesi dışından halkla irtibat kurması 
yasaklanmıştır. Kal‘a-bend olan suçlunun durumu küreğe konulmaktan farklı idi. 
Kal‘a-bend olanlara demir vurulmaz, meşakkatli işlerde çalışmaz, teşhir olunmaz, 
hapishanelerde hapsedilmezlerdi211.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
210 Gökçen, “Osmanlı Ceza Kanunları”, s. 59. 
211 Gökçen, “Osmanlı Ceza Kanunları”, s. 60-61. 
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III. BÖLÜM 

10 NUMARALI KISAS DEFTERİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

I. NEFY VE KISAS DEFTERLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  

 Başkanlık Osmanlı Arşivi 989 numaralı Divan-ı Hümayun Defterleri 
Kataloğu’nda kayıtlı 1256-1327/1840-1903 yılları arasındaki ceza kayıtlarını ihtiva 
eden 10 adet defter serisinden; ilk 5 defter Nefy ve Kısas Defteri olarak kayıt edilmiş 
olup sonraki 5 defter ise Kısas Defteri adıyla yer almıştır212. Çalışılan 10 Numaralı 
Kısas Defter’i ise katalogun son defteri olup 1291-1327/1874-1909 arasındaki kısas 
cezalarını ihtiva etmektedir. İçerik tasnifi ve konu kavramlarına bakıldığında kısasın; 
katilin katli, carihin cerhi213dir. Nefy ise; sürme, uzaklaştırmadır214. Dolayısıyla bu 
katalogda yer alan defterler, tutuldukları dönemlerde meydana gelen nefy ve kısas 
davalarının hükümlerini ihtiva etmektedir. 

Tablo 1: Nefy ve Kısas Defterleri ( A. DVNS. NEFY. d. 10)215  

Katalog 
No 

Sıra 
No  

Fonun Kodu Tarih Sayfa 
Adedi Hicrî Miladî 

 
 
 
 
989 

1 Nefy ve Kısas 
Defterleri 
 

1256-1259 1840-1843 137 
2 1259-1264 1843-1848 192 
3 1264-1272 1848-1856 187 
4 1272-1279 1856-1863 202 
5 1279 1863 356 
6 Kısas 

Defterleri 
1264-1273 1848-1856 190 

7 1273-1278 1857-1862 160 
8 1278-1287 1861-1870 232 
9 1287-1291 1870-1874 242 
10 1291-1327 1874-1903 233 

 

II. DEFTERİN OSMANLI DİPLOMATİKASI AÇISINDAN DEĞERİ   

Çalışılan defter, orijinalinden tarama sonucunda dijital ortama aktarılarak 
alınan bir kopyasıdır. Dava hükümleri, çağına uygun olan Nizamiye 
Mahkemelerinden çıkmıştır. İçerik ve şekil olarak hükümler, Osmanlı’nın diplomatik 
alanındaki belge rükûnlarının özelliklerini taşımaktadır. Hükümlerin rükûnlar; dua 

                                                            
212 Y.İhsan Genç - Mustafa Küçük- Raşit Gündoğdu- Sinan Satar- İbrahim Karaca- H.Osman 
Yıldırım- Nazım Yılmaz, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 
İstanbul, 2010, s. 191. 
213 Sami, “Kısas”, Kâmûs, s. 1072. 
214 Sami, “Nefy”, Kâmûs, s. 1497. 
215 Genç – Küçük – Gündoğdu – Satar – Karaca – Yıldırım – Yılmaz, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Rehberi, s. 191. 
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formu, hüküm başlığı olayın anlatıldığı kısım, cezanın verildiği kanunun ilanı, 
cezanın kararı, hükmün icrasını yerine getirecek ilgili yönetici ve son olarak tarih 
yazılmıştır. Hükümlerin intikal ettiği mahkeme, meclis ve idarî birimin sorumlu 
kişilerinin adları ve görevleri zikredilmiştir. Ayrıca der-kenârların yazımına da 
dikkat edilmiştir. Diğer kısas defterleri ile karşılaştırma yapıldığında bu defter 1864 
Vilayet Nizamnamesinden sonraki döneme rastladığı için yargı sürecinin 
değişiklikleri belgeye yansımıştır. Bu hali ile Osmanlı Devleti’nin ceza dava 
hükümlerinin kullanımını gösterir. Tanzimat öncesi dönemde cezaların hangi kanuna 
göre verildiği beyan edilmeyerek; örfîye göre veya şeriata göre cezanın verildiğine 
değinilmiştir. Artık hükümlerde cezanın dayandığı kanunun “yüz yetmiş dördüncü 
madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-ı taammüden bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş 
sene müddetle küreğe vaz‘ olunur216” şeklinde açıklamak suretiyle zikredildiği 
görülür. Bu özelliği hasebiyle günümüz dava kayıtlarına benzemektedir.  

Kısas cezasının verilme aşamasında, cezaların hangi mahkeme tarafından 
onaylandığı ve hükümlerin hangi devlet memuruna intikal ettiği gibi hususları ihtiva 
ettiğinden yargının işleyişi hakkında genel çaplı bilgi vermektedir. Defter, Tanzimat 
sonrasında tutulduğu için kapsadığı yılların yargı alanında ve diplomatik açıdan 
sürecin nasıl işlediği hakkında bilgiler içermektedir. Bunun yanı sıra dava süreci, 
şüpheye mahal bırakılmayarak delillere ve şahitlerin ifadelerine yer vererek vakaya 
dair hususların eksik kalmamasına önem verildiği anlaşılmaktadır. Dava hükümleri, 
davanın görüldüğü idarî birimin yöneticisine gönderilmiş olup ardından merkez 
mahkemeye ulaşmaktadır. Bu durum ceza kanunnamesi ile hükümlere son kararın 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye daha sonra Divân-ı Ahkâm-ı Adliye olan yüce 
mahkemenin kararına bırakılması kararından kaynaklanmaktadır. Böylelikle merkez 
ile adlî birimlerin resmî ilişkilerini gösterir. Ayrıca keyfi bir ceza verilmesinin önüne 
geçilmiştir. Vilayetlerde, kazalarda ve sancaklarda meydana gelen vakalarda sadece 
Müslüman vatandaşların olmadığını Gayrimüslim vatandaşlara dair vakaların olduğu 
görülmüştür. Bu açıdan Osmanlı Devleti’nin yargılama sürecinde Müslüman ve 
Gayrimüslim vatandaşlara nasıl davrandığını, ayrım yapılmayarak farklı dinlere 
mensup kişilerin aynı mahkemede yargılandıklarını göstermesi açısından da 
önemlidir.   

A. 10 Numaralı Kısas Defterinin Tanıtımı  

35 x 24 cm ebatlarında olan defter, toplamda 234 sayfadır. Ancak 95, 200-
229 ve 234. sayfalar numaralı olup boş sayfalardır. Defter, ciltli ve ebrulu kapağında 
ise daire içinde çiçek motifi olarak düzenlenmiştir. Başlangıç tarihi kapağın ön 
yüzünde çiçek motifinin altında min-evâil-i Recep 1291 (1-10 Ağustos 1874) 

                                                            
216 DVNS. NEFY. d. 10/ 10.b-2.hüküm. Bir hüküm örnek verilerek burada konuya açıklık getirilmek 
istenmiştir. Diğer hükümlerde de aynı usul uygulanmıştır. 
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tarihinde tutulmaya başlanmıştır. Bazı bölümlerde, zemindeki siyahlıklardan ve 
mürekkebi kurumadan sayfanın kapatılması vb. sebeplerden bazı kelimelerin 
okunması güçleşmiştir. Belge olarak taksim edildiğinde 1. belgede; 1. ve 2. sayfalar 
arasında su damlasına benzer lekeler oluşmuştur. 96. belgede, 186. ve 187. sayfalar 
arasında ciltlenmeden meydana gelmiş sayfa daralmasından dolayı kelimeler iç içe 
geçerek karışıklığa sebep vermiştir. 12. belgede, 21 ve 22. sayfalar arasında 
kelimeler cildin iç kısmında kalmasından kaynaklı olarak sayfanın cilt tarafı eksiktir. 
Yukarıda belirttiğimiz gibi toplam 102 belge ve 289 hüküm bulunmaktadır. 
Katalogda defterin kapsadığı yıllar 1874-1903 yıllarını ihtiva ettiğini gösteriyorsa da 
gerçekte Hicrî 1291-1327/Miladî 1874/1909 yıllarını kapsamaktadır.  

Dibace denilen giriş kısmı, büyük harf ve oranda yazılmış olup, defterin ilk 
kâtibinin adı ve defterin kaleme alındığı tarih yazılarak, kâtibe yapılan dua yer 
almaktadır. Şöyleki; “Hazâ defter-i kısâs der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ Hazret-
i Hüseyin Avni Paşa ve Nâzır-ı Umûr-ı Hâriciye Hazret-i Ahmed Arif Paşa nâle mâ-
yetemennâ hümâ el-vâki‘ fî evâil-i Recebü’l-mürecceb sene 1291 (1-10 Ağustos 
1874)” şeklinde girizgâhı yapılmış olup hemen aynı sayfadan itibaren hükümler 
yazılmaya başlanmıştır. Hükümler yazılmaya devam ederken kâtip değişiklikleri 
kaydedilmiştir. 1874-1909 yılları arasında 13 kâtip, bir kez padişah ve bir kez de 
sadrazam değişiklikleri yaşanmıştır.  

Tablo 2: Kâtip Değişiklikleri 

Sayfa ve Belge Numarası Kâtip Değişiklikleri 
 

35. sayfa 19. belge 
“Der-zamân nâzır-ı Umûr-ı Hâriciyye 
Hazret-i Safvet Paşa fî 15 Zî’l-hicce 
[12]91” (M. 23 Ocak 1875) 

 
49. sayfa 26. belge 

“Der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ 
Saffet ibn-i Said Paşa ve nezâret-i 
Umûr-ı Haricîye müşârün-ileyh. 19 
Rebî’ü’l-evvel [1]292” (M. 25 Nisan 
1875) 

 
77. sayfa 40. belge 

“Der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ 
Mahmud Nedim Paşa fî 25 Recep 
[1]292” (M. 27 Ağustos 1875) 

 
99. sayfa 51. belge 

“Der-zamân-ı sadr-ı sudûru’l-vüzerâ 
hazret-i Mehmed Rüşdü Paşa ve nâzır-ı 
umûr-ı haricîye müşârün-ileyh fî 18 
Rebî’ü’l-âhir[1]293” (M.13 Mayıs 
1876) 

 
100. sayfa 51. belge 

“Der-zamân-ı nâzır-ı Umûr-ı Hâriciye 
Hazret-i Safvet Paşa fî 25 Cemâziye’l-
evvel [1]293” (18 Haziran 1876) 

 “Der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ 
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109. sayfa 56.belge 

Hazret-i Midhad Paşa ve Nezâret-i 
Umûr-ı Hâriciyye müşâr-ileyhe fî 3 Zî’l-
hicce[1]293”  
 (M.20 Aralık 1876) 

 
112. sayfa 57. belge 

“Der-zamân-ı sadr-ı sudûru’l-vüzerâ 
hazret-i Edhem Paşa ve Nezâret-i 
Umûr-ı Hâriciyye müşâr-ileyh fî 21 
Muharrem [1]294” (M.5 Şubat 1877) 

 
117. sayfa 60. belge 

“Der-zamân-ı Nezâret-i Umûr-ı 
Hâriciyye Hazreti Arif Paşa fî 7 Receb 
[1]29 ”  
(M.18 Temmuz 1877) 

 
117.sayfa 60.belge 

“Der-zamân-ı Nezâret-i müşârün-ileyh 
Hazreti Serdar Paşa 20 Receb [1]294”  
(31 Temmuz 1877) 

 
125. sayfa 64. belge 

“Der-zamân-ı Başvekîli Ahmed Vefik 
Paşa fî gurre Safer [1]295”  
(M. 4 Şubat 1878) 

 
127. Sayfa 65.belge 

“Der-zamân-ı Başvekîl Hamza Sadık 
Paşa fî 15 Rebiü‘l-ahir [1]295”  
(18 Nisan 18789 

 
128. sayfa 65. belge 

“Der-zamân-ı sadr-ı sudûru’l-vüzerâ 
Hazret-i Safvet Paşa ve Nezâret-i Umûr-
ı Hâriciyye Hazret-i müşârün-ileyh fî 4 
Cemâziye’l-evvel [1]295”  
(M.6 Mayıs 1878) 

 
128. sayfa 69.belge 

“Der-zamân-ı Başvekîl Hazret-i Arif 
Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı Hariciyye 
Hazret-i Safvet Paşa fî 9 Şa‘bân[1]296” 
(29 Temmuz 1879) 

 
139. sayfa 71. belge 

“Der-zamân-ı Başvekîl Hazret-i 
Abdurrahman Paşa ve Nezâreti umûr-ı 
Hâriciyye Hazreti müşârün-ileyh fî 14 
Cemâziye’l-âhir [12]99”  
(M.3 Mayıs 1882) 

 
139. sayfa 71. belge 

“Der-zamân-ı Başvekîl Hazret-i Said 
Paşa Fî 20 Cemâziye’l-âhir [12]99  
(M.9 Mayıs 1882)” 

 
139. sayfa 71. belge 

“Der-zamân-ı Başvekîl Hazret-i Said 
Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye 
Hazreti müşârün-ileyh. fî 24 
Şa‘bân[12]99”  
(M.11 Temmuz 1882) 
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Tablo 3: Padişah Değişikliği 

Sayfa ve Belge Numarası Padişah Değişikliği 
 
 

99. sayfa 51. belge  

“Der-asr-ı hâzret-i sultân Murad Hân 
İbnü’s-sultân el-Gâzi Abdulmecid Hân 
abduhû mülke ve saltanata ilâ ahirü’l-
devrân fî 7 Ca. (Cemaziye’l-evvel) 
[1]293” (M.31 Mayıs 1876) 

Tablo 4: Sadrazam Değişikliği 

Sayfa ve Belge Numarası Sadrazam Değişikliği 
 

127. sayfa 65. belge 
“Sadrü’l-‘uzmâ Hızır bin Mehmed 
Rüşdü Paşa fî 23 Cemâziye’l-evvel 
[1]295”  
(M.25 Mayıs 1878) 

 

İçeriğe dair genel bilgi ve değişiklikler üzerinde tespit çalışması yaparken 
hükümlerin kayıt tarihleri arasında uzun bir tarih farkının olduğu tespit edildi. Bu 
nedenle hükümlerin sayısını yıllara göre ayırarak kayıt tarihinde farklar irdelendi. 
Ayrıca hem hükümlerin kayıt aralığını görmek hem de vakaların hangi yıllarda daha 
fazla yaşandığını tespit etmek açısından, tablo bu konuda fayda sağlayacaktır. 1878 
yılından itibaren dava hükümlerinin tutulmasında bir nizam bulunmayarak kayıt 
tarihlerinde seyrelme vardır. Hatta bazı yıllarda hüküm kayıt edilmemiştir. Bir ay, 
beş ay, bir sene ve iki sene gibi bir süre defter kaydına ara verilerek bu zamanlardan 
sonra tekrar kaydın yapıldığı tespit edilmiştir. Nitekim defterin tutulduğu ilk üç yılda 
hüküm kayıt sayısının fazlalığı göze çarpmaktadır. Buna doğru orantılı olarak 
olayların da bu yılda fazla yaşandığını gösterebilir. Defterimiz kısas defteri olması 
hasebiyle, kısas cezalarının verilmesinde bir azalma olduğu da düşünülmektedir. 
Deftere verilen önemin azalmasından kaynaklı hükümlerin kaydının azalmasına 
sebebiyet veren bir durumda olabilir.  

Tablo 4: Dava Hükümlerinin Yıllara Dağılımı. 

Yıl Hüküm 
Sayısı 

Yıl Hüküm 
Sayısı 

Yıl Hüküm 
Sayısı 

1874 32 1888 2 1902 - 

1875 78 1889 1 1903 1 

1876 36 1890 - 1904 4 

1877 11 1891 5 1905 7 

1878 15 1892 - 1906 3 
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1879 4 1893 14 1907 5 

1880 1 1894 - 1908 1 

1881 2 1895 1 1909 30 

1882 - 1896 6   

1883 2 1897 7   

1884 - 1898 2   

1885 - 1899 -   

1886 1 1900 2   

1887 4 1901 2   

 

B. Tarihlerin Yazımı 

Tarihler hükümlerin bitiminden hemen sonra hükmün, sol altına yazılarak 
“mukabele olmuştur” ibaresiyle bitirilmiştir. Tarihlerin yazımında kısaltmalar 
yapılmıştır. Bu kısaltmalar hem ayların yazımında hem de yılların yazımında 
görülmektedir. Yılların yazımında sene yazılmamış olup, ayların ise rumuzları 
örneğin Cemaziye’l-evvel yerine Ca. şeklinde yazılmıştır. Bu şekilde rumuzu yazılan 
ayların parantez içerisinde ismi tam verilmiştir. Tarih yazımında bazen yılların, binli 
dilimi yazılmamıştır. 292 gibi yazılmış asıl kasdedilenin 1292 olduğu ve 1295 yerine 
95 gibi yazılmıştır. Aslında 95 şeklinde yazıldığı için transkript esnasında 12[95] 
şekilde yazılmıştır. Günler, tam yazıldığı gibi bazı hükümlerde evâ’il (1-10), evâsıt 
(11-20), evâhir (21-30) gibi ayların onarlık ve ayın ilk gününü ifade etmek için gurre 
terimleri kullanılmıştır. Son yıllara doğru hükümlerin, hicrî tarihleriyle birlikte 
miladi tarihi de yazılmıştır. 

C. Der-kenârlar 

Hükümlerin üzerinde ve yanında olduğu tespit edilen 13 der-kenâr 
bulunmaktadır. Der-kenârlar, hükmün yerine getirildiğine veya başka bir süreç 
yaşanmış ise bunun hakkında bilgi veren önemli notlardır. 26 Z [Zî’l-hicce] 
[1]291/M. 3 Şubat 1875 tarihli bir der-kenârda, kısastan affı talep edilen suçlunun 
“Kâtil-i merkûmûn ber-mûceb-i emr-i âli icrâ-yı kısâsına ibtidâr olduğu vârid olan 
mazbata ve tahrîrât meâlleri bâ-fermân-ı âli şerh verildi. Fî 8 Rebiü‘l-evvel 
[12]92”(14 Nisan 1875) şeklinde ifade ile affedilmeyerek kısasın uygulandığına 
dairdir217. Davanın hemen karara varıldığı tarihler mukabilinde görülmektedir. İnfaza 
iki ay gibi bir sürede karar verilerek dava süreci çabucak çözüm bulmuştur. 

                                                            
217DVNS. NEFY. d. 10/19.b-1.hüküm. 
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Bir der-kenâr örneğin de, Yunan hududunda eşkıyalık yapan şahsın, “Dîvân-ı 
Harb karârıyla i‘dâmına karâr” verilmesi ile alakalıdır218. Diğer bir örnek de 
hükümde suçlu bulunan failin davanın görülmesinden sonra vefat etmiş olmasıyla 
ilgili der-kenârdır. “İşbu fermân-ı âli mahaline husûsundan mukaddemce kâtil-i 
merkûm Kara Evans’ın vukû‘-ı vefâtı. Gurre-i Şa‘bân[1]311 (7 Şubat 1894) tarihli 
adliye-i tezkiresi mûcibince işbu mahalle-i şerh ve tezkire-i mezkûre zir-i deftere 
kayıd olmuşdur.” 24 Cemâziye’l-evvel [1]311 M. 3 Aralık 1893219 idamına karar 
verilmiş olan suçlunun ölüm sebebiyle infazı gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiştir. 

Başka bir der-kenârda Hadice’nin gayrimeşru ilişkisi olan İbrahim ile birlikte 
kocasını öldürmeleri üzerine ikisine birlikte idam cezası verilmesi ile ilgilidir. 
Verilen cezanın bu der-kenârla değiştirildiği; “Hadice ile merkûm vârisânı 
İbrahim’in i‘dâmlarına bedel küreğe vaz‘ı hakkında fî 11 Cemâziye’l-evvel [1]316 
tarihli ve 544 numaralu şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye mûcibince diğer emr-i 
âli yazılmışdır. İrâde-i seniyye me’mûrune iâde olunmuşdur220” ifadesiyle 
belirtilmiştir. İdam cezasına bedel olacak bir cezanın verilmesi gerektiği ifadesi ile 
bunun, müebbet veya muvakkat olarak 15 yıldan az olmamak şartıyla küreğe 
konulmaları gerektirmektedir. Hükümde böyle bir ifade var ise nasıl bir ceza 
verildiği anlaşılmaktadır. 

Hükmün yanlış bir sayfaya yazılması hakkında da der-kenâr yazılmıştır; “İşbû 
kayd defterin 182. Sahifesine kayıd olunacak iken şehven işbû mahalle kayıd 
olduğundan yeridir221.” şeklinde ifade ile der-kenârın olması gereken yeri 
belirtmiştir.   

D. Hüküm Başlıklarının Yazılışı  

Hükümlerin başlıkları suçun işlendiği yer ve o yerin sorumluluğunu üstlenen 
ilgili devlet görevlilerine hitaben yazılmıştır. Hüküm başlıkları yazılırken hiyerarşiye 
dikkat edilmiştir. Vilayetin yöneticisi vali, sancak yöneticisi mutasarrıf, kaza 
yöneticisi kaymakam, naib ve müftü isimleri sırayla zikredilerek hiyerarşiye 
uyulmuştur. Hükmün başlığından, suçun işlendiği yer ve kısas verilmişse infazı 
yapacak ilgili devlet adamı ifade edilmektedir. Mesela 24 Şa‘bân[1]291 M.6 Ekim 
1874 tarihli hükmün başlığı; “Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla 
Manastır Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Ali Saib Paşa iclâluhûya ve ferikân-ı 
kirâmımdan Prizren sancağı mutasarrıfı ve kezâlik nişân-ı osmanînin ikinci ve 
mezkûr mecidî nişânının üçüncü rütbelerinin hâ’iz ve hâmili Ahmed Hamdi Paşa 

                                                            
218DVNS. NEFY. d. 10/74.b-2.hüküm. 
219DVNS. NEFY. d. 10/79.b-1.hüküm. 
220DVNS. NEFY. d. 10/83.b-1. hüküm. 
221DVNS. NEFY. d. 10/103.b-4. hüküm. 
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dâmet me‘âliyehûya ve Vulçitrin kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘za-yı 
meclis zîde mecduhûya hükümki”şeklindedir. Vakanın yaşandığı yerin Manastır 
Vilayeti olduğu hemen anlaşılmaktadır. Vali, sancak mutasarrıfı, naib ve müftü 
şeklinde, tasrifat kurallarına dikkat edilmiştir. Devlet adamının nişan ve beratları da 
yinelenmiştir. Hükmün son üç dört satırında, “sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib 
ve müftî vesair mumâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şeriât garrâya mübâreken ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet 
der-bâr-ı şevket-karâr-ı mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz222” 
ifadeleriyle karar yetkililere bırakılmaktadır. 

Dava hükümleri ilgili devlet adamlarına gönderildikleri için muhatap olunan 
sayı, bazen iki kişi bazende üç kişi olabilmekteydi. Bu durumda devlet görevlilerinin 
rütbe ve mevkilerinin izahı yapılması zaruri görülmüş olup her devlet adamının 
mevkisi ayrı ayrı ele alınmıştır. Örneğin; 8 Recep [1]291/M.21 Ağustos 1874 tarihli 
hüküm “Asâkir-i Nizâmiyye-i şâhânem müşîrliğinden Selanik Vîlâyet-i Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâiz ve hâmil olan 
vezîrim Ömer Fevzi Paşa iclâluhûya ve rütbe-i şâyâna mütemeyyiz ashâbından Siroz 
Sancağı Mutasarrıfı Haydar Beğ zîde uluvvuhû ve Siroz naîb ve müftî zîde ilmuhûya 
ve azâ-yı meclis-i memleket zîde mecdühûya hükümki223” ifadeleri tarifimize uygun 
hüküm başlığıdır. Bazı hükümlerin başlığı daha kısa tutulmuştur. Sivas valisine 
gönderilen 26 Şa‘bân [1]291/ M.8 Ekim 1874 hükmün başlığı, “Sivas Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim İzzet Paşa 
iclâlehûya hüküm ki”, şeklinde hüküm başlığı, bir önceki hüküm başlığına nazaran 
daha kısa olmasının sebebi vakanın Sivas Vilayetinin merkezinde yaşanmış 
olmasından kaynaklanmaktadır224.  

Hüküm ilgili vilayetin devlet adamına gönderilirken mevkisine göre duası 
yapılırdı. Fakat bazı hüküm başlıklarında ilgili vilayetin müftüsünün ismi yazılmadan 
mevkisine duası yapılmıştır. 4 Zî’l-ka’de 1291/M. 13 Aralık 1874 tarihli hükümde 
Asâkir-i Nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya ve Kite kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûma ve a‘zâ-yı 
meclis-i zîde mecdühûya hüküm ki225 diyerek ayrıca naib ve müftülerin isimleri 
yazılmamıştır. Bu duruma birçok hükümde rastlanılmıştır. Genel olarak baktığımızda 
Osmanlı Devleti, mahkemeden çıkan dava hükümlerini içeren belgelerde nizama ve 
hiyerarşiye dikkat eden anlatım biçimini kullanmaktadır. 

 
                                                            
222DVNS. NEFY. d. 10/8-2. hüküm. 
223DVNS. NEFY. d. 10/5-1.hüküm. 
224DVNS. NEFY. d. 10/9-1.hüküm; 1865 Vilayet Nizamnamesi ile Sivas Vilayet olmuştur.  
225DVNS. NEFY. d.10/17-2.hüküm. 
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E. Hükümlerde Kullanılan Dua Formları 

 Osmanlı Devleti diplomatik alanda alt tabakadan üst tabakaya kadar ulaşan 
belgede hiyerarşiye sadık kalmıştır. Tasrifat kurallarına gösterilen özenin yanında 
belgenin ulaşacağı ilgili şahıs ve kurum adından hemen sonra gelen bir dua formu 
gelmektedir. Dua formu, ilgili şahsın mevkisine ve alâkalı kurumun rütbe ve şanının 
sürmesi, mevkisinin artması için bir tür iyi dilekte bulunmaktır226. Dualar, kişi ve 
kurumların derecesine göre değişiklik göstermektedir. Devlet adamlarının unvan ve 
görevlerine göre duaları değişmektedir. Çalışılan defterdeki hükümlerde de bu dua 
formları bulunmaktadır. Defterde görülen dua şekillerine şunlardır;  

   Vezir ve Vali için: dâme iclâluhûya: Büyüklüğünü, mevkini arttırsın manasında, 

   Kaymakam ve Mutasarrıf için: dâme ikbâluhû: ikbali, bahtı iyi olsun,  

   Nâib ve Müftü için: zîde ilmuhûya: İlmin artsın, 

  Memleket Meclisi için: dâme mecduhûya: büyüklüğü, azameti ve haşmeti artsın 

  Rütbe-i Sâniye Ashâbı için: zîde uluvvuhûya: ulviyeti, büyüklüğü artsın, 

  Mutasarrıf için: hem uluvvuhû hem de me‘âlihûya: şerefleri büyüklükleri artsın 

  Meclis âzâsı için: mecduhûya: ululuğu, büyüklüğü artsın, manalarındadır227. 

  Bir Gayrimüslim için de dua bulunmaktadır. Dedeağaç Sancağı Mutasarrıfı 
Miradban Karabet Efendi’e “uluvvuhû” duası kullanılmıştır228.  

F. Olayın Anlatıldığı Metin Kısmı 

Olayın anlatıldığı bölüm, olayın mahiyetine göre farklılık göstermektedir. 
Hükümler, cezanın ağır olması sebebiyle davaların seyrine dikkat edilmesi 
hususundan uzun olmaktadır. Bu neden iki ve üç sayfada olayın anlatıldığı birkaç 
dava kaydına da rastlanılmıştır. Dava hükmünde, hüküm başlığı yazıldıktan sonra, 
olay hangi kaza/sancakta yaşanmış ise yer ismi başta olmak suretiyle ardından 
davanın anlatımına başlanarak katledilen şahsın nerede ikamet ettiği, bazı hükümler 
de ise maktulün meşgul olduğu işinin de belirtilmesinin ardından, davanın hangi 
kurumlara intikal edip işlem gördüğü yazılmaktadır. Kurum yazışmalarının ardından 
olayın izahı yapılmaktadır. Şahitler var ise şahitlerin ifadesi yer almıştır. İfadelerin 
yerine getirilmesi ve suçun sabitleşmesi aşamasında yargıç kararını verir. Yargıç 
ceza kararını verirken hangi maddeye dayanarak, kararı verdiğini beyan etmek 
                                                            
226 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyat Yayınları, 
İstanbul 1994, s. 107-108. 
227 Devellioğlu, “Mecduhû”, s. 163. 
228DVNS. NEFY. d. 10/102.b-3.hüküm. 
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zorundadır. Hükme karar verildikten sonra, belge ilgili vilayetin yöneticisine 
gönderilecekse cezanın infazını gerçekleştirmesi o vilayetin yöneticisi tarafından 
istenir. Yine kısasta takdir yetkisi yöneticiye bırakılmış ise uygun gördüğü bir zaman 
diliminde cezayı yerine getirmesi istenmektedir229. Hükümde olayın detaylı ele 
alınması da yargının hata yapmamaya dikkat ettiğini göstermektedir. 

Mesela, 18 C. (Cemâziye’l-ahir) [1]292/M. 18 Temmuz 1875 tarihli 
hükümde, “Hersek Sancağında vâki‘ Tirebin kazâsı Müftîsi Süleyman’ın kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı” diyerek davanın tetkik süreci tamamlanmıştır. 
Davaya dair belgelerin intikal ettiği kurumlar yazıldıktan sonra, mazbata mealinde230 
diyerek geçiş cümlesi ile olayın anlatılmasına geçilmiştir. Olay kısmına bakacak 
olursak; “seksen dokuz senesi Receb’inin yirmi beşinci Cumartesi günü maktûl 
mumâ-ileyh Mino’nun karyedeki çiftliğin muhasebesini görmek üzere hizmetkârı 
Tarifo veledi Niko ile beraber karye-i mezkûreye azimetle Askof Tariko’ya müsafir 
olarak kendüsü ve hizmetkârı ve zikr olunan çiftliğin müste’cirlerinden Gavrilo üçü 
birlikde gece samanhâneye girub kapuyu sedd ile uykuya yatmış oldukları halde 
Gavrilo kapuyu açub merkûm Askof Tariko ile İstaniş ve mahalle başı Resto içeruye 
duhûl ile Resto hizmetkârı Tarifo’nun başı ucuna girub tüfenkle bekleyerek Askof 
Tariko ile İstaniş ve Gavrilo maktûl mûmâileyhin boğazından ve ayaklarından tutub 
ihnâk eyledikden sonra Gavrilo’nun tabanca dahi atdığı ve Askof Tariko’nun oğlu 
diğer Resto dahi bu esnâda kapu önünde beklediği” şeklinde vaka anlatıldıktan sonra 
iddianın maktulün varisi tarafından yapılması üzerine keşif sürecine başlanılmıştır. 
Maktulün hayatının son bulmasına sebep olan cinayet aleti ve aldığı darbeler “maktûl 
mûmâileyhin sağ koluna kurşun isabetiyle sağ memesi yanından girub bir tarafa 
çıkmadığı ve boğazının iki tarafıyla arkasından ve sol memesi yanında morluk 
olduğu231” ifadeleriyle bu şekilde ele alınmıştır. 

Bazı hükümlerde cerh var ve cinayet gerçekleşmiş ise davayı açan kişi 
maktulün varisi olmaktaydı. Ayrıca olaylar mahiyetine göre bazen ayrıntılı bazen 
kısa şekilde kaydedilmiştir. Bazı davalarda katillerin suçlarını inkâr ettikleri durumda 
tedkikatın tekrar yapılmasına sebep olmasından hükümler uzun olmaktaydı232. 
Birden fazla kişinin katledilmesi olaylarında veya eşkıyalık yapan grupların dava 
hükümleri de ayrıntılı olmaktadır. Özellikle eşkıyalık suçlarında, eşkıya grubunun 

                                                            
229 Cezanın infazı veya kısasın uygulanamadığı durumda kararı vilayetin yöneticisine bırakması, o 
vilayetin en üst sorumlusu olan valinin ceza uygulama gibi sorumluluğunun da olduğu görülmektedir. 
230 Bu iki kelimeliyi hükümlerde geçiş cümlesi iblâğ olarak kabul edebiliriz. Bu cümlenin akabinde 
hemen olaylar anlatılmaktadır. 
231DVNS. NEFY. d. 10/36.b-1.hüküm. 
232DVNS. NEFY. d. 10/36.b-2.hüküm; Abdullah’ı öldüren Ali Baneş “Hüseyin el-Cuhari ve mezkûr 
Beytü’l-Recş Karyeli Yakub Hasan ile Humran Ahdızâde Hüseyin Mehmed nam şâhısların dahi 
iştirâkları” ile katli gerçekleştirdiğini ikrar etmiş ise de yardımda bulunan şahısların inkârları 
nedeniyle tekrar araştırılıp bu kişilerin yardımları neticelenmiştir. Bu tür dava hükümlerinde iştirak 
olması nedeniyle olayın açıklığa kavuşması açısından titiz davranıldığı anlaşılmaktadır. 
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isimlerinin yazılması ve olaylara tesirlerinin belirtilmesi zaruretinden dolayı 
hükümler uzundur. Bu nedenle hükümlerin transkripsiyonu da hayli uzun olmaktadır. 
İlgili hükümlerde, ayrıltılı olarak görülmektedir233. Bir dava hükmü, kısa bir izahla 
hükmü ele alındıktan sonunda aslı gibidir diyerek bitirilmiştir. Tam metnin 
yazılmamasından asıl metnin daha uzun olduğu anlaşılmaktadır234.  

III. SUÇLARIN TASNİFİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hükümlerde sadece cezanın verildiği ifade edilmeyerek, olayın hangi 
sebepten dolayı ortaya çıktığı, olayda kimlerin yer aldığı ve kişilerin olaydaki 
durumları davanın netliği açısından açıklanmaktadır. Davalara çok çeşitli vakalar 
intikal etmiştir. Fakat bu davaların geneli cinayet davasından görülmüştür. Fakat 
davalarda hırsızlık, gasp, namusa musallat olma, gayr-i meşru ilişki yaşama vb. 
tabloda görüldüğü gibi çok çeşitli olaylar yaşanmıştır. Mesela bir hırsızlık olayında, 
olayın seyri değişmiş ve cinayet meydana gelmiş ise dava hırsızlıktan değil adam 
öldürme suçundan görülmüştür. Bir zinadan çıkan olay sırasında cinayet söz konusu 
ise dava sadece cinayetten görülmüştür. Mahkemenin önceliği suçu ağır olandan 
taraftır. Fakat askerin üstünü yaralaması, eşkıyalık fiilini adet-i müstemmirre etmiş 
olanlar, devlete hainlik vakaları kanunda bu tabir ile suça verilmiş cezalar ile 
görülmüştür. Adana-Ermeni olaylarında davalar yine adam öldürmeden görülmüştür. 
Ayrıca 31 Mart Vakasında meydana gelmiş olaylar neticesinde adam öldürme fiili ve 
olayda askeri devlete karşı tahrik davası da bulunmaktadır. Adam öldürmenin cezası 
yine idam olduğu gibi, tahrik davasında siyasi kargaşa çıkarılmak istenmesinden bu 
davalarda ceza, kısasa bedel kürek cezası olarak verilmiştir. Dava hükümleri, 
cinayetin işlenmesine sebep veren olayların konularına göre tasniflenmiştir. Bu 
şekilde toplumda hangi tür vakaların yaşandığı şahısların hangi suçlarda cinayete 
kadar teşebbüste bulundukları görülmektedir. 

Tablo 3: Hükümlerin Suç Çeşitlerine Göre Dağılımı. 

                  Suç Çeşidi Belge ve Hüküm Numarası235 
 
 
 
 

 
1-Kasten Adam Öldürme Vakaları 

3/1, 14/1, 24/2, 25/1, 25/2, 30/1, 36/1, 
36/2, 37/3, 38/2, 45/1, 51/3, 52/1, 52/2, 
53/1, 53/2, 56/4, 57/1, 57/2, 58/2, 62/1, 
63/3, 64/2, 67/2, 70/3, 71/3, 72/2, 72/3, 
73/2, 73/4, 74/1, 74/3, 74/4, 75/2, 75/3, 
76/2, 76/5, 77/2, 78/2, 78/3, 78/4, 79/1, 
80/1, 80/3, 81/1, 81/3, 81/4, 81/5, 82/1, 

                                                            
233DVNS. NEFY. d.10/2.b-1.hüküm, 3.b-1.hüküm, 6.b-1.hüküm, 12.b-1.hüküm, 13.b-1hüküm, 32.b-
2.hüküm. 
234DVNS. NEFY. d.10/59.b-3.hüküm. 
235 Tasnifleme; önce belge numarası sonra belgedeki hüküm sayısı şeklinde verilmiştir. 3/1 olarak 
verdiğimiz hüküm numarasında, 3. belge ve 1. hükümünü belirtmektedir. 
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82/2, 83/2, 83/3, 84/2, 86/2, 87/2, 93/2, 
94/1, 96/2, 97/3, 99/1, 99/4, 100/1, 
100/3, 100/4. 

 
2-Eşkıyalık Vakası 

12/1, 13/1, 16/3, 21/1, 28/1, 28/2, 29/1, 
30/2, 30/3, 32/2, 34/1, 34/2, 38/1, 42/3, 
46/1, 47/1, 47/2, 50/1, 70/1, 70/2, 73/1, 
74/2, 75/4, 76/1, 76/3, 84/3. 

 
3-Gasp Vakası 

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 10/2, 16/1, 16/2, 
18/2, 21/2, 29/3, 33/1, 35/1, 39/1, 40/3, 
58/1, 60/1, 71/1, 76/6, 77/3, 86/1, 
101/3, 101/4, 102/2, 103/1. 

 
4-Hırsızlık Vakası 

2/1, 2/2, 9/2, 11/3, 19/3, 20/1, 23/1, 
27/2, 37/1, 45/3, 61/1, 77/4, 80/1, 87/3, 
94/2, 101/1. 

 
5-Husumet Vakası 

4/1, 8/2, 10/2, 13/2, 31/1, 32/3, 39/2, 
49/1, 49/2, 51/2, 54/2, 55/1, 63/2, 66/1, 
67/1, 87/4, 91/2, 93/3, 100/2. 

6-Fi’l-i Şenî’ Vakası 18/1, 26/3, 42/2, 69/1, 72/1, 88/1, 89/2, 
93/1, 95/1. 

7-Fi’l-i Şenî’ Etmek Üzere Haneye 
Tecavüz Vakası 

15/1, 33/3. 

8-Namusa Musallat Olma Vakası 8/1, 22/2, 26/1, 26/4, 56/2, 60/3, 64/3, 
102/1. 

9- Kız Kaçırma Vakası 14/2, 21/3, 40/1, 55/2, 59/1, 73/3. 
10-Borç, Tarla, Su, Ekmek, Mal ve 
Hayvan Satışı, Para Meselesi, Ticarî 
Anlaşmazlık Vakaları 

17/1, 17/2, 22/3, 27/1, 35/2, 43/2, 44/2, 
46/3, 47/3, 48/2, 48/2, 53/3, 54/1, 55/3, 
58/3, 60/2, 62/2, 63/1, 64/1, 65/1, 65/2, 
66/3, 69/3, 71/2. 

11-Ayrılmak İsteyen Eşini Katl 
Vakası 

66/2. 

12-Herhangi Bir Nedenden Dolayı 
Tartışma Vakası 

11/1, 11/2, 19/1, 19/2, 24/1, 24/3, 26/2, 
29/2, 41/1, 44/1, 48/1, 54/1, 55/3, 69/3. 

13-Kavga Sırasında Katl Vakası 41/2. 
14-Zina Vakası 36/3, 76/4, 83/1. 
15-Gönül Meselesi ve Gayr-i Meşru 
İlişki Vakası 

37/2, 40/2, 59/1, 83/1, 90/3. 

16- Eşin Bakire Olmama Vakası 56/3. 
17-Kız Almada Anlaşmazlık Vakası 33/2. 
18-İzinsiz, Ağaç Kesme ve Tarla 
Kullanma Vakası 

31/2, 39/4, 49/3. 

19-Hayvanların Tarlaya Girme 
Vakası 

13/3, 39/3, 41/3, 49/3. 

20-Hakaret Etme Vakası 43/3. 
21-Tahrik Etme Vakası 3/1, 20/2, 45/2.  
22- Rüşvet Vakası 43/1. 
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23- Devlet Malını Zimmete Geçirme 
Vakası 

75/1, 92/1, 94/3. 

24-Askerin Üstünü Cerhi Vakası 68/2. 
25-Devlet Malına Zarar Verme ve 
Asker Öldürme Vakası 

75/1, 92/1, 94/3. 

26-Devlet İçinde Kargaşa Çıkarma 
Vakasında Katl 

51/1, 59/3, 77/1, 78/1, 80/2, 81/2, 82/3, 
84/1. 

27-Devlete Hainlik Vakasında Katl 56/1. 
28-Ermeni Faaliyetleri 80/4, 85/1, 89/1, 90/1, 90/2. 
29-Rum Çete Faaliyeti 91/3. 
30-Adana-Ermeni Olayları 98/1, 98/2, 98/3, 98/4, 99/2, 101/2. 
31-31 Mart Vakası 96/1, 96/3, 97/1, 97/2, 97/4, 98/5, 99/3. 
  

 

Yaptığımız tasnifte nedeni belli olmadan veya sebebi var olduğu halde dava 
hükmünde belirtilmeyen kasten adam öldürme sayısı 65’tir. Çeşitli sebepler ile katlin 
gerçekleştiği vaka sayısı ise 224’tür. Devlet düzenini bozmak gayesi ile suç 
işleyenlerin sayısı da fazladır. İnsanlar genellikle mal ve mülk meselelerinden 
birbirlerine düşmanlık beslemeleri, bu husumetin şahısların katli gerçekleştirmesine 
kadar devam etmiştir. Bu kişilerin toplumun düzenini bozan şahıslar olmaları 
hasebiyle idam cezasına çarptırılmışlardır. Tabloya bakıldığında hırsızlık ve gasp 
suçlarının sayısı da az değildir. Bu suçlarda idam verilmesi vaka esnasında bir kişiyi 
katletmeden dolayıdır236. Zina suçlarında aynı durum söz konusudur237.  

Siyasi olaylara dair dava hükümlerin rast geldiği 1900lü yıllarda siyasi 
boşluğun oluştuğunu bir bakıma göstermektedir. Aynı zamanda eşkıyalık olaylarının 
sınır vilayetlerde vuku bulmuş olması devletin içte ve dışta tehdit edildiği 
anlaşılmaktadır. 24 Zî’l-ka’de [1]293 (M.11 Aralık 1876) tarihinde üç Karadağlı 
eşkıya ile Osmanlı Devleti askerlerinin savaşmasına engel olmak için anlaşan 
İşkodralı Marka Koni’nin devlete hainliği yüzünden idamına karar verilmiştir238. Bu 
yılda Karadağlı eşkıyaların Osmanlı Devleti sınırlarına tehditkâr hareketleri tesadüf 
değildir. 1878 Berlin Antlaşması ile Karadağ bağımsız olmuştur. Karadağlıların 
Osmanlı Devleti’nin sınırlarını tehdit etmeye başlaması bağımsızlığını elde 
etmesinden iki yıl evvelinde başlamıştır.  

                                                            
236 Vakada fail kısas suçunu gerektiren cinayeti işlememiş olsaydı hırsızlık suçundan yargılanacaktı. 
1858 Ceza Kanunnamesine göre vaka esnasında şiddet ve silah kullanılmış olması ile 15 seneden az 
olmamak üzere kürek cezası verilmektedir. Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 266. 
237Eğer zina eden evliler zina suçundan yargılanmış olsalardı, 1858 Ceza Kanunnamesine göre 3 
aydan 2 seneye kadar hapis ve 1-100 mecidiye altınını para cezası olarak ödemek zorunda kalacaktı. 
Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 205. 
238 DVNS. NEFY. d. 10. 56/1. 
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Bunların dışında rüşvet verme, devlet malını zimmete geçirme, askerin üstünü 
katletmesi, askeri katletme ve devlet malına zarar verme gibi suçlar bir kez intikal 
etmiştir. Fakat devlet içinde fesat yaymaya çalışan, hainlik yapan ve Ermenilerin 
faaliyetleri de az değildir. Ermenilerin faaliyetleri, Adana-Ermeni olayları gibi büyük 
bir olaya sebep olmasından, bu konu ayrı başlıkta değerlendirilmiştir. Suçların 
tasnifinin genel sureti bu şekilde iken işlenen cinayet sayısı, olayların yaşandığı 
vilayetlerde bir arada verilmiştir. Hangi vilayetde cinayet olaylarının daha fazla 
yaşandığını göstermektedir. Toplamda 264 cinayet kayda geçmiştir. Aynı zamanda 
defterimizde adı geçen kaza ve sancak merkezlerini de böylelikle zikretmiş olacağız. 

Tablo 4: 21 Ağustos 1874 – 4 Mayıs 1909 Tarihleri Arasında Deftere Kaydedilmiş 264 
Cinayet Vakasının Vilayetler Çerçevesindeki Tablo Hali. 

VİLAYET CİNAYET SAYISI SANCAK ve KAZALAR 

Hüdavendigâr  26 Hudavendigar, Bursa, 
Adranos, Karesi, İnegöl, 
Dörtdivan, Danişmendlü, 
Karahisar-ı Sahib 

Bağdad 25 Şehrizor, Kerkük 
Süleymaniye, Hille, 
Musul, Gerilla 

İstanbul 
 

22 Beşiktaş, Vize, Beykoz, 
Gebze 

Manastır 21 Makedonya, Vulçitrin, 
Geylan, Üsküp, Debre, 
İstavre 

Yanya  14 Serfiçe, Tırhala, 
Yenişehir, Berat, 
Avlonya, Koroleş, 
Margilic 

Selanik 13 Siroz, Demirhisar, 
Usturumca 

Edirne 11 
 

 
Zağra-i Cedid, Filibe, 
Gelibolu, İslimiye, 
Tekfurdağı, Lüleburgaz, 
Edirne, Kırcaali, Sofulu 

Yemen 11 Hudeyde, San‘a, Abd 

Sivas 10 Sivas, Tokad, Amasya, 
Divriğ 

Kastamonu 10 Canik, Kastamonu, 
Devrekani, Bolu, 
Adapazarı, Çankırı 

Tuna 9 Varna, Tuna, Vidin, 
Tırnovi, Sofya, Tulca 

Ankara 9 Yozgat, Ankara, Çorum, 
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Çankırı 
Adana 9 Silifke, Ayas 
Girid 8 İsfakia, Hanya, Yerepetra, 

Kidonya, Resmo, Knorya 
Halep 8 Kilis, Haçin, Hacılı, 

Antakya, Maraş 
Erzurum  8 Mamûretü’l-aziz, Erzincan, 

Erzurum, Hınıs 
Kosova 8 Niş, İştib, Priştine, Prizrin, 

Prepol 
Diyarbakır 8 Siirt, Mardin, Palu 

Aydın 7 Muğla, Menteşe, İzmir, 
Karahaba, Çeşme, Turgutlu 

Suriye 6 Şam, Hama, Beyrut 

Bosna 5 Benaluka, Hersek, Bosna 
Trabzon 5 Rize, Canik 
   

Cezayir Bahr-i Sefid 4 Sisam, Rodos, Sakız 
adaları 

Kıbrıs 4 Magosa, Değirmenlik, 
Kemsun 

Trablusgarb 4 Humus, Zaviye, Cebel 

Van 3 Bargiri, Van 
Konya 3 Konya, Niğde, Teke 

Bitlis 3  
Beyrut 3 Sayda, Beyrut 
İşkodra 3  
İzmir 2 Sakızlı Toska, Saruhan 
Kudüs (müstakil sancak) 1 Kudüs 
Zor 1  
Musul 1  
Toplam 285  

  

Tablo 4’teki suç tasniflerinde yer alan çeşitli olaylarda 285 cinayet vakası 
kayda geçmiştir. 4 dava ise 31 Mart Vakası’nda isyana tahrik davasından 
görülmüştür. Kısas Defterleri serisinden çalışılmış olan, 7 Numaralı Defter’in 
kapsamış olduğu 1857-1859 yılları arasında (2 yıl gibi bir sürede) 158 cinayet 
sayısına239 karşılık, 10 Numaralı Kısas Defteri’nin kapsamış olduğu 1874-1909 
yılları arasında (35 yıl) örgütlü suçlar haricinde toplam 264 cinayet vakası 
bulunmaktadır. Kıyas yapıldığında; 35 yılda 285 cinayet vuku bulmuş iken 2 yılda 
158 cinayet vakasının yaşanmış olması 1857-1859 tarihleri arasında cinayet 

                                                            
239Ahmet Aksın, Türkmen Töreli, “7 Numaralı Kısas Defterine Göre Osmanlı Şehirlerinde Cinayet 
Suçları (1857-1859)”, I. Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Canik 
2016, s. 477. 
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olaylarının arttığını söylemek mümkündür. Ayrıca 33 dava hükmünde 31 Mart 
vakası, Adana-Ermeni olayları, eşkıyalık olayları ve devlet içinde kargaşa çıkarma 
olayları görülmektedir. Bu vakalar neticesinde de adam öldürme olayları yaşanmıştır. 
Ancak bu olaylar örgütlü suçlar içerisinde olmasından, 53, 55, 56, 57, 62, 63 ve 163. 
maddelerine dayanarak idam cezaları verilmiştir.  

 A. Suçluların Cinsiyet ve Din Yönünden Değerlendirilmesi 

 Adlî vakalara yekûnen bakıldığında suçlu veya şüphelilerin cinsiyetlerinde, 
erkeklerin oranı her zaman fazla olmakta veya genelini kapsamaktadır. Ayrıca 
katiller veya suçluların katlettikleri şahıslar da genelde erkek olmaktadır. Bununla 
birlikte kadınların suç işleme veya birinin canına kasıtlı hareket oranı nispeten çok 
daha düşüktür. 1874-1909 yılları arasında da erkek suçluların sayısı neredeyse 
hükümlerin genelini kapsamaktadır. Hükümlerde rast geldiğimiz vakalarda, 
konularına göre maktul bazen kadın olabilmekte bazen de erkek olmaktaydı. Örgütlü 
suçlar, adam öldürme ve yaralama suçları arasında kadınların örgütlü suçlardan 
ziyade şahsi suçlarda rol aldığı çıkarımlar arasındadır.   

Maktulün kadın, katilin erkek olduğu hükümler incelediğinde günümüzde de 
karşımıza çıkan, alışageldiğimiz olayların o dönemde de vuku bulduğu saptanmıştır. 
Kadın ve erkeğin münasebette bulunmasından dolayı bu olayların o dönem için de 
yaşanması doğal ve muhtemeldir. Birkaç örnek vermek gerekirse; eşinin zifaf gecesi 
bakire olmaması240 ve kadının eşinden boşanmak istemesinden dolayı erkeğin, eşini 
katletmesiyle241 sonuçlanan vakalarla karşılaşılmıştır. Bunların dışında hükümlerin 
genelini kapsayan erkeğin suçlu olduğu vakalar tabloda belirtildiği gibi; hırsızlık, 
eşkıyalık, gasp, kasten adam öldürme, kundaklama vs. ağır adlî vakalarda rol aldığı 
görülmektedir.  

Cinayet sonucu adam öldürme vakasında fail, katildir. Katil erkeklere göre, 
katil kadınların sayısı çok azdır. Kadınların sorunlarını çözmede, fiziken zarar verici 
hareketten uzak durması ve fıtrat olarak da daha yumuşak yapıya sahip olması 
kadınların suç işleme oranını düşürmektedir. Bundan dolayı kadınların cinayet 
işleme aracı olarak zehir kullanmaktadırlar242. Kadının katil, erkeğin maktul olduğu 
hüküm sayısı toplamda 4tür. Vakaları incelediğimizde, evlatlık oğlunu kama ile 
katleden Fatma243, gayrimeşru ilişki yaşadığı İbrahim ile iş birliği yaparak eşini 

                                                            
240DVNS. NEFY. d. 10/56-3.hüküm. 
241DVNS. NEFY. d. 10/66-3.hüküm. 
242Kadınların sosyal yaşamda cinayet silahı olarak kulladıkları kesici aletlerin yanı sıra çok sık 
başvurdukları zehir(semmî) kullanmışlardır. XIX. yüzyılda kadınların zehir alması ve zehirden 
ölenlerin fazlalığı arasındaki doğru orantı olmasından zehir satışı yasaklanmıştır. Bk. Ebru Yakut 
“Osmanlı’nın Nizama Gelmez Aktörleri”, Toplumsal Tarih Dergisi, S. 194, Şubat 2010. 
243DVNS. NEFY. d. 10/82-1.hüküm. 
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katleden Hatice244, eşinden kurtulmak ümidi ile kocasının yediği bala zehir 
karıştırarak zehirleyen Gülistan245, Antakya’da başkasıyla evlenmek için eşini ve 
kızını zehirleyerek öldüren Kamile246  isimli kadınlar, işledikleri suçlar neticesinde 
idam edilmelerine karar verilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin toplum yapısı Müslim ve Gayrimüslim tebaadan 
oluşmuş olmasından dolayı farklı dine mensup kişiler arasında adlî vakaların 
yaşanmış olması kaçınılmazdır. Hükümlerde gayrimüslim tebaanın olduğu vakalar 
görülmektedir. Müslüman vatandaşın, Gayrimüslim şahsı katletmesi ve 
Gayrimüslimin, Müslüman vatandaşı katletmesi şeklinde zuhur bulmuş vakalara 
rastlanmıştır. Yargılama sürecinde ise din ayrımı yapılmayıp hukuken suçun cezası 
ne ise hukukta yer alan aynı maddeler, Gayrimüslimler için de uygulanmıştır. 
Böylelikle yeni mahkemelerde dinî ayrıma gidilmemiştir. Nizamiye 
mahkemelerindende Gayrimüslimlar arasında yaşanan vakalarda şahıslar bu 
mahkemelere başvurmuş ve yargılamaları yapılmıştır247.  

B. 31 Mart Vakası ve Adana-Ermeni Olaylarına Dair Hükümler  

II. Meşrutiyet adalet, özgürlük ve cumhuriyet ilkelerini getireceği umudu ile 
ilan edilmiştir. Ancak meşrutiyetten umulan olmadığı gibi siyasi ve sosyal meseleler 
sonucu İstanbul’da askerî isyana sebebiyet verdi. 31 Mart Vakası olarak yaşanan 
ihtilalde isyancılar şeriat isteriz diyerek slogana başlamışlardır248. İhtilal hareketleri 
esnasında zuhur bulmuş adlî vakaların defterimize yansımış hükümlerinde görüş 
ayrılılıkları sebebiyle şahısların birbirbirlerini katlettiklerine dair olaylar kayda 
geçmiştir. İstanbul askerî ihtilalde isyan taraftarları askerleri, şeriat istemedikleri için 
katletme olaylarını meşru bir hareket olarak göstermeye çalışmışlardır. İhtilalde 
taleplerini kabul ettirmek isteyen isyancılar, devlet kurumlarına yağma girişimi ile 
taleplerini yaptırmaya mecbur bıraktırmıştır. Defterdeki hükümlerde de isyancıların 
tophaneyi, silah depolarını yağmalamak ve mitralyöz bölüğüne hücumda 
bulundukları görülmektedir. Hükümetin tutumu ise çareyi, ihtilalde yağma 
girişiminde bulunanları idam ettirmede bulmuştur249. Durumun askerler arasına 
yansıması, tahrik ve tehditler neticesinde zor kullanan askerler olarak ortaya 
çıkmıştır250. 31 Mart Vakası, meşruti yönetime karşı olup şeriat istemelerinden 
dolayı irtica hareketi olarak da bilinmektedir. İrtica yanlıları halkı tahrik ederek 

                                                            
244DVNS. NEFY. d. 10/83-1.hüküm. 
245DVNS. NEFY. d. 10/87-2.hüküm. 
246DVNS. NEFY. d.10/90-1.hüküm. 
247DVNS. NEFY. d. 10/ 53.b- 2. hüküm. 
248 Taner Aslan, “31 Mart Hadisesi Üzerine Vilayetlerde Çıkan Olaylar Karşısında Alınan Tedbirlere 
ve Askerî Faaliyetlere Dair Yazışmalar”, OTAM, C. 28, S. 28, Güz 2010, s. 10. 
249DVNS. NEFY. d. 10.96/3, 97/5, 98/5, 99/3.  
250DVNS. NEFY. d. 10.96/1, 96/3, 97/1. 
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düşünce ve fikirlerini, devlet aleyhine dönüştürmekteydiler. Bu olayların alevlenmesi 
bundan kaynaklanmaktadır251. İstanbul’da, 31 Mart Vakası’nın ortaya çıkması ile 
yaşanan boşluktan istifade eden Ermeniler Adana’da 1909 kanlı isyan ve silahlı 
hareketlerine başlamışlardır. 

Osmanlı Devleti’nin bölünmesini ve dağılmasını isteyen dış güçler arzularını, 
Ermenileri kullanarak ülke içinde Ermeni isyanlarını teşvik etmişlerdir. Rusya 
destekli olduğu aşikâr olan Ermeni olaylarında Rusya’dan bazı şahıslar Osmanlı 
Devleti’ne fedai olarak gönderilerek Hınçak ve Taşnak cemiyeti adına para toplama 
görevi ile görevlendirilmişlerdir. XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında, 
Rusya’nın bu misyonerlik faaliyetleri sonucunda Ermenilerin faaliyetleri dava 
hükümlerimize yansımıştır252. Ermenileri kendi emelleri doğrultusunda piyon olarak 
seçen Rusya’nın tahrikleri ile başlayan bu hareket ilk olarak kendini 1895-1896 
Zeytun isyanında ve diğeri ise 1909 yılında ortaya çıkmıştır253. Zeytun olayından 
sonra Ermenilerin faaliyetlerine devam ettikleri 1896 yılında İstanbul’da, 1902 
yılında Erzurum’da, 1905 yılında Van ve İzmir’de, 1906 yılında Trabzon’da kargaşa 
ve ihtilal çıkarma girişimi olan 1909 Adana-Ermeni olayları kadar devam etmiştir. 
Olaylar incelendiğinde Ermenilerin ülke içinde örgütlenmeye başladığı ve bir 
hazırlık içinde oldukları anlaşılmaktadır. Çünkü vakaların yaşanmasına kargaşadan 
faydalanan Ermeniler, yol kesmek, Müslümanları katletmek gibi faaliyetleri de 

                                                            
251 İslam hukukunda, meşru düzene ve devlet başkanına karşı yapılmış isyan girişimi bağy suçu olarak 
tanımlanmaktadır. Bağy suçunda: Meşru devlet düzenine karşı yapılması, isyanda kuvvet kullanılması 
ve devlet başkanın değiştirilmesi veya meşru emirlerin uygulanmaması kasdının bulunması 
gerekmektedir. İslam hukuku; “bağy suçunda isyan bastırılamıyorsa isyancların öldürülebiceğini” 
söylemiştir. Bunun dışında isyan yatıştıktan sonra, idam cezası verilmesinin caiz olmadığı hususunda 
genel kanı mevcuttur. Bağy suçunun hangi suç tasnifine girdiği husunda belirsizlik olması, bu suçu 
devlet başkanına tayin etmiştir. Osmanlı Devleti Tanzimat öncesi döneminde, bağy suçu işleyenlere 
sürgün, hapis ve genellikle idam cezaları uygulanmıştır. Padişah cezayı, kendi iradesi ile vermiştir. 
Tanzimattan sonra ise isyana davet ve isyancılara silah temini sağlamak 1840 CK’ya göre siyaseten 
katl cezası uygun görüldüğü, padişah affederse kürek cezası verilebilmektedir. 1851 CK’ya görede 
aynı esaslar tekrar kabul edilmiştir. Ancak 1858 CK’ya göre padişaha karşı isyan, hükümet aleyhine 
karşı silahlanma başlanmış ise idam edilmesine karar verilmiştir. Eğer isyana girişim aşamasında ise 
10 seneden az olmamak suretle kalebentlik cezası uygun görülmüştür.  Osmanlı Devleti’nin klasik 
devrinde isyana teşvik ve tahrikte bulunanlara ise ıslah-ı nefs olununcaya kadar kalabetlik cezası 
haktır. Tanzimattan sonraki ceza hukuku düzenlemeleri ile bu kişiler mufsidin başı olarak 
görülmesinden, isyan girişiminde bulunanlara ve tahrikçilere 1858 CK’ya göre idam cezası hakkında 
kararlaştırılmıştır. 31 Mart Vakası’da meşru düzene karşı yapılmış siyasi isyandır. Meşru düzeni 
istemeyen isyancılar, askerleri ve devlet görevlilerini isyana teşvik ve tahrik ettirmek hareketinde 
bulundukları için bu kişilere idam cezasına mahkûm edilmiştir. Bir önceki dipnotta verilen 
hükümlerde bu kişilerin vakalara tesirleri ve idam cezalarına dair hükümleri görülmektedir. 
Bardakoğlu, “Had”, s. 549; Ali Şafak, “Bağy”, DİA, C. 14, Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları,  
İstanbul, 1991, s. 451-452; Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 350-360. 
252 Ermenilerin, Ruslar tarafından gönderildiğine ve cemiyet adına para toplayarak etki alanlarını 
genişletmek ve nüfuzlarını arttırmak için bu girişimde bulunmuşlardır. Para toplama sürecinde 
tehditkâr ve gaddarane davrandıkları da bir gerçektir. DVNS. NEFY. d. 10/80.b-4.hüküm;90.b-
1.hükümlerinde bu durum görülmektedir. 
253 Ahmet Eyicil, “1895 Maraş ve Zeytun İsyanı”, OTAM Dergisi, S. 10, 1999, s. 167. 
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bulundukları görülmektedir. 1909 Adana-Ermeni olayları, Ermenilerin Türkleri, 
Türklerin Ermenileri katlettiği isyan hareketi olduğu görülmektedir254. 

C. “53. 55. 56. 57. 62. 63. ve 163.” Maddeler 

Örgütlü suçlara verilen cezalar içerisinde değerlendirilen255 bu maddelerde; 
bağy, eşkıyalık ve yol kesme suçlarına karşılık verilecek cezalar açıklanmaktadır. 
Örgütlü suçlarda birkaç husus ele alınarak suçu işleyenlere kısas kabilinde idam 
cezası bulunmaktadır. Örgütlü suçlarda içerisinde; devlete karşı hainlik yapan, etnik 
kargaşa çıkarmak isteyen, halkı devlete karşı kışkırtanların hareketi bağy suçu olarak 
kabul edilmektedir. Bağy suçunda, örgütün başı ve tahrikçiler, hem padişaha ve 
hükümete karşı gelmiş olduklarından hem de toplumun huzurunu bozmalarından 
dolayı idam cezasına çarptırılmaları gerekmektedir. Bağy suçu kanunun 55. 
maddesine göre; padişaha suikat teşebbüsü, idam cezasıyla karşılık bulmaktaydı. 
Aynı maddede hükümet aleyhine karşı örgütlenenler de idam edilmektedir. Eşkıyalık 
ve yol kesenlere 62. madde de değinilmiştir. Bu madde de eşkıya çete liderlerinin ve 
suçu devamlı olarak (şekavet-i müstemmirre) yapanların idam edilmelerine, 
diğerlerinin ise suç derece ve sıfatlarına göre cezalandırılacaklardır256. Osmanlı 
mahkemelerinde örgütlü suçların davalarında bu maddelerin nasıl uygulandığına 
değinilecektir. 

1858 Ceza Kanunnamesinde 53. md şöyleydi; “Elli üçüncü madde-i 
kanûniyyede her kim Memâlik-i Mahrûsem ahalisini yekdiğeri aleyhinde 
silâhlandırarak mukâtele içün tahrîk ve igva‘ veyahud bazı mahallerde gasb ve gâret 
ve tahrîb-i memleket ve katl-i nüfus-ı ef‘âlini îka‘a mütecasir oldukda kaziyye-i 
fesâd tamamıyla fi‘le çıkar veyahud madde-i fesâdın icrâsına başlanmış olunur ise ol-
gecesi i‘dâm olunur”. “Köylüleri birbirine kışkırtmak ve Yusuf’un üç dört yüz eşhâsa 
reislik yapması ile mezkûr Türkiyan karyesi üzerine hücum ettirmesi ile bazılarını 
cerh ederek hayvanlarını gasb etmiş olduklarından” bahsini ettiğimiz maddenin 
“Memâlik-i Mahrûsem ahalisini yekdiğeri aleyhinde silahlarılmasına” dayanarak 
grubun reisi olan Yusuf’un idamına karar verilmiştir257. 

55, 56 ve 57. maddeler devlet askerini katletme, yaralama, devlet evrakına ve 
mal sandığına karşı yapılan herhangi bir saldırıya verilecek ceza ile alâkalı idi. 
Maddelerin içeriği,“hükümet adına isyana tahrik, iğrad, ihzar, firarda bulunmak 
fesâdlardan birini bir takım eşkıya birlikde olarak icrâ ider, eşkıyalığa cüret ve para 

                                                            
254DVNS. NEFY. d. 10/98/1-2-3-4. hüküm; Adana-Ermeni olaylarında her iki tarafta da cinayet 
işleme durumu yaşanmıştır. Cinayetlerin failleri cezasız kalmayarak fail Türk olsa dahi idam cezası ile 
cezalandırılmışlardır. DVNS. NEFY. d. 10/98.b/1-2-3-4. hükümler. 
255 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 342, 360. 
256 Avcı, Osmanlı’da Suçlar ve Cezalar, s. 342. 
257DVNS. NEFY. d. 10/13.b-1.hüküm; örgütlü suçlarda en ağır cezayı grubun reisi almaktaydı. Bu da 
genellikle âleme ibret olsun diye idamdır. 
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toplamak yahud icrâsını tasaddî eyler ise bunlardan birinin eşkıya grubu ile yapmak 
hareketinde bulunanların asıl reisi muhrik-i müfsid olanlar her nerede tutulur ise 
idam olunur258”şeklinde idi. Hanya Vilayeti’nde asker olan Espirizo Malide Reno ile 
Menoli Mişeleno(?) firar ederek, “asâkir-i şâhânem efrâdından beş neferini telef ve 
bir neferini cerh eylediği mal sanduğunu ahz ve evrâk-ı resmisini ihrâka mücâseret 
itmiş ve el-yevm firaren Yunanistan’da bulunmuş olduklarından”, bu maddelerde 
ifade edilen suçlar işleyen adı geçen şahısların idamlarına karar verilmiştir259.  

 Zor kullanarak insanların canlarına ve mallarına kastetmek eşkıyalık olarak 
tabir edilir. Bunlar kamu düzenini bozduklarından hukuken idamları gerekmektedir. 
İslam hukukunda eşkıya çeteleri, toplum huzurunu bozmalarından dolayı had 
suçlarından birini işlemiş olurlar260. Dolayısıyla çete reisinin ve adam öldürenlerin 
idam edilmeleri gerekmektedir. 1858 Ceza Kanunnamesinin de 62. maddesine göre; 
dağlarda ve kırlarda müsellahan gezerek rast geldikleri yolcuları soyup ve canına 
kasteden eşkıyalar bu madde gereğince idam edilirdi. Zira, eşkıya çeteleri halkın 
güven duygusunu sarsmak, malını gasp etmek ve insanların canına kast etme ayrıca 
kastın fiile dönüşmesi durumunda şakilerin idamları zaruridir. 11 Ramazan [1]291 
(M.22 Ekim 1874) tarihli hükümde “gasb-ı mal içün dağlarda geşt ü güzâr ile 
Çekelez Mustafa’nın dahi Toykun oğlu Hasan’ı katl ve Gökgöz oğlu Mustafa’yı cerh 
ettiği eşhâs-ı sairenin mallarını gasb eyledikleri tahakkuk etmiş olduğundan altmış 
ikinci madde-i kanûniyeye göre merkûm Çekelez Mustafa’nın i‘dâmına karar 
verilmiştir261” diğer bir örnekte, Bağdad’da eşkıya kesiminden Zayi ve Hızır şahıslar 
Yahudi Yahya Derhuman şahsın önünü kesip eşyasını ve parasını gasb etdikden 
sonra Yahya’yı öldürme vakasıydı. Hızır’ın, Yahya’nın eşyasını ve parasını gasb 
gasp etmesinden altmış ikinci madde gereğince kürek cezasına Zayi’nin ise idam 
cezasına karar verilmiştir262. Eşkıyalar, bu maddeye göre yargılanırken devlet içinde 
örgütlenmeye başlayan farklı millet grupları (genellikle Ermenilerin olduğu tespit 
edilmiştir.) 63. maddeye göre yargılanmışlardır. Van Vilayetinde, Yozgat 
Sancağında, Erzurum ve Manastır Vilayetlerinde263, Ermeni ve Bulgar eşkıyalarının 
devlet içinde örgütlenip kargaşa çıkarmaları, cemiyet halinde hareket edenlerin 
reislerinin idam edilmeleri uygun bulunmuş çete reislerine uyanlar ise suç derecesine 
göre farklı cezalara çarptırılmıştır.  

                                                            
258DVNS. NEFY. d. 10/84.b-1.hüküm. 
259DVNS. NEFY. d. 10/75.b-1.hüküm; 97.b-2.hüküm; 98.b-5.hüküm; 99.b-3.hüküm 55, 56 ve 57. 
maddelerine örnek diğer hükümlerdir. 
260 Bardakoğlu, “Eşkıya”, s. 463. 
261DVNS. NEFY. d. 10/12.b-1.hüküm; 21.b-1.h; 30.b-3.h; 32.b-2.h; 34.b-1.h; 39.b-1.h; 42.b-3.h; 46.b-
1.h; 47.b-1.h; 59.b-3.h; 70.b-2.h; 73.b-1.h; 73.b-3.h; 74.b-2.h; 75.b-4.h; 76.b-3.h; 79.b-1.h; 99.b-
4.hükümler. 
262 DVNS. NEFY. d. 10/16.b-2.h. 
263DVNS. NEFY. d. 10/79.b-2.h; 81.b-2.h; 89.b-1.h; 94.b-3. hükümler. 
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  İslam hukukunda, ev kundaklama veya bir yeri ateşe vererek cana ve mala 
karşı yıkıcı hareketten doğan suçlar had cezaları arasında kabul edilir. Bu tip suç 
faillerinin kanunnamenin 163. maddesi gereğince idama çarptırılmaktadır. Yanya 
Vilayeti’nde “Arap Ali’nin mezbûr İzzet’i taammüden katl ederek setr-i cinayet içun 
mezkûr damı adak” eylemesi ve Kosova Vilayeti’nde “Maryan İstave Nobah bir 
fırka eşkıyaya kumandan olarak ehl-i İslâmdan dokuz kişiyi i‘dâm ve bi’z-zât üç 
hâneyi ihrâk ve mal-ı mevcûdu garet etmelerinden”, 163. madde gereğince idam 
edilmelerine karar verilmiştir264.  

D. 1874-1909 Yılları Arası Osmanlı’nın Kısas Politikası 

 İncelenen defterde, 1874-1909 yılları arasında mahkemeden çıkan kısas 
cezasına dair hükümlerin tutulduğu defterdir. Bir devletin adlî sürecine ve ceza 
politikalarına hâkim olmak istiyorsak öncelikle mahkeme kayıtlarına bakmak 
gereklidir. Bu nedenle defterimizde yer alan hükümler sayesinde Osmanlı’nın kısas 
cezasına tavrı ve hukukî sürecini göreceğimizden bu başlığı açtık. Tarafımızca 
çalışmamızın konusunu oluşturan Kısas Defteri, Osmanlı Devleti’nin kısas 
kabilinden verilen idam cezasının o dönemde nasıl yer bulduğuna değineceğiz. 
Çalıştığımız defterin kapsadığı yıllar Tanzimat sonrasına tekabül ettiği için yeni 
kanunların çatısı altında şekillenen idam cezası karşımıza çıkmaktadır. Tanzimat’tan 
sonra, kısas olarak verilen idam cezasının yanında bir de idama bedel olacak çeşitli 
cezalara (kürek, hapis ve kale hapsi) müracaat edilmektedir. 

1858 Tarihli Ceza Kanunnamesinde yer alan idam cezası Fransız kanunundan 
uyarlanarak alındığına değinilmişti. Çalışılam defterde yer alan hükümlerde verilmiş 
olan kısas cezaları, Fransız kanunundan devşirilmiş idam cezasına göre 
verilmekteydi. Fakat görülecektir ki idam cezasında genel çerçevede değişiklik 
bulunmamakla birlikte İslam hukukundaki uygulanma biçimine benzemektedir. Bu 
durumu daha iyi kavramak temennimiz olduğundan tarafımızca elde eedilen 
bulgularla hükümlerde yer alan kısas cezasının verilişini çeşitli vakalar üzerinden 
değerlendirilecektir. 

 Osmanlı Devleti adam öldürme, eşkıyalık ve devlete hainlik suçlarında, kısas 
cezasını uygulamaktaydı. Cezayı verirken İslam hukukunun öngördüğü bir takım 
kural ve kaideler neticesinde kısası yerine getirirken, 1858 Tarihli Ceza 
Kanunnamesinin ilanı ile kısasın verilmesinde ve uygulanmasında bu kanuna göre 
dayanan ilkeler uygulanmaktadır. Daha önce de bahsedildiği gibi cezanın 
uygulanması esnasında, maktulün varislerinin affı istenir, eğer af ederse kısas düşer 
fail diyet ödemekle birlikte, kısasın düşmesi ta’zirin önünü açtığından af söz konusu 
olsa dahi kısasa bedel bir ceza verilmesi elzem olmaktaydı. Failin hafif ceza ile 

                                                            
264DVNS. NEFY. d. 10/10.b-1.hüküm; 59.b-3.hüküm. 
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kurtulması suçun caydırıcılığını düşüreceğinden verilen cezanın derecesine dikkat 
edilerek caydırıcı nitelikte bir ceza verilmekteydi. Hükümlerdeki bulgularda nefs-i 
müdafaa şeklinde katlin gerçekleşme durumu varsa ve fail sarhoşken cinayeti 
işlemiş265 ise kısasın düşmesi için bunlar başlıca sebeplerdi. Fail kendi 
ifadesinde,“ben kısas olarak katlettim”der ise bu kişiye kanunen kısas uygun 
görülmekte fakat olayda müdafaa ve misilleme söz konusu olduğundan mahkeme 
yargıcı varisin affını istemek durumundadır266. Kısasın düşmesinde bir diğer sebep 
ise özellikle feveran-ı gazab ile öldürmek cezayı düşürücü sebep teşkil eden 
hallerden biridir267. Kısaca, nefs-i müdafaa, aklın yerinde olmaması, sarhoşluk ve 
öfke hali ile katlin gerçekleştiği durumlarda kısasta af yoluna gidilmektedir.  

26 Z [Zî’l-hicce] [1]291/M.3 Şubat 1875 tarihli bir hükümde yer alan vakada, 
Asker Osman’ın gazinoda tavla ve kumar oynarken orada bulunan Halil ile 
aralarında tartışma çıkması üzerine, Halil feveran-ı gazabdan Osman’ı bıçakla 
katletmiştir. Bu olayda failin ve şahitlerin ifadeleri dinlenmiştir. Şahitlerin ifadesi ile 
de cinayetin kısas olarak işlenmiş olduğunu tashih etmiş olan mahkeme, failin 
kısastan kurtulması için varislerin affının talebine karar verilmiştir. Varisler faili af 
etmediği durumda olmuştur. Asker Osman da varisler tarafında affedilmemişti. 
Hüküm kararında varisler af etmediği halde infazın yapılacağı gün, varislerin infaz 
mahalinde bulunulması istenilmiştir. Kesin karar ise İslam’a uygun olarak yapılması 
kararı görülmektedir268. Af gerçekleşmiş olsaydı diyet ile birlikte idama bedel olan 
kürek cezası verilecektir. Sonradan eklenen bir der-kenâr veya şerh bulunmadığından 
Asker Osman, idam mı edildi diyet mi ödedi bilinmemektedir.  

Bir dava hükmünde de Hatice isimli kadın, gayrimeşru ilişki yaşadığı İbrahim ile 
birlikte kocasını katletmiştir. Hatice zevcinin husyesinden, İbrahim ise boğazından 

                                                            
265 DVNS. NEFY. d. 10/25. b-1. hüküm; Kastamonu Sancağı’nda Kamil köyüne gider iken yolda 
Mehmed Pehlivan aniden Kamil’i sol bacağından yaralayarak katletmiştir. Mehmed Pehlivan’ın 
sarhoş olarak cinayeti işlediğinden Kamil’in varislerinden Mehmed Pehlivan’ı affetmesi talep 
edilmiştir. 
266 DVNS. NEFY. d. 10/36.b-2.hüküm; Kudüs Sancağı’nın Yaka Kazasında eski naibi olan Abdullah 
gece uyur iken Beytü’l-Recş Karyeli Ahmed Hüseyin, Ali Baneş, Hüseyin el-Cuhari, Yakub Hasan, 
Hüseyin ve Mehmed silahlarını alarak Abdullah’ın uyuduğu bağçeye giderek Ali Baneş içeriye 
giderek Abdullah’ı silahla vurarak öldürmüş diğerleri dışarıda gözcü olarak beklemişlerdir. Ali Baneş 
kısas olarak Abdullah’ı öldürdüğünü söylediğinden varislerin affı talep edilmiştir. Gözcülük yapan 
diğer şahıslara da uygun bir ceza verildiği ifade edilmiştir. Fakat cezalar belirtilmemiştir. 
267 DVNS. NEFY. d. 10/19. b- 1. hüküm; Bilecik Kazası’nda muhacirin olan Miran Beği’n aldığı 
samanları kölesi Osman’a taşıması için emir ettiğinde Osman evine doğru gitmeye yeltenmiş bu sırada 
Miran Beğ nereye gidiyorsun dediğinde, Osman belindeki kama ile Miran Beği feverân-ı gazabla 
katletmiştir. Osman tartışma esnasında öfke ile Miran Beği öldürmüş olmasından dolayı varislerin affı 
taleb edilmiştir. Eğer Osman af edilmezse kısas cezası uygulanması hususunda hüküm verilmiştir.  
268 DVNS. NEFY. d. 10/19.b-2.hüküm; Bu hükümde ve diğer hükümlerde olduğu gibi varisler faili 
affetmedikleri halde kısas günü orada bulunmaları zorunluydu. Failin o halini görüp son ana kadar 
varislerin affa razı gelmeleri umulmaktaydı. Bu da kısasın İslâm hukukundaki merhamet etme 
felsefesinin devam ettiğini göstermektedir.  
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sıkarak zevcin katlini gerçekleştirmişlerdir. İştirak başlığında, birden fazla kişini katl 
olayında fiili var ise sorumlu oluğu fiilin derecesi kadar ceza almasını ele almıştır. 
Bu vakada hem iştirak söz konusu olup hem de her ikisi de öldürücü darbe 
uygulamış olduklarından bu davada her ikisine de idam cezası verilmiştir. İki sene 
sonra verilen şerhle idam cezası kürek cezasına çevrilmiştir. Ceza türünün neden 
değiştiğine dair bir şerh belirtilmemiştir. İştirak sonucu katletme olaylarında birkaç 
kişinin darbesi söz konusu ise öldürücü darbeyi vuran kişiye idam verilmekteydi. 
İkisinin de uygulamış olduğu yöntem öldürücü darbedir269. Fakat hangisinin 
darbesiyle maktulun öldüğü bilinmemesinden dolayı ikisinin de idam cezasının bu 
sebeple küreğe çevrilmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Küreğe dönüşen cezalar en 
ağır suçlardan biridir. Hanefi mezhebi iştirakta faillerden, hangisinin darbesi 
öldürücü ise onun, en ağır şekilde cezalandırılmasını gerekli görmüştür. Mesela, bir 
olayda üç kişi cinayeti işlemiş ve bu darbelerden, biri bacak biri karın biri de hayatî 
organa denk gelmiş ve maktul hayatını kaybetmiş ise hayatî organa darbe vuran 
kişinin en ağır suçla cezalandırılması gerekmektedir270. Osmanlı uleması Hanefi 
mezhebinden olmasından271 dolayı yukarında bahsettiğimiz ceza yargılama usulünü, 
Osmanlı mahkemelerinde icra olunduğu görülmektedir.  

1858 Tarihli Ceza Kanunnamesinin müsveddesinin 46. maddesinde Bir 
cürmde müşterek olanlar kanûnun sarâhati olmayan mevâdda ol cürmün müstakil 
fâ‘ili gibi mücâzât oluna272 diyerek iştirakçilerinde fail gibi cezalandırılmasına karar 
verilmiştir. İştirak suretiyle meydan gelen vakaların genelinde iştirakçilerin bu 
maddedeki izahla cezalandırıldığı görülmemektedir. Birkaç vakada 46. maddenin 
izahı ile cezalandırmanın yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükümde şahısların vakadaki rol 
dereceleri açıklanmamış olup iştirak olduğu belirtilerek üçüne birden kısas 
verilmiştir273. İştirak ile işlenen suçlarda failler idam almış ise cezanın yerine 
getirilmesi gerekmektedir. İştirakçilerden birinin ölmesi halinde cezanın diğer fail 
içinde düşmesi istenmiştir. Niş Sancağında Bekçi Mustafa bin Abdullatif, Gio’nun 
evine misafir olarak gittiğinde parasını almak için Gio ve Gevro, Mustafa’yı 
öldürmelerinden ikisinin birlikte idam cezalarına karar verilmiştir. Ancak Gevro’nun 
verem hastalığından ölmüş olmasından dolayı Gio’nun da kısas cezasının düşmesi 
için varislerinin affı talep edilmiştir274. Suçların ve cezaların şahısları bağlayıcı 
ilkesine bağlı kalınmamıştır.  Kanunun hangi gerekçesi ile böyle bir uygulamaya 

                                                            
269DVNS. NEFY. d. 10/83-1.hüküm. 
270 Zehra, Suç ve Ceza, C. 1,  s. 353. 
271 İnalcık, Devlet, Hukuk ve Adalet, s. 50. 
272 1858 Tarihli Ceza Kanunu müsveddesi, Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kavanin Bölümü, kayıt 
numarası 64. 
273 DVNS. NEFY. d. 10/24.b-2.hüküm; İşkodra Sancağı’nda Yusuf ağa Moça’nun sokakta Rüstem 
Şeyh, Yakub ibni Hacı Bayro ve Yusuf İsmailo tarafından katledilmiştir. Rüstem Şeyh, Yakub ibni 
Hacı Bayro ve Yusuf İsmailo’nun idamlarına karar verilmiştir. 
274 DVNS. NEFY. d. 10/62. b-1. hüküm. 
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gidildiği de belirtilmemişir. Buna karşılık iştirakçilerden ölen fail dışındaki diğer 
kimselerin infazının yapılmasına karar verilen bir davaya da rastlanmıştır. Bu davada 
bir iştirakçinin ölmesi, diğer iştirakçileri etkilememiştir. Faillerin suçlarına karşılık 
idam cezalarına karar verilerek uygulanması istenmiştir275.  

20 Şa‘bân [1]291/2 Ekim 1874 tarihli hükümde Konya’da yaşayan Mehmed 
oğlu Süleyman’ın baldızı ve Deli Seyyid’in amcasının kızı olan Elmas’a arkadaşlık 
ettiği gerekçesiyle, Süleyman ve Deli Seyyid yanlarına birkaç kişi daha alarak 
Mehmed oğlu Ahmed’i katletmiştir. Olayda Mehmet oğlu Süleyman’ın bıçak 
darbesinin öldürücü olmasından dolayı salb ile idamına karar verilmiştir. Diğerleri 
için verilen ceza hükümde belirtilmeyerek genellikle “mahkemece uygun bir ceza 
verilmiştir” ifadesi kullanılmış olup darbesi ağır olan failin cezası üzerinde 
durulmuştur276. Bu ifadenin kullanımı defterin genelinde tespit edilmiştir. Ceza 
Kanunnamesinin 47. maddesine göre katle yardım eden kişinin cinayet sahibi gibi 
katı bir ceza ile cezalandırılacaktır. Yardımcı olarak tabir edilen kişi iştiraklıkla aynı 
derecede bir husus değildir. 46. maddede müşterek diyerek suçlunun durumunu 
açıklamıştır. 47. maddede ise cinayete yardımcı olan kişinin durumunu izah 
edilmiştir. Bu kişilerin darbe vuran failler arasında olmadığı cinayeti kolaylaştıran 
gözcülük mağdurun uzuvlarını tutarak hareket etmesini engellemeye çalışanlardır. 
Kanunnamede bunların cinayetin işleneceğini bilmesinden cinayet sahibi gibi 
cezalandırılması gerekir. Muin-i katillerin hükümlerdeki durumlarına bakıldığında 3 
seneden 8 seneye kadar kürek cezalarına çarptırılmışlardır277. 

Osmanlı hukukunda, suç işleyen kişinin suç işlemede ısrarcı olması hususu 
üzerinde de durmaktadır. Esasen suçta ısrarcı olmak İslam hukuku ve Avrupa 
hukuklarında da ağırlaştırılmış ceza ile cezanlandırılmayı gerektirmektedir. Suçta 
ısrarcı olan yani adet-i müstemirre etmiş kişileri İslam hukuku, yeryüzünde fesat 
yayan kişiler olarak görmüş ve bunların idam edilmesi gerektiğini belirterek, 
Kur’an’ı delil göstermiştir278. Ayrıca Avrupa kanunlarında cezanın bu şeklini 
görmekteyiz. Osmanlı hukukunda bu uygulama görülmektedir. İsmail’in idam 
edilmesine bu şekilde karar verilmiştir. İsmail, Selanik’te cinayet suçundan dolayı 

                                                            
275 Selanik’de Nesim, İsmail ve Subaşı Abdulmecid yolda giderlerken eşkıyalardan Vasil, Nikola 
veledi Kosta ve Yorgi veledi tarafından ateş edilerek İsmail ve Subaşı Abdulmecid orada ölmüş olup 
Nesim’i ise yaralandığından, Nesim’iyi dağa kaldırıp işkence yaparak katletmişlerdir. Eşkıyalardan 
Yorgi eceliyle ölmesinden, Vasil ve Nikola veledi Kosta’nın idamına karar verilmiştir. DVNS. NEFY. 
d. 10/73.b-1. hüküm. 
276DVNS. NEFY. d. 10/8.b-1.hüküm. 
277 DVNS. NEFY. d. 10/86.b-1.hüküm; Vize Kazası’nda merada çalışan ismi belli olmayan bir kişinin 
ve Istranca Karyesi’nde Madam Malama ve Değirmenci Tınaş’ın katline sebep olan ardından para ve 
eşyalarını gasp eden Nikola veledi Anderya’ya idam cezası uygun görülmüş olup cinayete yardımcı 
olan Keryazi’nin beş sene müddetle küreğe konulmasına karar verilmiştir. Başkaca örnekler 
bulunmaktadır. 17.b/1.h, 73.b/3.h, 78.b/3.h, 80.b/3.h, 97.b/3.h. 
278 Heyd, “Kanun ve Şeriat”, s. 647. 
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kürek cezası infaz edilirken aynı suçtan orada bulunan Mehmet Ali’yi ekmek 
yüzünden katletmiştir. İsmail’in terbiye olmayarak aynı suç üzerinde ısrarcı olması 
onun idamına sebep olmuştur279. Çünkü nefs-i ıslah olmamıştır. Bundan sonraki 
hayatında da ıslah olmayacağı anlamına gelir. Nefs-i ıslah olmayan veya suçta ısrarcı 
olanlar padişah iradesi ile de kısasa mahkûm edilir. Bu yönde verilen idam cezası 
için padişah iradesine bağlı olmasına nazaran siyaseten katl denilmektedir280. 1874-
1909 yılları arasında padişahın iradesine bağlı olarak sadece bir tane siyaseten katl 
cezası verilmiştir. Siyaseten katli, 6 Muharrem [1]292/M.12 Şubat 1875 tarihli 
hükümde kanunun 62. maddesi gereğince, yıllardır eşkıyalık yapıp, mal gasp eden ve 
adam öldüren Salih Rapa’nın eşkıyalığı sırasında adam öldürmüş olması ve toplum 
düzenini tehdit etmesinden dolayı siyaseten hemen katl olunmasına karar 
verilmiştir281.  

Ceza kanunnamesinin müsveddesinin 48. maddesine göre devletin emniyet ve 
gerek asayiş-i umûmiyesine halkın mal ve canına dokunacak dokunacak kimseler ve 
bunlara dâhil olacak kimseler cinayete iştirak eden suçlular gibi cezalandırılacak. 
Yukarıda bahsi edildiği gibi bu suça idam cezası verilmektedir. Filibe Sancağı’nda, 
dükkan meselesinden dolayı sorguya çekilmiş olan yetmiş kişiden yedisi halkı 
devlete karşı kışkırtma ve isyana teşebbüs ettirme gibi devlet aleyhine 
hareketlerinden dolayı kunduracı Kolo ve Gousidin Miyhailoski ve Yahudi Yorgi 
oğlu İstifan ve Ostoyo oğlu Dimço ve oğlu Kolo ve Ceryanlı kunduracı Hristo ve 
Arho oğlu Rus adlı yedi şahsın salb ile idamlarına karar verilmiş olmasına buna bir 
örnek teşkil eder282. Esas kanuna göre bu kişiler elli altıncı maddeye göre 
yargılanarak idamlarına karar verilmiştir.  

 Katilin yaşının büyük, maktulun yaşının küçük olması yargının süreci 
açısından dikkat çekidir. Burada cezanın verilmesinde yargılama eksikliği söz 
konusudur. 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291/M. 13 Ocak 1875 tarihli hükümde Kadire, 
arkadaşları Ayşe ve diğer Kadire ile birlikte zeytin toplamaya gittiklerinde 
arkalarından gelen gulam Hayrin, Kadire’ye tecavüz edip ardından topuz ile 
katletmiştir. Bu olayın davasında gulam Hayrin’in hem kanunen hem de şer‘an kısas 
edilmesi gerekli görülmüştür. Ancak Kadire’nin, Hayrin’le uğraşıp laf atmasından 
dolayı katli gerçekleştirdiği yönündeki ifadesi kısas cezasının düşmesi için 
Kadire’nin varislerinin affı talep edilmiştir. Bu olayda hem tecavüz hem de katletme 
                                                            
279DVNS. NEFY. d. 10/47-3.hüküm. Bu hükümde iki failinde cinayet suçunda kürekte beyan 
etmektedir. O dönem için iki kişinin dahi olsa cinayet suçundan dolayı kürekte olması dikkat edilecek 
husustur. Şunu düşündürmektedir bize; sıkça başvurulan ceza mı? Yoksa iki şahıs için mi geçerli bu 
durum. Hükümlerimizde verilen cezanın infaz edilip edilmediğine dair der-kenâr bulunmaması ceza 
verildikten sonra infazın gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında ipucu vermektedir. Hatice ve 
sevgilisinin idam cezasının küreğe dönüşmesi küreğe sıkça başvurduğunu gösterebilir.  
280 Heyd, “Kanun ve Şeriat”, s. 647. 
281DVNS. NEFY. d. 10/21.b-1.hüküm. 
282DVNS. NEFY. d. 10/51.b-1.hüküm. 
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durumu olmasına rağmen kısasın düşmesi için ısrarcı olunmak, 1858 Tarihli Ceza 
Kanunnamesine ters düştüğü anlaşılmaktadır. Ceza hukukunda bir aksaklık ve 
özellikle caydırıcılık hususunda noksanlık vardır. İslam hukukuna bağlı kalındığını 
söylemek yanlış olmaz.  

 Gayrimüslim tebaaya dair dava hükümleri bulunmaktadır. Müslüman tebaa 
için yargılama süreci nasıl seyrediyorsa gayrimüslim içinde aynı şekilde seyretmiştir. 
1 Muharrem [1]314 M. 12 Haziran 1896 tarihli hükümde üç Gayrimüslime ait idam 
cezası yer bulunmakta. Turus oğlu Osab, Agob oğlu Gigork ve Senabat, Ermeni 
cemiyeti adına para toplamak üzere Galata Yeni Han’da bulunan Şahbaz Efendi’den 
zorla para talep etmişler isede orada vazife başında olan polis Halil Efendi’yi silahla 
katletmelerinden dolayı üç fail hakkında da idam cezasına karar verilmiştir283. Dava, 
bizim defterimize buraya kadar intikal etmiştir. Hükmün yerine getirildiği ve davanın 
sonraki süreci hakkındaki bilgilere sahip değiliz. Ancak o yıllarda Servet-i Fünun 
dergisinde bu olay haber olarak yazılmıştır. Hükümden sonraki infaz süreci burada 
kaleme alınmış. Dergi haberinde sonuç itibariyle infazın gerçekleştiğini yazmaktadır. 
Bir diğer önemli hususta infaz sırasında; Beyoğlu mutasarrıfı, zabtiye yazı işleri 
amiri, istinaf savcısı, Beyoğlu jandarma taburu komutanı, jandarma karakol 
müfettişi, jandarma taburunda görevli alaybeyi, istinaf mahkemesi üyeleri, zabıt 
kâtibi ve zabıtadaki diğer görevli memurlar ve özel olarak papaz hazır olarak infaz 
mahallinde bulunmuşlardır. Şahısların gayrimüslim olmasından dolayı papazında 
bulunması burada dikkat çekidir. Bir diğer önemli husus, elimizde iki idam 
bulunmakta ve faillerin idamları arasındaki süredir. Haberde idam saatleri de ele 
alınmış olup iki saat süren infazda 45 dakikalık aralıklarla infazlar gerçekleşmiştir284. 
İnfaz süreci diğer davalara da nispet edilirse, iki fail ve daha fazlası için istenilen 
idam cezalarında genel sureti göstermesi açısından önemlidir. Ahmet Kılınç, dergi 
haberine dayanarak idamların o dönem için Galata Köprüsünde yerine getirildiğini 
ifade etmektedir285. Kanaatimizce idam yerinde değişiklik görülmektedir. 15 
Muharrem [1]306 M. 21 Eylül 1888 tarihinde idamına karar verilen Nedim’in idam 
kararının verildiği aynı gün içinde Beşiktaş vapuru iskelesi yanında idamının 
gerçekleştirilmesi istenmiştir286. Bu iki karşılaştırma doğrultusunda infaz yerinin 
farklılıkları suç mahallinin farklı yerlerde yaşanmış olmasından kaynaklandığı veya 
idarecilerin uygun gördüğü yeri seçmesinden kaynaklanmaktadır. 

1874-1909 yılları arasında deftere yansımış hükümlerde verilen idam 
cezalarına Osmanlı’nın tavrı yeni mahkemelerde, İslam hukukuna bağlı kalınarak 

                                                            
283DVNS. NEFY. d. 10/80.b-4.hüküm. 
284 Kılınç, “İdam Cezası”, s. 51-52. Bu haberin orijinal hali için Bk. Milli Kütüphane, Süreli Yayınlar 
Kataloğu, Yer Numarası 1956 SB 501, Mikrofılm Numarası 97-432, Dewey numarası 70, yer 
almaktadır.  
285 Kılınç, “İdam Cezası”, s. 52. 
286DVNS. NEFY. d. 10/73.b-2.hüküm. 
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davaları çözdüğü anlaşılmaktadır. Neticede bu durum ikili yargılamaya neden 
olmaktadır. Osmanlı devleti idamların infazı sırasında; mutasarrıf, istinaf savcısı, 
jardarmada görevli alaybeyi, istinaf mahkemesi üyeleri, cezayı yazan ve orada 
okuyacak olan zabıt kâtibi ve zabıtadaki diğer görevli memurları yetkilendirmiştir.  

Şeriatın hükümlerine göre davaların çözüme kavuşturulması hususunun katı 
bir şekilde devam ettirilmekteydi. Bu dönemde kısas cezalarının her iki mahkeme ve 
kanuna göre sonuca ulaştırılmaya çalışılması hükümlere şu şekilde yansımıştır; 
İtnaş’ın rahip Paristiyo katletmesi üzerine dava açılmış ve vaka görülmüştür. İtnaş’ın 
Paristo’yu kısas olarak öldürdüm demesi üzerine şu karar ibraz olarak; “kanûnen 
i‘dâm-ı lâzım geleceği gibi şer‘ân dahi icrâ-yı kısâsına hüküm idilmiş” olup 
“fetvâhâne işareti mûcebince merkûm İtnaş’ı vâris-i merkûm kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri halde, huzurlarında icrâ-yı kısâsı yapılacak ve eğer ‘afv 
veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâsı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb 
olacağını” söyleyen mahkeme yargıcı ceza kanunnamesince idamın gerektiği 
yönünden karar vermiş görünmektedir. Fakat davanın şeriata göre uygun olarak 
sonuçlandırılmak istenmektedir287. Bir örnekte Teke sancağında eşkıya olan Kethüda 
oğlu İbrahim, Hasan Ali’yi boğarak ve Kıbtî Aişe’yi ise tüfek ile katletmiştir. 
Vakanın dava hükmünde mahkeme İbrahim’in idamına karar vermiştir. Bu hükümde 
şeriata dair ifadeler yer almayarak sadece kanunun 170. maddesine göre idam 
edilmesine karar verilmesi hakkında hüküm verilmiştir288. Hükümler arasında 
çözülmesi aşamasında bu farklılar bulunmaktadır. Osmanlı’nın kısas politikasını 
uygulamaya koymasında mahkemenin insiyatifinde olduğu sadece kararı uygulama 
hususunda padişahın yetkisine bırakılmıştır.  

E. Hükümlerin Özetleri  

Çalışılan dava hükümlerinin transkripsiyonu yapılmış olup traskripsiyonun 
ardından bu hükümler özetleştirilmiştir. Özetler otuz bir konuya ayrılmıştır. Aşağı 
kısımda sırasıyla ele alınmıştır. 

1. Kasten Adam Öldürme Vakaları 

3.Belge/1.Hüküm: Kıbrıs ceziresinde Haci Cerkafo, kardeşi Mihail ve eşi Mezugore 
ile yemek yerler iken, Yani adlı kişinin vakitsizce eve gelmesinden dolayı rahatsız 
olan Cerkafo ile aralarında kötü sözler geçmesi üzerine Yani, Cerkafo’yu, 
Mezugore’ye bazı emanetler göstereceğini ancak evinde bulunduğunu söyleyerek 
tahrik etmiştir. Haci Cerkafo ve kardeşi Mihail ile Yani’nin evine giderler iken aynı 
köyden Haci Mihail Kazamya ve kiracı Haci Hara Tabo’ya tesadüfle beş kişi olarak 
Yani’nin evine girdiklerinde, Yani önceden odasına girip tüfeğini alıp dışarıya 

                                                            
287 DVNS. NEFY. d. 10./ 53.b-2.hüküm. 
288 DVNS. NEFY. d. 10./ 53.b-1.hüküm. 
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çıkarak eşine göstereceğim emanet budur diyerek Yani, tüfek ile Haci Cerkafo’nun 
sol bazusu üzerine vurarak katletmiştir. Yani’nin kısası lazım geldiği ancak varislerin 
affı talep edilmiştir. 4 Recep [1]291 (M.17 Ağustos 1874) 

14.Belge/1.Hüküm: İstanbul’da İranlı Yusuf, bir kayıkta uyuyup uyandığında yemek 
yemek için kayıktan çıkarken Şakir ve yanında birkaç arkadaşı gelerek biz yabancı 
değiliz diyerek Şakir ve arkadaşları kahve içmek için kandırarak Yusuf’u maktel 
yerine götürmüşler. Orada Şakir ve arkadaşı Yusuf’u önce yaralayıp ardından 
öldürmüş ve üzerindeki kemeri ve liralarını gasb etmişlerdir. Yakup’un isteyerek bir 
kişiyi öldürmesinden dolayı idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 21 Şevvâl 
[1]291 (M.1 Aralık 1874)  

24.Belge/2.Hüküm: İşkodra sancağında Yusuf Ağa Moça, sokakta Rüstem Şeyh, 
Yakub ibni Hacı Bayro ve Yusuf İsmailo tarafından katledilmiştir. Rüstem Şeyh, 
Yakub ibni Hacı Bayro ve Yusuf İsmailo’nun idamlarına karar verilmiştir. 13 Safer 
[1]292 (M. 21 Mart 1875) 

25.Belge/1.Hüküm: Kastamonu sancağında Kamil köyüne gider iken yolda Mehmed 
Pehlivan aniden Kamil’i sol bacağından yaralayarak katletmiştir. Mehmed 
Pehlivan’ın sarhoş olarak cinayeti işlediğinden Kamil’in varislerinin Mehmed 
Pehlivan’ı affetmesi talep edilmiştir. 22 Safer [1]292 (M. 30 Mart 1875)  

25.Belge/2.Hüküm: Mardin sancağında Maki Minhail, Selah köyüne borcunu almak 
için gittiğinde Hayko ve ammisi Hasan’ın evinde kaldığında ikisi birlikte Maki 
Minhal’i boğup katletmiştir. Hasan’ın firarda olmasından Hayko’nun salb ile idamı 
hususunda hüküm verilmiştir. 29 Safer [1]292 (M. 6 Nisan 1875) 

30.Belge/1.Hüküm: Bursa kazasında Hristo Yorgi’nin kahvehanesinde Ahmed ve 
Koca Arap İbrahim ile kahve içerlerken içlerinden Koca Arap İbrahim’i bıçak ile 
katletmiştir. Yardımcı olan Ahmed’in başka bir ceza aldığı Koca Arap İbrahim’in 
idam cezası hususuna hüküm verilmiştir. 17 Rebî’ü’l-âhir [1]292 (M. 23 Mayıs 
1875)  

36.Belge/1.Hüküm: Hersek sancağında Tirebin kazası müftüsü olan Süleyman, 
Mino’nun köyünde bulunan çiftliğinin muhasebesini görmek için gittiklerinde 
kendisi ve hizmetkârı Tarifo veledi Niko ve çiftliğin kiracılarından Gavrilo ile 
birlikte samanlıkta uyurlar iken Gavrilo kapıyı açıp, Askof Tariko, İstaniş ve 
Resto’yu içeriye alarak, Resto hizmetkârı Tarifo’nun başında tüfekle bekleyerek 
Askof Tariko ile İstaniş ve Gavrilo Müftü Süleyman’ın boğazından ve ayaklarından 
tutup boğduktan sonra Gavrilo tabanca ile ateş ederek Süleyman’ı öldürmüşlerdir. 
Gavrilo yakalanamamış olmasından dolayı Askof Tariko ve İstaniş isteyerek adam 
öldürmelerinden dolayı salb ile idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. Resto ise 
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gözcülük uygun bir ceza almıştır. 18 C.[Cemâziye’l-ahir] [1]292 (M. 18 Temmuz 
1875) 

36.Belge/2.Hüküm: Kudüs Sancağında Yaka kazasının eski naibi olan Abdullah 
gece uyur iken Beytü’l-Recş Karyeli Ahmed Hüseyin, Ali Baneş, Hüseyin el-Cuhari, 
Yakub Hasan, Hüseyin ve Mehmed silahlarını alarak Abdullah’ın uyuduğu bağçeye 
Ali Baneş içeriye giderek Abdullah’ı silahla vurarak öldürmüş diğerleri dışarıda 
gözcü olarak beklemişlerdir. Ali Baneş kısas olarak Abdullah’ı öldürdüğünü 
söylediğinden varislerin affı talep edilmiştir. Diğerleri için ise uygun bir ceza 
verilmiştir. 19 C. (Cemâziye’l-ahir) [1]292 (M. 23 Temmuz 1875) 

37.Belge/3.Hüküm: Tırhala sancağında Yenice kazasında Mustafa ve Mahmud 
köşklerinde yaturlar iken, mallarının idaresini ele geçirmek için Destan plan yaparak 
Mustafa ve Mahmud gece uyudukları sırada Destan, Mustafa’yı katletmiştir. 
İsteyerek Mustafa’yı öldürmesinden dolayı Destan’ın salb ile idam cezasına karar 
verilmiştir. 2 Receb [1]292 (M.4 Ağustos 1875) 

38.Belge/2.Hüküm: Siroz kazasında Butakva köyünde muhtar Mustafa ile eşi Aişe, 
Mustafa’nın kardeşi Ali Pehlivan ile eşi Aişe ve Abdulhalim ve adamı Cafer tarlada 
mısır toparlarken, Ahmed ve Şaban silahla gelerek, Cafer’i ve Mustafa’yı 
yaraladıkları Ali Pehlivan ve eşi Aişe kaçmaya çalışırken Ahmed ile Şaban 
arkalarından ateş ederek Ali Pehlivan’ı ve Aişe’yi katletmiştir. Abdulhalim, Şaban ve 
Ahmed üçü birlikte adam öldürme suçundan dolayı idam cezası husunda hüküm 
verilmiştir. 17 Receb [1]292 (M. 19 Ağustos 1875) 

45.Belge/1.Hüküm: Hille sancağına bağlı Divaniye kazasında Seyyid Razi, muhtar 
Nasır, Kazım ve Mehmed birlikte kasabayı muhafaza için dolaşırlar iken, Eyüb 
Sultan Aşiretinden Ubeyd bin Malas, Utebe bin Abbas, Kardeşi Halil, Hüseyin bin 
Humende ve Sağır bin Şahin kişilerin kasabada gizlice oturduklarını gören Razi’nin 
siz kimsiniz diye seslendiğinde onlardan Ubeyd yanında bulunan saçma namlû 
tabanca ile ateş ederek Razi’yi katletmiştir. Ubeyd’in salb ile idam cezası hususunda 
hüküm verilmiş olup diğerler hakkında da başkaca ceza uygun görülmüştür. 9 Zî’l-
ka’de [1]292  (M. 7 Aralık 1875) 

51.Belge/3.Hüküm: Bağdad sancağında çocuklar, mahallede taş ile dövüştüklerken 
ayırmak üzere askerlerin gelip çocukları götürdükleri sırada, içerlerinden yirmi iki 
yaşında olan Mehmed’in kaçmıştır. Askerler takip ettiklerinde Hüseyin, Mehmed’i 
tutacağı esnada Mehmed elindeki hançer ile Hüseyin’i katletmiştir. Mehmed’in 
kısası uygun görülmüş olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 14 Cemâziye’l-
evvel [1]293 (M. 7 Haziran 1876) 
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52.Belge/1.Hüküm: Siroz kazasında Kıbtî Hasan eşinin teyzesinin oğlu Mehmed Ali 
ile beraber Devişne Karyesine giderlerken Çınarlı Dere Mahallesine vardıklarında, 
Mehmed Ali küçük bıçakla Hasan’ı katletmiştir. Mehmed Ali’nin kısas olarak 
Hasan’ı katletmesinden dolayı kısasın düşmesi için Hasan’ın varislerinin affı talep 
edilmiştir. 14 Cemâziye’l-evvel [1]293 (M.7 Haziran 1876) 

52.Belge/2.Hüküm: Musul halkından kervanlar, ticaret için Urfa taraflarına 
vardıklarında kervandan Abdullah, Ali ve biraderi Hızır’ın sabun çalacaklarını 
düşünmesinden dolayı aralarında tartışma çıkmış. Tartışma esnasında Ali, Abdullah’ı 
hançerle katletmiştir. Ali’nin Abdullah’ı tartışma esnasında öfkesinden 
katletmesinden kısasın düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 3 Cemâziye’l-ahir 
[1]293 (M. 26 Haziran 1876) 

53. Belge/1.Hüküm: Teke sancağında eşkıya olan Kethüda oğlu İbrahim, Hasan 
Ali’yi boğarak ve Kıbtî Aişe’yi ise tüfek ile katletmiştir. Kethüda oğlu İbrahim’in 
isteyerek adam öldürmesinden dolayı idam cezasına karar verilmiştir. 17 
Cemâziye’l-ahir [1]293 (M. 10 Temmuz 1876) 

53.Belge/2.Hüküm: Sakız eziresinde Nea Moni Manastırı rahibi Paristo’nun 
hizmetinde olan İtnaş veledi Yani, birgün rahibten para istemiş ancak rahibin 
reddetmiş olmasından dolayı İtnaş veledi Yani, rahibin evine giderek rahibi taşla 
vurarak katletmiştir. İtnaş kısas olarak rahibi öldürmüş olmasından dolayı kısasın 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 13 Cemâziye’l-ahir [1]293 (M. 6 
Temmuz 1876) olmuştur. 

56.Belge/4.Hüküm: Şehr-i Zor sancağında eşkıya Mastar, Bağdad’dan Kerkük’e 
giderken yolda otuz adama rastlamıştır. İçlerinden Mehmed Said Çavuş’un, gelenin 
kim olduğunu öğrenmek için havaya ateş etmiş olup diğer taraftan Hüseyin tüfeğini 
Mastar’a doğrultup ateş ederek katletmiştir. Hüseyin’in kısas olarak Mastar’ı 
öldürmesinden dolayı, Hüseyin’in kısas cezasının düşmesi için varislerinin affı talep 
edilmiş.9 Muharrem [1]294 (M. 24 Ocak 1877) 

57.Belge/1.Hüküm: Şehr-i Zor sancağında Şerif, Taktak Karyeli Küha Süleyman’ın 
evinde iken Seyyid Abdullah, Kara Mehmed’in hançerini alarak Şerif’i yaralayarak 
katletmiştir. Abdullah’ın kısas olarak Şerif’i öldürmesinden dolayı, varislerin affı 
talep edilmiştir. 9 Muharrerm [1]294 (M. 24 Ocak 1877) 

57.Belge/2.Hüküm: Şehr-i Zor sancağında Safer, üç arkadaşı ile yanlarında bulunan 
kaçak tuzla Mehmed el-Hadid’in evine gittiklerinde Safer, tuzları saklaması için 
Seyyid Baz’a söylemiş isede Seyyid Baz tek başına taşıyamayacağından iki adam 
istemiştir. Daha sonra Safer tuz çuvallarını kontrol ettiğinde tuzların eksik olduğunu 
görünce öfkelenerek Seyyid Baz’ı silahla katletmiştir. Safer’in Seyyid Baz’ı 
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öfkesinden öldürmesinden dolayı, Seyyid Baz’ın varislerinin affı talep edilmiştir. 11 
Muharrem [1]294 (M. 26 Ocak 1877) 

58.Belge/2.Hüküm: Erzurum’da Kamil, annesi ve kardeşiyle yolda giderlerken 
arkalarından gelen Niyazi’yi bıçaklayarak katletmiştir. Kamil, Niyazi’yi kısas olarak 
öldürmesinden dolayı Kamil’in kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 (M. 1 Nisan 1877) 

62.Belge/1.Hüküm: Niş sancağında Bekçi Mustafa bin Abdullatif, Gio’nun evine 
misafir olarak gittiğinde parasını almak için Gio ve Gevro’nun Mustafa’yı 
öldürmelerinden ikisinin birlikte idam cezaları uygun görülmüş olup ancak 
Gevro’nun verem hastalığından ölmüş olmasından dolayı Gio’nun da kısas cezasının 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 3 Recep [1]294 (M. 14 Temmuz 1877) 

63.Belge/3.Hüküm: Kütahya sancağında Ahmed, tarlasında çift sürerken 
Mustafa’nın gelip silah ve bıçakla Ahmed’i katletmiştir. Mustafa’nın idam cezasına 
karar verilmiş olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 13 Şa‘bân[1]294 (M. 23 
Ağustos 1877) 

64.Belge/2.Hüküm: Beyrut’da İlyas, bir gece Nikola ile karşılaştığında Nikola’yı 
bıçakla katletmiştir. Kısas olarak öldürdüm demiş olmasından dolayı kısas cezasının 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 22 Rebî’ü’l-evvel [1]295 (M. 26 Mart 
1878) 

67.Belge/2.Hüküm: Hudeyde sancağında Hasan teravih namazını kılmak üzere 
giderken yolda Zenci Salih bin Ali, Hasan’ı mızrak ile katletmiştir. Salih bin Ali’nin, 
Hasan’ı kısas olarak öldürmesinden dolayı kısas cezasının düşmesi için varislerin affı 
istenmiştir. 9 Ramazan [1]295 (M. 6 Eylül 1878) 

70.Belge/3.Hüküm: Beykoz’da Duhari, Yorgi ve İrini’yi, Bogos adlı kişi bıçakla 
yaralayarak katletmiştir. Bogos’un kasten üç kişiyi öldürmesinden dolayı idam 
cezasına karar verilmiştir. 17 Şevvâl [1]298 (M. 12 Eylül 1881) 

71.Belge/3.Hüküm: Beyrut’da, Cerhü’l-Kastan’ı bıçakla öldüren Rum Nehla 
Saye’nin kısas cezasına karar verilmiş olup, cezanın düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 15 Rebî’ü’l-âhir[1]304 (M. 12 Aralık 1886) 

72.Belge/2.Hüküm: Bağdad’da Mustafa hançer ile Necimüddin el-Zeyni’yi birkaç 
yerinden bıçaklayarak katletmiştir. Mustafa’nın kısas olarak öldürmesinden dolayı 
Necimüddin’in varislerinden Mustafa’yı affetmeleri talep edilmiştir. 26 Safer [1]305 
(M. 13 Kasım 1887) 

72.Belge/3.Hüküm: Tekfurdağı kasabasında Kunduracı Mandi oğlu İstanit’i öldüren 
Şider oğlu Mihal’in on beş sene süreyle küreğe konulması uygun görülmüş olup, 
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kısas olarak öldürmüş olmasından dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 7 Rebî’ü’l-
âhir[1]305 (M. 23 Aralık 1887) 

73.Belge/2.Hüküm: İstanbul’da Nedim’in, Firoz Ağa’yı isteyerek öldürmesinden 
dolayı Beşiktaş İskelesi yakınlarında idam edilmesine karar verilmiştir. 15 Muharrem 
[1]306 (M. 21 Eylül 1888) 

73.Belge/4.Hüküm: Çatalca kazasında İbrahim, hizmetkârı Dimitri veledi Tınaş 
tarafından katledilmiştir. Dimitri’nin kısas cezasına karar verilmiş olup ancak 
varislerin affı talep edilmiştir. 8 Zî’l-ka’de [1]308 (M. 15 Haziran 1891)  

74.Belge/1.Hüküm: Diyarbakır kazasında, İsa bin Saco bin İsa’yı katleden Mehmed 
Mahi Oso’nun kısası uygun bulunmuş ancak varislerin affı talep edilmiştir. 14 Safer 
[1]309 (M. 19 Eylül 1891) 

74.Belge/3.Hüküm: Yanya’da, Dimitri Taki’yi öldüren Miho veledi Yani Saka’nın 
idam cezasında karar verilmiştir. Ancak kısas cezasının düşmesi için varislerin affı 
talep edilmiştir. 3 Cemâziye’l-evvel [1]309 (M. 5 Aralık 1891) 

74.Belge/4.Hüküm: Hanya’da Manoli Festernaki ve firarda bulunan kardeşi 
Yorgi’nin, Hanyalı Said Yadiraki’nin katilleri olmalarından dolayı Manoli 
Festernaki’nin idamına karar verilmiş olup firarda olan kardeşi yakalanınca uygun 
bir ceza verilmesi hususunda karar verilmiştir. 13 Cemâziye’l-evvel [1]309 (M. 15 
Aralık 1891) 

75.Belge/2.Hüküm: Lüleburgaz kazasında Hüseyin Efendi ile eşi Emine ve oğlu 
dokuz yaşında Ruhi ve Leyla kızı Seva’nın öldürülmelerinde suçlu bulunan 
Mustafa’nın on beş sene ve diğer suçlu Şevket’in on iki sene süreyle küreğe 
konulmalarına karar verilmiştir. 18 Receb [1]309 (M. 17 Şubat 1892) 

75.Belge/3.Hüküm: Bağdad’da Emine bint Molla Ahmed’in, eşi Reşid bin 
Abdulvehhab tarafından öldürülmesinden dolayı, Reşid’in kısasına karar verilmiş 
ancak Reşid’in kısas olarak eşini öldürmesinden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 
29 Şa‘bân[1]309 (M. 29 Mart 1892) 

76.Belge/2.Hüküm: Adapazarı kazasında Çavuş oğlu İstifan veledi Ohalins’i 
katletmesinden dolayı suçlanan muhacir Hacı Beğ oğlu Zekeriya’nın yüz yetmiş 
dördüncü madde gereğince idam cezasına karar verilmiştir. 3 Zî’l-hicce [1]309 (M. 
29 Haziran 1892) 

76.Belge/5.Hüküm: Yere Petra kazasında, Yivani Marko Laki’nin varisi olan Yivan 
Maveybaki, ceddinin mallarıdan bir kısımını köylüsüne vermesinden dolayı Yivan 
Maveybaki öfkelenerek Yivani Marko Laki’yi evine girerek katletmiştir. Yüz 
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yetmişinci madde gereğince idam olması lazım geldiğinden, bu hükmün uygulanması 
hususunda karar verilmiştir. 3 Şa‘bân[1]310 (M. 20 Şubat 1893) 

77.Belge/2.Hüküm: Divriği kazasında Kara Şahin oğlu Abdullah bin Hacı 
Mustafa’ın katili Kazancı oğlu Tavir’e kısas cezası uygulanması uygun görülmüştür. 
Ancak Tavir’in kısas olarak Abdullah’ı öldürmesinden dolayı varislerin affı talep 
edilmiştir. 15 Muharrem [1]311 (M. 29 Temmuz 1893) 

78.Belge/2.Hüküm: Girid’de, Yaverizade Tevfik Beğin öldürülmesine sebep 
olanlardan Yorgi veledi Papapetr ve Papazaki idamına ve Amanoil veledi Konstandi 
Hacizaki ve Antoni veledi Dimitri Lara Nacaki’nin on beşer sene ve Tühari veledi 
Tüzari Panatvazaki ve Yorgi veledi Peronimo Sefakyaki’nin ise beşer sene müddetle 
küreğe konulmalarına karar verilmiştir. 9 Cemâziye’l-evvel [1]311 (M. 18 Kasım 
1893) 

78.Belge/3.Hüküm: Resmo kazasında Metveil veledi İlya Koda Laki’nin, Mehmed 
Kurnari’yi öldürmesinden dolayı idam cezasına karar verilmiştir. Katle yardımcı olan 
Kostandi veledi Nikola’nın ise beş sene müddetle küreğe konulmasına karar 
verilmiştir. 9 Cemâziyye’l-evvel [1]311 (M. 18 Kasım 1893) 

78.Belge/4.Hüküm: Resmo sancağında, Rahib Nikola’yı öldüren Ahmed bin Ömer 
Fanalaki’nin idam cezasına ve Aleksandro’u yaralayan Ahmed bin Mustafa 
Mahmodaki’nin ise ceza mahkemesince uygun bir ceza verilmesi hususunda karar 
verilmiştir. 9 Cemâziye’l-evvel [1]311 (M. 18 Kasım 1893) 

79.Belge/1.Hüküm: Haçin kazasında Yağ Yoğuranoğlu Mehmed öldürülmüştür.  
Arkadaşı Ali’nin de yaralanıp, eşyasının gasp edilmesinde suçlu bulunan Kara 
Vanes’in idamına, katle yardım eden İval Beğin ise yedi sene müddetle küreğe 
konulmasına karar verilmiştir. 24 Cemâziye’l-evvel [1]311 (M.3 Aralık 1893) 

80.Belge/1.Hüküm: Knoryo kazasında Mihail Musazaki ile Seyfi arasında ağnam 
hırsızlığından dolayı aralarında bulunan vaka nedeniyle Seyfi, Mihail Musazaki’yi 
katletmiştir. Seyfi’nin idam cezasına karar verilmiştir. 14 Cemâziye’l-ahir [1]311 
(M. 23 Aralık 1893) 

80.Belge/3.Hüküm: Silivri kasabasında ekmekçi esnaflarından Yanyalı Baba Nikola 
oğlu Yani’nin başına balta ile başına vurup ölümüne sebep olan Vasil’in idam 
edilmesine karar verilmiştir. Katle yardımcı olan Vasil’in kardeşi İstimat’ın ise dört 
sene müddetle küreğe konulmasına karar verilmiştir. 23 Rebî’ü’l-âhir[1]313 (M. 11 
Aralık 1895) 
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81.Belge/1.Hüküm: İstanbul’da Yozgadlı Sine Kerem Efendi’yi öldüren ve 
jandarma onbaşısı Süleyman’ı öldürmek kasdıyla yaralamış olan, Tavfun oğlu 
Karakin’in idamına karar verilmiştir. 11 Muharrem [1]314 (M. 22 Haziran 1896) 

81.Belge/3.Hüküm: İstanbul’da, Yozgatlı Hambarsum Efendi, evinin önünde 
otururken, Tekfurdağlı Kunduracı Hacı Beğin yanında kalfalık yapan Esadver oğlu 
Kalves tarafından katledilmiştir. Esadver oğlu Kalves’in cezası idam olup yerine 
getirilmesi için zabtiye nazırına bildirilmiştir. 19 Muharrem [1]314 (M. 30 Haziran 
1896)  

81.Belge/4.Hüküm: İstabul’da Tüccar Karaközyan Dikran Efendi’nin, Estanay 
Tatyos oğlu Kunduracı Hamparsum tarafından katledilmesinden dolayı 
Hamparsum’un idam cezasına karar verilmiştir. 20 Muharrem [1]314 (M. 1 Temmuz 
1896). 

81.Belge/5.Hüküm: Görice kazasında Pavlo ve oğlu İlya’nın kâtili olan Dimitri 
veledi Yorgi’nin yüz yetmişinci madde gereğince idam cezasına karar verilmiştir. 8 
Rebî’ü’l-evvel [1]314 (M. 15 Ekim 1896) 

82.Belge/1.Hüküm: Koroleş kazasında Eldin bin Gülfezâde Şakir Bey, üvey annesi 
Fatma bint Mustafa tarafından kama ile katledilmiştir. Fatma’nın idam cezasına karar 
verilmiştir. 5 Şevvâl [1]314 (M. 5 Mart 1897) 

82.Belge/2.Hüküm: Kastamonu Vilayeti’nde, Bilanik oğlu Memiş bin Mustafa’yı 
öldürüp cesedini yakan Karabanek oğlu Ali’nin kısas olarak cinayeti işlemesinden 
dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 25 Zî’l-ka’de [1]314 (M. 27 Nisan 1897)  

83.Belge/2.Hüküm: Bargiri kazasında Musa oğlu Yusuf hayvanlarını otlatırken 
yanlarına Avo veledi Haço gelmiştir. Avo veledi Haço’nun, hayvanların kısrağını 
almasına engel olan Musa oğlu Yusuf’u öldürüp ardından eşya ve kıyafetlerini gasp 
etmiştir. Avo veledi Haço’nun idam cezasına karar verilmiştir. 10 Cemâziye’l-ahire 
[1]316 (M. 26 Ekim 1898) 

83.Belge/3.Hüküm: Erzurum’da bilinmeyen bir sebeple İram, Haça Turul’u 
katletmiştir. İram’ın idam cezasına karar verilmiştir. 18 Rebî’ü’l-evvel [1]318 (M. 16 
Temmuz 1900)  

84.Belge/2.Hüküm: Aydın Vilayeti’nde Tahir bin İbrahim bin İsmail ve Süleyman 
bin Ahmed bin Musa’yı katleden, Çoban Dimitri veledi Hristo veledi İdman’ın idam 
cezasına uygun görülmüştür. Ancak vakanın hata olduğunu kabul etmesinden dolayı 
kısasın düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. Varisler eğer af etmezler ise 
kısasın uygulanmasına karar verilmiştir. 19 Cemâziye’l-ahire [1]319 (M. 3 Ekim 
1901) 
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86.Belge/2.Hüküm: Akkaya nahiyesinde Taşçı oğlu Hüseyin, Kadir’in oğlu Hüseyin 
ile Köy İmamı Mehmed Efendi’yi yaralayıp katletmiştir. Sufi oğlu İbrahim’in eşi 
Halime ile Kadir’in kızı Halime’yi de yaralamıştır. Taşçı oğlu Hüseyin’in kısasına 
karar verilmiştir. 7 Cemâziye’l-evvel [1]320 (M. 12 Ağustos 1902) 

87.Belge/2.Hüküm:  Çorum sancağında, Gülistan bint Hüseyin eşi Ortancı oğlu 
Ali’ye zehirli bal yedirerek zehirleyerek öldürmüştür. Gülistan’ın idam cezasına 
karar verilmiş olup yardım edenlerin ise beraatlerine karar verilmiştir. 23 Zî’l-ka’de 
[1]321 (M. 10 Şubat 1904) 

93.Belge/2.Hüküm: Piriştine kazasında Devvuh ve Nikola; Petre, Tariko ile eşi, üç 
erkek ve bir kız çocuklarını gece evlerinde balta ile vahşice katletmiştir. Devvuh ve 
Nikola’nın idam cezasına karar verilmiştir. 8 Rebî’ü’l-âhir[1]325 (M. 21 Mayıs 
1907) 

94.Belge/1.Hüküm: Selanik’de Kolo, Milandin, Buzin ve Ligor Sofya muhacir 
kişiler, Halil bin Mehmed’in evine hırsızlık yapmak suretiyle girerek Halil ve eşi 
Raşide’yi katledip paralarını çalışmışlardır. Kolo, Milandin ve Buzin’in suçu işlemiş 
olmalarına dair delil bulunamadığından beraatlerine, Ligor’un ise suçu sabit 
olduğundan idam cezasına karar verilmiştir. 13 Şa‘bân[1]325 (M. 21 Eylül 1907) 

96.Belge/2.Hüküm: İstanbul’da Süleyman oğlu Mehmed’i katl edip gönüllülerden 
birini yaralaması üzerine Hatib oğlu İsmail ibn Şakir’in Mülkiye Ceza Kanunnamesi 
gereğince idam cezasına karar verilmiştir. 13 Rebî’ü’l-âhir[1]327 (M. 4 Mayıs 1909) 

97.Belge/3.Hüküm: Beyrut’da Hacı Osman Elzin Efendi’nin, Mahmud Beşir el-
Emin ile Mehmed bin Basar tarafından öldürülmesinde dolayı, Mahmud Beşir el-
Emin’in idam cezasına ve cinayete yardımcı Mehmed bin Basar’ın ise üç sene 
müddetle küreğe konulmasına karar verilmiştir. Ancak idam cezasının düşmesi için 
varislerin affı talep edilmiştir. 25 Rebî’ü’l-âhir[1]327 (M. 16 Mayıs 1909) 

99.Belge/1.Hüküm: Beyrut’da, Said bin Ahmed’i katl eden İskender veledi 
Antuan’ın idam cezasına karar verilmiştir. Ancak Said bin Ahmed’in varisi olan 
babası kâtili kısastan affetmesi talep edilmiştir. 26 Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 15 
Haziran 1909) 

99.Belge/4.Hüküm: Karesi Sancağında Halil Ağa ve yardımcısı Hafız Abdullah’ı 
katleden Laz Serdar oğlu Mehmed ve oğlu Hasan hakkında idam cezasına karar 
verilmiştir. 1 Cemâziye’l-ahire 1327 (M. 20 Haziran 1909) 

100.Belge/1.Hüküm: Kosova Vilayeti’nde Zeynel bin Mümin adlı kişi, Furkan bin 
Hamdi’yi katletmekten ve İsailo’nun fişenkleriyle tüfengini yağma edip fidye 
istemek suçlarından on beş sene küreğe mahkum edilmiş iken, Habib’i katletmek ve 
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Nuh’un hayvanlarını çalmak ayrıca başka cinayetlerle suçlu bulunmasından dolayı 
on sekiz yaşındaki Zeynel bin Mümin’in idam cezasına karar verilmiştir. 2 Receb 
[1]327 (M. 20 Temmuz 1909) 

100.Belge/3.Hüküm: Tikveş kazasında Kolo veledi Gelo’yu katleden Pozin veledi 
İlo’nun idam cezasına karar verilmiştir. 25 Receb [1]327 (M. 12 Ağustos 1909) 

100.Belge/4.Hüküm: Margilic kazasında Maksud, Abdurrahman ve Hasan ile 
birleşip yolda pusu kurarak Bilyo Kolo, Diyoz Andekil, Vangel ve İsili 
katletmişlerdir. Maksud’un idam cezasına karar verilmiştir. 26 Receb [1]327 (M. 13 
Ağustos 1909)  

2. Eşkıyalık Vakası 

12.Belge/1.Hüküm: Canik sancağında, eşkiyalık yapan Çekelez Mustafa, Zoykun 
oğlu Hasan’ı selam vermedi diye öldürmüştür. Ardından Çekelez Mustafa birkaç kişi 
ile birlikte hanesini bastıkları Gökgöz oğlu Mustafa’yı tüfekle katletmişlerdir. Ota 
Veli’nin evini de basarak eşyalarını gasb edib oğlu Hasan’ı da katletmiştir. Bir grup 
eşkıyanın reisi olan Çekelez Mustafa’nın idam cezasına, arkadaşları Salih ve Ömer 
için başka bir ceza verilmesi hususunda karar verilmiştir. 11 Ramazan [1]291 (M. 22 
Ekim 1874) 

13.Belge/1.Hüküm: Palu kazasına bağlı Hakvare, Temurcu, Okçuyan ve Merke 
Hasan köylerinde Temurcu Köyü ağalarından Yusuf’un üç dört yüz kişiyi Türkiyan 
köyü halkının aleyhine tahrik üzere kavga çıkarıp bir kişiyi yaralayarak eşyalarını 
gasbetmişlerdir. Yusuf yine birkaç adamlarla birlikte diğer köylere saldırmış ve 
halkın eşyalarını zorla almıştır. Bunun üzerine Yusuf’un eşkıyalık yaptığı köylerdeki 
şahısların birleşerek Yusuf’a hücum ettiği sırada oğlu vefat etmiştir. Yusuf’un, 
köylüleri birbirine kışkırtması, adam öldürmesi ve halkın eşyalarını zorla almasından 
dolayı salb ile idam cezasına karar verilmiştir. Yardımcıları haklarında da başka bir 
ceza verilmesi talep edilmiştir. 12 Şevvâl [1]291 (M.22 Kasım 1874) 

16.Belge/3.Hüküm: Bağdad’da eşkıya kesiminden Zayi ve Hızır şahıslar Yahudi 
Yahya Derhuman şahsın önünü kesip eşyasını ve parasını gasb etdikden sonra 
Yahya’yı öldürmüşlerdir. Hızır ve diğer şahısların Yahya’nın eşyasını ve parasını 
gasb ettiklerini itiraf etmişlerse de Hızır’ın eşkıyalık yaparak insanların canına ve 
malına kastetmiş olmasından altmış ikinci madde gereğince kürek cezasına, Zayi’nin 
ise idam cezasına karar verilmiştir. 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 (M.13 Aralık 1874) 

21.Belge/1.Hüküm: Debre sancağında, sekiz on seneden beri eşkıyalık yapan Salih 
Rapa’nın, adam öldürmüş olmasından dolayı hemen idam edilmesi, arkadaşı Engele 
ve birlikte olduğu diğer şahısların ise küreğe konulmaları hususunda hüküm 
verilmiştir. 6 Muharrem [1]292 (M.12 Şubat 1875) 
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28.Belge/1.Hüküm: Yenipazar sancağı Akova Kazasında Tahir’in kardeşi 
Süleyman’ın zahiresini öğütmesine izin vermeyen ibrahic’i silahla öldürdükten sonra 
eşkıya takıma katılarak yollardan geçenlerden eşya ve para gasb ettikten sonra 
insanlara şiddet uygulanmasından dolayı Tahir’in idam cezasına karar verilmiştir. 4 
Rebî’ü’l-âhir [1]292 (M. 10 Mayıs 1875) 

28.Belge/2.Hüküm: Manastır kazasında Lasko veledi Vesili’nin önüne birkaç 
eşkıyanın çıkıp akçesini ve eşyasını gasp etmişlerdir. Eşkıyaları ve eşyaları bulmak 
üzere bazılarının evlerini araştırmak için Çavuş Ahmed ve Hayrullah, Beşar bin 
Siva’nın evine geldiklerinde Beşar’ın kardeşi İbrahim, tüfekle hazır beklerken 
Ahmed Çavuşa ateş etmesi ile Ahmed Çavuş’u katletmiştir. İbrahim’in salb ile idam 
cezasına karar verilmiştir. 7 Rebî’ü’l-âhir[1]292 (M. 13 Mayıs 1875) 

29.Belge/1.Hüküm: Sivas Vilayeti’nde eşkıyalık yaparak mal gasp eden Gaver, bu 
yolda Said Rahle’in çiftlik bekçisiyle Mehmed el-Hevari’yi ve iki yardımcısını 
katletmiştir. Gaver’in eşkıyalık edip adam öldürmesinden dolayı idam cezasına karar 
verilmiştir. 11 Rebî’ü’l-âhir[1]292 (M. 17 Mayıs 1875) 

30.Belge/2.Hüküm: Manastır sancağında İstavre Kazasında, Hasan bin Halim ve 
Selim bin Musa ve kardeşi Şa‘bân ve Bekir düğünden dönerlerken, eşkıya takımdan 
Hayrullah, Banuş ve Beşir kişilerin silahla önlerine çıkıp Hasan’ı katletmişlerdir. 
Banuş’un düşmanlık besleyerek Şa‘bân’ı katletmiş olmasından salb ile idamına karar 
verilmiştir. Abbas’ın ise bu olaya boyun eğmesinden on dört ay hapis cezası 
hususunda karar verilmiştir. 24 Rebî’ü’l-âhir[1]292 (M. 30 Mayıs 1875) 

30.Belge/3.Hüküm: Bağdad’ta eşkıyalık yapan bir takım gruptan olan Casim el-
Halef ve Ali el-İbadullah ve Behran İlvan ve Ali Ümeyvahi şahıslar Bade halkının 
eşyalarını gasb edip paralarını zorla almalarından dolayı ve bu kişilerin Semir 
muhtarı, teştif memurunu, Zerci’yi ve birkaç kişiyi daha öldürmelerinden dolayı bu 
kişilerin idam edilmesi hususunda hüküm verilmiştir. 23 Rebî’ü’l-âhir[1]292 (M. 29 
Mayıs 1875) 

32.Belge/2.Hüküm: Edremid kazasında bir takım eşkıyalardan Osman, İsmail, Salih, 
Kostanti ve İstirati adındaki çocukların eşyalarını gasb edip ardından kendilerini 
bağlayarak dağlara götürüp, tecavüz ettikten sonra bıçakla keserek katletmişlerdir. 
İsmail’in çocukları keserek katletmesinden dolayı salb ile idam cezasına karar 
verilmiş olub diğerlerinin ise eşkıyalık yapmış olmalarından dolayı altmış ikinci 
madde gereğince küreğe konulmalarına karar verilmiştir. 8 Cemâziye’l-evvel [1]292 
(M. 12 Haziran 1875)  

34.Belge/1.Hüküm: Tırnovi kazasında, Kara Osman adlı kişi gözaltında bulunduğu 
sırada kaçıp eşkıya grubuna karışarak yoldan geçen insanların mal ve paralarını gasb 
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ederek köy muhtarı Hacı İsmail ile Ahmed Çavuşu silahla vurarak katletmiştir. Kara 
Osman’ın karışmış olduğu eşkıya grubudan olanlar dağlarda ve yollarda gezip 
insanların mallarını gasb etmesinden dolayı kürek cezasına, Kara Osman’ın adam 
öldürdüğü sabit olduğundan salb ile idam cezası hususunda karar verilmiştir. 18 
Ca.(Cemâziye’l-evvel) [1]292 (M. 22 Haziran 1875) 

34.Belge/2.Hüküm: Vulçitrin kazasına bağlı Varga köyünde eşkıyalık yapan Adam 
bin Fazlı ve Aydın bin Feyzo adlı kişilerin Milotin veledi Radomir’i öldürmüş 
oldukları, Milotin veledi Kuzman ve Miladen veledi Voce’yi yaralamış oldukları ve 
Aka’nın eşi Miryan’a tecavüz edip yaraladıklarından dolayı, Aydın’ın salb ile idam 
cezasına karar verilmiş olup suça karışan arkadaşları Mehmed’in ise suçu sabit 
olmadığından serbest bırakılmıştır. 7 Cemâziye’l-ahîr [1]292 (M. 11 Temmuz 1875) 

38.Belge/1.Hüküm: Manastır kazasında, otuz iki kişi olan bir grup eşkiyanın 
Ostoyan’ı öldürmeleri, İspas ve Tağvamca’yı dövdükleri ve köydeki on üç evi gasb 
ettikten sonra evleri yakmış olmalarından dolayı, eşkıyalardan hepsinin kimlikleri 
tespit edilemeyip reisleri Seyfo’nun salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 8 Receb 
[1]292 (M. 10 Ağustos [1]292) 

42.Belge/3.Hüküm: Kayseri’de Hasan ücretinin üç gün vermek şartıyla Mihail’den 
çember istemiş ancak Mihail kabul etmemiştir. Bir gün Mehmed ile Hasan odun 
kesmek için giderlerken yolda Mihail’le karşılaştıklarında Mihail korkarak al sana 
demiş olsa da Hasan, Mihail’i balta ile katletmiştir. Hasan’ın salb ile idam cezası 
hususunda hüküm verilmiştir. 16 Şa‘bân [1]292 (M. 17 Eylül 1875) 

46.Belge/1.Hüküm: Siirt Sancağında Silo ve kardeşi Simo ve arkadaşı Haso ile diğer 
arkadaşı Köçer Abdo’nun iki üç seneden beri kaza halkının malını gasb edip zarar 
vermiş ve bunları yakalamak üzere zabtiyeden Abdülrezzak’i Silo’nun tüfekle 
vurmuştur. Silo’nun idam cezasına karar verilmiştir. Diğerlerine ise başka ceza 
verilmiş olup belirtilmemiştir. 29 Zî’l-ka’de [1]292 (M.27 Aralık 1875) 

47.Belge/1.Hüküm: Benaluka’da Teşne kazasında bir takım eşkıyalardan Mibic, 
İstanoya ve Yivan’ın para ve eşya gasp ettikleri, İstanoya’nın ise askerlerden Ali’yi 
silahla katletmiş olmasından dolayı İstanoya’nın salb ile idam cezasına karar 
verilmiştir. 5 Safer [1]293 (M. 2 Mart 1876) 

47.Belge/2.Hüküm: Kerkük’te Kasab Veli atıyla Cakmeyan mahallesine gitmek 
üzere yola çıktığında ziyaretgâh yakınlarında Kerküklü Hızır ve Halbut, Kasap 
Veli’yi hançerle öldürüp ardından silahını, hayvanını, eşya ve parasını gasb 
etmişlerdir. Halbut’un salb ile idam edilmesine karar verilmiş olup Hızır’ın ise on 
beş sene müddetle küreğe konulması hususunda karar verilmiştir. 17 Safer [1]293 
(M.14 Mart 1876) 
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50.Belge/1.Hüküm: Bolu sancağında, eşkıya Kelco oğlu Hüseyin, mülazım 
Hüseyin’i takip ettiğinde Kelco oğlu Hüseyin tüfekle ateş edip kurşunun Mülazım 
Hüseyin’in elindeki tüfeğin kondağına isabet etmesinin ardından Hüseyin büyük 
bıçakla mülazım Hüseyin’i yaralamış ve Seyyid Ahmed’i de katletmiştir. Kelco oğlu 
Hüseyin tartışma esnasında öfke ile Seyyid Ahmed’i öldürmesinden dolayı kısasın 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 14 R [Rebî’ü’l-evvel] [1]293 (M.9 Nisan 
1876) 

70.Belge/1.Hüküm: Beyrut’da eşkıyalık yapan Emin Serdof, kendisini yakalamak 
üzere gönderilen Yahya’yı katletmiştir. Emin’in, Yahya’yı kısas olarak 
katletmesinden dolayı kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 23 
Recep [1]297 (M. 1 Temmuz 1880) 

70.Belge/2.Hüküm: Gebze kazasında, Salih ile Mustafa ve Osman’ın önlerine çıkan 
çoban kıyafetli dört hristiyan arasından Sarı Yani tüfekle Salih’i öldürmüş ardından, 
Salih’in yeğeni Hasan’ı ve yoldan geçen İsmail’i yaralamıştır. Sarı Yani’nin, 
eşkıyalık yaparak suretiyle adam öldürmüş olmasından dolayı idam cezasına karar 
verilmiştir. 29 Recep [1]298 (M. 27 Haziran 1881)  

73.Belge/1.Hüküm: Selanik’de Nesim, İsmail ve Subaşı Abdulmecid yolda giderler 
iken Vasil, Nikola veledi Kosta ve Yorgi veledi İrilya eşkıyalık suretiyle ateş açarak 
İsmail ve Subaşı Abdulmecid orada ölmüş olub Nesim’i ise yaralandığından, 
Nesim’iyi dağa kaldırıp işkence yaparak katletmişlerdir. Eşkıyalardan Yorgi eceliyle 
ölmüş olup, Vasil ve Nikola veledi Kosta’nın idamına karar verilmiştir. 15 
Cemâziye’l-âhir [1]305 (M. 28 Şubat 1888) 

74.Belge/2.Hüküm: Yanya Vilayeti’nde eşkıyalık nedeniyle tutuklanmış olan Tınaş 
firar ederek tekrar eşkıyalık yapıp, halkı rahatsız etmesinden dolayı idam cezasına 
karar verilmiştir. 10 Rebî’ü’l-âhir1309 (M. 13 Kasım 1891) 

75.Belge/4.Hüküm: Dedeağaç sancağında, Niko veledi İstoya adam öldürmek ve 
eşkıyalık yapmak suçundan dolayı idam cezasına karar verilmiştir. 29 Şa‘bân [1]309 
(M. 29 Mart 1892) 

76.Belge/1.Hüküm: Tokad sancağında, Ahmed Kethüda oğulları Mehmed ve Halil 
ve Yusuf’un eşkıyalık yapmalarından dolayı idam edilmesi hususunda karar 
verilmiştir. Çolak Ali bin Yunus ise tutuklanmıştır. 11 Zî’l-ka’de [1]309 (M. 7 
Haziran 1892) 

76.Belge/3.Hüküm: İzmir’de eşkıyalık suretiyle Şadiya Hanımı öldürüp, Alko ve 
İngiliz Mösyö Revirin’i dağa kaldırıp fidye istemesinden dolayı, Ligor, Taşev, Vasil, 
Askalmos ve Dimitri’nin idam cezalarına karar verilmiştir. Bakkal Yorgi ve Espanoz 
Dimitri ve Mavreli Aniştaş, Arnit nam Yani, İstavri, Kara Poper, Dimitri, Kayıkçı 
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Todori, Savteri ve biraderi Yorgi’nin farklı süreler ile kürek cezasına karar 
verilmiştir. 9 Safer [1]310 (M. 2 Eylül 1892) 

84.Belge/3.Hüküm: Edirne Vilayeti’nde Mustafa Beğ’in oğlu Nuri Beğ’i dağa 
kaldırmış olan eşkıyaları yakalamak üzere gönderilen askerlerden ikisinin 
yaralanmasından dolayı eşkıyalardan; Eslavi, Hristo, Avnik ve Agobek’in idam 
cezalarına karar verilmiş olup diğer eşkıya Foti’nin küreğe konulmasına karar 
verilmiştir. 8 Şa‘bân [1]319 (M. 20 Kasım 1901) 

3. Gasp Vakası 

5.Belge/1.Hüküm: Humus sancağında Ali, arkadaşları Salim ve Mehmed ile 
Hifaf’ın develerini gasb ettikleri sırada Hifaf’ın karşı çıkması ile Hifaf’ı silah ve 
kama ile öldürüp kuyuya atmışlardır. Ali’nin idam cezası hususunda hüküm verilmiş 
olup Salim ve Mehmed vefat ettiğinden ceza verilememiştir. 8 Recep [1]291 (M.21 
Ağustos 1874) 

5.Belge/2.Hüküm: Narluca karyeli Fettah, Melek isimli Hatunu eşi Hamark’ın 
yanına götürürken, Melek’in ilişkisi olduğu Hüseyin’in onlara yolda arkadaşlık 
etmesinden sonra, Melek dere kenarında abdest alırken Hüseyin Fettah’ı silahla 
öldürüp ardından eşşek ve birkaç eşyasını da gasb etmiştir. Hüseyin’in idam cezasına 
karar verilmiştir. 12 Recep [1]291 (M.25 Ağustos 1874) 

6.Belge/1.Hüküm: Cafenlı aşiretinden Hasan Han’ın birkaç arkadaşıyla beraber 
Beritanlı aşiretinin çadırlarını basarak hayvanları gasb ettikten sonra Hasan oğlu 
Süleyman’ı tüfenk kurşunuyla yaralamış ve ardından kılıç ile başını keserek 
öldürmüş ve Resul oğlu Reşid Mehmed’i de tüfenk kurşunuyla öldürmek kastıyla 
yaralamıştır. Hasan Han’ın idam cezasına karar verilmiştir. 17 Receb [1]291 (M.30 
Ağustos 1874) 

6.Belge/2.Hüküm: İslimiye sancağında Hasan teşviki ile koru müdürü İbrahim ve 
Kara Ahmed oğlu İbrahim ve Zahab oğlu Hüseyin ve şüpheli bulunan Hasan’ın 
babası Haci İbrahim ve hizmetkârları Ostoyan ile birlikte kasap kıyafetli bulunan iki 
hristiyanın kalmak için bir yer aradıklarını içeri girdiklerinde şahısların beygirlerini 
gasb ettiklerini ardından iple boğdukları anlaşılmıştır. Olayın Hasan’dan zuhur 
olmasından idam cezasına karar verilmiştir. 19 Recep [1]291 (M.1 Eylül 1874) 

7.Belge/1.Hüküm: Bağdad’ta Hacı Fatımi Camii imamı Abdulhamid’in, Musa ve 
zevcesi Sakine’nin evine geldiğinde Musa ve Davud, Abdulhamid’i eşyası için 
öldürüp ardından kuyuya atmışlardır. Musa’nın eşi Sakine’nin ihbar etmesiyle 
Musa’nın yüz yetmişinci madde gereğince idam cezasına karar verilmiştir. 29 Recep 
[1]291 (M.11 Eylül 1874) 
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10.Belge/2.Hüküm: Beyoğlu’nda Taş Kışlasında Hassa ordusundan Balıkesirli 
Berber Ali, Derviş Hasan’ı kemerinde bulunan on lirası için boğazını keserek 
katletmiştir. İsteyerek öldürmesinden dolayı yüz yetmiş dördüncü kanuna göre 
Berber Ali’nin salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 29 Şa‘bân [1]291 (M.11 Ekim 
1874) 

16.Belge/1.Hüküm: Kütahya’da Akkilya köyünde gasb olayına karışan İbrahim’i 
yakalamak üzere görevlendirilen Mustafa asker, yanına yardımcı olarak aynı köyden 
İmam oğlu Hüseyin’i alması üzerine İbrahim, Hüseyin’e husumet beslemeye 
başlamıştır. Bir vakit silahla Hüseyin’i yaralamış olup on dokuz gün sonra vefat 
etmiştir. Kasten adam öldürmesinden dolayı İbrahim’in idam cezası hakkında hüküm 
verilmiş. 23 Şevvâl [1]291 (M.3 Aralık 1874) 

16.Belge/2.Hüküm: İzmir’de İsmail kaptan ve taifesinden Ali kayıkta uyurlar iken 
üzerlerinde bir miktar para olmasından dolayı Rum İstifanya bu paraları gasb etmet 
üzere hücum etmiş ancak başarılı olamaması üzerine İsmail ve Ali limana gidip 
beklemişlerdir. İstifanya’nın gelmesiyle İsmail ve Ali’nin İstifanya’yı yakalamaya 
çalıştıkları sırada İstifanya, İsmail ve Ali’yi balta ile katletmiştir. İki kişiyi 
öldürmesinden dolayı İstifanya’nın idam cezasına hüküm verilmiştir. 4 Za [Zî’l-
ka’de ] [1]291 (M.13 Aralık 1874)  

18.Belge/2.Hüküm: Konya sancağında Abdurrahman, Mustafa ve Süleyman ticaret 
için Aydın’a giderlerken bir mahallede durup uyuduklarında Mustafa ve Süleyman, 
Abdurrahman’ı parasını aldıkdan sonra katletmiştir. Abdurrahman’ı, Mustafa’nın 
öldürmüş olmasından dolayı Mustafa’nın salb ile idam edilmesi hususunda hüküm 
verilmiştir. 5 Za [Zî’l-ka’de] [1]291 (M.13 Ocak 1875) 

21.Belge/2.Hüküm: Tırhala sancağında Kanice karyesi muhtarı Kara Naşo, asker 
olan Ragıb ve Musa ile Kardiça Kazasının mal sandığına akçe götürürler iken Ragıp 
ve Musa, Muhtar Kara Naşo’yu öldürüp paraları gasb etmişlerdir. Ragıp ve Musa’nın 
akçeyi gasp etmek için Muhtar Kara Naşo’yu öldürmüş olmalarından ikisinin birlikte 
idam cezalarına karar verilmiştir. 21 Muharrer [1]292 (M.27 Şubat 1875) 

29.Belge/3.Hüküm: Gelibolu sancağında Karaca kazasında Canko birkaç gün önce 
iş hanını satıp bin yirmi beş guruşu olduğu bilinmesinden dolayı, bir akşam ailesi ile 
birlikte otururken kardeşi İstoyko arkadaşları Yorgi ve Kıbti Hüseyin ile gelip 
paraları ver deyip ailesini kulübeye kapattıktan sonra Kıbti Hüseyin, Canko’yu 
dışarıya çıkartıp silahla katletmiştir. Kıbtî Hüseyin’in salb ile idamına karar 
verilmiştir. 14 Rebî’ü’l-âhir [1]292 (M. 20 Mayıs 1875) 

33.Belge/1.Hüküm: Vidin sancağında bağlarda yaşayan Kergo kulübesinde 
arkadaşlarıyla uyur iken, Todor veledi Menco bir grup arkadaşlarıyla gelup zorla 
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paralarını almak istemesi suretiyle Kergo ve arkadaşı Nadin’e şiddet uyguladıkları, 
paralarını ve tüfenklerini alarak Kergo’yu bıçakla yaralamışlar. Kergo’nun bir süre 
sonra vefat etmesinden dolayı Todor veledi Menco’nun idam cezasına ve diğerlerine 
ise uygun bir ceza verilmesi hakkında hüküm verilmiştir. 18 Cemâziye’l-evvel 
[1]292 (M.12 Haziran 1875) 

35.Belge/1.Hüküm: Dört Divan kazasında taş ocaklarında çalışan Süleyman ve 
Mehmed biriktirdikleri paraları ile memleketlerine giderler iken, arkadaşları olan Kör 
Ahmed ve Hüseyin yolda önlerine çıkarak bu paralarını gasb etmek için Süleyman’ı 
ve Mehmed’i katl etmişlerdir. Kör Ahmed ve Hüseyin’in idam cezası hususunda 
hüküm verilmiştir. 5 C. [Cemâziye’l-ahir] [1]292 (M. 9 Temmuz 1875) 

39.Belge/1.Hüküm: Şam sancağında Arap Vehiyy bin Hamud el-Cevheri, Esad el-
Rafur ile Kasım Yahta’nın dükkânlarından bazı eşya çaldıktan sonra Beyrut yolunda 
Vadi el-Harir nam mahallede Ali Bagi’yi kurşun ile öldürüp kemerinde bulunan para, 
zahire, ester ve merkebini gasb etmiştir. Ali’nin eşyalarını satmaya çalıştığından 
Ali’nin malı olduğunun anlaşılmasından dolayı Vehiyy yakalanarak altmış ikinci 
madde gereğince salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 17 Receb [1]292 (M. 19 
Ağustos 1875) 

40.Belge/3.Hüküm: Avlonya kazasında korucu Hüseyin’in Avlonya’ya para 
götüreceğini öğrenen Kula, Hüseyin’i öldürüp parasını almak niyetiyle Hüseyin’in 
peşine düşüp tabancayla vurduktan sonra henbede olan parayı alarak kaçmıştır. Kula 
ifadesinde Hüseyin’i kısas olarak öldürdüğünü söylemesi üzerine Hüseyin’in 
varisleri olan Senile ve Tuti ve Yones Hatunların affı talep edilmiştir. 3 Şa‘bân 
[1]292 (M.4 Eylül 1875) 

58.Belge/1.Hüküm: Varna’da Zihariye ve evlatlığı Anderiko uyuyorlar iken 
Zihariye’nin paralarını gasb için kardeşi Dimitri’nin gece gelip Zihariye’yi ve 
Anderiko’yu boğarak katletmiştir. Dimitri’nin salb ile idamına karar verilmiştir. 10 
Safer [1]294 (M. 24 Şubat 1877) 

60.Belge/1.Hüküm: İslimiye sancağının Lüleburgaz Kazasında Ramo ve Giro adlı 
iki muhacirin, muhacir İshak’ı anlaşarak öldürüp ardından altınını gasp etmişlerdir. 
Ramo ve Giro’nun idam cezalarına karar verilmiştir. 18 Receb [1]294 (M. 29 
Temmuz 1877) 

71.Belge/1.Hüküm: Rodos’ta Yunanlu Estari Bayde ve arkadaşları, kayıkla 
geçerken halktan bir kadının evine girerek, eşya ve mülkünü gasb edip kadına şiddet 
uygulayarak kardeşini silahla katletmişlerdir. Yunanlı Estari’nin idamına karar 
verilerek diğerlerinin suçuna göre müebbet veya belirli süre ile kürek cezasına karar 
verilmiştir. 5 Rebî’ü’l-âhir [1]300 (M. 14 Ocak 1883) 
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76.Belge/6.Hüküm: Sisam ceziresinde Kaptan Yani Sarı Yorgi ile Dimitri’ye rakip 
olan Yorgi Kara Dede, ikisini birlikte tüfekle öldürüp paralarını gasp etmiştir. Kanun 
gereğince Yorgi’nin idamına karar verilmiştir. 22 Şa‘bân[1]310 (M. 11 Mart 1893) 

77.Belge/3.Hüküm: Aydın sancağında Kantarcı Keryako oğlu Meyhifo’nun 
paralarını çalmak için Zenci Said bin Abdullah ve arkadaşı Hacı Abbas oğlu Ali ile 
birlikte Meyhifo’yu katletmiştir. Zenci Said’in idamına karar verilmiştir. 23 Rebî’ü’l-
evvel [1]311 (M.4 Ekim 1893) 

86.Belge/1.Hüküm: Vize kazasında merada çalışan ismi belli olmayan bir kişinin ve 
Istranca Karyesi’nde Madam Malama ve Değirmenci Tınaş’ın katline sebep olan 
ardından para ve eşyalarını gasp eden Nikola veledi Anderya’ya idam cezası uygun 
görülmüş olup cinayete yardımcı olan Keryazi’nin beş sene müddetle küreğe 
konulmasına karar verilmiştir. 5 Cemâziye’l-evvel [1]320 (M. 10 Ağustos 1902) 

101.Belge/3.Hüküm: Prepol kazasında Naigi ve hizmetçisi İspaho bin Moho ile 
birlikte birahaneye giderler iken efendisinde para olduğunu bildiğinden, paraları gast 
etmek için İspaho bin Moho Naigi’yi tüfekle katletmiştir. İspaho bin Moho’nun idam 
cezasına karar verilmiştir. 5 Ramazan 1327 (M. 20 Eylül 1909) 

101.Belge/4.Hüküm: Prizrin kasabasında, Semirci Süleyman İsa’nın Çoço nâm-ı 
diğer Cumali bin Abdurrahman tarafından para için katledilmiştir. Ancak şahitlerin 
Cumali bin Abdurrahman’ın kısas olarak katli gerçekleştirmiş olduğunu ifade 
etmelerinden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 15 Zî’l-ka’de [1]327 (M. 28 
Kasım 19099) 

102.Belge/2.Hüküm: Aydın Vilayeti’nin Tire kazasında, Yorgi’yi katl ve çoban 
Yani’nin paralarını aldıkdan sonra katleden, İstelyo oğlu Teryandafil’in idam 
cezasına karar verilmiştir. 16 Zî’l-ka’de [1]327 (M. 29 Kasım 1909) 

103.Belge/1.Hüküm: Haleb Vilayeti’nde Yağyoğuran oğlu Mehmed ile arkadaşının 
yolunu keserek çeşitli eşyalarını gasb eden ve Mehmed’i katleden Güyali oğlu 
Karavans’ın idam cezasına karar verilmiştir. gurre Şa‘bân[1]311 (7 Şubat 1894) ve 
Fî 26 Kanûn-ı Sani [1]309 

4. Hırsızlık Vakası 

2. Belge/1. Hüküm: Bağdad’ta yaşayan Rubin adlı şahsın hanesine sekiz on kişinin 
hırsızlık yapmak suretiyle eve girerek evdeki çeşitli eşyaları çalarak kaçmışlardır. 
Hırsızlık yapan kişilerin Razuki ve dört arkadaşı olduğu anlaşılmış olup, bu kişilerin 
komşularının damında saklandığı sırada etrafını saran zabtiyeler arasında memur 
Paspan çıkan çatışma sırasında, Razuki tarafından silahla katledilmiştir. Hırsızlık 
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suçunun yanında adam öldürme suçundan Razuki’nin asılarak idam edilmesine karar 
verilmiştir. 8 Receb [1]291 (M. 21 Ağustos 1874) 

2.Belge/2.Hüküm: Manastır’ın Konan köyünden Zeynel ile oğlu Salih ve Yusuf’un, 
Istranca Köyünden Süleyman Niko’nun eşyasını gasb ve İsmelko veled İsta 
Niko’nun gece evine girip bir aylık hamile bulunan gelinini ve İsmelko Veled-i İsta 
Niko’yu ve Salih’in bir akçe için Senarit’i öldürdükleri ve bir başka köyden 
Bayezid’i ve Elvinboy’u öldürmeleri üzerine Zeynel ve oğlu Salih ve yeğeni 
Yusuf’un asılarak idam edilmesi hususunda hüküm verilmiştir. 8 Receb [1]291 
(M.21 Ağustos 1874) 

9.Belge/2.Hüküm: Ürgüb kazasında on yaşındaki Aişe Tuti, Aişe Havva’nın 
altınlarını çalmak için evine girmesi ile Aişe Havva, Ayşe Tuti’yi ahura götürüb 
yemenisi ile boğduktan sonra bıçakla katletmiştir. Ayşe Havva’nın, eşyamı gasb 
ettiği için öldürdüm diye ifade vermesinden dolayı kısasın düşmesi için varislerin affı 
talep edilmiştir. 26 Şa‘bân [1]291 (M.8 Ekim 1874) 

11.Belge/3.Hüküm: Mardin sancağında, Ubey hırsızlık yapmak suretiyle Yahya’nın 
evine girmeye çalışması kapıyı zorlaması ile Yahya’nın uyanıp kontrol ettiği sırada 
Ubey, Yahya’yı öldürmüş ve ardından Yahya’nın eşi Kırmız Ubey’in peşinden 
koşarken, Ubey Kırmız’ı da hançerle katletmiştir. Ubey’in yüz yetmiş dördüncü 
madde gereğince idam cezasına karar verilmiştir. 9 Ramazan [1]291 (M.20 Ekim 
1874) 

19.Belge/3.Hüküm: Tokad kazasında İsmail oğlu Mehmed’in evine Ali bin Ferar 
oğlu Hüseyin ve Tatar oğlu Abdulkadir hırsızlık içine girdiklerinde Mehmed uyanıp 
şahısları yakalamaya çalıştığında Hüseyin bıçakla Mehmed’i katletmiştir. Abdulkadir 
için başka ceza uygun görülmüş olup Hüseyin’in idam cezası hususunda hüküm 
verilmiştir. 23 Z [Zî’l-hicce] [1]291 (M.31 Ocak 1875) 

20.Belge/1.Hüküm: Tokad kazasında hırsızlık yapmak suretiyle Mehmed’in evine 
giren Abdulkadir ve Hüseyin dakik çaldıktan sonra Mehmed’i bıçakla 
öldürmüşlerdir. Şeriata göre Abdulkadir’in kısasının gerekli olduğu anlaşılmış olsa 
da Mehmed’in varislerinin huzurlarında kısas yapılması uygun görülmüş olup 
Hüseyin için ise başka bir ceza verilmiştir. 23 Z [Zî’l-hicce] [1]291 (M.31 Ocak 
1875) 

23.Belge/1.Hüküm: Prizren kasabasında Yahya, kasaba civarında bulunan Arzvenik 
mezrasında bekçilik yaparken Kıbti Osman ve Kıbti İbrahim çayırdan çaldıkları 
eşekleri gören Yahya, hırsızları engellemeye çalışmasından Kıbti Osman silahla, 
Yahya’ı katletmiştir. Osman’ın salb ile idam edilmesi hususunda hüküm verilmiştir. 
2 Safer [1]292 (M.10 Mart 1875) 
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27.Belge/2.Hüküm: Yozgat kasabasında yalnız yaşayan Zebire Hatun bir gece 
uyurken yastığı altında bulunan altınlarını çalmak için Ali, Zebire’nin evine 
girmiştir. Zebire’nin uyumaya devam etmesiyle Ali, Zebire’nin ağzını kapatıp 
bıçakla katledip kaçmıştır. Ali’nin salb ile idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 
3 Rebî’ü’l-âhir[1]292 (M. 9 Mayıs 1875) 

37.Belge/1.Hüküm: Manastır kazasına bağlı Koceşne köyünde Vasil ve İlo adlı 
kişiler köyün bağlarında odun kesip çalmaya teşebbüs etmelerinden bekçi Hüseyin 
engel olmak istemiştir. Bu sırada Hüseyin ile Vasil kavgaya tutuştuğunda Vasil balta 
ile Hüseyin’i yaralamış, Hüseyin ise tüfeği doğrultmuş isede kurşun isabet 
etmediğinden Vasil, Hüseyin’i katletmiştir. Vasil’in cezası idam olub nefsi müdafaa 
ile Hüseyin’i öldürmüş olmasından Hüseyin’in varisi olan eşi Esma Hatunun affı 
talep edilmiştir. İlo için ise vilayet mahkemesince başka bir ceza verilmiştir. 1 Recep 
[1]292 (M. 3 Ağustos 1875) 

45.Belge/3.Hüküm: Tulca sancağında Kaçmak köyünde Ali, Şerafeddin’in ahırında 
hayvan çalarken Ali tabanca ile Şerafeddin’i katletmiştir. Ali’nin Şerafeddin’i kasten 
öldürmesinden dolayı Ali’nin salb ile idam cezasına hususunda hüküm verilmiştir. 17 
Zî’l-ka’de [1]292 (M.15 Aralık 1875) 

61.Belge/1.Hüküm: San‘a sancağının Yerim Kazasında Mehmed Ali ve Salih 
Hüseyin gerdanlık çalmalarından dolayı aralarında tartışma çıkmış olup, Salih 
Hüseyin ansızın Mehmed Ali’yi hançerle katletmiştir. Tartışma esnasında öfkesinden 
dolayı öldürmüş olmasından dolayı Mehmed Ali’nin varislerinin Salih Hüseyin’i af 
etmeleri talep edilmiştir. 22 Recep [1]294 (M. 2 Ağustos 1877) 

77.Belge/4.Hüküm: Çeşme kasabasında eşya satmak suretiyle dolaşmakta olan 
Ahmed oğlu Ali’nin, eşyalarının hepsini almak isteyen İlya ve kızı Englika, Ahmed’i 
meyhanelerine götürüp orada katletmişlerdir. İlya’nın idam cezası uygun görülmüş 
olup, Englika’nın suçu sabit olmadığından beraatına karar verilmiştir. 13 Rebî’ü’l-
âhir [1]311 (M. 24 Ekim 1893) 

80.Belge/1.Hüküm: Knoryo kazasında Mihail Musazaki ile Seyfi arasında ağnam 
hırsızlığından dolayı aralarında bulunan vaka nedeniyle Seyfi, Mihail Musazaki’yi 
katletmiştir. Seyfi’nin idam cezasına karar verilmiştir. 14 Cemâziye’l-ahir [1]311 
(M. 23 Aralık 1893) 

87.Belge/3.Hüküm: Bitlis kasabasında Kasab Arşak veledi Arşak, Saatçi Sezak 
veledi Karabet’in evine girerek para ve eşyasını çaldıktan sonra bıçakla Sezak’ı 
katletmiştir. Katl esnasında yardım etmek suretiyle orada bulunan Keşiş Mardiros ve 
Banu bint Havva’nın suçu kesinleşmediğinden beraatlerine, Arşak’ın ise idam 
cezasına karar verilmiştir. 3 Muharrem [1]322 (M.20 Mart 1904) 
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94.Belge/2.Hüküm: Selanik’de Kolo, Milandin, Buzin ve Ligor Sofya 
muhacirlerinden Halil bin Mehmed’in evine hırsızlık yapmak suretiyle girerek Halil 
ve eşi Raşide’yi katledip paralarını çalışmışlardır. Kolo, Milandin ve Buzin’in suçu 
işlemiş olmalarına dair delil bulunamadığından beraatlerine, Ligor’un ise suçu sabit 
olduğundan idam cezasına karar verilmiştir. 13 Şa‘bân [1]325 (M. 21 Eylül 1907) 

101.Belge/1.Hüküm: İstanbul Çemberlitaş’da eski Nahiye Müdürü Bağdadlı Ahmed 
Hamdi Efendi’yi akçe ve yüzükleri çalmak suretiyle birlikte katleden Taha bin Hacı 
Hamadi ve Zenci Mehmed bin Said’in idam cezasına karar verilmiştir. 16 Recep 
[1]327 (M.3 Ağustos 1909) 

5. Husumet Vakası 

4Belge/1.Hüküm: Siroz sancağında Konstantin, Koço’nun eşine iki defa kötü şeyler 
ettiğinden Koço Konstantin’e husumet beslemeye başlamış. Bu husumetten dolayı 
Koço arkadaşı Tarandafil ile Konstantin’i öldürmeyi önceden planlayarak, 
Konstantin’in dükkanına gidip kandırarak başka bir mahallede boğazını keserek 
katletmişlerdir. Hükümetçe Koço’nun, kısasa uygun olduğu nacak kısas olarak 
katletmesinden dolayı varislerin affı talep edilmiş olup, yardımcısı Tarandafil’e 
başka ceza verilmiştir. 8 Recep [1]291 (M.21 Ağustos 1874) 

8.Belge/2.Hüküm: Vulçitrin’de Behram zahire öğütmek için değirmene gittiğinde, 
önceden aralarında bir husumet olmasından Mahmud ile tartışma çıkmasıyla 
Mahmud, Behram’ı tabanca ile katletmiştir. Mahmud’un kısas olarak öldürmesinden 
dolayı kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 24 Şa‘bân[1]291 
(M.6 Ekim 1874) 

13.Belge/2.Hüküm: Geylan kazasında Şakir, Ahmed bin Mehmed tarafından 
öldürülen kardeşi Şa‘bân’ın kanını almak üzere Ahmed’in annesi Meyrem Hatunu 
tüfekle öldürülmüştür. İsteyerek cinayet işleyen Şakir’in idam cezasına hüküm 
verilmiştir. 13 Şevvâl [1]291 (M.23 Kasım 1874) 

31.Belge/1.Hüküm: Adranos kazasında Ömer köyde bulunmadığı sırada aynı 
köyden Deli Mehmed, Ömer’in hayvanlarına fazlaca yem vermesinden dolayı 
Ömer’in eşi Zeyneb’in şikâyeti üzerine Deli Mehmed bir müddet hapis edilmiş. 
Husumet besleyen Deli Mehmed, Ömer ve eşi’nin tarlada bulunduğu sırada Ömer’i 
silahla vurarak katletmiştir. Deli Mehmed’in kısastan affı talep edilmiştir. 26 
Rebiü’l-ahîr [1]292 (M. 1 Haziran 1875) 

32.Belge/3.Hüküm: Siird’de Halef bin Şero, kardeşi Şebi’nin ayrıldığı eşi ile 
evlenmek istemiştir. Halef bin Şero, Melik’i uyurken silahla vurarak katletmiştir. 
Halef bin Şero, isteyerek Melik’i öldürmesinden dolayı, idam cezası hususunda 
hüküm verilmiştir. 8 Cemâziye’l-evvel [1]292 (M. 12 Haziran 1875) 
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39.Belge/.2.Hüküm: Karahisar-ı Sahib sancağında, polis olan Ali Osman, Gerdan 
oğlu Ahmed, Ahmed oğlu İbrahim ve sürücü Mehmed ile Ali, Rumî hazretlerinin 
türbesini ziyarete giderler iken türbeye bir dönüm mesafe kaldığında önceden 
husumeti oldukları türbe görevlisi Derviş Kanber Ali, önlerine çıkarak bunları 
uzaklaştırmak istemiş ancak Derviş Kanber Ali’yi dinlemediklerinden silahla Gerdan 
oğlu Ahmed’i katletmiştir. Derviş Kanber Ali’nin kısas olarak Gerdan’ı 
katletmesinden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 21 Receb [1]292 (M.23 Ağustos 
1875) 

49.Belge/1.Hüküm: San‘a sancağında Salah Ali el-Cebr kardeşinin intikamını almak 
için, Salih Said Mısreve’yi hançerle katletmiştir. Salah Ali el-Cebr, kısas olarak Salih 
Said Mısreve’yi öldürdüğü için kısas cezasının düşmesi için varislerin affı 
istenmiştir. 20 Safer [1]293 (M.17 Mart 1876) 

49.Belge/2.Hüküm: Ankara Vilayeti’ne bağlı Kayseriye asabasında Hafız Mehmed 
ve Emin arasında bir husumetten dolayı tartışma çıkmış ve tartışma sırasında Emin 
öfkeyle Hafız Mehmed’i katletmiştir. Kısas cezasının düşmesi için Hafız Mehmed’in 
varislerinin affı talep edilmiştir. 4 R[Rebî’ü’l-evvel] [1]293 (M.30 Mart 1876) 

51.Belge/2.Hüküm: Karesi sancağı Bigadiç Kazasında, İbrahim eşi Fatma ile afyon 
tarlasında afyon toplarlar iken Çeyni Aşiretinden Kürd Ali gelip İbrahim’e devecileri 
soymuşsun diyerek tartışma çıkarması ile Kürd Ali silahla İbrahim’i katletmiştir. 
Kürd Ali’nin öfkesinden İbrahim’i vurmuş olmasından dolayı kısasın düşmesi için 
varislerin Kürd Ali’yi affetmesi talep edilmiştir. 14 Cemâziye’l-evvel [1]293 (M. 7 
Haziran 1876) 

54.Belge/2.Hüküm: Karahisar-ı Sahib sancağında Mehmed Çavuş oğlu İsmail, 
koyunlarını otlatırken aynı mahalleden Mehmed Ali’ninde koyun otlattığı sırada, 
İsmail’in köpeği Mehmed Ali’nin köpeğini öldürmesinden ve İsmail’in büyük 
kardeşi İsmail’in dayısının kızıyla evlenmesinden meydana gelen husumetten dolayı 
Mehmed Ali, İsmail’i bıçaklayarak katletmiştir. Aralarında husumet olmasından ve 
tartışma esnasında katlin gerçeklemiş olmasından dolayı Mehmed Ali’nin kısasının 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 10 Ramazan [1]293 (M. 29 Eylül 1876) 

55.Belge/1.Hüküm: Kıbrıs ceziresinde Magosa kazasında Mestan oğlu Derviş Ali ve 
Ahmed oğlu Musa ve Hasan ve Mehmed Kadı ve Mustafa oğlu Mehmed ile Haydo 
adlı kişiler yolda yürüken kilise meselesi yüzünden aralarında tartışma çıkmış 
içlerinden Derviş Ali, Hacı Mehmed oğlu Ali’yi saçma ile katletmiştir. Derviş Ali, 
Mehmed oğlu Ali’yi tartışma esnasında öfke ile öldürmüş olmasından dolayı kısasın 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 17 Şevvâl [1]293 (M. 5 Kasım 1876) 
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63.Belge/2.Hüküm: Kıbrıs ceziresinin Magosa kazasında Hacı Hüseyin ve kardeşi 
Mustafa’nın hırsızlık olayından dolayı aralarında husumet ceryan etmiştir. Bir gece 
Mustafa, Hüseyin’in evine girerek eşi Hacı Sare’yi bıçakla katletmiştir. Mustafa’nın 
idam cezasına uygun görülmüş ancak kısas olarak öldürdüğünü ifade etmesinden 
dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 13 Şa‘bân[1]294 (M. 23 Ağustos 1877) 

66.Belge/1.Hüküm: Kütahya sancağında Mercan Devecioğlu’nun, Meryem’e 
sarkındalık etmesinden dolayı Meryem’in pederi Bekir, Mercan’ı dövmüştür. Mercan 
olayı kin güderek bir gece Bekir ve eşi Emine uyurlarken tüfekle katletmiştir. 
Mercan’ın, Bekir ve eşi Emine’yi kısas olarak öldürmesinden dolayı varislerin affı 
talep edilmiştir. 17 Cemâziye’l-ahir [1]295 (M. 18 Haziran 1878) 

67.Belge/1.Hüküm: Beyrut’da Beşinci orduda Ali Çavuş, eğitim sırasında Haşim’e 
iki tokat atmasından dolayı Haşim kin besleyerek Ali Çavuş’u tüfekle katletmiştir. 
Haşim, Ali Çavuş’u kısas olarak öldürmesinden dolayı kısas cezasının düşmesi için 
varislerin affı talep edilmiş olup. 9 Recep [1]295 (M. 9 Temmuz 1878) 

82.Belge/4.Hüküm: Rize kazasında Sadüddin oğlu Salih’in Havva ile 
evlenmesinden dolayı husumeti olan Yorgi oğlu Deli Lazar, bir gün evlerine gelerek 
Salih’in evini ateşe vermiştir. Yangından kaçıp canını kurtarmağa çalışanlardan Salih 
ve eşi Havva’nın ayrıca evlerinde bulunan misafirleri Van Şerifi İhrak ve çocukları 
tüfekle öldürüp ardından Hacı Osman’ı yaralayan Yorgi oğlu Deli Lazar’inin idam 
cezasına karar verilmiştir. 7 Cemâziye’l-evvel [1]315 (M. 4 Ekim 1897) 

91.Belge/2.Hüküm: İştib kazasında Milan ile Kazım’ın arasında bir husumetden 
dolayı Milan, Kazım’ı kama ve silahla katletmiştir. Milan’ın idam cezasına karar 
verilmiş olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 4 Ramazan [1]323 (M. 2 Kasım 
1905) 

93.Belge/3.Hüküm: Trabzon Fırkası Kumandanı Ferik Hamdi Paşa’nın asker Naci 
ile arasında husumet olmasından dolayı bir gün Naci, Ferik Hamdi Paşa’yı 
katletmiştir. Naci’nin idam cezasına karar verilmiştir. 13 Cemâziye’l-evvel [1]325 
(M. 24 Haziran 1907) 

100.Belge/2.Hüküm: Adana’da belediye bahçesinde, içki içen Haçin Ali, Ahmed bin 
Abdurrahman ve Abdulgani bin Arab Said ile aralarında önceden beri husumet 
olduğundan Haçin Ali dostu Çam’ın evine gittiğinde peşinden giden husumetlileri, 
Arap Mahmud Haçin Ali’yi katletmiştir. Abdulgani ve Ahmed Zeyneb’i katledip 
Hadice’yi yaralamışlardır. Arap Mahmud’un idam cezasına Abguldani ve Ahmed’in 
on beş sene müddetle küreğe konulmasına karar verilmiştir. 4 Recep [1]327 (M. 22 
Temmuz 1909) 
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6. Fi’l-i Şenî’ Etmek Üzere Haneye Tecavüz Vakası 

15.Belge/1.Hüküm: Ankara’da, Cafer ve Hüseyin’in ikamet ettiği aynı mahalleden 
Mustafa’nın zevcesi Fatma’ya fi’l-i şenî’ etmek üzere evlerine girmiş olup, Fatma’yı 
tutup dışarı çıkardıklarında eşi Mustafa’nın gelmesi ile tartışma çıkmıştır. Bu esnada 
Cafer, Mustafa’yı bıçakla yaralayarak iki gün içinde vefat etmiş. Cafer, isteyerek bir 
kişiyi öldürmesinden dolayı idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 28 Şevvâl 
[1]291 (M. 8 Aralık 1874) 

33.Belge/3.Hüküm: Yenişehir sancağının Derelu Kazasında Mehmed Lico birgün 
panayırda iken eşleri Hadice ve Rakuş hanımlar uyudukları sırada yardımcıları 
gulam Said, Hasan’ın kışkırtmasıyla fi’l-i şenî’ etmek niyetiyle Mehmed Lico’nun 
evine girmişler. Hadice fark edip uyandığında, Hasan balta ile Hadice’ye Said ise 
Rakuş’u katledip, Said kaçarken evdeki akçe, altın ve gümüşleri gasb etmiştir. 
Hasan’ın suçu kesinleşmemiş olmasından dolayı tahliye edilirken Said’in iki kişiyi 
öldürmesinden dolayı idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 11 Cemâziye’l-
evvel [1]292 (M. 15 Haziran 1875) 

7. Fi’l-i Şenî’ Vakası 

18.Belge/1.Hüküm: Trablusgarb’da Cebel sancağında Gadire arkadaşları ile zeytin 
toplarlarken gulam zenci çocukların yanlarına sokulmasından Gadire gulam zenciyi 
azarlayarak uzaklaştırmaya çalışmışsa da gulam zenci Gadire’ye fi’l-i şenî’ ettikten 
sonra boğarak katletmiştir. Gadire’nin gulam zenciyi azarlamasından dolayı 
öldürmüş olmasından dolayı varislerin gulam zenciyi af iderse kısas cezasın düşeceği 
af etmezse kısas uygulanması hususunda hüküm verilmiştir. 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 
(M. 13 Ocak 1875) 

26.Belge/3.Hüküm: Menteşe sancağında İlya, Mustafa’nın hanesine girip kızı 
Marya’ya fi’l-i şenî’ etmiştir. Mustafa, damadı Vasil ile birlikte İlya’nın peşine 
düşüp buldukları sıra, İlyan Mustafa’ya üç el ateş ettiğinde isabet etmesinden 
ölmüştür. İlya’nın idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 7 Rebî’ü’l-evvel [1]292 
(M.10 Nisan 1875) 

42.Belge/2.Hüküm: Masnastır’da Debre-i Bâlâ kazasında Behzad bin Ferhad’ın, 
Hadice’yi bağlayıp zorla Peruştice Köyü’ne kaçırıp fi’l-i şenî’ etmiştir. Hadice’nin 
abisi İbrahim’in gelip eğer kardeşim kabul ederse hükümete gidelim nikah etsinler 
dediği halde Behzad, silahla İbrahim’i katletmiştir. Behzad’ın salb ile idam cezasına 
karar verilmiştir. 22 Şa‘bân[1]292 (M.23 Eylül 1875) 

69.Belge/1.Hüküm: Bağdad’da, Süleyman kendisine önceden fi’l-i şenî’ ettiği 
Hüseyin’i hançerle katletmiştir. Süleyman’ın kısas olarak Hüseyin’i katletmesinden 
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dolayı kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 11 Cemâziye’l-ahir 
[1]296 (M. 2 Haziran 1879) 

72.Belge/1.Hüküm: Çatalca kazasında Reşid Çavuş’un oğlu on üç yaşındaki Ali’ye, 
ormanlıkta fi’l-i şenî’ ettikten sonra katleden Hristo’nun idam cezasına karar verilmiş 
olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 21 Safer [1]305 (M. 8 Kasım 1887) 

88.Belge/1.Hüküm:  Usturumca kazasında, İlyas bin Aziz’e fi’l-i şenî’ ettikten sonra 
boğarak öldüren, Resto veledi Mita’nın idam cezasına karar verilmiştir. 29 Rebî’ü’l-
evvel [1]322 (M. 13 Haziran 1904) 

89.Belge/2.Hüküm: Karahisar-ı Sahib sancağında Ahmed, Mustafa’nın eşi Elife’ye 
zorla fi’l-i şenî’ ettikten sonra bıçaklayarak katletmiştir. Ahmed’in idam cezasına 
karar verilmiştir. 22 Rebî’ü’l-âhir[1]323 (M. 26 Haziran 1905) 

93.Belge/1.Hüküm: Gebze kazasında Emine ve Zümine kızlara fi’l-i şenî’ ettikten 
sonra katleden Zenci Ahmed bin İsmail ve Mehmed bin Osman haklarında idam 
cezasına karar verilmiştir. 1 Rebî’ü’l-evvel [1]324 (M. 25 Nisan 1906) 

95.Belge/1.Hüküm: Kırcaali kasabasında Mehmed bin Abdullah’a fi’l-i şenî’ 
ettikten sonra katleden Ali bin İsmail, Mustafa bin Şerif ve Çolak Said bin Ali’nin 
idamlarına karar verilmiş olmuş ancak Çolak bin Said’in eceliyle ölmesinden dolayı 
diğerlerinin infazı yapılacaktır. 3 Zî’l-hicce [1]326 (M. 27 Aralık 1908) 

8. Namusa Musallat Olma Vakası 

8.Belge/1.Hüküm: Konya’da, Mehmed oğlu Süleyman’ın baldızı ve Deli Seyyid’in 
amcasının kızı olan Elmas’a, Mehmed oğlu Ahmed’in arkadaşlık etmesinden dolayı; 
Süleyman, Deli Seyyid, yaveri Mustafa ve Hüseyin ile Ahmed’in evine gidip zorla 
dışarı çıkartarak hepsi birden bıçak darbesi ile Ahmed’i katletmişlerdir. Aralarında 
Elmas’ın eniştesi Mehmet oğlu Süleyman’ın bıçak darbesinin öldürücü olması 
hasebiyle Süleyman’ın salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 20 Şa‘bân[1]291 
(M.2 Ekim 1874) 

22.Belge/2.Hüküm: Varna sancağında Provadi Kazasında Hadice’nin ırzına musallat 
olan kaynı Halil ikazlara rağmen uzaklaşmayıp odun keserken Hadice’yi balta ile 
katletmiştir.  Halil’in salb idam cezası husunda hüküm verilmiştir. 

26.Belge/1.Hüküm: Hüdavendigar Vilayeti’nde köylerde ticaret yapmak suretiyle 
gezen İsmail, Mustafa’nın zevcesini Mustafa’dan ayırmaya çalışıp kendi nikahına 
geçirmiş olmasından Mustafa, İsmail’i balta ile katletmiştir. Mustafa’nın salb ile 
idamına karar verilmiştir. 1 Rebî’ü’l-evvel [1]292 (M. 7 Nisan 1875) 
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26.Belge/4.Hüküm: Hüdavendigar Vilayeti’nde köylerde ticaret yapmak suretiyle 
gezen İsmail, Mustafa’nın zevcesini Mustafa’dan ayırmaya çalışıp kendi nikahına 
geçirmiş olmasından Mustafa, İsmail’i balta ile katletmiştir. Mustafa’nın salb ile 
idamına karar verilmiştir. 1 Rebî’ü’l-evvel [1]292 (M. 7 Nisan 1875) 

56.Belge/2.Hüküm: Erzincan sancağında İsmail tarlada çalışırken, Halil’in gizlice 
gelip İsmail’in amcasının kızı ile görüşmesinden dolayı aralarında tartışma çıkmıştır. 
Bunun üzerine Halil’in abisi Osman gelerek, Halil’i götürmek istemiş isede İsmail 
kazma ile Osman’ı yaralayarak katletmiştir. İsmail’in kısas olarak vurdum 
demesinden dolayı kısas cezasının düşmesi için Osman’ın varisinin affı talep 
edilmiştir. 9 Muharrem [1]294 (M.24 Ocak 1877) 

60.Belge/3.Hüküm: Amasya sancağında Mehmed Kethüda’nın evine gelen Mehmed 
Ali, Mehmed Kethüda’nın eşine sarkıntılık yapması üzerine Mehmed Kethüda, 
Mehmed Ali’yi odaya çekerek nasihat vermesini dinlemeyerek Mehmed Kethüda’yı 
katletmiştir. Mehmed Ali’nin kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 22 Recep [1]294 (M. 2 Ağustos 1877) 

64.Belge/3.Hüküm: San‘a sancağında Galib bin Salih’in eşine, Said bin Hüseyin’in 
kardeşi sarkıntılık etmesinden aralarında tartışma çıkmış ve Galib, Said bin 
Hüseyin’i katletmiştir. Galib’in, Said’i kısas olarak öldürmesinden dolayı on beş 
sene kürek cezası uygun görülmüş olup kısasın düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 22 Rebî’ü’l-evvel [1]295 (M. 26 Mart 1878) 

102.Belge/1.Hüküm: Elbasan kazasında Süleyman bin İsmail’in, Osman’ın 
namusuna tasallut olmasından dolayı birgün, Süleyman bin Bali camide namazını 
kıldıktan sonra Osman martini tüfekle Süleyman bin İsmail’i katletmiştir. Osman bin 
Ahmed’in idam cezasına karar verilmiştir. 16 Zî’l-ka’de [1]327 (M. 29 Kasım 1909) 

9. Kız Kaçırma Vakası 

14.Belge/2.Hüküm: Canik’te Bal oğlu Mehmed, Ahmed’in hayvan sürüsünden 
koyun sirkat etmesinden ve Fatma’nın, Mehmed’e babam beni başkasına verecek al 
götür beni demesiyle üç aylık uzak dağlara götürmüştür. Ahmed’in koyununu almak 
üzere Bal oğlu Mehmed’in evinde bulundukları esnada Ahmed ve Ahmed’in amcası 
Ömer ve Fatma’nın babası Kotaş oğlu Mehmed gelerek Mehmed’in üzerine hücum 
ettiklerinde Kotaş oğlu Mehmed’in tüfek kurşunları Ahmed’e gelerek vefat etmiş. 
Mehmed istemeyerek Ahmed’i öldürmesinden dolayı idam cezası hususunda hüküm 
verilmiştir. 27 Şevvâl [1]291 (M.7 Aralık 1874) 

21.Belge/3.Hüküm: Manisa’da Mustafa oğlu Hüseyin hayvanları otlatmak için 
Dumanlı Dağa gittiğinde, Tarabna oğlu Hüseyin ve Ballar oğlu Ali, Hüseyin’i tutarak 
öldürüb dereye atmışlardır. Mustafa’nın amcası Mehmed, Tarabna oğlu Hüseyin’in 
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kız kardeşini kaçırmış olmasından dolayı Hüseyin’i öldürmüşlerdir. Hüseyin’in idam 
cezasına karar verilmiş olub olayda şüphe olmasından dolayı maktul Hüseyin’in 
varisleri Tarabna oğlu Hüseyin’i af ederlerse kısasın düşeceği eğer af etmezlerse 
kısasın uygulanmasına karar verilmiştir. 22 Muharrem [1]292 (M. 28 Şubat 1875) 

40.Belge/1.Hüküm: Şam-ı Şerif’de Fatma, İskenderi’den Şam-ı şerife gelirken Yeni 
Çarşudan doğru babasının konağına gittiğinde İran Devleti’nin kavaslarından 
Süleyman Hüseyin Hindi, Fatma’yı tutup ırzına geçmek isteyerek evine götürmek 
istemiş ancak Fatma evine gitmek istemediğinden, Süleyman arkasına düşerek 
Asruniye Çarşısında Fatma’yı kama ile öldürmüşür. Süleyman’ın idam cezası 
hususunda hüküm verilmiştir. 27 Receb [1]292 (M.29 Ağustos 1875) 

55.Belge/2.Hüküm: Kütahya sancağında Hacı Halil oğlu Emin ve Hacı Halil oğlu 
Halil ve Sobacı oğlu Hüseyin ve Şa‘bâncık oğlu Ali ve Sami oğlu Mustafa ve Kadriş 
oğlu Kadri gece fahişe oynak Şerife’yi evinden zorla alarak götürürler iken yolda 
Pala Çavuş’a rastladıklarında Emin, Pala Çavuş’u katletmiş ve diğerleri katle yardım 
etmiştir. Emin’in öfke ile cinayeti işlemesinden dolayı varislerin affı talep edilmiş 
olup diğerleri için başka bir ceza uygun görülmüştür. 25 Şevvâl [1]293 (M. 13 Kasım 
1876) 

59.Belge/1.Hüküm: Erzurum sancağının Hınıs Kazasında Reşid’in nişanlısı Servi, 
Ali oğlu Yusuf ile kaçıp Kara Molla Karyesinde Süleyman’ın evinde saklandıkları 
sırada Reşid gelerek Yusuf’u tutmaya çalışmış ancak Yusuf, Reşid’i tüfek ile 
katletmiştir.  Yusuf’un kısas olarak Reşid’i öldürmesinden dolayı varislerin affı talep 
edilmiştir. 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 (M. 1 Nisan 1876) 

73.Belge/3.Hüküm: Siroz sancağında, Atnaş’ın kız kaçırmak meselesinden dolayı 
düşmanlık beslediği Bekçi Destan’ı mandıraya götürüp katletmiştir. Atnaş’ın 
idamına, yardımcı olan Kavlo veled Niyagi’nin ise üç sene müddetle küreğe 
konulmasına karar verilmiştir. 11 Ramazan [1]306 (M. 11 Mayıs 1889) 

10. Borç, Tarla, Su, Ekmek, Mal ve Hayvan Satışı, Para Meselesi ve Ticarî 
Anlaşmazlık Vakaları 

7.Belge/2.Hüküm: Siirt’te, Saho arkadaşı Kebor ve Kalo Siirt yolunda iken 
Kalo’nun anlaşmaya uymayıp eşeklerinden birini vermesi üzerine yolda Kebor ve 
Saho, Kalo’nun boğazını sıkarak öldürmüşlerdir. Ardından elbiselerini ve eşeklerini 
alıp kaçmışlar. Vakanın Saho’dan çıkmasından dolayı Saho’nun idam cezasına karar 
verilmiştir. 10 Şa‘bân [1]291 (M.22 Eylül 1874) 

17.Belge/1.Hüküm: Siroz’da yaşayan Mustafa’nın Yorgi ve Engeli adlı kişilere 
borcu olmasından dolayı çıkan olayda, Yorgi ve Engeli borcunu istemek üzere 
Mustafa’nın evine gittiklerinde, Mustafa borcuna karşılık koyun vermeyi teklif 
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etmiştir. Koyunları almak için mandıraya gittiklerinde Mustafa uyuduğu sırada Yorgi 
ve Engeli, Mustafa’yı darb edib öldürmüşler. Engeli’nin katle yardımcı olmasından 
beş sene kürek cezası verilmiş, eğer Mustafa’nın varisleri Yorgi’yi af ederse kısasın 
düşmesi hususunda karar verilmiştir. 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 (M.13 Aralık 1874) 

17.Belge/2.Hüküm: Üsküb kazasında Simon’un ammizadeleri Avde ve İstifko ile 
aralarında ağıl yüzünden tartışma çıkmış olup tartışma esnasında Avde, Simon’u 
katletmiştir. Avde’nin kısası uygun görülmüş ancak kısas cezasının düşmesi için 
varislerin affı talep edilmiş, İstifko’ya ise uygun bir ceza verilmesi hususunda hüküm 
verilmiştir. 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 (M.14 Aralık 1874)  

22.Belge/3.Hüküm: Filibe sancağında Yorgi veledi Niyagi ve arkadaşları bakkal 
dükkânında alkol içerlerken buğday malı yüzünden aralarında tartışma çıkmış. 
Feragi, Yorgi’yi bıçaklayarak öldürmüş Dergir ise darb etmiştir. Feragi’nin Yorgi’yi 
tartışma esnasında öldürdüğü için Feragi’nin kısas cezasından affı için varislerin 
huzurlarında kısas olunmasına ve valinin keyfiyetine bırakılmıştır. 29 Muharrem 
[1]292 (M. 7 Mart 1875) 

27.Belge/1.Hüküm: Kıbrıs ceziresinde Marko, Dimestoni ile aralarında borç para 
meselesinden dolayı Marko, Dimestoni’yi isteyerek katletmiştir. Marko’nun idam 
cezası hususunda karar verilmiştir. 21 Rebî’ü’l-evvel [1]292 (M. 27 Nisan 1875) 

35.Belge/2.Hüküm: İstanbul’da Yuvarıcı mahallesinde bakkal dükkânı olan Yunanlı 
Foni’nin dükkânına gelen Nikola, ekmek ve erzak alarak parasını vermemesinden 
dolayı Foni, Nikola’yı darb etmiştir. Bunun üzerine düşmanlık besleyen Nikola, 
sarhoş olarak bakkal dükkânına bıçakla gelip Foni’yi tehdit etmiştir. Nikola, bir gün 
dükkâna tekrar gelerek tezgahta duran Foni’nin büyük oğlu Yorgi’yi kama ile katl 
etmiştir. Nikola’nın, Foni’nin oğlu Yorgi’yi öldürmesinden dolayı Nikola’nın idam 
cezası hususunda hüküm verilmiştir. 19 C. [Cemâziye’l-ahir] [1]292 (M. 23 Temmuz 
1875) 

42.Belge/1.Hüküm: Kayseri’de Hasan ücretinin üç gün vermek şartıyla Mihail’den 
çember istemiş ancak Mihail kabul etmemiştir. Birgün Mehmed ile Hasan odun 
kesmek için giderlerken yolda Mihail’le karşılaşdıklarında Mihail korkarak al sana 
demiş olsada Hasan, Mihail’i balta ile katletmiştir. Hasan’ın salb ile idam cezası 
hususunda hüküm verilmiştir. 16 Şa‘bân [1]292 (M. 17 Eylül 1875) 

43.Belge/2.Hüküm: Vidin’e bağlı Rahova kazasında Hafuh, Musa, Sait ve Giri nam 
çerakiseler beraber öküz satın almak için Ohvana Köyüne gidip öküz aldıktan sonra 
Musa, Sait ve Giri o gece orada kalıp ertesi gün başka bir köye gidip Gergo’nun 
hanesine misafir olduktan sonra Hafuh burada öküz satın almak için Todor’un evine 
gelmiş olup satış sırasında tartışmanın çıkması üzere Hafuh Todor’u katletmiştir. 
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Hafuh’un salb ile idam edilmesi hususunda hüküm verilmiştir. 16 Şevvâl [1]292 (M. 
15 Kasım 1875) 

44.Belge/2.Hüküm: Belen’de Süleyman, Arif’i katran parasından dolayı borcunu 
vermediği suretle hükümete şikayet etmiş ve senet imzalamalarına rağmen köyde 
birlikte giderler iken Süleyman, Arif’in başına taşla vurarak katletmiştir. 
Süleyman’ın idam cezası hususunda hüküm verilmiştir. 8 Zî’l-ka’de [1]292 (M. 6 
Aralık 1875) 

46.Belge/3.Hüküm: Şehr-i Zor sancağına bağlı Niğfer Köyünde Mahmud ile on 
sekiz yaşında Mehmed oğlu çoban Hamman ile aralarında külah ve camdan dolayı 
tartışma çıktığı esnada Hamman Mahmud’un belindeki hançeri çekip, Mahmud’u 
katletmiştir. Tartışma esnasında Hamman Mahmud’u öldürmesinden dolayı kısas 
cezasının düşmesi için Mahmud’un varislerinin affı taleb edilmiştir. 9 Muharrem 
[1]292 (M.5 Şubat 1875) 

47.Belge/3.Hüküm: Selanik’de cinayet suçundan dolayı kürek cezasında bulunan 
İsmail, aynı koğuşta ve aynı suçtan dolayı orada bulunan Mehmet Ali’yi ekmek 
kavgasından dolayı katletmiştir. Yüz yetmişinci kanun hükmüne göre İsmail’in salb 
ile idamına karar verilmiştir. 20 Safer [1]293 (M.17 Mart 1876) 

48.Belge/2.Hüküm: Zor sancağında Halef ve Abbas eşekleriyle yola çıktıklarında 
dinlenmek münasebetiyle durduklarında Halef’in hayvanının önünde bulunan mısır 
saplarından almasından dolayı Abbas ile aralarında tartışma çıkmıştır. Halef, tartışma 
esnasında öfke ile Abbası öldürmüştür. Halef’in kısas cezasının düşmesi için 
Abbas’ın varislerinin affı talep edilmiştir. 20 Safer [1]293 (M.17 Mart 1876) 

53.Belge/3.Hüküm: Şehr-i Zor sancağında Baba Abbas, yolda yürürken Hasan’la 
karşılaştığında aralarında su meselesinden dolayı tartışma çıkmıştır. Tartışma 
esnasında Hasan, Baba Abbas’ı bıçaklayarak katletmiştir. Hasan’ın, tartışma 
esnasında öfkesinden dolayı Baba Abbası katletmiş olmasından dolayı varislerin affı 
talep edilmiştir. 8 Ramazan [1]293 (M. 27 Eylül 1876) 

58.Belge/3.Hüküm: Süleymaniye sancağında Ali oğlu Mehmed’in Said’e, 
Kaymakam Bekir’de on bin guruş alacağı olduğunu söylemesinden dolayı aralarında 
tartışma çıkmış olup, tartışmayı sonlandırmak için aralarına giren Ali’yi, Mehmed 
öfkesinden hançerle katletmiştir. Mehmed’in kısas olarak Ali’yi öldürmesinden 
dolayı, Ali’nin varislerinin Mehmed’i affetmeleri talep edilmiştir. 17 Rebî’ü’l-evvel 
[1]294 (M. 1 Nisan 1877) 

60.Belge/2.Hüküm: Selanik’de Sardo veledi Ramçe’nin çarşıda bir Yahudi’den 
bıçak satışından dolayı aralarında tartışma çıkmış ve Sardo ile alay etmelerinden 
Sardo, Yahudiye vurarak yere düşürüp ardından Sardo, Avram’ı bıçakla öldürmüş 
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diğerlerini ise yaralamıştır. Tartışma esnasında öfkesinden Avram’ı öldüren 
Sardo’nun, kısas cezasının düşmesi için Avram’ın varislerinin affı talep edilmiştir. 
22 Receb [1]294 (M. 2 Ağustos 1877) 

62.Belge/2.Hüküm: Kütahya sancağında Ali ile Süleyman arasında çalı toplamaktan 
dolayı tartışma çıktığı esnada Süleyman, tüfek ile Ali’yi yaralayarak katletmiştir. 
Süleyman’ın kısas olarak on beş sene küreğe konulması uygun görülmüş olup ancak 
kısas olarak Ali’yi öldürmesinden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 13 Recep 
[1]293 (M. 24 Temmuz 1877) 

63.Belge/1.Hüküm: Kütahya sancağında Çehresiz oğlu Ömer’in ağaç kesmeden 
dolayı İsmail ile aralarında tartışma çıkmış ve Ömer bıçakla İsmail’i katletmiştir. 
Kısas cezasının düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 13 Şa‘bân[1]294 (M. 23 
Ağustos 1877) 

64.Belge/1.Hüküm: San‘a sancağında Kasım bin Ali ile tarla şikâyetinden dolayı 
Muhsin ile ararlarında tartışma çıkmış olup Muhsin, Ali’yi hançerle öldürmüş. Kısas 
olarak öldürmüş olmasından dolayı kısasın düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 8 Muharrem [1]295 (M. 12 Ocak 1878) 

65.Belge/1.Hüküm: Kerkük kazasında Arab Hüseyin ticaret yapmak üzere 
Kürdistan’a giderken yolda, Süleyman oğlu Mehmed ve arkadaşları Hızır ve 
Abdullah ile karşılaşarak zahire fiyatından dolayı aralarında tartışma çıkmıştır. 
Tartışmada Mehmed tüfek ile Hüseyin’i katletmiştir. Mehmed, tartışma esnasında 
öfkesinden dolayı Hüseyin’i öldürmüş olmasından dolayı Mehmed’in kısas cezasının 
düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 23 Rebî’ü’l-âhir[1]295 (M. 26 Nisan 
1878) 

65.Belge/2.Hüküm: Amasya sancağında, Yusuf açığı olan on guruşu Ahmed’den 
istemesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştır. Ahmed değnek ile Yusuf’a vurmuş, 
Yusuf’ta bıçakla Ahmed’i katletmiştir. Yusuf’un öfke ile Ahmed’i öldürmesinden 
dolayı kısasın düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 23 Rebî’ü’l-âhir [1]295 
(M. 26 Nisan 1878) 

66.Belge/3.Hüküm:  San‘a sancağında Hasan bin Raşid, Beyt Basır’ın ihbarı üzerine 
Mehmed bin Abdullah gelerek, Mehmed Hasan’ın hayvan satışına engel olmasından 
dolayı aralarında tartışma çıkmıştır. Bunun üzerine Hasan, Mehmed’i silahla 
katletmiştir. Hasan’ın, öfkesinden dolayı Mehmed’i öldürmüş olmasından varislarin 
affı talep edilmiştir. 17 Cemâziye’l-âhir [1]295 (M. 18 Haziran 1878) 

71.Belge/2.Hüküm: San‘a sancağında Yahya bin İsmail Ebu Hulusi ile Abdullah bin 
Ali Mehdi Server arasında tarla meselesinden dolayı tartışma çıkmış olup tartışma 
esnasında Abdullah, Yahya’yı katletmiştir. Yahya’nın kısas olarak Abdullah’ı 
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öldürmüş olmasından dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 19 Cemâziye’l-evvel 
[1]1300 (M.28 Mart 1883) 

11. Ayrılmak İsteyen Eşini Katl Vakası 

66.Belge/2.Hüküm: Hudeyde sancağında Nefise bint Süleyman, eşi Said bin 
Mehmed’den ayrılmak için mal talep etmiş olmasından, Said bir gün Nefise’yi 
tüfekle katletmiştir. Said’in kısas olarak Nefise’yi öldürmesinden Said’in kısas 
cezasının düşmesi için varislerin affı talep edilmiştir. 24 Cemâziye’l-âhir [1]295 (M. 
25 Haziran 1878) 

12. Herhangi Bir Nedenden Dolayı Tartışma Üzerine Katl 

11.Belge/1.Hüküm: İsfakya sancağında Paskalya döneminde meşalelerle evlerine 
dönerken halktan Yani Hıristo Vaki, Yorgi Bototaki’nin meşalesini söndürmek için 
hücum ederek tartışma çıkması ile Yani, Yorgi’yi bıçaklayarak katletmiştir. 
Yani’nin, Yorgi’yi kısas olarak katletmesinden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 
6 Ramazan [1]291 (M.17 Ekim 1874) 

11.Belge/2.Hüküm: Pirizrin’de Nikola, Dido’yu tartışma esnasında silahla 
istemeden öldürmüştür. Olayın kendisinden çıktığını itiraf etmesinden dolayı 
varislerin affı talep edilmiştir. 18 Ramazan [1]291 (M.29 Ekim 1874) 

19.Belge/1.Hüküm: Bilecik kazasında muhacirin olan Miran Beği’n aldığı samanları 
kölesi Osman’a taşıması için emir ettiğinde Osman evine doğru gitmeye yeltenmiş. 
Bu sırada Miran Beğ nereye gidiyorsun dediğinde, Osman belindeki kama ile Miran 
Beği katletmiştir. Osman tartışma esnasında öfke ile Miran Beği öldürmüş 
olmasından dolayı varislerin affı taleb edilmiştir. Eğer Osman af edilmezse kısas 
cezası uygulanması hususunda hüküm verilmiştir. 26 Za [Zî’l-ka’de] [1]291 (M.3 
Şubat 1875) 

19.Belge/2.Hüküm: Muğla’da asker Osman, gazinoda tavla ve kumar oynarken 
Pehlivan oğlu Halil ile aralarında tartışma çıkmış. Halil tartışma esnasında Osman’ı 
bıçakla katletmiştir. Halil’in Osman’ı öfke ile öldürmüş olmasından dolayı varislerin 
affı talep edilmiştir. 26 Z [Zî’l-hicce] [1]291 (M.3 Şubat 1875) 

24.Belge/1.Hüküm: Kerkük’de Muhasebe Odası yazıcısı Zeynel ile kardeşi Hüseyin, 
Mustafa ve babası Hacı Ahmed ile aralarında, Molla Abdullah’ın bağına atılmış olan 
pislik ve gübreden dolayı tartışma çıkmıştır. Mustafa, Hüseyin’e hançer sallamış 
ancak isabet etmemiş olup abisi Zeynel geldiğinde Mustafa Zeynel’in üstüne hücum 
ederek hançerle katletmiştir. Mustafa’nın tartışma esnasında öfke ile Zeynel’i 
öldürmüş olmasından dolayı varislerin affı talep edilmiş olub, Mustafa’yı teşvik eden 
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babası Hacı Ahmed’e ise başka bir ceza uygun görülmüştür.  12 Safer [1]292 (M. 20 
Mart 1875) 

24.Belge/3.Hüküm: Tokat kazasında İbral oğlu Mehmed ile Gedik oğlu Mehmed 
arasında çıkan tartışmada Gedik oğlu Mehmed’in meşe odunuyla İbral oğlu 
Mehmed’e vurması ile İbral oğlu Mehmed Gedik oğlu Mehmed’i kasığından 
bıçaklayarak katletmiştir. Gedik oğlu Mehmed’i öfke ile öldürmesinden dolayı, İbral 
oğlu Mehmed’in kısastan düşmesi için varislerin huzurlarında kısas uygulanmasına 
hüküm verilmiştir. 14 Safer [1]292 (M. 22 Mart 1875) 

26.Belge/2.Hüküm: Tuna Vilayeti’nde Kosti, Salı Hatunun kerhanesinde Katinka 
isminde hatun ile otururken, Anderya isminde hatunla aralarında tartışma 
çıkmasından dolayı Kosti, Anderya’yı silahla katletmiştir. Kosti’nin idam cezasına 
karar verilmiştir. 1 Rebî’ü’l-evvel [1]292 (M. 7 Nisan 1875) 

29.Belge/2.Hüküm: Şehr-i Zor sancağında Kerkük Kazalı Mustafa ile Kayz 
kerhanede iken aralarında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın hiddetinden Mustafa, 
Kayz’ı hançer ile katletmiştir. Tartışma esnasında öfkesiden dolayı Mustafa’nın, 
Kayzı öldürmesinden dolayı Mustafa’nın kısası gerekli olup ancak varislerin affı 
talep edilmiştir. 13 Rebî’ü’l-âhir [1]292 (M. 19 Mayıs 1875) 

41.Belge/1.Hüküm: Kastamonu’ya bağlı Devrekani nahiyesinde Kara Mehmed oğlu 
Mehmed tarlada çift sürerken kardeşi Kamil’in gelip aralarında tartışma çıkması 
üzerine Kamil elinde bulunan büyük bıçakla Mehmed’i göbeğinin altından 
katletmiştir. Tartışma sırasında öfkesinden öldürdüğü için Mehmed’in varisleri olan 
iki Fatma’nın, Kamil’in kısasının düşmesi için affı talep edilmiştir. 16 Şa‘bân [1]292 
(M.17 Eylül 1875) 

44. Belge/1.Hüküm: Kartal Kazasında Pendika Köyünde Hasan kendisi gibi amele 
olan İslam ile Kayben’in kahvehanesinde otururken köyden Nikola ve birkaç kişi 
hristiyan paskalya olmasından dolayı gayda çaldırmak istemiş ancak Hasan’ın buna 
engel olmasından dolayı aralarında tartışma çıktığı sırada Nikola, Hasan’dan bıçağı 
alarak Hasan’ı katletmiştir. Nikola, Hasan’ı tartışma sırasında ve kısas olarak 
öldürmüş olmasından dolayı kısasın düşmesi için Hasan’ın varislerinin affı talep 
edilmiştir. 5 Zî’l-ka’de [1]292 (M. 3 Aralık 1875) 

48.Belge/1.Hüküm: Bosna’da Gargin Miyho gazinoda alkol aldıkdan sonra 
kokorozunu kaybettiği için Mico’ya bulmasını söylemiş olup Mico, bulmayacağını 
söylediğinde aralarında bir tartışma çıkması üzerine Miyho bıçakla Mico’yu 
katletmiştir. Miyho’nun tartışma esnasında öfke ile Mico’yu öldürdüğünden kısasın 
düşmesi için Mico’nun varislerinin affı talep edilmiştir. 20 Safer [1]293 (M.17 Mart 
1876) 
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54.Belge/1.Hüküm: Hama sancağında, muhacir olan Mirza ile Mehmed bin Said 
arasında tartışma çıktığı sırada Mehmed bin Said hançer ile Mirza’yı katletmiştir. 
Mehmed bin Said, Mirza’yı tartışma esnasında öfkesinden öldürmesinden dolayı 
varislerin affı talep edilmiştir. 19 Şa‘bân [1]293 (M. 9 Eylül 1876) 

55.Belge/3.Hüküm: Abd sancağında, Mehmed pederi Hebazayal birlikte Ahmed 
oğlu Mehmed’in tarlasına girib ocak bahanesi ile aralarında tartışma çıkmasından 
dolayı Ahmed oğlu Mehmed’in elinde bulunan mızrak ile Hebaza oğlu Mehmed’i 
katletmiştir. Kendisini müdafa ile Mehmed’i öldürmüş olmasından dolayı kısasın 
düşmesi için varislerden affı talep edilmiştir. 1 Zi’l-kâde [1]293 (M. 18 Kasım 1876) 

69.Belge/3.Hüküm: Demirhisar kazasında tartışma esnasında Nikola, Tınaş’ı sopa 
ile darp ederek öldürmüştür. Nikola, Tınaş’ı istemeden öldürdüğü için beş sene süre 
ile küreğe konulmasına karar verilmiş olup eğer Tınaş’ın varisleri af ederler ise 
kısasın düşmesine karar verilmiştir. 20 Şevvâl [1]296 (M. 7 Ekim 1879) 

13. Kavga Vakası 

41.Belge/2.Hüküm: Haleb’e bağlı Belen’de Mehmed oğlu Mehmed Ali, Kırca oğlu 
Hüseyin ile güreş edip Hüseyin Mehmed Ali’yi altına aldığında Boz Ali oğlu Ömer, 
Hüseyin’i Mehmed Ali’nin üstünden kaldırıp geriye çektiğinde Mehmed Ali, 
belindeki küçük bıçakla Ömer’i kasığından katletmiştir. Mehmed Ali, Ömer’i öfke 
ile öldürdüğünden dolayı, Ömer’in varislerinin affı talep edilmiştir. 16 Şa‘bân [1]292 
(M. 17 Eylül 1875) 

14. Zina Vakası 

36.Belge/3.Hüküm: Berat sancağında yaşayan Zünnun, Ramazan bin Ahmed Beğin 
eşi ile zina etmesinden dolayı, evinde otururken Ramazan bin Ahmed ile Torduruncu 
ve İsmail gelib Zünnun’u kolundan ve saçlarından tutarak Tordu değnekle vurarak 
Ramazan bin Ahmed ise tabancasıyla öldürdürmüştür. Ramazan bin Ahmed kısas 
olarak Zünnun’ı öldürmesinden Zünnun’un varislerinin affı talep edilmiştir. 1 Receb 
[1]292 (M. 3 Ağustos 1875) 

76.Belge/4.Hüküm: Karesi sancağında, Şerife ve Rum milletinden Vasil oğlu Aleksi 
zina ederlerken, Şerife’nin eşi Hüseyin’in gelmesi üzerine, Aleksi Şerife ile birlikte 
Hüseyin’i boğarak öldürmüşlerdir. Aleksi’nin idamına şerife’nin ise sekiz sene 
müddetle küreğe konulmasına karar verilmiştir. 11 Cemâziye’l-evvel [1]310 (M. 1 
Aralık 1892) 

83.Belge/1.Hüküm: İstanbul’da, Hadice’nin gayr-i meşru ilişkisi olan İbrahim ile 
birlikte, eşi Tosun Salih’i öldürmüşlerdir. Hadice ve İbrahim’in idam cezasına bedel 
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olarak ikisinin birlikte küreğe konulmaları hususunda karar verilmiştir. 5 Rebî’ü’l-
evvel [1]316 (M. 24 Temmuz 1898) 

15. Gönül Meselesi Ve Gayr-i Meşru İlişki Vakası 

37.Belge/2.Hüküm: Selanik’te kerhanede yaşam süren Aişe’ye aşık olup musallat 
olan Abdullah, Aişe’nin Abdullah’a yüz vermemesinden dolayı Aişe’yi katletmiştir. 
Abdullah’ın, Aişe’yi katletmesinden dolayı salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 2 
Recep [1]292 (M.4 Ağustos 1875) 

40.Belge/2.Hüküm: Danişmetlu kazası Zille karyesinde İsmail oğlu Kör Süleyman 
evinin damında yatıyor iken sabaha karşı hizmetkârı Abdi oğlu Hasan gelip tüfenk 
ile başından vururak katletmiştir. Buna sebep hizmetkâr Hasan ile Aişe zina eylerken 
kayınvalidesinin görmesi üzerine Aişe “Hasan’a kocamı öldürde sana varayım.’’ 
demesinden dolayı kasten Süleyman’ı katletmiştir. Hasan’ın salb ile idam cezasın 
hususunda karar verilmiştir. 27 Receb [1]292 (M.29 Ağustos 1875) 

59.Belge/1.Hüküm: Erzurum sancağının Hınıs kazasında Reşid’in nişanlısı Servi, 
Ali oğlu Yusuf ile kaçıp Kara Molla Karyesinde Süleyman’ın evinde saklandıkları 
sırada Reşid gelerek Yusuf’u tutmaya çalışmış ancak Yusuf, Reşid’i tüfek ile 
katletmiştir.  Yusuf’un kısas olarak Reşid’i öldürmesinden dolayı varislerin affı talep 
edilmiştir. 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 (M. 1 Nisan 1876) 

83.Belge/1.Hüküm: İstanbul’da, Hadice’nin gayr-i meşru ilişkisi olan İbrahim ile 
birlikte, eşi Tosun Salih’i öldürmüşlerdir. Hadice ve İbrahim’in idam cezasına bedel 
olarak ikisinin birlikte küreğe konulmaları hususunda karar verilmiştir. 5 Rebî’ü’l-
evvel [1]316 (M. 24 Temmuz 1898) 

90.Belge/3.Hüküm: Antakya’da başka biri ile evlenmek için Kamile, eşi Kürd Ali 
Baba’yı ve kızını zehirleyerek katletmiştir. Kamile’nin idam cezasına karar 
verilmiştir. 16 Cemâziye’l-ahire [1]323 (M. 18 ağustos 1905) 

16. Eşin Bakire Olmaması Vakası 

56.Belge/3.Hüküm: Bursa sancağında Penabut zifaf gecesinde eşi Anistasya’nın 
bakire olmamasından dolayı Anistaya’yı, boğazını keserek katletmiştir. Penabut’un, 
eşini kısas olarak öldürmesinden dolayı kısasın düşmesi için varislerin affı talep 
edilmiştir. 9 Muharrem [1]293 (M. 24 Ocak 1877) 

17. Kız Almada Anlaşmazlık Vakası  

33.Belge/2.Hüküm: Üsküb sancağının İştib Kazasında yaşayan İbrahim, karındaşı 
Süleyman’a aynı ilçeden Bodur Bekir’in kızını almak istemiştir. Ancak Bodur Bekir 
kızı Mümine’yi Ahmed ile nikâh ettiğinden bir gece İbrahim eniştesi Salih ile 
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Ahmed’in yanına geldiklerinde bunların silahlı olduğunu gören Ahmed kaçmaya 
çalışmış fakat Salih ateş ederek Ahmed’i katletmiştir. Salih’in silahından çıkan 
kurşunun öldürücü olmasından dolayı Salih’in salb ile idam cezasına, İbrahim’in 
mahkemece uygun bir ceza verileceği belirtilerek hüküm verilmiştir. 11 Cemâziye’l-
evvel [1]292 (M.15 Haziran 1875) 

18. İzinsiz Ağaç Kesme ve Tarla Kullanma Vakası 

31.Belge/2.Hüküm: Süleymaniye’de Abbas’ın tarlasında çift sürmek için gelen Kadı 
Hızır çalışırken, tarlayı sürmesine engel olmak İsteyen Abbas’ın oğlu İslam ile 
tartışmaya başladıktan bir süre sonra Kadı Hızır, İslam’ı katletmiştir. Kadı Hızır’ın 
kısasına karar verilmiş olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 1 Cemâziye’l-evvel 
[1]292 (M. 1 Haziran 1875) 

39.Belge/4.Hüküm: Berat kazasında Rumi Karyesinde, Süleyman odun kesmek için 
ormana gittiğinde İsmail’in odun kesmekle meşgul olduğunu gördüğünde Süleyman, 
İsmail’e bu ormana hangi hakla geliyorsun sana ait olmayan ormandan odun kesmek 
caiz midir? dediği için İsmail’i katletmiştir. İsmail’in, aralarında kısas olarak 
öldürdüğünden Süleyman’ın varislerinin affı talep edilmiştir. 21 Receb [1]292 (M. 
23 Ağustos 1875) 

49.Belge/3.Hüküm: Edirne Vilayeti’ne bağlı Filibe kazasında, ağaç kesmelerine 
engel olmaya çalışan Hasan’ı; Postol, Ostoyo, Kolo oğlu Marko, Marko oğlu Marko, 
Metre oğlu İslafko adlı kişiler hepsini birden katletmiştir. Bu kişilerin idamı uygun 
görülmüş olup ancak varislerin affı talep edilmiştir. 4 R[Rebî’ü’l-evvel] [1]293 
(M.30 Mart 1876) 

19. Hayvanların Tarlaya Girme Vakası 

13.Belge/3.Hüküm: Kilis’te Mehmed’in iki öküzünün, Mustafa bin Hamza’nın 
tarlasına girmiş olmasından aralarında çıkan tartışma esnasında Mustafa tabanca ile 
Mehmed’i katletmiştir. Aralarındaki husumetten dolayı Mustafa, Mehmed’i tabanca 
ile katletmesinden varislerin affı talep edilmiştir. 16 Şevvâl [1]291 (M.26 Kasım 
1874) 

39.Belge/3.Hüküm: Berat kazasında Feyzullah’ın inekleri, Abdulhalim’in tarlasına 
girmiş olmasından dolayı aralarında tartışma başlamış olup tartışma esnasında 
Abdulhalim balta ile Feyzullah’ı katletmiştir. Tartışma sırasında istemeden cinayeti 
işlediği için varislerin affı talep edilmiştir. 21 Receb [1]292 (M.23 Ağustos 1875) 

41.Belge/3.Hüküm: Geylan’da, Kurtiş’in tarlasına komşusu Abdulfettah’ın 
hayvanaları girerek ekinleri ziyan etdiğinden dolayı aralarında meydana gelen 
tartışma esnasında Abdulfettah, piştov kurşunuyla Kurtiş’i katletmiştir. Abdulfettah, 
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tartışmadan vuku bulan öfke ile Kurtiş’i öldürdüğünden Kurtiş’in varisleri olan 
eşlerinin affı talep edilmiştir. 16 Şa‘bân [1]292 (M.17 Eylül 1875) 

46.Belge/2.Hüküm: Bursa kazasına bağlı Canbaz Köyünde Mehmed Arif, köy 
civarında bulunan tarlasındaki beygiri Hacı Mehmed’in tarlasına girmesinden dolayı, 
hizmetkarı olan Hüseyin ile aralarında tartışma çıkmıştır. Hüseyin ile Mehmed Arif 
arasında tartışma çıkmış ve Hüseyin bıçakla Mehmed Arif’i yaralayarak dört gün 
sonra vefat etmiştir. Hüseyin’in, Mehmed Arif’i tartışma esnasında öfkesinden 
öldürmüş olmasından kısas cezasının düşmesi için, Mehmed Arif’in varislerinin affı 
talep edilmiştir. 9 Muharrem [1]293 (M. 5 Şubat 1876) 

20. Hakaret Etme Vakasında Katl 

43.Belge/3.Hüküm: Vidin’e bağlı Rahova kazasında Şahin Giray, arkdaşı Nasuçah 
ile beraber ot ve odun toplayıp giderler iken yolda, kır bekçisi İbrahim yanlarına 
gelerek Şahin Giray’a hristiyanların mallarını aldın diyerek küfür ve azaryalamaya 
başlaması ile Şahin Giray’ın da karşılık vermesi üzerine İbrahim belindeki silahla 
Şahin Giray’ı katletmiştir. İbrahim’in, Şahin Giray’ı kısas olarak öldürmesinden 
dolayı varislerin affı talep edilmiştir. 5 Zilka‘de [1]292 (M. 3 Aralık 1875) 

21.Tahrik Etme Vakası  

3.Belge/1.Hüküm: Kıbrıs ceziresinde Haci Cerkafo, kardeşi Mihail ve eşi Mezugore 
ile yemek yerler iken, eşini kıskandığı Yani’nin vakitsizce eve gelmesinden dolayı 
aralarında kötü sözler geçmesi üzerine Yani, Cerkafo’yu, Mezugore’ye bazı 
emanetler göstereceğini ancak evinde bulunduğunu söylerek kışkırtmış. Hacı 
Cerkafo’yu evine davet etmesinden, Haci Cerkafo ve kardeşi Mihail ile Yani’nin 
evine giderler iken aynı köyden Haci Mihail Kazamya ve kiracı Haci Hara Tabo’ya 
tesadüfle beş kişi olarak Yani’nin evine girdiklerinde, Yani önceden odasına girip 
tüfeğini alıp dışarıya çıkarak eşine göstereceğim emanet budur diyerek Yani, tüfek 
ile Haci Cerkafo’nun sol bazusu üzerine vurarak katletmiştir. Yani’nin kısası lazım 
geldiği ancak varislerin affı talep edilmiştir. 4 Recep [1]291 (M.17 Ağustos 1874) 

20.Belge/2.Hüküm: Canik sancağında Bağırsak köyü muhtarı olan Taycı oğlu 
Hasan’ın, Abdullah ile Yadigar oğlu Halil’e akçe vererek Ömer Sırac Halil’i 
öldürtmüştür. Bu olayda Yadigar oğlu Halil’in suçu kanıtlanmamış olduğundan 
tahliyesine asıl olarak olayın Abdullah’tan çıkmasından dolayı, Abdullah’ın salb 
idam cezası hususunda karar verilmiştir. 29 Z [Zî’l-hicce] (M.6 Şubat 1874)    

45.Belge/2.Hüküm: Mardin Midyat’ta, Şeyh Halil’in karısı kendisinden hoşnut 
olmamasından dolayı hizmetlerinde bulunan Hüseyin’e gel kocamı vur sana varayım 
demesinden dolayı, bir gece Şeyh Halil’i uyurken Hüseyin tüfekle katletmiştir. 
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Hüseyin’in salb ile idam cezasına karar verilmiştir. 17 Zî’l-ka’de [1]292 8M.15 
Aralık 1875) 

22. Rüşvet Vakası 

43.Belge/1.Hüküm: Haleb Vilayeti’ne bağlı Maraş’ta asker olan Reşid rütbesini 
yükseltmek için Mustafa’ya rüşvet vermesi üzerine Ali hiddetle Mustafa’yı silahla 
vurarak katletmiş ve Reşid’i ise yaralamıştır. Ali’nin öfkesinden Mustafa’yı 
öldürmesinden dolayı, Mustafa’nın varislerinin affı talep edilmiştir. 29 Şa‘bân[1]292 
(M.30 Eylül 1875) 

23. Devlet Malını Zimmete Geçirme Vakası 

3.Belge/2.Hüküm: Hudeyde kasabasında Yemenli Şeyh İbrahim, yardımcılarıyla 
beraber köy halkından ve yolculardan mallarını zorla almış ve zimmetine devlet 
malını geçirmiştir. Malları devlete tahsil etmediğinden köyün şeyhi Mehmed Hasan 
hükümete zorla götürürken, yardımına kendi cemaatinden birkaç adam ve üç askerin 
köye girmesiyle, Şeyh İbrahim silaha davranması sırada yakalanmıştır. Nahiyeye 
götürülürken o anda Keşfü’l Mürafi Mahallesi’nde Şeyh İbrahim’in oğulları Hüseyin 
Ali ve Caber ile kardeşinin oğulları Caber ve İbrahim askerlerin önüne çıkarak 
babalarının salıverilmesini istemişlerdir. Serbest bırakılmaması üzerine çatışma 
çıkmış. Hepsi birden Mehmed Hasan’ın üzerine hücum etmiş bunları durdurmak 
isteyen asker Hüseyin bin İbrahim’in havaya silah sıkmasıyla Şeyh Mehmed Hasan 
yaralanmıştır. Ardından Ali ve Caber kılıçlarla Mehmet Hasan’ı kılıç darbesiyle 
öldürmüşlerdir. Çatışma sırasında askerlerden onbaşı Mehmed başından 
yaralanmıştır. Şeyh İbrahim ve Caber İbrahim küreğe konulmasına karar verilmiş ve 
Şeyh İbrahim’in oğlu Caber ve Ali’nin de müebbeden veya on beş sene müddetle 
kürek cezası uygun görülmüş olup, iki cezadan birine karar verilmesi istenmiştir. 5 
Recep [1]291 (M.18 Ağustos 1874) 

24. Askerin Üstünü Cerhi Vakası 

68.Belge/2.Hüküm: Yunanistan sınırında, askeriyede bulunan askerlerden Mustafa 
bin İbrahim Yüzbaşı Behlül’ü tüfeği ile yaralamasından dolayı Mustafa prangaya 
vurulmuş ancak suçunu tekrar etmesinden dolayı askeri kanuna göre silahaltında 
bulunan askerin üstünü darb ve cerh eyleyen Mustafa’nın idam edilmesine karar 
verilmiştir. 4 Zî’l-ka’de [12]95 (M. 30 Ekim 1878) 

25. Devlet Malına Zarar Verme ve Asker Öldürme Vakası 

75.Belge/1.Hüküm: Hanya sancağında eşkıya çetesinden, Espirizo Malide Reno ile 
Manoli Mişeleno beş askeri öldürüp mal sandığını çalarak, evrakları yakmaya 
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teşebbüs etmelerinden dolayı idam cezalarına karar verilmiştir. 14 Cemâziye’l-evvel 
[1]309 (M. 16 Aralık 1891) 

92.Belge/1.Hüküm: Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nde kasa kırmak, ev soymak, 
reji idaresinin parasını çalmak, hayvan çalmak ve devlet askerini öldürmelerinden 
dolayı Yorgi Güçal’ın idam cezasına, firarda bulunan Minhailo’nun küreğe 
konulmalarına karar verilmiştir. 4 Safer [1]324 (M. 30 Mart 1906) 

94.Belge/3.Hüküm: Manastır Vilayeti’nde çete olup askere karşı silah çekerek 
süvari iki askeri katl edip ve bir askeri yaralamalarından dolayı, Ostopan Nikola 
Mante ile Tala Guruzdan’ın üçer sene müddetle küreğe konulma cezasına karar 
verilmiştir. Zî’l-ka’de [1]325 (M. 17 Aralık 1907) 

26. Devlet İçinde Kargaşa Çıkarma Vakası 

51.Belge/1.Hüküm: Filibe sancağında, dükkan meselesinden dolayı sorguya 
çekilmiş olan yetmiş kişiden yedisi, halkı devlete karşı kışkırtma, isyana teşebbüs 
ettirme gibi devlet aleyhine hareketlerinden dolayı kunduracı Kolo ve Gousidin 
Miyhailoski ve Yahudi Yorgi oğlu İstifan ve Ostoyo oğlu Dimço ve oğlu Kolo ve 
Ceryanlı kunduracı Hristo ve Arho oğlu Rus adlı yedi şahsın salb ile idamlarına karar 
verilmişir. 1 Rebî’ü’l-âhir[1]293 (M. 26 Nisan 1876) 

59.Belge/3.Hüküm: Kosova Vilayeti’nde Maryan İstavre Nobah’ın Osmanlı 
devletine karşı düşman eşkıyalarla birleşerek Müslüman birkaç kişiyi öldürmesi, 
haneleri ihrak etmesi ve halkı devlete karşı tahrik etmesinden dolayı, İstavre’nin 
idam edilmesine karar verilmiştir. 22 Safer [1]295 (M. 25 Şubat 1878) 

77.Belge/1.Hüküm: Divriği kazasında Manez oğlu Netan veledi Malko’nun halkı 
kışkırtmak durumuna sebebiyet vermesinden dolayı elli dördüncü madde gereğince 
idam edilmesine karar verilmiştir. 4 Zî’l-ka’de [1]310 (M. 20 Mayıs 1893) 

78.Belge/1.Hüküm: Bitlis Vilayeti’nde fesad çıkarmak ve adam öldürmek 
hareketinde bulunan yirmi kişiden, Varcabet Markara veledi Manuk ile firarilerden 
Areyo’nun idamına, Haseret veledi Melkun, Ağabek, Kisbas Malishas veledi Ağaca, 
Yoni ve Mahveza, Sirub veled Malhasın, Kasbar veledi Kapud, Sergo veledi Minas 
ve Birut Ohannes veledi İvadis ve Siro, Tuna ve İstipan ve Sapanlı Ohannes ve 
Mardi veledi Ağaca’nın kaleye konulma cezalarına karar verilmiş. 4 Cemâziye’l-
evvel [1]311 (M. 13 Kasım 1893) 

80.Belge/2.Hüküm: Ankara’da Ermeni Cemaatinden; Kele, Toros, Ohannes, Panos 
ve Mihrican’ın fesad karıştırmak ve gasp gibi suçlar işlemiş olup İbrahim, Yahya, 
Sürücü İsmail ve Arabacı Köse Hasan’ı boğarak öldürmelerinden dolayı Kele, Toros, 
Ohannes idamlarına karar verilmiştir. 11 Muharrem [1]311 (M. 25 Temmuz 1893) 
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81.Belge/2.Hüküm: Yozgat sancağında Amasya Postanesini rahatsız etmek, zabtiye 
süvarisi olan İbrahim’i martini tüfeği ile katletmek, Seydem Karyesini basmağa cüret 
eden, Kasbar, Sevri ve Ohannes’in idamına karar verilmiş olup Avedis ve Agob ise 
beşer sene müddetle küreğe konulmalarına karar verilmiştir. 19 Muharrem [1]314 
(M. 30 Haziran 1896) 

82.Belge/3.Hüküm: Yanya Vilayeti’nde eşkıya çetesine karışan İstar Yunaki’nin, 
Osmanlı askerine silahla karşılık verdiği, topluma fesad karıştırması ve cinayetle 
suçlanmasından dolayı elli dördüncü madde gereğince idam cezasına karar 
verilmiştir. 5 Muharrem [1]314 (M. 16 Haziran 1897) 

84.Belge/1.Hüküm: Yozgat’da Ermeni Cemiyetinden Dedo diğer namı 
Mardiyos’un, eşkıya çetesine reislik yaparak fesatlık çıkarmak ve halkın huzurunu 
bozmasından dolayı elli beş, elli altıncı ve elli yedince maddeler gereğince idam 
edilmesine karar verilmiştir. 15 Muharrer [1]318 (M. 15 Mayıs 1900) 

27. Devlete Hainlik Vakası 

56.Belge/1.Hüküm: İşkodra Sancağında üç Karadağlı, halkı Osmanlı Devleti’ne 
karşı isyana teşvik ettirmek için gelmiş olup Osmanlı askerlerinin bu üç kişi ile 
savaşmaşına engel olan Marka Koni, bu olayın ortaya çıkmasından önce altın rüşvet 
aldığı öğrenilmiştir. Marka Koni’nin altın karşılığında Osmanlı askerlerinin 
Karadağlılar ile savaştığı sırada halk askerlere yardım ederse, halka engel olunması 
için anlaşılmıştır. Devlete hainlik suretinden Marka Koni’nin idam edilmesine karar 
verilmiştir. 24 Zî’l-ka’de [1]293 (M. 11 Aralık 1876) 

28. Ermeni Faaliyetleri 

80.Belge/4.Hüküm: İstanbul’da, Ermeni Cemiyeti adına Şahbaz Efendi’ye tehditkar 
mektup göndererek para talep eden Toros oğlu Oseb, Agob oğlu Gigork ve kaçak 
olan Senabat vazife başında olan Polis Halil Efendi’yi katletmişlerdir. Katillerin 
Toros oğlu Oseb, Agob oğlu Gigork ve kaçak olan Senabat oldukları tespit edilmiş 
olup, bu şahısların idam cezalarına karar verilmiştir. 1 Muharrem [1]314 (M. 12 
Haziran 1896) 

85.Belge/1.Hüküm: Erzurum Vilayeti’nde on altı kişiden oluşan ermeni grubu 
kargaşa ve ihtilal çıkarmak maksadıyla halkı birbirine düşürmeye çalışmışlardır. Bu 
Ermeni çete grubundan altı kişinin idamına, diğerlerinin ise küreğe konmalarına 
karar verilmiştir. 26 Rebî’ü’l-evvel 1320 (M. 3 Temmuz 1902) 

89.Belge/1.Hüküm: Van Vilayeti’nde, Taşnak Komitesine mensup Varingis, Osbik, 
Körik, Artin, Hamayak, Vartan ve Karabet fesatlık yaymak, ihtilal çıkarmak ve 
Komiser Hüsnü Efendi’yi yaralamak suçlarından, Varingis’in idamına, Osbik’in 
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sekiz sene, Körik’in yedi, Vartan’ın beş sene, Hamayak ve Artin’in on üçer sene 
müddetle küreğe konulmalarına karar verilmiştir. 14 Muharrer [1]322 (M. 21 Mart 
1905) 

90.Belge/1.Hüküm: İzmir’de, Rusya’daki Ermeni Cemiyetine para toplamak için 
gönderilen Bedros, Balyoz Zave Matbus Efendi’yi katletmiş olup, Hayk veledi 
İstipan Tarpakyan ve zevcesi Aznif bint Karabet’in, Mitas veledi Nikogos, Markar 
veledi Ohannes fesatlık yaymak ve kargaşa çıkarmak hareketinde bulunmuşlardır. 
Bedros’un idamına, Hayk’ın müebbeten kale hapsine diğerlerinin beraatlerine karar 
verilmiştir. 28 Cemâziye’l-evvel [1]323 (M. 31 Temmuz 1905) 

90.Belge/2.Hüküm: Manastır Vilayeti’nde, Ermeni Komitesi adına para toplamayıp 
olaylara kâtilmadığından Papa Aleksi, komite üyeleri tarafından evi yakılmış, eşya 
ve parası gasb edilip katledilmiştir. Komite üyelerinden Alekso’nun idamına ve 
komite üyelerinden diğer altı kişinin küreğe konulma cezasına karar verilmiştir. 3 
Cemâziye’l-evvel [1]323 (M. 5 Ağustos 1905) 

29. Rum Çete Vakası 

91.Belge/3.Hüküm: Manastır Vilayeti’nde Rum Çetesinin kargaşa çıkarmak, köyü 
ateşe vermek, cinayet işlemek, halktan kimselerin evine girip eşya ve para gasb edip 
şahıslara çeşitli işkenceler yapmalarından dolayı Çete reisi Foti’nin idamına, Vasil’in 
on beş sene, Giro Yorgi ve Lozo’nun on üçer sene küreğe konulma cezalarına karar 
verilmiştir. 16 Recep [1]323 (M. 16 Eylül 1905) 

30. Adana-Ermeni Olayları 

98.Belge/1.Hüküm: Adana-Ermeni olaylarında kargaşadan faydalanıp, yol kesme ve 
Müslüman kimseleri feci şekilde katletmelerinden dolayı Karabet oğlu Kasab Haço, 
Serkis oğlu Kasab Miyan, Haçer oğlu Artin, Haçer oğlu Kasab Ohannes ve Haçer 
oğlu Kasab Karabet’in mülkiye ceza kanununa göre idamlarına karar verilmiştir. 19 
Cemâziye’l-evvel [1]325 (M. 8 Haziran 1909) 

98.Belge/2.Hüküm: Adana-Ermeni olaylarında kargaşadan faydalanıp olaylara 
karışan Ermeni Girogos oğlu Çakesiz Gigoruk’un, Zenci Hüseyin’i katletmesinden 
dolayı idam cezasına karar verilmiştir. 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 8 Haziran 
1909) 

98.Belge/3.Hüküm: Adana-Ermeni olaylarında Durdu Mustafa’nın oğlu Mehmed, 
Kamil oğlu Mustafa, Molla Ahmed oğlu Hasan’ın oğlu Mehmed, Hüseyin oğlu 
Hasan, Karaca oğlu İsmail oğlu Şükrü, Abdulrezzak oğlu Mehmed ve Hacı Ahmed 
oğlu Nebi’nin birlikte olarak Berami Kadını katl etmelerinden dolayı idam cezalarına 
karar verilmiştir. 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 8 Haziran 1909) 
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98.Belge/4.Hüküm: Adana olaylarına karışan Mısırlı Beşir Ağa oğlu Beşir’in, 
kargaşa sırasında Ermeni Cemaatinden Marso’yu katletmesinden dolayı idam 
cezasına karar verilmiştir. 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 8 Haziran 1909) 

99.Belge/2.Hüküm: 1909 Adana-Ermeni olaylarına karışmış olan İbrahim oğlu Elçi 
Hacı Mahmud, Ermeni Artin’i katletmesinden dolayı idamına karar verilmiştir. 19 
Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 8 Haziran 1909) 

101.Belge/2.Hüküm: Ayas nahiyesinde, 1325 senesinde çıkan kargaşada Adana 
jandarmasından Ali Çolak Mehmed ile Akaş bin Mehmed’in evlerinden kaçarak 
Bayrakdar Kirkor’un oğlu Kifork ile Sarkis veledi Bogos’un evine saklamışlardır. 
Kargaşdan on beş gün sonra Kifork ile Sarkis veledi Bogos’u katletmişlerdir. Ali 
Çolak Mehmed ve Sarkis veledi Bogos’un idam cezasına karar verilmiştir. 16 
Şa‘bân[1]327 (M. 2 Eylül 1909) 

31. 31 Mart Vakası 

96.Belge/1.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilalde, ihtilale teşvikçi olan Binbaşı 
Yusuf Efendi’nin, isyana mülazım İlyas Efendi’yi katletmiş olmalarından ve yine 
askerlerden Gökyalılı bin Arif’in, İzmirli Ali bin Osman, Manastırlı Hamid ibn 
İslam’ın, tüfenkçi ustası Arif’i ve Abdurrahman’ı ihtilale teşvik etmiş oldukları 
ifadeleri ile sabit olduğundan askeri ceza kanunnamesine göre idamlarına karar 
verilmiştir. 12 Rebî’ü’l-âhir1327 (M. 3 Mayıs 1909) 

96.Belge/3.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilalde, askerlerden Düzceli Ali ve 
Çarşanbalı Sabri’nin bahriye askerlerini isyana teşvik ve tahrik girişimi ile ihtilale 
sebep olmalarından dolayı idam cezasına karar verilmiştir. 21 Rebî’ü’l-âhir[1]327 
(M. 12 Mayıs 1909) 

97.Belge/1.Hüküm: İstanbul tersane ateşçi kaosu olayında, Trabzonlu Ali bin 
Mustafa’nın ve Tirebolulu Temel ibn Mehmed, silahlanarak Ali Kabulu Beği’ni zorla 
bahriye dairesine teslim etmiş olmalarından dolayı askeri ceza kanunu gereğince 
şahısların idamlarına karar verilmiştir. 22 Rebî’ü’l-âhir1327 (M. 13 Mayıs 1909) 

97.Belge/2.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilal hareketinde mülazım Kazım 
Mahmud Şevket Paşa’nın isyana katılanların ve isyancıların taleplerini tophaneye 
giderek iletme ve yağma girişiminde bulunmasından dolayı idam cezasına karar 
verilmiştir. 25 Rebiü’lahir [1]327 (M. 16 Mayıs 1909) 

97.Belge/4.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilalden sonra irtica hareketlerinde 
bulunmuş olan Divan-ı Hümayun kalemi Hakkı Beğ, isyancıları teşvik ve tahrik 
eylemesinden dolayı idam edilmesine karar verilmiştir. 10 Cemâziye’l-evvel [1]327 
(M. 30 Mayıs 1909) 
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98.Belge/5.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilalde, polis Ali Efendi ibn Yusuf ile 
jandarma Salih bin Mustafa’nın isyancılara silah depolarını yağmalattırmak ve 
mitralyöz bölüğüne hücum ettirmelerinden dolayı idam edilmelerine karar 
verilmiştir. 6 Cemâziye’l-evvel [1]327 (M. 26 Mayıs 1909) 

99.Belge/3.Hüküm: 1909 İstanbul askeri ihtilalde, halkın fikirlerini hükümete karşı 
tahrik etmeleri ve irticaya sebep olmalarından dolayı Çuhar Ağa, Tevfik, Lütfi, 
Tayyar, Hacı Mustafa, Halil ve Nadir Fevzi’nin idamlarına karar verilmiş olup Kürd 
Ali Haydar’ın müebbeden küreğe konulmasına karar verilmiştir. 5 Cemâziye’l-evvel 
[1]327 (M. 14 Haziran 1909)   
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SONUÇ 

 Adlî birimlere dair ihtilaflı bilgiler içeren mahkeme kayıtları yargının birçok 
yönünü ihtiva etmektedir. Osmanlı devleti, Tanzima kadar kendi usulleri 
çerçevesinde hukukî yapısını şekillendirmiştir. Gerek iç etkenler gerekse dış etkenler 
buna sebep olmuştur. Büyüyen bir fidan gibi Osmanlı hukukunun, uzun yıllar süren 
kanunların bir araya gelmesiyle vücud bulmuştur. Bu nedenle Osmanlı hukukunu bir 
dönem belirleyerek ayırmak yerine devamlı gelişen, gelişime katkı sağlayan iç ve dış 
etkenlerin tamamı ile çağına imtizaç sağlayan bir hukuk bütünü olarak bakmak daha 
doğru olacaktır. Hukuk içerisinde özel hukuk dalı olan ceza hukuku da değişim 
evresi geçirmiştir. En önemli kanıt çalışılan 10 Numaralı Kısas Defteri, çağına ayak 
uydurma sürecinde reforme edilmiş adalet sistemi ve bu başlığa giren yeni 
kanunların ürünüdür. Ceza hukukunun uygulanması aşamasında reform öncesi 
mahkemelerde varlığını sürdürürken yeni mahkemeler kurulmuştur. Osmanlı’nın 
hukuk sistemi bu açıdan reform yolunda ikiliği ortaya çıkardığı görülmektedi. 
Nitekim bunun sonucu olarak davalar hem nizamiye hem de şer‘îyye 
mahkemelerinde görülmeye başlanmıştır. Yeni mahkemelerde davaların çözümü 
aşamasında 1858 Tarihli Ceza Kanunnamesi ile hem de İslam hukuku ceza 
müeyyidelerine göre sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. İslam ceza hukuku kurallarının 
ve 1858 Tarihli Ceza Kanunun maddelerinin yaptırımı da bu ikili ortamı 
kuvvetlendirmiştir.  Tanzimat döneminde yaşanan düalizm bu durumun sonucudur. 
Karma mahkemeler olan Nizamiye Mahkemeleri kurulmuş ancak geleneksel şer‘îyye 
mahkemelerinin işleyişinin devam edilmesi davaların; nizamiye mahkemesince 
verilen cezaya şer‘îyye mahkemesince, bazen uygun görülmüş bazen de şer’an sabit 
olmamasından şer‘îyye mahkemesince cezanın katılığına aykırı karar verilmiştir. 
Kısas cezalarının uygulanamaması veya kanuna ayrıkı bir yaptırıma sebebiyet 
vermiştir. Yargı alanında yaşanan ikilik bu tür aksaklıkları doğurmuştur.   

 Kısas Defteri 1874-1909 yılları arasında tutulmuş, 234 sayfa olup 104 
belgedir. 289 vaka hüküm kayda geçmiştir. Bu hükümlerde birçok vaka çeşidi intikal 
etmiştir. Kısas defteri olması hasebiyle vakalar idam cezasını gerektiren olaylardan 
meydana gelmiştir. Çeşitli husumetlerden dolayı adam öldürme, eşkıyalık, devlete 
hainlik ve siyasi olaylar neticesinde idam cezası hükmü çıkmıştır. Dönemin yeni 
ceza kanunnamesine karşı idam cezalarının genel çerçevede İslam hukukuna göre 
işlenmiştir. Kanunnameye göre adam öldürme suçunda idam cezası verilmektedir. 
İdam uygulanamıyorsa kanunnameye göre kürek, hapis ve kal‘a-bendlik cezası 
verilmektedir. Vakaların çözülmesinin uygulanmasında kanunun bu surette 
işlemediği şeriata göre; adam öldüren birine idam cezası verilmesi durumunda suçu 
hafifletici sebeplerden dolayı varislerin affı talep edilmiştir. Genellikle bu 
uygulamaya da rastlanılmıştır. Bir vakada şüphenin var olması veya kısasın 
uygulanamayacağı durumlarda varislerin affına başvurulmuş ve af gerçekleşmişse 
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mahkeme kamu davasını sürdürerek, faillerin işlediği suçu cezasız bırakmayarak 
başkaca ceza vermiştir. Bu cezanın caydırıcı yönü ağır olmasından 15 yıl ve 
müebbeden kürek cezası olmuştur. Günümüzde adam öldürmenin müebbet hapis ve 
hafifletici sebepler bulunmuyorsa 15 yıldan az olmamak suretiyle hapis cezasının bir 
örneğidir. O dönemde hapis cezası için yeni bir inşanın yapılmaya başlanmasından 
dolayı bu ceza vakada katle yardımcı kişiler ve iştirakçiler için verilmiştir.  24 
saatten 3 yıl gibi değişen bir süre belirlenmiştir. Verilen diğer bir ceza ise 
müebbeden kale hapsi veya muvakkaten kale hapsidir. Osmanlı’nın kısas cezası 
davalarının ehemmiyetinden dolayı hükümler fail, mağdur ve şahitler hakkına detaylı 
bilgiler ele alınmıştır.   

 10 Numaralı Kısas Defteri’nden yola çıkarak dönemin yargı sürecini ve genel 
ceza hukuku yapısının görülmesi açısından kayda değer bir defterdir. Bu dönem 
yargının en önemli özellik dinî bakımdan karma mahkemeler olmasıdır. Müslim ve 
Gayrimüslim vatandaşlar arasında ve Gayrimüslimlerin kendi aralarında yaşanan 
vakalar da nizamiye mahkemelerinde görülmüştür. Şer‘î hükümler ve ceza 
kanunnamesinin maddeleri din ayrımı yapılmaksızın Müslim ve Gayrimüslim için 
eşit şekilde uygulanmıştır. Klasik dönemde, birlikte uygulanan örfî ve şer‘î 
hükümlerin yerine bu dönemde modern olarak hazırlanan ceza kanunnamesi ve yine 
şer‘î hükümler birlikte uygulanmıştır. Bu ikilik bir katl vakasının uygulanmasına 
yansıması yargının işleyişindeki durumu göstermektedir. Ceza kanunnamesine göre 
failin idamı gerekmekte olup şeriata göre de kısasına hükmedilmiş olmasına rağmen 
fetvâhânenin belirtmesine göre maktulün varisleri faili affederse kısas düşecek ve 
dava şeriata göre çözülmüş olacaktı. Hükümlerde bu ifadelere rastlanmış olması 
tanzimat döneminde modern çağa uyum aşaması yolunda Osmanlı geleneksel 
usulleri devam etmiştir. Hükümlerde yenileşme uygun diğer bir husus ise günümüz 
modern davalara uygun olarak cezaların dayandığı kanun maddesi ilan edilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde hukuk yapısına ehemmiyet vermesinden dolayı 
Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile çağına uygun olarak faaliyet gösteren yeni 
mahkemeler kurulmuştur. Adaletin korunması ve genel düzenin bozulmasının 
engellemesi hususundan yargıya ve kurumlarına önem verilmiştir. Tanzimat 
döneminde adaletin korunmasına verilen önemin bir derece daha artması, yargının 
iyileştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Hükümetin yargı politikalarını yenilikleri 
uygulamaya koysa bile aksaklıkların ve kanunlara aykırı hareket edilmesinin önüne 
geçilememiştir. İlk bölümde ele alınan konularla dönemin yargı süreci anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Tanzimat öncesi ve sonrasında idam cezasının verilmesi ve 
uygulanmasındaki değişimler ele alınmıştır. Tanzimat sonrasındaki kısas cezasını 
görmek için defterdeki hükümler örnekle değerlendirilmiştir. Konuların tekrarından 
kaçınılması ile sonuç kısmı kısa tutulmuştur. 
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Defterin Transkripti (sayfa no:1 belge no: 1 şeklinde numaralandırılmıştır.) 

Hazâ defter-i kısâs der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ Hazret-i Hüseyin Avni 
Paşa ve Nâzır-ı Umûr-ı Hâriciye Hazret-i Ahmed Arifi Paşa nâle mâ-yetemennâ 
hümâ el-vâki‘ Fî Evâil-i Recebü’l-mürecceb sene 1291 (1-10 Ağustos 1874) 

[S.1/B.2] 

Hüküm 1: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîriği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûyaya hüküm ki. 

Bağdad’ta vâki‘ Kızali Mahmiyeli Yahudi Rubi’nin hânesine gece duhûl ile eşyasını 
sirkat iden ve üzerlerine giden adamlardan Paspan Vehib dahi silâh endahtıyla İlban 
eşhâsdan Razuki bin İshak hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiye ve mürâfa‘a-i 
şer‘îyyeyi mutazammın tevarüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden Ahkâm-ı 
Adliyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhakemât-ı cezâiyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen altı senesi Şa‘bân’ının yirmi yedinci gecesi merkûm Rubin 
hânesinde yatur iken saat altı raddelerinde sekiz nefer eşhâs divardan düşüb 
muâmele-i cebr icrâsıyla derûnhânede bulunan emvâlini gasb ederek firar ettikten 
sonra vukû‘ bulan feryadı üzerine hükümet me’mûrları eşhâs-ı mezbûre bir hânede 
emvâl-i mesrûke taksim etmekte olduklarını bâ-müşâhade tutmağa teşebbüs etdikleri 
esnâda mezbûr Paspan Vehib katl olduğunu iddi‘â eylediğini ve muâmele ettirildikte 
merkûm Paspan Vehib göğsüne kurşun isabet ederek müteessiren vefât etmiş olduğu 
memleket cerrâhı tarafından raport ile haber verildiğine mebnî keyfiyyet me’mûr 
mûmâ-ileyhâdan istifâr olundukta zâbtiye Kadam ile Hacı Vehib ol-gece zâbtiyye 
Hacı Fettah ve İbrahim ile birlikde kol gezerler iken mahalle-i mezkûrede işitdikleri 
feryad üzerine oraya vardıklarında merkûm Rubin hânesine sekiz on nefer eşhâs 
girub emvâlini sirkat eylediklerini söylemesiyle sabıkalı takımdan merkûm Razuki 
hakkında şübhe ettikleriyle evvel-emirde inhâ hânesi taharrî olunmuş isede kendisini 
bulamadıklarından şübhe üzerine merkûman Mehmed el-Fazl mahallesinde vâki 
evvelki validesi hânesine semtine gidilub komşularının damında gizlenerek 
mezbûrenin hânesine bakdıklarında merkûm Razuki ile biraderi İbrahim ve Abbas 
bin Ebu Tayyar İdris Vatta bin hacı Beşe ve Abbas el-Hüveydi ve diğer teşhîs 
edemedikleri çend nefer adamlar eşya taksim etmekte olduklarını görmelerine 
hükümete ihbâr ettiklerinde birlikte gitmiş olan Yüzbaşı Ahmet ve teftîş me’mûru 
İbrahim ve Muhtar Abbas ve çend nefer asker zâbtiyye ve mezbûr Paspan’ın sabaha 
karşı hânenin etrafını kuşatıp muhtar kapıyı çaldıkta eşhâsı merkûme hemen eşyayı 
terk ile dama çıkıp teşhîr-i silâh etmeleriyle ellerinde bulunan mûkâbele esnasında 
merkûm Vehib Razuki’ye dam üzerinde topuz ile darb etmesiyle ol-dahi Vehib’i 
silâh endahtıyla katl eylediğini ve o halde eşhâs-ı merkûmenin firar eylemeleri 
üzerine hâneye girub eşya-ı magsûbe ile Habibe ve Zahide hatunları getürdüklerini 
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ihbâr eyledikleri ve eşhâs-ı merkûmeden Razuki’nin biraderi İbrahim ve Abbas bin 
Ebu Tayyar İdris bir takım eşkıya ile Necd Kal‘asına tağrib olunub diğerleri dahi 
firari bulundukları cihetle ahvâl-i muvâcehe icrâ kılınamadığından ta’mik tedkîkât 
kâtl olmadığı halde merkûm Razuki muahharan der-dest olunmasıyla tedkîkât-ı 
istintâkiyye lede’l-ibtidâr fi‘l-i mezkûre cür’eti külliyen inkâr etmiş ve merkûman 
Kadam ve Haci Vehib dahi ihbârlarından tekevvün ile eşhâs-ı merkûmeye firar 
edemediklerini vukû‘ bulan mukâbelede bâ-çun denilub mezbûre Vehib kimin 
tarafından katl olunduğunu bilemediklerini söylemiş iselerde sebk iden ihbârları 
varakâsı huzûrlarında kain olundukta merkûman Kadam ve Haci Yusuf ile beraber 
muahharîn tahvîl-i lisân etmeleri bir maksuda mebnî olmayub ancak meclis-i celb 
oldukları vakt-i i’raca keyifsiz olarak söylediklerini bilmediklerinden nişân 
eylediğini Razuki’nin muvaceresinde ifade etmelerini me’mûr mûmâ-ileyh bölük 
ağası olması dahi merkûman Kadam ve Hacı Vehib gece saat dokuz buçukta zabit 
kolunun etrafını sardıklarını ve kendusiyle çend nefer âsâkir-i zabtiye mezkûr 
hânenin bir cür’etinde vâki‘ harâbhânenin damına çıkıb derununa baktıklarında yedi 
sekiz nefer sârika taksîm etmekte olduklarını gördüğü ve Hacı Vehib’in çağırması 
üzerine eşhâs-ı merkûmenin silâh endahtlarını ve ol-esnâda kendüleri tarafından dahi 
mukâbele edilerek sâriklerhânenin kapusundan firar eylediklerini ve fakat sâriklerin 
kimler olduğunu teşhîs edemediğini ve asâkir-i zâbtiyye mülâzimlerinden Casim ile 
Hacı Fettah dahi Razuki ile meşahîr-i eşkiyadan merkûman Abbas Vatta ve Abbas 
el-Hüveydi isimlerini bilmediği daha dört nefer eşhâs zikr olunan hânede emvâl-i 
maksûdeye taksîm olduklarını ve muahharan kendulerine silâh attıklarını görmüş 
iselerde merkûm Paspan’ın katlini müşâhede etmediklerini mâal-half ihbâr 
eylemelerine ve merkûm Razuki’nin isimleri Ahmed ve Karuri ve İbrahim ile evvelki 
validesi Habibe ve ol-gece mezkûr hânede bulunan mezbûre Zahide dahi Razuki ile 
nişancı Hüseyin ve Abbas bin Hüveydi, Abbas bin Ebu Tayyar İdris Vefur bin 
Mahmud el-Kürdi ve âsâkir-i nizâmiyye efrâdından diğer Abbas Vatta bin Hacı Beşe 
nâm yedi nefer Keşan bir takım eşyayı hâmil oldukları ol-beyinlerinde taksîm ederler 
iken asâkir-i zâbtiyye kolu tarafından basıldıklarını ve o halde eşhâs-ı merkûme 
silâha davranarak mukâbele ettiklerinde sonra cümlesi firar ile ludûllerini tuttukarını 
söyledikleri ve merkûm Razuki’nin biraderi Kuduri dahi hadisenin ol-beyanından 
haberi olmayıb yalnız hânede vukû‘ bulan gürültüleri üzerine beyân olduğunu ve 
biraderi Razuki’nin bir takım sâriklerle gelub kul tarafından basıldığı validesinden 
işitdiğini ve sâriklerle zâbtiyyelerin yekdiğerine silâh atmakta bulunduklarını 
gördüğünü ifade eylediği zâbtiyye olay meclisinden tutulan istintâknâmelerinde 
münderic bulunmasına nazaran merkûm Razuki’nin diğer refikleri merkûman Paspan 
Vehib’i katl eylediği beyan etdikten sonra yüz yetmiş dördüncü madde-i 
kanûniye’nin fıkra-i ahiresi mûcebince icrâ-yı mücâzâta iş’âr olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran merkûm Razuki’nin ma’lûmu’l-esâmi refîka el-Hüveydi Beğin 
hânesine bâ-duhûl fi‘il-i sirkate cesaret eylediği ve içlerinden merkûm Razuki’nin 
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üzerilerine varan me’mûrda silâh endaht ederek merkûman Paspan fevt ettiği ihbâran 
vâkıa ve emarât-ı mevcûde ile madde-i kanûniyede bir kimse min-gayr-i taammüden 
bir şahsı ıtlâk etmiş ise beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat iş bu telef-i nefs 
kaziyyesi ahâr bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ ve ba‘de’l-icrâ veyahud bir 
cünhayı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs eden şahıs kanûnen i‘dâm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Razuki’nin madde-i mezkûrenin fıkra-i 
ahîresi hükmüne tevfikân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmı bize lâzım gelen emr-i 
şerîfim tasdîri dîvân-ı mezkûrede ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irade-i seniyye-i 
mülûkânem mehabet-rîz-i sunûh ve sudûr olmuş ve diğerleri hakkında makam-ı celîl-
i vekâlet-i mutlâkâm canîbinden tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşârûn-
ileyhsin merkûm Razuki’nin ber-mûceb-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mübaderet eyleyesin.  

Fî 8 Receb [1]291 M. 21 Ağustos 1874 mukâbele olmuştur. 

 [S.2/B.2]  

Hüküm 1:Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecîdî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim Ali Said Paşa iclâluhûya hüküm ki, 

Şekâvet-i müstemirre ashâbından olub katl ve cürm ve gasb-ı mal fezâ-i baht ictisâr 
iden Konan Karyeli Zeynel nâm şahıs ile oğlu Salih ve yeğeni Yusuf ve merkûmlara 
refâkat ettiği haber verilen Istranca karyeli Süleyman nâm şahıslar haklarında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı nizâmiyeyi hâvî tevârüd eden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet 
mazbâtası ve evrâk-ı istintâkiyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâiye dâiresinden kaleme alınan mazbâta meâlinde merkûm Zeynel 
mezbûrân Salih ve Yusuf ile birlikte Kalkandelenli Nikola Veled-i İstanço ve Pojen 
veled-i Tire ve Sülbin Veled-i Todor ve Petre Veled-i Ban ve muhtar Gevro Veled-i 
İstonçe ve Tariçe ve Milos veled-i Arso Kocabaşı diğer Tariçe ve Kuzman ve Gozgi 
ve Bentovlo Tutto veled-i Kitban ve Pasan’ın ve bir tabanca buluşunun karyelik 
ahalisinden Niko’nun emvâlini gasb ve İsmelko veled-i İsta Niko’nun gece hânesine 
girub merkûmu oğlu ile bir aylık hamile bulunan gelinini ve bir akçe maddesinden 
dolayı Senarit nâm şahsı katl ettikleri gece merkûmlardan Salih ile Yusuf’un tüfenk 
maddesinden dolayı bu kapuyı ıtlâk ettikleri ve merkûm Zeynel’in miyanelerinde 
sefan iden münâzaa üzerine yalnız olarak Bayezid’i ve Salih’in dahi Avarınca 
karyesi haricinde Elvinboyu katl ettikleri iddia olunması ve merkûm Süleyman dahi 
merkûman Salih ve Yusuf’a refakat ve yatakluk eylediği istibâr kılınması hasebiyle 
merkûmûn Zeynel ve Salih ve Yusuf ve Süleyman ahz u girift olunarak tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidar Zeynel oğlu Salih’in canib-i hükümetden aranıldığı esnâda 
merkûm Senarit kendülerinin alıb getürülmelerini teshîle çalışmış ve Bayezid dahi 
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bir kiraz ağacından dolayı mezbûr Salih ile münâzaa etmiş olunmasına mebnî 
Senarit’in yolunu bekleyerek Bayezid’e dahi tesadüf ederek tüfenk kurşunuyla katl 
ve ıtlâk [s.4] eylediğini ikrâr ve ef’âl-i sairede medhâlini inkâr eylemiş ve Salih ile 
Yusuf dahi mezbûr Zeynel’in kendülerini firara tergîb eylemesi üzerine bir müddet 
ikisi birlikte dağlara giderek muahharan Zeynel kendülerini bulub Milan nam 
hıristiyanın hânesine gittiklerinde taraf-ı hükümetde basılmış oldukları cihetle Zeynel 
mürâfaa kasdıyla dışarı çıkarak birçok silâh endaht olunmasıyla kendülerinin hâne-i 
mezkûrun diğer kapısından firar edub bir daha merkûm ile birleşmediklerini 
dermiyân ile ef’âl-i mezkûrede medhâllerini ve Süleyman dahi merkûman Salih ve 
Yusuf karyelik ahalisinden Mustafa Çavuş nam kimesnenin hânesine gelerek bir 
gece müsaferetle ferdası merkûm Mustafa Çavuş bunların teşbîh etmesini 
söylemesiyle kendüsü dahi merkûmların tanınmadığı halde Pirizren’e doğru biraz 
götürmüş olduklarından havfen ittibâ-en firar ettiği ve merkûman Pirizren’e 
giderlerken esnâ-yı râhda Zeynel’in Hüseyin olduğunu işitmeleriyle merkûm 
Mustafa Çavuş’un yeğeni Numan ile yine Istranca karyesine avdetle oradan 
Konlan’a gittiklerini muahharan merkûm Numan’dan işitdiğini beyan ile merkûmlara 
refakatini münkir bulunmuş iselerde Marko veled-i Peto ve Yanko veled-i Damyan 
ve Bilazo veled-i İstoyan vesair kesan müddeîlerden Nikola veled-i İstanço ve Pozin 
veled-i Petre ve Vasili veled-i Todo ve Petre veled-i Yana ve Gevro veled-i İstanço 
ve Miloş veled-i Arso ve Gevre veled-i Tariçe ve Yana veled-i Tarika’nın iddialarını 
tasdîk etmelerine ve merkûm Mustafa Çavuş dahi mezbûrân Salih ve Yusuf’un 
hânesine geldikleri vakit kendüsü li-maslahati kırda bulunub gece avdetle ale’s-sabah 
merkûmları hânede görerek bade Süleyman dahi Malborova merkûmlar ile biraz 
konuştuktan sonra avcı birlikte çıkub gittiklerini ve merkûm Numan ise merkûmları 
asla tanımadığını ve Süleyman’ın bir şey demediğini ifade etmelerine mebnî icra 
edilen müvâcehede merkûm Süleyman tahvîl-i lisan ile merkûman Salih ve Yusuf’un 
Istranca karyesine avdetlerini kendülerini alub doğruca Konla’na karyesine 
getürdüğünü söylemesiyle ifadât-ı vâkı‘asında olan miyânının sebebi soruldukda 
mukeddâma dahi böyle söylemiş idüğünü ve merkûmlar beyanca bir adam oldukları 
cihetle bunları yalnız bil-katlde terk edemediğinden mezkûr Konlana karyesine kadar 
götürdüğünü ifade etmesine nazaran merkûmlardan Zeynel’in katl-i müte‘ammid ve 
gasb ve Salih ve Yusuf’u gâsıb oldukları ve Süleyman’ın dahi merkûman Salih ve 
Yusuf’un cânib-i hükümetden aranıldığı esnâda bunları karyelerine aşırmış olduğu 
yemin etmiş olmağla Zeynel’in yüz beşinci madde-i kanûniye hükmüne tevfîkân 
i‘dâmı ve diğerlerinin dahi edâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı 
iş’are nazaran merkûm Zeynel’in katl-i müte‘ammid ve gâsıb olduğu ikrâr ve 
ihbarât-ı vâkı‘a ve emârât-ı mevcude ile mebnî eylediğini ve zikr olunan yüz beşinci 
madde-i kanûniyede bir kimsenin taammüden katl olduğu kanûnen ta‘ahhuk eyler ise 
kanûnen i‘dâm olunur deyu muharrer bulunduğuna binâen madde-i mezkûre 
hükmüne tevfikân merkûm Zeynel’in münâsib bir mahalde i‘dâm olunması bâbında 
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lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri lâzım geleceği ifade olunması ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istîzân ber-minvâl muharrer icrâsı husûsuna emr 
ve irade-i seniyye-i mülukânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve mûcebince 
diğerlerinin kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mübaderet eylesin.  

Fi/8 Receb [1]291 M.21 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.3/B.3] 

Hüküm 1:Rum İli Beğlerbeğiliği yaya evlerinden Kıbrıs Cezîresi mutasarrıfı olub 
ikinci rütbe mecîdî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Nazif Paşa dâmet mualihû ve 
Değirmenlik kazâsı naîb ve müftîsi zîde ilmuhûya ve azâ-yı meclis zîde mecduhûma 
hüküm ki. 

Kıbrıs Ceziresinde vâki‘ Değirmenlik kazâsına tâbi‘ Anlınca Karyesi ahalisinden 
Haci Cerkafo veled-i Borgi’nin kâtili bulunan karye-i mezbûreli Yani veled-i Yorgi 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi mutazammın 
tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
istintâkiyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâiyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Zi-l-
ka’de’sinin yirmibeşinci Pazarertesi gece saat altı karârlarında mekûm Haci Cerkafo 
karındaşı Mihail ile hânesinde yemek yerler iken merkûm Yani Balvarod mezbûr 
Haci Cerkafo zevcesi Mezugore’yi mezbûr Yani’den kıskandığı cihetle hânesine 
gelmemesi evvelce tenbîh etmiş olduğu halde böyle vakitsiz hânesine gelmesinden 
dolayı beyinlerinde bazı mertebe-i söz tekevvün etmesi üzerine merkûm Yani 
mezbûre Mezugore’nin kendüsüne bazı emanetler i’tâ edub hânesinde mahfûz 
bulunduğunu söyleyerek li-ecl il-irâe merkûm Haci Cerkafo’yu hânesine davet 
eylediğinden Haci Cerkafo dahi der-akab kalkub karındaşı Mihail ile mezbûr 
Yani’nin hânesine giderler iken karye-i mezbûreli Haci Mihail Kazâmya ve kiracı 
Haci Hara Tabo’ya tesadüfle beş kişi oldukları halde Yani’nin hânesine girdiklerinde 
mezbûr Yani evvelce odasına duhûl ile tüfengini alub dışarıya çıkarak eşine 
göstereceğim emanet budur deyu mezkûr tüfengi endaht ile kurşunu merkûm Haci 
Cerkafo’nun sol bâzûsu üzerine isâbetle cerh ettiğini merkûm Haci Mihail Kazâmya 
görmesiyle vukû’ bulan feryadı üzerine komşularından ve ihtiyâr meclis a’zâsından 
Haci Caber Yano ile saireleri gelerek mezbûr Haci Cerfako’nun urulmuş (vurulmuş) 
olduğunu gördüklerinde kimin urduğunu mezbûr Yani’den lede’s-sûal ben urdum 
deyü i’tirâf eylediğinden tutulub hükümete teslim olduğu ve merkûm Haci Cerfako 
yirmi dört saat mürûrunda bi’t-teessür vefât eylediği iddia olunması ve merkûm keşf 
ettirildikte sol bâzûsu üzerinden bir na’l mikdarı cürm olub müteessiren vefât 
eylediği i‘lâm ve raport ile beyan kılınması üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr merkûm Yani o gece hânesinde yatur iken müteveffa-yı merkûm önlerinde ve 
karındaşı Mihail ile Kımaklı karyeli Haci Hara Tabo girude hânesine duhûl ile 
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merkûm Cerfako kendüsünu ıtlâk etmek üzere elinde bulunan bıçakla üzerine hücum 
eylediğinden kendüsü mezkûr bıçağı kapınca parmaklarıyla ucu kesilmiş olduğunu 
müteâkıb duvarda asılı bulunan tüfengi mezbûr Haci Cerfako kapup demir tarafından 
tutarak kûzağıyla başını darb eylediği anda kendüsü yere düşüb tüfenk dahi ateş 
alarak merkûmûn bu sûretle urulduğunu serd ile katl-i mezbûrun kendüsünden 
sudûrunu inkâr etmiş isede merkûm Haci Mihail Kazâmya ber-vechi iddia katl-i 
mezbûrun merkûm Yani’den sudûrunu gördüğünü ve evvelce beraber bulunan 
Kaymaklı karyeli Haci Hara Tabo’nun diyâr-ı âhara gidub henüz avdet etmediğini ve 
merkûmûn Haci Caber Yano ve Cerfako veled-i Hristoki ve Haci Berakoli dahi 
mezbûr Haci Mihail Kazâmya vukû‘ bulan feryadı üzerine hâne-i mezkure 
gittiklerinde merkûm Haci Cerfako’nun oda kapusu önünde mecrûhan yattığını ve 
yanında karındaşı Mihail ve Haci Mihail Kazâmya ve Haci Hara Tabo’nun durmakta 
olduklarını görüb kimin urduğunu Yani’den suâl eylediklerinde öldürmeğe 
geldiğinden ve elimi cerh ettiğinden urdum deyu ikrâr etmiş olduğunu ve merkûm 
Haci Cerfako’nun yanında bıçak olmadığından merkûmu tutub teslim eylediğini 
yemin ile gıyâben ve muvâcehle ihbâr eylemelerine nazaran merkûm Yani’den kol 
ve inkârı vahî olub beyinlerinde vukû‘ bulan münâzaa-i akıbette feverân-ı gazabla 
min-gayr-ı taammüdin katl-i mezkûru ifâ’ eylediği sabit olmuş olduğundan icrâ-yı 
mücâzâtı inhâ ve iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î müfâdı dahi merkûm Yani tasaddî 
eylediği def‘inin isbâttan izhâr-ı acez edüb taleb-i tahlîf dahi olmamağla kavl-i 
mücerrediyle nesne sabit olmadığı ba‘de’l-tefhîm verese-i maktûlün müddeîlerine 
ikâme eyledikleri dört neferden biri muayene-i katle ve avcı merkûm Yani’ninin katl-
i amdî tav‘an ikrârına şehâdet etmeleriyle ba‘de’l-tadîl şehâdetlerinin kabulüyle 
mûcebince kâtil-i merkûmûn ve res’en kâtil huzûrlarında kısâsına hüküm olduğunu 
beyandan ibâret ve husûs-ı mezkûrede katl-i ammdi ikrâr-ı şehâdet eden şühûd-ı 
merkûmûnun aded ve rüesaları nisab-ı şehâdetine bâliğ olmağla bu sûretde lede’l-
teklîf verese-i kâtilden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmedikleri halde bi’z-zât huzûrlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı 
lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş’âre 
nazaran katl-i mezbûrun min-gayr-i taammüdin merkûm Yani’den sudûru ihbârât ile 
nizâmen ve mûceb-i kısâs idüğü şer‘an sabit ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık 
olduğundan cânib-i fetvâhâneden vâki‘ olan işaret mûcebince lede’l-teklîf verese-i 
kâtilden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde 
talebleriyle bi’z-zât huzûrlarında nühm ü şer‘î kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı vesâir 
mazhar-ı ‘afv olur veya sulh-ı vukû‘ bulur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından 
istizâ-yı şer‘îsi bi’l-icrâ kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdir olunarak keyfiyyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm-ı iş‘âr kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerifimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l- 
istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irade-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın siz ki mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
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mumâileyhimsiz keyfiyyet-i ma‘lûmunuz olduk da ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şer‘îat-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin der-bâr-ı 
şevket-karâr mülûkânem iş‘ârına mübâderet eylemeniz bâbında.   

Fî 4 Recep [1]291 M.17 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2:Yedinci Ordu-yı hümâyûn müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve hâmil 
olan vezîrim Eyüp Paşa iclâluhûya ve Hudeyde nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve azâ-
yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Hudeyde Kasabasında vâki‘ Beytül-Fakih Nâhiyesi’ne müzâf Zuratif Kabilesi Şeyhi 
Mehmed Hasan ile asâkir zâbtiyye neferâtından Hasan’ın kâtilleri ve asâkir-i 
merkûmeden onbaşı Mehmed cârihleri bulunan kabiline merkûm meşâyihinden 
İbrahim’in oğulları Hüseyin ve Ali ve Caber ile muînlerinde olan Şeyh İbrahim ve 
karındaşı oğulları Caber ve İbrahim veled-i İsmail haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevarüd iden tahrîrât ile istintâknâmelü 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve iki i‘lâmı şer‘î ve evrâk-ı saire Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhakemât-ı cezâîye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde merkûm Şeyh İbrahim istifâ-yı meşhûra olarak bir takım avnesiyle 
beraber nahiye-i mezkûr ahalisiyle ebnâ-yı sebîlden gasb-ı emvâle ictisâr eylediği 
gibi zimmetinde mal-ı mîrî bulunduğu cihetle mal-ı mezbûru tahsîl olunmak ve 
muhâlefet eylediği sûretde kendisi cânib-i hükümete celb edilmek üzere kabilen 
mezkûre Şeyh merkûm Mehmed Hasan’ın muînine asâkir zâbtiyyeden iki onbaşı ile 
tevâbi’ askerînden üç nefer terfîk olunduğu ve Şeyh merkûm muîninde kendi 
cemâatinden birkaç adam bulunduğu halde mahall-i mezkûrde i’dâm olunmaları 
cihetle bunların oraya vusûllerinde merkûm Şeyh İbrahim’in adem-i itâat silâha 
davranması mülâbesesiyle ahz u girift olunub mukayyeden nahiye-i mezkûreye 
götürülür iken esnâ-yı rahde Keşfü’l-def’ nam mahallede Şeyhi merkûmûn oğulları 
merkûmûn Hüseyin Ali ve Caber ile karındaşı oğulları diğer Caber ve İbrahim beş 
nefer oldukları halde önlerine çıkarak babalarının salıverilmesini muhâfazasına 
me’mûr asâkir zâbtiyye sûret-i cebriyede teklif eylediklerinde kabile-i merkûme 
şeyhi olub muhâfaza me’mûrinini asâkir-i merkûmenin yanlarında bulunan merkûm 
Mehmed Hasan nush ve pend eylemiş isede teessir etmeyib ısdar olunmasına telef-i 
nüfus vukû‘ malhûz bulunduğu ve merkûmûn her ne vakit olsa ahz u girifti mümkün 
olacağı [s.5] cihetle salıverilmesi asâkir merkûmeye söylemesi üzerine burağılarak 
Şeyh-i merkûm ile kabilesi Beytül-Fakih’e doğru giderler iken merkûm Şeyh 
İbrahim ellerinin bağını çözerek kendi karındaşı oğulları ilhâk ile cümlesi birden 
Şeyh Mehmed Hasan ile refikleri üzerlerine hücum etmeleriyle nerefât-ı 
merkûmeden birisi havaya doğru bir silâh endaht edildikte eşkıya-ı merkûmeden 
kafası taraflarından silâh endaht olunmasıyla merkûm Hüseyin bin İbrahim’in 
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eylediği tüfenk kurşununun Şeyh Mehmed Hasan’ın göbeği üzerine isâbetle 
mecrûhen ve müteessiren vefât eylediği misüllû Ali bin İbrahim’in kurşunu dahi 
neferât-ı merkûmeden Hasan’ın isâbetle mecrûh olduğu akıbetinde merkûman Ali ve 
karındaşı Caber kılıçlar ile dahi merkûmu pare pare eyledikleri ve avarelik Mehmed 
onbaşısı dahi başının arka tarafından yaralandığı istihbar kılınması cihetle eşkıya-ı 
mezkûre ile götürülerek tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr hadise-i mezbûreyi 
kâmilen ikrâr ve tasdik eyledikleri misüllû tahkîkât-ı saire dahi bu merkezede dâir 
olunmasına nazaran merkûm Hüseyin bin İbrahim mezbûr Şeyh Mehmed’in ve 
Caber ve Ali dahi nefer Hasan’ın müte‘ammid en kâtilleri olub Caber ve İbrahim 
vildân İsmail ile Şeyh İbrahim dahi fi‘l-i kâtilde merkûmûne muâvenet etdikleri 
anlaşıldığı cihetle kâtillerin yüz yetmişinci madde-i kanûniye mûcîbince i‘dâm 
olunmalarına ve merkûmûn İsmail oğulları Caber İbrahim ile Şeyh İbrahim’in dahi 
yüz yetmişinci madde-i hükmünce muvâkketen küreğe konulmalarına karâr verildiği 
misüllû kâtillerin şer’ân dahi kısâslarına hüküm olunduğunu inhâ ve iş’âr kılınmış ve 
iki kıt‘a i‘lâm-ı şer‘îden birinin malı maktûl Hasan’ın zâhirde vâris-i ma’rûf ve 
ma’rûfesi olmamakla terekesi cânîb-i beyt-ül-mâla ve vîlâyeti dahi taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ait olduğu halde kâtilen Caber ve Ali’nin mezbûr Hasan’ı mûcibi kısâs 
olan katl ile öldürdükleri tâyıan ikrârlarıyla bade’l-subût mûcîbince kâtilen 
mezbûranın icrâ-yı kısâsları veyahud kazâdan deyn-i recül olan on bin dirhem 
şer‘înin cânib-i beyt-ül-mâl içün kendülerinden ahz ile ıtlâkları emr ve irâde-i 
şâhâneme menût idüğünü beyandan ibâret olmamağla şefinden hangisi irâde-i 
seniyye-i padişâhâneme muvafık ise ol-vech ile icrâ-yı iktizâsı emr-i meşrû‘ idüğü ve 
diğerinin malı dahi kâtil Hüseyin’in maktûl Mehmed mûcîb-i kısâs olan katl ise katl 
eylediği tâyıan ikrârıyla bade’l-subût mûcîbince verese-i maktûlün huzûrlarında 
kâtil-i mezbûrun bir nühüm-i şer‘î kısâsına hüküm olunduğunu beyandan ibâret 
bulunduğu cihetle verese-i kâtilden hiç birisi kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv ve sulhâ 
rağbet etmediği halde verese-i kâtilin bi’l-zât huzûrlarında talebleriyle bir nühm-i 
şer‘î kâtil-i mezbûrun icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği cânîb-i fetvâ-hâneden zahrlarında 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş’are nazaran merkûm Şeyh İbrahim’in hasbe’l-icâb 
hükümet me’mûrları marifetleriyle tutularak cânib-i hükümete götürülür iken 
merkûmûn oğulları Hüseyin ve Ali ve Caber ile biraderzâdeleri diğer Caber ve 
İbrahim me‘mûrların önlerine çıkarak merkûm Şeyh İbrahim’i kurtardıktan sonra 
cümlesi birden isti’mâl silâh ile bunlardan Hüseyin’in Şeyh Mehmed Hasan’ı ve 
merkûm Ali ile biraderi Caber’in dahi nefer Hasan’ı katl eyledikleri ve şeyh İbrahim 
ile biraderzâdeleri diğer Caber ve İbrahim’in katle muâvenet ettikleri ikrâr ile 
tebeyyün etmiş ve kâtil-i merkûmûnun i‘dâmları lâzım gelür ise de bunlar şer‘ân dahi 
kısâs ile mahkûm olarak maktûl Hasan’ın zahirde veresesi olmadığından vilâyeti 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme aid olmağla merkûman Caber ve Ali’nin fetvâhâne 
işareti mûcîbince icrâ-yı kısâsları veyahud cânib-i beyt-ül-mâl içün deyni ahzıyla 
kısâs-ı bâ-i‘lâm cezâlarından ‘afv olunan kâtilin muabberan veyahud on beşe sene 
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müddetle küreğe konulması şıkklarından hangisi muvâfık emr ve irâde-i seniyyem 
olduğu halde ana göre ifâ-yı müktezâsı ve Hüseyin’in ber-mûcebi işaret-i fetvâhâne 
verese-i kâtilden hiç birisi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde bi’l-zât 
huzûrlarında icrâ-yı kısâs vereseden birisi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet ederse ol-
halde kısâs-ı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsinin icrâsıyla mücâzât-ı kanûniyesi ta‘yîn 
olarak keyfinin bâ-mazbata ve i‘lâm şer‘î inhâ olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-ibtidâr merkûm Hüseyin’in icrâsı kısâs ve 
merkûman Caber ve Ali’nin i‘dâm cezâsından ‘afvı huzûrlarına emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem müteallik ve şeref sudûr olmuş mûcîbince muayyen kâtil 
olanlar ile merkûman Caber ve Ali’nin kanûnen icrâ-yı mücâzâtları zımnında makâm 
ve vekâlet mutlakâm cânîbinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i 
müşâr ve naîb ve müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet mâlumunuz oldukda ber-
minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı garraya müsâberet ve alâ kil-et-takdireyn 
keyfiyyetinin der-bar-ı şevket-i karâr mülûkâneme inhâ ve iş’ârına mübâderet 
eyleyesiz. Fî 5 Recep [1]291 M.18 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.5/B.4] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrliğinden Selanik Vîlâyet-i Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâiz ve hâmil olan 
Vezîrim Ömer Fevzi Paşa iclâluhûya ve rütbe-i şâyâna mütemeyyiz ashâbından Siroz 
Sancağı mutasarrıf Haydar Beğ zîde uluvvuhû ve Siroz naîb ve müftî zîde ilmuhûya 
ve azâ-yı meclis-i memleket zîde mecduhû hüküm ki. 

Siroz Sancağında vâki‘ Nikrita Nâhiyesi’ne tâbi‘ Nahyanos Karyeli Nikal Koço nam 
Dinri Konstantin veled-i Yanagi’nin kâtili olan karye-i mezbûreli Koço veled-i Papa 
Harto ve muîni Tarandafil veled-i Nikola ve bu bâbda zî-medhal denilen Dimitri 
veled-i Dinri Nikola haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘îyyeyi hâvî tevarüd iden iki kıt’a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet ve meclis-i 
temyîz-i livâ mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâk Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâiyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Şevvâl’inin birinci Pazar gecesi merkûm 
Konstantin babası Yanagi ile birlikte karye-i mezkûrede vâki‘ bakkal dükkanında 
oda derûnunda yaturlar iken sabaha karşu Yanagi uyanıb baktığında Konstantiyi 
göremeyerek ferdası lede’l-taharrî mezbûr Koço’nun katl etmiş olduğunu haber 
aldığı merkûm Yanagi tarafından iddia olunması ve bu bâbda mezbûrân Tarandafil 
ve Dimitri’nin dahi medhal ve ma‘lumâtları bulunduğu istihbâr kılınması üzerine 
merkûmûn ahz u girift olunarak tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûm Koço 
mezbûr Tarandafil’in Konstantin’i adaveti olarak i‘lâmını tasavvur etmiş olduğuna 
mebnî merkûme Ramazan’ın yirmi dokuzuncu günü Tarandafil kendüsüne rüyada 
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karye-i mezbûreyi bir çâryek mesafede vâki‘ Kaynarca nam mahallede akçe-i 
merkûm olduğunu ve bunun ihracı mezbûr Konstatin’in vücuduna mütevakkıf 
bulunduğunu müşahede eylediğini beyan ile mezkûr akçesi ihrac ile beyinlerinde 
taksim etmek üzere Konstantini’yi oraya götürmesini ifade eylediğinden kendüsü 
dahi Konstantin’e tesadüfle keyfiyyeti bi’t-tabi‘ miyanelerinde sebk iden mukâvele 
vechile gece saat dört beş raddelerinde merkûmûn dükkanına azimetle ol-kapıdan 
uyandırıb birlikte olarak mahall-i mezkûre gidüb Tarandafil ile Dimitri’yi dahi orada 
bulmuş olmalarıyla oturub konuşurlar iken merkûman Tarandafil ve Dimitri’nin 
tabien Konstantin’e basdırarak zulm etmiş olduklarını görmesiyle Tarandafil 
maddeyi kimesneye söylediği halde kendisini dahi katl edeceğinin beyan ile bi’t-
tahvîf cebren üzerinde bulunan onluk beş aded lirayı ahz etmiş olduğuna mebnî 
sükûndan başka bir çare bulamayıb üçü birlikte Konstantin’in meyyiti Ohvar’da 
bulunan göle îka‘ ile orada kendüsü hânesine gittiğini ve Tarandafil ise leyle-i 
mezkûrede ahşamdan karındaşları Dimitri ve diğer Konstantin Vandova ve veled-i 
Tanaşi ve merkûm Koço ve boynumdan ve Zarto Varnaton nam kimesneler ile 
birlikte meddûvâ balıkçı ustası Metelober nam kimesnenin hânesine giderek tavm 
ettiğinden iki saat sonra Koço ile birlikte kalkıb giderler iken esnâ-yı rahde merkûm 
Koço mezbûr Konstantin veled-i Yanagi zevcesi Setanik iki defa fi‘l-i şenî‘ icrâ 
etmiş olduğunu istima’ ettiği cihetle bir habl ile merkûmu katl ve i‘dâm etmek 
tasvirinde bulunduğundan bahisle bu maksadın husûlu çün mezkûr define maddesini 
serd ve inat etmekle bu sûreti kendüsü dahi tensîb ederek ol-vechle Konstantin’in 
ıtlâkını beyinlerinde karârlaştırdıklarından merkûm Koço Konstantini’yi bilâ akl 
leyle-i mezkûr Kaynarca’ya götürmeyle kendisi dahi merkûmlardan evvelce mahall-i 
mezkûre giderek orada bulunmuş olduğundan üçü birlikte ol-vüzûb makaleme 
ederler iken merkûm Koço ayağıyla Konstantin’in hayalarına urub kendisi dahi 
omzunda olan keserle başına darb ettiğinden Konstantin yere düşmesiyle merkûm 
Koço yanında bulunan sagir bıçak ile boğazını keserek vefât ettikten sonra meyyitini 
Koço ile birlikte mezkûr göl kenarına götürüp orada bulunan kayıklardan birine vaz’ 
ile otuz dönüm kadar açığa götürerek suya ilkâ ile oradan hânelerine avdet 
eylediklerini mahallince beyan edub meclis-i temyîz-i livâdan tekrîr edilen 
infâklarında merkûm Koço vâkıadan çend gün mukaddem bazı karyeye giderek 
hânesine avdetinde zevcesi Setanik’in yüzünde biraz tırnak çizikleri görerek sebebini 
sorduğunda karyelik ahalisinden Fotini nam hatun kendüsüni bilâ-iğfâl hânesine 
götürüp orada merkûm Konstantin’in cezâ-i fi‘l-i şenî‘ icrâ ettiğinden âvârelik 
merkûm ile boğuşurlar iken mezkûr çiziklerin husûle geldiğini söylemesine ve birkaç 
gün mürûrunda ahşam merkûm Konstantin hânesine gelerek yine mezbûreyi cebren 
fi‘l-i şenî‘ icrâ etmiş olduğunu itismâ’ etmesine mebnî merkûm gayz-ı hâsıl edüb hile 
ile merkûmûn ıtlâkı çaresini tasavvur ederek birkaç gün sonra mezkûr define 
maddesini bi’t-tazyî’ leyle-i saat sekiz raddelerinde dükkanına giderek merkûmu 
uykudan uyandırıb birlikte olarak mezkûr Kaynarca’ya azimetile mahall-i mezkûrun 
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aşağı tarafında vâki‘ göl kenarına karîb olan kumluğa vardıklarında oturub 
kendüsünun mezbûre Setanik fi‘l-i şenî‘ icrâ etmek tasavvurunda olub olmadığını 
istifsâr ettiğinde mezbûreyi iki defâ’ fi‘l-i şenî‘ icrâ etmiş olduğunu söylemesiyle 
gayzı teşebbüsden ederek yedinde bulunan kebirce bıçak ile merkûmu cerh ettikten 
sonra Tarandafil’in hânesine azimetle kendüsünu kangıyla Teblonas nam mahalle 
götürmek üzere on guruş ahren vererek merkûm ile birlikte maktel civarında vâki‘ 
Arıcı nam iskeleye giderek orada mevcuden bulunan kayıklardan birine yanına 
giderler iken yolda keyfiyyetini bir tafsîl Tarandafil hikaye ve meyyitin ahfâsı 
husûsunda istiâne ederek merkûm ile birlikte maktele gidip Konstantin’in meyyitini 
ahz u kayığa vaz‘ ile otuz dönüm mesafe kadar açıldıklarında kendisi merkûmûn 
başını cesedinden bâ-tefrîk göle atarak hânelerine avdet ettiklerini ma’raz-ı ikrârda 
beyan edip bu kavli mezbûr Tarandafil’in dahi tasdîk eylemesine ve zikr olunan 
Metreboyir dahi leyle-i mezkûrede merkûm Tarandafil ve karındaşları Konstantin 
med’uvven hânesine gelerek taâm edüb bir müddet eğlendikten sonra cümlesi kalkıb 
gittiklerini ifade edüb bu kavli Konstantin veled-i Mandale ve İtnaş ve Hırto ve 
Ziyaton dahi tasdîk ile beraber ber-vech-i meşrûh hâne-i mezkûrden çıktıklarında 
cümlesi hânelerine gittiklerini beyan etmelerine ve mezbûre Setanik ise fiîl-i şeni’ 
maddesini tekzîb ile beraber evvelce merkûm Koço zikr olunan Metreboyir’in 
hânesine med’uv olduğu halde gece geleceğini beyan ederek gittiğinden kendüsü 
çocuklarıyla birlikte uyuyarak ale’s-sabah kalkıp odadan dışarı çıktığında Koço’yu 
dîvânhânede gördüğünü ve mukeddamâ bir parti günü Tarandafil’in karındaşı 
Konstantin veled-i Mandele maktûl Konstantin veled-i Yanagi’yi darb etmekle 
merkûm Konstantin veled-i Yanagi’nin cânib-i hükümete müracaat etmesi[s.7] 
üzerine mezbûr Konstantin veled-i Mandale hapis edilmiş olmasından dolayı 
merkûm Tarandafil Konstantin veled-i Yanagi’yi adâvet beydâ ederek Koço ise 
Tarandafil ile ülfeti bulunduğuna mebnî katl-i mezbûrun bi’l-iştirâk merkûman Koço 
ve Tarandafil’den sudûru muhtemel idüğünü gıyâben beyân ve Karantar ve Koço ile 
icrâ edilen muvâhecede dahi fi‘l-i şenî‘ maddesinin bâ-esâsı idüğüne dâir olan 
ifadesini tekrar kâtilin fi‘l-i şenî‘ vâsıta Koti’ni dahi merkûm Konstantin veled-i 
Yanagi’yi zaten tanımadığını beyân ile fi‘l-i şenî‘ vesâtetini külliyen inkâr etmiş 
olmasına ve mezbûrtan Setanik veKoti’nin ehl-i arz-ı gürûhdan bulundukları tahkîk 
kılınmasına nazaran katl-i mezbûrun Konstantin veled-i Yanagi ile Konstantin 
Mandele miyanelerinde sebk iden münâzaadan dolayı Koço’nun Konstantin veled-i 
Yanagi’ye olan adâvetine mebnî taammüden merkûm Koço’dan sudûr eylediği ve 
mezbûr Tarandafil’in dahi muâvenet ettiği tebeyyün eylediğinden merkûman Koço 
ve Tarandafil’in icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î-i malî 
dahi kâtil Koço ile muîni Tarandafil’in maktûl Konstantini’yi mûcib-i kısâsı ve ta’rîz 
olan katl ve iâne ile katl ve iâne eyledikleri şehâdet-i şahidûn ile bade’l-subût 
mûcîbince Konstantin’in babası müddeî Yanagi’nin huzurunda kâtilin icrâ-yı 
kısâsına ve muînin ta’zîrine hüküm olduğu beyandan ibâret olmağla bu sûretde 
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müddeî Yanagi kâtil ve muîn Koço ve Tarandafil’in kısâsı ve ta’zîrden ‘afv veya 
sulhâ rağbet etmediği halde bi-zâtihi huzurunda talebiyle Koço ve Tarandafil’in icrâ-
yı kısâsı ve ta’zîrin lâzım geleceği cânib-i fetvâ-hâneden zuhr-ı i‘lâm mezkûre işaret 
olunmuş ve medlûl-ı iş’âre nazaran katl-i mezbûrun Konstantin ile beyinlerinde 
derkâr olan adâvete mebnî merkûm Koço’dan sudûr eylediği ve mezbûr 
Tarandafil’in dahi muâvenet ettiği kendu ikrârların ve emârât-ı mevcûde ile nizâmen 
ve mûcib-i kısâsı idüğü şer’an sabit ve Koço’nun kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olarak 
bu hükm-i cânib-i fetvâ-hâneden dahi tasdîk kılınmış olmağla merkûm Koço’yu 
maktûl mezbûrun babası Yanagi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde bi-
zâtihi huzurlarında talebiyle icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv eder veya sulhâ tabî olur ise 
ol-halde kısâsı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla hükm-i nizâmiyyeyi 
hâvî mazbatanın irsâli bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden 
olunmuş ve keyfiyyetin taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
iddi‘âsı husûsunda emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş ve merkûm Tarandafîl’in icrâ-yı mücazâtı içün makâm-ı celîli vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşâr ve 
mutasarrıf ve naîb ve müftî vesair mumâileyhimsiz keyfiyyetiniz ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ 
kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin der-bar-ı şevket-i karâr mülûkânem iş’ârına mübaderet 
eyleyesiz. Fî 8 Recep [1]291 M.21 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur.  

 [S.7/B.5] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîranından Trablusgarb vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil 
olan Vezîrim Salih Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Humus Sancağında vâki‘ Urfile Kazâsı ahalisinden Hifaf nam kimesnenin kâtilleri 
haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevârüd 
iden Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve i‘lâmı-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâiyye 
dâiresinden kalema alınan mazbata meâlinde seksen bir senesi vakt-i hasadında 
mezbûr Hifaf Sirt Nâhiyesi civarında develeri yem ederken Ali bin Mehmed Altun 
Alkanafi nam şahıs refikleri Salim ve Mehmed ile gelub merkûm Hifaf’ı katl etmiş 
oldukları maktûl merkûmûn pederi diğer Mehmed cânibinden iddia olunması 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ali merkûman Salim ve 
Mehmed ile mezbûr Hifaf’ı avâreci ettiği mahalle gidüp merkûmu bağlamış oldukları 
halde bir tagrîb ile firar ettiğinden tutub kendüsü kamanın ucuyla urarak kuyuya 
attıklarını ikrâr ve Salim dahi Urfile’ye giderken susamamak için Havas cemaatinde 
görmüş olduğu develerin yanına gittiğinde develerin arasında Mehmed ve Ali’yi 
bularak merkûmların teşvikiyle mezkûr develerden dört re’y deve sirkat ettiklerini 
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develeri götürürken arkalarından Hifaf yetiştiğinden merkûmu tutub bir Tevtis 
mahallede vâki‘ kuyuya götürürken merkûm Ali’nin tabanca ile urduğunu ve Hifaf 
yere düştükten sonra kalkıb firar etmesiyle Mehmed yetişip tekrar tutarak Hifaf 
kendüsünu kurtarmağa çalışır iken kendüsü develeri urub kimesne olduğundan 
Hifaf’ı kuyuya atmış oldukları muahharan kendülerinden istima’ eylediğini tezkâr 
edub Mehmed dahi Salim’i nakarlık ile Ali saçma mamlu tabancasını Hifaf’a endaht 
etmiş olduğu halde isabet etmediğinden merkûmûn adam elbisesini arkasından alarak 
Ali kollarından ve kendüsü ayaklarından tutub kuyuya attıklarını tekrîr 
eylediklerinden ve Mehmed tarih-i çendden dahi mah ve Salim birisini sonra hasıl-ı 
med‘ûvven ile vefât etmiş olduklarından Ali Hifaf’da tekrîr edilen tedkîkâtda 
merkûm Ali develerin gasbında medhali olduğunu beyan ile kendunun evvelce vukû‘ 
bulan ifadeleri vechle mahalle-i mezbûrde merkûm Hifaf’ı hiyaben kuyuya iterek 
ikrâr eylemesine ve katl-i mezbûrun alet-i gâibesi gasb idüğü bir şey olmasına 
nazaran merkûmûn gasb-ı mezkûrde medhalini inkâr etmesi vahî olub merkûm 
Ali’nin refikleriyle beraber mezbûr Hifaf’ın develerini gasb ettikten sonra kendisini 
kuyuya atub i‘dâm eyledikleri sabit olduktan yüzyetmiş dördüncü madde-i 
kanûniyenin fıkra-i ahîresine tevfîkân merkûm Ali’nin icrâ-yı mücâzâtı iş‘ar olunmuş 
ve medlûl-ı iş’ara nazaran merkûm Ali refikleri Salim ve Mehmed ile mezbûr 
Hifaf’ın develerini gasb ettikten sonra kendüsünu kuyuya atarak i‘dâm eyledikleri 
ikârlarıyla sabit olduğundan ve yüzyetmiş dördüncü madde-i kanûniyede bir kimse 
min-gayr-i taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene küreğe konulur fakat iş bu 
telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ ederken bâ-kable’l-icrâ ve ba‘de’l-icrâ ve 
yahud bir cünhâyı berây-ı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnen i‘dâm 
olunur deyü muharrer olub merkûmlardan Mehmed ve Salim vefât ettiği cihetle 
saflarında cezâ ta‘yînine mahall kalmamış idüğünden merkûm Ali’nin münâsib bir 
mahalde i‘dâm olunması bâbında iktizâ eden emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin 
Ali’nin ber-mûcebi kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 8 Recep [1]291 M.21 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Altıncı Ordu-yı humâyûnum müşîrliği Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecîdî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Şehrizor Sancağında kâin Şevân Nâhiyesi’ne tâbi‘ Narluca Karyeli Fettah nam 
kimesnenin kâtili olan İran’a tâbi‘ Yana ahalisinden Hüseyin hakkında icrâ olunan 
tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
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Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkmât-ı cezâiyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan senesi Safer’inin on dördüncü Cuma günü mezbûr Fettah 
nahiye-i mezkûreye tâbi‘ Samaka karyeli Melek nam hatunu zevci Hamark’ın yanına 
götürmekte iken merkûm Hüseyin’in Melek hatunu alakası olmak hasebiyle Haci 
Lale ve Karatad karyeleri arasında Birer nam derede yanların gelub refâkat iderek 
Fettah’ı arkasından kurşun ile darb ve cerh eyledikten sonra omzuna ve başına beş 
altı hançer urarak katl ile yanında bulunan merkeb ve tüfenginin ve ma‘lûmu’l-
mikdar eşyasını gasb ile beraber Melek hatunu alıb kaçırdığını ve muahharan 
merkûm Hüseyin ahz u girift oldukda merkeb ve tüfengin ve eşya-ı mezkûre yanında 
bulunara mezkûr Şevan Nâhiyesinde ber-vech-i muharrer fazîhan mezkûreye 
mücâseretini ikrâr ve i‘tiraf ettiği verese-i maktûl câniblerinden beyan ve iddi‘â  ber-
vech-i muharrer merkûm Hüseyin fi‘l-i katl ve gasb-ı mezkûrun kenduden sudûrunu 
nahiye-i mezkûre meclisinde ikrâr ve i‘tiraf eylediği halde meclis-i temyîz-i livâda 
tekrîr edilen istintâkda Hüseyin fazîhan mezbûrede medhalini ve sebk-i ikrârını inkâr 
etmiş isede Kerküklü Abdulsurbin Ahmet ve oğlu Usta Kadir ve ve Nacar Kamış 
karyeli Abdurrahman beşe ve Derviş Behram Melek hatun merkûm Fettah ile beraber 
Narluca karyesine gideceğini Hüseyin’e haber vermesi üzerine arkalarına düşerek 
esnâ-yı rahde mezbûre Melek Hatun abdest almak üzere su yanında kalub kendüsü 
Fettah ile beraber beraber dere içine vardıklarında şeytanın a‘vasıyla iten Fettah’ı 
kurşun ile cerh ve müteâkıben altı def‘a hançer ile darb eyleyerek öldürüb dere içine 
defn ettikten sonra Melek hatunu ve merkeb ve tüfenk ve eşyasını ahz ile götürmüş 
olduğunu merkûm Hüseyin’in Şevan’da tav‘an ikrâr ve i‘tirâf eylediğini ma‘al-
kasem ihbâr etmelerine ve mezbûre Melek hatun merkûm Fettah kendüsünu Narluca 
karyesinde bulunan zevci Samark’ın nezdine götürür iken esnâ-yı râhde Hüseyin 
tesadüfle birikte gitmekte oldukları halde yolda bir suya ulaşub kendüsü abdest 
almak üzere kaldığını ve Hüseyin ile fettah bir mikdar ileri gidib birkaç dakika sonra 
Hüseyin Fettah’ın merkeb ve tüfenk ve eşyasını götürerek Fettah’ın nerede kaldığını 
sual eylediğinde sana ne lâzım deyub beline bir tüfenk kondağı darb ile kalk gidelim 
demesiyle oradan kalkıb Hüseyin ile sakin oldukları Samaka karyesine gittiklerini ve 
oradan hafiyyen Hüseyin’in pederi ve Madar ve birader ve hemşireleriyle birlikte 
Merge kaymakamlığı dâhilinde Heledin karyesine gittiklerini ve muahharan Şeyh 
Bezenli ağalarından Yusuf ve Mehmed merkûmu tuttuklarında mezbûr Fettah’ın 
kanlı elbisesi Hüseyin’in buna içinde zuhûr eylediğine mebnî ol-vakit merkûm 
Hüseyin’in Fettah’ı katl eylemiş olduğunu anladığını beyan etmesine mebnî merkûm 
Hüseyin’in inkârı vâhi olub fiîl-i katl gasb-ı mezkûrun taammüden kendüsünden 
sudûru mertebe-i subûta varmış olduğundan kanûnen icrâ-yı mücâzâtı ve mezbûre 
Melek hatunun fazîhan merkûmede medhalini merâr-ı hüküm olur imâre 
bulunamadığından salı verildiği iş‘ar olunmuşve medlûl-ı iş‘are nazaran katl-i 
mezkûrun taammüden merkûm Hüseyin’den sudûru vukû‘ bulan ikrârı ve ihbârat ve 
imârat ile tebeyyün eylediğine yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
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taammüden kâtil olduğu tebeyyün eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü 
muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Hüseyin’in bu hükme tevfikân münasib bir 
mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
ibtidâr kanûn-ı cezâ i i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 12 Recep [1]291 M.25 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur. 

[S.9/B.6] 

Hüküm 1: Dördüncü Ordu-yı hümayûnum müşîrliği inzimâmıyla Erzurum Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümayûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânını hâiz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet semîrim Mustafa Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Mamûretülaziz Sancağında vâki‘ Surikan Karyesi ahalisinden ve Beritanlı Aşiretinin 
Karabulak kabilesinden Hasan’ın oğlu Süleyman’ın kâtili Cefanlı Aşiretinden Hasan 
Han nam şahıs ile Resul oğlu Reşid’in carihi Hacu’nun oğlu Mehmed haklarında icrâ 
kılınan tedkîkâkt-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi şehr-i Safer’inin yirmi sekizinci 
Çarşamba günü merkûm Hasan oğlu Süleyman’ın ve Resul oğlu Reşid aşiretiyle 
beraber yaylağa gitmek üzere Sivrikanlı karyesinde Değnili Kuban Dağı nam 
mahalle vusûlünde Cefanlı Aşiretinden Hacı Kubat’ın oğlu Hasan yüz kadar eşkıya 
ile ale’s-sabah çadırlarına hücum ile Süleyman’ın ammizadesi Halil’in davarlarını 
gasb ile savaşdıklarına mebnî merkûman Süleyman ve Reşid aşiret hilkatından bir 
takım kesân ile beraber emvâl-i mağsûbenin istidlâli çün eşkıya-ı merkûmeyi bi’t-
takib ağnam-ı mezkûrenin istidlâline kıyam eylemelerine eşkıyadan Hasan Han 
tüfenk kurşunuyla mezbûr Süleyman’ı elinden cerh ile bargirini düşürüb üzerine 
hücum ederek kılıç ile başını dahi kesdiği gibi Haço’nun oğlu Mehmed dahi tüfenk 
kurşunuyla mezbûr Reşid’in sağ kalçasından urub cerh ederek merkûman Hasan Han 
ve Mehmed Süleyman ve Reşid’in kemerlerinde olan ikişer yüz Osmanlı lirasıyla iki 
çift tabanca ve iki kılıç ve iki atlarını gasb eylediklerini ve bunların müşevviki Hacı 
Kubat oğlu Hasan idüğünü ve mezbûr Reşid’in cerhi altı mah zarfında inbâmız 
olduğu ve merkûmların gasb eyledikleri emvâlin Karsanlı Abdullah vasâtıyla yüz 
otuz koyun ve bir re’s esb ve bir çift tabanca istidlâl olunub bakiye-i eşhas-ı 
merkûme yerlerinde kaldığı maktûl ve mecrûh merkûmanın karındaşları Musa ve 
Hüseyin tarafından iddia olunduğuna mebnî eşhas-ı merkûmeden Hasan Han ve 
Hacu’nun Oğlu Mehmed tutulub tedkikât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûm 
Hasan Han Hacı Kubat’ın oğlu Hasan’ın bir karî maddesinden dolayı mezbûr 
Resul’un ammizâdesi Halil’e Irak’ında naşî Çefanlı aşiretine ilticâ rüesâsına birer tob 
kutnî ve efrâdına birer top çitari va‘d ederek aşiret hilkatı Beritanlı aşireti aleyhine 



133 
 

tahrîk edub seksen beş kişi oldukları halde bir gün ale’s-sabah mezbûr Halil 
aşiretiyle yaylağa giderken mezkûr Kuman Dağı nam mahallede çadırlarını basarak 
Halil’in üç yüz re’s koyununu gasb ile götürdükleri esnâda mezbûr Hüseyin’in oğlu 
Süleyman ve Reşid’in rüfekasıyla birlikte mezkûr ağnamları istidlâl etmek üzere 
kendülerini takib eyledikleri esnâda tarafının isti‘mâl-i sulh olunarak mezbûr 
Süleyman’ın urulduğunu ve Reşid’in cerh olduğunu görmüş ve Hacı Kubat oğlu 
Hasan’ın kılıcında kan olduğu cihetle Süleyman’ın bade’l-cerh başını anda kat‘ 
eylediğini ve ağnam-ı masûbeyi beyinlerinde taksim ettikten sonra Abdullah 
vasıtasıyla iade eylediklerini ma‘raz-ı ikrârda beyan ve Hacu’nun oğlu Mehmed dahi 
merkûm Hasan Han’ın ifadesini tasdik ederek kendüsü zikr olunan vâkıada olunub 
tüfenk attığını isbât ile kaziyye-i cerh ve kâtilde medhallerini inkâr etmiş iselerde 
Cebrail oğlu Süleyman vâkıa gecesi mezkûr Koman Dağında Karabulak kabilesinde 
Beram oğlunun çadırında misafir olduğu halde Cefanlı aşiretinden yüz kadar eşhası 
gelüb Halil’in davarlarını götürdüklerini haber eylemeleriyle mezbûr Süleyman 
Reşid ve daha sairlerse ağnam-ı mezkûrenin istidlâl-ı zımnında merkûrları ta‘kib 
ederek mezbûran Süleyman Derviş merkûmlara davarları götürünüz demeleriyle 
merkûm Hasan Han rüfekâsından ayrılıb tüfenk endaht ederek mezbûr Süleyman’ın 
elini cerh ile attan düşürdükten sonra kılıcı çekip üzerine hücum ederek Süleyman’ın 
başını cesedinden cerh eylediğini ol-sırada Hacu’nun oğlu Mehmed dahi tüfenk 
kurşunuyla mezbûr Reşid’i kalçasından cerh ederek attan düşürüb anda dahi başını 
kesmek üzere refiklerinden Hasan Han nam şahıs ile beraber üzerine hücum etmiş 
iselerde rüfekây-ı merkûmeden Hacuzey muhalefetiyle katl edemediklerini ma‘al-
kasem vicâhen ihbâr etmiş ve Musa oğlu Cebrail ve Osman oğlu Hasan ve 
Mehmed’in oğlu Ali dahi mezbûr Cebrail oğlu Süleyman’ın kullarını tasdîk eylemiş 
olmalarına ve Sadot’un oğlu Mehmed’in ifadesi dahi bu merkezede dâir olub ancak 
esnâ-yı ta‘kibde ibza Süleyman kılıcı teşhîr ile Hasan Han’ın üzerine hücum eylediği 
cihetle Hasan Han’ın dahi bi’l-mukâbele tüfenk kurşunuyla Süleyman’ı attan 
düşürdükten sonra kılıç ile başı kesdiğini beyan etmekte isede mezbûr Süleyman’ın 
ibza teşhir silâh ettiği mezbûr Mehmed’in kul mücerredinde kalmış olmasına nazaran 
merkûm Hasan Han mezkûr ağnamı bade’l-gasb-ı mezkûr Hasan oğlu Süleyman’ı 
tüfenk kurşunuyla cerh ve muahharan kılıç ile başını kat‘ eylediği ve Hacu’nun oğlu 
Mehmed dahi mezbûr Reşid’in gasb-ı mezkûrden sonra katl-i kasdıyla cerh ettiği ve 
firarda bulunub ele geçirip miyân-ı rüfekay-ı sairesi dahi bunun Mehmed’in ve 
muînileri oldukları tebeyyün etmekle merkûman Hasan Han’ın yüz yetmiş dördüncü 
madde-i kanûniyye’nin fıkra-i ahîresine tevfikân i‘dâmı inhâ ve istizân olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘ara nazaran merkûm Hasan Han’ın bir takım rüfekasıyla beraber Beritanlı 
aşiretinin çadırlarını basarak ağnamı gasb ettikten sonra Hasan oğlu Süleyman’ı 
tüfenk kurşunuyla cerh ve muahharan kılıç ile başını kat‘ eylediği ve Mehmed’in 
dahi tüfenk kurşunuyla Resul oğlu Reşid katl kasdıyla cerh ettiği ihbârat-ı vâkıa ile 
tebeyyün eylediğine ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-
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gayr-i taammüdin bir şahs-ı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur 
fakat işbu telef-i nefs kazîyyesi ahar bir cinayeti icrâ ederken bâ-kable’l-icrâ veya 
bade’l-icrâ veyahud bir cünhayı berây-ı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs eden şahıs 
kanûnen i‘dam olunur deyü muharrer bulunduğuna binaen merkûm Hasan Han’ın bu 
hükme tevfikân i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz-i 
sunûh ve sudûr olmuş mûcebince diğerinin icrâsı mücâzatı içün makâm-ı celîl-i 
vekâlet mutlakâm cânibinden başkaca tahrirât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i 
müşâr-ileyhsin merkûm Hasan Han’ın ber-mûceb-i kanûn-ı cezâ i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin.  

Fî 17 Receb [1]291 M.30 Ağustos 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Edirne vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Hurşid Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Mechûlü’l-ism iki nefer hristiyanın kâtilleri olan İslimiye Sancağında vâki‘ Zağra-i 
Cedid Kazâsına tâbi‘  Kestilli karyeli koru müdürü İbrahim ve Kara Ahmed oğlu 
diğer İbrahim ve Zahab oğlu Hüseyin bu bâbda taht-ı iştibâhda bulunan merkûm 
Hasan’ın babası Haci İbrahim ve hizmetkârları Ostoyan nam şahıslar haklarında icrâ 
kılınan tedkikât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevarüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâiyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Hasan’ın karye-i mezbûrede vâki‘ odası 
hilâsinde iki nefer insan cesedi zuhûr etmiş ve bunların kâtilleri merkûman Hasan ve 
İbrahim’ler ve Hüseyin oldukları haber verilmesi ve bu bâbda merkûman Hacı 
İbrahim ve Ostoyan’dan dahi şübhe edilmesi hasebiyle merkûmûn ahz ü girift 
olunarak meclis-i idâre-i livâda tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr bunlardan Hasan 
kaziyyede medhalini inkâr edub merkûmûn İbrahimler ve Hüseyin gece bir makal 
mezbûr Hüseyin’in odasına oturmağa giderken icrâ-yı musâhabatdan sonra dağılmak 
vakti hulûl ile kendüleri dahi hânelerine gitmek üzere kıyâm ettikleri halde Hasan 
geri kalmalarını işaret etmesine mebnî biraz teehhür ile herkesin gidub kendileri 
yalnız kaldıklarında merkûm Hasan diğer odada müsafireten iki nefer şahısa 
bakmakda olub bunlar neccar kıyafetinde bulundukları cihetle yanlarında ziyade akçe 
bulunması maznun idüğünden bahisle merkûmanı ıtlâk ile akçelerini gasb etmelerini 
veyahud ertesi gün giderlerken esnâ-yı rahde önlerine soymalarını teklif etmekle 
kendileri merkûmanı orada katl edilmelerine bi’l-muvâfık buna dâir beyinlerinde 
ceryan eden müzakere vechle Hasan’ın hizmetkârı müteveffa Genco merkûman ile 
birlikte olma derûnunda yatarak merkûman uyuduklarında Genco bir takrîb ile oda 
kapusunu küşad etmekle kendileri tedarik etmiş oldukları anda ipleriyle odaya bi’l-
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duhûl Hasan ile Hüseyin merkûmandan birini ve İbrahimler dahi diğerine sarılarak 
ihnâk ettikten sonra cesedlerini holeye atıb ferdası merkûm Genco ile biraz gübre 
getürerek üzerlerine örttüklerini ve merkûman zuhûr [s.11] iden yirmi beş guruş akçe 
ile elbise ve henbelerini beyinlerinde taksîm ederek ferdası mezkûr bargirleri dahi 
Çatallı karyeli Hüseyin pehlivan ve Bukluman karyeli Ohem pehlivan nam 
kimesnelerin sattıklarını ikrâr etmiş oldukları anlaşılmış ve bunlardan Hüseyin hulûl-
ı ecl mev‘udiyle vefât etmiş olmağla diğerlerinin Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetde tekrîr 
edilen istintâklarında koru müdürü İbrahim ikrâr-ı sabıkı ol-vakt kendüsü darb 
edilmiş olmasından naşî kerhen vukû‘ bulduğunu beyan etmiş ve Kara Ahmed oğlu 
İbrahim dahi sebk-i ikrârını inkâr eylemiş isede Zağra-i Cedid Kazâlı Hacı 
Abdulhamid Giray ve Mustafa nam kimesneler merkûmların sebk iden ikrârını an-
istimâ‘ bâ-şehadetine haber vermelerine ve merkûm Ostoyan dahi neharen saat on bir 
raddelerinde mezbûr Hasan’ın odasından hânesine giderken merkûman hristiyanlara 
tesadüfle bunlar beytûtet edecek bir mahall aramakta olduklarını beyan etmelerine 
mebnî merkûmanı alub Hasan’ın odasına getürerek kendüsü hânesine gittiğini ve 
ba‘de mezbûr koru müdürü İbrahim merkûmanın bargirlerini hânesine getirdiğinden 
sahiplerinin ne olduğunu sorduğunda merkûm İbrahim sana orasını suâl iktizâ 
eylemez deyü mezkûr bargirleri Ostoya’nın ahuruna getürüb bağlayarak ferdası Kara 
Ahmed oğlu Hüseyin’in mezkûr bargirleri alub gittiğini gıyaben ve vicahen beyan 
edub bu kavli merkûm Ostoya’nın dahi tasdîk eylemiş olmasına ve Cağlı karyeli 
Veysi oğlu Emin nam kimesne dahi bir gün merkûm Hasan’ın odasına gelerek ve 
deruna tarafından odasına meçhûlü’l-ism iki nefer şahıs gelub bargirlerini kendüsüne 
terk etmiş olduklarından ve kendüsünun ise tezliyesi bozuk olarak bu bargirleri 
satmağa cesaret edemediğinden kendisinin kabul ve tevkîf etmesini iltimas 
eyledikten sonra önce saat üç raddelerinde Kara Ahmed oğlu İbrahim ile Hüseyin 
mezkûr bargirleri çıplak olarak götürmekle bi’l-huzura kabul iderek akrabasından 
Haşam nam kimesnenin samanlığına bağlayub ferdası Çatallı karyeli Osman oğlu 
Hüseyin pevlivanı celb ederek merkûm Hasan bunlardan bir re’sini mezbûr vâkıada 
Zağra-i Atik’te bulunmuş olduğu tahkîk kılınmasına nazaran merkûmûn Hasan ve 
İbrahim’lerin inkârları vahî olarak katl-i mezbûrun müteveffa Hüseyin ile bi’l-iştirâk 
taammüden kendülerinden sudûr ettiği tebeyyün eylediğinden yüz yetmişinci madde-
i kanûniye mûcibince i‘dâm olunmaları ve kâtil-i merkûmûndan İbrahim’lerin dahi 
muahharan hulûl-i ecelleriyle vefât ettikleri beyanıyla icrâ-yı icâbı inhâ ve istizân 
kılınmış ve medlûl-ı iş‘ara nazaran katl-i mezbûrun müteveffa İbrahim’ler ve 
Hüseyin ile bi’l-iştirâk taammüden merkûm Hasan’dan sudûr ettiği İbrahim’ler ile 
Hüseyin’in ikrârları ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün ettiğinden ve zikr olunan yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu tahakkuk 
eyler ise kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binaen ber-hayat 
bulunan merkûm Hasan’ın bu hükme katiyyen münâsib bir mahalde i‘dâm olunması 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade ve keyfiyyet 
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taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı iktizâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî-i müşârünileyhsin merkûm Hasan’ın ber-mûcib-i kanûn cezâ münâsib bir 
mahalde i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 19 Recep [1]291 M.1 Eylül 1874 Mukâbele olmuştur.  

 [S.11/B.7] 

Hüküm 1: Altıncı Ordu-yı hümayûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad vilâyeti 
Vâlîsi olub murasaa‘ osmanî nişân-ı hümayûnumla birinci rütbe mecidî zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Bağdad’ta Şeyh Mahallesi sâkinlerinden olub Avine mahallesinde kâin diğer 
hânesinde maktûlen vefât eden Hacı Fatımi Camii imamı Abdulhamid’in kâtili olan 
Musa hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye nizâmiyyeye dâir tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîye dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde seksen altı senesi Ramazan’ının on dördüncü gecesi 
mûmâileyh Abdullah Avine mahallesindeki hânesinde sakin olan mezbûr Musa ile 
zevcesi Sakine’nin yanına gitmiş olduğu halde üzerinde olan akçe ve elbisesine 
tama’an merkûm Musa ile Davud nam şahıs taraflarından katl olunarak meyyitinin 
kuyuya ilkâ olduğu iddia olunması ve merkûm Musa’nın üzerinde maktûlün iki aded 
saatiyle bir kürek ve cübbe ve şalvar ve içliği bulunduğu halde zevcesiyle beraber 
Haleb Sancağında vâki‘ Alacı nam mahallede der-dest olunması mülâbesesiyle 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Musa zevcesiyle beraber 
Nahaf*eşrefinden bulundukları halde sitte-i merkûme Şa‘bân’ın on beşinci günü 
Bağdad’a gelub Karşıyaka’da Molla Mahmud’un hânesinde sakin oldukları ve orada 
iken zevcesi Sakine Hüdavana Mahallesi sâkinlerinden Ali’nin hânesine giderek iki 
saat ve iki kürek götürerek kendisine ve bir şey ve nereden olduğunu suâl 
eylediğinde zevc-i sâbıkının malı olduğunu emaneten orada duymakta iken ne vâkıa 
olmuş idüğünü söylemiş olduğunu ve Molla Mahmud ile beyinlerinde münâzaa 
zuhûruna mebnî Ramazan’ın sekizinci veya dokuzuncu günü zevcesiyle beraber 
mûmâileyh Abdulhamid’in Şeyh mahallesindeki hânesine gidub dört gün kaldıktan 
sonra hâne halkıyla adem imtizâclarından nâşî tekrar Molla Mahmud’un hânesine 
giderek üç gün akşamdan sonra mekkârî ile holiye azimetle Abdulaziz’in hânesinde 
sakin olduklarını bi’l-beyan fi‘l-i kâtilde medhalini inkâr ve mezbûre Sakine dahi 
ber-minvâl muharrer zevci Musa ile mezbûr Molla Mahmud’un hânesinde birkaç gün 
aramadan sonra mûmâileyh Abdulhamid’in hânesine geldiklerini ve muahharan 
mûmâileyh kendilerini Avine mahallesindeki hânesine götürüp orada iskân 
eylediğini ve zevci merkûm daima mûmâileyh Abdulhamid’in yanına gider ve 
kendisiyle gezer olduğundan leyle-i kâtilde yanına gitmediği içün mûmâileyh 
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Abdulhamid’i akşamdan sonra istifâr hatr-ı zahmetde gelub otururlar iken Davud 
namında birisi gelerek mûmâileyha zevcesi ile münâzaa eylediğinden te’lîf-i beyn 
edilmesini söylemesi ve mûmâileyh dahi bunun bana ne taalluku var demesi üzerine 
zevci Musa ağaçdan ve merkûm Davud dahi temurdan ma‘mûl topuzlarla 
mûmâileyhası darb ve katl ile üzerinde bulunan iki kürek ve iki saat ve bir entarisiyle 
sair eşyasını ahz ederek meyyitini kuyuya ilkâ eylediklerini ve kimesneye haber 
verilmemek içün kendüsünu tahvîf ile olub mezbûr Davud’un hânesine 
götürdüklerini ve evvelce orada beytûtetle ale’s-sabah zevci merkûm ile beraber 
Haleb’e gittiklerini ve katl-i mezkûr merkûm Molla Mahmud’un eser-i tahriki 
idüğüne zevci Musa ile Davud’dan anladığını takrîr eylediği mahallinde bâ-mazbata 
iş‘ar olunmuş ve tekrîr edilen istintâkda merkûm Musa bazen te’vîlen ile yine sûret-i 
inkârda bulunmuş isede katl-i mezkûrun merkûmdan sudûru vesail ve emârât ile sabit 
olarak inkârı vâhi olduğu misüllû muhtar Halil dahi merkûm Musa’nın üzerinde 
maktûlün kürek ve entarisi olduğu gibi ayağında bulunan tonda dahi kan bulunduğu 
lede’l-muâyene anlaşıldığı ma‘al-kasem ihbâr etmesine nazaran merkûm Musa’nın 
Abdulhamid’i malına tamaan katl eylediği tahakkuk etmiş olduğundan kendüsünun 
yüzyetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘ara nazaran katl-i mezkûrun mala tamaan bi’l-tamid merkûm 
Musa’dan sudûru zevcesi Sakine’nin ihbârı ve maktûlün elbisesinin üzerinde 
bulunmuş ve katlin vuku‘ a‘kibinde sakin olduğu hâneden çıkub firar eylemesi ve 
delail ve emârâtıla tebeyyün etmiş olduğuna müzakker olunan yüz yetmişinci madde-
i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu tahakkuk eyler ise i‘dâmına 
hükm olunur deyü muharrer bulunduğuna binaen merkûmûn bu hükme tevfîkân 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Musa’nın ber-mûceb-i kanûn cezâ 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 29 Recep [1]291 M.11 Eylül 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hamil olan vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Siirt Sancağında vâki‘ Arve Kazâsına muzâfe Malik Karyeli kiracı Kalo’nun kâtili 
olan Bancak Karyesi sâkinlerinden Saho veledi Horo hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâiyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Mayıs’ının on dördüncü günü 
meçhûlü’l-ism iki şahıs Beşir Nâhiyesinden buğday götürüp merkûm Kalo’nun iki 
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re’s merkebini istikrâ ettiklerinden altı gün sonra mezbûr Kalo’nun maktûlen Başur 
nehrihavalisinde bulunduğu bi’l-istihbâr âdem-i irsâliye cesedi getür deyüb 
ziyadesiyle taif etmiş olduğundan keşf ettirmeksizin defn ettirildiği ve fakat bu 
gaibde bir uçkur parçası görüldüğü ve madde-i kâtilde Hernevit karyeli Keşiş ve 
Murad ve Davud ile Hernevit Sefli Karyeli Tırşo nam kesanın medhal ve malûmâtı 
ve maznûn bulunduğu beyanıyla icrâ-yı icâbı iddia olunduğuna ve bunlardan 
merkûm Davud isticvâb olundukda maktûlun merkebleri mezbûr Saho ile refîki 
Kebor’un yanlarında bulunmak mülabesesiyle Kalo’nun ana tarafından katl olunmuş 
olunmasını beyan eylediğine mebnî merkûman Saho ve Giver askerî zâbtiyye 
tarafından tutularak hükümete götürülüler iken esnâ-yı rahde firar ederek muahharan 
yalnız mezbûr Saho ahz ü girift olunub tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr 
merkûm Saho refîki Kebor ve merkeblerin sahibi mezbûr Kalo ile üçü birlikte Siirt’te 
müteveccihen gelürler iken esnâ-yı rahde Başo nehrinin beru yakasına geçüb 
tahminen Siirt’te üç saat bir mahalle muvâseletle akşamüstü merkûm Kalo uykuya 
varmasıyla Kebor Kalo’nun göğsüne çıkub boğazını sıkarak ıtlâk ettikten sonra 
elbisesini ve merkeblerini alub köylerine gittiklerini ve mezbûr Kebor güçlü kuvvetli 
ve cesur bir adam olduğundan kendüsü …* katle müdâhale etmeyerek ihtiyâr-ı sekûn 
ettiğini ve hata olarak Kebor’un kendüsüne bir merkeb verdiğini takrîr etmiş isede 
maktele üç saat mesafesi olan Siirt hükümetine haber vermeksizin savaşmasına ve 
hata olarak bir merkeb almasına kendüsü hükümet marifetiyle hânesinden 
çıkarılub[s.13] Siirt’e götürülür iken firar ederek tutulmasına ve refiki Kebor’un her 
ne kadar cesur olsa bile bunun kendu gibi nevât bir adamı alet-i câriha isti‘mâl 
etmeksizin ihnâk ve ıtlâk edebilmesi akla baid görünmesine ve maktûlen boynunda 
uçkur parçası bulunmasına nazaran merkûmûn inkârı vâhi olarak faziha-i kâtilde 
kendüsüyle firari merkûmûn müştereken sudûru tebeyyün etmiş olduğunden 
merkûmûn kırk beşinci ve yüz yetmişinci mevâdd-ı kanûniyye ahkâmına tevfikân 
icrâ-yı mücâzâtı keşf kılınmış ve medlûl-ı iş‘ara nazaran katl-i mezkûrun tasdîri 
merkûm Kebor ile bi’l-iştirâk taammüden mezbûr Saho’dan sudûru mâaraz-ı ikrârda 
vukû‘ bulan ifadesi ve vesair ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün ettiğinden zikr 
olunan kırk beşinci madde-i kanûniyyede bir cerhe iştirâk fâillerine kanûnen serâhati 
olmayan muvadede ol-cerhin fâil-i makteli gibi mücâzât olunur ve mezkûr yüz 
yetmişinci maddede bir kimesnenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler 
ise kanûnen i‘dâmına hüküm edulur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûman 
Saho’nun mezkûreteyn ahkâmına tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmı 
bâbında emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve ol-vechle icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî-i müşârûnileyhsin merkûm Saho’nun ber-mûceb-i kanûn-ı cezâ 
münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 10 Şa‘bân[1]291 
M.22 Eylül 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.13/B.8] 
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Hüküm 1: Konya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim Ahmed Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Konya’da Abid Mahallesi sâkinlerinden Kara Hacı Mehmed oğlu Ahmed’in kâtili 
bulunan itmekçi başı Mehmed’in hizmetkârı Orhanlı mahalleli Mehmed oğlu 
Süleyman ile muînleribulunan Çalıklı Mahallesi Katib oğlu diğer Süleyman ve 
Karakaş Mahalleli pâ-pûşçu İbrahim oğlu Hüseyin ve Kalenderhâne mahalleli Hacı 
Mehmed oğlu Deli Seyyid ve Çalıklı mahalleli yaveri Mustafa haklarında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i 
temyîz-i livâ ve Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘i ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle muhâkemât-ı cezâiyye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Ahmed seksen dokuz senesi 
Zi’l-kâdesinin onuncu Cumartesi gecesi saat dört buçuk karârlarında hânesinde yatur 
iken çend nefer eşhas gelub kendüsünu sokağa celb ile cerh eyledikleri lede’l-istihbâr 
derhal me’mûrlar gönderilerek muayene ve keyfiyyet kendüsünden istifsâr 
olundukda vakt-i mezkûrde hânesinde yatur iken itmekçibaşı Mehmed’in hizmetkârı 
Süleyman dört nefer refîkiyle bi’l-vûrud sokak kapusunu urub kendüsünu aşağı 
çağırdığında küreği arkasına alarak çıktığında tebaadan Süleyman kebir bıçakla 
başını darb ve cerh eylemesiyle yere düşdüğünü müteâkib refikleri dahi bıçaklayarak 
darb ve cerh ettiklerini ifade ile iki gün mürûrunda vefât etmiş olmasıyla keşf 
ettirildikte başında olan bıçak yarası beynine kadar işlemiş ve sağ eliyle ayağında 
bıçak yaraları olub sol eline dahi bıçak arkasıyla urularak kırılmış ve mezkûr 
yaralardan müteessiren vefât eylemiş olduğu memleket tabîbi tarafından raport ile 
bildirilmesi ve müteveffa merkûman karındaşı Hacı Receb hadiseden evvelce 
merkûm tebaadan Süleyman ile Deli Seyyid’inde müteveffa merkûm Ali’nin 
tasavvûr vuku‘na itmekçi başı Mehmed’in kölesi Çerkes Raşid’in malûmatı 
olduğunu bi’l-beyan keyfiyyetin ol-evvel-emirde mezbûr Raşid’den tahkîkiyle icrâ-yı 
icâbını iddia eylemesi üzerine merkûm Raşid celb ile ba‘de’l-halîf isticvâb 
olundukda merkûm Mehmed’in hizmetkârı Süleyman’ın baldızı ve Deli Seyyid’in 
ammisi kızı Elmas nam hatuna müteveffa merkûman akrandazlık ettiği beyanıyla bir 
gece hânesi önüne geçidilub sokağa celb ile darb edilmek üzere merkûman tebaadan 
Süleyman ve Deli Seyyid mukâvele ettiklerini işidub cerhin vuku‘u gecesi saat iki 
raddelerinde tebaadan Süleyman kendüsünden tabanca istemiş isede vermeyub 
merkûm gece saat dört raddelerinde gerilmiş ve ferdası sabahleyin avdetle bir akşam 
tabancayı buldum işimi bitirdim demiş olduğunu ve muahharan tebaadan Süleyman 
ile birlikte mezbûre Deli Seyyid sokakda tesadüflerinde Deli Seyyid Süleyman’a 
hitaben galiba oğlanı çok yaraladık dediğini ihbâr eylediğinden ve merkûmûn diğer 
Süleyman ve Hüseyin ve yaveri Mustafa’nın dahi leyle-i mezkûrede mezbûre Deli 
Seyyid’in hânesinde bi’t-tama‘ eyledikleri tahakkuk kılındığından bunlar dahi ahz ü 
girift olunarak tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr cümlesi katl-i mezbûrede 
medhallerini inkâr etmiş iselerde muahharan tekrîr edilen istintâklarında cümlesinden 
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yaveri Mustafa hadiseden bir gün evveli Cuma günü vakt-i asırdan sonraca bağına 
gider iken komşularından Katib oğlu Süleyman ile Deli Seyyid’e rast gelerek bağa 
vakt-i aharda gidilmek üzere mezbûr Seyyid’in hânesine gtimesini teklif 
eylediklerinden kendüsü dahi mürâkatla birlikte kendilerinde pâ-pûşçu İbrahim oğlu 
Hüseyin dahi orada bulunub taâm edildikten ve gece gelen sair komşular ile saat üç 
buçuk raddelerine kadar oturduktan sonra hâne sahibi merkûm Deli Seyyid diğer 
cemaate gidelim deyü kendülerini kaldırub ve odadan bir bıçak ve bir sopa alıb 
hânenin holisine indiklerinde merkûm Hüseyin evvelce holide saklamış olduğu kebir 
bıçağı alub Seyyid dahi bıçağını Katib oğlu Süleyman’a virdiğinde kendüsüne i‘tâ ile 
kendüsünde dahi bir sopa olduğu halde dördü birlikte sokağa çıktıklarında az civarda 
olan kabristandan müsellahan bilmediği bir şahıs zuhûr ederek kendulere ilhâk ile 
giderler iken bir hâne kapusu önüne vardıklarında kabristan arasından çıkıb 
kendülerini ilhâk etmiş olan şahıs sokak kapusunu urup hâne sahibi dışaruya 
çıkamasıyla hemen yedinde bulunan bıçakla hâne sahibinin başını darb ederek yere 
düşürmüş ve saniyen merkûm Hüseyin ve saniyen Katib oğlu Süleyman bıçaklarda 
birer defa urmuş olmalarıyla kendüsü merkûmûnu tekrîr ederek oradan Katib oğlu 
Süleyman ile beraber bağlarına gittiklerini muârız-ı ikrârda dermeyân eylemiş ve 
merkûm Deli Seyyid dahi ikinci defaki istintâkında mezbûr Çerkez Raşid’in ifadesi 
vechle ammisi kızı mezbûre Elmas merkûm Ahmed’in kendisine haref-i endazlık 
ettiğini eniştesi tebaadan Süleyman ifade ve mezbûr Süleyman dahi kendüsüne 
hikaye ile bir gece gidulub merkûm onbeş bıçak urulmasını teklif ve ısrar 
eylediğinden merkûm yaveri Mustafa ve Katib oğlu Süleyman ve Hüseyin önce 
hânesine celb ederek vefâtı mâfi’z-zamirlerini icrâ zımnında gelinmesi merkûm 
tebaadan Süleyman dahi tenbiyye eyleyerek akşam taâmından sonra gelmiş olan sair 
komşular hânesinde oturmakta oldukları halde mezbûr yaveri Mustafa’nın ifadesi 
vechle dörd kişi oldukları halde bazısı silâh ve birazı sopalar ile sokağa çıkıp ve 
tebaadan Süleyman dahi kendüleriyle burada yatub saat beş raddelerinde merkûm 
Ahmed’in hânesi önüne vardıklarında kendüsü yaveri Mustafa ile gerude tevkif 
eylediklerini ve mezbûr Ahmed aşağı çağırılub hânesi kapusundan çıkınca tebaadan 
Süleyman kolundan çekub hemen başına bir bıçak darb ile yere düşürmüş ve 
muahharan Katib oğlu Süleyman dahi bir bıçak urmuş olduğunu görüb fakat 
Hüseyin’in darb ettiğini göremediğini ve merkûman Kureyşi tebaadan Süleyman’ın 
ihbârıyla olub kendu hânesine götürdükten sonra validesiyle Süleyman’ın hânesine 
gönderdiğini itirâf eylemiş ve pâ-pûşçu İbrahim oğlu Hüseyin dahi Deli Seyyid ve 
Katib oğlu Süleyman ve yaveri Mustafa üçü birlikte önce Deli Seyyid hânesinden 
kalkub giderler iken kendüsü dahi hânesine gitmek üzere bunlar ile beraber sokağa 
çıkıb ve tebaadan Süleyman dahi sokakda buluşub beş kişi oldukları halde giderler 
iken mezbûr Deli Seyyid merkûm hakkında olan tasavvûrlarını ifade eylediğinden 
kendüsü min-akla orada ise ayrılub hânesine gittiğini hikaye ile katl-i mezkûrde 
medhalini inkâr etmiş ve bunların ifade ve ikrârları merkûman Süleymanlara beyan 
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ve taksim ile tekrîr edilen istintâklarında yine inkârlarında imrâr eylemiş iselerde ber-
minvâl-i meşrûh tebaadan Süleyman’ın Deli Seyyid ile beyinlerinde merkûm Ahmed 
Ali’nin ittifâk eyledikleri sû-i kasdı ve kendüsünden evvelce tebaadan Süleyman 
tabanca isteyüb vermediğinden ertesi gün bi’l-vürûd ben tabancayı buldum işimi 
biturdum dediğini mezbûr Çerkes Raşid’in bi’l-muvacehle ihbâr eylemesi vukû‘-ı 
cerhden sonra merkûman şuûru yedinde olduğu halde anda başını bıçakla darb ve 
cerh eden tebaadan Süleyman olduğunu ol-vakt evvelce ol-muayene gönderilen 
me’mûrlara takrîr eylemesi ve merkûman Deli Seyyid ve yaveri Mustafa tebaadan 
Süleyman’ın beraber gidub merkûm Ahmed’in anda başını bıçakla darb ve cerh 
ettiğini gördüklerini haber vermeleri ve yolda bunlardan ayrıldığını beyan ile 
medhalini münekker bulunan mezbûr Hüseyin dahi tebaadan Süleyman’ın dâhil 
cemaate olduğunu beyan etmesi delaletine merkûm Ahmed’in başını anda bıçakla 
darb ve cerh iden tebaadan Süleyman olduğunu tebeyyün etmiş ve Katib oğlu 
Süleyman fazîha-i mezkûrede medhalini ve önce Deli Seyyid’in hânesine gittiğini ve 
merkûm Hüseyin dahi cerh-i katlin vuku‘unda eşhası merkûme ile beraber olduğunu 
külliyen münekker iselerde leyle-i mezkûrede dördü birlikte Deli Seyyid’in 
hânesinden kalkıb gittiklerini önce müsafereten gelmiş olan Deli Seyyid’in sair 
komşuları taraflarından ihbâr olunmasına ve merkûman Deli Seyyid ve yaveri 
Mustafa’nın vukû‘ bulan ifade ile Deli Seyyid’in karındaşı Hasan dahi hadiseden 
sonra merkûm Hüseyin’e tesadüfle Ahmed’in başına bıçakla boynuma urdunuz 
dedikde kendülerini tebaadan Süleyman bir mahalle oturmağa gidelim diyerek bi’l-
akl götürüb ve merkûm Ahmed’i hânesinden sokağa çağırıb başına bir bıçak 
urduğunu söylemiş idüğünü haber vermesine nazaran merkûman Katib oğlu 
Süleyman ve Hüseyin dahi katl-i mezbûrde zî-medhal olub şu halde tebaada 
Süleyman ve diğer Süleyman ve Hüseyin ve Deli Seyyid ve yaveri Mustafa beş kişi 
olunarak leyle-i mezkûrede ber-minvâl-i muharrer merkûm Ahmed’in hânesine 
gidub merkûm Ahmed’i bıçaklarla darb ve cerh etmiş oldukları ve bu hadiseye sebep 
olduğunu ikrarlarıyla tahakkuk iden Deli Seyyid ile yaveri Mustafa’nın dahi 
merkûmûna muîn olduklarından bunlardan tebaadan Süleyman ile diğer Süleyman ve 
Hüseyin’nin kâtili gayr-i müte‘ammid  adıyla kanûnen icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve 
istizân olunmuş ve medlûl-u iş‘ara nazaran katl-i mezkûr muârız-ı merkûmûn 
tebaadan Süleyman ve diğer Süleyman ve Hüseyin taraflarından taammüden icrâ 
olunmuş olmağla bu üç kişinin fâil-i müşterek olmaları lâzım gelur gibi görünür 
isede maktûlen gayr-i vefâtına vukû‘ bulan takrîriyle raportun meâli ve tahkîkler 
saire hükümetce tebaadan Süleyman ibtirâ kebir bıçakla başına urub yere düşürmüş 
ve bu carihinin beynine teessir etmiş olduğunu ve diğer carihleri kollarında ve biri 
ayağında katli akşam olursa bile göründüğü anlarda yüzünün başında olan cerh-i 
mezbûrun teessiriyle vefât ettiği anlaşılmış olub şu halde tebaadan Süleyman’ın kâtil 
müte‘ammid  olduğu ve diğerlerinin hakika faîlleri olan diğer Süleyman ile 
Hüseyin’in ve bu cinayetin muvafık ve meyyiti olub diğer Süleyman’a bıçak vermiş 
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ve kendüsü dahi elinde sopa olarak beraber gelip mürâfa‘a-i kâtilde bulunmuş olan 
Seyyid ile bu ittifaka dâhil olub elinde değnek olduğu halde maktelde isbat vusül 
iden yaveri Mustafa’nın muîni kâtil oldukları tebeyyün etmiş ol-hiza ve yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğunu kanûnen 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna 
binaen hükm-i mezbûre tevfîkan merkûm tebaadan Süleyman’ın münâsib bir 
mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân 
ol-vechle icrâsı tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârünileyhsin merkûm tebaadan 
Süleyman’ın ber-mûcib-i kanûn cezâ münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına 
mübâderet eyleyesin. 

 Fî 20 Şa‘bân[1]291 M.2 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur.   

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim Ali Saib Paşa iclâluhûya ve ferikân-ı kirâmımdan Prizren Sancağı 
mutasarrıfı ve kezâlik nişân-ı osmanînin ikinci ve mezkûr mecidî nişânının üçüncü 
rütbelerinin hâ’iz ve hâmili Ahmed Hamdi Paşa dâmet muâlihûya ve Vulçitrin 
Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘za-yı meclis zîde-mecduhû hüküm ki. 

Vulçitrin Kazâsına tâbi‘ Vitoşa Karyeli Behram bin Züka’nın kâtili olan karye-i 
merkûmeli Mahmud hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘îyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz 
livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘i ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde doksan senesi Ramazan-ı şerîfinin on dördüncü Salı günü saat dokuz 
raddelerinde merkûman zahire öğütmek [s.15] üzere karyeleri hudûdunda vâki‘ 
değirmene azimetle davayı sabıkından dolayı beyinlerinde zuhûr iden münazaa 
esnâsında Mahmud tabanca endahtıyla Behram’ı katl eylediği istihbâr kılınmaktan 
nâşi tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Mahmud hadiseden iki gün evvel 
Nayerka karyesine gidub ikindi vaktine kadar Sadri nam kimesnenin hânesinde 
ikamet ve ol-gece civarda vâki‘ ve Dine karyesi ahalisinden Hüseyin’in hânesinde 
beytûtetle ferdası ikindi vaktini Makkere karyeli Kurtiş bin Ali’nin hânesine gidub 
orada karye-i merkûmeli Mustafa ve Raşid hazır oldukları halde beytûtet ederek Salı 
günü sabahleyin Melence karyeli Muhtar bin Oko’nun hânesine azimetle akşama 
kadar bir yere çıkmayub gece dahi kaldığını ve ferdası Melence karyeli Beşar’ın 
hânesinde iken tutulduğunu beyan ile fi‘l-i kâtilde medhalini külliyen inkâr etmiş 
isede merkûm o gün Mehmed’in hânesine gelmediğini ve Kurtiş bin Ali dahi 
Mahmud Pazartesi günü hânesine gelmeyub fakat Salı günü akşam üzeri belinde bir 
tabanca ve yanında bir çocuk olduğu halde hânesi yanından geçub kendüsüyle 
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makaleme etmeyerek ve Dine’ye doğru gittiğini kasem ile söylemelerine ve merkûm 
Raşid dahi Salı gecesi Kurtiş’in hânesine gitmeyub fakat Salı günü iftar vakti hânesi 
holisinde abdest alur iken Mahmud belinde bir tabanca ve yanında bir çocuk olduğu 
halde hânesi karibinden geçmekte olduğunu görüb iftara davet eylediğinde ben 
bugün bir Behra’ya uğradım demesiyle istiknâh-ı madde eylediğinde değirmende 
Behram ile münâzaa edub katl eyledim dediğini ve bu kelâmı cevaba beyanla 
Balkan’dan gelmekte olan ammisi oğlu Mustafa’nın dahi işitdiğini ma‘a’l-kasem 
vicâhen ihbâr ve merkûm Mustafa dahi tasdîk etmiş olmalarına ve kâtil-i merkûmûn 
zevcesi Hasime un almak üzere o gün değirmene gittiğinde zevcesi Mahmud’un 
esnâ-yı münâzaada Behram’ı katl eylediğini gördüğünü ve zevci merkûm eğerçi bir 
aralık yeni pazara gitmiş isede hadiseden üç gün evvel hânesine geldiğini 
söylemesine nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taamüden 
merkûm Mahmud’dan sudûru tebeyyün eylediğinden icrâ-yı mücâzâtı iş‘ar olunmuş 
ve i‘lâm-ı şer‘i meâli dahi mezbûr Mahmud’dan mezbûr Behram’ı mûcibince kısâs 
olan katl ile öldürdüğüne dâir sebk-i ikrârı şahidin ma‘delet şehadetleriyle ba‘de’l-
subût mûcibince kâtil-i merkûmûn müvekkilesi Hasime huzurunda kısâsı iktizâ 
eylediğini beyandan ibâret olub bu surette vereseden âsil ve vasien mezbûr Hasime 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde talebiyle huzurunda 
kâtil-i merkûmûn kısâs olunması lâzım geleceği zuhûr-ı i‘lâm mezkûre cânib-i fetvâ-
hâneden işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘ara nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüden merkûm Mahmud’dan sudûru ihbârı olunan ikrârı 
ve imârât-ı saire ile nizâmen tebeyyün eylediği gibi şer‘an dahi kısâsına hüküm 
olunmuş idüğünden zuhûr-ı i‘lâma muharrer fetvâ-hâne işareti mûcibince vereseden 
Hasime hatun merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde kâtili 
merkûmûn bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet ederse ol-
halde kısâs-ı sâkıt ve müsellen verese-i sıgar haklarında diyete münkaleb 
olacağından ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesair 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şeriât-ı garrâya mübâreken ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet der-bâr-ı 
şevket-karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 24 Şa‘bân[1]291 M.6 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur.  

[S.16/B.9] 

 Hüküm 1: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Sivas Sancağında vâki‘ Hafiye Nâhiyesi’ne tâbi‘ Acıpınar Karyesi ahalisinden Hasan 
oğlu Ahmed’in kâtili olan karye-i mezbûreli Aba oğlu İbrahim hakkında icrâ kılınan 
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tedkîkâ-tı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘i ve 
evrâk-ı istintâkıyye dîvân-ı ahkâmı adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Cemâzi-yel-
âhire’sinin on altıncı gecesi saat iki karârlarında merkûm Ahmed doğma oğlu Ömer 
ve bunun on üç yaşında oğlu Ali ile tarlalarından arabayla sap tahmiliyle hânelerine 
gelurler iken merkûm İbrahim yedinde siyah kabzyı kınısız bir kama olduğu halde 
üzerlerine doğru gelerek merkûm Ahmed’in üzerine hücum ile sol böğrüne kamayı 
sokub firar etmiş ve merkûm Ahmed oradan komşusu Hacı Bekir’in hânesine 
götürülerek on iki gün saat mürûrunda müteessiren vefât eylemiş idüğü iddi‘a 
olunması ve keşf ettirildikde iki ağızlı bıçak ile karnından cerh olunarak bi’l-teessir 
vefât etmiş idüğü raport ile bildirilerek mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr merkûm İbrahim katl-i mezbûrede medhalini inkâr etmiş isede kaziyyenin 
ber-vech-i iddi‘â vuku‘-ı merkûman Ali ve pederi Ömer ile karye-i mezbûre 
ahalisinden Samed oğlu Sarı Mehmet Günhan’ın ve Kaba Kadir ve Derviş Ali 
taraflarından müşâhedeten maktûlden istima‘ ma‘âl-kasem ihbâr ve merkûm 
İbrahim’in evvelce Deli Ali’nin zevcesiyle vukû‘ bulan münâzaalarında 
mezbûresinin zevcesinin Hasan oğlu Ahmed ile konuşuyor demiş olmasından nâşi 
katl-i mezbûru ikâ‘ eylemiş olacağından tezkâr etmiş olmalarına nazaran merkûman 
inkârı vâhi olub katl-i mezkûrun taammüden andan sudûru tebeyyün eylemiş 
idüğünden yüz yetmişinci madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân icrâ-yı mücâzâtı 
inhâ ve iş‘ar olmuş ve medlûl-ı iş‘ara nazaran merkûm Aba oğlu İbrahim’in merkûm 
Hasan oğlu Ahmed’i ammen kama ile cerh ve katl etmiş olduğu ihbârat-ı vâkıa ve 
delâil-i mevcûde ile tebeyyün etmiş olduğuna ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm 
İbrahim’in bu hükme tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûreden ifade olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i padişâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki 
vâlî-i müşârünileyhsin merkûm İbrahim’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib 
mahalde salb ile i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 26 Şa‘bân [1]291 M.8 Ekim 1874 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Konya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz 
ve hâmil olan vezîrim Ahmed Rasim Paşa iclâluhûya ve rütbe-i şalişa ashâbından 
Niğde sancağı mutasarrıfı Hasan dâme mecduhûya ve Ürgüb kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde mecduhûma hüküm ki. 

Niğde sancağında Ürgüb Kazâsında kâin Es‘ad Ağası Mahallesi sâkinlerinden 
müteveffa Es‘ad’ın on yaşında kızı Aişe Tuti’nin kâtilesi olan kasaba-i mezkûre 
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sâkinlerinden Aişe Havva hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘iyyeyi mutazammın tevarüd iden üç kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
mertebe-i meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriası 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Safer’inin yirmi 
üçüncü Perşembe günü ikindi vakti mezbûre Aişe Tuti hâneden çıkub gaib olmuş ve 
ferdası Cuma günü bir gömlek ile lede’l-taharri mahalle-i mezkûre sâkinlerinden 
İbrahim Çavuşun zevcesi mezbûre Aişe’nin hânesi derûnunda vâki‘ ahurun ocak 
bacasında bir gömlek ile cesedi bulunarak mezbûre Aişe Havva ve zevci İbrahim katl 
etmiş oldukları anlaşılmış olduğundan bahisle icrâ-yı icâbı verese cânibinden iddi‘â 
olunması ve esnâ-yı taharrîde maktûlen mezbûre’nin kâtili elbisesi ve kas ve baş 
yemenisi kırk bir aded nısf-ı sandıklı altunu mezbûre Aişe Havva’nın hânesi 
ahurunun divar ve penceresinde bulunarak keşf ettirildikte mezbûre Aişe’nin sağ 
kulağı arkasından bıçakla cerh ve ıtlâk edildiği bâ-i‘lâm bildirilmesi üzerine tedkîkâ-
tı istintâkıyye lede’l ibtidâr merkûme Aişe Havva mezbûre Aişe’yi Deli Aişe nam 
hatunun kendi hânesi ahuruna götürüb i‘dâm ettiğini ve muahharan mezbûre Deli 
Aişe’nin sun‘ ve medhal olmayub kendüsü kapuda beklediği halde zevci İbrahim 
Çavuş’un i‘dâm eylediğini söylemiş iken yine tahvîl-i lisan ile yevm ve vakt-i 
mezkûrede mezbûre Aişe sokakda gezer iken mezkûr altunları ahz etmek kasdıyla 
kendüsü mezbûreyi bi’l-iğfâlle derûn hâneye idhâl ve ahur içine götürerek 
mezbûrenin yemenisini boğazına katub boğuldu zannıyla burakarak daha hayat-ı 
eseri görmekle beyaz kabzalu ucu sivri et bıçağıyla mezbûreyi sağ kulağı dilinden 
cerh ve ıtlâk ettikten sonra elbisesiyle cesedini mahall-i mezkûre defn ve ihfâ 
eylediğini ve bunda kimesnenin müdâhil ve muaveneti olmayub zevciyle mezbûre 
Deli Aişe’ye iftira ettiğin ikrâr etmiş ve mezbûre bu fazîhayı yalnız icrâya muktedir 
olamayacağından pederi Ökçesiz Numan ve zevci İbrahim’in [s.17] dahi 
mu‘avenetleri ağleb-i ihtimâl isede mürar-ı hüküm olur bir güne imâre bulunamamış 
olduğundan bunların mükeffelan Tahliye-i sebelerini mahalline bildirildiği ve icrâ 
kılınan mürâfa‘a-i şer‘îyyeden kâtil-i mezbûrenin kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğu 
misüllû yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyeye tatbikân icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve 
iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil-i mezbûre Havva Aişe’nin maktûlen 
mürâhikan mezbûre Aişe Tuti’yi mûcib-i kısâs olan katl eylediği tâyıan ikrârıyla 
ba‘de’l-subût mûcibince verese-i kâtilin talebleriyle huzurlarında kâtil-i mezbûrenin 
kısâsına hüküm olunduğu beyandan ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibâr kâtilden 
hiç birisi lede’l-teklif kâtil-i mezbûreli kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği 
halde talebleriyle bi-zâtihim huzurlarında kâtil-i mezbûre ber-nech-i şer‘î icrâ-yı 
kısâsı lâzım geleceği cânibi fetvâ-hâneden işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘are nazaran 
merkûme Aişe Havva’nın gasb-ı mal içün fi‘l-i katli îka‘ eylediği ikrârı ve emârâtile 
nizâmen sabit olarak zikr olunan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyeye tevfikân 
i‘dâmı lâzım gelur isede şer‘an ile mahkûm olduğuna binaen cânib-i fetvâ-hâneden 
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zuhûr-ı i‘lâm-ı mezkûre vâki‘ olan işaretle mûcibince verese-i kibârdan hiç birisi 
kâtil-i mezbûreyi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde talebleriyle bi-
zâtihim huzurlarıyla ber-nech-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer verese-i merkûme kâtil-i 
merkûmeyi ‘afv veya sulhâ rağbet ederler ise kısâs-ı sâkıt olacağından hâmilen 
şer‘iyyenin icrâsıyla mücâzât-ı kanûnuniyyesi tahdîd olunarak ve tarih-i hasbi 
gösterilerek keyfiyyetinin bâ-i‘lâm ve mazbata inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım 
gelen emr-i şerifimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olunmuş olmağın sizki vâlî-i 
müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı garraya müsâberet ve a‘lâ-kil-
et-takdireyn keyfiyyetin der-bârı şevket-i karâr mülûkâneme tahrîr ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 26 Şa‘bân[1]291 M.8 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.17/B.10] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîranından fırka-i askerîyesi 
kumandanlığı inzimâmıyla Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci 
rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Asım Paşa iclâluhûya 
hüküm ki. 

Serfiçe kazâsında Çarşu Mahalleli Güllü İzzet’in kâtili olan Tırhala sancağında vâki‘ 
Avris Karyeli Halil’in müttefiki Arap Ali hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye 
ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet ve 
meclis-i temyîz livâ mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye dîvân-ı 
ahkâmı adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemâtı cezâiyye dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde merkûm İzzet merkûmûn hizmetkârı olduğu halde seksen 
senesi Ramazan’ın onuncu Pazar günü merkûm Arab Ali mezbûr İzzet’i katl ederek 
setr-i fazâhat içün sakin oldukları damı adak etmiş isede harik mantıkî olduktan 
sonra İzzet’in cesedi zuhûr eylediği istihbâr olunması ve mezbûr İzzet’in bıçakla 
boğazı cerh olunub beş on mahalline dahi bıçak sokularak katl eylediği keşif 
me’mûrları tarafından haber verilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr merkûm Arap Ali kendüsü mezbûr Halil’in mu‘tak kölesi ve mezbûr İzzet 
hizmetkârı olub selamlık odasında ocağının bir tarafında kendüsü ve diğer tarafında 
İzzet’in yanmakta olduklarını ve leyle-i mezkûrede de müsafireten gelmiş olan beş 
altı köylü ile mezkûr odada saat yediye kadar oturub misafirler dağıldıktan sonra 
merkûm İzzet’e ateş yak deyub İzzet’de sen git ben yakarım dediğinde kendüsü 
damdan sahur taâmını çıkardığında selamlık odasının kapusunı kapalı bulduğundan 
yemek tablasıyla tekrar dama avdet edub feneri alarak mezkûr odaya penceresinden 
duhûl ile İzzet’in yatağı yanında bir merkeb yavrusu kesilmiş idüğünü ve İzzet’in 
dahi yatağında olmadığını görmüş olmağla tekrar dama gidüb ağasının zevcesine 
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haber virerek mezbûre ile oturub sahur yerken damdan ateş zuhûr ettiğini 
gördüğünden dışarı çıkub ahaliye i‘lân içün avdet üzere bir tüfenk atdığını ve ateş 
mantıkî oldukdan sonra harik mahallinden bir ayak görülmesiyle ahaliden birkaç kişi 
ile İzzet’i mecrûhan oradan çıkardıklarını ve mezkûr odada bir kanlı bıçak bulunmuş 
isede kimin bıçağı olduğunu bilemediğini ve Ağasının onda böyle bıçak görmediğini 
ve mezbûr merkeb yavrusu kanı yorgan ve yastığına bulaşmış olduğunu beyan ile 
fi‘l-i kâtilde medhalini külliyen inkâr etmiş isede karye-i mezkûre ahalisinden Halil 
ve Ramazan yandığını görerek sair ahali ile beraber gidub itfâ ile sebeb-i zuhûrunu 
Arap Ali’den sorduklarında yatdıkları odada İzzet merkeb yavrusunu boğazlub 
saman damını ateş virerek firâr ettin demiş isede yangın mahallinde bir insan meyyiti 
gördüklerinden dışaru çıkarub merkûm İzzet olduğunu anlamaları ve Arap Ali dahi 
meyyit-i mezkûrun İzzet olduğunu tasdîk etmesi cihetiyle merkûmu tutub yandıkları 
odaya vardıklarında maktûl-ı merkûmûn dövşek ve yorganı ve odanın divarlarının 
kana bulanmış ve maktûlün yatağı yanında bir merkeb yavrusu kesilmiş olduğunu 
görüb Arap Ali’nin yatağı yanında olan merkeb semerinin altında bir kanlı bıçak dahi 
bulduklarını ve mezkûr odadan dam kapusuna ve haremin içerusunden hürmet 
mahalline çıkan küçük kapudan mahzuk dama kadar kan etmiş idüğünü ve merkûm 
Halil’in hareminin ifadesine nazaran mezkûr odada Arap Ali ile İzzet yanarak 
bunların birkaç gün evvel tarlada münâzaa ettiklerini ve hâne sahibi Halil dahi esnâ-
yı vâkıada ıslahına Yenişehir’de bulunduğu halde hadise-i mezbûre vukû‘a gelmiş 
idüğünü ve Arap Ali ile İzzet’in hadiseden üç gün evvel münâzaa ettiklerini usret 
işittiğini ve mezkûr bıçak hânesinin matbah bıçağı olub matbahdan selamlığa yemek 
götüren Arap Ali olarak ondan başkası girub cihetle bıçağı anda almış olacağını 
kasem ile beyan etmelerine nazaran Arap Ali’nin inkârı vahî olub mezbûr İzzet’in 
müte‘ammid en katl ederek mezkûr damı dahi adak eylediği sabit olduğundan yüz 
yetmişinci ve yüz altmış üçüncü mevâdd-ı kanûniyyeye tevfîkân i‘dâmı iş‘âr 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Arap Ali’nin mezbûr İzzet’i taammüden 
katl ederek setr-i cinayet içun mezkûr damı adak eylediği imârât-ı mevdûde ile 
tebeyyün eylediğinden ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur ve yüz 
yetmiş üçüncü maddede şehir ve kasaba ve karye derûnunda meskûn ve gayr-ı 
meskûn her nev‘ inyeye ve haricde insana mahsûs ve kabil-i sekene ve isti‘mâl olan 
binalara ve sefinelere kendu malı olsun olmasın hemen ateş virüb adak iden şahıs 
kezâlik i‘dâm kılınur deyü muharrer bulunduğundan mezbûr Arap Ali’nin maddeyen 
mezkûreteyn i‘dâmına tevfîkân münâsib bir mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûm Ali’nin ber-mûcebi kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  
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Fî 29 Şa‘bân[1]291 M.11 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Vüzerâ-yı A‘zâm Saltana-ı Seniyyemden zabıta nazırı olub birinci rütbe 
osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet semirim 
Hüsnü Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Beğoğlu’nda kâin Taş kışla-i hümâyûnumda ikamet üzere bulunan Hassa Ordu-yı 
Hümâyûnum saff-ı piyade birinci alây ikinci taburunun sekizinci bölüğü efrâdından 
Prizrinli Derviş Hasan’ın kâtili olan mezkûr sekizinci bölüğün altıncı onbaşısının 
ikinci neferi Balıkesirli berber Ali bin Ömer’in Selanik askerîyyeden kaydı terkîb ve 
bâb-ı zâbtiyyeme teslim olduğuna dâir taraf-ı kaymakamiden vârid olan tezkere ile 
Dîvân-ı Harb zâbtiyyesi ve evrâk-ı müteferri‘âsı esâsı ittihâd olunarak icrâ-yı 
tahkîkât olunması hakkında sebk iden iş‘âr-ı üzerine icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyyeyi mutazammın dîvân-ı cinayet mazbatasıyla evrâk-ı müteferri‘âsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Ramazan’nın beşinci Pazar günü 
merkûm berber Ali bilâ-ruhsat savaşdığı halde ikindi vakti bazı mahalleri mecrûh 
olarak koğuşta görülüb lede’l-isticvâb Kağıthâne tarafında kaçak tütünden dolayı 
inhisâr me’mûrlarıyla münâzaa sekûnuyla yaraladığını söylemesiyle hastaneye 
gönderildikten çend gün sonra merkûm Derviş Hasan’ın meyyiti yanında bir ustura 
olduğu halde mecrûhen kışlanın üst katında bulunarak keşf ve muayene ettirildikten 
sonra alt carih ile boğazı sağdan sola iki taraf şah damarıyla beraber kat‘ olunarak iki 
omzunun dahi ezilub yaralandığı ve göğsünün iç tarafında bir cariha olub üç gün 
zarfında vefât eylediği anlaşıldığı raport ile bildirilmesi ve maktûl-ı merkûmûn 
üzerinde bulunan ustura merkûm berber Ali’nin idüğünün anlaşılarak kendüsü dahi 
ber-minvâl-i muharrer mecrûh görülmesi üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
evvel-emirde katl-i mezbûre medhalini inkâr etmiş isede muahharan refîki müteveffa 
merkûmûn kemerinde akçesi olduğunu bildirdiğinde merkûmu tütün satmak 
vesilesiyle kışlanın hali olan bu kari’ katına götür vesair elinde bulunan ustura ile 
boğazlayarak ıtlâk ettikden sonra kemeri derûnunda on iki lirasını ahz eylediğini ve 
kendüsünde görülen carihe dahi bir aralık ustura mütevvefa merkûmûn eline geçerek 
yek diğeriyle uğraşurlar iken vukû‘ bulduğu ve katl-i mezbûrlarınız kendüsünun 
eser-i fi‘l-i idüğünü ikrâr etmiş olduğu mezkûr Dîvân-ı Harb mazbatasında iş‘âr ve 
dîvân cânibinde tekrîr edilen istintâk ve muhâkemede fi‘l-i katlin kendüsünden 
sudûrunu ve sebk-i ikrârını inkâre tasaddî etmiş isede ber-minvâl-i muharrer sebk-i 
ikrârı Binbaşı Şemseddin ve kul ağası Mahmud ve Yüzbaşı Sabri ve mülâzım Sami 
ve ser-teftiş Ahmed taraflarından maa-l-cemiyyet vicâhen ihbâr olunmasına ve 
merkûm Ali ile mezbûr Derviş Hasan bir gün ve bir zamanda ubûdiyyet iderek 
muahharan merkûm Ali’nin mecrûhen mîrâna çıkmış olmasına ve Derviş’in 
kemerinde bulduğu beyan olunan on iki lira Ali’de zuhûr etmesine ve merkûm 
Derviş meyyiti yanında bulunan ustura Ali’nin kilitli olan dolabından çıkarılan 
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usturanın iş olduğu bi’l-muayene anlaşılmasına nazaran merkûm Ali’nin inkârı vahî 
olub akçesini tamaan merkûm Derviş meyyiti ustura ile katl ederek kemerindeki 
altunları ahz eylediği beyinlere etmiş olduğundan yüz yetmiş dördüncü madde-i 
kanûniyyenin fıkara-i ahiresine tevfîkân [s.19] icrâ-yı mücâzâtı mezkûr dîvân-ı 
cinayet mazbatasında beyan kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm berber 
Ali’nin mezbûr Derviş Hasan’ı akçesine tamaân ustura ile katl eylediği sabit olan 
ikrârı ve emârât-ı mevcûde ile tenbih eylemiş idüğünden ve mezkûr yüz yetmiş 
dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-ı taammüden bir şahsı ıtlâk etmiş 
ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat telef-i nefs kaziyyesi ahar bir 
cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı 
icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nef iden şahıs kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer 
bulunduğundan bu hükme tevfîkân kâtil-i merkûmûn münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade 
olunması ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh olunmuş 
olmağın sizki nâzır müşârileyhsin merkûm berber Ali’nin ber-mûcib-i kanûn cezâ 
münâsib biir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 29 Şa‘bân [1]291 M.11 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.19/B.11] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîranından fırka-i askerîyesi 
kumandanlığı inzimâmıyla Girid vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci 
rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Redif Paşa iclâluhûya 
ve Girid cezîresi nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû 
hüküm ki. 

İsfakya sancağında vâki‘ Civara karyesi ahalisinden Yorgi Bototaki’nin kâtili olan 
karye-i mezkûrlu Yani Hıristo Vaki hakkında icrâ kılınan tahkîkât-ı nizâmiyye ve 
mürâfa‘a-i şer‘iyyeye dâir iki kıt‘a tahrîrat ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetten müretteb 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriası dîvân-ı 
ahkâmı adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Teşrîn-i Sâni’nin on dördüncü 
Çarşamba gecesi saat bir karârlarında mezbûr Yorgi Boto Taki paskalya olmak 
mülabesesiyle İsnatat nam hatunun bağçesinden kalkarak meş‘alelerle hânelerine 
gelurler iken esnâ-yı rahde önlerine merkûm Yani Hıristo Vaki çıkub mezbûr Yorgi 
Boto Taki’nin elinde bulunan meş‘aleyi itfâ etmek içün üzerini hücum etmek olduğu 
halde dönüp ayrılmış iken mezbûr Yorgi Boto Taki’nin rüfekasından ayrılarak 
hânesine muvacehen gittiğinin tarassud eylediği mahalden görüb merkûm Yorgi 
Boto Taki’yi takib hânesi sokağına gireceği yerde ulaşarak belinde bulunan siyah 
kabzalı bıçak ile cerh ve katl etmiş olduğunu iddi‘a kılınması ve keşf ettirildikte sol 
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küreği üzerinden bıçakla cerh olunarak müteessiren vefât ettiği sayi‘an ile beyan 
olunması mulabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Yani Hıristoki 
Vaki evvel-emirde kaziyyede medhalini inkâr etmiş isede Rufaki Batoni ve Kaliça 
Tere Yorgina nam kimesneler merkûman Yorgi Boto Taki ve Yani Hıristo Vaki 
beklediğine bazı kelimat gayr-i ifâ takva etmelerinden dolayı Yani Hıristo Vaki 
Yorgi Boto Taki’yi bıçakla cerh ve katl eylediğini ma‘a-l-kasem civâhen ihbâr 
etmeleri üzerine Yani Hıristo Vaki dahi ber-vech-i müddeâ fi‘l-i katlin taammüden 
kendüsünden sudûrunu ikrâr etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzatı inhâ ve iş‘ar kılınmış 
ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Yani Hıristoki Vaki’nin mezbûr Yorgi’yi mûcib-i 
şer‘î olunduğu kendüsüne ba‘de’l-tefhîm mûcibince verese-i huzurlarında vech-i 
şer‘î üzere kısâsına hüküm olduğunu beyandan ibâret olmağla verese-i kâtilden hiç 
birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurlarında 
bir nühm ü şer‘î icrâ-yı kısâs lâzım geleceği cânib-i fetvâ-hâneden zahrr-ı i‘lâma 
tahrîr ve işaret olunmasına ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun taammüden 
merkûm Yani Hıristoki Vaki’den sudûru kendu ikrâr-ı ve ihbârat-ı vâkıa ile sabit ve 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan ol-bâbda cânib-i fetvâ-hâneden zuhuru 
i‘lâm mezkûre tâbi‘ olan işaret mûcibince vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurlarında bir nühm ü şer‘î kâtil-i 
merkûmûn icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderlerse ol-halde kısâs-ı sâkıt 
olacağından icâb-ı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâsı sabit olunarak 
keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm iş‘âr kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfmin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmasına ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
arz ile lede’l-istizân ol-vechle husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sûnûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî 
vesair mûmâileyh sizki keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şerîat-ı garraya müsaberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet der-bâr-ı şevket-
karâr mülûkâneme tahrîriyle istidâdına mebâderet eyleyesin.  

Fî 6 Ramazan [1]291 M.17 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarına hâ’iz ve 
hâmil Ahmed Hamdi Paşa dâmet muâlihûya ve Pirizrin kazâsı nâ’ib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki.  

Pirizrin Kazâsına tâbi‘ Kurişe Karyeli Dido’nun kâtili olan karye-i merkûmeli Nikola 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz livâ mazbatası ve i‘lâm-ı 
şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi 
Nisan’ının yirminci Cumartesi günü merkûman beyinlerinde vukû‘ bulan basar 
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münâzaasından dolayı merkûm Nikola tüfenk kurşunuyla merkûm Dido’yu katl 
eylediği biraderi Marko tarafından iddi‘a olunması ve merkûmûn kurşun yarasından 
müteessiren vefât eylediği raport ile haber verilmesi üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidar merkûm Nikola katl-i mezkûrun ber-vech-i iddi‘â kendüsünden 
sudûrunu ikrâr ve karındaşı Kavlo dahi kasabanın vech-i meşrûh üzerinde vuku‘unu 
an‘ müşâheden ihbâr eyledikleri cihetle kâtil-i merkûmûn icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve 
istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Nikola’nın mezbûr Dido’yu 
mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü tav‘an ikrârıyla ba‘de’l-sübût mûcibince 
veresenin talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğundan 
beyandan ibâret olub bu sûretde verese-i kâtilden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan 
‘afv veya suhla rağbet etmediği halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
icrâ-yı kısâsı lâzım gelen zuhur-ı i‘lâm-ı mezkûre cânib-i fetvâhâneden işaret 
kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran fi‘i-i katlin esnâ-yı münâzaada min-gayr-i 
taammüden merkûm Nikola’dan sudûru kendu ikrârı ve karındaşının ihbârı ile 
nizâmen tebeyyün eylediği misüllû şer‘an dahi sabit olarak kısâsına hüküm olunmuş 
idüğünden fetvâhâneden zuhur-ı i‘lâma vâki‘ olan işaret mûcibince verese-i kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri sûretde huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet ederlerse ol-halde kısâs-ı 
sâkıt ve mesele-i dine munkalib olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i 
merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı iş‘ârı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata ifade olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı 
husûsuna emr ve irade-i seniye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş 
olmağla sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâ’ib mûmâileyhim sizki keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl muharrer icrâsı ahkâm-ı şerîat-ı garraya ve a‘lâ kil-
et-takdireyn keyfiyyet der-bârı-şevket-karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet 
eyleyesiz. Fî 18 Ramazan [1]291 M.29 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olubbirinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını 
hâ’iz ve hâmil olan vezîrim İsmail Paşa iclâlehûyâ hüküm ki. 

Mardin sancağında vâki‘ Kumlu Karyeli Yahya veledi Hıta nam kimes ile zevcesi 
Kırmız hatunun kâtili olan karye-i mezbûreli Ubey bin Bero İyaso ile Meşkin 
Mahalleli Mehmed bin Fettah nam şahıslar haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile biri Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel 
iki kıt‘a meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye [s.21] Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemat-ı cezâîyye dâiresinden kaleme 
mazbata meaîlinde seksen dört senesi Kanun-ı sani’nin beşinci Cumartesi gecesi 
merkûm Yahya mezbûre Kırmız ve kızı Mirim ile ile birlikte hânelerinde oda 
derûnunda yaturlar iken merkûm Ubey bir nefer refiki ile müsellehan hâne-i 
mezkûrun damında bi’l-duhûl sokak kapusu kilidini açdıktan sonra muttasıl bulunan 
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komşu hânesi duvarını söker iken Yahya uyanub dışarı çıkdığından sârik merkûmûn 
Yahya’yı cerh ederek merkûmûn vukû‘ bulan feryadı üzerine Kırmız Mirim uyanub 
mezbûre Mirim Yahya’yı kucakladığı esnâda Ubey orada düşürmüş oldukları külahı 
almak üzere avdet etmiş olduğu halde mezbûrelerin bağırtıları üzerine külahı 
alamayarak firar etmekle Kırmız Ubey’i takib ettiğinde Kırmız’i hançer ile cerh ve 
katl eylediği verese-i cânibinden iddi‘â ve mezbûr külahın üzerinde bulunan nüshada 
Mehmed bin Fettah ibaresi muharrer bulunduğuna cihetle mezbûre Ubey ile birlikte 
bulunan şahsın merkûm Mehmed Fettah olduğu gibi Ubey’nin ahz u giriftde 
gömleğin hançerinde Ubey dama konulmuş olduğu inbâen olunması ve keşf 
ettirildikde Yahya dokuz ve Kırmız dahi on iki yerinden hançer ile cerh olunarak 
müteessiren vefât ettikleri bâ-varaka-i haber verilmesi üzerine tedkîkât-ı 
istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûm Ubey o gece hânesinden bir mahalle gitmeyub 
ferdası keyfiyyeti haber olduğunu ve gömleğinde görülen kan dahi vâkıadan on beş 
gün mukaddem Gorgi ve İlya nam kimesneler ile birlikte dağda hatab kat‘ ederken 
balta ile parmağını kestiğinden hususa gelerek bunu merkûman Gorgi ve İlya’nın 
dahi gördüklerinden hançeri kansız alarak hânesine burakub muahharan pederi Dinne 
Mikail borçlusuna vermiş idüğü ve Fettah vâkıa gecesi karye-i mezbûreye 
gitmediğini beyan ile kasabada medhallerini inkâr etmiş iselerde zikr olunan Yorgi 
ve İlya odun içun merkûm Ubey dağa gitmediklerini beyan ile merkûman kavlini 
tekzib etmelerine ve asâkir-i zabıt neferâtından Abdulkadir ve Mehmed merkûm 
Ubey’nin sabah ahz u giriftde gömleğinin leğende yıkatmış kan lekesi görmeleriyle 
sebebini sorduklarında dağda hatab kat‘ ederken balta ile parmağını kesdiğinden 
hususa geldiğini söylemesi üzerine parmağını muayene ettiklerinde tırnak yarasına 
müşahe bir eser gördüklerini beyan etlemelerine karye-i mezbûre muhtarı Uşli adlu 
ve Mülki ve Battal ve Akbaş ve Abbas ve Cercis nam kimesneler merkûm Ubey’nin 
daima mezbûr Fettah ile görüşdüğünü bunların sabıkalı olduklarını ve Mülki ve 
Cebur ve İshor ve Yahya ve Yusuf ve Eş-Şebo Haci dahi vâkıa gecesi merkûm 
Ubey’nin hânesine müsellah iki şahıs geldiğini ve ve addü’l-muaneye mezbûr 
Ubey’nin alâmet-dem gördüklerini gibi Yahya’nın hânesi kapusunun kilidi sökülmüş 
bulunan komşu duvarı dahi dahi delinmiş idüğünü müşâhede etdiklerini beyan 
etmelerine ve Derviş İlyas nam kimesne önce ba‘de’l-gurub müsellehan iki şahsın 
Ubey’nin hânesine girdiklerini görmüş isede karanlık olmak mülabesesiyle teşhis 
edemediğini söylemesine ve Faris Gitko nam kimesne dahi merkûm Mehmed 
Fettah’a o gece Ubey’nin hânesine gelmiş olduğu Ubey’nin yeğeni Yakub’dan haber 
aldığını ifade etmesine ve Abdulkadir nam kimesne merkûm Mehmed Fettah’ın 
külahı üzerinde sarılı olan yemeni ile merkûmûn Hüseyin ahz u giriftinde üzeride 
bulunan bir aded cemadan ve lekeli mukaddema merkûm Mehmed Fettah 
kendüsünden gasb ettiğini beyan ile bi’l-isbat istirdâd eylemesine nazaran inkârların 
vahî olarak merkûm Ubey’nin fi‘l-i sirkati icrâ içün olunan ef‘al-i katliyeyi îfâ 
eylediği ve Mehmed Fettah’ı dahi mezbûr Ubey ile birlikde sablen ve müsellahan 
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sirkat kasdıyla hâne-i mezkûre duhûl ettiği tebeyyün eylediğinden Ubey’in yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresi mûcibince i‘dâmı inhâ 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Ubey’in fi‘l-i sirkati icrâ içün zikr 
olunan ef‘al-i katliyeyi ifâ‘ ettiği imârât-ı mevcude ile tebeyyün eylediğine ve zikr 
olunan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i taammüden 
bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat işbu telef-i 
nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ 
veyahud bir cünhayı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs eden şahıs kanûnen 
i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binaen merkûm Ubey’in bu hükme tevfîkâ 
münâsib bir mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbe-
rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Ubey’i ber-
mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 9 
Ramazan [1]291 M.20 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur.  

 [S.21/B.12] 

Hüküm 1: Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Naşid Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Gürûh-ı hayâdîdden Canik sancağında vâki‘ Bafra Kazâsına tâbi‘ Alacam 
Nâhiyesi’ne muzâf Kayalı Karyeli Dar oğlu Çekelez Mustafa ile Sinop Sancağında 
Gerez Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hatib Karyesi ahalisinden ve sınâ-i bahriye alâyının birinci 
bölüğü firarilerinden Seyyidci oğlu Ömer ve Köylü Karyeli İmam oğlu Mehmed ve 
Kayalı Karyeli Ahmed oğlu Halil haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müretteb meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriası Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
yedi senesi Şa‘bân’ının yirmi altıncı Çarşamba günü Zoykun oğlu Hasan Gümetez 
İskelesinde Tozalıb Karyesine müteveccihen mezkûr Kayalı Karyesi’den geçer iken 
eşhas-ı merkûmeden Coka Mustafa mezbûr Hasan’ın kendülerine selam vermediğini 
vesile ederek topuzla darb edub yedi gün mürûrunda müeteessiren vefât ettiği ve 
eşhâs-ı merkûmeyi Sarmısak Karyesinde basdıkları vakit yine merkûme Çekelez 
Mustafa tüfenk kurşunuyla evvel Gökgöz oğlu Mustafa’yı uyluğundan cerh eylerek 
ve bilâ-isim Ota Veli hânesine bi’l-duhûl oğlu Hasan’ı bağlayub bir heybe ve iki tob 
âba ve bir tabanca ve bir kıyak barut ile on bin guruşunu ve Dağlı Kazı oğlu 
Mustafa’yı kıyr ve bend ile hânesinden iki tüfenk ve bir tabanca gasb eyledikleri 
iddi‘â kılınması ve keşf ettirildikde Tutkon oğlu Hasan’ın göbeği üzerinde 
hânelerinde ve iki dizlerinde topuz yarası olub bundan müteessiren vefât ettiği i‘lâm 
ile bildirilmesi mülabesesiyle taharriyata şürû‘ olduğu esnâda bunlardan hükümete 
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duhâlet ederek ve diğerleri dahi ele götürülerek tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
eşhâs-ı merkûmeden Çekelez Mustafa Gerze Nâhiyesinde gezdikleri esnâda 
refiklerinden Ömer Dağlı Kazı Mustafa’yı kıyr ve bend edub Salih dahi yüz elli 
guruşunu aldığını ve diğer mancı Abdulsedat abâsıyla çarığını kendüsü almayıb 
abâyı Salih ve çarığı dahi Ömer gasb ettiklerini ve Samsun karyesinde basıldıkları 
esnâda tüfenk atan Ömer ile Salih olduğunu bi’l-beyan Zoykun oğlu Hasan’ın 
katlinde ve Gökgöz oğlu Musfata’nın carihinde ve Casuscu oğlu Veli’nin hânesinden 
akçe gasbında medhalini inkâr etmiş ve Seyyidci oğlu Ömer külliyen münekkir 
bulunmuş iselerde mezbûr İmam oğlu Mehmed merkûman Ömer ve Salih kendüsü 
rızası olduğu halde Karyesi’den alub iki mah kadar birlikte gezdirdikleri ve bu 
müddet zarfında Acus oğlu Halil ve Olgiris karyeli Hüseyin ve babası oğlu 
Musafa’dan bilâ-semen koyun ve kuzu aldıklaırnı ve ba‘de merkûm Çekelez Mustafa 
kıyr ve bend ile iki tüfenk ve bir tabancasını ve ferdası Casuscu oğlu Veli’nin 
hânesinden dahi iki top abâ ve bir heybe ve bir kıyak barut ile bir tabancasını gasb ve 
esnâ-yı rahde Sabih oğlu Osman’ı merkûm Salih tutub Çekelez Mustafa’nın darb 
eylediklerini eğerci Casuscu oğlu Veli’nin hânesinden avdetlerinde merkûm Ömer 
bir yağlık derûnunda otuzu nühas ve kusur-ı metalik olarak kendüsüne beş yüz guruş 
verdiğini ve eşya-ı mağsubeden iki top abânın merkûm Ömer’de ve bir tüfenk ile bir 
tabancanın dahi Salih’de kaldığını ve diğer bir tüfenk ve bir tabanca ve bir heybe 
dahi Sarımsak Karyesinde basıldıkları odada kalub gitmek eline geçdiğini ma‘lûmatı 
olduğunu beyan ve Ahmed oğlu Halil dahi Tarık Ali ve Bölük Başı oğlu Ahmed ile 
merkûm Seyyidci oğlu Ömer mukaddema zevcesini dağa götürmekle tasaddî etmiş 
iselerde asâkir-i bahriyeden müherric kabzı çavuşun muhânetiyle muvafık 
olamadıklarından muaahharan içlerinden Ömer yalnız olduğu halde kız karındaşı 
Enezle’yi dağa götürdüğünden dolayı merkûmu ıtlâk edeceğini kendüsü Çekelez 
Mustafa’yı ve merkûm dahi Ömer’i ihbâr etmesine mebnî merkûm Ömer merkûman 
İmam oğlu Mehmed ve Çekelez Mustafa ile beraber karyesine gelub pederini selam 
vermediğinden naşî merkûm darb edub orada bulunanların iltimasları üzerine terk 
etmiş isede kendüsü tehdid ederek cebren üç gün birlikte gezdirdiklerini ve bu 
müddet zarfında merkûmûnun Dağlı Kazı oğlu Mustafa’yı kıyr ve bend ile 
hânesinden iki tüfenkle bir tabancayı ve ferdası Casuscu Veli’nin hânesinden dahi 
İmam oğlu Mehmed’in beyan eylediği eşyayı gasb ettiklerinden başka Saray Karyeli 
olub bildiği bir şahısdan merkûm Salih’in yüz elli guruş ve değirmenci Abdulsedat 
merkûm Çekelez Mustafa’nın bir abâ ve iki çift çarık aldıklarını ve bir takrîb ile 
yanlarından firar edub doğruca Bafra Kazâsı kaymakamlığı dâhiline keyfiyyetini 
ifade ederek oradan Sinop’a gönderildiğini isbat etmelerine ve Çeke Yani karyeli 
Karamik oğlu Osman ve Köylü karyeli Osman ve Cafer oğlu Mehmed ustalar 
mezkûr Kayalı Karyesinde Coşuran Mustafa’nın hânesine inşa etmekde oldukları 
halde merkûmûn Ömer ve Çekelez Mustafa ve Salih’in karye-i merkûmeye gelub 
Zoykun oğlu Hasan Gömetez İskelesinden tuz alub karyesine gider iken Çekelez 
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Mustafa selam vermediğini vesile ederek merkûmu cebren müsafir odasına götürüb 
topuz ile darb ettiğiden eser-i darbdan yedi gün mürûrunda vefât ettiğinden ve Usta 
oğlu Ali Kuzi merkûmûnun Sarımsak Karyesini basacakları istihbâr olunması 
üzerine bir takım ahali Gerze asâkir-i zâbtiyyesinden Sucu oğlu Mehmed ile bunları 
Hacı Ali’nin yaylasında basdırdıkları esnâda İmam oğlu Mehmed duhûl edub Ömer 
ve Salih ve Mustafa’nın tüfenk atarak firar ettiklerini ve içlerinden Çekelez 
Mustafa’nın attığı tüfenk kurşunundan Gökgöz oğlu Mustafa’nın mecrûh olduğunu 
ve Baboş oğulları Hasan ve Veli dahi merkûman Çekelez Mustafa ve Ömer ve 
Salih’in Casuscu oğlu Veli’nin oğlu Hasan ile kendülerini bağlayub refikleri imam 
oğlu Mehmed’e teslim ederek ve Halil dahi yanlarında bulunarak Ömer ve Mustafa 
ve Salih’in üçü hâneye bi’l-duhûl bir hebe iki top abâ ve bir kıyak barut gasb ettikleri 
ma‘a’l-kasem gıyâben ve vicâhen ihbâr eylelemelerine nazaran eşhâs-ı merkûme 
gasb-ı mal içün Dağlarda geşt ü güzâr ile Çekelez Mustafa’nın dahi Toykun oğlu 
Hasan’ı katl ve Gökgöz oğlu Mustafa’yı cerh ettiği eşhâs-ı sairenin mallarını gasb 
eyledikleri tahakkuk etmiş olduğundan altmış ikinci madde-i kanûniyye ilavesinde 
fıkra-i ahiresine tevfîkân merkûm Çekelez Mustafa’nın i‘dâmı ve eşhâs-ı sairenin 
icrâsı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran eşhâs-ı merkûme 
gasb-ı mal içün dağlarda geşt ü güzâr ederek içlerinden Çekelez Mustafa’nın katl ve 
cerh ve refikleriyle beraber gasb-ı mala cerâ’et ettikleri ikrâr ve ihbârât ile tebeyyün 
etmiş olduğuna ve zikr olunan altmış ikinci madde-i ilavesinde dağlarda ve kırlarda 
müsellahan gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazihasını irtikâb edenler 
hâl ve sıfat ve derece-i şikayetlerine göre muvakkaten veyahud müebbeden küreğe 
konulur fakat içlerinde bu cinayetde sabıkalı ve şekâvet-i müstemmire ashâbından 
olanlar veyahud tuttukları eşhâsa işkence ve gararana sûretle izin edenler veya kat‘-i 
tarik yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna binaen ve bu hükme tevfîkân eşhâs-ı merkûmeden Çekelez Mustafa’nın 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş ve diğerlerinin icrây-ı mücâzâtları zımnında makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i 
müşârileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ merkûm Çekelez Mustaf’nın i‘dâmına 
mebâderet eyleyesin.  

fî 11 Ramazan [1]291 M. 22 Ekim 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.23/B.13] 

Hüküm 1: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya hüküm ki. 
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Palu Kazâsına tâbi‘ Türkiyan Karyesi ahalisi üzerlerine müsellahan hücum ile cerh 
ve gasb ef‘âlini îka‘ etmiş olan Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hakkvare ve Temurcu ve 
Okçuyan ve Merke Hasan karyeleri ahalisinden bir takım eşhâs haklarında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-
i Vilâyetden müretteb meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye dîvân-ı 
ahkâm-ı ahkâm-ı adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde Temurcu Karyesi ağalarından Yusuf’un 
üç dört yüz kesanı mezkûr Türkiyan Karyesi ahalisi aleyhine tahrîk ve iğra ile 
müsellahan gidub ve üç güne kavga ederek kurşun ve hançer ahalinden bir takım 
kesan cerh ve hayvanlarını gasb ettikleri iddi‘â olunmasıyla üzerlerine asâkir-i 
nizâmiyye sevk olunarak merkûm Yusuf ile avenesinden bulunan eşhâsı tutub 
müddeîlerden mevcud bulunan Türkiyalı Mustafa celb ile sûret-i iddi‘âsı lede’l-
istifâr merkûm Yusuf karyesi civarında bulunan Kabalık ve Tekye ve Davan ve 
Safan ve yukarı Güyla Karyelerini tahrîb ve ahalisini tarumar ederek bunların 
arazisini kendusiyle karındaşı Kelo ve avenesi zabıt ile ne saat etmekde ve Kara 
mezkûre ahalisi dahi Parisyan Karyesinde ikamet etmekde bulundukları halde ahali-i 
merkûme hem civar bulunan Toy Karyesi ahalisiyle bi’l-ittifak merkûm Yusuf ile 
kavga etmek üzere gittiklerinde kendüsünu Yusuf ile olan hukûkuna mebnî üç nefer 
adamı yanına alarak merkûmûn hasımısına kurşun atmış ve gördüğü adamlardan 
Haydo’nun oğlu bu kavgada maktûlen vefât etmiş olmasıyla Yusuf tekrar asâkiranın 
vekili zikr olunan Parisyan ve Toy Karyeleri ahalisi üzerlerine tasallut ettiğinden 
ahali-i merkûmeden bazıları mezkûr Türkiyan Karyesine nakilhâne ederek bi’l-ittifak 
Yusuf’un üzerine gidub vukû‘a gelen bu kavgada Yusuf’un oğlu Mehmed maktûlen 
vefât etmiş ve bunun üzerine Yusuf tekrar Kara-i mezbûre ahalisinden üç dört yüz 
kadar eşhâs-ı cem‘ ile Türkiyan mezkûr karyesi ahalisi üzerine gidub istimâl silâh ile 
oğlu Ali’yi ve kendüsünu ve kızı ammiyi ve ammisinin dedesi Mehmet ile ahaliden 
Hasan’ı ve Yusuf’u ve çoban Ahmed’in zevcesi Havva ile İsmal’in zevcesi tüfenk 
kurşunlarını ve hançerler ile darb eyledikden sonra kendüsüyle ahalinin yüz yetmiş 
re’s hayvanını soyub götürmüş ve çend gün sonra oğlu İbrahim ahaliden Ömer oğlu 
Süleyman ile beraber tarlalarını sulamak üzere gece karye-i mezbûreye gittiklerinde 
Okçuyan Karyeli Ali süvaranın hafîdi Musa ve Süleyman ve Hasan oğlu Ali ve Isir 
oğlu Derviş ve Molla Hüseyin’in oğlu Ömer ve muhtar ve baba ve biraderzadesi 
Cebo ve Molla Ali’nin oğlu Bekir ve Hamdola’nın hafîdi Yano ve Ahmed Turan’ın 
oğlu Şebo nam şahıslar merkûm Yusuf’a tahrîk ve iğfâliyle oğlu merkûm İbrahim’in 
üzerine hücum ederek tutub öldürmüş ve refiki Süleyman hançer ile cerh etmiş 
oldukları halde merkûm Süleyman bir takrîb ile kaçup karyeye avdet etmiş 
olduğundan bahisle icrâ-yı icâbını iddi‘â eylemiş olmasıyla tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr merkûm Yusuf ile avenesinden mahsûsa bulunan eşhâs bu fazîhada 
medhallerini külliyen münekker bulundukları misüllû müddeî merkûmûn oğlu 
İbraim’in kâtili oldukları iddi‘â olunan eşhâsdan merkûme muhtar ve Baba Vahir 
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oğlu Derviş ve Molla Hüseyin oğlu Ömer dahi katl-i mezbûrde medhallerini inkâr 
etmiş iselerde Palu Kazâsı müftîsi ile ağnam me’mûru Ömer ve Karayaka Nâhiyesi 
Müdürü Hasan ve olan zâbtiyyeden İmam oğlu Mustafa vesair merkûm Yusuf’un üç 
dört yüz eşhâs ile mezkûr Türkiyan karyesi üzerine hücum ile bazılarını cerh ederek 
hayvanlarını gasb etmiş olduklarını ihbâr etmelerine nazaran merkûmûn inkâr vâhi 
görünmüş olduğundan elli üçüncü madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân merkûm 
Yusuf’un icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve iş‘âr kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm 
Yusuf’un Karan mezkûre ahalisinden bir takım kesanı mezkûr Türkiyan karyesi 
ahalisi aleyhine tahrik ve iğfa ile müsellahan gidub cerh ve gasb-ı ef‘âlini ikâ‘ etmiş 
oldukları ihbârât-ı vâkıa ve imârât-ı mevcude ile tesbit eylemiş idüğüne ve mezkûr 
elli üçüncü madde-i kanûniyyede her kim memâlik-i mahrûsem ahalisini yekdiğeri 
aleyhinde silâhlandırarak mukâtele içün tahrîk ve iğraya veyahud bazı mahallerde 
gasb ve gâret ve tahrîb-i memleket ve katl-i nüfus-ı ef‘âlini îka‘a mütecasir oldukda 
kaziyye-i fesad tamamıyla fi‘le çıkar veyahud madde-i fesâdın icrâsına başlanmış 
olunur ise ol-gecesi i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî bu hükme 
tevfîkân merkûm Yusuf’u münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmı bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve eşhâs-ı saire haklarında tedkîkât-
ı mükteziyye ifâsı zımnında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca 
tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Yusuf’un ber-
mûceb-i kanûn cezâ münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mebâderet eyleyesiz. Fî 
12 Şevvâl [1]291 M.22 Kasım 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîr-i dirâyet semîrim Ali Saib Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Geylan kazâsına tâbi‘ Kuretin karyeli Meryem Hatunun taammüden kâtili denilen 
karye-i mezbûreli Şakir hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile dîvân-ı temyîz livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden tanzîm olunan mazbata meâlinde doksan senesi Receb-i şerîfinin altıncı 
Cuma günü merkûm Şakir Ahmed bin Mehmed tarafından katl olunan biraderi 
Şa‘bân’ın kanını almak üzere merkûm Ahmed’in validesi Meyrem Hatunu tüfenk 
kurşunuyla sol koltuğu altından darb ve cerh ederek bi’t-teessir vefât eylediği verese-
i canından iddi‘â kılındığına ve asâkir-i zâbtiyye bölük ağası muaveni Osman 
marifetiyle keşf ve muayene ettirildikte mezbûrenin ber-vech-i muharrer kurşun ile 
urulmuş olduğu anlaşıldığına mebnî tevfîkân istintânkıyye lede’l-ibtidâr merkûm 
Şakir katl-i mezkûrun kenduden sudûrunu külliyen inkâr etmiş isede karye-i 
mezkûreli Bektaş bin Abdulaziz yevm ü mezkûrde karye-i mezbûre imamı 



158 
 

İbrahim’in hânesinde su çeker iken Hürmet tarafından bir tüfenk sesi işidub sokağa 
çıkdığından merkûm Şa‘bân’ın hânesini götürmekde olduklarını gördüğünü müteakib 
merkûm Ahmed’in pederi Mehmed’in hânesine vardığında merkûm Şakir dahi hâne-i 
mezbûre duhûl ile holi ortasında gördüğünü ve mezbûre Meryem hatunu tüfenk 
kurşunu ile katl ettiğini ve merkûm Bektaş oğlu Abdulaziz ile Musalla bin Kadir’i 
dahi kaziyyenin bu vechle vuku‘unu maa-l-kasem haber verdiklerine ve ihbârât-ı 
saireye nazaran merkûm Şakir’in inkârı vâhi olarak karındaşı Şa‘bân’ın merkûm 
Ahmed’in cânibinden katl olunmasından dolayı merkûm dahi Kolan gasbıyla 
Ahmed’in validesi mezbûre Meryem hatunu taammüden katl eylediği tebeyyün 
ettiğinden merkûmûn yüz yetmişinci madde-i kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı 
inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran Şakir mezbûre Meryem’i 
taammüden katl eylediği ihbârât ve emârâtile tebeyyün eylediğine ve zikr olunan yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmı bâbında hüküm olunur deyü musarrah 
bulunduğuna mebnî merkûmûn bu hükme tevfîkân münâsib bir mahalde i‘dâm 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân ifade olunmuş keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûm Şakir’in münâsib kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına 
mebâderet eyleyesin.  

Fî 13 Şevvâl [1]291 M.23 Kasım 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Haleb Vilâyet vâlîs-i olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim Mehmed Reşid Paşa iclâluhûya ve Kilis Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde mecduhûma hüküm ki. 

Kilis kazâsına tâbi‘ Muarriye karyeli Mehmed bin İsa’nın kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet ve meclis-i temyîz livâ mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘î ve 
evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-
ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen bir senesi Safer’inin 
birinci günü karye-i mezbûreli Mustafa bin Hamza tabanca kurşunuyla mezbûr 
Mehmed’i i‘dâm eylediği verese tarafından iddi‘â kılındığına binaen tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Mustafa o aralık kur‘adan firar ederek Maraş 
tarafından bulunduğu beyan ile fi‘l-i kâtilde medhalini külliyen inkâr etmiş isede 
beni Zebid Aşiretinden karye-i mezbûrede Hasime nişin bulunan Hasan bin Halef ve 
karye-i merkûmeli Hacı Said bin Hamza ve Mehmed bin Abbas nam kimesneler o 
gün kuşluk vakti kâtiller ile maktûl beyninde tarlaya girmiş olan iki öküzden dolayı 
tekevvün iden münâzaa esnâsında katl-i mezkûrun ber-vech-i iddi‘â  merkûm 
Mustafa’dan sudûrunu an‘ müşâhade maa-l-kasem münteferriadan ve müvâceten 
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ihbâr etmelerine nazaran merkûm Mustafa’nın inkârı vâhi olarak Mehmed’i ol-
vechle katl eylediği anlaşıldığı cihetle icrâ-yı mücâzâtı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi merkûm Mustafa’nın mezbûr Mehmed’i mûcib-i kısâs olan katl ile 
öldürdüğü şahidan şehadetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hüküm olunduğunu beyandan ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibardan hiçbirisi 
kâtil-i merkûmûn kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedği halde huzûrlarında kâtil-i 
merkûmûn icrâ-yı kısâs-ı lâzım geleceği zuhur-ı i‘lâm-ı mezkûre cânib-i fetvâ-
hâneden işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüdin merkûm Mustafa’dan sudûru ihbârât ile nizâmen 
sabit eylediği misüllû şer‘an dahi sabit olarak katl-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunmuş idüğünden zuhur-ı i‘lâma muharrer fetvâ-hâneden mûcibince vereseden 
hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde 
huzurlarında kısâsının icrâsı ve eğer vereseden birisi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
eder ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve müsellen dine münkalib olacağından iktizâ-yı 
şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyyetinin bâ-i‘lâm ve 
mazbata iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağla sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya 
müsâberet ve alâ-kil-et-takdireyn keyfiyyetinin bâ-i‘lâm ve mazbata der-bârı-şevket-
karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mebâderet eyleyesiz.  

Fî 16 Şevvâl [1]291 M.26 Kasım 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.25/B.14] 

Hüküm 1: Vüzerâ-yı A‘zâm Saltanat-ı Seniyyem zabıta nazırı olub birinci rütbe 
osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet-semîrim 
Hüsnü Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Beşiktaş hamallarından İranlı Yusuf’un kâtili olan Sinoplu balıkçı Yakub hakkında 
icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî dîvân-ı cinayetden tanzim kılınan mazbata ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkmât-ı 
cezâîyye dâiresinden tanzîm kılınan mazbata meâlinde doksan senesi Cemaziye’l-
ahiresinin yedinci Perşembe gecesi asâkir zâbtiyyeden Tezhiyye Karakolhânesinde 
Koyuncu Harivanlı Mehmed saat iki karârlarında bir feryad istimâ‘ etmesiyle etrafı 
dolaşıldıkda Ihlamur Deresi içinde merkûm Yusuf’un meyyiti görülüb Kayıkçı 
Yakub dahi Hasan Paşa deresinden doğru başı açık yalın ayak ve üzeri kanlı olduğu 
halde koşar iken tutulub üzeri nahrîri oldukda şalvarının derûnunda otuz yedi lira 
mumlu bir kemer zuhûr eylemesi üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Yakub yirmi beş yaşında olarak onbeş günden beru müsteciren yatmakta 
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olduğu Beşiktaş’da vâki‘ kahveci Mehmed’in odasında tahtü’l-hilasından bilâ-zor 
olmağla ol-gece kayık derûnunda yatmak tesbitiyle kayığı fülkan yerinden savnelerin 
birisine bağlayub ta‘am etmek üzere dışarıya çıkınca bâ-ünvan Şakir bilemediği bir 
refikiyle bi’l-vürûd kahve içelim deyü kendüsünu ısrar ve ibram ederek maktele tez 
götürmüş ve orada birkaç şahsın ayak patırdısı işidilmesiyle Şakir bunlara tuz gez 
deyüb onlar yabancı değiliz demeleri üzerine Şakir bunları durdurub içlerinden birine 
bir şey ile bir defa urduğundan o adam yere düşüb tekrar kalkarak giderken Şakir bu 
adamın arkasından dahi urmasıyla feryad ettiğini ve sonra üçü birlikde merkûmûn 
yanına gittiklerinde Şakir ile arkadaşı tekrar darba kıyâm edince kendüsü tefrîk 
etmek üzere aralarına girdiğinden elbisesi yırtılarak yere düşmesiyle üzeri kan olmuş 
ve ol aralık Şakir bende geliyorum diyerek kendüsüne bir kemer ve kese veya mendil 
gibi bir şey verüb kendüsü her ne kadar almamak istemiş isede tehdid ile aldırmış ve 
bu esnâda kundarasıyla fesi düşüb tekrar şimdi onlar bunlar kemeri alın git demekle 
Beşiktaş’a doğru gider iken tutulub karakola götürülmüş idüğünü ve maktelde 
bulunan fes ve kundura kendüsünun olub fakat onlarla beraber olan basamak kendu 
kayığının basamağı olmamağla ve müteveffanın koynundaki iple adem ma‘lûmatını 
ve parmadığındaki para düşüb taşa gelmesinden hâmil olduğu beyan ile meâl-i 
kâtilde medhalini inkâr etmiş isede o gün saat ondan vâkıa zamanına kadar buluşdum 
dediği adamlar merkûmu görmediklerini bu zabıta karşu maa-l-kasem söyledikleri 
gibi on beş gün kadar yatmadığını söylediği odada yalnız bir gece kaldığı ve 
kayıkhâneye bir geceden ma‘ada kayığını çekmediği tahakkuk etmiş olmasına ve 
merkûmu tutmuş olan Mehmed onbaşı ile asker zâbtiyye neferatından İsmail ve 
Mehmed dahi o gece saat iki buçuk karârlarında kol gezeler iken Yıldızkasr-ı 
Hümâyûnu civarında vâki‘ Hacı Hasan derenin tarafında yokuşunun üzerinde biri 
karanlıkda yola doğru gelmekde olduğunu görüb tahminen on kıt‘ada kadar 
yaklaşarak durduklarında durmayub karada yüz tutmuş olduğu halde bi’l-takib üzeri 
kanlı yalın ayak başı açık olarak merkûmu tutub sorduklarında bâ-ünvanlarını 
dökdüler dediğini ve mülâzım Mehmed dahi o akşam alâ’l-âde kul me’mûrlarını sevk 
ettikden sonra orada kain gazinoya girüb oturur iken merkûm götürülmekle lede’l-
muayene üzerini kanlı olduğunu ve şalvarı içinde bulunan kemeri dahi altmış lira 
mevzu‘ idüğünü söylediğini ve maktûlün yanında Yakub’a kundurasıyla fesi ver kalk 
basamağı ile iki ufak üzüm simidi bulunub boğazında dahi bir ip görüldüğünü ve 
kahveci çırağı Mehmed dahi maktûl Yusuf’u hadise akşamı saat on karârlarında 
kahvehâneye gelub bir çâr-yek sonra çıkarak bir daha avdet etmediğini ihbâr 
etmelerine ve merkûm Yakub’sa üzerinde zuhûr iden kemer maktûl ve merkûm 
Yusuf’un olduğu irâni akar canibinden ifade olunması ve merkûmûn kayığında 
basamak bulunmayub maktûlen yanında bulunmuş olan kanlı basamak mezkûr 
kayığın basamağı olduğu ve kayıkçılarının mirası İbrahim ile kayıkçı Osman ve 
Çelebici Mehmed taraflarından verilmesine ve Yusuf’un hariceleri zikr olunan 
basamağın şiddet-i darbın esarı idüğü bi’l-muayene başkaca bâ-sûret ile 
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bildirilmesine ve ol-civarda Şakir namında bağçevan bulunamasına nazaran 
Yakub’un inkârı vahî olub akçesini almak üzere Yusuf’u bilâ-iğfâl hali yerlerde 
götürüb cebren kemeri almağa tasavvur idüğü Yusuf’un feryadına mebnî yanında 
bulunan ip ile boğazını sıkarak ve mezkûr basamak ile darb ederek katl eylediği sabit 
olduğu cihetle merkûm Yakub’un kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş 
ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Yakub mezbûr Yusuf’un akçesini tama‘ân 
kendüsüne bilâ-iğfal hali yerlere götürüb orada i‘dâm ederek üzerinde bulunan 
kemeri ahz eylediği anlaşıldığından imârât-ı mevcude ile tebeyyün eylediğine ve yüz 
yetmiş dördüncü maddenin fıkrâ-i sanisinde bir kimse min-gayr-i taammüdin bir 
şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat iş bu telef-i nefs 
kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud 
bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs eden şahıs kanûnen i‘dâm 
olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Yakub’un münâsib bir mahalde 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i pâdişahâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı 
iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki nâzır müşârileyhsin merkûm Yakub’un ber-mûceb-i kanûn cezâ 
münâsib bir mahalde i‘dâmına mebâderet eyleyesin.  

Fî21 Şevvâl [1]291 M.1 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Canik sancağı mutasarrıfı olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan vezîrim Emin Paşa iclâluhûya hükümki. 

Canik sancağın vâki‘ Çarşanba kazâsına tâbi‘ Terme Nâhiyesi’ne müzâfe Emircam 
Karyeli Cebeci oğlu Ahmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve 
muhâkemâ-i şer‘iyyeye dâir tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz livâ mazbatası 
ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemâ cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde Karaman 
Karyeli Kotaş oğlu Mehmed Veli nam kimesnenin kızı Fatma’yı cebran kaldırub 
dağlarda gezdurmekte olduğu halde yetmiş dokuz senesi Receb’inin yirmi altıncı 
Çarşamba günü mezbûr Ahmed’in koyun sürüsünden bir re’sini sirkatle Bal oğlu 
Mehmed’in hânesine götürmüş olduğu mezbûr Ahmed haber alarak koyunu almak 
üzere mezkûr hâneye gittiğinde merkûm Mehmed’in tabanca kurşunuyla Ahmed’i 
katl etmiş olduğu iddi‘â kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Mehmed mezbûre Fatma kendüsüne nişanlu olduğu cihetle gelub babam 
beni aharine verecek beni alda istediğin yere götür demesi üzerine mezbûreyi alub üç 
ay ötede berüde götürdüğünü ve Bal oğlu Mehmed’in hânesinde bulundukları esnâda 
merkûm Ahmed ile ammizâdesi Ömer mezbûrenin pederi Veli gelub üzerine hücum 
etmeleri ve firâr eder iken arkasından tüfenk etmeleri üzerine li-ecli’l-ihâka 
üzerlerine doğru boşanmış olduğu tabanca kurşunu mezbûr Ahmed’e isabet ederek 
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yere düşdüğünü Terme Nâhiyesi meclisinde ikrâr eylemiş iken meclis-i temyîz-i 
livâda tekrîr edilen isticvârında kaziyyede medhalini inkâr etmiş isede mezbûre 
Fatma çöz dolamakda iken merkûm Mehmed müsellah olarak gelub kendüsünu darb 
ile cebren üç ay dağlarda gezdirdiğini ve Cebeci oğlu Ahmed’in koyun sürüsünden 
bir re’sini sirkatle Bal oğlu Mehmed’in hânesine götürüb Ahmed koyunu almak 
üzere geldiğinde ben biz kaldırdım önüme kimse gelmedi sen nasıl gelursun diyerek 
hemen belinde bulunan tabanca ile Ahmed’i katl eylediğini ve tabanca sesi üzerine 
gelen köylüler tarafından merkûmûn tutulduğunu haber vermesine ve Çefal oğlu 
Ahmed ve Kara Hasan oğlu Hüseyin ve Koca Süleyman ve Hacı Ahmed oğlu Selim 
ve Seyyid oğlu Ali tabanca sesi üzerine Bal oğlu Mehmed’in hânesine gittiklerinde 
mezbûr Ahmed’i maktûl görüb ve kâtili Kotaş oğlu Mehmed olduğu haber alub kâtil-
i merkûm firâr eder iken bi’l-tâkib tutarak lede’l-isticvâb şeytana uydum elden bir 
Kazâ çıkdı demiş idüğünü maa-l-kasem ihbâr etmelerine nazaran katl-i mezkûrun 
Mehmed’den sudûru tahakkuk etmiş ve mezbûr Ömer siva askerîyede bulunduğu ve 
Bal oğlu Mehmed dahi vefât eylediği cihetle bunlar istintâk olunamamış olduğundan 
merkûm Mehmed’in yüzyetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahîresine 
tevfîkân i‘dâmı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun 
feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin merkûm Kotaş oğlu Mehmed’den sudûru 
kendüsünun bi’l-tâvil sebk iden ikrâr-ı ihbârât ile tebeyyün edub feverân-ı gazaba 
sebeb sirkat etmiş olduğu koyunu sahibine red etmekde ısrar kaziyyesi olduğuna ve 
zikr olunan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i 
taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat iş bu 
telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ 
veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlakı nefs eden şahıs i‘dâm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm bu hükme tevfîkân i‘dâmı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata ifade olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı iktizâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki mutasarrıf müşarileyhsin merkûm Mehmed’in ber-mûcib-i kanûn-ı 
cezâ i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 27 Şevvâl [1]291 M.7 Aralık 1874 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 3: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhâneme müşîrânından Trablusgarb Vilâyeti vâlîs-i 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim Musfata Asım Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Trablusgarb sancağında vâki‘ Zaviye Kazâsına tâbi‘ Acilatlı Nahiyeli Ali’nin kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriası Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde katl-i mezbûru seksen sekiz 
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tarihinde merkûm Ali’nin biraderzâdesi Ömer El-Kemahi îka‘ edub mahbesden firâr 
ve muahharan mahalleye avdet ile maktûl-ı merkûmûn zevcesini tezvic ederek 
müsellahan gezmekde bulunduğu esnâda hemşiresinin üzerine dahi istimâl silâh 
etmiş isede atmış olduğu halde merkûmûn eline geçurmiş olduğuna mebnî tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ömer El-Kemahi bir gün ammisinin kurşun ile 
cerh olunarak vefât ettiğini haber almasıyla biraderleri ve maktûlun zevcesiyle kanûn 
ve kati‘an ahalisinden ma‘lûmu’l-esâmi kesan ile birlikde maktele azimetle merkûmu 
kaldırub hânesine nakl ettikden sonra hükümete ihbâr-ı keyfiyyetiyle defin 
ettirildiğini ve maktûlü merkûmûn Acilatlı Meyruk bin Ahmed El-Akrun ve Mehmed 
bin Halife ile beyinlerinde bir tarla münâzaası bulunmasından dolayı vefâtından iki 
mah mukaddem hânesinde yatur iken gece iki kurşun ile urulub şifâ-yâb oldukdan 
sonra sâlifü’z-zikr Meyruk ve Mehmed bin Halifeli ittihâm etmiş olduğunu bi’l-
beyân fi‘l-i kâtilde medhalini külliyen inkâr verese-i maktûl dahi [s.27] mûrislerinin 
kâtili kim olduğunu bilmediklerini cihetle kimesneden davalı olduğunu beyân etmiş 
iselerde Şeyh Ali bin Mehmed Giridli ve Şeyh Hacı Mansur bin Abdulhamid nam 
kimesneler merkûm Ali’nin katlinden bir buçuk mah mukaddem bir gece çadırında 
yatur iken bir silâh atılub kurşunuyla kolunun pare gittiğini haber alarak ferdası dâhil 
oldukda yanına gidub carihi suâl eylediklerinde biraderzâdesi merkûm Ömer El-
Kemahi idüğünü beyân eylediği maâ’l-kasem ihbâr eylemiş ve Şeyh Mehmed bin 
Ömer dahi bu kavli tasdîk ile beraber bir Çarşamba günü kendüsü ve ammisi Tayyar 
bin Ebu El-Kasım ve Abdullah bin Ahmed ve Mehmed bin Kasım ile beraber 
merkûman Ali ve Ömer El-Kemahi bir Yahudi dinleri olan akçesinin tahsili zımnında 
merkez kasadan me’mûr olan Ahmed El-Erzak ve Cevad bin Ebu El-Kasım haber 
aldıkları halde Atem El-Hanuf nam Mahalde bağçe derûnunda bi’l-ihtimâ‘ hesab 
görürler iken merkûman Ali ile Ömer rü’yet-i muhâsebeden dolayı münâzaa ederek 
herkes mahaline gitmek üzere kalkub dağılmakda iken mezbûr Ömer El-Kemahi 
yedinde bulunan karabinayı Ali’ye boşatmasıyla Ali yere düşüb vefât etmiş olduğu 
alakada makal etmiş olmasına ve Zayid Ebu El-Kasım ve Abdullah bin Ahmed ve 
Mehmed bin Kasım ber-vech-i muharrer muhasebeden dolayı vukû‘ bulan 
münâzaaya Ali’nin canı sıkılub mahaline gitmek üzere kalkarak altı hafta kadar 
gittikde Ömer arkasından yetişub karabina ile ammen Ali’nin başını yaraladığını an-
müşâhede tebeyyün ile müvacehen haber verilmelerine ve Mülad bin Ebu El-Kasım 
ile Ahmed El-Erzak dahi mebla-i mezkûrun tahsiline me’mûr merkûmlarla birleşerek 
hesab görürler iken kenduden diğer maslahatla oradan kalkub civar bir yere 
gittiklerinde bir silâh sesi işidub bakdıklarında Ömer El-Kemahi’yi firâr eder iken 
gördüklerini söylediklerine ve muhâbirun ve merkûmûnun maktûl eşhasda oldukları 
beyan olunmasına nazaran merkûm Ömer El-Kemahi ammisi mezbûr Ali’yi 
taammüden kâtil ve maktûl miyânesinde hesabdan dolayı eğerçi münâzaa sebk 
eylemiş isede mezbûr Ömer’in merkûm Ali’yi mukaddema cerh edub kat‘-i fiile 
götürememiş olması ve bu defa dahi arkasından yetişub urması taammüde dâhil kâfi 
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olduğundan zikr olunan yüz yetmişinci maddede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü musarrah 
merkûmûn bu hükme tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmı bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizan ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûm Ömer’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb 
ile i‘dâmına mebâderet eyleyesin.  

Fî 28 Şevvâl [1]291 M.8 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur.  

 [S.27/B.15] 

Hüküm 1: Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Ankara’da vâki‘ Ali Beğ mahalleli Gered oğlu zalebci Mustafa’nın zevcesi Fatma’ya 
fi‘l-i şenî icrâ etmek içün gece hânesine duhûl ile merkûmu katl iden Zenci Cafer ve 
mezbûre’yi kaçıran İstanbullu Hüseyin haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye 
ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi mutazammın tevârüd iden üç kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyet ve meclis-i temyîz livâ mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen altı senesi 
Muharrem’inin yirmi birinci Pazarertesi gecesi saat altı raddelerinde merkûman 
Cafer ve Hüseyin müsellahan mezbûre Mustafa’nın zevcesi mezbûre Fatma’ya fî‘l-i 
şenî icrâ etmek içün hânesine duhûl ile mezbûreyi çıplak olarak terasından alub 
dışarı çıkardıkdan sonra Cafer mezbûrenin şalvarını almak üzere avdet ettikde 
merkûm Mustafa ile beyinlerinde tekevvün iden münâzaa esnâsında Cafer bıçak ile 
Mustafa’nın sol memesi altından ve sol omzundan iki kere ve Hüseyin dahi 
kasığından bir dene cerh ettiklerini mecrûh-ı merkûm Mustafa vâkıanın ferdası 
cânib-i hükümete gelerek namü’l-şuur olduğu halde tefrîr ve iddi‘â ettiğini ve 
muayene ettirildikte mecrûh-ı merkûmûn sol uyluğundan ve sağ omuzundan ve sol 
böğründen kama ile cerh olunarak ıtlâkı olunmuş isede âniyan olmaksızın iki gün 
mürûrunda müteessiren vefât eylediği memleket tabîbi tarafından raport ile haber 
verildiğine mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr Mustafa’nın hânesine yalnız 
girub zevcesi mezbûreyi yatağından kaldırarak sokağa çıkardıkdan sonra mezbûrenin 
şalvarını almak üzere avdet etmekle Mustafa ile vukû‘ bulan münâzaa esnâsında 
belinde bulunan siyah saplı bıçak ile merkûmu omzundan cerh ettiğini ikrâr etmiş 
iken muahharan tahvillerin ederek mezbûr Hüseyin’in dahi birlikde olduğunu ve 
Hüseyin’de yatağan bıçağı ve kendüsünde bil-bıçağı bulduğunu ve divardan atub 
kapuyu kakmalarıyla zırh kırulub anda Hüseyin ve sonra kendüsü derûn hâneye 
girduklerini beyân ile meâl-i haricde medhalini inkâre tasavvur etmiş ise de merkûm 
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Hüseyin leyle-i mezkûrede kendu üzerinde bıçak olmadığı halde Cafer ile beraber 
girub kapuyu kırarak Cafer’in derûn hâneye girdiğini ve kendüsü kağu dâhilinde 
durub Cafer mezbûreyi dışaru çıkarmasıyla üçü birlikde bir müddet gittikden sonra 
mezbûre şalvarının görülmesi Cafer’e söylemesiyle Cafer avdet edub sonra 
kendülerine yetişemediğini ve kendüsü mezbûreyi alub cârih-i şehirde Sağvakapulu 
nam mahalle götürdüğünü ikrâr eylemesine ve merkûm Cafer tekrîr edilen istintâkda 
mezbûr Mustafa’nın cârihi kendüsü olduğunu ve maktûl-ı merkûmûn ifadesi gibi 
olmayub Hüseyin îfâ-i cerhde Hüseyin’in dışaruda durduğunu marûz-ı ikrârda beyân 
etmiş ve mezbûr Fatma dahi Hüseyin’in ifadesini tasdîk eylemiş olmalarına nazaran 
merkûman Cafer ve Hüseyin’in silâh alarak katl ve cerh olan mezbûreyi kaldırdıkları 
ve katl-i mezbûrun neferden merkûm Cafer’den sudûru tebeyyün eylediğinden 
merkûmanın kanûnen icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran zevci Mustafa’nın bi’l-cevâriye bunların Ali’nin kıyâm eylemesi cihetle 
Cafer’in zevc-i merkûmu cerh ile müteessiren vefât eylediği ve Hüseyin’in ancak 
mezbûreyi kaldırmakda Cafer’le manasız bulunduğu kendülerinin ikrârları ve ihbârât 
ile tahakkuk eylemiş ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse bir 
şahsı min-gayr-i taammüdin katl ederse on beş sene müddetle küreğe konulur fakat 
bir telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ ederken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nef eden şahıs kanûnen 
i‘dâm olunur deyü muharrer bulunmuş olduğundan bu hükme tevfîkân merkûm 
Cafer’in i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade 
olunmasına ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş ve merkûm Hüseyin’in müddet-i hapsi ma‘ziyade kafi görünüldüğü sebebinin 
ahvali olunması zımnında makâm-ı celb mutlakam cânibinden başkaca tahrîrât tastîr 
kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Cafer’in ber-mûcib-i kanûn-ı 
cezâ i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 28 Şevvâl [1]291 M.8 Aralık 1874 Mukâbele 
olmuştur. 

 [S.29/B.16] 

Hüküm 1: Asâkir-inizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdâvendigar Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Kütahya sancağında vâki‘ Uşak kazâsına tâbi‘ Akkilya karyeli Kara Kethüdâ oğlu 
Hüseyin’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi 
hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâiyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
seksen sekiz senesi Zil-ka‘de’sinin on beşinci günü saat on bir raddelerinde merkûm 
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Hüseyin şehirden hânesine avdet eder iken karye-i mezbûreli İmam oğlu İbrahim 
bi’l-tesadüf yedinde bulunan tabancayı iki defa etmiş isede ateş almayub beyinleri 
tâif etdikden sonra o gece saat bir buçuk iki raddelerinde merkûm Hüseyin odasından 
çıkub hânesine gelur iken merkûm İbrahim hânesi ittisâlinde vâki‘ yıkık duvarın 
arkasına ihtifâ etmiş olduğu halde yedinde bulunan çifte tüfengi iki defa endaht 
ederek çıkan kurşun ve bölmeler Hüseyin’in sağ dirseğine ve sağ küreği ile başına ve 
bazusuna isabetiyle cerh eylediği halde dört nefer kimesnenin oradan hânesine 
götürdüklerini merkûm Hüseyin’in kable’l-vefât maârız-ı iddi‘â da takrîr eylemiş ve 
mecrûh-ı merkûm on dokuz gün sonra vefât eylediğinden icâbının icrâsı verese-i 
cânibinden iddi‘â olunması ve keşf ettrildikde mecrûh-ı merkûmûn ber-minvâl-i 
meşrûh dört yerinde kurşun ve bölmeler carihleri görüldüğü bâ-i‘lâm haber verilmesi 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İbrahim elinde öğütze* 
tâbir olunur değnek bulunduğu halde yevm-i mezkûrde akşam Uş hânesine gelur iken 
mezbûr Hüseyin rüfekasıyla beraber müsellahân üzerine bi’l-hücûm çend defa silâh 
atdıklarını ve taş ile dişini şikest etdiklerini ve o aralık hânesine savaşdığından 
Hüseyin’in urulduğunu işidub fakat kemik taradınfan cerh olunduğunu bilemediğini 
beyan ile müsellah olduğunu ve madde-i kâtilde medhalini inkâr etmiş isede karye-i 
mezbûreli Hacı Hasan oğlu Halil ve Yorin oğlu Ahmed ve Metreli oğlu Mehmed ve 
Deli Mehmed oğlu Halil ve Terkeman oğlu İbrahim nam kimesneler merkûm 
İbrahim bir gasb maddesinden dolayı firar ederek tutmağa ta‘yîn edilen mülâzım 
Mustafa merkûm Hüseyin’i muîtine alarak birlikde gezdirmesinden nâşi İbrahim 
Hüseyin’e husûmet-i peydâ ederek bi’l-iddi‘â muharrer olduğu vech ile tüfenk 
kurşunuyla Hüseyin’i cerh ettiğini kasem ile gıyâben vicâhen ihbâr etmelerine ve 
karye-i mezkûreli Hacı Halil oğlu Hüseyin ve Şeyh Mehmed oğlu Mehmed ve 
Ramazan oğlu Ahmet ve Dilko oğlu diğer Hüseyin ve Hacı Betohu Hacı Ahmed nam 
kimesneler mezbûr İbrahim’in ber-minvâl-i meşrûh merkûm Hüseyin’e husûmet-
peydâ etmesinden nâşi Hüseyin’i cerh ettiği esnâda İbrahim’in kurşun tarafından 
hânesi kuşadılınca üzerime gelmeyeniz Kethüdâ oğlu Hüseyin’i nasıl öldürdüm ise 
sizi dahi öyle telef ederim didüğünü ma‘a-l-halef haber vermelerine ve mülâzım 
mûmâileyh Mustafa dahi ol-vakit cârih-i merkûmu li-ecli’l-taharrî muîtinde karye-i 
mezbûreden beş on kişi bulunmuş isede bunların miyânında maktûl-ı merkûmûn 
bulunduğunu aradan vakt-i mürûr ettiği cihetle der-hata edemeyub fakat madde-i 
cârihin vuku‘unda kendüsü dahi keşif me’mûrlarıyla beraber mecrûh-ı merkûmûn 
yanına vardıkda beni İmam oğlu urdu dediğini yemin ile söylemesine nazaran 
merkûm İbrahim’in inkârı vahî olarak katl-i mezkûrun taammünün kendüsünden 
sudûru tebeyyün etdiğinden merkûmûn yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran bu katlin 
taammünün mezbûr İbrahim’den sudûru ihbârât ve emârâtile vâsıl-ı rütbe-i tahkîk 
bulunduğuna ve zikr olunan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
ta‘amen kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur 
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deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm İbrahim’in bu hükme tevfîkân münâsib 
bir mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm İbrahim’in ber-
mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mebâderet eyleyesin.  

Fî 23 Şevvâl [1]291 M.3 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: İzmir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Mehmed Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Sakızlı Toska İsmail Kapudan ile taîfesi Sakızlı Ali’nin kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi müştemel tevârüd iden tahrîrât ile 
meclis-i temyîz-i livânın Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel mazbatası ve i‘lâm-ı 
şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi 
Cemâzi-yel-âhiresi hilâlinde İsmail Kapudanın denizde ve taîfesi Mehmed’in dahi 
İzmir limanında Maltiz İskelesinde bağlı bulunan kayık içinde mecrûhen vefât etmiş 
oldukları istihbâr kılınması ve bunların kayığına İzmir’e gelmek üzere Sakızdan 
Koyun Adalı İstifanya Lemon nam şahsın söküb attığı baltayı yere tahakkuk etmesi 
mülabesesiyle lede’l-taharrî merkûm İstifanya’nın Kemer civarında gözcü Yorgi’nin 
hânesinde muhtefî olduğu ve üzerinde yedi kıratsız lirasıyla elli beyaz mecidî 
bulunduğu halde ele götürüldüğünü ve bu bâbda İsmail Kapudanının oğlu Yusuf 
tarafından iddi‘â vukû‘una mebnî merkûm İstifanya’nın icrâ kılınan istintâkında bazı 
tavîlanına ve bir takım makalât vahîyye îrâd etmiş isede İsmail kapudanının üzerinde 
yirmi otuz kadar lira bulunduğu ve Sakızlı Kori Hasan oğlu Mustafa’nın dahi 
emâneten dokuz kıratsız lirası olduğu iddi‘â olunub muharrer İstifanya’nın yedi lirası 
zuhûr etmiş ve Sakızda Sakalı olduğu halde İzmir’de rast eylemiş ve mecrûh-ı 
merkûmların câriheleri bekçi bıçağı ve keser ile îkâ edilen raportda gösterilmesi 
merkûmu şüphe-i kaviyye tahtında bırakdığından tekrar tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr merkûm İstifanya’nın hattı vasıtıyla yazub verdiği Rumca varakanın hülâsen 
mefhûmu Cumartesi günü vakt-i zuhûrda mezkûr kayığın taîfesi kendu üzerinde on 
beş kıratsız lirası olduğunu gördüğünden meblağ-i mezbûru kendüsünden almak 
üzere kapudan merkûmu teşvîk ile kendüsüne icrâ-yı kabil-i şenî‘ etmek ve 
müvafakat etmediği halde ilan ile akçesini almak üzere bunlar ittifâk ederek o gün 
akşam saat on bir buçuk raddelerinde iki dakikadan, mürûrlarında kaptan limana 
temur etmeyub mütemmin limanın haricinde temur etmiş ve kendu hânesi İzmir’de 
olduğundan liman re’isine varub hânesine gitmek üzere ruhsat tahsîl edeceğini 
kapudan-ı merkûme ifade etmiş isede adem-i kabul ile orada kalub ferdası doğru 
İzmir’e gideceklerini söylemesi üzerine kendüsü sevk-i şukka etmemiş idüğünü ve 
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grubdan sonra İsmail kapudan taîfe ile üzerine hücûmla kendüsünu tuttuklarında 
kapudan abdar dediğinde kapudan iki tokat urmağla bunların kurtularak birisini bir 
taşa ve diğerini ahar-ı cânibe etmiş olduğu halde kapudan merkûm bıçakla elini cerh 
ederek kapudanın yedinden bıçağı almış isede refiki Ali elinde balta olduğu halde 
hücûm edince baltasını alub ona urduğunu ve akiben kapudan merkûm üzerine odun 
ile hücûm ettiğinden balta ile merkûmu dahi başından darb ve cerh edub o anda 
merkûm denize düşmekle kayığın temurunu bırakarak kayıkla keyfiyyeti hikaye 
etmek üzere hükümete gelur iken naklen sefinenin önüne vardığında karî olan Hoka 
meyyiti avdetle Maltazlar iskelesine yanaşub çıkdığını hikayeye dâir olmasına ve 
kapudan merkûme emaneten dokuz kıratsız lirası olduğu Sakızlı Ahmed Reis 
tarafından dahi ihbâr olunmasına ve merkûm yirmi üç yaşında abûsü’l-vech bir adam 
olub fi‘l-i şenî‘ adam kabiliyetine ve ber-minvâl-i meşrûh meâl-i takrîrinin aklı kabul 
edecek sözler olmasına ve üzerinde yedi kıratsız lirası zuhûr etmesine ve kendüsünun 
firâri ve muhtefî olduğu halde tutulmasına nazaran akçeyi tama‘an merkûman İsmail 
ve Ali’yi bıçak ve keser ile katl eylediği sabit olduğundan yüz yetmiş dördüncü 
madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresi tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr kılınmış 
ve medlûl-i iş‘âra nazaran zikr olunan kâtillerin İsmail Kapudanın akçesini tama‘an 
merkûm İstifanya’dan sudûr ettiği bi’t-tâvil vâki‘ olan ikrârı ve emârât-ı mevcûde ile 
vâsıl ve rütbe-i şubût olduğuna ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir 
kimse min-gayr-ı taammüden bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe 
vaz‘ olunur fakat işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti eder iken bâ-kable’l-icrâ 
veya ve ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâkı nefs 
iden şahıs kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer olduğuna mebnî merkûm 
istintâkında bu hükme tevfîkân memerr-i nass olan bir münâsib mahallde i‘dâmı 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî-i müşârileyhsin merkûm istifanya’nın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ memerr-i nass 
olan bir münâsib mahalde i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 
M.13 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişânını hâ’iz 
ve hâmil olan vezîr-i dirâyet semîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Hali ahâlisinden Yahudi Yahya Derhuman nam kimesneleri katl ile mallarını gasb 
iden eşhasdan Çapur Aşiretinden Zayi ve Hızır nam kimesneler haklarında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye-i mürâfa‘a-i şer‘iyye-i hâvî tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz livâ mazbatası ve i‘lâm-ı 
şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen iki 
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Şevvâl’inin sakizinci Pazar günü merkûman Yahya Derhuman ile Kerbela’dan 
Tassab Köprüsüne vürûdlarında merkûman Zayi ve Hızır firari refikleri Habir El-
Rağar ve Cebrü’l-Hifam El-Vesimi Medin El-Havvaki nam kimesneler ile 
Muhariya’nın üzerine hücum edub topuz ve hançer ile merkûmanı katl ve kırk dört 
bin guruşluk nukud ve eşyayı gasb eyledikleri ve muahharan emvâl-i mağsûbeden bir 
mikdarı istirdâd olduğu beyânıyla icrâ-yı icâbı maktûl-ı merkûmandan Yahya’nın 
pederi Münkil ile Ruhman’ın validesi Semha huzuru taraflarından iddi‘â olunması 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Hızır refikleri merkûmûn 
ile beraber faziha-i gasba cüret eylediklerini ikrâr ve şu kadarki kendüsünun fi‘l-i 
kâtilde medhali olduğunu tezkâr etmiş ve Zayi dahi cümlesi beraber olarak yahudiyi 
katl edub mallarını gasb eylediklerini i’tirâf eylemiş idüğünü ve tekrîr edilen 
tedkîkâtda merkûman Zayi ve Hızır inkâre tasavvur etmiş iselerde merkûm Zayi’nin 
biraderi Taya nam kimesne ahz u girift olunarak haps eylediğini müteakib mezbûr 
Zayi gelub merkûm Taya’nın medhali olduğunu ve Yahudileri katl edub mallarını 
gasb iden kendüsüyle refikleri merkûmûn idüğünü tekrar eylediği ihbâr olunmasına 
ve Sebilzâde Abdullah nam kimesne dahi ihbârât-ı vâkıayı tasdîk eylemiş olmasına 
ve tahkîkât-ı saireye nazaran Safi’ni katl ve gasb-ı faillerinde ve Hızır’ın yalnız fi‘l-i 
gasbında medhalleri sabit olduğundan kanûnen icrâ-yı mücâzâtları iş‘âr olunmuş ve 
sûret-i iş‘âra nazaran merkûman Zayi ve Hızır elde olmayan refikleri beraber Yahudi 
merkûmanın önlerine çıkub kendülerini katl ve mallarını gasb eyledikleri tahkîkât-ı 
meşrûh ile sabit olduğundan ve altmış ikinci madde-i kanûniyye ilavesinde dağlarda 
ve kırlarda müsellahan gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazihasını 
irtikâb iden şahıs mal ve sıhhat ve derece-i [s.31] şekâvetlerine göre muvakkâten 
veyahud müebbeden küreğe konulurlar fakat içlerinden bu cinayetde sabıkalu ve 
şekâvet-i müstemirre ashabından olanlar veyahud tuttukları eşhasa işkence ve 
gaddarane suretle eziyet edenler veya kat‘i tarikde yolunda adam öldürmüş 
bulunanların i‘dâmlarına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğundan fi‘l-i kâtilde 
medhali taht-ı ikrârında bulunan Zayi’nin ilave-i mezkûr hükmünce münâsib bir 
mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifade olunması ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş ve mezbûr Hızır’ın icrâ-yı mücâzât-ı makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûm Zayi’n ber-mûceb-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde 
i‘dâmına mebâderet eyleyesin. Fî 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M.13 Aralık 1874 
Mukâbele olmuştur. 

 [S.31/B.17] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîranından Selanik Vilâyeti vâlîs-i olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim 
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olan Ömer Fevzi Paşa iclâluhûya ve rütbe-i sâniye-i mütecâzi ashâbından Siroz 
Sancağı mutasarrıfı Haydar Beğ zîde uluvvuhû ve Siroz nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde mecduhûya hüküm ki.  

Siroz sancağında vâki‘ Temurhisar kazâsına tâbi‘ Batanca Karyeli Halil oğlu 
Mustafa’nın kâtili olan mezkûre tâbi‘ Livas Karyeli Yorgi ile muîn ve biraderi Engeli 
haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi mutazammın 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriası Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
seksen sekiz senesi Receb’inin yirmi üçüncü Cumartesi günü merkûm Mustafa 
mezbûran Yorgi ve Engeli zanlarında olan matlûbunu almak üzere onların 
karyelerine gidub merkûman borçlarına mukâbil koyun vereceklerini söylemeleriyle 
üçü birlikde merkûmanın mandıralarına giderek ba‘de-l-ta‘âm uykuya yatdıkları 
halde mezbûr Mustafa’ya olan merkûman Engeli kadri odun ile ve gıyâben Yorgi 
dahi balta tersiyle darb ve ıtlâk etdikleri maktûl-i merkûmûn pederi Halil tarafından 
iddi‘â olunduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Yorgi yevm-i 
mezkûrde merkûm Mustafa hânesine gelub alacağını taleb etmiş ve kendüsünden 
alacağını mahsûben koyun vereyim demesi üzerine karyeye yarım saat mesafede 
vâki‘ mandıraya giderler iken yolda biraderi Engeli ile birleşerek üçü beraber 
mandıraya varub diğer karındaşları Metri dahi gelerek dördü birlikde yiyüb içdikleri 
ve Metri bir dönüm uzakda bulunan koyunlarının yanına gidub yatdığı halde 
kendüleri dahi yatmamalarıyla bir aralık biraderi Engeli kendüsünu uyandırub 
Mustafa’nın katlini teklif ile beraber ateş karışdırdıkları beş karış tûlunde ve kol 
kalınlığında kadri odun ile Mustafa’nın sol kulağına iki üç defa urdukdan sonra 
vermiş olduğu baltanın tersiyle kendüsü dahi bir daha başına urmasıyla fevt 
olduğunu ve üzerinde bulunan dört yüz guruş iki münâzafen aldıkları ve Engeli 
küçük biraderleri Metri’yi celb ederek üçü birlikde meyyiti alub civarda bulunan bir 
çalılığa defn ettiklerini ve maktûlün esliha ve elbisesini Engeli’nin aldığını mâruz-ı 
ikrârda hikaye ve merkûm Engeli yevmü mezkûrde kendüsü hürmet dökmekde iken 
merkûm Mustafa karyelerine gelerek geçub gittiğini ve kendüsü mandıraya vardıkda 
Mustafa’yı orada bulmasıyla üçü birlikde yiyub içtiğinden ve Mustafa’yı aralarına 
alub yatdıklarından sonra nısfü’l-leylede Yorgi kendüsünu uyandurub Mustafa’yı 
öldürdüğünü haber vermekle ikisi birlikde meyyiti kaldırub civarda bulunan çalılık 
içine defn eylediklerini ve üzerinde zuhûr iden akçenin nısfını Yorgi kendüsüne 
verdiğini ve kendüsünun Mustafa’ya borcu olduğunu tezkâr ile fi‘l-i kâtilde 
medhalini inkâr etmiş isede merkûm Metri yevm-i mezkûrde kendüsü Çıkarlı 
deresinde iken karındaşları Engeli ve Yorgi maktûl Mustafa ile birlikde gelub bir 
mikdar oturdukdan sonra mandıraya gitmeleriyle muahharan kendüsü dahi 
karındaşlarının teklifleri üzerine mandıraya gidub dördü birlikde ta‘âm etdiğinden 
koyunları yanına gidub bir mikdar oturdukdan sonra karındaşları kendüsünu çağırıb 
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tehdid etmeleriyle bi’l-zarûre meyyitin çalılığa ittisâl ve defini müşârken etmiş 
idüğünü ve dört beş gün sonra cânib-i hükümetden icrâ olunan tahrîrat esnâsında 
sabık meclis-i temyîz-i mümeyyizlerinden Bekir Beğe ifade-i hal ederek 
karındaşlarını der-dest etdirdiğini ve maktûl-ı merkûmûn takvâ ve esliha ve 
elbisesinden kendisune bir şey vermediklerini beyân etmesine ve karye-i merkûme 
Kocabaş Tancu maktûl-ı merkûmûn eseri köye gelub gittiğini ve merkûman Yorgi ve 
Engeli ile mu‘arifesi olduğu ve izbâr meclis a‘zâsıyla beraber merkûmların hâneleri 
taharrî oldukda bunlardan Yorgi’nin hânesinde bir şey bulunmayub Engeli’nin 
hânesinde bir kuşak ile bir tabanca zuhûr etdiğini söylemiş ve izbâr meclisi-i 
a‘zâsından Tasko veledi İnkalo Yorgi Şider dahi merkûm Tasko’nun kavlini tasdîk 
etmiş olmalarına nazaran katl-i mezkûrun Engeli mu‘âvenetleri merkûm Yorgi’den 
sudûr eylediğini tebeyyün ettiğinden ve icrâ kılınan mürâfa‘a-i şer‘iyyede merkûm 
Yorgi’nin kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğundan mezbûr Engeli’nin yüz yetmiş 
beşinci madde-i kanûniyye mûcebince beş sene müddetle küreğe vaz‘ına karâr 
verildiği ve merkûm Metre’nin katl-i mezbûrde medhalini mürâr-ı hüküm olunur ve 
merkûm Yorgi dahi müteakıben mûcib-i kısâs olan katl ile katl eyledikleri hakkında 
tav‘an sebk iden ikrârları şâhidat-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince dârb-ı 
merkûmûn takrîrine ve kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret 
olmağla bu sûretde verese-i kâtilde hiç birisi kâtili merkûmûn kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet etmedikleri halde bizâtihi talebleriyle huzurlarında icrâ-yı kısâs ve 
merkûm Engeli’nin dahi bir nühm-i şer‘î takrîri lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden 
zuhur-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Yorgi’nin 
karındaşı Engeli muâvenetle mezbûr Mustafa’yı taammüden katl ettiği ikrârları ve 
ihbârât ve emârât ile tebeyyün ederek Yorgi’nin kanûnen i‘dâm-ı lâzım geldiği 
misüllû şer‘an dahi kısâsı ile mahkûm olduğundan zuhur-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne 
işareti mûcibince verese-i kâtilden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet etmedikleri halde talebleriyle bizâtihi huzurlarında bir nühm-i şer‘î icrâ-yı 
kısâsı ve eğer verese-i merkûmeden birisi ‘afv veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde 
kısâsı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla mücâzât-ı kanûniyyesi ta‘yîn  
olunarak ve sarih-i hapsi gösterilerek keyfiyyet bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafı inhâ ve 
iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifade olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem taâllukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve mûcibince merkûm Engeli’nin icrâ-yı mücâzât-
ı içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlâkam cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış 
olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz 
keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
mübâderet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin inhâ ve iş‘ârına mebâderet 
eyleyesiz.  

Fî 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M.13 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur.  



172 
 

Hüküm 2: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya ve Kite Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde-mecduhûya hüküm ki. 

Hüdavendigâr sancağı dâhilinde kâin Kite Nâhiyesi müzâfâtında Badırga Karyeli 
Sohta oğlu Hasan’ın kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde karye-i mezkûreli Kataz oğlu Mehmed zevcesi olan 
merkûm Hasan’ın kerimesi Fatma’yı daima darb eylediğinden merkûm Hasan 
mezbûreyi Mehmed’den tefrîk edub muahharan merkûm Mehmed mezbûre ile tekrar 
izdivaca taleb olduğu halde Hasan’ın muvafakat almamasından dolayı Mehmed 
adâvet peydâ edub iki yüz doksan senesi Receb’inin on yedinci Pazar ertesi günü 
mezbûr Hasan Taşladare nam Mahallede vâki‘ tarlasında iken merkûm Mehmed 
hafiyen arkasından gelub beş mahalinden cerh ederek on beş gün mürûrunda bi’t-
teessür vefât eylediği mahdûmu Osman tarafından iddi‘â olunması müteveffa-yı 
merkûmûn sağ diz kapağında ve sağ elinin baş parmağında ve sol dirseğinde bıçak 
yaraları olduğu keşf-i a‘lâmetde beyân kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûm Mehmed katl-i mezkûrde medhalini külliyen 
inkâr eylemiş isede asâkir-i zâbtiyyeden Ali Çavuş ile nefer Süleyman katlin 
vuku‘unu müteâkib me’mûran gidub merkûm Mehmed’i tutarak karye-i mezkûrede 
Derviş Hasan’ın odasına îsâl ile isticvâb eylediklerinde merkûm Mehmed’in 
mezbûreyi tekrar tevzice taleb olduğu halde pederi maktûl-i merkûm muvâfakat 
etmediğinden mezbûreyi almak arzusuyla yevm-i mezkûrde tarlada bulunduğunu 
haber alarak gidub adl’en samanlıkda ihfâ eylediği bıçakla merkûm Hasan’ı birkaç 
yerinden yaraladığını ikrâr etmiş ve mezkûr bıçak dahi kanlı olarak samanlıkda 
bulunub kâtil-i merkûm ile beraber hükümete götürülmüş idüğünü müteharren ve 
merkûm Mehmed’in zabıtada maktûlun kendüsünu darb eylediğinden kendüsüde 
bıçakla onu cerh etmiş olduğunu takrîr eylediğini Ali Çavuş’un münferiden maâ-l-
kasem ihbâr eylemelerine ve mezbûr Derviş Hasan ile keşif me’mûru Hakkı ve 
karye-i merkûmeli Canib ve Ahmed ve Mehmed ve ihtiyâr meclis a‘zâsından Osman 
dahi merkûm Ahmed’in tutulduğu vakit ber-vech-i muharrer inde’l-isticvâb vâki‘ 
olan ikrârını işitdikleri gibi maktûl Hasan’ın dahi kable’l-vefât merkûm Mehmed 
birkaç defa kızını isteyüb vermediği cihetle yevm-i mezkûrde tarlaya yakınen gelub 
kebir bıçakla kendüsünu beş yerinden yaraladığını yemin ile ihbâr eylemelerine ve 
tahkîkât-ı saireye nazaran merkûm Mehmed’in mezbûr Hasan’ı taammüden katl 
eylediği sabit olduğundan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi merkûm Mehmed’in mezbûr Hasan’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediğine dâir tav‘ân ikrârı vukû‘ bulduğu şâhidan-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâsına hüküm olduğunu beyândan 
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ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet etmedikleri halde huzurlarından kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği 
i‘lâm-ı mezkûr zuhuruna işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun 
taammüden merkûm Mehmed’den sudûr eylediği nizâmen sabit olarak kâtil-i 
merkûmûn kanûnen i‘dâmı lâzım geleceği misüllû şer‘an dahi kısâs ile mahkûm 
olduğundan cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre vâki‘ olan işaret mûcibince 
kibâr-ı vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği 
halde huzûrlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâs ve eğer vereseden biri ‘afv eder 
veya sulh olur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-
i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyyetinin taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib vesair 
mûmâileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâsıyla ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet 
ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet der-bâr-ı şevket-karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına 
mebâderet eyleyesiz. Fî 4 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M. 13 Aralık 1874 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 3: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olun birinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Mehmed Paşa iclâluhûya ve asâkir-i nizâmiyye şâhânem mîr-i livârından Üsküb 
Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr nişân-ı ashâbının üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmil 
Hafız Paşa dâmet muâlihûya ve Üsküb Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-
yı meclis-i mecduhûma hüküm ki. 

Üsküb kazâsına tâbi‘ Sazda Karyeli Simon’un kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden iki kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve 
evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-
ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi 
Ramazan’ının birinci Pazartesi günü saat on raddelerinde mezbûr Simon’un 
ammizadeleri Avde ve İstifko ile merkûm Simon miyânelerinde tahadüs iden ağıl 
münâzaâsında istifko Simon’un bir saçından tutarak yere bakub Avde yedinde 
bulunan baltanın arka tarafıyla sol kulağı arkasına darb ve cerh ederek dokuz saat 
mürûrunda müteessiren vefât eylediği verese cânibinden iddi‘â olunması üzerine 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Avde o gün kendüsü yalnız ve Simon 
dahi ammisi Petre ile birlikde ağıl yaparlar iken kendüsüyle Simon yanında münâzaa 
tahadüs ederek Petre’nin vukû‘ bulan feryadı üzerine Simon kendüsünu tutub Petre 
yedinde bulunan baltayı havâle ettiğinde mezkûr balta Simon’a [s.33] isâbetle cerh 
eylediğini ve İstifko dahi esnâ-yı vâkıada hânesinde bulunduğu beyân ile kaziyyede 
medhallerini inkâr etmiş isede zikr olunan Petre merkûm Simo ile birlikde ağıllarının 
çeşiti odur ve mezbûran Avde ve İstifko dahi Tariko ve İstoyko nam kimesneler ile 
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kendülerini on hatve mahallede ağıl yaparler iken kendüsüyle İstifko miyânelerinde 
tahadüs iden münâzaa üzerine merkûm İstifko Simo’nun üzerine bâ-hücûm bir 
cebinden tutub yere bakarak mezbûr Avde balta arkasıyla sol kulağını cerh eylediğini 
an-müşâhedetin ihbâr idub bu kavli İstifko ve Tariko’nun dahi tasdîk etmelerine ve 
asâkir zâbtiyye bölük mu‘âveti Simon ve Saydullah ve Arslan ve Kocabaş Ezeltan 
dahi ba‘de’l-vâkıa merkûman Avde ve İstifko’yu isticvâb etdiklerinde kaziyyenin 
iddi‘â olunduğu vechle vukû‘nu itirâfa etdiklerini kasem ile ihbâr etmelerine nazaran 
merkûman Avde ve İstifko’nun inkârları vâhi olarak kâtil-i mezbûrun esnâ-yı 
münâzaada İstifko muâvenetle min-gayr-i taammüden merkûm Avde’den sudûr 
eylediği tebeyyün etdiğinden kanûnen icrâ-yı mücâzatlarıyla beraber merkûmandan 
Avde’nin kısâsı hakkında lâhık olan hükm-i şer‘înin icrâsı inhâ ve istizân olunmuş ve 
i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Avde’nin mezbûr Simo’yu mûcibi kısâsı olan katl 
ile katl eylediğine dâir sebk iden ikrârı şehâdet-i şahidân ile ba‘de’l-subût mûcibince 
merkûm Avde’nin müddeî İstoyanko ve Boyko huzurlarında vech-i şer‘î üzere 
kısâsına ba‘de’l-hüküm muîni kâtili denilen İstifko’nun inkârına mukâret 
müddeîyan-ı asl ve vasiden her biri i‘anet-i müddeâlarına isbâtdan izhâr-ı aciz idub 
talebleriyle İstifko’ya yemin verilmeğin mûcibince müddeî İstoyanko ile dahi Boyko 
muâvenet-i müddeîlerinden bilâ-biline men‘ olduklarını beyândan ibâret olmağla bu 
sûretde müddeîyan İstoyanko ve Boyko fîmâ-ba‘d husûs-ı mezkûrden dolayı 
İstifko’ya bilâ-biline maarızaya kadar atmayub ancak müddeîyandan İsto Yanko 
lede’l-teklîf kâtil Avde’yi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurunda 
bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği fetvâhâneden zuhur-ı i‘lâm-ı mezkûre 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun münâzaa esnâsında mezbûr 
İstifko muâvenetle min-gayr-i taammüdin merkûm Avde’den sudûr etdiği ihbârât ile 
nizâmen ve katl-i mezbûrun mûcib-i kısâs idüğü şer‘an sabit ve merkûm Avde’nin 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olarak bu hükme cânib-i fetvâhâneden tasdîk kılınmış 
olduğundan zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti vechile merkûm Avde verese 
taraflarından mazharı ‘afv olduğu veyahud miyânelerinde sâlih-i vukû‘a gelmediği 
halde bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv ve sulh vâki‘ olur ise kısâs-ı sâkıt ve 
mesele-i diniyye münkalib olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla merkûm 
Avde’nin mücâzât-ı kanûniyyesi ta‘yîn olunarak keyfiyyetinin hükmü hâvî i‘lâm ve 
mazbata ile iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri husûsuna mezkûrden 
ifade olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-
vechle icrâsı husûsuna emr-i irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş ve mezbûr İstifko’nun icrâ-yı mücâzâtları içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
keyfiyyet der-bâr-ı şevket-i karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mebâderet eyleyesin.  

Fî 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M.14 Aralık 1874 Mukâbele olmuştur. 

 [S.32/B.18] 
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Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîranından Trablusgarb Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Cebel-i Garbi’ye 
mutasarrıfı Refi Efendi âdem-i uluvvuhû ve Bakrin Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Cebel sancağı merkezi olan Bakrin kazâsı dâhilinde vâki‘ Kasir Karyesi ahâlisinden 
Hacı Salih’in kızı Gadire’nin kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve 
mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Safer’inin 
yirmi dördüncü Cumartesi günü vakt-i duhâda mezbûr Gadire refikleri Aişe ve diğer 
Gadire nam çocuklar ile yolda vâki‘ zeytinlukden zeytun toplamak üzere 
karyelerinden hareket ve çölde vâki‘ Bedune nam mahalle müvâsaletlerinde kazâ-i 
mezbûre ahalisinden Şeyh Süleyman’ın gülâmı Zenci bilâ-sâdık mezbûrelerin 
üzerine hücum ile içlerinden Gadire’yi tutub topuz ile darb ederek götürdüğü haber 
verilmesi ve taharrî olunarak mezbûre Gadire’nin çöl civarında mezbûreten cesedi 
bulunması üzerine merkûm Zenci tutularak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
yevm-i mezkûrde zeytun toplamak üzere efendisinden izin alarak mahalli mezkûreye 
gitmiş ve mezbûreleri görüb yanlarına sokularak birlikde zeytun toplamağa başlamış 
olduğu esnâda mezbûr Gadire kendüsüne iştigâl ve tekdîr eylemesinden dolayı 
üzerine hücum ile kollarını tutub topuz ile döğerek Senazfet nam mevki‘ye îsâl ile 
sûret-i cebriyede yek-birini izâle ettikden sonra zebh eylediğini ikrâr eylemiş 
olduğundan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-i şer‘î meâli dahi 
mezbûr Zenci Hayrin mezbûre Gadire’yi mûcib-i kısâsı olan katl ile katl eylediği 
tav‘an ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm 
olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde mezbûrenin biraderi Ahmed kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr ve işaret kılınmış ve meâl-i iş‘âre 
göre merkûm Hayrin mezbûreyi fi‘l-i şenî‘ icrâ eyledikden sonra katl eylediği 
ikrârıyla tahakkuk ederek yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresi 
hükmünce i‘dâm-ı hükm-i kanûn-ı iktizâsından olduğu misüllû şer‘an dahi kısâsı ile 
mahlûm bulunmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret-i fetvâhâne maktûle-i mezbûrenin 
biraderi Ahmed katl-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde 
huzurlarında kısâsının icrâsı ve eğer ‘afv eder sulh eylerse kısâs-ı sâkıt olacağından 
iktizâ-yı şer‘îsinin ifâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyyetini bâ-
mazbata ve tahrîrât inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
dîvân-ı mezbûrden ifade kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile 
lede’l-istizân ber-minvâli muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağla 
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sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet 
ma’lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâmı şerî‘at-ı garrâya a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyyetin inhâ ve iş‘ârına mebâderet eyleyesiz.  

Fî 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M. 13 Ocak 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Efâhim-i vekâlet-i saltanat-ı seniyyemden Adana Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan sadr-ı esbak vezîr 
fatânet semirim Mahmud Nedim Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Konya Sancağına tâbi‘ Hadım karyesinde kâin Armanatlar mahalleli Hasan oğlu 
Abdurrahman’ın kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi mutazammın 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel temyîz-i livâ mazbatası ve 
evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-
ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen yedi senesi Rebî’ü’l-
evvel’inin üçüncü Salı gecesi mezbûr Abdurrahman Kırşehri Kazâsına tâbi‘ Zemsun 
ekrâdından Osmanlı oğlu Mustafa ve Karahisar-i Şarki Kazâlı Hüseyin oğlu 
Süleyman ile beraber berâ-yı ticaret Aydın Kasabasına gitmek üzere Karaman 
kasabasından yola çıkub İçel Sancağında vâki‘ Silifke Kasabasına altı saat mesafede 
olan Keçrem nam mahalleye müvâseletle beytûtetlerinde merkûm Abdurrahman 
uykuda olduğu halde akçesine tam‘an merkûm Mustafa altı yedi kıyyelik taş ile 
taammüden mezbûr Abdurrahman’ı sol kulağı üzerine urub ve uçkur ile dahi 
boğazını söküb katl eylediği verese cânibinden iddi‘â ve kaziyyenin bu vechle vukû‘-
ı mezbûr Süleyman tarafından inbâ olunması mülasebesiyle merkûm Mustafa 
tutularak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr leyle-i mezkûre mezbûr Süleyman’ın 
teşvîkiyle mezbûr Abdurrahman’ı katl edub parasını gasb etmek beyinlerinde 
karârlaşdırılarak Süleyman altı yedi kıyyelik bir taş ile Abdurrahman’ın başına 
urmasıyla kendüsü dahi başına çıkub merkûmûn boğazını kattığı uçkuru ikisi birden 
çekerek Abdurrahman’ı katl eylediklerini ikrâr etmiş iken muahharan tahvîl-i lisân 
ile fazîha-i kâtilde medhalini inkâr etmiş isede Süleyman fi‘l-i katlin ber-vech-i 
iddi‘â mezbûr Mustafa’dan sudûrunu ve kendüsü merkûm Mustafa hitâben bu ricâl 
ve necâratdır idüğünden Mustafa maktûlun tabancalarını ahz ile çekub seni 
öldürürüm deyü üzerine hücum eylediğine mebnî üzerinde bulunan dört beyaz 
mecidîyeyi i‘tâ ile beraber sabit ederek birlikde Silifke’ye kadar geldikden sonra bir 
takrîb ile yanından savuşub hadiseyi hükümete haber verdiğini söylemesine ve 
nerefât-ı zâbtiyyeden Helvacı Ali ve Alâiyeli Mehmed mezbûr Süleyman’ın ihbâr-ı 
madde etmesi üzerine mezbûr Mustafa Silifke Kazâsında camiîde yatur iken tutulub 
hükümete götürdüklerinde mezbûrun kendüsünden sudûru ikrâr etmiş olduğu haber 
verilmelerine ve merkûm Mustafa’nın kolunda eser-i dem görülüb soruldukda kasab 
yeğen Ali’den alub itmekçi Bandebe’ye başvurmuş olduğu ciğerden bulaşdığını 
cevaben beyân etdiği halde merkûmûn kendülerinden ciğer alub pişüretmekle 
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verdiğini merkûman kasab ve itmekçinin tekzîb etmelerine nazaran merkûm 
Mustafa’nın inkârı vâhi olarak katl-i mezkûrun taammüden kendüsünden sudûru 
derece-i subûta varmış olduğundan ve ceryan iden mürâfa‘a-i şer‘iyyede verese-i 
maktûl-ı dem ve diyet iddi‘âsından fâriğ olduklarından merkûm Mustafa’nın yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresine tevfîkîkân icrâ-yı mücâzâtı 
inhâ ve istizân olmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran fi‘l-i katlin gasb-ı mal içün merkûm 
Mustafa’dan sudûru kendüsünun ikrârı ve şerh olunan ihbârât ve emârâtile tebeyyün 
etdiğinden ve zikr olunan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-
gayr-i taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur 
fakat işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ ederken bâ-kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Mustafa’nın bu 
hükme tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ileyhsin 
merkûm Mustafa’nın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mebâderet eylesin. Fî 5 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M.13 Ocak 1875 Mukâbele 
olmuştur.  

 [S.35/B.19] 

Der-zamân nâzır-ı Umûr-ı Hâriciyye Hazret-i Safvet Paşa Fî 15 Zî’l-hicce 
[12]91 

Der-kenâr: Kâtil-i merkûmûn ber-mûceb-i emr-i âli icrâ-yı kısâsına ibtidâr olduğu 
vârid olan mazbata ve tahrîrât meâlleri bâ-fermân-ı âli şerh verildi. Fî 8 Zî’l-hicce 
[12]92 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrliğinden Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Ali Rıza Paşa iclâluhûya ve ricâl-i Dîvân-ı Âliyyemden Kütahya Sancağı 
mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmil 
Atâbeğ dâme uluvvuhûya ve Bilecik Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı 
meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Bilecik kazâsı dâhilinde vâki‘ Karacaşehir Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ulucaber nam 
Mahallede mütevattın muhâcirîn Cerakeseden Miran Beğin kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası 
ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen iki 
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senesi Zî’l-ka’de ’sinin on altıncı günü mezbûr Miran’ın almış olduğu samanın 
naklini kölesi Osman’a emir edüb Osman adem-i ifâ ile hânesine doğru giderken 
merkûm Miran Beğ nereye gideyorsun diyerek kolundan tutmak istediğinde merkûm 
Osman belinde bulunan kamayı çekub Miran’ın böğrünün sol memesi altınsan darb 
ve cerh ederek ol-anda müteessiren vefât eylediği istihbâr olduğuna mebnî tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr Osman katl-i mezkûrun kendüsünden sudûrunu 
külliyen inkâr etmiş isede ber-vech-i iddi‘â katl-i mezbûrun merkûm Osman 
tarafından îfâ‘ olduğu Yakub ve Hasan taraflarından ihbâr olunarak merkûmûn inkârı 
vâhi görünmüş şer‘an kısâs ile mahkûm bulunmuş isede emr ve kısâs dâir 
mukaddemce vârid olan i‘lâm-ı şer‘î cânib-i fetvâhâneden ifâde olunmuş olduğundan 
merkûman mahalinde tekrar isticvâb olunduklarında merkûman Yakub ve Hasan 
evvelki ihbârlarını tekrâr ve maktûl-ı merkûmûn sol memesi altında bir mahalinde 
derince kama yarası olduğunu ihbâr eyledikleri misüllû esnâ-yı münâzaada feverân-ı 
gazabla mezbûr Miran’ın cerh ve katl etmiş olduğu tebeyyün eylemiş idüğünden 
icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Osman’ın 
merkûm Miran Beği mûcib-i kısâs olan katli ile katl eylediğine dâir tav‘an sebk-i 
ikrârı muhâcirîn-i çerakiseden Arslan ve Hacı Musa’nın şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm olunduğunu beyânden ibâret olub bu 
sûretde verese-i kibar kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri 
halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i mezbûrun kısâsı iktizâ ideceği cânib-i 
fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm 
Osman’ın mezbûr Miran Beği esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin kama ile cerh ve katl eylediği ihbârât-ı vâkıa ile şer‘an ve nizâmen 
tebeyyün iderek zahr-ı i‘lâma muhararrer fetvâhâne-i işareti vechle verese-i kibar 
katl-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle 
huzurlarında kâtil-i mezbûrun icrâ-yı kısâsı ve eğer verese tarafından mazhar-ı ‘afv 
olunur veya sulhâ rağbet olunur ise kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı kanûniyesine 
bakılmak üzere tarih-i hapsi gösterilerek keyfiyetinin bâ-mazbata ve tahrîrât bu tarife 
iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ber-minvâl icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî 
vesair mûmâileyhimsiz sizki keyfiyyet-i ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin 
Dersaadet’ime inhâ ve iş‘ârıan mübâderet eyleyesiz.  

Fî 26 Za [Zî’l-ka’de ] [1]291 M.3 Şubat 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Aydın Vilâyeti vâlisi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Ahmed Rasim Paşa iclâluhûya ve rütbe-i mütemeyyizî 
ashâbından Menteşe Sancağı mutasarrafı ve nişân-ı mezkûrden dördüncü rütbesinin 
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hâ’iz ve hâmil Mustafa’yı zîde uluvvuhûya ve Muğla Kazâsı nâib ve müstîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Muğla’da Şeyh Bedreddin Mahallesi ahalisinden Çuçan oğlu Osman nam 
kimesnenin meâlde kâtil-i hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i 
temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Cemazi’l-evvel’inin sekizinci Perşembe günü 
asâkir-i zâbtiyye onbaşılarından Pehlivan oğlu Halil ve Avyaz oğlu Salih ve birinci 
oğlu Mehmed ile mezbûr Osman mugâlede hükümet dâiresi civarında vâki‘ gazinoda 
davla ve kumar oynarlar iken beyinlerinde münâzaa zuhûr iderek içlerinden birisi 
mezbûr Osman’ı bıçakla cerh ve katl eylediği istihbâr olunması ve maktûl-ı 
merkûmûn sol memesi üstünden kasatura ile cerh olunarak bi’t-teessür vefât eylediği 
i‘lâm ve raport ile beyân kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
eşhâs-ı merkûmeden Pehlivan oğlu Halil tavlasıyla Ahmed Ali nam kimesnede guruş 
alacağı olub merkûman gazinoda olduğunu haber aldığı cihetle gazinoya giderek 
merkûman Salih ve Osman ve Mahmed’i gazinonun odasında görmüş ve Salih 
yanına gelerek Osman cerh ettiği ifâde ile gitmesi eylemesine rica etdiğinden 
kendüsü mecrûhen yanına bile gitmeyub çarşuya gitmiş olduğu ifâde ile kaziyyede 
medhalini inkâr eylemiş isede Ayvaz oğlu Salih gazinonun odasından mezbûran 
Halil ve Osman tavla ve kumar oynamakda ve kendüsüde Memiş oğlu diğer Halil ve 
Güllü oğlu Mehmed ve birinci oğlu Mehmed ile Memiş oğlu Halil ve Güllü oğlu 
Mehmed dahi Salih’in bu ifâdesini tasdîk ile birinci oğlu Mehmed hadisenin vukû‘u 
akîbinde kâtil Halil kasaturasının kanını orada bulunan su harketinde yıkadığını dahi 
ilaveden makâl eylemesine ve kahveci Hasan zikr olunan odasının ittisâlindeki 
kahvehânede meşgul iken bir gürültü işidub dışarıya çıkıldığında Pehlivan oğlu 
Halil’den mâadası vâkıayı Saih’in bi’l-radde muharrer ifâdesi gibi hikaye etdiklerini 
ve mütâkıben Osman dahi mecrûhen odadan dışarıya çıkub cârihini kendüsünden 
sorduğundan zâbtiyye Halil cerh etdi deyüb iki dakika geçer geçmez vefât eylediğini 
yemin ile ihbâr eylemesine ve itmekçi oğlu Ali dahi esnâ-yı hadisede Pehlivan oğlu 
Halil’de kasatura olub mâada eşhâs-ı alet câriheden hiç birisi görmediğini kasem ile 
haber vermesine ve tahkîkât-ı saireye nazaran mezbûr Pehlivan oğlu Halil’in inkârı 
vâhi olarak merkûm Çoçan oğlu Osman’ı esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin 
katl eylediği tebeyyün etdiğinden icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi kâtil Pehlivan Halil’in maktûl Osman’ı mûcibi kısâs olan katl ile katl 
eylediği malûmü’l-esâmi kimesnelerin şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde şehâdet-i 
mezkûre bi’l- muvâcehen olmuş ise verese-i kâtilden hiç birisi kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn kısâsı olunması lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden i‘lâm-ı mezkûr 
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zuhuruna işaret kılınmış ve medlûl-i iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin merkûm Halil’den sudûr 
eylediği ihbârât ve emârât ile nizâmen sâbit olarak kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsına 
hükm-i şer‘î lâhık olduğundan fetvâ-hâne işareti vechle şehâdet-i mezkûr bi’l-
muvâcehen icrâ olunmuş ise verese-i kâtilden hiç birisi kâtil-i merkûmûn kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
icra-yı kısâsı ve eğer verese-i maktûl ‘afv ider veya sulh olursa ol-halde kısâs-ı sâkıt 
olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak 
keyfiyyet bâ-mazbata ve i‘lâm iş‘âr kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve naib 
ve müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl 
muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şeriât-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyetiniz der-bâr-ı şevket-karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mebâderet 
eyleyesiz. 

Fî 26 Z [Zî’l-hicce] [1]291 M.3 Şubat 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Tokad Kazâsı’na tâbi‘ Kazâbâd Nâhiyesi’ne muzâfe Dimorta Karyeli İsmail oğlu 
Mehmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi 
hâvî tevârüd iden tahrîrât ile i‘lâm-ı şer‘î dîvân-ı tezmyîz-i vilâyetden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde doksan senesi Nisan’ın beşinci Cumartesi gecesi saat altı raddelerinde 
merkûm Mehmed’in hânesinde yatur iken karye-i mezbûreli Ali bin Ferar oğlu 
Hüseyin ve Dere karyeli Tatar oğlu çaycı Abdulkadir nam şahıslar müsellehan hâne-i 
mezkûre bi’l-duhûl matbah derûnunda bir mikdar dakiki sirkat ve Abdulkadir orada 
kalarak Hüseyin dakiki hânesine götürüb avdetle üç batman mikdarı dahi yalnız 
çalub giderler iken Mehmed haberdar olarak merkûmandan Abdulkadir’i arkasından 
tutmakla Hüseyin Abdulkadir’i tahlis içün yanında bulunan bıçak ile Mehmed’in 
boğazını ve göğsünü ve Abdulkadir dahi sol kaburgasını cerh iderek yarım saat 
mürûrunda müteessiren vefât eylediği verese-i cânibinden iddi‘â  olunması ve keşf 
etddirildikde merkûm Mehmed’in ol-vechle cerh ve kâtil olunmuş olduğu i‘lâm ile 
haber verilmesi hasebiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûmandan Hüseyin 
o gece hânesinde yatur iken karye muhtarı Mehmed Gürya ve Koca Veli oğlu Ömer 
ve Sait oğlu Mustafa nam kimesneler bi’l-vürûd Mehmed’e bir şey oldu deyü 
kendüsünu alıb Mehmed’in hânesine vardıklarında Mehmed’in mecrûh olduğunu ve 
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Abdulkadir kendu bağlı olarak orada tutulmakda bulunduğunu görmekle merkûmu 
[s.37] tekrîr etmesi üzerine merkûm Abdulkadir ikzâ-yı medhalini haber vermekle 
ikisi birlikde hükümete götürdüklerini beyân ve Abdulkadir ise o gece müsafireten 
Hüseyin’in odasında yatur iken Hüseyin kendüsünu çağırmağla dışaru çıkdığında 
merkûman oraya çuval ile beraber dakik burakub kendüsünu müteâkıb Mehmed’in 
hânesinden zuhûr iden gürüldü üzerine oraya vardığında Mehmed’in damadı Ömer 
vesair bir takım kesânın Hüseyin’i tutmuş olduklarını gördüğünü isbât ile 
medhallerini inkâr etmiş oldukları halde muahharan Abdulkadir dahi Hüseyin ile 
birlikde sirkat içün Mehmed’in hânesine bi’l-duhûl Hüseyin öteye beruye geziniyor 
iken Mehmed uyanarak kendüsünu tutduğundan Hüseyin kendüsünu tehabbüs içün 
Mehmed’i bıçak ile cerh eylediğini miras-ı ikrârla söylemiş olmasına ve Koca Veli 
oğlu Ömer ve Suat oğlu Abdullah ve Çolak oğlu Hacı Mehmed ve Ulaksız oğlu 
Hüseyin ve Molla oğlu Ahmed nam kimesneler dahi hânelerinde yatur iken istimâ‘ 
etdiklerini gürüldü üzerine Mehmed’in hânesine vardıklarında matbah derûnunda 
Mehmed Abdulkadir’i ve Hüseyin dahi Mehmed’i tutmuş olduğu halde görüb o 
aralık merkûm Abdulkadir ve müteâkıben mezbûr Hüseyin yedlerinde bulunan 
bıçaklar ile Mehmed’i çend mahalinde cerh etdiklerinden kendüleri merkûmanı tutub 
hükümete teslim eylediklerini yemin ile haber vermelerine ve merkûmanın sabıkalı 
bulundukları dahi cümle-i ihbârâtdan olmasına nazaran merkûman Hüseyin ve 
Abdulkadir’in tâvilleri vâhi olarak mezkûrun fi‘l-i sirkatini icrâ eder iken 
kendülerinden sudûr ettiği tebeyyün eylediğinden icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun fi‘l-sirkati icrâ eder iken bilâ-
tuzak merkûman Hüseyin ve Abdulkadir’den sudûr etdiği bunlardan Abdulkadir’in 
sebk iden ikrârı ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile nizâmen ve mûcib-i kısâs 
idüğü şer‘ân sabit ve merkûmandan Abdulkadir’in kısâsına hükm-i şer‘î lâhık 
olduğuna ve kanûnen cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinde bir kimse min-gayr-i 
taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat işbu 
telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ 
veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ıtlâk-ı nefs eden şahıs kanûnen i‘dâm 
olunur deyü muharrer olduğuna binâen merkûmandan Hüseyin dahi zikr olunan yüz 
yermiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresi mûcibince münâsib bir 
mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâ-yı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş ve mûcibince merkûm Abdulkadir’in icrâ-yı kısâsı zımnında 
başkaca emr-i şerîfim tasdîri kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
Hüseyin’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mebâderet 
eyleyesin. 

Fî 23 Z [Zî’l-hicce] [1]291 M.31 Ocak 1875 Mukâbele olmuştur. 
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 [S.37/B.20] 

Hüküm 1: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya ve Tokad Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Tokad Kazâsı’na tâbi‘ Kazâbâd Nâhiyesi’ne muzâfe Dimurta Karyeli İsmail oğlu 
Mehmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi 
hâvî tevârüd iden tahrîrât ile i‘lâm-ı şer‘î ve Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde doksan senesi Nisan’ının beşinci Cumartesi gecesi saat altı raddelerinde 
merkûm Mehmed hânesinde yatur iken karye-i mezbûreli Ali Bayrakdar oğlu 
Hüseyin ve Dare Karyeli Tatar oğlu çaycı Abdulkadir nam şahıslar müsellehân hâne-
i mezkûre bi’l-duhûl matbah derûnunda mikdar dakiki sirkat Abdulkadir orada 
kalarak Hüseyin mezkûr dakiki hânesine götürüb avdetle üç batman mikdarı dahi 
yalnız çalub giderler iken Mehmed haberdar olarak merkûman Abdulkadir’i 
arkasından tutmağla Hüseyin Abdulkadir’i tahlîs içün yanında bulunan bıçakla 
Mehmed’in boğazını ve göğsünü ve Abdulkadir dahi sol kaburgasını cerh ederek 
yarım saat mürûrunda müteessiren vefât eylediği verese-i cânibinden iddi‘â  
olunması ve keşf etdirildikde merkûm Mehmed’in ol-vechle cerh ve katl olunmuş 
olduğu i‘lâm ile haber verilmesi hasebiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûmandan Hüseyin ol-gece hânesinde yatur iken karye muhtarı Mehmed Gülya 
ve Koça Veli oğlu Ömer vesair İzzet oğlu Mustafa nam kimesneler bi’l-vürûd 
Mehmed’e bir şey oldu deyü kendüsünu alub Mehmed’in hânesine vardıklarında 
Mehmed’in mecrûh olduğunu ve Abdulkadir’in dahi bağlu olarak orada durmakda 
bulunduğunu görmekle merkûmu tekrîr etmesi üzerine mezbûr Abdulkadir iftiraen 
kendüsünun dahi medhalini haber vermekle ikisini birlikde hükümete gönderdiklerini 
beyân ve Abdulkadir ise ol-gece müsafireten Hüseyin’in odasında yatur iken 
Hüseyin kendüsünu çağırmağla dışaru çıkdığında merkûmûn oraya çuval ile beraber 
dakik burakub kendüsünu müteâkıb Mehmed’in hânesinden zuhûr iden gürüldü 
üzerine oraya vardığında Mehmed’in damadı Ömer vesair bir takım kesânın 
Hüseyin’i tutmuş olduklarını gördüğünü inbâ ile medhallerini inkâr etmiş oldukları 
halde muahharan Abdulkadir dahi Hüseyin ile birlikde sirkat içün Mehmed’in 
hânesine bi’l-duhûl Hüseyin öteye beruye gezinur iken Mehmed uyanarak kendüsünu 
tutduğundan Hüseyin kendüsünu tahlîs içün Mehmed’i bıçak ile cerh eylediğini 
ma‘raz-ı ikrârda söylemiş olmasına ve Koca Veli oğlu Ömer ve Sait oğlu Mustafa ve 
Çolak oğlu Hacı Mehmed ve Dolaksız oğlu Hasan ve Molla oğlu Ahmed nam 
kimesneler dahi hânelerinde yaturlar iken istimâ‘ etdikleri gürüldü üzerine 
Mehmed’in hânesine vardıklarında  matbah derûnunda Mehmed Abdulkadir’i ve 
Hüseyin dahi Mehmed’i tutmuş olduğu halde görüb o aralık merkûm Abdulkadir ve 
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müteâkıben mezbûr Hüseyin yedlerinde bulunan bıçaklarla Mehmed’i çend 
mahalleden cerh etdiklerinden kendüleri merkûman tutub hükümete teslim 
eylediklerini yemin ile haber vermelerine ve merkûman sabıkalu bulundukları dahi 
cümle-i ihbârâtdan olmasına nazaran merkûman Hüseyin ve Abdulkadir’in tâvilleri 
vâhi olarak katl-i mezkûrun fi‘l-i sirkatini icrâ eder iken kendülerinden sudûr etdiğin 
tebeyyün eylediğinden icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi Abdulkadir’in Mehmed’i mûcib-i kısâsı olan katl ile katl eylediği tav‘ân 
ikrârıyla ba‘de’l-subût kısâsına hüküm olunduğunu ve müddeî ve keyl ve asıl Ömer 
ve İbrahim müddeî Ali Hüseyin’in inkârına mekârin-i tasaddî eyledikleri da‘vâyı 
isbâtdan izhâr aciz edub talebleriyle müddeî aleyhe bi’l-muvacehle bir nühm-i şer‘î 
yemin veilmekğin mûcibince müddeîyan-ı mezbûran da‘va-yı mezkûrleriyle müddeî 
aleyhe bilâ-beyana ma‘rezeye kadar olmayacaklarını beyândan ibâret olub bu sûretde 
kâtil Abdulkadir kâtil-i kanlı nefsine izâfet ederek ikrâr etmiş ise verese-i kâtil 
Abdulkadir’i kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle 
huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği misüllû müddeî hazır İbrahim ve 
müvekkilât-ı şerîfe Fatma’nın da‘vâ-yı mezkûreleriyle müddeî Ali Hüseyin’e bilâ-
beyne muârızaya kâdir olmayacakları cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun fi’l-i sirkatini icrâ eder 
iken bi’l-iştirâk merkûman Hüseyin Abdulkadir’den sudûr etdiği bunlardan 
Abdulkadir’in sebk iden ikrârı ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile nizâmen ve 
mûcib-i kısâs idüğü şerân sabit merkûmandan Abdulkadir’in kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olarak bu hükm-i cânib-i fetvâhâneden dahi tasdîk kılınmış olduğuna binâen 
vechile vereseden hiç birisi merkûm Abdulkadir’i kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmedikleri halde huzurlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ taleb olur ise 
kısâs-ı sâkıt ve mesele-i muâfiyetden mâarazı haklarında dine münkaleb olacağından 
iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kanûniyyesi ta‘yîn idelerek hükmü hâvî mazbatasının 
irsâl kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l istizân ber-minvâl-i 
muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı 
şâhânem sunûh ve sudûr eylemiş ve mûcibince merkûm Hüseyin’in kanûnen icrâ-yı 
i‘dâm-ı zımnında başkaca emr-i şerîfim tasdîr kılınmş olmağla sizki vâlî-i müşâr ve 
nâib ve müftî vesâir mûmâileyhsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i 
meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâbederet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 

Fî 23 Z [Zî’l-hicce] [1]291 M.31 Ocak 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Canik Sancağı mutasarrıfı ollub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim Emin Paşa iclâluhûya hüküm ki. 
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Canik Sancağı mulhakâtından Adine Kazâsına tâbi‘ Bağırsak Karyeli Koca Osman 
oğlu Ömer’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi mutazammın 
tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen altı senesi Zî’l-hicce’sinin on 
ikinci Salı gecesi sat dört raddelerinde merkûm Ömer Sırâc Halil’in Velime 
cem‘iyetinden kalkub yalnızca hânesine gider iken kendi mısır tarlasına muttâsıl 
köylünün müşterek tarlası hizâsına vürûdunda mezkûr Bağırsak Karyesi muhtarı 
Taycı oğlu Hasan’ın merkûme İsa Veli’nin olmak cihetiyle Hosana Kara Karyeli 
Abdullah ile Yadigâr oğlu Halil’e akçe ve add ve i‘tâ ederek i‘dâm ettirmiş olduğu 
tahkîk kılınmış idüğü beyânıyla icrâ-yı iktizâsı maktûlun veresesi tarafından iddi‘â 
olunmuş ve keşf etdirildikde merkûm Ömer’in kendu bıçağıyla boğazından cerh ve 
katl olunmuş olduğu verilen i‘lâmda gösterildiği gibi cerh-i mezkûrden başka 
başında eser-i darb görüldüğü muâyene edenler tarafından haber verilmiş olmağla 
tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûmûn Abdullah ve Halil fazîha-i 
mezkûrede medhallerini inkâr etmiş iselerde Hosana Kara Karyeli muhtarı İbrahim 
ve ihtiyâr meclisi a‘zâsından Boç oğlu Osman ve Keyta oğlu Ömer vâkıadan yirmi 
beş gün sonra bir Cuma günü mezkûrede camii önünde bi’l-cümle ahali-i mevcûd 
olarak ve yerlu tevzî‘ eyledikleri esnâda Abdullah’ın vergisunun tezyîdi hakkında 
Kalyoncu oğlu Mehmed tarafından vukû‘ bulan ifâde üzerine tahadüs iden 
münâzaada merkûm Abdullah Hacı Osman oğlu Ömer’i bıçakla nasıl öldürdüm ise 
senide öyle yaparım dediğini maâ-l-kasem ol-vechle haber verub bu sûret merkûm 
Kalyoncu oğlu Mehmed ve Osman oğlu diğer Mehmed ve Çalık oğlu Osman ve 
Kalti oğlu Feytullah ve Yalık oğlu İbrahim taraflarından dahi tasdîk kılınmış ve 
muahharan muhtar Hasan’ın dahi eylemiş olduğuna ve katl-i mezbûrun müte‘ammid 
en merkûm Abdullah’dan sudûr eylediği kendüsünu sebk iden ikrârı ve müteveffa 
muhtar Hasan’ın vukû‘ bulan takrîri ile tebeyyün edub katl-i mezbûrde Halil’in 
medhali yalnız müteveffa muhtar Hasan’ın kûl mücerredinde kaldığına binâen 
kağıdda bulmakla hükm-i kâtil olamamış olduğu cihetle mükeffelan tahliye-i sebîline 
karâr verilmiş olduğundan verese-i maktûl dahi hukûk-ı şahsiye da‘vâsında 
bulunmadıklarından merkûm Abdullah’ın yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye 
tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Abdullah 
bulduğu bargir içün ve add olunan akçeyi alamamasından ve müteveffa muhtar 
Hasan’ın dahi adâvet-i davetiyesine mebnî para ve add ve i‘tâsıyla teşvîk etmesinden 
naşî tasavvur ve tâsmim ile merkûm Ömer’e gece tarla derûnunda tesadüfle merkûm 
Ömer’i taamüden katl eylediği ihbâr olunan ikrârı ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün 
etmiş ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu tahakkuk eder ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunmuş 
olduğundan bu hükme tevfîkân merkûm Abdullah’ın mahalinde salb ile i‘dâm 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
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olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
eylemiş ve merkûm Halil’in tahliye-i sebîl-i içün başkaca tahrîrât tastîr kılınmış 
olmağın sizki mutasarrıf müşârileyhsin merkûm Abdullah’ın ber-mûceb-i kanûn-ı 
cezâ mahalinde salb ile i‘dâmına mebâderet eyleyesin. 

Fî 29 Z [Zî’l-hicce] M.6 Şubat 1874 Mukâbele olmuştur. 

[S.39/B.21] 

Hüküm 1: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Mehmed Saffet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Debre Sancağında Saliye-i Zir Kazâsına tâbi‘ Gezine Karyesi ahâlisinden olub sekiz 
on seneden beru ol-tariklerde olub şekâvet etmekde olduğu halde der-dest edilmiş 
olan Salih Rapa nam şahıs ile rüfekası hakkında tertîb-i mücâzât-ı lâzımeye hâvî 
vukû‘ bulan iş‘âr üzerine Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden kaleme alınan mezkûre meâli eşkıyayı mezbûrenin cemiyet-i a‘zime ile 
hayli senelerden beru ol-havâlde katl-i nüfûs ve gasb-ı emvâl gibi nice hıyâbânı 
irtikâb etmiş oldukları hükümet-i merkûme zabıta-i mahalliye nazarında sâbit olarak 
merkûm Salih Rapa’nın şekâvet-i müstemmirre ashâbından ve birisi eşkıya olduğuna 
ve rüfekasının dahi Engele beraber bulunduğuna hüküm ile birisi merkûmûn izâle-i 
vücudu ve diğerlerinin dahi küreğe konulmaları altmış ikinci madde-i kanûniyye 
zeyl-i ahkâmının idüğünün merkûm haklarında bu cezâların icrâsı ifâdesinden ibâret 
idüğüne ve merkûm Salih Rapa’nın eşkıya-i meşhûreden ve izâhen ve cevab-ı umur-ı 
mukteziyyeden olduğuna binâen merkûmûn i‘dâmı ve diğerleri içün dahi iktizâ iden 
muâmele-i cezâiyenin icrâsı ehemmiyet-i mahsûs ve gelen fihâmımda tensîb ve 
tasvîb kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve 
diğerlerinin icrâ-yı mücâzâtları bâ-ta‘alluknâme bildirilmiş olmağın sizki müşîr 
müşârileyhsin merkûm Salih Rapa’nın siyaseten hemen i‘dâmına mebâderet 
eyleyesin. Fî 6 Muharrem [1]292 M.12 Şubat 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Cevad Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Tırhala sancağında vâki‘ Kardiça Kazâsında kâin Kanice Karyesi muhtarı Kara 
Naşo’nun kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi 
hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
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seksen senesi Ağustos’unun dördüncü günü mezbûr Kara Naşo asâkir-i zâbtiyye 
neferâtından Tepedelen Kazâsına tâbi‘ Neparid Karyeli Ragıb ve Berat Kazâsında 
Kanire Karyeli Musa nam kimesneler ile Kardiça Kazâsı mal sandığına akçe 
getürürler iken neferât-ı merkûmanın mezbûr Kara Naşo’yu katl ile üzerindeki 
akçeyi gasb eyledikleri zevcesi Despo Hatun tarafından iddi‘â olunması ve maktûl-ı 
merkûmûn sağ memesi üzerinde ve koltuğu altında olan bıçak yaralarının tesiriyle 
vefât eylediği ande’l-keşf anlaşılmış mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-
ibtidâr neferât-ı merkûman emvâl-i mîriye tahsîli içün me’mûren karye-i mezkûreye 
gitdiklerinde merkûm Kara Naşo tahsîl etdiği emvâl-i mîriyeyi ve kendülerinin 
ibâlarını alarak Kanice’ye gitmek üzere yola çıkub kendüleri ilm ü haber almak üzere 
mezkûr Kanice Karyesi kabrinde vâki‘ Debansi’ne Karyesine azimetle oradan doğru 
Kardiça’ya gitdiklerini ve yolda buluşmak üzere Kara Naşo ile mukâvele etmiş 
oldukları halde yetişemediklerini ifâde ile katl ve gasb fazîhalarında medhallerini 
külliyen inkâr eylemiş iselerde Hoyan Nikola yevm-i mezkûrde neferât-ı merkûman 
kendüsünun bulunduğu mandıraya gelub Kara Naşo’nun geçub geçmediğini suâl 
eylediklerinden geçdiğini söylemesiyle onu Teyme çeşmesinde bekleyeceklerinden 
vürûdunda ifâde eylemesini tenbiye ile gidub yarım saat kadar geçdikden sonra Kara 
Naşo bi’l-vürûd neferât-ı merkûmanı sorduğundan mezkûr çeşmede bekleyeceklerini 
haber vermesiyle Kara Naşo’nun hayvanatını sürerek hâne bir kurşun menzili 
mahalde vâki‘ derenin öte tarafında neferât-ı merkûman yetişub refekat etdiklerini 
gördüğünü ve yedi sekiz gün sonra köylünün Kara Naşo’nu taharrî içün kendüsünu 
dahi yanlarına aldıklarında Kara Naşo’yu neferât-ı merkûman ile birlikde giderlerken 
gördüğü mahalde yarım saat ötesinde bir dere kenarında maktûl olarak heğbe ve 
eşyasıyla neferât-ı merkûmanın iyâlleri yanında olduğu halde bulduklarını ve sağ 
memesiyle koltuğu altında bıçak yaraları olduğu ve neferât-ı merkûmanı gördüğü 
vakit kasaturalarında mâada Ragıb’ın belinde siyah kabzalı laz ve tabir olunur bir 
bıçak dahi gördüğünü ve Kaniceli Yorgaki dahi o gün Kardiça’dan aldığı kavun ve 
karpuzla giderken meyyitin bulunduğu mahalle bir iki kurşun menzili mahalle vâki‘ 
İslam Çeşmesi nam mahalde Kara Naşo’nun karbacık yemekde ve Ragıb’ın cigara 
içmekde ve Musa’nın çeşmede ellerini yıkamakda olduğunu ba‘de’l-tahlîf ihbâr 
etmelerine ve neferâ-ı merkûmanın iyâllerini maktûlen yanında bırakmaları ve birisi 
ilm ü haber almak içün Derabenes’ne Karyesine gidub diğeri Kara Naşo ile kalmak 
lâzım gelur ikne ikisinin birlikde gitmeleri bu fazîhanın kendülerinden sudûrunu setr 
içün olduğu anlaşıldığına ve kendu ifâdeleri gibi Kara Naşo ile yolda buluşmadıkları 
sahîh olsa Kara Naşo’nun adem-i zuhûru halinde mademki merkûmûn nezdinde 
kendülerinin ilhâyesine memûr oldukları mal-ı mîri ve kendu iyâlleri vardır maktûlu 
tahriceye kıyâm ve gelub fazîhayı zabıtlarına efhâm ile telaş etmeleri emr-i tabî‘ iken 
üç gün hiçbir şeyinden haberleri yoğmuş gibi sekûn eylemelerine nazaran merkûman 
Ragıb ve Musa’nın mal-ı mîriyesi tamaân mezbûr Kara Naşo’yu katl eyledikleri sâbit 
olduğundan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve 
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istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran fi‘l-i katlin akçeye tamağla taammüden 
mezbûra Musa ve Ragıb’dan sudûru emârât-ı mevcûde ile sâbit olub asâkir-i 
zâbtiyyenin bu misüllû tahsîline me’mûr oldukları mal-ı mîriyi kendülerinin gasb 
etmeleri ve bu yolda kat-i nefs fazîhasını irtikâb eylemeleri bâ-fazîha bir hareket 
olduğundan ve zikr olunan yüz yetmişinci maddede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğundan merkûman Ragıb ve Musa’nın meâl-i mezkûreye tevfîkân münâsib 
bir mahalde i‘dâmları bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-
vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz-i sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûman Ragıb ve Musa’nın 
kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmlarına mebâderet eyleyesin. 

fî 21 Muharrer [1]292 M.27 Şubat 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: İzmir Vilâyeti Vâlîsi olub rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil 
olan Vezîrim Ahmed Rasim Paşa iclâluhûyaye ve Rum ili Beğlerbeğili 
pâyelûlerinden Saruhan Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişânının ikinci 
rütbesinin hâ’iz ve hâmil Esaf Paşa dâmet muâlihûya ve Megatir Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde meciduhûma hüküm ki. 

Manisa’ya tâbi‘ Bonadağı nâhiyesinde meskûn Derici Aşiretinden Mustafa’nın on bir 
yaşında oğlu Hüseyin’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye-i 
nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile dîvân-ı 
temyîz-î vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve 
evrâk-ı müteferrriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir 
senesi Muharrem’inin yirminci Salı günü mezbûr Hüseyin ağnâmı re’y etmek üzere 
Dumanlı dağa giderek akşamüzeri avdet eder iken Üçkayalar nam mahallede 
Tarabna oğlu Hüseyin ve Ballar oğlu Ali sagir-i mezbûre tesadüfle mezbûr Ali Sagir 
mezbûrun ellerini tutub Tarabna oğlu Hüseyin taş ile başına urarak civarda olan 
dereye götürüb merkûm Ali ellerini tutduğu halde Tarabna oğlu Hüseyin kebir 
bıçakla boğazının sol ve karnının sağ taraflarında cerh ile i‘dâm etdiği babası 
Mustafa cânibinden iddi‘â ve merkûm Tarabna oğlu Hüseyin’in bu katle ictisârı kız 
karındaşını mezbûr Mustafa’nın ammizâdesi Mehmed’in kaçırmış olmasından dolayı 
familyaca hâsıl olan avdetden nişan eylediği inbâ kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr Ali Tarabna oğlu Hüseyin ile Mehmed mezkûrden mürûr 
ider iken mezbûr Hüseyin geru kalub kendüsü ileruye vardığı halde arkasına 
bakdığında merkûm Tarabna oğlu Hüseyin sagir-i mezbûrun başına taş urarak dere 
içine indirdiği görülmesiyle yanlarına vardığında Tarabna oğlu Hüseyin sagir-i 
mezbûru yedinde bulunan kebir bıçakla cerh ve i‘dâm etdiğini görünce kendüsüne 



188 
 

senide öldürürüm demekle savaşdığı beyân ile katl-i mezkûre muâvenetini münekker 
bulunmuş isede Hacı Hüseyin oğlu Mehmed ve Mehmed oğlu Haleb ve Molla Hasan 
nam kimesneler vâkıa günü mahalle-i mezkûrde sagir mezbûrun kolunu merkûm Ali 
tutub Tarabna oğlu Hüseyin taş ile başına urdukdan sonra ikisi birden dere içine 
götürüb Tarabna oğlu Hüseyin kebir bıçakla sagir-i mezbûru cerh ve i‘dâm etdiğini 
an-müşâhede kasemle ihbâr etmelerine ve mezbûr Tarabna oğlu Hüseyin’in 
bıçağında eser-i dem olduğu raport ile haber verilmesine ve İmam oğlu Mahmud ve 
Nazi oğlu Mehmed ve Mehmed oğlu Osman hadise günü merkûman Tarabna oğlu 
Hüseyin ve Ali’nin dağa firar eylediklerini gördüklerini maâ-l-kasem söylemelerine 
nazaran merkûman Tarabna oğlu Hüseyin ve Ali’nin inkârları vâhi olub katl-i 
mezkûrun Ali’nin muâvenetiyle Tarabna [s.41] oğlu Hüseyin’den sudûru tebeyyün 
eylediğinden icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâl-i dahi 
mezbûr Hüseyin’in sagir-i mezbûr Hüseyin’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
şâhiden şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm 
olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde vârisân-ı eyvândan hiç birisi kâtil-i 
mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında 
kâtil-i mezbûrun kısâs-ı iktizâ edeceği zahr-ı i‘lâm merkûm cânib-i fetvâhâneden 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-imezbûrun merkûm Ali’nin 
muâvenetiyle merkûm Tarabna oğlu Hüseyin’den taammüden sudûru sâbit olarak 
merkûm Hüseyin’in kanûnen i‘dâmı lâzım geleceği misüllû şer‘an dahi kısâs ile 
mahkûm olduğundan zahr-ı i‘lâm-ı muharrer fetvâhâne işareti vechle eyvân-ı kâtil-i 
mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde icrâ-yı kısâs ve eğer 
vârisân-ı merkûman tarafından mazhar-ı ‘afv olur veya sulhâ rağbet olunur ise kısâs-ı 
sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla deyn-i kanûniyesine bakılmak üzere 
keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı irâde-i 
seniyye-i mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş ve muîn-i katlin icrâ-yı mücâzât-ı içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i mutasarrıf 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhsiz keyfiyyet-i ma‘lûmunuz oldukda ber-
minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Muharrem [1]292 M. 28 
Şubat 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.41/B.22] 

Hüküm 1: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet semîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 
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Bağdad’da vâki‘ Hasrik Şeyh Mahallesi ahalisinden Ubeyd nam kimesnenin katl 
olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi 
müş‘ar-ı tevârüd iden iki kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlignde doksan senesi Şevvâl’inin yirmi yedinci Perşembe 
gecesi saat iki buçuk karârlarında merkûm Ubeyd El-Vas Dede Akif’in hânesinden 
kalkub kendu evine gelur iken esnâ-yı rahde hançer ile çend mahallinden cerh 
eylediği istihbâr olunarak derhal me’mûrlar irsâliyle keyfiyyet-i cerhi soruldukda 
Abdulcabbar nam kimesne ammisi eytamına deyni olan üç bin guruş inkâr 
eylediğinden kendüsü eytam-ı merkûme tarafından vekîl ta‘yîn olunarak da‘vâya 
kıyâm ile isbât-ı müddeâ edub ol-bâbda verilen i‘lâm-ı şer‘î mûcibince meblâğ-i 
mezbûrun tahsîli zımnında merkûm tevfîk olunmuş olması üzerine mahalli i‘tâsıyla 
sebilinin tahlîyesi merkûmûn arkadaşı mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Hamis bin 
Suûdi nam şahıs tarafından iltimâs olunmuş isede muvâfakat etmediğinden merkûm 
Hamis kendüsünu adavet-i peyk iderek leyle-i mezkûrede hânesine gelur iken esnâ-yı 
rahde bir şahsın durmakda olduğunu görüp kim olduğunu suâl etdiğinde cevab 
vermediğinden geçub hânesi kapusu önüne geldiğinde şahıs-ı merkûm takîb ile 
bağteten üzerine hücûm iderek hançer ile kendüsünu darb ve cerh eylemekde olduğu 
esnâda heybet ve sesinden Hamis’i olduğu tanıyub beni öldürme yarın muradın üzere 
buyurdum deyü yalvarmış isede iş işden geçdi demiş idüğünü ve beş altı mahallinden 
cerh eylediğinden can acısıyla merkûmu tutub uğraşur iken elinden hançeri 
kapmasıyla beraber Hamis’in firar eylediğini namü’l-şuûr olduğu halde beyân ve 
iddi‘â eylemesi ve dokuz gün mürûrunda cerh-i mezkûrden müteessiren vefât 
eylediği haber verilerek keşf ve muâyene etdirildikde baş mahallinde hançer yarası 
olub müteessiren vefât eylediği tabîb tarafından raport ile bildirilmesi mülabesesiyle 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Hamis mezbûr Abdulcabbar’ın deyni 
içün beher i‘tâsıyla salıverilmesini cerrah Abdulrezzak vasıtasıyla merkûm 
Ubeyd’den iltimâs etdiğini tasdîk ile o gece Tütüncü Süleyman’ın dükkanına ve 
oradan yatsu vakti yalnızca Hazret-i Şeyh cami-i şerîfine gidub münferiden namazı 
edâ ile hânesine avdet etdiğini söyleyerek zikr olunan hançer kendüsünun olduğunu 
ve libâsında görülen leke kan lekesi isede nereden bulaşdığını beyân ile katl-i 
mezbûrun kendüsünden sudûrunu inkâr etmiş isede merkûm Hamis’inin tevkîf 
olduğunun ferdası deyni içün mahbûs bulununlardan Seyyid Abdulgani merkûm 
Hamis’den sebeb-i tevkîfini lede’l-suâl ber-vech-i iddi‘â mezbûr Ubeyd’i cerh 
etdikden sonra orada ayağını bir çukura iyişub düşmesiyle elinden hançer dahi 
düşdüğünden mecrûh-ı merkûmûn aldığını ve oradan hânesine kaçub kanlu libâsını 
tozda ihrâk etdiğini memerrinâsı kendüsüne hikaye eylediğini maâl-kasem vicâhen 
ihbâr etmesine ve merkûmûn oluduğu tebeyyün iden mezkûr hançer ile libâsında kan 
görülmesini ve fi‘l-i cerhin kendüsünden sudûruna dâir sebk-i ikrârı ihbârât ile 
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tebeyyün eylemesine ve Ubeyd’in cerh-i mezkûrden müteessiren vuku‘-ı vefâtı 
raport ile bildirilmesine nazaran merkûm Hamis’in inkârı vâhi olub katl-i mezbûrun 
kendüsünden sudûrunu şübhe kalmamış ve miyânelerinde bir gün niza‘ vukû‘ 
bulmaksızın mücerred Abdulcabbar’ın haysından dolayı hâsıl olan adâvet üzerine 
gece yolunu bekleyub gaddarane sûretiyle vücûdunun beş yerinden hançer ile cerh 
etmesi katl-i mezbûrun taammüden vuku‘una delîl-i kâfî görünmüş idüğünden 
merkûm Hamis’in yüz yetmişnci madde-i kanûniyyeye tevkîfen icrâ-yı mücâzâtı 
iş‘âr kılınmış medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Hamis’in mezbûr Ubeyd’i taammüden 
cerh ve katl eylediği ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün olduğuna ve 
mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu 
kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muahhar 
buluduğuna mebnî bu hükme tevfîkân merkûmûn münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm 
olunması bâbında lâzım emr-i şerîfin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın 
sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Hamis’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir 
mahalde salb ile i‘dâmına mübaderet eyleyesin.  

Fî 22 Muharrem [1]292 M. 28 Şubat 1875 mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Varna sancağında Provadi Kazâsına tâbi‘ Kara Ağaç Karyeli Hadice’nin cerh-i 
katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-
i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Safer’inin yirmi  dokuzuncu Çarşamba günü 
mezbûr Hadice hânesi derûnunda gezer iken zevcinin biraderi talebe-i ulûmdan 
Halil’in mezbûreye adâveti olduğundan balta ile mezbûreyi cerh ve i‘dâm eylediği 
iddi‘â  ve keşf etdirilde balta ile bazuları ve gırtlağı kesilub müteessiren vefât 
eylemiş idüğü inbâ olunmakdan nâşi tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr Halil 
fazîha-i medhalini inkâr eylemiş isede merkûmûn validesi Habibe Hatun oğlu 
mezbûr Halil gelini mezbûre Hadice’nin ırzına tasallut edub mezbûre adem-i 
muvâfakatle kazîyyeyi kendüsüyle zevcine haber verdiğinden Halil’i tevbîh etdikleri 
cihetle Halil darulub pazarcığa gitmiş olduğu halde şehr-i mezbûrun yirmi sekizinci 
günü avdet ederek derûnunda bir sıkındı olduğundan bahisle çok lakırdı etmeyub 
düşünüb gitdiği halde ertesi gün orada odun keserken balta ile Hadice’ye hücûm ile 
iki kürek ortasına urub mezbûre feryad ederek kapu dışaru çıkarken bir kerede 
boynuna vururak öldürmüş olduğu takrîr ve Halil’in hemşiresi Meryem dahi bu kavlî 
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tasdîk etmiş ve komşulardan Mehmed ve Aziz ve Süleyman dahi vukû‘ bulan  ihbâr 
üzerine hânelerinden kalkub mahalle-i hadiseye gitdiklerinde Hadice’yi mecrûhen 
görüb kaziyyenin minvâl-i muharrer üzerine vukû‘unu Halil’in validesi Habibe’den 
işitmiş ve Halil’in o aralık kendu kendüsünu bir ib ile salb etmeğe uğraşdığını 
görmüş olmalarıyla merkûmu tutub muhtar karyeye teslim etdiklerini kasem ile ihbâr 
etmelerine ve tahkîkât-ı sâireye ve Halil’in şuûrunda kıtâ‘ eser-i delîl görülmemesine 
nazaran inkârı vâhi olarak mezbûreyi taammüden i‘dâm etdiği tahakkuk etmiş 
olduğundan yüz yetmişinci madde-i kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve 
iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran fi‘l-i katlin taammüden mezbûr Halil’den 
sudûr ihbârât-ı vâkıa ve imârâ-tı mevcûde ile tahakkuk etmiş olduğuna ve mezkûr 
yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimse taammüden bir şahıs ıtlâk eder ise 
kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm 
Halil’in bu hükme tevfîkân i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin 
merkûm Halil’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin.  

fî 29 Muharrem [1]292 M.7 Mart 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî osmanî ve mecidî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hurşid Paşa iclâluhûya ve mütehayyizân 
Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Filibe sancağı mutasarrıf ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-
şânının ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmili Hasan Beğ dâme uluvvuhûya ve Filibe 
kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya a‘zâ-yı meclis-i zîde mecduhû hüküm ki. 

Filibe sancağında vâki‘ Kanaviş nâhiyesi’ne tâbi‘ Günlin’e Karyeli Yorgi veledi 
Niyagi’nin kâtili hakkında evvel ve ahar icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve 
mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi hâvî tevârüd iden iki kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâllerinde seksen beş senesi Eylül’ünün yirmi 
altıncı Cuma günü karye-i mezkûrenin a‘şâr mallarını Niyabu Taki’nin adamları 
İstanimaka Kasabalı Çolak Feragi veledi Yorgi ve Dimandi oğlu Bakoy ve Angel 
oğlu Argid ve Dimitri oğlu İspas nam şahıslar karye-i mezkûrede vâki‘ bakkal 
dükkanında işret edenler iken a‘şâr malından iki keyl şaîrden dolayı merkûm Yorgi 
ile beyinlerinde tahadüs iden münâzaa üzerine İspas’dan mâadası bıçak arkasıyla 
merkûmu darb etdikleri gibi Feragi dahi elinde bulunan bıçağı Yorgi’nin göbeğine 
sokub cerh etmesiyle müteessiren derhâl vefât eylediği iddi‘â kılınmış idüğünden 
merkûm Yorgi’nin göbeği altından ve başının sağ tarafından yatağan bıçağıyla cerh 
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[s.43] olunarak mütessiren vefât etmiş olduğu i‘lâm ile haber verilmiş ve Dergir firar 
eylemiş idüğünden diğerleri tutularak tedkîkât-ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr 
içlerinden İspas münâzaa-i vâkıayı bi’l-tasdîk arkadaşları bıçak teşhîr edince 
kaçdığını söyleyib Feragi dahi bıçak arkasıyla Yorgi’yi urmuş isede cerh etmediğini 
beyân eylediği halde merkûm Bakoy maktûl-ı mezbûra üçü birlikde bıçaklarla 
hücûm ederek kendüsünden bıçak arkasıyla iki defa kollarını urduğunu ve Feragi 
bıçakla başına urub göbeği altına dahi saplamış olduğunu ma‘raz-ı ikrârda haber 
verdiği gibi mezkûr dükkanın sahibi ile ahâliden bağcı Hıristodor oğlu İstavra ve 
Sevtir oğlu Bulan ve bağcı diğer İstavre ve Divosnol ve Yorgo oğlu Gocud ve İsmail 
oğlu Veli Mehmed ve Filibeli Sirac Sahrab nam kimesneler münâzaa-i vâkıa üzerine 
merkûmûn Feragi ve Bakoy ve firarda bulunan Dergir bıçaklarıyla merkûm Yorgi’yi 
urub öldürdüklerini yemin ile muvâceheten haber verub Konstantin oğlu Petre ile 
Dimandi oğlu Yorgi merkûm Feragi yedinde bulunan bıçağı Yorgi’nin göbeği altına 
saplayub cerh etmesiyle bi’t-teessir vefât etmiş olduğunu ve Hıristodor oğlu İstavre 
dahi Feragi bıçak ile Yorgi’nin başına urub bir defada devretmiş isede neresine isabet 
eylediğini göremediğini söylemiş olmalarına nazaran Feragi’nin kâtili gayr-i 
müte‘ammid en ve Bakoy’un dahi muîn-i kâtil olduğu tahakkuk etmiş olduğundan 
icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm 
Feragi’nin salifü’z-zikr Yorgi’yi mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü şâhidan 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu 
beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv 
veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında icrâ-yı kısâs-ı iktizâ 
edeceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran 
münâzaa-i vâkıa üzerine Feragi ve Bakoy ile firarda bulunan Dergir bıçak arkasıyla 
merkûm Yorgi’yi darb ve Feragi bıçak ile göbeği altından cerh ile katl eylediği 
mevlâ vâki‘ olan ikrarlarının ve diğer verese tarafından mazhar-ı ‘afv olur veya sulh-
ı vukû‘ bulur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından icâbı bi’l-icrâ hükm-i nizâmiyyeyi 
hâvî Mustafa’nın verilecek i‘lâma şer‘î ile beraber bu tarîke irsâli bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfim tasdîr-i dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr 
ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâsıyla ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya ve a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyyetinin der-bâr-ı şevket-karâr mülûkânem inhâ ve iş‘ârına mübâderet 
eyleyesiz. Fî 29 Muharrem [1]292 M. 7 Mart 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.43/B.23] 

Hüküm 1: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i 
dirâyet-semîrim Mehmed Refit Paşa iclâluhûya hüküm ki. 



193 
 

Pirizren kasabasında Budak Hoca Mahalleli Yahya’nın kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûr Yahya kasaba-i mezkûr civârında vâki‘ 
Arzdenik* mezrâsında çayırın bekçisi bulunduğu halde Yakudeli Kıbti Osman’ın 
firarda bulunan refiki Kıbti İbrahim ile zikr olunan çayırdan sirkat etdikleri iki yük 
kiyahi bargirlerine tahmîl etmekde olduklarını görüb muhâlağat eylemesinden dolayı 
beyinlerinde sekûn iden münâzaa arasında merkûm Osman’ın mezbûr Yahya’yı 
peşto kurşunuyla cerh ve katl eylediği pederş tarafından iddi‘â  olunması üzerine 
tedkîkât-ı istintâkıyye ledel’l-ibtidâr merkûm Kıbtî Osman kaziyyede medhalini 
inkâr etmiş isede Abdullah bin Aydın nam kimesne fi‘l-i katlin ber-vechi iddiâ 
merkûm Kıbtî Osman’dan sudûrunu an-müşâhedeten maal-kasem ihbâr etmesine ve 
Molla Hüseyin bin Yusuf dahi tarlasından kaziyyeye gelur iken esnâ-yı rahde iki 
silâh sedas işitdiğini ve muahharan yol kenarında merkûm Yahya’nın meyyiten 
yanmakta ve iki kişinin firâr etmekde olduğunu gördüğünü ve Yahya’yı firarilerden 
Osman katl eylediğini orada bulunan Abdullah’dan işitdiğini tezkâr eylemesine ve 
Hızır bin Sevlo dahi dağdan hatab kat‘ ile avdetinde Osman’ın yalnız ve elinde peşto 
olduğu halde Direm Nehri tarafına doğru firâr etmekde olduğunu görüb isticvâb 
etmiş isede asla cevap vermediğini dermiyân etmesine ve Yaşar bin Süleyman dahi 
mezkûr çayıra üç yüz hatve kadar mesafede olan bostandan Yahya’nın kiyah 
maddesinden dolayı mücadele etmekde olduğunu ve kıbtîlerden biri peşto çakarak 
Yahya’nın mecrûhen yere düşmesiyle kıbtîlerin firâr eylediklerini bi’l-müşâhede 
hikaye edub merkûman kendüsüne gösterildiği kurşun atan işte budur deyu Osman’ı 
ta‘yîn  ve irâde eylemesine nazaran merkûm Kıbtî Osman’ın inkârı vâhî olub firârde 
bulunan refiki ile beraber îka‘ eyledikleri sirkatden naşî beyinlerinde tahadüs iden 
münâzaa arasında merkûm Yahya’yı peşto kurşunuyla cerh ve ıtlâk eylediği 
tebeyyün ve tahakkuk etmiş olduğundan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin 
fıkrâ-i ahiresi mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve müfâd-ı iş‘âre 
nazaran merkûm Kıbtî Osman’ın firarda olan refiki kıbtî İbrahim ile beraber îka‘ 
eyledikleri fi‘l-i sirkate mezbûr bekçi Yahya’nın mümânaatından dolayı merkûm 
Osman’ın mezbûr Yahya’ı ıtlâk eylediği ihbârât-ı vâkıa ile tebeyyün etmeiş olduğuna 
ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i taammüden bir 
şahsı ıtlâk etmiş isede beş sene müddetle küreğe konulur fakat iş bu telef-i nefs 
kaziyyesi ahar bir cinayet-i icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud 
bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs eden şahıs kanûnen i‘dâm 
olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Kıbtî Osman’ın bu hükme 
tatbikân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
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mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin 
merkûm Kıbtî Osman’ın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 2 Safer [1]292 M. 10 Mart 1875 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Mehmet Refet Paşa İclâluhûya hüküm ki. 

Görice kazâsına tâbi‘ Melcan karyeli Tahir bin Halil ile gelini Şifa ve kızı Şefika’nın 
mesmûmen katl olunmalarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve 
mürâfa‘a-i şer‘îyye mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûr Tahir’in hayat-ı 
vefâtında oğullarına kalacak emvâlin bir mikdarını damadı Kaniç Karyeli İbrahim’e 
hal-i hayatından ferâğ etmekle ve add etmesiyle merkûm İbrahim kendu uhdesinde 
bulunan emvâlinin satıldığı halde muahharan Tahir’in ve add-i mezkûrden ne gün 
tekevvün eylemesiyle merkûm İbrahim garaz-ı peyk ederek seksen dokuz senesi 
Receb’inin on ikinci Pazar günü kayın pederi mezbûr Tahir’in hânesine müsafiretle 
gelub tedârük ve tehiyye etmiş olduğu saçan tozu hâne-i merkûmda olan vâkıa-i 
mezc etdiğinde Tahir’in diğer gelini Aişe’nin mezkûr vâkıada yapmış olduğunu 
Yorgi hâne halkı ekl etdiklerinde mezbûr Tahir ile kızı Şefika ve gelini Şifa 
müteessiren vefât edub maâdasının bi’z-zâvi kesb-i sıhhat eyledikleri isticvâr 
olunması ve tabib tarafından verilen raportda mezbûrun Tahir ve Şefika ve Şifa’nin 
semmi-i mezkûrun te’siriyle vefât etdikleri haber verilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İbrahim mezkûr Pazar günü kayın pederi Tahir’in 
hânesine gidub bir gece beytûtetle ertesi günü karyesine gitdiğini ikrâr ile kaziyye-i 
sâlibde medhalini inkâr etmiş isede Görice Kasabalı İtar Hıristo Yani yevm-i 
mezkûrde merkûm İbrahim eser-i karşusunda olan Kula Sayçeşin(?)  nam 
kimesnenin dükkanına ve oradan kedu dükkanına gelerek hayvanata muâlece içün 
yarım kıyye sıçan otu taharri etmesiyle kenduside dükkanında mevcûd olan yüz 
altmış dirhem saçan tütünü i‘tâ ile kıymeti olan altı guruş aldığı kasemle haber 
virmesine ve merkûm Kula Sayçeşin dahi o gün merkûm İbrahim’i dükkanı önünde 
görüb alacağı olan altı yüz bu kadar guruş taleb eylediğinde zâyi‘ olmaz vereceğim 
dedikden sonra komşuları olan Kosta Lifor’un oğullarının nerede olduklarını istifâr 
edub ne yapacaksın dediğinden bir mikdar saman otu alacağını ba‘de’l-esnâda 
diğerlerinin mevcûd olmamaları cihetle karşusunda kâin mezbûr Hıristo’nun 
dükkanına gitdiğini ve muâhharan merkûm Kosta Lifor’un oğlu Petro gelerek 
İbrahim dükkanda da iderek saçan tütüsüz bulunmadığınızdan karşukilerden aldım 
dediğini maâl-kasem ihbâr eylemesine ve merkûm Kosta Lifor’un oğlu Petro’nun 
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dahi bu kavli tasdîk beraber ibrahim’in bir şey öğütmek içün o gün kendüsünden 
havan dahi istediğini söylemesine nazaran merkûm İbrahim’in inkârı vâhî olun 
taammüden îka‘ eylediği anlaşılmış olduğundan yüz yetmişinci madde-i kanûniyye 
hükmüne tevfîkân merkûmûn icrâ-yı mücâzâtı ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran zikr olunan ef‘âl-i katliyenin taammüden merkûm İbrahim’den sudûru 
ihbârat ve emârât ile tebeyyün etdiğinden ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna binaen merkûm 
İbrahim’in bu hükme tevfîkân münâsb bir mahalde salb ile i‘dâmı bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i 
müşârileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ merkûm İbrahim’in münâsib bir mahalde 
salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. fi 5 Safer [1]292 M. 13 Mart 1875 Mukâbele 
olmuştur. 

 [S.45/B.24] 

Hüküm 1: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Redif Paşa iclâluhûya ve mütahayyizân-ı ferikân-ı 
kirâmdan fırka-i askerîyesi kumandanlığı inzimâmıyla Şehrizor Sancağı mutasarrıfı 
ve mecidî nişân-ı zîşânının ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmil Nafiz Paşa dâmet 
muâlihûya ve Gergök Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-
mecduhûya hüküm ki. 

Kerkük’de Musalla Mahallesi sâkinlerinden ve Şehrizor muhâsebe odası 
ketebesinden Zeynel’in katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-
i temyîz livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Zî’l-hiccesinin ikinci Cuma günü Mebahliyet 
mahalle-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa ve pederi Hacı Ahmed ile mûmâileyh 
Zeynel’in biraderi Hüseyin miyânelerinde Molla Abdullah bağı denilen arsaya 
atılmış olan süpüründü ve gübreden dolayı vukû‘ bulan münâzaada merkûm Mustafa 
mezbûr Hüseyin’e bir iki defa hançer atub isabet etdiremediği halde mûmâileyh 
Zeynel bilâ-silâh mahall-i münâzaaya vürûd etmesiyle merkûm Mustafa hemen 
üzerine hücûm ederek sol kaşının üst tarafına bir defa hançer ile darb ve cerh 
eylediğini müteâkıb pederi Hacı Ahmed dahi urunuz öldürünüz diyerek temurden 
ma‘mûl bil-arkasıyla başına darb ederek yere yatmış ve oradan kaldırılub hânesine 
götürülerek birkaç saat mürûrunda cerh-i mezkûrden müteessiren vefât eylemiş idüğü 
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iddi‘â olunmuş ve keşf etdirildikde sağ kaşından bir hançer cerhi ve başının arka 
kemiğinde eser-i darbdan ezik olub bunlardan müteessiren vefât eylediği raport ile 
beyân kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûman 
Mustafa ve Hacı Ahmed katl-i mezbûrde medhallerini külliyen ikâr etmiş iselerde 
ber-vech-i iddi‘â merkûm Mustafa’nın ibtidâ hançer ve pederi Hacı Ahmed’in 
muahharan Timur Beğ ile mûmâileyh Zeynel’i cerh ve katl etdikleri mahalle-i 
mezbûre ahalisinden Mehmed ve Musa ve Abdullah ve Hasan ve Mehmed ve 
Mustafa ve diğer Abdullah ve Bağban Merdan ve asâkir-i nizâmiyye neferâtından 
Hızır ile Gülendam ve Zehra hatunlar tarafından kasemle ihbâr olunmuş olmasına 
nazaran merkûmanın inkârları vâhi olub merkûm Mustafa’nın esnâ-yı münâzaada 
feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin mûmâileyh Zeynel’i cerh ve katl eylediği ve 
pederi Hacı Ahmed’in dahi kâtil-i mezbûrde hem emir ve hemde muîn-i kâtil olduğu 
tebeyyün ederek şu halde merkûm Mustafa kâtil-i gayr-i müte‘ammid  olub yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyye hükmünce icrâ-yı mücâzât-ı lâzım gelur isede 
icrâ kılınan mürâfa‘a-i şer‘iyyede kısâs ile mahkûm olduğundan hakkında hükm-i 
şer‘înin icrâsı ve Hacı Ahmed’in katl-i mezbûrde hem emir ve hemde muîn 
olmasından dolayı kanûnen mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î müfâdı 
dahi Mustafa’nın Zeynel-i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği ve Hacı Ahmed’in 
maktûl-ı mezbûru mûcib-i takrîr olan darb ile ilaveten darb etdiği Ahmed ve 
Mehmed ve Abdullah ve Musa ve Mustafa ve Hasan’ın şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
kâtil-i mezbûrenin kısâsına ve darb-ı mezbûrun mûcib-i takrîrine hüküm 
bulunduğunu beyândan ibâret oub bu sûretde vâris-i katl Abdulgaffur katl-i mezbûru 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği takrîrde talebiyle huzurunda katl-i 
mezbûrun kısâs-ı iktizâ edeceği misüllû darib-i mezbûre dahi bir nühm-i şer‘î tagrîr-i 
lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran merkûm Mustafa’nın esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin mûmâileyh Zeynel’i cerh ve katl eylediği ve pederi Hacı Ahmed dahi 
katl-i mezbûrde hem emir ve hemde muîn olduğu nizâmen tebeyyün ederek merkûm 
Mustafa’nın kanûnen on beş sene müddetle küreğe konulması lâzım gelur isede 
şer‘an müstehak-ı kısâsı olduğundan zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti vechile 
vâris-i merkûm kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde 
huzurlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer mazhâr-ı ‘afv olur veya sulhâ rağbet edilurse 
kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla tertîb iden hükm-i nizâm-ı 
kendüsüne bi’t-tabi‘ lâzım gelen hükümle mazbatanın irsâli bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş mûcibince ve merkûm Hacı 
Ahmed’in icrâ-yı mücâzâtı içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden 
başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve 
müftî vesair mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
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icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 

Fî 12 Safer [1]292 M. 20 Mart 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan İşkodra Sancağı mutasarrıfı olub 
ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Eşref Paşa 
dâmet muâlihûya hüküm ki. 

İşkodra Sancağında vâki‘ Bavadic Kazâsı muğbire ahâlisinden Yusuf Ağa Moça nam 
kimesnenin doksan bir senesi Ramazan’ın sekizinci Perşembe günü akşamüzeri 
Karadağlı Marko Sevanik oğlu Bero nam şahıs tarafından sokakda takiben kurşunla 
katl olunduğu a‘kabinde maktûl-ı mûmâileyhinin muâlefetiyle ahali-i Kazâdan 
ictimâ‘ iden kesân tarafından nâşi ele geçirulen eşhâs hakkında icrâ edilen tedkîkât 
ve muhâkemât-ı nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden mazbata ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde eşhâs-ı merkûmeden Rüstem 
Şeyh ve Yakub ibni Hacı Bayro ve Yusuf İsmailo’nun kâtili müte‘ammid  oldukları 
tebeyyün ve tahakkuk etmiş olduğuna yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir 
kimsenin taammüden kâtili olduğu kanûnen tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmla 
hüküm olunur deyü münderiç olduğuna binâen eşhâs-ı merkûmeden elde bulunan 
Rüstem Şeyh ve Yakub ibni Hacı Bayro’nun şimdiden ve Yusuf İsmailo’nun dahi ele 
geçirilub inde’l-muhâkeme teberrüne-i zâmin edemediği halde i‘dâm olunmaları 
zımnında iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı iktizâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve mûcibince 
eşhâs-ı sâirenin dahi icrâ-yı mücâzâtları içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm 
cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki mutasarrıf müşârileyhsin 
ber-minvâl-i muharrer elde bulunan merkûmûn Yusuf İsmailo’nun ele geçirilub 
inde’l-muhâkeme teberrüne-i zâmin edemediği halde i‘dâmlarına mübâderet 
eyleyesin. Fî 13 Safer [1]292 M. 21 Mart 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan vezîrim İzzet Paşa iclâluhûya ve Tokad Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûma ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Tokad kazâsında vâki‘ Kazâ-i Abad nâhiyesine tâbi‘ Dimorta Karyeli Gedik Ahmed 
oğlu Mehmed’in kâtili hakkında mukaddem ve muahhar icrâ kılınan tedkîkât-ı 
mutazammın tevârüd iden iki kıt‘a tahrîrât ile müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
dokuz senesi Temmuz’unun yedinci Cumartesi günü saat üç raddelerinde karye-i 
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mezkûrede vâki‘ berber dükkanının önünde merkûm Mehmed ile Tebelu Karyeli 
İbral oğlu diğer Mehmed miyânelerinde münâzaa tahadüsüyle Gedik oğlu Mehmed 
İbral oğlu Mehmed’e meşe odunuyla urduğundan İbral oğlu Mehmed dahi belinde 
bulunan hançeri çıkarub Gedik oğlu Mehmed’in kasığından cerh etmesi cihetiyle 
birkaç dakika mürûrunda müteessiren vefât eylediği iddi‘â kılınması ve keşf 
etdirildikde Gedik oğlu Mehmed’in cerh-i mezkûrden müteessiren vefât eylemiş 
olduğu i‘lâm ile haber verilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
İbral oğlu Mehmed berber dükkanının önünde bir gürüldü görüb gitdiğinde katlin 
vukû‘unu anladığını beyân ile kendu medhalini inkâr etmiş isede karye-i mezkûreli 
Karsa Viran oğlu Hüseyin ve müezzin oğlu Mehmed ve Umur Süleyman oğlu Ömer 
ve Kıllı Bekir oğlu Bekir ve Gemiş oğlu Aziz nam kimesneler kaziyyenin ber-vech-i 
iddi‘â vukû‘u yemin ile muvâceheten haber vermelerine nazaran merkûmanın 
beyinlerinde sebk iden münâzaaya mebnî bu katlin merkûm İbral oğlu Mehmed’den 
sudûr etdiği tahakkuk etmiş ve bu fi‘lde mukâbele rengi görünür isede maktûl-ı 
merkûmda bir gün silâh olmaması ve münâzaa dahi çarşu içinde alâ-melei’n-nâs 
vukû‘ bularak herhalde istihlâsı nefs etmek kabil olduğu gibi meşe odunuyla darb 
iden kimesneyi hançer sokmak mukâbele-i bi’l-misil olamamış mülâbesesiyle katl-i 
mezbûr feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin vukû‘a gelmiş olduğundan merkûm 
İbral oğlu Mehmed’in icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi merkûm İbral oğlu Mehmed’in mezbûr diğer Mehmed’i mûcib-i kısâs 
olan katl ile öldürdüğü şehâdet-i vâkıa ile ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn 
kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzûrlarında 
kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma 
işaret olunmuş medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun mezbûr İbral oğlu 
Mehmed’den sudûr eylediği ihbârât-ı vâkıa ile tebeyyün etmiş ve meşe odunuyla 
darb-ı kâtili mûcib-i olacağı cüretle kâtil-i mezkûrun mukâbele-i vukû‘u derkâr 
bulunmuş olub ancak ceryan iden mürâfa‘a-i şer‘iyyede kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret-i fetvâhâneden [s.47] 
merkûm Mehmed’in verese-i maktûl huzurlarında talebleriyle kısâsına icrâ kılınması 
ve eğer verese tarafından mazhar-ı ‘afv olur veya sulh vukû‘ bulur ise ol-halde kısâsı 
sâkıt ve mesele-i dine münkalib olacağından hükm-i nizâmiyyeyi hâvî mazbatasının 
verilecek i‘lâm ile beraber bu tarafa irsâli bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i hazret-i padişâhâneme 
arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 14 Safer [1]292 M. 22 Mart 1875 Mukâbele 
olmuştur.  
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 [S.47/B.25] 

Hüküm 1: Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan vezîrim Naşid Paşa iclâluhûya ve Kastamonu Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde-ilmuhûmaya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Kastamonu sancağında vâki‘ Akkaya Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gömec Karyeli Kethüda oğlu 
Kamil’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘iyyeyi 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i deâvî-i kazâ ve Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyel mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen doksan bir senesi Şa‘ban’ının altıncı Perşembe günü 
merkûm Kamil karyesine gider iken aşağı İmâret mahallesinde vâki‘ tarîk-i a‘mde 
çeşme önünde Korid Karyeli Tayazu Mehmed Pehlivan bağteten bıçakla Kamil’in 
sol bacağının kaba budundan cerh iderek altı saat mürûrunda müteessiren vefât etdiği 
beyânıyla icrâ-yı icâbını verese-i maktûlün iddi‘â etmelerine ve keşf etdirildikde 
mezbûr Kamil’in bıçakla sol bacağı kaba bodundan cerh olunub altı buçuk saat 
mürûrunda bi’t-teessür vefât eylediği jurnâl ve i‘lâm ile haber verilmesine mebnî 
tahkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Mehmed Pehlivan o gün ziyâdesiyle 
sarhoş olub kenduye mâlik olduğunu ve nezdinde bıçak tutmadığını beyân ile fi‘l-i 
kâtilde medhalini külliyen inkâr etmiş isede merkûm Kamil o gün saat on bir 
raddelerinde zambak bilâdlar divarında Hidayet oğlu Cebel Hasan ve Kara Mehmed 
oğlu Mehmed ile mezbûr Pehlivân Mehmed’e sarhoş oldukları halde Kale Kapusu 
nam mahallede resadüf edüb zikr olunan çeşme önünde Cebel Hasan kendüsüne 
teşhîr-i silâh etmiş ise de urmayub Mehmed Pehlivan miyânelerinde bir gün mu‘adât 
olduğu halde bir buçuk karış tolunde bıçakla arka tarafından kendüsünu cerh etdiğini 
ve mahall-i hadisede Kara Kelef Hamdi ve Ak Hüseyin ve Topcu oğlu Osman’ın 
dahi mevcûd olduklarını maktûl-ı kabl-i vefât-ı şuûru yerinde iken kendulerine 
hikaye etmiş idüğünü ve mahall-i cerhde bulunanlardan Horasani Hacı Ahmed Baba 
o gün eşhâs-ı mezbûreden Kamil ve Hamdi ve Ak Hüseyin ve Osman birlikde 
giderler iken Mehmed Pehlivan ve Cebel Hasan ve Mehmed bi’t-takib yetişub 
Mehmed Pehlivan bir buçuk karış boyunda beya saplı bıçakla ber-vech-i iddi‘â 
Kamil’in kaba budunu cerh ederek firar etdiği halde tutduklarını maâ-l-kasem ihbâr 
eylemiş ve maktûl-ı merkûmûn refikleri Ak Hüseyin ve Mehmed’i ve Osman’ın dahi 
bu kavli yemin ile tasdîk etmiş olmalarına nazaran merkûm Mehmed Pehlivan’ın 
inkârı vâhi olarak kâtil-i mezkûrun kendüsünden sudûru mütehakkık ve icrâ kılınan 
mürâfa‘a-i şer‘îde dahi kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan icrâ-yı 
mücâzat-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Pehlivan 
Mehmed’in mezbûr Kamil’i mûcib-i şer‘îsi kısâsı olan katl ile öldürdüğü Hüseyin ve 
Hamdi’nin şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibârdan hiçbirisi kâtil-i 
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merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında 
kâtil-i merkûmûn kısâsına iktizâ edeceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret 
kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun sarhoşluk haliyle min-gayr-i 
taammüdin merkûm Mehmed Pehlivan’dan sudûr etdiği ihbârât ve emârâtile nizâmen 
ve mûcib-i şer‘îsi kısâs idüğü şerân sabit ve katl-i merkûmûn icrâ-yı kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olduğundan ol-bâbda cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma muharrer 
fetvâhâne-i işareti mûcibince verese-i kibârden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâdan 
‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
icrâ-yı kısâsı ve eğer vereseden birisi ‘afv eder veya sulhâ rağbet eyler se ol-halde 
kısâs-ı sâkıt ve mesele-i dine münkalib olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla beraber 
kanûnen mücâzât-ı tahdîd ve kendüsüne tebliğ olundukdan sonra keyfiyetinin bâ-
mazbata iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-ibtidâr ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-sı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem taallukuyla emr-i şerîfimin 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyessiz.  

Fî 22 Safer [1]292 M. 30 Mart 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Mardin kasabasında kâin Camiî-i Kebir Mahalleli Maki Minhail nam kimesnenin 
ihnak edilmesinden dolayı mukaddem ve muahhar icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye 
müş‘ir tevârüd iden iki kıt‘â tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livânın Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde seksen sekiz senesi Şehr-i Ramazan’ın on üçüncü Pazartesi günü merkûm 
Maki Minhail Havâs-ı hümâyûn Nâhiyesi’ne müzâf Silâh Karyesi ahalisinden olan 
alacağı tahsîl içün karye-i mezkûreye gitdiği halde iki gün sonra bir gece katl ve ıtlâk 
olunmuş olduğu hemşirelik tarafından iddi‘â olunarak bu bâbda karye-i mezkûreli 
Halil oğlu Hayko ile ammizâdesi Hasan haklarında iş-penâh edilmiş cihetle bi’t-
taharrî Hasan’ın firar eylediği anlaşulub yalnız Hayko tutulduğundan gömleğinin kol 
tarafının yıkanmış olan iki mahallinde birer beşlik kadar ve yıkanmış birkaç 
mahallinde dahi yara kadar eser-i dem müşâhede olarak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr esnâ-yı kâtilde kendüsü orada bulunmadığını ve merkûm Maki Minhail’den 
bir defa eşya almış isede red etdiğini ve merkûm Hasan ammizâdesi olmadığını ve 
üzerinde görülen kan eserlik tudulduğu sela olmasından nâşi bu retden ceryân iden 
kan bulaşığı idüğünü beyân ile kaziyyede medhalini inkâr etmiş isede karye-i 
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mezkûre muhtarı ve ihtiyar meclis-i a‘zâsından Ahmed ve Hasan ve Molla Ali nam 
kimesneler mezbûr Maki Minhail Ramazan-ı Şerîfin on beşinci Pazartesi günü 
karyelerine gelub bazı kesân ile ahz ve i‘tâdan sonra akşamüzeri alacağı olan otuz 
guruş almak içün merkûm Hayko’nun hânesine gitdiği ve merkûm Hayko’nun 
hemşiresi Halime dahi leyle-i mezkûrede merkûm Maki Minhail hânelerinde misafir 
olduğu halde karındaşı Hayko ile vâkıadan bir gece evvel misafireten hânelerine 
gelerek o gece orada bulunmuş olan merkûm Hayko’nun ammizâdesi Hasan 
taraflarından ihnâk olduğunu ve Maki Minhail’in kolunda yarası olub olmadığı 
biraderi merkûmûn kendüsünu tehdîd eylemesinden nâşi öğretemediğini vicâhen 
haber verilmesine ve Udile nam hatun dahi leyle-i mezkûrede hâne-i mezkûre gidub 
oturur iken Maki Minhail bir siyah abâlı elbise olduğu halde gelub Hayko ve Hasan 
ile beraber şarkı söylediklerini ve kendüsünun çocuğu durmadığından merkûmûn 
Hayko ve Hasan ve Maki Minhail ve Halime’yi orada bırakub hânesine avdet 
etdiğini muvâceheten söylemesine ve karye-i mezkûreli Bero ve Ahmed ve Cemiş ve 
Mehmed ve Ramod ve Mahmud nam kimesneler dahi mezbûr Hasan’ın Hayko’nun 
hânesine ebâb ve zihâbını ve Hasan’ı Minhail’in ubûyetinden çend-rûz rûz-ı 
mukaddem hâne-i mezkûrede ifâde eylemelerine ve mezbûr Hayko’nun gömleğinin 
yeğinde görülen eder-i dem merkûmûn ifâde eylediği vechile burnunda darb eseri 
bulunmasından nâşi eskice bir kan bulaşığı olub hani birkaç mahalli yıkanmış idüğü 
memleket tabibi tarafından raport ile inbâ kılınmasına ve Çamurlu Karyesi muhtarı 
Güleş ve Osman bin Hasan dahi merkûm Hasan Hayko’nun ammizâdesi olub ara sıra 
yekdiğerine gidub geldiklerini tezkâr etmelerine nazaran merkûm Hayko’nun tâvîl ve 
inkârı vâhî olarak firarda bulunan Hasan ile bi’l-ittifâk mezbûr Maki Minhail 
taammüden ihnâk etdikleri tahakkuk etdiğinden yüz yetmişinci madde-i kanûniyye 
hükmüne tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran merkûm Hayko firarda olan ammizâdesi Hasan ile bi’l-ittifâk mezbûr 
Minhail’i tamaân hank ve ıtlâk etdikleri ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile 
tebeyyün eylediğine ve zikr olunan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir 
kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ie kanûnen i‘dâmına 
hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Hayko’nun bu hükme 
tevfîkân memerrinâs olan münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbına lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâ-sı 
husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın 
sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Hayko’nun ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ memerrrinâs 
olan münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 29 Safer [1]292 
M. 6 Nisan 1875 Mukâbele olmuştur.  

[S.49/B.26] 



202 
 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Rıza Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Kıbtî tâifesinden olub berâ-yı ticaret köylerde geşt ü güzâr etmekde olan Hacı 
Hüseyin oğlu İsmail’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd 
iden tahrîrâtdan Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve 
evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-
ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazabat meâlinde merkûm İsmail doksan 
senesi Safer’inin on dördüncü Cumartesi balta ile başından cerh olunarak bi’t-teessür 
vefât eylediği i‘lâm kılınması mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Mustafa zevcesini mezbûr İsmail’in kendüsünden cebren tefrîk etdirüb 
almak murad etmesine mebnî baltasını alub haymesine giderek katl eylediğini ikrâr 
eylemiş olduğunu meclis-i deâvî-i Kazâdan bâ-mazbata iş‘âr olunduğu halde meclis-i 
temyîz-i livâda tekrîr edilen isticvâbda inkâra takarrî etmiş isede bu inkârı vâhi olub 
ber-vech-i muharrer fi‘l-i katle ictisârı ikrârı tarîkiyle tahakkuk etmiş olduğundan 
yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân i‘dâmı inhâ ve istizân olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Mustafa’nın mezbûr İsmail’i taammüden balta ile 
katl etdiği ikrârıyla tahakkuk etmiş olunduğuna binâen merkûm Mustafa’nın bu 
hükme tevfîkân i‘dâmı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran mezkûrden 
bâ-mazbata ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâ-sı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Mustafa’nın ber-
mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 
1 Rebî’ü’l-evvel [1]292 M. 7 Nisan 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Yunan Devleti teb‘âsından Anderya veledi Enestas nam şahısın kâtili hakkında icrâ 
olunan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müretteb meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Safer’inin on beşinci Salı gecesi saat dört 
karârlarında merkûm Anderya’yı teb‘a-i Devlet-i Âliyye’mden Baba Dağlı Bulgar 
Kosti veledi Terilco’nun tabanca kurşunuyla cerh ve ıtlâk etdiği istihbâr olunarak 
katl-i merkûm lede’l-taharrî üç gün sonra ele geçurulmuş ve maktûl-ı merkûm keşf 
etdirildikde tabanca kurşunuyla mecrûhen ve müteessiren vefât etdiği i‘lâm edilmiş 
olmak mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Kosti Salı nam 
karının kerhânesinde Katinka isminde olan fahişe ile oturur iken ismini bilmediği 
birisi Anderya urulmuş seni Rumlar öldürecekler savaş demekle heman oradan 
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kalkub berber Hacı’nın hilası derûnunda ihtifâ ile karakola gitdikden sonra Ömer 
nam kimesnenin Balata’da olan Halı hânesine girub gizlenmiş olduğu halde üç gün 
sonra asâkir-i nizâmiyye-i zabite kolu gelub kendüsünu tutduklarını ve yanında 
tabanca taşıması maktûl Anderya mukeddema kendüsünu cerh etmiş olduğundan 
andan ihtirâza mebnî idüğünü beyân ile katl-i mezbûrde medhalini külliyen inkâr 
etmiş isede kerhâneci mezbûre Salı hatun ile Fahişe Döne leyle-i merkûmede 
merkûm Anderya Tatar Hasan ile birlikde kerhânelerine gelub otururlar iken merkûm 
Kosti dahi gelerek merkûm Anderya ile münâzaa etdikden sonra Kosti kerhânenin 
yukarusuna çıkub Anderya gitmiş olduğu halde Kosti aşağı inerek Anderya’yı suâl 
edub kendu dediklerinde gitmedi sakladınız diyerek kendulerine şetm ile çıkub 
giderek beş dakika mürûr etmez dışaruda silâh patladığını ve Tatar Hasan dahi leyle-i 
mezbûrede kendüsünu Anderya ile mezkûr kerhânede oturur iken merkûm Kosti 
gelerek Anderya ile Rumca lakırdı edub mukeddama Anderya tarafından cerh olunan 
mahallini gösterdikden sonra oda haricine çıkıldığı esnâda Anderya hâne-i 
mezkûreden savaşmış olduğunu müteâkıb Kosti hâne haricine çıkmış olduğu halde 
bir tabanca sesi işidilub Anderya’nın düşmüş olduğu gördüğünü ve Sofir nam hatun 
dahi tabanca patladığı akibinde Kosti’nin kaçdığı ve asâkir zâbtiyye bölük ağası 
Mustafa ile neferâtdan Ali dahi Kosti’yi tutduklarında elbisesi arasında bir tarafı 
bozuk ve diğer tarafı dolu olarak bir aded çifte tabanca zuhûr eylediğini ihbâr 
etmelerine ve tahkîkât-ı sâireye nazaran merkûmûn inkârı vâhi olarak katl-i 
mezbûrun taammüden kendüsünden sudûru tebeyyün etdiğinden yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran katl-i mezbûrun tasavvuru tasmîm üzerine merkûm Kosti’den sudûru 
ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile tahakkuk etdiğine ve zikr olunan yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna 
binâen merkûmûn bu hükme tevfîkân i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l- istizân ol-vechle icrâsına emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin 
merkûm Kosti’nin ber-mûcib-i kanûn-ı ceza i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî1 
Rebî’ü’l-evvel [1]292 M. 7 Nisan 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Aydın Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Ahmed Rasim Paşa iclâlehûya hüküm ki.  

Aydınlı Zeyl’in Koca Mustafa Beğ Menteşe Sancağında vâki‘ Mekri kazâsına tâbi‘ 
Belçik karyesinde makûlen vefât etmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât dâire-i 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müretteb temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
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yedi senesi Cemâzi’l-evvel’inin yirminci Pazartesi gecesi merkûm Mustafa’nın 
karye-i merkûmeli İlya veledi Hristo tarafından katl olunduğu istihbâr olunarak keşf 
ettirildikde belinde ve sağ koltuğunda üç aded kurşun ve başında ve kasığında bıçak 
yaraları olduğu ve kulakları kesik bulunduğu ve eser-i cerhden vefât eylediği i‘lâm 
ile bildirilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İlya’nın 
mezbûr hânesine gelub kızı Marya’ya fi‘l-i şenî‘ icrâ eylediğine mebnî merkûmûn 
ele geçirulmeyub damadı Vasil ile merkûmu taharrî ider iken Karilya Karyesinde 
kâin bağıda incir ağacı üzerinde görüb merkûm silâhlarını terk ile firar eylediğinden 
yine gelur mutâla‘sıyla müsellah olarak hânesinde merkûmu beklemekde olduğu 
halde bir şâhs-ı mechûl ile berarber gelub ve bir tüfenk ve bir tabanca atmış 
olmasıyla kendüsüde mukâbeleten iki tüfenk atmış olduğunuve ta‘mîk etdirilen 
istintâkında merkûmu derûnhânede kızı Marya’ya fi‘l-i şenî‘ icrâ ider iken görüb 
tüfenk atarak urduğunu takrîr etmiş isede merkûm İlya’nın damadı Vasil ve 
hizmetkârı Ali merkûm Mustafa’nın mezbûre Marya’ya fi‘l-i şenî‘ icrâ eylediği 
mervî olmasının ve mezbûr İlya dahi merkûmûn ele götürülmesi zımnında 
hükümetden emrü’l-dem dimesinin dolayı üç kişi olarak merkûmu taharrî itmek 
üzere Karilya Karyesine gitdiklerinde merkûm Mustafa’yı Köçek Osman’ın 
bağçesinde ağaç üzerinde görüb düşmek istedikleri halde merkûm silâhlarını bırakub 
firar itmiş olduğunu ve ferdası silâhlarını almak üzere ol-civarda vâki‘ federan 
değirmanına gelmiş olduğu İlya’nın semene ve asl olarak derhâl münferiden ve 
müsellehân gidub üç el tüfenk atdığını müte‘akıb merkûm İlya yanlarına gelub 
Mustafa’yı katl itdiğini haber vermiş olduğu ve birlikde maktûlün yanına gidub 
meyyitini bargirlere bi’l-tahmîl İlya’nın hânesi civarına götürüb bırakddıklarını ve 
maktûlen gelmiş olan kulaklarını İlya’nın elinde gördüklerini ihbâr itmelerine ve 
mahall-i katle karîb bulunan Deli Sado dahi merkûman Ali ve validesinin ihbârlarını 
tasdîk eylemesine nazaran mezkûrun ilya’dan sudûru tahakkuk itmiş ve maktûlun 
mezbûreye fi‘l-i şenî‘ icrâ iylediği merkûm İlya’nın kûl mücerredinden kalmış 
olduğuna ve bu katl-i merkûmu İlya’nın hânesinde vukû‘ bulmayub zikr olunan 
değirman derûnunda îka‘ olunarak muahharan cesed-i maktûlun hâne-i mezkûr 
civarına götürüldüğü ihbârât-ı meşrûheden münfehim olmuş idüğüne nazaran 
merk3um İlya’nın te’vîli vâhî olarak katl-i mezkûrun taammüden kendüsünden 
sudûru teberyyün eylediğinden yüz yetmişinci madde-i kanûniyye tevfîkân icrâ-yı 
mücâzât-ı inhâ ve istizân ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrn taammüden 
mezkûrun İlya’dan sudûru kendu ihbârı ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile 
tebeyyün itmiş olduğuna ve zikr olunan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir 
kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmına 
hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûmûn bu hükmes tevfîkân 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş 
ve ol-vechile icrâsı husûsuna emr-i irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh 
ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ileyhsin merkûm ilya’nın ber-mûcib-i 
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kanûn-ı ceza i‘dâmına mübâderet eyleyesi. Fî 7 Rebî’ü’l-evvel [1]292 M.10 Nisan 
1875  

Der-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ Saffet ibn-i Said Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı 
Haricîye müşâr-ileyh. 19 Rebî’ü’l-evvel [1]292 

Hüküm 4: Rum ili Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Canik sancağı mutasarrıfı Tevfik 
Paşa dâmet muâlihûya hüküm ki. 

Samsun kazâsına tâbi‘ Kavak nâhiyesi’ne muzâf Sıralı Karyesinde meskûn 
muhâcirin çerakiseden Osman oğlu Beşmak’ın kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan [s.51] mazbata meâlinde merkûm Beşmak 
muhacirin mezbûreden Yahya Beğ kölesi Khotin nam şâhsın Haso nam çerakesenden 
çalmış olduğu kırk guruşun zahire ihrâcı zımnında merkûm Khotin’in bir hafta kadar 
habis olunmasından dolayı Khotin gayza hâsıl iderek bir gece Beşmak’ın müsafir 
odasında ihrâk etmiş ve birkaç gün sonra dahi müsellehan Beşmak’ın hânesine 
azimetle zevcesi Melahat hatun Beşmak’ı katl ideceğini söylemiş olduğu halde 
seksen sekiz senesi Ramazan’ının dördüncü Perşembe gecesi saat yedi raddelerinde 
merkûm Beşmak hânesinde yatur iken bi’l-vürûd depme ile pencereyi kırarak 
Beşmak’ı çağırub üzerine tüfenk atarak başını cerh eylediğinden ol-anda müteessiren 
vefât eylemiş idüğü verese-i cânibinden iddi‘â olunması ve keşf etdirildikde merkûm 
Beşmak’ın kurşun cerihesiyle vefât etdiği i‘lâm ile haber verilmesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Khotin kaziyyede medhalini inkâr eylemiş isede 
muhacirin-i merkûmeden Mehasus nam kimesne Beşan Karyeli Seyyid Mir’in nam 
kimesnenin odasında olduğu halde merkûm Khotin bi’l-vürûd kendusiyle esnâ-yı 
musahebetde Çabih oğlu Süleyman ile birlikde gece Beşmak’ın hânesine giderken 
Süleyman depme ile pencerenin kanadını kırub kendüsü tüfenk atarak Beşmak’ı 
öldürdüğü ikrâr ve muahharan Safer Beğ ve Yakih nam kimesneler huzurlarında dahi 
tekrar eylediğini haber verub bu kavli merkûm Yakih dahi tasdîk eylemiş olmasına 
nazaran Huniyan’ın inkârı vâhi olarak katl-i mezbûrun taammüden kendüsünde sudûr 
etdiği tebeyyün edub verese-i maktûl mürâf‘â-i şer‘îyye iddi‘â etmiş ve zikr olunan 
Süleyman hulûl-ı ecli mev‘ûdiyle vefât etmiş olduğundan kâtil-i merkûmûn yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş 
ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun taammüden merkûm Huniyan’dan sudûr 
etdiği ihbâr olunan ikrârıyla tebeyyün eylediği ve zikr olunan yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Khotin’in bu 
hükme tevfîkân münâsib bir mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
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padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ve ol-vechle icrâ-sı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki mutasarrıf 
müşârileyhsin merkûm Khotin’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib mahallde 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 21 Rebî’ü’l-evvel [1]292 M. 27 Nisan 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.51/B.27]  

Hüküm 1: Rumili Beğlerbeğili pâyelûlerinden Kıbrıs Cezîresi mutasarrıfı olub 
üçüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Aziz Paşa dâmet muâlihûya 
hüküm ki. 

Kıbrıs Cezîresinde Kemsun Kazâsına vâki‘ Odim Nâhiyesi’ne tâbi‘ Arçuz Karyeli 
Marko veledi Gavril nam kimesnenin Ogi oğlu Dimestoni ile Daudare Karyeli Tuğlu 
veledi İstapan’ın kâtili olduklarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Marko mezbûr 
Dimestoni benden sekiz bin guruş mübâyaâ etmiş olduğu bağ esmânından bâkî 
kılınan deynini köylerden bi’t-tedârik te’diye etmek üzere seksen yedi senesi 
Şubat’ının birinci Salı günü mezbûr Dimestoni ile beraber gitmiş olduğu halde şehr-i 
mezbûrun beşinci Cumartesi günü mezbûr Mako yalnız avdet ederek Dimestoni’nin 
nerede kaldığı suâl olundukda üç bin beşyüz guruş para tedârik edub deyn-i 
mahsûben merkûme verdiği çend gün ve kirasını almak üzere iskeleye itdiğini 
söyleyub bir iki gün sonra Oğlan Gona Karyeliler ile iskeleden göndermiş diyerek 
zevcesine ibrâz idilen mektub Dimestoni’nin hatt-ı destiyle olduğundan mezbûre 
tarafından Hacı Nikola karye-i mezbûreye gönderilerek tefehhuz etdirildikte mezbûr 
mektubdan hiç ferdin ma‘lûmatı olmadığı cihetle Dimestoni’nin merkûm Marko 
cânibinden ıtlâk olduğu anlaşılmış ve bundan birçok sene mukaddem merkûm 
Marko’nun hizmetinde bulunub ücretini alamadığı cihetle muahharan müfârakat 
etmiş olan Tuğlu seksen yedi senesi Teşrin-i evvel’inin yirmi sekizinci günü ücretini 
taleb etmek üzere merkûm Marko’ya gidub Marko seninle beraber gidub bir öküz 
alalım sonra ücretini vereyim demesiyle ertesi gün ikisi beraber gitmiş oldukları 
halde Marko yalnız olarak avdet edub Tuğlu’nun o zamandan beru gubûbiyet 
etmesiyle ahâl-i taharrî ederler iken Paşa Odilis nam mahallede bir takım insan 
kemikleri ve sokağının çevresinde abâ ve çizmeleri bulunmuş idüğü beyânıyla icrâ-yı 
iktizâsı iddi‘â olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Marko 
Oki oğlu mezbûr Dimestoni’den sekiz bin guruş satun aldığı mezkûr bağ esmânından 
üç bin beş yüz guruş te’diye edub mâadâsı Gürcü idüğünü iğrâk edüb merkûm ile 
Sarandi Karyesine gitmediğini ve merkûmûn ne tarafa gitdiğini muâmelâtı olduğu ve 
kevn ve kirasını inşiras içün merkûmûn iskeleye itdiriğine dâir himbeye bir söz 
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söylemediğini ve Tuğlu yanından ayrıldıkdan sonra merkûmu görmediğini serd-din 
mevâd-ı katliyede medhalini külliyen inkâr etmiş ve eğerci Tuğlu’nun katli meselesi 
yalnız iddi‘âya iğsâr ederek bu bâbda medâr-ı hükmü olur imâreye zafer 
bulunamamış isede merkûm Hacı Nikola Dimestoni’yi li-ecli’l-taharrî mezkûr Goni 
Karyesine gidub mezbûr mektub maddesini ahaliden suâl etdiğinde mektub husûsuna 
kimsenin ma‘lûmâtı olmayub o günlerde ahâliden kimsenin iskeleye dahi itmediğini 
tahkîk itdiğini ve Marko karye-i mezbûreden Dimestoni’nin beraber olduğu halde 
avdet edub kendüsü ester ile avdetinde Dimeston’eyi sorduğunda gün ü kirasını 
almak üzere iskeleye itdiğini söylediğini ve mezbûr Sarandi Karyesi sâkinlerinden 
Haldemiyo dahi merkûman Marko Dimestoni şehr-i mezbûrun ikinci günü karye-i 
mezbûreye bi’l-vürûd hevânının bağmuruyu nâşi hânesinde iki gün misafir 
kaldıklarından esnâ-yı mukâlemede Marko Dimestoni’ye olan borcu içün altun tebdîl 
etmek üzere geldiği takrîr etdiğini kasem ile ihbâr edub karye-i mezbûreyi Mihail 
veledi Yorgi ve karındaşı diğer Hiralamiyo ve Hacı Giryako dahi dahi bu kavli 
yemin ile tasdîk etmelerine ve tahkîkât-ı sâireye nazaran merkûm Marko’nun inkârı 
vâhi olub altun tebdîliyle bağ esmâtından olan tasavvur deynini tedibe etmek 
miyânesiyle Ogi oğlu mezbûr Dimestoni’yi köye götürüb avdetinde ferda bir takrîb 
ile etlâk eylediği tebeyyün eylediğinden merkûmûn yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyeye tevfîkân icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran merkûm Marko’nun mezbûr Dimestoni’yi taammüden katl ve ıtlâk etdiği 
şerh olunan ihbârât ve emârâtile derece-i subûta vâsıl olduğuna ve zikr olunan yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmı hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî 
merkûmûn bu hükme tevfîkân i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
dîvân-ı mezkûrden ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı hususuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf müşârileyhsin merkûm 
Marko’nun ber-mûcib-i kanûn-ı ceza i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 21 Rebî’ü’l-evvel [1]292 M. 27 Nisan 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Yozgat Kasabasında kâin Medrese Mahalleli Zebire hatunun katl olunmasından 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât iden meclis-i temyîz-i 
livâ ve dîvân-ı vilâyet mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan bir senesi Safer’inin birinci Pazartesi gecesi mezbûre 
Zebire hânesinde yalnız olarak yatur iken Sungurlu Kasabalı Ali hâne-i mezkûrun 
kapusunu açarak girub mezbûrenin baş yasdığı altında bulunan altunlu fesiyle bir 
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tura derûnunda bulunan akçe ve sinani aldıkdan sonra hâne-i derûnunda bulunan 
emvâl-i sâireyi toplar iken mezbûre uyanub seslenmesiyle merkûm Ali yakmış 
olduğu mumu söndürüb mezbûrenin yanına giderek eliyle ağzını kapadığı esnâda 
mezbûrenin çabalaması üzerine merkûm Ali yanında bulunan sagir bıçak ile 
mezbûrenin baldırını cerh ederek emvâl-i mezkûreyi alub firar etdiği akibinde 
mezbûrenin bi’t-teessir vefât eylediği iddi‘â olunması ve mezbûre keşf etdirildikde 
sağ kalçasında bir sivri aletin carihası olduğu i‘lâm ve raport ile bildirilmesi 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ali ber-vech-i iddi‘â 
fazihâ-i mezkûreye ictisârını ikrâr etmiş idüğünden emvâl-i mesrûke merkûm 
Ali’den bi’l-iştirâk ve maktûlen mezbûrenin vârisi bulunan biraderi Veli eline i‘tâ ve 
teslîm kılındığı beyânıyla icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran merkûm Ali’nin fi‘l-i sirkati berâ-yı icrâ mezbûre Zebire hatunu cerh 
ve katl eylediği ikrârı ve emvâl-i mesrûkenin yedinde sudûru imâresi ile tebeyyün 
etmiş olduğuna ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i 
taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat 
işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs 
kanûnen i‘dâm olunue deyü muharrer bulunduğuna mebnî bu hükme tevfîkân 
merkûm Ali’nin münâsib bir mahalde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
Ali’nin ber-mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin. Fî 3 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 9 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.53/B.28] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından fırka-i askerîyyesi 
kumandanlığı inzimâmıyla Bosna Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı 
hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Derviş Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Yenipazar Sancağında vâki‘ Akova Kazâsına tâbi‘ Cerbence Karyeli Süleyman bin 
Zeynel’in katl ve cerh Nice-i Zir Karyeli ve Joko ve Resnik Karyeli Güle ve 
Podvariç Karyeli Rahib Obu Beğ Yusuf nam kimesnelerin emvâlini gasb 
edilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
meclis-i temyîz-i livânın Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel iki kıt‘a mazbatası 
ve evrâk-ı müteferriâsı dîvân-ı ahkâm-ı ahkâm-ı adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz 
senesi Şa‘ban’ının on yedinci Pazar günü saat altı raddelerinde merkûm Süleyman 
Çarince Karyesinde kâin değirmanda zahiresini öğüdür iken karye-i mezkûreli 
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İbrahic bin Fobo Balderova Süleyman’ın zahiresini geru burakdırarak kendu 
zahiresini tahn ettirmeğe kıyâm etmekle mezbûr Süleyman bu gün nöbeti bahdır 
dimesinden dolayı İbrahic bi’l-zuhûr hânesine gelub karındaşı Tahir nâm-ı diğer 
tavsiye alarak tekrar müsellehân değirman-ı mezkûre gidub İbrahic’in muâvenetle 
Tahir’in maktûl-ı merkûm kurşun atarak eser-i cerhden on saat mürûrunda vefât 
eylediği ve katl-i mezbûru îka‘ eyledikden sonra ikisi dahi firar edub Tahir meşâhir 
eşkıyadan kesanın Yusuf’a refekatle keşt ü güzâr etdikleri esnâda ahâliye muâmele 
cebr ve şiddet icrâsıyla îrâsa mazarrat dahi etdiğini ve katl-i mezkûrun vukû‘unda 
ahar bulunan Mehmed sipahinin Akova Hükümetine ihbâr-ı keyfiyyet eylediğini ve 
katl-i mezbûre Ahmed sipahinin oğlu Tosun’un dahi ma‘lûmatı bulunduğu ve 
Süleyman’ın dem-i dâyin da‘vâsını sulhân biturmek üzere kâtil ve muîn merkûmların 
pederleri Kobo karyeleri muhtarı Ahmed ve ihtiyâr meclis-i a‘zâsından Seyfi ve 
komşularından İragob(?) ve Güle nam kimesnelerin bi’l-vâsıta kendüsünu gönderub 
rica etdiklerini maktûl-ı merkûm biraderi Behram serd ve beyân ile icrâ-yı icâbını 
iddi‘â etmiş ve Zoko dahi merkûm Tahir’i şakî kesanın Yusuf’la refakati esnâda 
kendüsünun esnâ-yı rahde muâmele-i cebr ve şiddet icrâ eder iken iki Macar 
altununu ve Güle dahi bir gün merkûm Tahir kendüsünu balkanda tutub işkence ve 
darb ederek yüz yetmiş beş guruş kıymetinde eşya ve eslâhasını aldığını ve Rahib 
Yusuf dahi merkûm Tahir hânesini basub muâmele-i şedîde icrâ ederek bir tüfenkle 
tabancasını gasb etdiğini da‘vâ etmiş olmalarıyla merkûmlardan İbrahim ol-anda 
tutularak lede’l-isticvâb merkûm iddi‘â katl-i mezbûrun karındaş Tahir’den 
sudûruyla birlikde firâr etdiklerini ve musâfçı içün adam gönderdiklerini maârız-ı 
ikrârda söyledikleri halde muahharan İbrahic sebk-i ikrârını ve Tahir fazîha-i katlde 
medhalini ve şakî kesanın Yusuf’a refâkatını külliyen inkâr etmiş iselerde esnâ-yı 
katlde değirman-ı mezkûrde bulunanlardan Mehmed Sipahi ile Süleyman nâm-ı diğer 
Sütun Ahmed hadise-i kâtilde ber-vech-i iddi‘â vukû‘unu ma‘âl-kasem gıyâben ve 
vicâhen ihbâr etmelerine ve Kobo dahi Tahir firarda bulunduğu esnâda iddiâ-yı katlin 
sulhân biturulmesi içün merkûmûn muhtar Ahmed ve Seyfi ve İranmon ve Güle 
tevsît etmiş iselerde müddeî Behram’ın kabul etmediği takrîr edub bu kavlin 
Mostoya merkûmûn câniblerinden dahi tasdîk olunmasına ve mecr-i merkûmların 
mevûfu’l-kelam oldukları dahi haber verilmesine ve mezbûr Tahir’in şekî-i ma‘dûm 
Yusuf kesanın ile esnâ-yı rüfekatında merkûmûn Zoko Güle ve Rahib’in ber-vech-i 
iddi‘â nukûd ve eşya ve selahasını gasb etdiği şekî-i ma‘dûmun rüfekasından mevkûd 
olan İbikli İsa’nın ve Rahib merkûmûn hânesi merkûmlar taraflarından basulub bir 
tüfenk ve bir tabancasını gasb olduğunu dahi esnâ-yı hadisede orada bulunan 
Malakid Rakonac ve Gürya Yiva’nın oğlu Dersina’nın ma‘âl-kasem ihbâr etmelerine 
nazaran merkûmanın inkârları vâhi olarak Tahir’in taammüden fi‘l-i katlde ve iddi‘â 
olunan ve ef‘âl-i gasbiyeye cüreti ve İbrahic’in fi‘l-i katli sebili ve muâveneti 
tahakkuk etmiş ve emvâl-i mağsûbeden Tahir’in nezdinde zuhûr iden ve 
rüfekasından maktûl Yusuf kesanında eşyası derûnunda bulunan emvâl-i selaha 
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ba‘de’l-isbât sahiblerine teslim kılınmış olduğundan icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm İbrahic değirmen mezkûre bi’l-vürûd 
Süleyman’ın zahiresini geru bırakdırarak kendu zahiresini tayr etdirmeğe kıyâm 
etmekle mezbûr Süleyman bugün nöbet-i tecdîr etmesinden dolayı İrahim gabaza 
ederek katlini tasavvur ve tasmîm ile hânesine gidub karındaş Tahir’i alarak tekrar 
müsellehan değirman mezkûre bi’l-vürûd İbrahim’in muâvenetiyle Süleyman’ı cerh 
ve ıtlâk eylediği ve merkûm Tahir firar ve dava-yı şekâvetinde geşt ü güzâr ile bir 
takım eşhâsı muâmele-i cebr ve şiddet icrâsıyla soyduğu ihbârât ve emârât ile sabit 
olduğuna ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna mebnî merkûm Tahir’in bu hükme tevfîkân memerrinâsı olan 
mahallede i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş mûcibince merkûm İbrahim’in icrâ-yı mücâzât-ı içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûm Tahir’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza memerrinâs olan mahalde 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 4 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 10 Mayıs 1875 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim Mehmed Rafet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Manastır asâkir-i zâbtiyyesi süvâri kol vekîli Hurişteli Ahmed Çavuş bin Salih’in katl 
ve neferâtdan diğer Ahmed bin Abdullah’ın cerh olunmasından dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde Manastır Kazâsına tâbi‘ Olsiriti Karyesi hudûdunda Lasko veledi 
Vesili’nin önüne çıkub akçe ve eşyasını gasb edenlerden Gişve Karyeli Ömer’in ahz 
u giriftini ve bi’t-taharrî emvâl-i mağsûbenin zahire ihrâcı zımnında seksen sekiz 
senesi Mayıs’ının birinci Pazartesi günü karye-i mezkûreye sevk olunan tabur ağası 
Hüsnü tâbi‘inde bulunan neferâtdan bazıları karye-i mezkûre muhtâr-ı sâbıkı Davud 
bin Musa ve ihtiyâr meclis-i a‘zâsından Ahmed Beğ Hayrullah ile beraber bazı 
maznûn olan hânelerin taharrî etdirdikden sonra gasb-ı merkûmûn muta‘lakâtından 
Beşar bin Siva’nın hânesini aramak üzere kapudan holiye girdiklerinde Beşar’ın 
biraderi İbrahim elinde kurulu tüfenk ve belinde tabanca ve bıçak olduğu halde 
holiye çıkarak vâki‘ olan teklîf mutâva‘tı ilgâ etmeyerek elinde bulunan tüfengi 
boşaltması ile kurşunu Ahmed Çavuşa isabet etmiş ve bıçağı teşhîr ile firare tasaddî 
eylediğine mebnî neferâtdan Ahmed kapuyu tutub kaçmasına mümâna‘at 
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gösterdiğinden bıçakla nefer-i merkûmûn sol elini bileğinden cerh eylemiş olduğu ve 
Ahmed Çavuş eser-i cerhden müteessiren birkaç dakika mürûrunda vefât idub bu 
aralık Ahmed Çavuş’un biraderi Yanoş kâtil-i merkûme bir el silâh etmiş isede 
kurşun palaskasına dokunub vücuduna isabet etmediği jurnal ile bildirilmiş ve keşf 
etdirildikde kurşun Ahmed Çavuş’un sol memesi altından girub bel kemiğinden 
çıkmasıyla müteessiren vefât etmiş olduğu raport ile haber verilmesi mülabesesiyle 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İbrahim yevm-i mezkûrde belinde 
tabanca ve elinde sopa bulunduğu halde bekçi olduğu Obsirini Karyesine gitmek 
üzere holiye çıkdığından tüfenkler atarak kurşunların elbisesiyle kuşağına isabet 
ederek sağ tarafı cüz’ice mecrûh olduğu halde tutulduğu nu beyân ile katl ve cerh 
fazîhalarında medhalini inkâr etmiş isede tabur ağası Hüsnü ve neferâtdan Uluş bin 
Zebir ve Hasan bin İsmail kaziyyenin ber-vech-i muharrer vuku‘unu an-müşâhede 
yemin ile muahharan ihbâr ve onbaşı Bekir bin Süleyman dahi merkûm İbrahim 
vukû‘ bulan teklife adem-i itâatle teşhîr silâh ederek kendüsü tabur ağasının 
arkasında dururken bir silâh patlayub Ahmed Çavuşun urulduğunu ve Hasan bin Ali 
ve Ayaş bin Mehmed ve Mahmud nam neferler dahi kendülerinin haricde iken 
işitdikleri silâh sedâsı üzerine içeruye girdiklerinde Ahmed Çavuş’un urulduğunu ve 
tabur ağasının İbrahim ile boğuşmakda olduğunu görerek bir takrîb ile merkûmu 
tutduklarını ve nefer Ahmed dahi kapudan gider iken İbrahim karşusuna çıkub 
bıçağıyla sol kolunu cerh etmesiyle kendüsünden tabancanın çakmağıyla merkûmûn 
başına urub düşürdüğünü tezkâr etmiş olmalarına ve muhtar Davud ile a‘zâdan 
Ahmed dahi Beşar’ın hânesini taharrî etmek üzere gitdiklerinde İbrahim’i müsellah 
görüb nasihat etmiş iselerde adem-i a‘zâa ile beğinizi ele giremem demiş ve bir 
uygusunsuzluk olmamak üzere üzerine dârü’l-sâmini tabur ağasına söyledikleri halde 
teessir etdiremediklerinden savaşmak üzere kapudan çıkdıklarını müteakıb iki el 
silâh atılarak katlin vuku‘a gelmiş olduğunu haber vermelerine nazaran katl ve cerh-i 
mezkûrun merkûm ibrahim’den sudûr eylediği tahakkuk etmiş ve katl-i mezkûr 
asâkir zâbtiyyeyi icrâ-yı me’mûriyetinden men‘ içün vuku‘a gelmiş olduğundan 
merkûm İbrahim’in kanûnen icrâsı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran merkûm İbrahim asâkir zâbtiyyeye karşu durarak bunların icrâsı 
me’mûriyetinden men‘ etmek içün tüfenk endahtıyla asâkir merkûmeden Ahmed 
Çavuş ve bıçaklı nefer Ahmed’i cerh eylediği şerh olunan ihbârât ve emârât ile 
tebeyyün etmiş olduğuna ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse 
min-gayr-i taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur 
fakat iş bu telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm İbrahim’in bu 
hükme tatbikân mahallinde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
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mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin 
merkûm İbrahim’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 
Fî 7 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 13 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.55/B.29] 

Hüküm 1: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olun birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Ahmed Hamdi Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Gazde ahâlisinden Said Rahle’in çiftlik bekçisiyle Mehmed el-Hevari’nin ve iki 
nefer yaverinin katl olunmalarından dolayı tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve evrâkı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaiyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Ramazan’ının beşinci günü şam-ı 
şerîf havâlisinden hayme-nişin olan Naim aşiretinin Gave bin Farac nam şahsın zikr 
olunan kesandan Mehmed el-Hevari’yi der-kâr olan adâvetine mebnî Emü’l-Ayan 
nam mahallede tabanca kurşunuyla katl eylediği ve Said Rahle’nin çiftlik bekçisiyle 
merkûman Behvariler dahi i‘dâm etdiği ve merkûm Gave üzüm çalmak içün 
Abdurrahman Geyla nam şahsın bağına girerek Abdurrahman’ın men‘ etmiş 
olmasına binâen merkûm Gave i‘lâm izâfe iderek Abdurrahman’dan bin guruş ve bir 
tüfenk taleb etmiş olduğu ihbâr olunması hasebiyle merkûm Gave tutularak tedkîkât-
ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr Mehmed el-Hevari bir salkım üzüm içün tüfenk 
ile kendüsünu darb iderek birkaç gün sonra tarla derûnunda görüb elinde bulunan 
bişey ile dahi hücûm etmesi üzerine tabanca atarak merkûmu katl eylediğini i‘tiraf ile 
suâl-i sâirede medhalini inkâr eylemiş isede na‘berâ-yı Mehmed bir gün Hoş El-
Reviz nam çifliğinde bulunduğu esnâda merkûm Gave oraya gelerek çiftlik-i 
mezkûre bekçi ta‘yîn edilmesi rica ile beraber bu sûrete muvâfakat olduğu takrîrde 
kimesne tarafına mezrû‘an tasallut olunamayacağı ve kendüsü mukeddemâ Dirü’l-
asâ Kabir Karyesi ahâlisinden bir şahıs ve Said Rahle’nin adamıyla iki nefer 
Behvari’yi katl etmiş olduğu halde karye-i mezkûre ahâlisi kendüsünun Sancağından 
havf ederek birşey yapamadıklarını beyân edub kendüsü merkûmu kabul etmeyerek 
eline on guruş virub def‘ etmiş iken o akşam çifliğin hademesinden Şebil Bedo nam 
kimesnenin odasına gelub ve ‘add i‘dâm ile zikr olunan Abdurrahman bin guruş taleb 
etmiş olduğunu Abdurrahman’ın validesi Fatma Bedo’nun odasına giderek Gave’de 
altmış guruş i‘tâ ile Abdurrahman’a ilişmemesini rica etmiş isede kabul etmemiş 
olduğu haber olması üzerine üç nefer zenci ile ziraatle iki şahıs bi’l-istishâb 
Bedo’nun odasına azimetle merkûm Gave’yi tutub üzerini taharrî etdiklerinde 
tunçtan mevâbir tabanca ve bir topuna bir hançer ve bir bıçak zuhûr ederek Yüzbaşı 
İbrahim’e teslîm etdiklerini ve merkûm Gaver’in ele götürüldüğü esnâda mezbûr 
zencilerden biri dahi hançer ile cerh eylediğini haber verub Ali Kıtata ve Mustafa 
Karimi ve Said ve Said Yıkar nam kimesnelerin ifâdeleri dahi bu merkezde dâir 
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olmasına ve Mehmed el-Hevari kabul olunan kendüsünu merkûm Gaver’in urduğunu 
söylediği cümle-i ihbârâtların bulunmasına nazaran merkûm Gaver’in gasb-ı emvâl-i 
içün ef‘âl-i katliyye îka‘ etdiği tebeyyün eylediğine kanûna icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve 
istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Gaver’in gasb-ı mal içün nüfûs-ı 
adîdeyi katl etmiş olduğu kendu ikrârı ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile 
tebeyyün eylediğine ve iki yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-
gayr-i taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat 
iş bu telef-i nefs kazziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâ-yı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâkı nefs iden şahıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna yine merkûm Gaver’in bu hükme 
tevfîkân münâsib bir mahallde i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş taraf-ı eşref-i padişâhâneme arz ile lede’l-
istizân ve ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Gaver’in ber-
mûceb-i kanûn-ı ceza i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 11 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 17 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya ve ferîkân-ı kirâmdan ferikâ-i 
askerîyyesi kumandanlığı inzimâmıyla Şehrizor Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr 
mecidî nişân-ı zî-şânının ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmil olan Nafiz Paşa dâmet 
muâlihûya ve Gergök Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhû hüküm ki. 

Şehrizor sancağı mülhakâtından Kerkük Kazâlı Münyab esnâfından Kayz’ın kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı ve Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Şevvâl’inin 
yirmi üçüncü Pazar günü kable’l-zuhur merkûm Kayz ile esnâf-ı mezkûrden Mustafa 
bin Abdulaziz beyninde tekevvün münâzaa üzerine merkûm Mustafa hançer ile 
Kayz’ı cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınmış ve keşf etdirildikde Kayz’ın sağ küreğini 
bel kemiği altından hançer ile cerh olunarak bir çâr-yek mürûrunda müteessiren vefât 
etmiş olduğu raport ile haber verilmiş olmasıyla tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Mustafa münâzaa vukû‘yla korkusundan firar etdiği ikrâr ile fi‘l-i kâtilde 
medhalini inkâr etmiş isede Kerküklü Süleyman ve Ali yevm-i mezkûrde bir muytâb 
ekmenesinden dolayı usta Kasım’ın kerhânesinde merkûman beyninde münâzaa 
tahadüs iderek Kayz ateşlemekde olduğu yirmi hatve mesafe vâki‘ usta 
Ramazan’ının kerhânesine gittiği müteâkıb Mustafa dahi hançerini alarak arkasından 
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gitmesiyle kenduleride koşduklarında Mustafa hançer ile Kayz’i cerh ile firar etmiş 
olduğunu ve Abbas ve Kadir ve Hızır ve Mustafa Haleb dahi kenduleri Ramazan’ının 
kerhânesinde işler iken Mustafa gelub Kayz’i mudârebeye davet ve Kayz muhâlefet 
etmesiyle Mustafa elinde bulunan hançeri Kayz’a atmış isede isabet etdirememiş 
olduğu halde Kayz ayak kabını alur iken Mustafa hançeri alub Kayz’in küreğine 
sokduğunu an-müşâhede emin ile haber vermiş olmuş ve Zeytü’l-âbîd dahi 
Mustafa’nın elinde kanlı ve çıplak bir hançer olduğu halde kaçmakda ve Kayz’ın 
takib etmekde olduğu görüb Kayz’ın Mustafa beni öldürüldü tutunuz diyerek oraya 
düşmüş olduğunu söylemiş olmalarına ve merkûm Mustafa ‘akibi defa firar eylediği 
halde muahharan ele götürülmesine nazaran Mustafa’nın münâzaa-i vâkıadan hâsıl 
olan gazabı nâil olmaksızın Kayz’ın arkasından gidub bu katli îka‘ eylediği tahakkuk 
etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli 
dahi merkûm Mustaf’nın merkûm Kayz’ı mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü 
şehâdet-i vâkıa ile ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde vereseden maktûlün zevcesi Hanife ve 
annesi Sencan’dan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmedikleri halde talebleriyle bi-zâtihâ huzurlarında bir nühm-i şer‘î merkûm 
Mustafa’nın icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin merkûm Mustafa’dan sudûr eylediği şerh olunan icâzât ve emârât ile 
nizâmen ve mûcib-i kısâs idüğü şer‘an sabit olarak kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş 
olduğundan ber-mûceb-i işaret fetvâhâne merkûm Mustafa’nın verese-i maktûlen 
talebleriyle huzurlarında kısâsının icrâ olunması ve eğer vereseden birisi kâtili 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulh vukû‘ bulur ise ol-halde kısâsı sâkıt olduğundan 
icâb-ı şer‘îsinin icrâsıyla kâtili merkûmûn kanûnen cezası tahdîd olunarak 
keyfiyyetin bâ-i‘lâm ve mazbata bu taraf-ı iş‘âr kılınması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-
i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-
minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyetin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme ‘arz ve iş‘âra mübâderet eyleyesin. 

Fî 13 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 19 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hurşid Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Gelibolu Sancağı mülhakâtından Karaca Kazâsına tâbi‘ mukâtaa-i Kulubler Karyeli 
Hanko veledi İstoyko’nun kâtili ve akçe ve eşyasının gasbı hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
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müretteb meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâkı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen üç senesi Mart’ının birinci gecesi ba‘de’l-taâm merkûm 
Canko familyasıyla beraber kulübesinde otururlar iken içerüye müsellah iki kişi 
girub bunlardan birisini görse tanıyacağı bir kıbtî ve diğeri yüzü boyalı olduğu halde 
Canko’nun biraderzâdesi İstoyko olub merkûm İstoyko kapuda durarak kıbtî mezbûr 
para çıkar deyü Canko’yu bağlayub bıçak ile darb ve zevcesi Penkato’yu dahi 
yaturub kesmekla kıyâm eylemiş olduğundan o günlerde satmış oldukları o gün iş 
hânı olarak mahfûz olunan bin yirmi beş guruş ile bazı sim hulliyât vebir tüfengi 
gasb ederek ve kulübede bulunanları kiler derûnuna habs ile Canko’yu dışarıya 
götürüb tabanca kurşunuyla cekesinden cerh eyleyerek firar etdikleri ve pederi gün 
sonra müteessiren vefât eylediği cihetle icrâ-yı icâba mezbûre Penkato tarafından 
iddi‘â olunmuş [s.57] ve Dimetoka Kazâsına tâbi‘ Kızılcalı Karyesi değirmanında 
Edirneli kıbtî Hüseyin bin Ahmed ile Deribti Karyeli kıbtî Yorgi veledi İstoyko 
müsellehan görülerek hâsıl olan şübhe üzerine ahâli marifetiyle tutulub kıbtî 
Hüseyin’de bazı sim eşya bulunarak bunlar maktûl Canko’nuun emvâl-i 
mağsûbesinden olduğu refiki Yorgi tarafından söylendiği haber verilmesi 
mülabesesiyle merkûman Hüseyin ve Yorgi ile İstoyko ve Todoru tutularak tedkîkât-
ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr leyle-i mezkûrde merkûm Hüseyin refiki Yorgi ile 
İstoyko yüzlerini boyayub üçü birlikde Canko’nun kulübesine giderek mezbûr 
İstoyko dışaruda ve Yorgi kapu yanında durub kendüsü kulübeye bi’l-duhûl 
Canko’yu bağlayub zevcesinden para istemesiyle mezbûre bir muşamma içinde iki 
bin guruş kadar para verdiğinden mezbûreyi ve kulübede bulunanları kiler derûnuna 
habs iderek Canko’yu kulübeden çıkarub fark elli hatve götürdüklerinde İstoyko 
birleşdir anları yolu olduralım demesiyle Yorgi tabancasını çakub ateş almadığından 
Hüseyin tabancasını endaht ile Canko’yu cerh eylediğini maraz-ı ikrârda beyân 
etmelerine ve tahkîkât-ı sâireye nazaran merkûman kıbtî Hüseyin ve Yorgi’nin zikr 
olunan kulübeye girub fi‘l-i gasba ictisâr etdikleri ve katl-i mezkûrun hasitden sudûr 
eylediği tahakkuk etmiş ve esnâ-yı tedkîkâtda Yorgi’nin vefâtı vukû‘ bulmuş 
olduğundan merkûm kıbtî Hüseyin’in yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin 
fıkra-i ahiresine tevfîkân i‘dâmına hüküm olunduğu inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-
ı iş‘âra nazaran merkûman kıbtî Hüseyin ile Yorgi gece müsellah oldukları halde 
Canko’nun kulübesine girub fazîha-i gasba ictisâr ile beraber kıbtî Hüseyin’in 
merkûm Canko’yu tabanca kurşunuyla cekesinden urub katl eylediği ikrârları ve 
emârât ile tebeyyün eylediğine ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir 
kimse min-gayr-i taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe 
vaz‘ olunur fakat işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-
kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise 
ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer olub Yorgi’nin vefâtı 
cihetle hakkında ta‘yîn -i cezaya kalmamış olduğuna mebnî ber-hayat olunan 
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merkûm Hüseyin’in madde-i mezkûrenin fıkra-i ahiresine tevfîkân mahalinde salb ile 
i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm kıbtî Hüseyin’in ber-mûcib-i 
kanûn-ı ceza mahalde salb ile i‘dâmına mübaderet eyleyesin. Fî 14 Rebî’ü’l-
âhir[1]292 M. 20 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.57/B.30] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti vâlî 
olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Ali Rıza Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Bursa sazâsında vâki‘ Kayabaş Mahalleli Küçük Hristo’nun kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkkât-ı mutazammın tevâarüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Şevvâl’inin yirminci Pazarertesi 
gecesi saat yarım raddelerinde kasaba-i mezbûrede vâki‘ Yorgi’nin kahvehânesinde 
oturub kahve ve nargule içerken İbta Beğ Mahalleli Elkatlı Ahmed ve sâniyen Koca 
Arab nâm-ı diğer İbrahim bıçak ile başını ve sol böğrünü cerh iderek ol-anda 
müteessiren vefât eylediği iddi‘â olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr merkûman Elkatlı Ahmed ve Koca Arab İbrahim katl-i mezkûrde 
medhallerini inkâr etmiş iselerde zikr olunan kahvehâne müstaciri Mihal ve orada 
bulunan Ayanderos ve Vapurcu Gerbako yevm-i mezkûrde Hristo kahvehânede 
oturmakda ve biraderi Anistas dahi kahvehânenin önünde ayak üzere durmakda 
oldukları halde merkûman Koca Arab ve Elkatlı Ahmed oradan geçub giderler iken 
mezbûr Anistas’ın gel birer kahve içelim demesiyle üçü birlikde kahvehânede 
içerüye girdikleri akabinde bir karışlık vukû‘ bulmağla bakdıklarında mezbûr Elkatlı 
Ahmed yedinde bulunan sagir bıçağın arkasıyla Hristo’nun başına urduğunu ve 
Hristo oradan savaşmak istemiş isede merkûm Koca Arab bi’l-takib kebir bıçak 
arkasıyla bir kere başına ve ba‘de sol böğrüne urduğundan müteessiren vefât 
eylediğini maâl-kasem haber vermiş ve bu kavli merkûm Anistas dahi tasdîk ile o 
yolda meşhûdât eylemiş olmalarına ve tahsildâr Vasilaki dahi mezkûr kahvehânede 
ticaret kâtibi Yorgi ile muhasebet iderler iken Koca Arab yamurluğunun altına aldığı 
yatağan bıçağını eteğinin ucundan göstererek kapudan içeruye girub bağçe tarafında 
bir iki dakika meks eyledikden sonra iki tarafına bakınarak avdet etdiğinden beş 
dakika mürûr ider etmez Elkatlı Ahmed ve Anistas ile birlikde tekrar gelerek kahve 
ısmarladıklarını ve o aralık kendüsü hânesine gitdiğinden ilerusune ma‘lûmâtı 
bulunmadığını yemin ile ihbâr idub merkûm Yorgi ile bakkal Yorgaki’nin ifâdeleri 
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dahi bu merkezde dâir olmasına nazaran merkûmanın inkâr ve tâvîlleri vâhî olub 
Koca Arab nâm-ı diğer İbrahim’in Elkatlı Ahmed muâvenetiyle mezbûr Hristo’yu 
katl eylediği anlaşılmış olduğundan icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Koca Arab nâm-ı diğer İbrahim’in mezbûr Elkatlı 
Ahmed muâvenetiyle Hristo’yu taammüden katl eylediği ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı 
mevcûde ile tahakkuk etdiğine ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Koca Arab nâm-ı diğer İbrahim’in bu 
hükme tevfîkân münâsib bir mahalde i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş mûcibince muîn-i kâtil olan Ahmed’in dahi icrâ-yı mücâzât-ı içün 
makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış 
olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Koca Arab nâm-ı diğer İbrahim’in ber-
mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib bir mahalde i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 17 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 23 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim Mehmed Refet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Manastır sancağı mülhakâtından İstarve kazâsına tâbi‘ Kahasfer karyeli Hasan bin 
Halim ve Görüce Kazâsına müzâf Gaskave Karyeli Selim bin Musa ve biraderi 
Şa‘bân ve teyzezâdeleri Bekir’in madde-i kâtilleri hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı 
hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-
i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle 
ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
dokuz senesi Şa‘bân’ının yedinci Pazartesi günü merkûm Hasan rüfekasıyla beraber 
mezkûr Gaskave Karyesinde bulunan düğünden köylerine avdet etmek üzere elli 
altmış hatve kadar hariç karyeye çıkdıklarında bunlarla teşbî‘ iden kesan adetleri 
vech ile tüfenk atdıkları esnâda müsafirlerden bir Neşne Karyeli Abbas bin 
Muhtar’ın belinde bulunan tabanca kazâ’en ateş alarak kurşunu müteallikâtdan 
merkûm Hasan’ın sol memesine isâbetle müeessiren vefât etmesi üzerine bunların 
müsafir oldukları hâne sahibi Banuş bin Hüseyin zaten beyinlerinde adâvet olan ve o 
civarda tarlada çift sürmekde bulunan merkûman Selim ve Şa‘bân içün Abbas’ın 
tabancasını boş görmemiş olurum bu keratalar urdu der idim demesiyle merkûman 
Selim ve Şa‘bân dahi biz kerata değiliz sensin diyerek Banuş’a hücûm etmeleriyle 
karındaş Beşir elinde bulunan tüfengi atarak kurşunu Selim’in göğsüne isâbetle yere 
düşdüğünü müteakib Banuş dahi Şa‘bân’a tüfenk atub kurşunu sol kasığına isabet 
etmiş olduğu halde merkûm Banuş tarafından adâvete mebnî katl eylediği iddi‘â ve 
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ihbâr olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûmûn Banuş 
ve Beşir ve Hayrullah fi‘l-i kâtilde medhallerini inkâr etmiş iselerde icrâ kılınan 
tahkîkât ve ihbârât-ı vâkıa nazaran Banuş’un taammüden Bekir ve mukâbele-i 
Şa‘bân’ı ve karındaşı Beşir’in dahi min-gayr-i taammüdin mezbûr Selim’i katl 
eylediği ve Hayrullah Şa‘bân’a tabanca atdığı cihetle muîn-i kâtil Abbas’ın dahi 
kâtil-i mahzu oldukları tahakkuk etmiş ve merkûm Abbas’ın kanûnen on dört mah 
hapsine karâr verilerek ikmâl-i müddet eylediği cihetle sebîl-i tahliye kılınmış 
olduğundan merkûm Banuş’un yüz yetmişinci madde-i kanûniyye hükmüne tatbikân 
i‘dâm olunması ve Beşir ve Hayrullah’ın dahi icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûmlardan Banuş muâdât-ı kadimeye mebnî 
bi-zor ve mefahim ile değirmende bekleyub merkûm Bekir’i taammüden katl 
eylediği gibi esnâ-yı münâzaada Şa‘bân’ı dahi kurşun ile yaralamış olduğu tebeyyün 
ve tahakkuk etmiş olduğuna ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir 
kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına 
hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Banuş’un bu hükme 
tatbikân bir münâsib mahalde salb ile i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i 
mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
ve diğerlerinin icrâ-yı mücâzâtları zımınında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm 
cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
Banuş’un ber-mûcib-i kanûn-ı ceza bir münâsib mahalde salb ile i‘dâmına mübâeret 
eyleyesin. Fî 24 Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 30 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Bir müddetden berü Bade ahâlisinde gasb ve emvâl ve katl-i nüfûs ile me’lûf 
oldukları halde ele götürülmüş olan eşhâs haklarında ceryân iden tedkîkât-ı 
nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile evrâk-ı sâire Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde eşhâs-ı merkûme bir gece İngiltere Devleti’nin Basra Körfezinde 
kütle-i endaz olan Milikeşmir nam civarını basub ta’ifeden on üç neferi cerh ve bir 
neferi katl eylediklerinden bir takım mukaddema geçürülerek istintâk ve 
muhâkemeleri bi’l-icrâ ol-bâbda tanzîm ve takdîm kılınan mazbata üzerine müteallik 
olan irâde-i seniyyem mûcibince yedi neferi i‘dâm ve mâa‘dası muebberân ve 
muvakkaten küreğe vaz‘ olunmuş dedikleri bi’l-taharrî der-dest ve istintâk olunarak 
bunlardan Casım el-Halef ve Ali el-İbadullah ve Behran İlvan jurnâl kâtibini der-
derst ile teftîş me’mûru Hasan’ı ve Casim el-Halef ve Ali el-İbadullah dahi Semir 
muhtarı Abdullah’ı bi’l-iştirâk katl etmiş ve mezbûr Casim el-Halef ve Seyyiti ve 
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İmar el-Habbaz telgraf me’mûrlarından Mahmud ve Muhsi el-Rubeyni soyub Ali on 
başıyı katl ve nefer Hasan’ı cerh ve Casim el-Halef nefer Hüseyin’i ve Ali Ümeyvahi 
ve Mehmed bin Abdulmuhis Zerci’yi i‘dâm eylemiş ve Abbas bin Hasan el-tarafeyn 
ile beraber İmam Molla Mehmed’in kâtiliyle hânesinden vukû‘ bulan gasbda zî-
medhal bulunmuş oldukları Behran İlvan ve Süleyman bin Habes ve Hacı Hamadi 
bin Matirik Hober ve Haso’nun katl ve üzerlerinde bulunan akçenin gasbı 
fazîhasında bulundukları tebeyyün ederek icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş 
ve medlûl-ı iş‘âra nazaran eşhâs-ı merkûme katl-i nukûs ve gasb-ı emvâli bulununda 
nice fazîya irtikâb etmiş eşkıyadan oldukları kendu ikrârları ve ihbârât-ı vâkıa ile 
sabit olduğuna ve altmış ikinci madde-i kanûniyye ilâvesinde dağlarda ve kırlarda 
müsellah gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını irtikâb iden eşhâs-ı 
hâl haffet ve derece-i şekâvetlerine göre muvakkâten veyahud müebbeden küreğe 
vaz‘ olunurlar fakat içlerinde bu bâbda sâbıkalı ve şekâvet-i mütemmirre ashâbından 
olanlar veyahud tutdukları eşhâsa işkence ve gaddarane sûretle eziyet edenler veya 
kat‘i tarîk yolunda [s.59] adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna binâen bunlardan Casim el-Halef ve Ali el-İbadullah ve 
Behran İlvan ve Ali Ümeyvahi’nin i‘dâm olunmaları bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhânem ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve mûcibince 
eşhâs-ı sâirenin icrâ-yı mücâzâtları hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm 
cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr 
ileyhsin merkûmûn Casim el-Halef ve Ali el-İbadullah ve Behran İlvan ve Ali 
Ümeyvahi’nin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ i‘dâmlarına mübâderet eyleyesin. Fî 23 
Rebî’ü’l-âhir[1]292 M. 29 Mayıs 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.59/B.31] 

Hüküm 1: Askerîye-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Ali Paşa iclâluhûya ve Atranos Kazâsına nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Adranos kazâsına müzâfe Gedikler Karyesi ahalisinden Kara Hüseyin oğlu Ömer’in 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden taahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Ömer mukaddemce 
Karyesinde bulunmadığı halde karye-i mezbûreli Topal oğlu Deli Mehmed’in sığır 
damını(?) açarak derûnunu hayvanat ve zâyi‘le mevcûd olan arpa ve saman yedirmiş 
olmasından nâşi merkûm Ömer’in zevcesi Şerife Zeyneb’in vukû‘ bulan şikâyeti 
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üzerine karye-i mezbûre muhtarı tarafından merkûm Deli Mehmed habs edilmiş 
olmasından dolayı hâsıl olan gıbtâ üzerine merkûm Ömer karye-i mezbûreye yarım 
saat mesafede vâki‘ bağdan zevcesi mezbûre Zeyneb ile beraber doksan senesi 
Şa‘ban’nın on beşinci Salı günü saat sekiz karârlarında kalkub karyelerine gelur iken 
esnâ-yı râhde Dolay tarlası nam mahalle vürûdlaeında merkûm Deli Mehmed çalı 
arasında bağteten üzerine tüfenk atub kurşunu isabet etmediğinden tabancasını 
çekerek üzerine hücûm ile mezbûr Ömer’i sol memesi altından kurşun ile cerh ve 
katl eylediği iddi‘â olunması ve mezbûr Ömer keşf etdirildikde sol memesi altından 
tabanca kurşunuyla urulub müteessiren vefât eylediği bâ-i‘lâm bildirilmesi 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Deli Mehmed katl-i 
mezbûrde medhalini külliyen inkâr etmiş isede karye-i mezbûreli Emin oğlu Ali ve 
Zeyneb oğlu Mehmed ve Mahmud ve Hüseyin oğlu İbrahim merkûm Deli 
Mehmed2in ber-vech-i iddi‘â tabanca kurşunuyla mezbûr Ömer’i cerh ve katl 
eylediğini an-müşâheden kasem ile ihbâr etmiş olmalarına nazaran merkûmûn inkârı 
vâhi olub taammüden katl-i mezbûru îka‘ etmiş olduğu tebeyyün eylediğinden icrâ-yı 
mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î müfâdi dahi merkûm Deli 
Mehmed mezbûr Ömer’i mûcib-i kısâsdan olan katl ile katl eylediği Sofi oğlu 
İbrahim ve Haleb Beşe oğlu Mehmed’in şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince 
kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyânden ibâret olub bu sûretde 
zevce-i mezbûre Şerife Zeyneb kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmediği halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına iktizâ edeceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran mekrûm 
Deli Mehmed’in mezbûr Ömer’i taammüden katl etdiği nizâmen tebeyyün iderek 
kanûnen i‘dâmı lâzım geldiği misüllû şerân dahi kısâs ile mahkûm olduğundan zahr-ı 
i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti mûcibince ‘afv ider veya sulhâ rağbet eyler ise ol-
halde kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla tertib edeceğim nizâmı 
kendüsüne bi’l-tebliğ lâzım gelen hükümle mazbatanın irsâli bâbında iktizâ iden 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-
i mülûkânem müteallik ve şeref-sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr nâib ve müftî 
vesâir mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin bâ-mazbata 
ve tahrîrât ve bu tarafa iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 26 Rebiü’l-ahîr [1]292 M. 1 
Haziran 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya ve rütbe-i sâniye-i 
mütehayyizî ashâbından Süleymaniye Sancağı mutasarrıfı İibrahim Efendi zîde-
uluvvuhû ve Süleymaniye kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis 
zîde mecduhûma hüküm ki. 
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Süleymaniye sancağına mülhâk Ribat karyesi ahâlisinden İslam’ın madde-i kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûr İslam pederi Abbas’ın karye-i mezkûre 
civarında taht-ı tasarrufunda bulunan araziye Can Aşiretinden Mikallı Karyesi iskân 
etdirildikde tenaşi ‘arz-ı şikayet eylemesiyle cânib-i vilâyetden tahrîrât verilerek 
arazi-i mezkûreyi İstirdâda kıyâm eylediği cihetle kabile-i merkûme ile beyinlerinde 
adâvet hâsıl olarak doksan senesi Şevvâl’inin altıncı Çarşamba günü mezbûr İslam 
arazi-i mezkûreye gitmekle kabile-i merkûmeden Kadı Hızır ve biraderi Nadir ve 
Ahmed bin Mirzin ve Metti bin Resul ve Mehmed Saykalı ve Mehmed Şa‘bân ve 
Mehmed Han nam kimesneler süvâri ve müsellah olarak üzerine hücûm edub Kadı 
Hızır ve biraderi Nadir ve Ahmed bin Mirzin ve Metti bin Resul Kargılarıyla mezbûr 
İslam’ı katl ve cerh iderek atından düşürdükden sonra Huma Şebet ile Huma Seyfi 
Ali ve Ahmed Han birer kargı daha urub elbise ve eslahasını tezî‘ ile savaşdıkları 
merkûm Abbas tarafından iddi‘â  ve der-dest Ömer nam kimesne mezbûr Kadı Hızır 
kendüsünu cebren arazi-i mezbûreye gönderub çift sürerken mezbûr İslam gelub çift 
sürmekden kendüsünu men‘ ile darb eylediği Mikailli bir çoban görüb taife-i 
merkûme ihbâr etmesi üzerine Kadı Hızır rüfekası merkûmlar ile gelub İslam’ı katl 
eylediklerini ihbâr eylediği Süleymaniye mutasarrıf kılıfından bâ-mazbata inhâ ve 
maktûlun vücudunda yedi aded kargı yarası olub bi’t-teessür vefât eylediği keşf-i 
mutazammın varakada inbâ olunmuş olduğuna binâen kâtil-i merkûmlardan Kadı 
Hızır tebaada ve Ahmed bin Mirzin Şehrizor’da ele geçurilerek tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûman Kadı Hızır ve Ahmed bin Mirzin arazi 
maddesinden dolayı Abbas ile beyinlerinde adâvet bulunduğu ve İslam’ı 
tanımadıklarını ve Abbas ile bir takım eşhâsı Kadı Hızır’ın ammizâdelerinden Emin 
nam kimesneyi katl idub eşyasını gasb eyledikleri ve Ahmed bin Mirzin dahi 
göğsünde olan carihâ hibayat çıkardığı cihetle neşter yarası olduğunu beyân ile 
İslâm’ın katlinde medhallerini inkâr eylemiş iselerde Ahmed bin Abdullah ve 
Abdullah bin Abdurrahman ve İsmail bin Mehmed ve Emin bin Mehmed ve Selim 
Bin Kadir ve Kadir bin Abdullah ve Derviş Said nam kimesnelerin yevm-i mezkûrde 
mezbûr Derviş Ömer’in zikr olunan arazide çift sürdüğünü İslam görüb men‘ kıyâm 
etdiği halde Derviş Ömer ikâ‘ etmediğine mebnî İslam kargı ile Derviş Ömer’i darb 
eylediğinden Derviş Ömer feryada başlamasıyla Kadı Hızır işidub biraderi Nadir 
Ahmed bin Mirzin ve Metti bin Resul ve Ahmed bin Resul ve Ahmed Han ve Huma 
bin Şebet ve Mehmed bin Hüseyin ile beraber atlu olarak obalarından gelub İslam ile 
münâzaa iderek Kadı Hızır boğazına ve biraderi Nadir memesi altına ve Ahmed bin 
Mirzin ve Metti bin Resul sağ ve sol omuzlarına birer kargı urarak İslam kasağından 
düşerek derhal müteessiren vefât eyledikden sonra Mehmed bin Hasan ve Ahmed bin 
Han ve Huma bin Şebet dahi meyyitine bir kargı urub esliha ve elbisesini ahz ile 
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savaşdıklarını yemin ile ihbâr eylemelerine nazaran merkûman Kadı Hızır ve Ahmed 
bin Mirzin’in mezbûr İslam’ı esnâ-yı münâzaada min-gayr-ı taammüdin katl 
eyledikleri sabit olduğundan icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı 
şer‘î meâli dahi Kadı Hızır’ın İslam’ı mûcib-i kısâsdan olan katl ile katl ve Ahmed 
bin Mirzin’in dahi mûcib-i takrîr olan darb ile darb eyledikleri şâhadât-ı 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince katl-i mezbûrun kısâsına ve dârib-i 
merkûmûn takrîrine hüküm olduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i 
kibârdan kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde 
talebleriyle bi-zâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs ve dârib-i merkûmûn 
takrîr-i lâzım geleceği i‘lâm-ı mezkûr zahrına cânib-i fetvâhâneden işaret olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran mezbûran Kadı Hızır ve Ahmed bin Mirzi’nin ve Metti bin 
Resul eşhâs-ı sâire muâvenetleriyle merkûm İslam’ı esnâ-yı münâzaada min-gayr-i 
taammüdin katl eyledikleri şerh olunan ihbârât ve emârât ile ba‘de’l-subût icrâ 
kılınan mürâfa‘a-i şer‘îyyede mezbûr Kadı Hızır’ın kısâsına hüküm olunmuş 
olduğundan ber-mûcib-i işaret fetvâhâne-i verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde huzurlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer vereden 
birisi ‘afv ider vey sulhâ rağbet olunur ise kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı 
şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i merkûmûn cezası tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-i‘lâm ve 
mazbata bu tarafa iş‘âr kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem müteallik ve şeref-sudûr olmuş ve mûcibince ve diğerleri hakkında 
makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrirât tastîr kılınmış 
olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz 
keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin bâ-mazbata ve tahrîrât bu tarafa inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 1 Cemâziye’l-evvel [1]292 M. 1 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.61/B.32] 

Hüküm 1: Der-kenâr: 10 Şevvâl [1]292 tarihinde sadr-ı a‘zâmı tarafından vürûd 
iden müzekker mûcebince işbu kayd-ı tasmîm olarak müzekkere-i mezkûre kalem 
buyuruldusunu rabt olunarak zabt olunmuştur.  

Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil 
olan Vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Siird sancağı dâhilinde vâki‘ Şirvan Kazâsına tâbi‘ Geverek Karyeli Halef bin 
Şero’nun kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
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cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata mealinde doksan bir senesi Receb’inin 
on dokuzuncu Pazartesi gecesi mezbûr Halef bin Şero validesi Sadova Karyesi’den 
Derviş ile Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Gerna Tezar Karyesinde kâin Melik nam kimesnenin 
hânesi damında müsafireten yatur iken merkûm Melik’in oğlu Halef bin Şero tüfenk 
kurşunuyla mezbûr Halef bin Şero Melik’i göğsünden cerh ve katl eylediği iddi‘â 
olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Halef bin Şero 
Melik’in katl-i mezbûrun kendüsünden sudûrunu meclis-i deâvîde inkâr idub 
muahharan meclis-i temyîz-i livâda tekrîr idilen istintâkında müteveffâ karındaşı 
Şebi’nin zevce-i metrûkesi Halime’yi kendüsü tevzîc efkârında bulunduğu halde 
merkûm Halef bin Şero Melik Sero dahi Halef bin Şero mezbûreyi nikâh ile almak 
murâd etmesinden nâşi o gece merkûm kendu hânelerinde damda uykuda iken tüfenk 
kurşunuyla sadrından cerh ve katl eylediğini ikrâr etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzâtı 
inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Halef bin Şero Melik’in 
mezbûr Halef bin Şero’yu taammüden katl eylediği ikrârıyla tebeyyün etmiş 
olduğundan ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna mebnî merkûmûn bu hükme tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân icrâ-yı 
iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem taallukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
Halef bin Şero Melik’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 8 Cemâziye’l-evvel [1]292 M. 12 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Askerîye-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
vâlîs-i olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Rıza Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Karesi sancağında vâki‘ Edremid kazâsına tâbi‘ Aciler karyeli Kostanti ve İstirati 
nam çocukların katl olunmalarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûmanın meyyitleri bir 
gün başı boş hayvan üzerinde bulunan küfelerde olduğu halde karye derûnunda 
görülerek keşf etdirildikde bıçak ile zeyh olunmuş oldukları bâ-i‘lâm-ı şer‘î haber 
verilmesi ve bunların Babaslık Karyesi altında vâki‘ derbend civarında katl 
olundukları tahkîk kılınması üzerine derbend bekçilerinden Ali isticvâb olundukda 
maktûller size satmak üzere kasabaya giderler iken Atar Karyeli İsmail ve oğlu Halil 
ile Yörüklü Salih ve Semerci Osman bunlardan salatalık isteyub vermedikleri cihetle 
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esnâ-yı avdetlerinde öldürüceklerini derbende gelub kendüsünu ifâde ve ifşâ-yı râz 
itmemek içün ihâf ile cebren refekatlarını aldıkları halde mezbûr çocukları 
merkûmlardan Osman’ın katl eylediğini haber verdiğini binâen eşhâs-ı merkûmeden 
Semerci Osman’dan mâadâsı ele geçirülerek Derbendçi Ali ile beraber meclis-i 
deâvî-i Kazâda istintâkları lede’l-icrâ merkûm İsmail Babaslık Karyesi 
bağçevanlarının kendüsüne bin guruş ve add eylemelerinden nâşi bu çocuklardan 
Kostanti’yi kendüsünun ve İstirati’yi Salih’in zeyh eylediklerini ve Halil dahi pederi 
merkûm İsmail’in icbârı üzerine Salih ve Osman ile bi’l-refat Kara çıkub bir takım 
Arnavudları soydukdan sonra bir mahallede ihtifâ etmiş oldukları halde bu çocukları 
cümlesi birden soyduklarını ikrâr ve Salih dahi Halil’in ifâdesini tasdîk etmiş 
oldukları halde muahharan meclis-i temyîz-i livâda tekrar olunan istintâklarında 
ikrâr-ı sabıklarını darb ve ikrâhen binâ ile inkâre tasaddî etmiş iselerde merkûm 
Derbendci Ali merkûmlar müsellahan gelub kendüsüne kayd-bend ile yanlarına 
alarak Osman ile Salih çocukları bulduk Çorub Salih bunlara fi‘l-i şen‘i icrâ etdikden 
sonra cümlesinin re’y ittifâkıyla çocukların birini Salih’in ve diğerini İsmail’in 
kesdiğini hikaye etmiş ve Urmid Kazâsı meclis-i deâvî kâtibi Mehmed ile meclis-i 
irâde a‘zâsından İshak Beğ ve asâkir-i zâbtiyyeden Yunus Çavuş ve Mehmed 
merkûmların bir gün darb ve ikrârda vukû‘ gelmeksizin sebk-i ikrârlarını ve İsmail’in 
bıçağında kan dahi görüldüğünü ba‘de’l-tahlîf haber vermiş olmalarına ve Derbendçi 
Ali bi’l-ahire ikbâl-i sabıkasından tekevvün ile inkâre tasaddî etmiş isede refiki Topal 
Emin hapishânede bulmuş nasıl oldu deyü İsmail’den sorduğunda İsmail Salih’e 
hitâben ne söylüyorsun çocukların birisini sen ve birisini ben kesmedik mi ve seni 
kan tutubda bıçak bilemedik mi deyub Salih’in dahi sekûn etdiğini ve muahharan 
Halil ile Derbendçi Ali’den dahi suâl eylediğinde Ali cevabında itmek almağ gider 
iken merkûmûn tesadüf etmesiyle bunlar kendüsünu kayd u bend iderken dereye 
götürdüklerini ve çocukların ikisini dahi İsmail’in kesdiğini ifâde ve Halil dahi tasdîk 
etmiş olduğunu haber vermiş ve bu çocukların ikisini dahi İsmail’in katl etdiği ve 
Babaslık Karyesi bağçivanlarının elli bin guruş vaidiyle merkûmanı katl etdirdikleri 
asl ve esâsı olduğu anlaşılmış olduğundan icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran zikr olunan İsmail ve oğlu Halil ile Yörüklü Salih 
ve Semerci Osman kat‘-i tarîk ve gasb-ı gürûhunda olarak dağlarda ve kırlarda 
müsellehan gezmekde oldukları halde Derbendci Ali’yi dahi yanlarına alarak her ne 
sebebe meyyiti ise bi’l-ittifâk bu çocukları i‘dâm etmiş oldukları tahakkuk eylemiş 
ve altmış ikinci madde-i kanûniyye ilâvesinde dağlarda ve kırlarda müsellehan 
gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını irtikâb iden eşhâs-ı hâl-i 
vaziyet ve derece-i şekâvetlerine göre muvakkaten veyahud müebberân küreğe vaz‘ 
olunurlar fakat içlerinde bu cinayetde sâbıkalu ve şekâvet-i müstemmirre ashâbından 
olanlar veyahud tutdukları eşhâsa işkence ve gaddarene sûretle eziyet idenler veya 
kat‘-i tarîk yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm olunur deyü 
muharrer bulunduğuna binâen ilâveten mezkûre hükmünce bunlardan bi’l-fî‘l katlin 
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i‘dâmı lâzım gelerek İsmail ise bu çocuklardan Kostanti’yi kendüsü katl etdiği ikrâr 
idüb ihbârât ve emârât-ı mevcûde diğerini dahi bunun katl etdiğini müeyyid 
görünmüş olduğundan merkûm İsmail’in memerrinass olan bir mahalde salb ile 
i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle husûsuna emr 
ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve mûcibince 
diğerinin dahi icrâ-yı mücâzâtları içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm 
cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
İsmail’in ber-mûceb-i kanûn-ı ceza memerrinass bir mahalde salb ile i‘dâmına 
mübâderet eyleyesin. Fî 8 Cemâziye’l-evvel [1]292 M. 12 Haziran 1875 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 3: Asâkir-i Nizâmiyye-i Şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
vâlîs-i olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Ali Rıza Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Hüdavendigâr sancağında kâin İnegöl Kazâsına tâbi‘ Kurşunlu karyeli İnce Ahmed 
oğlu Zeynel’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası 
ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi 
mah-ı Safer’i evâilinde karye-i mezkûreli Kör Hüseyin’in casûsları merkûm 
Zeynel’in tarlasına girub merkûm Hüseyin’in yedi yaşında kızı def‘i kıyâm etmesiyle 
Zeynel sâire-i mezbûreye şetm eylediğine mebnî Kör Hüseyin garazı beyan etmiş ve 
mah-ı mezbûrun yirmi dokuzuncu Pazartesi gecesi mezbûr Zeynel karye-i mezbûre 
civarında şair tarlasında hayvanlarını rai’ ider iken uyuyub Zeynel’in casûsları yine 
merkûm Kör Hüseyin’in korisine girmiş olduğundan dolayı mezbûr Hüseyin’in 
Zeynel’i uykuda iken on beş mahalinden bıçakla cerh ve i‘dâm eylediği veresesi 
tarafından iddi‘â kılınması ve keşf etdirildikde Zeynel’in eser-i cerh ile müteessiren 
vefât etdiği bâ-i’lâm-ı şer‘î haber verilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr Kör Hüseyin fazîha-i merkûmde madhalini inkâr etmiş isede karye-i 
merkûme bi’l-Bilgaş oğlu Mehmed ve Şa‘bân oğlu Halil Kogi oğlu Ali ve diğer 
Şa‘bân oğlu Hüseyin hadise gecesi Hüseyin Bekafime diye birisi işitmeleriyle sıra 
olan mahelle vardıklarında mezbûr Zeynel’in mevrûh görüb keyfiyye-i suâl 
eylediklerinde beni Kör Hüseyin urdu der işken Kör Hüseyin muhtazî olduğu beş 
hatve mahallden çıkub daha söyleyivermesini diyerek arkasına bıçağı sokub i‘dâm 
etdiğini ve bunu kimesneye söylemeniz sizi dahi parça parça ederim divân üzerlerine 
hücûm etmesiyle cümle-i firar etdiklerini kasemle ihbâr etmelerine ve Kör 
Hüseyin’in zevcesi Aişe hatun dahi vâkıa gecesi merkûm hânesine gelub silâhlarını 
sabaha kadar [s.63] bir daha gelmediklerini söylemesine nazaran merkûm Kör 
Hüseyin’in inkârı vâhi olub katl-i mezkûrun taammüden kendüsünden sudûru sabit 
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etdiğinden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i 
mezkûrun taammüden merkûm Kör Hüseyin’den sudûru şerh olunan ihbârât ve 
emârât ile tahakkuk ve sabit etdiğinden ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir 
kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına 
hüküm olunur deyü muharrer bulunduğundan merkûm Kör Hüseyin bu hükme 
tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbından lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Kör 
Hüseyin’in kanûnen ceza-i münâsib mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 
Fî 11 Cemâziye’l-evvel [1]292 M. 15 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.63/B.33] 

Hüküm 1: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa İclâlehûya hüküm ki. 

Vidin sancağında vâki‘ Lom kazâsına tâbi‘ Karaveh karyesi bağlarının bekçilerinden 
Kergo veledi İzdera Fako’nun katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye 
dâir tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i 
livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
dokuz senesi Eylül’ünün on yedinci Pazartesi gecesi mezbûr Kergo karye-i 
mezkûmeli Uzan veledi Velçavo kasaba-i merkûmeli Marinko ve Petre veledi Hano 
ve Tarifon veled-i İstipan ve Pursariha Karyeli Polzo veledi Yivan nam bekçiler ile 
beraber bağlarda vâki‘ kulübede misafileri bulunan Naydin veledi Geno ile birlikde 
uykuda bulundukları halde saat beş altı raddelerinde bir takım eşhâs kulübeyi basarak 
ibtidâ kebir bıçak arkasıyla Naydin’in sırtına ve vukû‘ bulan feryadı üzerine gıyâben 
kundura ile ağzına urarak yüzü üzerine düşünce mezbûr Uzan veledi Velçavo 
yanarak eşhâsı merkûmeden kulübeye duhûl idenlerden birini tutmağla şâhıs-ı 
merkûm-ı mezbûr Uzan’ı sol koltuğu altından bıçak ile cüz’ice cerh etdiği a‘kibinde 
dışaruda kalanlardan a‘kib-i mum yakub kulübeye girmeleriyle imrâr-ı nazır 
etdiğinde Kazâ-i mezkûr i‘şâr Maltizin’in adamlarından kasaba-i merkûmede kâin 
Kamraş Mahalleli Vato veledi Todor ve Cenak Todor veledi Gorgi Kilise Mahalleli 
Todor veledi Menco Han Mahalleli Todor veledi Maladin nam şâhıslar olub mezbûr 
Uzan’ı cerh iden bunlardan Todor veledi Menco idüğü ve Vato veledi Todor ve 
Cenak Todor veledi Gorgi yerlerinizden kımıldanmayınız diyerek bekçilerin üzerine 
bıçak sallar iken eşhâs-ı merkûmeden Todor veledi Menco bekçilerden Kergo’nun 
buduna ve boş böğrüne birkaç def‘â bıçak sallayınca mezbûr Kergo canıma kıydınız 
merâmınız para değil mi? Alınız diyerek bekçinin ücretinden hâsıl olub nezdinde 
bulunan bin dört yüz elli arûs toprasıyla i‘tâ ve mebliğ-i mezkûr ile iki adet peşto ve 
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bir tüfenk merkûm Cenak Todor veledi Gorgi ahz ile cümleten firar eyledikleri ve 
eser-i cerhden Kergo’nun fevt olduğu biraderi Kibo tarafından iddi‘â kılınması ve 
kefş etdirildikde Kergo sağ budundan ve boş böğründen bıçakla cerh olunarak 
müteessiren vefât eylediği bâ-i‘lâm bildirilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr eşhâs-ı merkûme fazîha-i mezbûrede medhallerini inkâr ile leyle-i 
merkûmede Sunge cem‘iyyetinde bulunduklarını tezkâr itmiş iselerde ihbârât ve 
emârât-ı vâkıa nazaran içlerinden Todor veledi Menco’nun kâtil olduğu tahakkuk 
itmiş olduğundan merkûm Todor veledi Menco’nun yüz yetmiş dördüncü madde-i 
kanûniyyenin fıkra-i ahîresine tevfîkân i‘dâmı ve eşhâs-ı sâirenin dahi mücâzâtlarını 
inhâ ve istizân kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûmûn Todor veledi Menco ve 
Vato ve Cenak Todor veledi Gorgi ve Todor veledi Maladin’in mu‘âmele-i cebr ve 
şiddet icrâsıyla fi‘l-i gasbı ve içlerinden merkûm Todor veledi Menco’nun katl-i nefs 
îka‘ eylediği ihbârât-ı vâkıa ile tebeyyün itmiş olduğuna ve zikr olunan yüz yetmiş 
dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimsenin min-gayr-ı taammüden bir şâhsı ıtlâk 
etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur deyü muharrer bulunduğuna binâen 
merkûm Todor veledi Menco’nun bu hükme tevfîkân i‘dâmı bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve mûcibince 
eşhâs-ı sâirenin icrâ-yı mücâzâtları hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm 
cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm 
Todor veledi Menco’nun ber-mûcib-i kanûn-ı ceza i‘dâmına mübaderet eyleyesin. Fî 
18 Cemâziye’l-evvel [1]292 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Altıncı Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûml birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Üsküb sancağında vâki‘ İştib kazâsına tâbi‘ Kuçelan karyeli Ahmed’in kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden 
kalem alınan mazabta meâlinde merkûm Ahmed bir gece refiki Ali ile Koşkava 
Karyesi sunırında koyunların yanında yatur iken kelblerin sedasını işidub bakdığında 
Benli Karyeli İbrahim’in tüfenk çakdığını şevketden görüb refiki Ali ile firar ider 
iken İbrahim’in yanında bulunan eniştesi Salih dahi tüfenk atub kendüsünu cerh 
eylediğini söylediğinden dört gün mürûrunda müteessiren vefât eylediği ve maktûl-ı 
merkûmûn nikahiyesi bulunan Bodur Bekir’in kızı Mümine’yi İbrahim’in karındaşı 
Süleyman almak emelinde bulunmasından nâşi merkûmanın lakırcuk* merkûmu 
ıtlâk eyledikleri beyânıyla icrâ-yı icâbı verese-i maktûl tarafından iddi‘â kılındığına 
binâen tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Salih o gece Köçekgir 
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Karyesinde bulunan Ömer Çavuş ile biraderi Tahir’in hânelerinde yatub ferdası diğer 
Tahir’in değirmanına uğradıını ve İbrahim dahi hânesinde bulunduğunu ifâde ile 
kaziyyede medhallerini inkâr ve esnâ-yı hadisede maktûl-ı merkûm ile beraber 
bulunan merkûm Ali gece olmak münasebetiyle silâh atanları teşhîs idememiş 
olduğunu ihbâr etmiş iselerde merkûmûn Ömer ile Tahirler merkûm Salih’in o gece 
kendülerinin hâne ve değirmenlerine gelmediğini ve Bodur Bekir dahi kızını 
Ahmed’e verdikden sonra bir gün İbrahim koyunların yanına gelub seni birisi 
çağırıyor demesi üzerine gidub İbrahim’in büyük biraderi Mehmed’i bulmasıyla sen 
kızını Ahmed’e vermişsin bundan nügûl idub küçük karındaşım Süleyman’a vir 
demiş isede kızı nikah etmiş olduğu cihetle dönemeyeceğini söylediğini ve Hoca 
Karyesi muhtarı Memiş dahi bir gün merkûm Mehmed Mümine’yi biz alacağız 
Ahmed’e tezvîcine icâzet verir isen sonunu mülâhaza ide dediğini Bodur Bekir’e 
bunun içün ihbâr etdiklerini ma‘lûmâtı olduğunu ba‘de’l-halef ihbâr etmelerine ve 
merkûman Salih ile İbrahim hadise a‘kîbinde tutularak silâhlarına bakıldıkda taze 
atmış olduğu tebeyyün etmesine nazaran merkûmanın inkârları vâhi olarak Salih’in 
taammüden Ahmed’i katl eylediği ve İbrahim’in dahi katli kasdıyla tüfenk atmış 
olduğu tebeyyün eylediği cihetle icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Salih’in mezbûr Ahmed’i taammüden katl eylediği 
ve İbrahim’in dahi katli kasdıyla silâh atdığı emârât-ı mevcûde ile tebeyyün 
eylediğine ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna binâen merkûm Salih’in bu hükme tatbîkân memerri-nass olan bir 
mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfmin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olarak mûcibince merkûm İbrahim’in icrâ-yı 
mücâzâtı içün makâm-ı celîl-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış 
olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Salih’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza 
memerrinâss olan bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 11 
Cemâziye’l-evvel [1]292 M.15 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya hükümki. 

Yenişehir sancağı dâhilinde vâki‘ Derelu kazâsına tâbi‘ Urcuk Karyesi ahâlisinden 
Mehmed Lico’nun zevcesi Hadice ile Rakuş hatunun katl olunmaları hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Receb’inin üçüncü Cuma gecesi merkûm 
Mehmed Lico kazâ-i mezkûrde panayırda bulunduğu halde hânesinde mezbûrtanın 
cerh olunduğu lede’l-istihbâr derhâl hânesine avdetinde zevcesi mezbûre başından 
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balta ile cerh edilerek tekellüm-i kudreti olduğunu ve hayatda emeli bulunan 
baltalardan birisi mevcûd olduğunu görüb mezbûre Rakuş hatunun dahi kendülerini 
merkûm Mehmed Lico’nun zenci gulamı Said’in cerh etdiğini oğlu Hasan’a 
söylediğini haber alması idüğünden merkûmu Said’i lede’l-isticvâb leyle-i 
mezkûrede on nefer haydud geleceğini bildiğinden mezbûrtanın cârihi merkûm Said 
olduğu anlaşılmış ve cerh-i mezkûrun vukû‘ esnâda yüz aded mecidî ve dördü bir 
yarım yirmi aded sim ve yirmi aded kıratsız altunları dahi sirkât olunmuş olduğundan 
merkûm verdiği ta’minat üzerine mezkûr baltayı ahûrda defn etdiği mahalden kanlu 
olduğu halde çıkarub firar eylediğinden lede’l-taharrî esirci Abdulhalil’in hânesinde 
tudulduğu ve mezbûre Hadice’nin bi’t-tessür sekiz saat ve Rakuş’un [s.65] dahi beş 
gün mürûrunda bi’t-teessür vefât eyledikleri beyânıyla icrâ-yı iktizâsı iddi‘â 
olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-istizân merkûm Said o gece 
iânesi merkûmûn hânesine sokak kapusu önünde Kastamonu’lu Hasan ve daha sâir 
komşular ile saat iki raddelerine kadar İram ile muahharan komşular hânelerine 
giderek merkûm Kastamonu’lu Hasan ile kendüsü kaldığından merkûm Hasan 
kendüsünu mezbûre Hadice’nin ırzına tasallut içün tahrîk eylediğinden gidub uykuda 
iken mezbûreye tasallut eylediğinde mezbûre Hadice ile kendüsüne urmasıyla oradan 
kaçub merkûm Hasan’ı mezbûrenin bu sûretle muhâlefetini beyân iderek merkûm 
dahi iânesi Mehmed Lico gelub keyfiyyeti mezbûreden anladığında kendüsünu 
öldürüceğini söyleyerek ihâka ile baltayı alub mezbûreyi ıtlâk etmesini berây 
etmekle saat altıya kadar merkûm ile beraber oturub muahharan mezkûr baltayı 
alarak mezbûrtan yaturlar iken ibtidâ Hadice’nin başına urub hiç sesi çıkmadığından 
Rakuş’a dahi başına urduğunda bağırmasıyla baltayı ahûrun içine atarak dışarıya 
çıkub hadiseyi merkûm Hasan’a inada ile vâkıa olan ta‘rîfi vechle haydûd var deyü 
feryad iderek komşular temyi‘ eylediklerinde on nefer haydûd gelub mezbûrtanı cerh 
iderek dereye doğru koşduklarını söylediğini ikrâr ve muahharan tahvîl ile o gece 
saat altı karârlarında merkûm Hasan ile beraber içerüye bi’l-duhûl Hasan baltayı 
alarak Hadice’nin başına urdukdan sonra balatayı kendüsüne i‘tâ ile kendüsü dahi 
Rakuş’un başına urarak oradan Hasan hânesine kaçup kendüsü dahi merkûm 
Hasan’ın ta‘rîfi vechle haydûdlar geldi deyü feryad etdiği tezkâr iderek muahharan 
dahi merkûm Hasan ile mezbûrtanı ol-sûretle cerh etdikden sonra kaçmayub oda 
derûnunda olan kilidli sanduğu açmağa çabalarlar iken mezbûr Rakuş ile iânesi 
merkûmûn sagir kızı bağırışmağa başladıklarından sanduğu bıragub kaçdıklarını 
beyân etmiş olduğu halde bi’l-ahire bu ifâde ve ikrârından dahi nügûl ile maade-i 
katlinde medhalini külliyen inkâr etmiş isede icrâ kılınan tedkîkâta nazaran şu halde 
merkûm Hasan’ın medhali tebeyyün idemeyerek sebil-i tahlîye kılınmış ve merkûm 
Abdulhalil ile bu yire medhali ru’iyyet olunan İbrahim’in istintâkları bi’l-icrâ sirkat 
olunduğu iddi‘â olunan akçeden bir nişâna alamayub bu deyni müdde‘i merkûmûn 
kûl mücerredinde kalarak ancak merkûm Said’in taammüden îka‘-i katle mücâsereti 
sebkat iden ikrârlarıyla tebeyyün etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân 
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olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Said’in mezbûretan Hadice ve Rakuş 
taammüden katl eylediği ikrârı ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün etmiş olduğuna ve 
yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna 
mebnî bu hükme tevfîkân kâtil-i merkûmûn münâsib bir mahalde i‘dâm olunması 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş 
olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin merkûm Said’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza 
münâsib bir mahalde i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 11 Cemâziye’l-evvel [1]292 
M. 15 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur.  

[S.65/B.34] 

Hüküm 1: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olubikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Tırnovi kazâsına tâbi‘ Dağ Teraniş karyesi Muhtarı Hacı İsmail ile asâkir-i 
zâbtiyyeden Ahmed Çavuş’un katl ve bazı kesânın malları gasb olunmasından dolayı 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde meşâhîr-i eşkiyadan karye-i mezkûreli Kara Osman taharrî 
olunmakda olduğu halde bir gün hânesine geldiği haber alınarak asâkir-i zâbtiyyeden 
Onbaşı İbrahim ve Hafız Mustafa ile ihtiyât-ı edâya efrâdından Ahmed ve Boşnak 
oğlu abisi ve kerîm ve karye-i merkûme muhtarı Hacı İsmail basmağa giderler iken 
şakî merkûm karşu gelerek tabanca kurşunuyla muhtar merkûmu sol memesinden 
katl eylediği cihetle tutularak mahbûs iken Tırnova hapishânesi deyüb firar iderek 
firar eylediği rüfekasıyla yine icrâ-yı şekâvet-i alınmakda olduğu halde bir gün refiki 
Yusuf ile beraber yine hapishânesine geldiği haber alınarak sevk olunan asâkir 
zâbtiyye cânibinden hâne-i mezkûr basıldığı esnâda adem-i nekâvetle teşhîr-i silâh 
idare asâkir-i merkûmeden Ahmed Çavuş dahi bıçakla cerh ve ıtlâk eylemesi cihetle 
icrâ olunan mukâbelede merkûm Yusuf i‘dâm olunmuş isede Osman firar ile bir 
saadden sonra ele götürülerek tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Osman 
mahbesden firardan etdikden sonra çend nefer eşkıya ile birleşerek orman ve 
Balkanlarda gezub Duhunca Pazarına gitmekde olan kırk elli kişinin nukûdunu gasb 
ile beyinlerinde taksîm etdikleri Cayub Köyü panayırına gitmekde olan beş nefer ehl-
i islâm arabcının dahi yalnız beş aded mecidî altunlarını ve Balcı Umur Karyeli 
cebrîbaşı Abdullah’ın hânesini basub mu‘âmele-i cebruşden icrâsıyla nukûdunu ve 
yine rüfekası birlikde oldukları halde Tırnovi rüfekalı bir takım tavkcıların parasını 
gasb etdiğini ikrârıyla mevâdde-ı katliyede medhalini inkâr etmiş isede merkûmûn 
İbrahim Onbaşı ve Hafız Mustafa ve Ahmed ve Boşnak Ali ve gays ve kerim-i 
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merkûmûn ber-vech-i muharrer muhtarı İsmail’i katl eylediğini ve mezbûr Dağ 
Teraniş Karyesi muhtarı Ömer ve berber Mehmed ve Solak Mustafa ve Ferhan ve 
Hasan ve İsmail ve İbrahim ve asâkir-i merkûmeden Osman onbaşı ve Yusuf ve 
Ahmed ve Salim dahi merkûm Kara Osman’ın hânesi kuşadıldıkda dışaru çıkub 
teşhîr-i silâh ile Ahmed Çavuşu cerh ve ıtlâk etdiğini yemin ile ifâde etmelerine 
nazaran merkûmûn merkûman muhtarı İsmail ve Ahmed onbaşıyı i‘dâm eylediği ve 
kıt‘a-i tarîk yolunda sâir nüfûsu dahi katl eylemiş olduğu tebeyyün eylediğinden 
altmış ikinci madde-i kanûniyyede zeylinde fıkra-i ahîresinde tevfîkân icrâ-yı 
mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran şakî-i merkûmûn kıt‘a-i 
tarîk ile fazîha-i gasbı irtikâb etdiği kendu ikrârı ve nüfusu adîdeyi katl eylediği 
ihbârât ile tahakkuk eylediğine ve zikr olunan altmış ikinci madde-i kanûniyye 
zeylinde dağlarda ve kırlarda müsellehan gezerek rast geldikleri yolcuları tutub 
soymak fazîhasını irtikâb iden eşhâs-ı hâl ve saffet ve derece-i şekâvetlerine göre 
muvakkaten veyahud müebbeden küreğe konulurlar fakat içlerinde bu cinayetde 
sabıkalu şekâvet-i mütemmirre ashâbından olanlar veyahud tuttukları eşhâsa işkence 
ve gaddarane sûretle eziyet idenler veya kıt‘a-i tarîk yolunda adam öldürmüş 
bulunanların i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen şakî-i 
merkûmûn bu hükme tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olunmuş olmağın sizki 
vâlî-i müşârileyhsin merkûm Kara Osman’ın ber-vech-i kanûn-ı ceza münâsib bir 
mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 18 Ca.(Cemâziye’l-evvel) [1]292 
M. 22 Haziran 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Vulçitrin kazâsına müzâfe Varga karyeli Milotin veledi Radomir’in katl ve 
Usturumca Karyeli diğer Milotin veledi Kuzman ve Zice Karyeli Miladen veledi 
Voce ve Berkofçe Karyeli Aka’nın zevcesi Miryana’nın cerh olunmalarından dolayı 
icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-
ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde Bosna Sancağı dâhilinde vâki‘ Metohiye Kazâsına tâbi‘ Kuştuva 
Karyesi ahâlisinden ve meşâhîr eşkıyadan Adam bin Fazlı ve refiki Aydın bin Feyzo 
merkûm Milotin veledi Radomir’in [s.67] hânesine duhûl ile küllinini fi‘l-i şenî‘ 
icrâsına tasaddî eyledikleri halde esbâb-ı mel‘ane haylûletiyle Radomir Piriştine 
Pazarından birkaç re’s keçi alub karyesi ahâlisinden Radıvan veledi Miltefo ve 
Lustiyan veledi Rada Daduğlur Karyeli Peraklifo veledi Metre ile beraber karyesine 
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gelur iken Metohiye Kazâsı dâhilinde vâki‘ Susula Pula ta‘bîr olunan mahalle ve 
rahlerinde merkûman önlerine çıkub merkûm Milotin veledi Radomir’in mezkûr 
Adam balta ile başına ve boynuna ve Aydın çapa kazığı ile Uzniye darb ve cerh 
iderek yarım saat mürûrunda müteessiren vefât eylediği ve muahharan verese-i 
maktûl ile müsâlaha içün merkûmanın bir uzun tüfenk ile dört bin guruş virecek 
oldukları ve bu katlin vukû‘undan sonra merkûm Adam firar edub ortada kalan 
mallarını nakl etmek üzere merkûm diğer Milotin veledi Kuzman haber 
gönderdiğinde ilgâ olunması üzere bir gün merkûm Milotin veledi Kuzman Zice 
değirmanı yanından geçer iken merkûm Adam ile iki nefer refiki pusudan üzerine üç 
el tüfenk atub merkûm Adam’ın atdığı tüfenk kurşunu Milatin’in elmacık kemiğine 
isâbetle mecrûh olduğu ve Miladen veledi Voce’ye merkûman bâd-hevâ çalışdırmak 
üzere iselerde gitmediğinden bir gün akşamüzerinden sonra hânesine gelerek üzerine 
atdıkları tüfenk kurşunlarından birisi sol dirseğine isâbetle kemikleri kırılmış ve iki 
adedi dahi sağ diz kapağına isâbetle eser-i cerhden sakat kalmış idüğü ve merkûman 
Adam ve Aydın mezkûr rüfekanın dahi gice hânesine duhûl ile zevcesi mezbûre 
Bezye’ye fi‘l-i şenî‘ icrâ etdiklerinden bir hafta sonra diğer refikleri Kuştuva Karyeli 
Mehmed ile beraber yine geldiklerinde mezbûre rûy-ı rızâ göstermediğinden merkûm 
Adam’ın mezbûreyi çend mahallinden bıçakla cerh etdiği iddi‘â olunması 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûman Adam Aydın ve 
Mehmed fazîha-ı mezkûrede medhallerini külliyen ve muahharan inkâr eylemiş isede 
ihbârât-ı vâkıaya nazaran merkûman Adam ve Aydın’ın inkârları vâhi olarak mezkûr 
Milotin Radomir’i taammüden katl etmiş oldukları anlaşılmış olmağla yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyyeye tevfîkân icrâ-yı mücâzâtları ve merkûm Mehmed’in bu bâbda 
medhali tebeyyün edemediğinden tahliye-i sebebiyle mahalline bildirildiği inhâ ve 
istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran Adam ve Aydın’ın Milotin veledi 
Radomir’i taammüden katl olunmuş oldukları ihbârât-ı vâkıa ile sabit olub 
merkûman adamları muahharan ecel-i mev‘ûdiyle vefât etmiş olduğu cihetle icrâ-yı 
mücâzâtına mahall kalmayub yalnız Aydın’ın ta‘yinden üzmeklemiş idüğünden ve 
mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu 
kanûnen tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğundan bu hükme tevfîkân merkûm Aydın’ın münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş 
ve ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh 
ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Aydın’ın ber-mûcib-i 
kanûn salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 7 Cemâziye’l-ahîr [1]292 M. 11 
Temmuz 1875 Mukâbele olmuştur. 

[S.67/B.35] 
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Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Rıza 
Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Dört Divan kazâsı ahâlisinden Süleyman ile biraderi Mehmed’in cüreti katlerinden 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîzi livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Zi’l-ka‘de’sinin on altıncı 
Cumartesi günü akşam ezân vakti merkûman Süleyman ve Mehmed refikleri Ahmed 
dedikleri diğer Mehmed ile beraber li’ecli’t-taharrî çalışmakda oldukları taş 
ocaklarından kalkub sad içün memleketlerine giderler iken esnâ-yı râhde vâki‘ 
Sekudluk nam mahallede Kör Ahmed ile Hüseyin önlerine çıkarak bunlardan 
Hüseyin tabanca kurşunuyla Mehmed’i ve Kör Ahmed dahi bıçak ile Süleyman’ı 
darb ve cerh iderek üzerlerinde olan on sekiz aded Osmanlı lirasını gasb ideb 
savaşmış ve merkûman Süleyman ve Mehmed’in birbirini müte‘akıb müteessiren 
vefât etmiş oldukları haber verilmiş ve muâyene olundukda Mehmed’in tabanca 
kurşunuyla sırtından ve Süleyman’ın dahi belkemiği başından urulub müteessiren 
vefât etmiş oldukları raport ile beyân olunmuş olduğundan tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr merkûmandan Kör Ahmed bir gün merkûm Hüseyin ile köylerinden 
İbrahim’e tesâdüf iderek bunlar kendüsüne Mehmed ve Süleyman’ın iki nefer 
refikleriyle hile içün memleketlerine gideceklerini ve üzerlerinde hayli akçe 
olduğunu haber aldıkları cihetle gidub sopacıklarını serd ile kendüsünun dahi beraber 
bulunmasını teklîf etmelerine mebnî muvâfakat iderek merkûmlar ile beraber 
merkûmanın akçelerince kendüsü Sekudluğa karib ferişâtında tevfikle merkûmanın 
fesâd safi olunmalarını icrâ eylemiş olduklarını ve Hüseyin dahi mezkûr Kör Ahmed 
yanına gelerek yolcu İbrahim ile sövüşdüğünden bahisle merkûmanın önlerine çıkub 
soymalarını teklîf idub kendüsü dahi kabul iderek Kör Ahmed ile beraber kalkub 
Ahmed tabancasıyla bıçağını ve kendüsü dahi yalnız bıçağı alarak bi’t-ta‘kib mahalli 
mezkûrde merkûmlara yetişmeleriyle Kör Ahmed bunlara durunuz deyub merkûmlar 
iskâ etmeleriyle heman bıçağını çekub Süleyman’ı cerh etmiş olduğundan 
Süleyman’ın refikleri Kör Ahmed’i tutub altınlarını aldıkları görmesiyle koşub 
Ahmed’in tabancasını alarak kendüsü dahi Mehmed’i urmuş ve bu halde refikleri 
firar etmeleriyle mezbûrların üzerlerinde on sekiz lirası gasb ile miyânelerinde 
taksîm etmiş oldukları ikrâr iderek meclis-i temyîz-i livâca tekrar edilen 
istintâklarında bu ikrârlarını esnâ-yı istintâkda işkence vuku‘na binâen idüb iftirâ 
tasaddî etmiş iselerde ihbârât-ı vâkıaya nazaran bunların te’dîb ve inkârları vâhi olub 
Süleyman ile Mehmed’i katl ile mallarını gasb eyledikleri tahakkuk iderek 
İbrahim’in hakkı ve canlı icrâ kılınan tedkîkâtda kısâsda medhalini hükme medâr 
imâre bulunmamış idüğünden ve kendüsü karye neferâtından olduğu cihetle ordusu 
cânible teslîm kılınmış idüğünden bahisle Kör Ahmed ile Hüseyin’in yüz yetmiş 
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dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahîresi mûcibince icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve 
istizân olunmuş ve madde-i iş‘âra göre ef‘âl-i katliyyenin fi‘l-i gasbı icrâ içün 
merkûman Kör Ahmed ve Hüseyin’den sudûr eylediği vukû‘ bulan ikrârları ve 
ihbârât ve emârât ile tahakkuk etmiş olduğuna ve mezkûr yüz yetmiş dördüncü 
madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş 
sene müddetle küreğe konulur fakat iş bu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ 
ider iken bâ-kable’l-icrâ veya bâde’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ 
bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna 
binâen merkûman Kör Ahmed ve Hüseyin’in madde-i mezkûre fıkra-i sâniyesine 
tevfîkân i‘dâm olunmaları bâında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşârileyhsin 
merkûman Kör Ahmed ile Hüseyin’in ber-mûcib-i kanûn-ı ceza salb ile i‘dâmına 
mübâderet eyleyesin. Fî 5 C. (Cemâziye’l-ahir) [1]292 M. 9 Temmuz 1875 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan zabıta nazırı olub ikinci rütbe osmanî 
ve üçüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Ahmed Hamdi Paşa 
dâmet muâlihûya hüküm ki. 

Tatavala’da ve Yuvarıcı mahallesinde sirkat teb‘a-i Devlet-i Âliyye’mden bakkal 
Foni’nin büyük oğlu Yorgi’nin katli hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi 
mutazammın tevârüd iden mazbata ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan bir senesi Rebî’ü’l-evvel’inin on altıncı Pazar günü saat on 
bir karârlarında Yunan Devleti teb‘asından kunduracı Nikola merkûm Yorgi’yi kama 
ile sol memesi üzerinden darb ve cerh etmiş olduğu halde tutulub mezkûr kama ile 
beraber bâ-jurnâl götürülmüş ve ferdası mecrûh-ı merkûm vefât eylemiş idüğünden 
babası merkûm Foni bi’l-vürûd merkûm Nikola hadiseden bir gün evvel kendu 
dükkanından alub küçük oğlu Yani ile hânesine göndermiş olduğu itmek vesâir erzak 
parasını vermeyub Yani’yi darb etmesinden dolayı büyük oğlu merkûm Yorgi ile 
miyânelerinde münâzaa vukû‘uyla ferdası merkûm Nikola sarhoş olarak iki defa 
dükkana gelub bıçak teşhîr ile bir tâkım uygunsuz mu‘âmelata tasaddî eylediği halde 
orada bulunan Dergiri ve Basimo vesâir kesan taraflarından men‘ edilerek hânesine 
götürülmüş iken akşam üzeri tekrar gelerek dükkana gelub sigara bakmak 
bahânesiyle tezgah önünde durmakda olan oğlu Yorgi’nin sâir neferiyle nezdinde 
bulunan kamayı çekub oğlu merkûmu cerh iderek müteessiren vefât eylemiş 
olduğundan bahisle icrâ-yı kısâsını iddi‘â eylemiş ve merkûm Yorgi keşf ve muâyene 
etdirildikde sol memesinin iki pos üst tarafında aley-i kıt‘a ile huzûle gelmiş bir aded 
cerh-i nafiz müşâhede olmayub ertesi gün cerh-i mezkûrden müteessiren vefât 
eylediği raport ile bildirilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
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Nikola o gün maktûl-ı merkûmûn dükkanına hiç gitmeyub sokakda gider iken asâkir 
zâbtiyye taraflarından tutulduğunu ve mezkûr kama Yorgi’nin yanına gitmiş olduğu 
müte‘âkıb Yorgi aman iderek eliyle göğsünü tutub sol memesinden mevrûh olduğu 
ve Nikola’nın elinde kama bulunduğu görülerek kaçmak istediği ve mecrûh-ı 
merkûm iskemle ile merkûmu ta‘kîb eylediğihalde asâkir zâbtiyye dahi yetişub 
tutulduğu merkûm Dergiri ile Basimo ve Tuduri ve Yorgi ve Yivan İspero ve Konder 
dahi Kastak ve Bakkal Engeli ve Buga mahalleli Keshiyas daharı vesâir taraflarından 
ma‘âl-kasem ihbâr ve merkûmûn ol-vakt elinden alun götürülen kama bunlara 
gösterildikde Nikola’nın elinde gördükleri kama olduğu tezkâr olunmuş olunmasına 
ve Nikola’nın carihası bu kamadan hâsıl olduğu muâyene etmiş olan cerh tarafından 
haber verilmesine nazaran fi‘l-i katlin bir gün evvel miyânelerinde tekevvün iden 
münâzaadan hâsıl olan gayz-ı eseri olarak taammüden vukû‘ bir hal olunduğundan 
merkûmûn yüz yetmişinci madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân i‘dâmına karâr 
verildiği beyân-ı iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran yirmi dokuz yaşında 
bulunan merkûm Yunanlu Nikola’nın yirmi yedi yaşında olan mezbûr Yorgi’yi 
taammüden katl etmiş olduğu ihbârât-ı vâkıadan ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün 
etmiş olduğuna ve mezkûr yüzyetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkûk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna mebnî bu hükme tevfîkân kâtil-i merkûmûn i‘dâm 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
eylemiş olmağın sizki nâzır müşârileyhsin merkûm Nikola’nın ber-mûcib-i kanûn-ı 
ceza i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 19 C.(Cemâziye’l-ahir) [1]292 M. 23 
Temmuz 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.69/B.36] 

Hüküm 1: Asâkir-i Nizâmiyye-i Şâhânem müşîrânından fırkâ-ı askerîyesi 
kumandanlığı inzimâmıyla Bosna Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı 
hümâyûmla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Derviş Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Hersek sancağında vâki‘ Tirebin kazâsı müftîsi Süleyman’ın kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden ve 
meclis-i temyîz-i livâ mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Receb’inin yirmi beşinci Cumartesi günü 
maktûl mûmâileyh Mino’nun karyesindeki çiftliğin muhasebesini görmek üzere 
hizmetkârı Tarifo veledi Niko ile beraber karye-i mezkûreye azimetle Askof 
Tariko’ya müsafir olarak kendüsü ve hizmetkârı ve zikr olunan çiftliğin 
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müste’cirlerinden Gavrilo üçü birlikde gece samanhâneye girub kapuyu sedd ile 
uykuya yatmış oldukları halde Gavrilo kapuyu açub merkûm Askof Tariko ile İstaniş 
ve mahalle başı Resto içeruye duhûl ile Resto hizmetkârı Tarifo’nun başı ucuna girub 
tüfenkle bekleyerek Askof Tariko ile İstaniş ve Gavrilo maktûl mûmâileyhin 
boğazından ve ayaklarından tutub ihnâk eyledikden sonra Gavrilo’nun tabanca dahi 
atdığı ve Askof Tariko’nun oğlu diğer Resto dahi bu esnâda kapu önünde beklediği 
beyânıyla îcâb-ı şer‘î-i kanûniyyesinin icrâsı verese-i maktûl tarafından iddi‘â 
kılındığına ve kefş etdirildikde maktûl mûmâileyhin sağ kolunu kurşun isabetiyle sağ 
memesi yanından girub bir tarafa çıkmadığı ve boğazının iki tarafıyla arkasından ve 
sol memesi yanında morluk olduğu bâ-i‘lâm-ı şer‘î haber verildiğini binâen merkûm 
Gavrilo’dan mâ‘dası ele geçurulerek tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûman 
Resto’lar kaziyyenin ber-vech-i iddi‘â vukû‘nu mahallince ikrâr etmiş olduklarına ve 
merkûm hizmetkâr Tariko maddenin ol-vechle vukû‘nu gerek mahallinde gerek 
meclis-i temyîz-i livâda ihbâr etmiş olmasına ve merkûmların sâbıkalu ve uygunsuz 
takımdan olunmalarına ve Resto’nun kapu önünde beklemesine nazaran her ne 
İsbana’ya mebnî ise mûmâileyhi taammüden katl eyledikleri ve asl-ı kâtil 
müte‘ammid firar Gavrilo ile merkûman Tariko ve İstaniş olub Resto’ların derece 
derece mu‘âvenet etdikleri anlaşıldığından kâtilan-ı merkûman Askof Tariko ve 
İstaniş’in yüz yetmişinci madde-i kanûniyye mûcibince i‘dâm olunmaları sâirlerinin 
dahi icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmasına ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
merkûman Askof Tariko ve İstaniş’in taammüden maktûl-ı mûmâileyhi katl 
eyledikleri ve merkûman Resto’ların dahi fi‘l-i katle mu‘âvenet etdikleri Resto’ların 
sebk iden ikrârları ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün eyledine ve 
zikr olunan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimesnenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna binâen merkûman Askof Tariko ve İstaniş’in bu hükme tatbîkân salb ile 
i‘dâm olunmaları bâbında lâzım emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-vech-i 
muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr eylemiş ve mûcibince diğerlerinin icrâ-yı mücâzâtları hakkında makâm-ı celîl-i 
vekâlet-i mutlakâm cânibinden başka tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i 
müşârileyhsin merkûman Askof Tariko ve İstaniş’inin ber-mûcib-i kanûn-ı ceza salb 
ile i‘dâmlarına mübâderet eyleyesin. Fî18 C. (Cemâziye’l-ahir) [1]292/M. 18 
Temmuz 1875 Mukâbele olmuştur.    

Hüküm 2: A‘zam-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kudüs-i Şerîf sancağı mutasarrıfı 
olub ikinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmil 
olan dâmet-uluvvuhûya ve Kudüs-i şerîf nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı 
meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 
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Kudüs sancağında vâki‘ Yaka Kazâsı nâibi esbak ricâlizâde Abdullah’ın kâtili olan 
Ali Baneş ile sâirleri haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden mazbata ve 
tahrîrât ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen beş 
senesi Rebî’ü’l-evvel’inin altıncı Cumartesi gecesi saat dokuz raddelerinde 
mûmâileyh Abdullah Kazâ-i mezkûre tâbi‘ Beytü’l-Recş Karyesinde kâin bağçesinde 
oğlu Mustafa ve Şeyh Mehmed Ebu Ceyş ve Mehmed el-Hac Abdullah ve Salih el-
Hatib ve Salih Hasan nam kimesneler ile beraber uyurlar iken bir tabanca atılması 
üzerine cümlesi uykudan uyanub bakdıklarında mûmâileyh Abdullah sol koltuğu 
altından urulmuş idüğü görülerek mecrûh mûmâileyh isticvâb olundukda cârihi 
mezkûr Beytü’l-Recş Karyeli Ali Baneş idüğünü takrîr eylediğinden bir çâr-yek 
sonra müteessiren vefât etdiği katl-i mezkûrde Sakibe Karyeli Hüseyin el-Cuhari ve 
mezkûr Beytü’l-Recş Karyeli Yakub Hasan ile Humran Ahdızâde Hüseyin Mehmed 
nam şâhısların dahi iştirâkları maznûn bulunduğu beyânıyla icrâ-yı iktizâsı verese 
tarafından iddi‘â kılınmış ve lede’l-taharrî merkûm Ali Baneş firar eylemiş olmasıyla 
evl’en merkûmûn Hüseyin el-Cuhari ve Yakub Hasan ve Hüseyin ve Mehmed ve 
muahharan dahi Ali Baneş der-dest olunarak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Ali Baneş kendüsünu merkûmûn Hüseyin el-Cuhari ve Yakub ve Hasan ve 
Hüseyin ve Mehmed yanlarına celb ile mûmâileyh Abdullah’ın i‘dâmına teşrîk 
etmek istemiş iselerde kabul etmediği beyân ile katl-i mezkûrde medhalini inkâr 
eylemiş ve Hüseyin el-Cuhari bu esnâda mezkûr Beytü’l-Recş Karyesine gitmediğini 
ve Yakub Hasan Ali Baneş ile bir seneden beru mülâkât etmediğini ve Hüseyin ve 
Mehmed dahi merkûm Ali Baneş ile miyânelerinde olan adâvete mebnî kendulerine 
bu sûretle iftirâ eylediğini beyân ile katl-i mezkûrde iştirâklarını münekker bulunmuş 
iselerde mezkûr Beytü’l-Recş Karyeli Ahmed Hüseyin Ali Baneş merkûmûn 
Hüseyin el-Cuhari ve Yakub Hasan ve Hüseyin ve Mehmed’in davet ve teklîflerine 
muvâfakatle cümlesi silâhlarını doldurub mezkûr bağçeye azimetle diğerleri dışaruda 
gözcü kalub Ali Baneş içerü giderek mûmâileyhi tabanca kurşunuyla cerh ve katl 
eylediğini kenduye söylemiş idüğünü kasemle haber virmesine Ahmed Hüseyin ve 
Şeyh Abdurrahman ve Şeyh Ahmed nam kimesnelerin dahi bu bâbda vukû‘ bulan 
ihbârlarına ve tahkîkât-ı sâireye nazaran merkûm Ali Baneş’in Yakub Hasan ve 
Hüseyin el-Cuhari ve Hüseyin el-Humran ve Mehmed’in mu‘âvetleriyle merkûm 
Abdullah’ı taammüden katl eylediği ve merkûmandan Yakub Hasan ecel-i 
mev‘udiyle vefât iderek hakkında ta‘yîn-i cezaya mahall kalmadığından merkûm Ali 
Baneş’in icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm 
Ali Baneş’in mezbûr Abdullah’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediğine dâir 
tayi‘ân vâki‘ olan ikrârları şehâdet-i şâhidin ile ba‘de’l-subût mûcibince verese-i 
kibâr kâtilin talebleriyle bi’z-zât muvâcehlerinde kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibâr-ı kâtilden hiç birisi kâtil-
i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurlarında kâtil-i 
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mezbûrun vech-i şer‘î üzere icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun merkûm 
Ali Baneş’den sudûr eylediği ihbâr olunan ikrârı ve emârât-ı mevcûde ile nizâmen 
mûcib-i kısâs idüğü şer‘ân tebeyyün iderek icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş 
olmağla zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti mûcibince kâtil-i mezbûru 
vereseden hiç birisi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurlarında bir 
nühm-i şer‘î kısâsının icrâsı ve eğer verese ‘afv eder veya sulhâ rağbet iderler ise ol-
halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i diniyye münkalib olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla 
müktezây-ı kanûnisine bakılmak üzere keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î bu 
tarafa bildirilmesi bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-
minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i 
hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve mûcibince diğerlerinin 
icrâ-yı mücâzâtları içün makâm-ı celîl-i mutlakâ cânibinden başkaca tahrîrât tastîr 
kılınmış olmağla sizki mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz 
keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 19 C. [Cemâziye’l-ahir] [1]292 M. 23 Temmuz 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Berat Sancağı mutasarrıfı Selahadin Beğ dâmet uluvvuhûya ve Berat 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Berat sancağı’na vâki‘ Elvine Kasabalı Zünnun bin Veysi’nin kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i 
temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
merkûm Zünnun bir gece Cedid Mahalleli Ramazan bin Ahmed Beğ hânesinde 
oturur iken mahalle-i Minboreli Ramazan bin Ahmed ile Torduruncu ve İsmail gelub 
Yahya Zünnun’un kolundan ve İsmail saçlarından tutarak ve Tordu değnekle urarak 
Ramazan bin Ahmed’in tabanca kurşunuyla katl eylediği istihbâr olunması üzerine 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ramazan bin Ahmed o gece hânesi 
bağçesinde Zünnun ile zevcesi Emine’nin fi‘l-i şen‘î icrâ eylediklerini görüb Zünnun 
katl eylediğini takrîr ile Torduncu ve İsmail bu bâbda medhallerini inkâr etmiş 
iselerde hâne sahibi Ramazan ile esnâ-yı hadisede o arada bulunan kasaba-i 
mezbûreli Şefik bin İslam ve Süleyman bin Mahmud fi‘l-i katlin istihbâr olunduğu 
vechle merkûmûn Torduruncu ve İsmail mu‘âvenetleriyle mezbûr Ramazan bin 
Ahmed’den sudûrunu an-müşâhede kasemle ihbâr etmelerine nazaran bunların ta’vîl 
ve inkârları vâhi olarak Torduruncu ve İsmail mu‘âvenetle Ramazan’ın Zünnun’u 
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katl eylediği ve bu katlin ber-vech-i muharrer Ramazan’ın hânesinde vukû‘ ve orada 
kâtilin zevcesi bulunduğu cihetle muhâfaza-i ‘arz içün ittifâ‘ olunmayub bir sîb-i 
mechûl üzerine taammüden kâtil olduğu nizâmen tebeyyün eylediği misüllû şer‘ân 
dahi kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyânıyla icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve 
istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Ramazan’ın mezbûr Zünnun’u 
mûcib-i kısâsı olan katl ile öldürüldüğü şâhidan-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu 
sûretde vereses-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri 
halde huzurlarında icrâsı kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı 
mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun merkûmdan 
Torduncu ve İsmail’in mu‘âvenetleriyle taammüden merkûm Ramazan bin 
Ahmed’den sudûrunu bi’t-tâvîl vukû‘ bulan ikrârları ve ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen 
mûcib-i kısâsı [s.71] idüğü şer‘an sabit olmağla ber-mûcib-i işaret fetvâhâne 
vereseden hiçbiri kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde 
huzûrlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet olunur ise ol-halde 
kısâsı sâkıt ve mesele-i diniye münkalib olacağından icâb-ı kanûnisi icrâ olunmak 
üzere keyfiyetin bâ-mazbata ve tahrîrât inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin ısdârı dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûnum sunûh ve sudûr eylemiş ve 
diğerleri içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr 
kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh dîvân-ı ahkâm-
ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz.  

Fî 1 Receb [1]292 M. 3 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.71/B.37] 

Hüküm 1: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya ve Masantır Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde mecdûmâ hüküm ki. 

Manastır kazâsına tâbi‘ Koceşne Karyeli bekçi Hüseyin’in madde-i katli hakkında 
icrâ kılınan tedkîkâtı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müretteb meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan senesi Zi’l-ka‘de’sinin dokuzuncu Cumartesi gecesi Kazâ-
i mezkûre tâbi‘ Lahce Karyesi sâkinlerinden Vasil ve İlo nam kimesneler karye-i 
mezkûre bağlarından hatab sirkat ider iken merkûm Hüseyin mümânaat eylediğinden 
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Vasil balta ile Hüseyin’i katl eylediği zevcesi Esma hatun tarafından iddi‘â olunması 
ve mezbûr Hüseyin ağzı ve başı ve boğazı balta ile mecrûhen katl olunduğu keşfi 
hâvî taraf-ı şer‘î-i şerîfden i‘tâ olunan i‘lâmda mücerrer bulunması mülabesesiyle 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Vasil refiki İlo evvelce ittifâk iderek o 
gece mezkûr bağlardan hatab kat‘ ve sirkat idub hayvanlarına tahmîl ile adâvet 
iderler iken Lifor nam kimesnenin tarlasında merkûm Hüseyin refiki Angele ile 
önlerine çıkarak kendülerini tutub bağlamağa kıyâm işle beraber Hüseyin tüfenk atub 
kurşunu isabet eylemediğinden kendüsü dahi ibtidâ baltanın arkasını merkûmûn 
başına havâle iderek tüfengine ilişdiği cihetle rast götüremeyerek ikinci defa ağzına 
urub düşürmesiyle tekrar baltanın keskin tarafıyla boğazını urub katl eylediğini ve 
merkûm İlo ile dahi mezbûr bağlardan Vasil ile hatab kat‘ idub adâvet iderler iken 
mezbûran Hüseyin ve Angele önlerine çıkarak Hüseyin’in Vasil’i bağlamağa tasaddî 
eylediği esnâda bir el silâh atılmasıyla kendüsünun firar etdiğini takrîr eylemiş ve 
maktûl-ı merkûmûn refiki Angele dahi mezkûr bağlardan aralıkda ağaç kat‘ sirkat 
olduğu cihetle mütecasirlerini gözedirler iken o gece saat üç raddelerinde balta sesi 
işidub mahall-i mezkûre vardıklarında muhatâb olduğu cihetle mezbûran Vasil ve 
İlo’nun hatab çalmakda olduklarını gördüklerinden refiki Hüseyin mezbûr Vasil’i 
hitâben bizi vikaye edub sarıkları men‘ ideceği mahallede sen düsturluk ideyorsun 
bizleri mal sahibleri nezdinde mahçûb etmek insaniyete yakışmaz demesi üzerine 
Vasil hücûm iderek balta’nın keskin tarafıyla Hüseyin’in ağzına urub yere düşürmüş 
ve kendu üzerine dahi gelmiş isede yedindeki sopayı merkûmûn eline urub baltayı 
düşürmesiyle Vasil tekrar baltayı almak üzere akladığı halde mirân vermeyerek 
sopayı bir defa dahi başına urub firar ile hükümete haber verdiğini ihbâr eylemiş 
olmalarına ve addü’l-muâyene Hüseyin’in tüfengi yeni atılmış olduğu anlaşılmış 
isede Vasil baltasının ağzında görülen eserlere göre Angele’nin ifâdesi vechle Vasil 
balta’nın keskin tarafıyla Hüseyin’in ağzına va başına urduğu esnâda Hüseyin 
tüfengini seyredub kendüsü eser-i darb ile düşünce tüfengin patlamış olduğu 
anlaşıldığına nazaran mezkûr Vasil’in ifâdesi vechle mukâbele yolunda vukû‘ 
bulmayub Vasil fi‘l-i sirkati edâ iderken Hüseyin’i katl eylediği sabit olduğundan 
merkûm Vasil’in icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î-i meâli 
dahi merkûm Vasil’in mezbûr Hüseyin’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
tav‘an ikrârlarıyla ba‘de’l-subût mûcibince katl-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğunu beyândan ibâret olub kâtil-i merkûmûn fi‘l-i katli nefsine izâfetle ikrâr 
ibtidâsı verese-i kebire Esma hatun kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmediği halde talebiyle bizâtihi huzurunda kâtil-i merkûmûn kısâsı iktizâ ideceği 
i‘lâm-ı mezkûr zahrına cânib-i fetvâhâneden işaret kılınmış ve sûrei iş‘âra nazaran 
merkûm Vasil’in sirkati îka‘ ider iken bekçi Hüseyin’in mümânaat etmesinden nâşi 
mezbûr Hüseyin’i katl etmiş olduğu ikrârı ve emârât ile sabit olarak fetvâhâne-i 
i‘dâmı lâzım geleceği misüllû şer‘ân dahi kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm ve lâhık 
olduğundan cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma vâki‘ olan işaret mûcibince kâtil-i 
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merkûm fi‘l-i nefsine izâfetle ikrâr etdiği verese-i kebire Esma hatun kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmediği halde huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı 
kısâsı ve eğer ‘afv veya ider veya sulhâ rağbet eyler ise kısâsı sâkıt olacağından 
iktizâ-yı şer‘înin icrâsıyla kanûnen cezası tahdîd olunarak keyfitinin bâ-mazbata ve 
i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyetinin taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve diğeri 
hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr 
kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib vesâir mûmâileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda merkûm Vasil hakkında ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesin.  

Fî 1 Recep [1]292 M. 3 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Ömer Fevzi Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Selanik’de fâhişe takımından Aişe’nin katl olunmasından dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet ve 
meclis-i temyîz-i livâ mazbataları ve evrâk-ı istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezaîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Cemâziye’l-ahiresinin beşinci Pazartesi günü 
saat bir raddelerinde İran Devleti teb‘asından Rihnam ameliyatında müstahdem 
Abdullah Çavuş bin Ahmed Selanik’de Gülmez oğlu Mahallesinde kerhâneci 
Penbe’nin hânesine gidub orada bulunan mezbûre Aişe’yi kama ile birkaç yerinden 
cerh ve katl ve kendüsünnu dahi cüz’ice cerh eylediği istihbâr olunması ve keşf 
etdirildikde mezbûre Aişe’nin kama ile sol kasığı üzerinden ve sol memesi altıyla 
alnından cerh olunarak müteessiren vefât etmiş olduğu ve merkûme Abdullah 
Çavuş’un dahi alet-i mezkûre ile sol memesi üzeri mecrûh idüğü i‘lâm ile haber 
verilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Abdullah 
Çavuş mezbûre Aişe ile beyinlerinde olan âlüfte mebnî yevm-i mezkûre sâlifü’z-zikr 
hâneye gitdiğinde ol-vakit asâkir-i zâbtiyyeden oldukları halde muahharan çıkarılmış 
olan Mehmed bin Yusuf ve Memiş bin Mustafa’yı ve birde emlak ketebesinden 
Halil’i orada bularak birlikde bir mikdâr işret etdiklerini müte‘akıb bunlardan 
Mehmed seyr derken göğsüne bir kama saplamış ve Halil’i bıçak ile yaralamış 
olmasıyla mezbûre Aişe aman Abdullah’ım gitti deyü bağırarak firare tasaddî 
etdiğinden merkûman Mehmed ve Halil mezbûreyi dahi tutarak kama ve bıçak ile 
cerh ve katl eylediklerini beyan ile kendi medhalini inkâr etmiş isede mezkûr hânede 
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bulunan fahişe haberi Abdullah Çavuş Aişe’yi sevdiği cihetle daima gelub musallat 
olmakda ve Aişe ise merkûmu istemeyub bir kerinemektede olduğundan önce 
Abdullah Çavuş’un geleceğini neferiyle korkusundan li-ecli’l-muhâfaza merkûmûn 
Mehmed ve Memiş hânesi açub saat üç dört raddelerinde Memiş gitdikden sonra 
Abdullah gelub bir sûretle def‘ edilmiş olduğundan kendulerine bakub sabahleyin 
kalkdığında Abdullah’ın Aişe ile mu‘ârıza etmekde olduğunu bi’l-müşâhede takrîfe 
çalışılmış isede Abdullah bıçağını teşhîr etmekle kendüsü bir takrîr ile sokak 
kapusuna çıkub Aişe dahi girmediğini kaçmış olduğu halde Abdullah yetuşub 
kolundan tutduğunda Aişe feryad iderek biraz sonra sesi kesilmiş olduğunu 
müte‘akib asâkir-i zâbtiyye yetuşub içeruye girmeleriyle Aişe’nin mecrûhen 
dîvânhânede vefât etdiğini ve Abdullah’ın dahi kendu kendüsüne cüz’ice yaralayub 
Aişe’nin yanında yatmakda oldukları bildirimesine ve merkûm Halil ile Memiş’in 
esnâ-yı vâkıada orada bulunmakda ma‘lûmü’l-esâmi kesana taraflarından ma’âl-
kasem haber verilmesine nazaran katl-i mezkûru taammüden merkûm Abdullah’dan 
sudûr etdiği tahakkuk eylemiş olduğundan Abdullah Çavuş’un yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân i‘dâmına karâr verildiği inhâ olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Abdullah’ın mezbûre Aişe’ye meyl ve mahiyyeti 
olduğu halde mezbûre rû-yı iltikât göstermemesinden ve bunun içün bir iki defa 
mahbese girub çıkmış olmasından nâşi tasavvur ve tasmîm ile gidub mezbûreyi 
taammüden katl eylediği gibi bu cinayeti aharine garru ve isnâd içün kendüsünu dahi 
cüzice yaramış olduğu ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile tebeyyün eylediğine 
ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna mebnî merkûm Abdullah’ın bu hükme tevfîkân Selanik’de münâsib bir 
mahallde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr-i irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve diğeri hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr-
ileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı ceza merkûm Abdullah’ın münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 2 Recep [1]292 M.4 Ağustos 1875 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 3: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olubbirinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Tırhala Sancağında vâki‘ Yenice Nâhiyesi’ne tâbi‘ Doğan Karyeli Mustafa’nın kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
istintâkıyye Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezaîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen altı senesi 
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Ramazan’ının altıncı Perşembe gecesi saat dört raddelerinde merkûm Mustafa 
köşkünde yatur iken tabanca kurşunuyla hizmetkârı Debreli Destan Kife tarafından 
katl eylediği iddi‘â olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Destan katl-i mezkûrde medhalini inkâr etmiş isede maktûlun biraderi 
Mahmud Destan’ın memleketinden avdetinde götürüb zahire anbarına koymuş 
olduğu seksen kıyye barut ile seksen deste fişeği anbardan ihrâc eylemesi biraderi 
Mustafa’nın Destan’a tebeyyün eylemesinden dolayı miyânelerinde bazı mertebe-i 
münâzaa sebk etmiş olmasıyla leyle-i mezkûrede biraderi Mustafa ve Destan ve 
kendüsü birlikde mezkûr köşkde yaturlar iken saat dört karârlarında atılan silâh 
sedasından kendüsü uyanarak merkûm Destan’ın elinde boş tabanca ile Mustafa 
ayağı ucunda durduğunu görünce merkûm kendu göğsüne tabanca tutarak işte malın 
cümlesi sana kaldı sakın maddeyi kimseye söyleme soğra septe öldürdüm dediğini ve 
çiftçi bir işgini dahi leyle-i mezkûrede zikr olunan köşkün holisinde yaturlar iken bir 
tüfenk sedası işüdub bir çâr-yek sonra merkûm Destan’ın köşkün kapusundan 
çıkarak [s.73] bir müddet sersem sersem gezdikden sonra savaşdığı ma‘a’l-kasem 
ihbâr etmiş olmalarına ve merkûm Destan mukaddema merkûmûn Mustafa ve 
Mahmud’un pederlerinin hal-i cinayetde ona ve ba‘de kendulerine hizmet ve 
kenduleri hadis almış bulundukları cihetle emurlarını ru’iyyet idub haylice akçe 
sahibi olarak bir aralık memlekete cânibine gidub avdetinde Mustafa’nın seni reside 
olmağla merkûmu evvelki gibi ahz ve i‘tâ işlerine karışdırmadığı ve Mahmud dahi 
on beş yaşında sersem bir çocuk idüğü cümle-i tahkîkâtdan bulunmasına nazaran 
Destan’ın inkârı vâhi olub Mustafa’yı ortadan kaldırarak Mahmud’un idaresini yine 
eline alub malını yemek tasvriyle katl-i mezbûre cür’et eylediği tahakkuk etmiş 
olduğundan merkûm Destan’ın yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tatbîkân icrâ-yı 
mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr kılınmış ve müfâd-ı iş‘âre nazaran merkûm Destan’ın 
Mustafa’yı taammüden katl eylediği ihbârât-ı vâkı ve emârât-ı mersûde ile tebeyyün 
etmiş olduğundan ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâm olunur deyü 
muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Destan’ın bu hükme tatbîkân bir münâsib 
mahalde salb ile i‘dâm-ı bâbında lâzım gelen emr-i şerîifimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Destan’ın ber-
mûcib-i kanûn-ı cezâ bir münâsib mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 
2 Receb [1]292 M.4 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.73/B.38] 

Hüküm 1: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnumm müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murassa‘ osmanî nişân-ı hümâyûmla birinci mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim Redif Paşa iclâluhûya hüküm ki.  
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Manastır Kazâsı’nda Poşiran Karyesinde vukû‘ bulan katl ve gasb ve ıtlâk 
maddelerinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-
ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde Debre Bala Kazâsı eşkıyasından otuz iki nefer 
eşhâs-ı gece karye-i merkûmeyi basub İstoban veledi Nikola’yı tüfenk kurşunuyla 
katl ve on üç hâneyi ihrâk etdikden sonra bir takım eşya ve bir re’s bargir gasb iderek 
savaşdıkları istihbâr olunması üzerine süvâri asâkir zâbtiyyeden tahmîl ve onbaşı 
Osman ve neferâtdan Mehmed ve taraf-ı şer‘i şerîfden Abdurrahman ve muhâsara 
Salih ve cerh-i Nikola karye-i merkûmeye i‘zâm olunarak maktûl-ı merkûmûn keşf 
ve muâyenesi icrâ-i katl-i vâkıada arka tarafından kurşunla mecrûhen vefât etmiş 
olduğu bâ-junâl olan olduğuna ve Debre Kazâsında vâki‘ Tapuyan Karyesinde 
ahâlisinden ve Debre eşkıyası rüvasatından* Seyfodan ve Melik ve Rüstemin kırk 
elli kadar rüfekasıyla geçen sene Manastır ve Ohri taraflarına tecavüzen envâi zülm 
ve taaddisî ictisâr etmiş oldukları halde üzerlerine sevk olunan kuvve-i askerîyyeden 
istihbâr etmeleriyle bu defaki fazîha dahi onlardan olmak ağır ihtimalden bulunmuş 
olduğuna binâen merkûmûn Seyfodan ve Melik ve Rüstem ala götürülerek evvel-
emirde ahâli-i merkûmeden mazlûm ve müddeî bulunanlar celb ile isticvâb olarakda 
içlerinden Sibas nam kimesne akşam üzeri köyün kabristanında görmüş olduğu otuz 
iki nefer Debreli eşhâs kendüsüyle karyeleri ahâlisinden Tağvamca ve İspas ve 
Ostayan celb ile bir müddet haps etdikden sonra eşhâs-ı merkûmeden bir takımın 
karyeye duhûl ile gasb etdikleri eşyayı merkûm Tağvamca’nın bargirine tahmîl 
iderek içlerinden birinin kurşun atub Ostoyan’ı katl ve hânesiyle daha birçok 
hânelerin ve kendu hânesi ihrâk ve kendüsüyle İspas ve Tağvamca’yı tüfenkler ile 
darb iderek Balkan’a îsâl ile ferdası salıverdikleri takrîr etmiş olmalarıyla eşkıya-ı 
merkûmenin istintâklarına lede’l-ibtidâr kaziyyede medhallerini külliyen inkâr etmiş 
oldukları halde karye-i merkûme ahâlisinden Parutolun İlya merkûmûn Malik ve 
Rüstem’i teşhîr ile eşkıya-ı merkûmeden ikisi bunlar olduğu ba‘de’l-tahlîf ihbâr 
etmiş olmasına ve tahkîkât-ı sâireye nazaran fazîha-i mezbûrenin merkûmûn 
Seyfo’dan ve Melik ve Rüstem ile rüfekatlarından bulunan eşkıya-ı sâire-i 
meçhûleden sudûru tebeyyün etmiş olduğundan merkûmûn kanûnen icrâ-yı 
mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve tahkîkât-ı merkûmeye nazaran merkûm 
Seyfodan mezbûreden Rüstem ve meçhûl olan bir takım Debre eşkiyası başına cem‘ 
iderek gece karye-i merkûmeyi basub teshîb emlak ve ihrâk-ı büyût ve katl-i nefs 
cinayeti icrâ etmiş ve eğerci katl-i mezbûrun bâ-ef‘al-i mübâşir içlerinden hangisi 
olduğu ta‘yîn -i kabl olamamış isede yüz seksen birinci madde-i kanûniyede katl ve 
cerh ve darb-ı fi‘lleri bilmek ihtilâl ve teshîb ve gâret emvâl ile beraber icrâ olunur 
ise bunlara bâ-husûsa cesaret etdiklerine görecekleri cezâlardan başka bu hal-i 
ihtilâlde sebeb ve mahrek ve mûcibi olanlar dahi galebiyle bu fi‘lleri işlemiş gibi 
cezâ görürler fakat emr ve kısâsda hükm-i şer‘îyye ise icrâ olunur yüz yetmiş 
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dördüncü madde-i kanûniyyede dahi bir kimse min-gary-i taammüdin bir şâhs-ı ıtlâk 
etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar 
bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâ-yı 
berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs i‘dâm olunur deyü muharrer 
bulunmuş olduğundan merkûm Seyfodan’da bu ferdin mûcibi ve cem‘iyyet-i 
şekâvetin re’si olması cihetle mevadd-ı mezbûre ihtâmını tatbîkân münâsib bir 
mahallde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve diğerleri hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i 
mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî müşâr-
ileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ merkûm Seyfodan’ın münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 8 Receb [1]292 M. 10 Ağustos [1]292 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 2: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Ömer Fevzi iclâluhûya hüküm ki. 

Siroz Kazâsına tâbi‘ Butakva Karyeli muhtarı berber Mustafa ve karındaşı Ali 
Pehlivan ile karye-i mezkûreli İlyas Beğle çiftliği müstaciri Arnavud Abdulhalim’ın 
adamı Cafer’in katl ve mezbûr Mustafa’ın zevcesi Aişe bint Ali’nin cerh 
olunmalarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müretteb meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinden doksan senesi Ramazan’ın 
sekizinci Çarşamba günü mezbûran muhtar Mustafa ile biraderi Ali Pehlivan ve 
zevceleri Aişe’ler ile beraber karye-i merkûmede bir saat mesafede kâin tarlalarında 
mısır toplamakda oldukları halde merkûman Arnavud Abdulhalim ve Cafer ile 
Abdulhalim’in adamlarından Ahmed ve Şa‘bân müsellehan gelerek birer el tabanca 
atub muhtar Mustafa’yı ve zevcesini cerh etdiklerinden Ali Pehlivan zevcesi Aişe ile 
firar ederken Ahmed ile Şa‘bân bi’l-takîb birkaç el silâh daha atarak Ali Pehlivan’ı 
cerh etdikden sonra halen nez‘ada olunan Mustafa’yı Ahmed bir tabanca daha atarak 
ol anda vefât etdiği ve bu arbede esnâsında merkûm Cafer’in kurşun carihasıyla 
müteessiren vefât etdiği iddi‘â olunması ve bu arbedeye sebeb-i zikr olunan tarlalar 
çiftliğin sahibi ile müstacir merkûm beyninde münâzaa kıyye olarak me’mûr mahsûs 
ma‘rifetiyle keşfi tarafeyn beyninde karârlaşdırılmış olduğu halde merkûman 
Mustafa ve biraderi Ali Pehlivan yevm-i mezkûrde mısırımız hasadını topladıklarını 
Abdulhalim haber alarak o civarda bulunan asâkir zâbtiyyeden Mustafa Çavuş ihbâr 
ile Mustafa Çavuş me’mûr gelinceye kadar tevkif olunmasını merkûman muhtarı 
Mustafa ve biraderi Ali Pehlivan tenbiye etmiş olduğu halde ilgâ etmemeleri 
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kaziyyesi idüğü istihbâr kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
bunlardan Abdulhalim vâkıa günü mezbûr İlyas’ın çiftliğinde bulunduğu halde 
Cafer’in muhtar Mustafa ve biraderi Ali Pehlivan taraflarından i‘dâm olunduğunu 
haber alarak merkûman Şa‘bân ve Ahmed ile beraber gidub Cafer’in meyyitini Cuma 
Mahallesine nakl etdiklerini beyân ve merkûman Ahmed ve Şa‘bân dahi bu yolda 
idare-i lisân ile kaziyede medhallerini inkâr etmiş iselerde Çayır Mahallesi 
ahâlisinden Mustafa bin Salih vâkıa günü maktele bir iki dönüm mahallde bulunub 
gürüldüyü işiderek bakdığında kaziyyenin iddi‘â ve istihbâr olunduğu vechle 
vukû‘nu gördüğünü ve buyurubla Hüseyin yevm-i mezkûrde maktele yirmi dönüm 
mesafe olan tarlasında iken merkûm Abdulhalim ile teşhîs idemediği üç nefer 
Arnavud gelerek bir çâr-yek sonra bir gürüldü zuhûr idub ibtidâ dört el ve 
müte‘âkıben dahi bir el silâh atıldıkdan sonra merkûm Abdulhalim’in yanında iki 
Arnavud bulunduğu ve bir insan meyyiti arabaya konulmuş olduğu halde giderler 
iken Abdulhalim kenduyu görüb bak Hüseyin muhtar berber Mustafa bize ne yabdı 
Cafer’i öldürdü cenazesini Cuma mahallesine nakl ediyoruz dediğini ve mezkûr 
Cuma Mahalleli Emin arbede-i mezbûre esnâsında Ali Pehlivan’ın kaçmağda olduğu 
halde Ahmed ve Şa‘bân bi’l-takîb yedi el ateş atarak Ali Pehlivan yere düşdükden 
sonra Ahmed ile Şa‘bân’ın geru döndüklerini ve biraz zaman mürûrunda Abdulhalim 
ve Şa‘bân’ın Cafer’in meyyitini arabaya tahmîlen Cuma Mahallesine doğru 
götürdüklerini kendu tarlasından müşâhede edub Ali Pehlivan’da silâh göremediğini 
söylemiş olmasına ve Abdulhalim ile Ahmed ve Şa‘bân ise ma‘razı defini kal-i 
kalem aldıkları kahatının sıhhatini isbat idememelerine ve tahkîkât ve emârât-ı 
sâireye nazaran inkârları vâhî olub merkûman berber Mustafa ve Ali Pehlivan’ın 
bunlar taraflarından müteammüden katl ve Aişe’lerin cerh olunduğu tebeyyğn etmiş 
olduğundan merkûman Abdulhalim ile Ahmed ve Şa‘bân’ın yüz yetmişinci ve kırk 
beşinci mevâdd-ı kanûniyye ahkâmına tevfîkân icrâ-yı mücâzâtları iş‘âr olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran zikr-i ef‘âl-i katliyye ve carihanın merkûmûn Abdulhalim ve 
Ahmed ve Şa‘bân taraflarından taammüden ve müşterekân sudûru ihbârât-ı vâkıa ve 
emârât-ı mevcûde ile tebeyyün etmiş ve mezkûr yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede 
bir kimsenin kâtil olduğunu kanûnen tebeyyün eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm 
olunur ve kırk beşinci madde-i kanûniyyede bir cürmün müşterek fâ‘illerine kanûnen 
sırahati olmayan mevâdda ol-cürmün fâ‘l-i müstakli gibi mücâzât olunur deyü 
muharrer bulunduğundan maddeteyn-i mezkûreteyn ihtâmına kanûnen merkûmûn 
Abdulhalim ve Ahmed ve Şa‘bân’nın münâsib bir mahallde i‘dâm olunmaları 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme Abdulhalim ve Ahmed ve Şa‘bân’ın ber-
mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib mahallde i‘dâmlarına mübâderet eyleyesin. 

Fî 17 Receb [1]292 M. 19 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.75/B.39] 
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Hüküm 1: Suriye Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hamdi Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Şam-ı şerîf Sancağı mülhakâtından Vadi Berde Nâhiyesi’ne tâbi‘ Küfr-ü Avamir 
Karyeli mekârrî esnâfından Ali bin Esad Bagi nam kimesnenin kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyet mazbatası Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde Cebel-i Lübnan’da kâin Şuf 
Kazâsına tâbi‘ Armun Karyeli Vehiyy bin Hamud el-Cevheri’nin Esad el-Rafur ile 
Kasım Yahta’nın dükkanlarından bazı eşya sirkat etmesinden dolayı tevkîf olunarak 
Kazâ-i mezbûr muhâkemesinde istintâkı icrâ olundukda mezkûr sirkatlere 
mücâseretle beraber merkûm Ali Bagi’yi dahi Beyrut yolunda Vadi el-Harir nam 
mahallede kurşun ile katl iderek kemerinde bulunan akçesini ve zahire mahmûl olan 
ester ve merkebini aldığını ikrâr etmiş olduğundan merkûm Vehiyy maktûlun civar 
maktelde bulunan boş kemeriyle beraber Cebel mezkûr mutasarrıflığından Şam-ı 
şerîfe gönderilmesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Vehiyy sebk-i 
ikrârını inkâr etmiş olduğu halde muhakeme-i mezkûrede ikrârını istimâ‘ idenlerden 
kâtib Mehmed es-Seyyid ve müfîd Ali talebi ile muvacehle idildiğinde muhakeme-i 
mezkûrede zabt olunmuş olan ifâdesi vechle zikr olunan mahallede merkûm Ali 
Bagi’yi tasdîk iderek Kasım Yahta’nın dükkanından sirkat eylediği çifteyi silâh 
taşımak memnû‘dur deyü merkûm Ali nez‘-i kıyâm etmesinden nâşi mezkûr çiftenin 
kurşun mamlû tekennî ateşleyerek kurşun merkûm Ali’nin sol böğründen girub sağ 
böğründen çıkmış olduğundan carihisi teessiriyle vefât etdiğini ve mezkûr kemerde 
bulunan iki beyaz mecidî ile mezkûr ester ve merkebi zahireleriyle beraber gasb 
iderek esteri satmak üzere Beyrut’a götürdüğünde maktûl-ı merkûmûn malı olduğu 
anlaşılmasıyla mekkarî şeyhi tarafından zabt edildiğini ikrâr etmiş ve şu halde katl-i 
mezbûr kat‘-i tarîk yolunda vukû‘ bulmuş olduğundan merkûm Vehiyy’in altmış 
ikinci madde-i kanûniyye ilavesine tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Vehiyy’in kat‘-i tarîk yolunda merkûm 
Ali Bagi’yi katl ile akçe ve emvâlini gasb eylediği ikrârıyla tebeyyün eylediğine ve 
mezkûr altmış ikinci madde-i kanûniyye ilavesinde dağlarda ve kırlarda müsellehan 
gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını irtikâb iden eşhâs-ı hâl ve 
saffet ve derece-i şekâvetlerine göre muvakkaten veyahud muebberan küreğe konulur 
fakat içlerinden bu cinayetde sabıkalu ve şekâvet-i müstemmirre ashâbından olanlar 
veyahud tuttukları eşhâsa işkence ve gaddarane sûretle eziyet idenler veya kat‘-i tarîk 
yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm olunur deyü muharrer 
bulunduğuna mebnî merkûm Vehiyy’in bu hükme tevfîkân mahallinde salb ile i‘dâm 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-
vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Vehiyy’in ber-mûcib-i 
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kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 17 
Receb [1]292 M. 19 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olun birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hüsnü Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler 
Beğiliği pâyelûlerinden Karahisar-ı Sahib Sancağı mutasarrıfı Ömer Lütfi Paşa 
dâmet muâlihûya ve Karahisar-ı Sahib Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-
yı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  

Karahisar-ı Sahib sancağında asâkir zâbtiyyesi neferâtından Gerdan oğlu Ahmed’in 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı 
Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Zi’l-ka‘de’sinin selhî olan Salı 
günü saat on bir raddelerinde mezbûr Ahmed neferât-ı zâbtiyyeden Ali Osman ve 
Ahmed oğlu İbrahim ve sürücü Mehmed ile beraber Kazâ-i mezkûrede medfûn Ali 
Rumî hazretlerinin türbesini ziyarete giderler iken türbeye bir dönüm mesafe 
kaldıklarında türbedâr Derviş Kanber Ali önlerine çıkarak bunları tenkîle çalışub ısga 
itmediklerinden merkûm Derviş Kanber Ali saçma ve bulma mamlû tüfengini atarak 
Ahmed’in göğsünden cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı 
istittâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Kanber Ali kendüsü asâkir-i redîf efrâdından 
bulunmağla ta‘lime götürmek içün mukaddema asâkir zâbtiyye kendüsünu tutmuş 
olduklarından neferât-ı merkûmenin o gün türbeye doğru geldiklerini görünce yine 
tutmağa geldiklerini nâhib olarak gelmeyeniz demiş isede ısgâ etmediklerinden 
evvela yanında bulunan Rabo Bori ve Bade hânesine bi’l-duhûl almış olduğu tüfengi 
atarak mezbûr Ahmed’i cerh ve katl eylediğini tav‘an ikrâr etmiş olduğundan icrâ-yı 
mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil Kanber Ali’nin 
maktûl Gerdan oğlu Ahmed’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘an ikrârıyla 
ba‘de’l-subût def‘ makâmında irâd eylediği gülam-ı def‘i Salih cevab-ı şer‘î 
olmamağla mûcib-i kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğunu beyândan ibâret 
olduğundan vârisân-ı kebirân-ı mezbûrandan hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv 
eylemedikleri veya sulhâ rağbet olmadıkları halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn kısâsına iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret 
kılınmış hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğüne binâen cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma 
vâki‘ olan işaret mûcibince tüfenk kurşunuyla katl eylediği ikrârıyla nizâmen sabit 
olarak kâtil-i mezkûmun icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğüne binâen 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma vâki‘ olan işaret mûcibince maktûlun 
veresesinden birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya uha rağbet etmedikleri halde 
kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı ve eğer vârisâ-ı merkûmandan birisi kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv ider veya sulh taleb olur ise ol-halde kısâsı sâkıt ve mesele-i diniye 
münkaleb olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd ve 
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tarîh-i hasbi tasrîh kılınarak keyfiyetin bâ-mazbata ve tahrîrât iş‘âr olunmsı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı 
husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem sunûh 
ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh ve icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 21 Receb [1]292 M. 23 Ağustos 1875 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 3: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Berat sancağı mutasarrıfı Salah Aldin Beğ dâmet uluvvuhûya ve Berat 
kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Berat kazâsına tâbi‘ Ferişyak karyeli Feyzullah Hacı’nın kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müretteb meclis-i temyîz-
i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle 
ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
merkûm Feyzüleddin bir gün karye-i merkûmeli Abdulhalim bin Ömer tarafından 
balta ile cerh ve katl olunduğu isthibâr kılınması üzerine keşf etdirildikde sol 
omuzundan göğsüne kadar görülen başta carihasından müteessiren vefât eylediği ve 
maktûl-ı merkûmûn inekleri maktûlun tarlasına girmiş olmasından dolayı 
beyinlerinde tahadüs iden münâzaada kâtilin karındaşı on iki yaşında Hacı maktûl-ı 
merkûmûn tutub Abdulhalim’in balta ile cerh ve katl etmiş olduğu ifâde olunmuş ve 
maktûlun karındaşı İsmail dahi kaziyyenin bu minvâl üzerine vukû‘unu beyân ile 
icrâ-yı icâbını iddi‘â etmiş olmasıyla tedkîkât-ı istintâkıyye elede’l-ibtidâr merkûm 
Abdulhalim o gün akşama kadar Beşve Karyesi senavirindeki değirmanda olduğunu 
ve mezbûr Hacı dahi nerede bulunduğunu bilemediğini beyân ile kaziyede 
medhallerini inkâr etmiş iselerde karye-i merkûmeli Salih ve Adam ve Salef fi‘l-i 
katlin ber-vech-i muharrer ineklerin tarlaya girmesinden dolayı tahadüs iden 
münâzaa esnâsında merkûm Hacı’nın mu‘avenetiyle mezbûr Abdulhalim’den 
sudûrunu gördüklerini ve Hayrüddin ve Rüstem nam kimesneler dahi hadiseden 
sonra Abdulhalim’in hânesine gidub keyfiyetini sorduklarında Feyzullah’ı katl itdim 
dediğini işitdiklerini ma‘âl-kasem ihbâr etmelrine ve katlin baltası maktûlun yanında 
bulunmasına nazaran merkûmların inkârları vâhi olarak Abdulhalim’in min-gayr-i 
taammüdin katl ve karındaşının mu‘in olduğunu nizâmen tebeyyün eylediği gibi 
şer‘an dahi kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğundan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve 
iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î-i meâli dahi merkûm Abdulhalim’in mezbûr 
Feyzullah’ı mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğünü şahidât-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-
subût mûcibince kâtili mezbûrun kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret 
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olmağla bu sûretde verese-i maktûlden hiç birisi kâtili merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtili merkûmûn kısâs-ı 
iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin merkûm 
Abdulhalim’den sudûru ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile nizâmen ve mûcib-i 
kısâs idüğü şer‘an sabit olmağla ber-mûcib-i işaret fetvâhâne vereseden hiç birisi 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde huzurlarında icrâ-
yı kısâs ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i 
diniye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâ-yı 
kanûnisi tahdîd ve hüküm olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata iş‘âr olunması bâbına 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve merkûm Hacı 
hakkında dahi makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr 
kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-
ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket 
karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 21 Receb [1]292 M.23 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Berat sancağı Selahadin Beğ dâmet-uluvvuhuya ve Berat kazâsı nâib 
ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis mecduhû hüküm ki.  

Berat kazâsına tâbi‘ Rumi Karyesi sâkinlerinden Süleyman Çavuş’un cüret-i 
katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Teşrîn-i evvel’inin 
on dokuzuncu Cuma günü saat altı raddelerinde mezbûr Süleyman odun kesmek için 
ormana giderek oradan Garişva Karyeli İsmail’in odun kesmekle meşgul olduğunu 
gördüğünde Süleyman merkûm İsmail’e bu ormana ne hakk selahatiyle giderek ve 
ma’zûniyetle osman kesdik hak tasarrufun olmayan bir mahalladen odun kesmek 
câiz midir? deyü söylemesinden öldürmüş olduğu ve iddi‘â olunması ve keşf 
etdirildikde Süleyman’ın nâşi balta ile cerh olunarak üç saat mürûrunda müteessiren 
vefât eylediği haber verilmesi üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr 
İsmail’in yavm-i mezkûrde zikr olunan ormandan hatab kat‘ile meşgul iken merkûm 
Süleyman ile zımda Zeynel nam şâhıs bi’l-vürûd sen burada ne gezer ve niçün odun 
kesersin deyü üzerine hücûm iderek zımnında Zeynel yedinde olan baltayı 



251 
 

kendüsünu urmak üzere salladığından balta Süleyman’a tesadüf iderek cerh etdiğini 
beyân ile kendi medhalini inkâr etmiş isede İsmail Tahir ve Zinde Zeynel ve 
Mehmed Abdulhamid ve Salef yezm-i mezkûrde koru civarında kimisi sığır ra’y ider 
kimisi bir behirlik eyler iken merkûm İsmail gelub odun kesmek ve Süleyman 
yetuşub man‘-i kıyâm eylemiş olması üzerine İsmail’in ber-vechi iddi‘â Süleyman’ı 
cerh eylediğini gördüklerini ve Kerhad ve Ömer dahi o gün Süleyman’ı mecrûhen 
hânesine götürüldüğünü işiderek istifsâr-ı keyfiyyet eylediklerinde cârihi merkûm 
İsmail olduğu söyleyub iki saat sonra teslîm-i ruh eylemiş olduğunu vicâhen ihbâr 
etmelerine nazaran İsmail’in te’vîl ve inkârı vâhi olarak ber-mûcib-i iddi‘â katl-i 
mezkûrun kendüsünden sudûr etdiğini tahakkuk etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı 
[s.77] inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm İsmail mezbûr 
Süleyman’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tebeyyün-i muaddele ile ba‘de’l-
subût Süleyman’ın vârisleri Saliha ve Fatma’nın huzurlarında katl-i merkûmûn 
kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde vârisân-ı 
merkûmandan hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri 
halde talebleriyle bi-zâtihi huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-
i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr ve işaret kılınmış ve meâl-i iş‘âra 
nazaran fi‘l-i katlin İsmail’den sudûru ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen sabit ol-bâbda 
ceryan iden mürâfa‘a-i şer‘îyyede ise kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan 
kâtil-i merkûmûn fetvâhâne işareti mûcibince kısâsının icrâsı ve eğer vereseden birisi 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv ider veyahud sulhâ rağbet eyler ise kısâsı sâkıt ve 
mesele-i diniye münkaleb olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla keyfiyetinin bâ-
mazbata ve tahrîrât inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhâneme sunûh ve sudûr 
eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâsı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 21 Receb [1]292 M. 23 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.77/B.40]  

Der-zamân sadr-ı sudûr el-vüzerâ Mahmud Nedim Paşa Fî 25 Recep [1]292 M. 
27 Ağustos 1875 

Hüküm 1: Suriye Vilâyeti Vâlîsi olun birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hamdi Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Şam-ı şerîf sakinelerinden Fatma bint Mehmed Dergi’nin kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ ve Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyet mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
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lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde doksan iki senesi Muharrem’inin beşinci Perşembe günü akşamüzeri 
mezbûr Fatma İskenderi’den Şam-ı şerîfe bi’l-vürûd Yeni Çarşudan doğru pederinin 
konağına gider iken İran Devleti’nin Şam-ı Şerîf’de bulunan Kâr-perdazhânesi 
kavaslarından Şamil Süleyman Hüseyin Hindi mezbûreyi tutub ırzına tasallut içün 
hânesine götürmek murâd etdiği halde mezbûre muvâfakat etmeyerek atâlen lisân 
etmesi üzerine merkûm Süleyman mezbûrenin arkasına düşerek Asruniye 
Çarşusunda yetişub kama ile sol koltuğu üzerinden cerh ve katl eylediği iddi‘â 
olunması ve mezbûre keşf etdirildikde cerh-i mezkûrden vefât eylediği tabib 
tarafından raport ile bildirilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Süleyman katl-i mezkûrde medhalini külliyen inkâr etmiş isede o gün akşam 
üzerinden beş on dakika sonra mezbûre Asruniye Çarşusundan giderken merkûm 
Süleyman koşarak arkasından yetişmesiyle beraber kama ile cerh edub ol-anda 
düşerek vefât eylediği ustuvânzâde Mehmed Emin ve Seyyid Yahya El-Atar ve Salih 
taraflarından ve merkûm Süleyman mezbûreyi Yeni Çarşuda tutduğunda mezbûrenin 
vukû‘ bulan feryadına mebnî terk ederek Asruniye Çarşusuna geldiklerinde mezbûre 
o beni öldürdü! demesiyle dönüb arkasına bakdığında merkûm Süleyman’ın elinde 
alet-i cârihi olarak kaçmakda olduğu ve mezbûrenin yere düşüb fevt olduğunu 
gördüğünü mezbûrenin eşyasını taşımakda olan hamal Davud bin Guru kasemle 
ihbâr etmiş olmasına nazaran merkûm Süleyman’ın inkârı vâhi olub taammüden katl-
i mezbûru îka‘ etmiş olduğu tebeyyün etmiş idüğünden kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı 
iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Süleyman’ın mezbûre Fatma’yı 
taammüden katl eylediği ihbârât-ı vâkıa ile anlaşılmış idüğünden yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğundan bu hükme tevfîkân 
merkûmûn münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm 
Süleyman’ın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına 
mübâderet eyleyesin. Fî 27 Receb [1]292 M.29 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hüsnü Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Danişmendlu kazâsına tâbi‘ Zille karyesi ahâlisinden İsmail oğlu Kör Süleyman’ın 
kâtili hakkında icrâ hakkında kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât-ı 
ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-
ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen üç senesi Rebî’ü’l-
evvel’inin on dördüncü Cumartesi gecesi mezbûr Süleyman hânesinin damu üzerinde 
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yalnızca yatur iken sabaha ta‘yîn hizmetkârı Keçibo Aşiretinden Abdi oğlu Hasan 
gelub çifte tüfenk kurşunuyla başından urub katl eylediği iddi‘â ve buna sebeb 
merkûm Hasan’ın mezbûr Süleyman’ın zevcesi Aişe’ye fi‘l-i şenî‘ icrâ eylediğini 
Sülayman’ın vâlidesi görüb oğluna söyleyeceğini ifâde eylemiş kaziyyesi olduğu 
inbâ olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Hasan 
mezbûre Aişe’nin kendüsüne zevcemi öldürde sana varayım dediğinden ber-vech-i 
iddi‘â merkûm Süleyman’ı katl eylediğini i‘tiraf eylediği halde tekrar edilen 
istintâkda tahvîl-i lisân iderek Yusuf bana teşvîk ve iğfâliyle merkûm Süleyman’ı 
Dülgu Veli ile beraber katl etdiklerini irâd etmiş isede mezbûre Aişe merkûme ile söz 
söylediğini inkâr etmiş ve merkûm Dülgü Veli maktûl olub Yusuf bana teşvîk ve 
iğfâli dahi merkûmûn kul mücerredinden kalarak usûlen sabit olamamış olmasına ve 
merkûm Hasan’ın ber-vech-i muharrer iden ikrârını meclis a‘zâsından Hacı Hasan ve 
Ali yüzüne karşu kasemle ihbâr eylemelerine nazaran mezbûr Hasan’ın kul ahiri vâhi 
oalrak ber-vech-i iddi‘â taammüden katl-i mezbûru îka‘ etmiş olduğu tebeyyün 
eylemiş olduğundan merkûm Hasan’ın kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân 
olunmuş ve tahkîkât-ı ma‘rûzaya nazaran merkûm Hasan’ın hidmet eylediği 
Süleyman’ın ırzına hıyânetle beraber bu fezahatdan mu‘atebe olmak veyahud zevcesi 
Aişe’yi almak içün bi’l-ahire kendüsünu dahi taammüden çifte tüfenk kurşunuyla 
urub katl eylediği ikrârı ve ihbârât-ı vâkıa ile tebeyyün eylediğinden yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler 
ise i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna merkûm Hasan’ın bu hükme 
tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm 
Hasan’ın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bie mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin. Fî 27 Receb [1]292 M.29 Ağustos 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’i ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Avlonya kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  

Avlonya kazâsında vâki‘ Simak memlahası kolcilerinden Permedi kazâsına tâbi‘ 
Kayca karyeli Hüseyin’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd 
iden iki kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i 
livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen 
sekiz senesi Teşrin-i sâni’nin yirmi ikinci günü saat altı raddelerinde merkûm 
Hüseyin memlaha-i mezkûre hâsılatıyla kumpanya akçesinden dokuz bin iki yüz 
guruş Avlonya kasabasına götürürken Berat Kazâsına tâbi‘ Levan Şa‘bân Karyesi 
hudûdunda ensesinden çifte kurşun ile katl edilub meblağ-i mezbûrun gasb edilmiş 
olduğu ve katli Berat Kazâsına müzâfe Lebofşe Karyeli Kula veledi Tuna istikâ 
idüğü tahkîk kalındığı beyân olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
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ibtidâr mezbûr Kula akd-i altun etmiş olduğu memlaha-i mezkûre kolcilarından 
Süleyka Karyeli Muharrem vukû‘atında evvel hastalandığından merkûmu li-ecli’t-
tedavî Berat Kazâsına götürüb iki hafta kadar durduktan sonra memlahaya ric‘at 
etdiklerinde maktûl Hüseyin niçün Muharrerm ile bu kadar Berat’da oturduk deyü 
kendüsünu tekrîr etmiş olduğu cihetle darılub hânesine avdetle merkûm Hüseyin’in 
yevm-i mezkûrde Avlonya’ya para götüreceğini tahkîk eylediğinden katl etmek ve 
nezdinde bulunan parayı almak tasvîriyle sabahleyin hayvanına rakiyyen hânesinden 
hareketle Samak Kayığı nam mahallede mezbûr Hüseyin ile buluşub esnâ-yı râhde 
beraber giderler iken çifte kurşunu mamlû tabancasını atub merkûmu katl ile henbede 
bulunan parayı gasb iderek hânesinde sanduğuna vaz‘ eylediğini ikrâr etmiş ve 
mağsûbe-i akçe merkûmûn pederi ma‘rifetiyle buldurulub zahire ihraç etdirilmiş 
olmasına nazaran merkûm Kula’nın gasb-ı mal içün taammüden îkâ‘-i katl eylediği 
tahakkuk etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli 
dahi merkûm Kula mezbûr Hüseyin’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediğine dâir 
tav‘an vâki‘ olan ikrârı şahidât-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince vârisleri olan 
Senile ve Tuti ve Yones hatunlarında kâtil-i merkûmûn kısâasına hüküm olunduğunu 
beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i merkûmeden hiç birisi kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun gasb-ı mal içün merkûm 
Kula’dan sudûr eylediği ikrârı ve emârât ile tahakkuk iderek katl-i merkûmûn 
kanûnen i‘dâmı lâzım geldiği misüllû şer‘an dahi kısâs ile mahkûm bulunmuş 
olduğundan ber-mûcib-i işaret-i fetvâhâne vereseden hiç birisi katl-i merkûmu ‘afv 
veya sulhâ rağbet etmedikler ihalde talebleriyle huzurlarında kısâsının icrâ olunması 
ve eğer vereseden biri ‘afv ider veya sulhâ vukû‘ bulur ise ol-halde kısâsına sâkıt 
olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin îfâsıyla tertib idecek mücâzât-ı kanûniyyeye hâvî 
lâzım gelen mazbatanın i‘lâm-ı şer‘î ile beraber bu tarafa gönderilmesi bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî 
vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-
yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve alâ-kil-et-takdîreyen keyfiyetinin der-bâr-ı 
şevket karâr mülûkâneme tahrîr ve iş‘âre mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Şa‘bân [1]292 
M.4 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.79/B.41] 

Hüküm 1: Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Naşid Paşa iclâluhûya ve Devrekânî Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  
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Kastamonu Sancağında vâki‘ Derkânî Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yüzfoca civarında Çalıka 
Karyeli Kara Mehmed oğlu Mehmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası i‘lâm-ı 
şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi 
Şa‘bân’ının on ikinci günü mezbûr Mehmed tarlada çift sürerken karındaşı Kamil 
gelub beyinlerinde tekevvün iden münâzaada Kamil yedinde bulunan kebîr bıçakla 
Mehmed’i göbeği altından cerh ve katl eylediği verese tarafından iddi‘â olunması ve 
inde’l- keşf-i mezbûr Mehmed’in göneği altından bıçakla cerh olunub müteessiren 
vefât eylediği i‘lâm olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istitânkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Kamil katl-i mezkûrde medhalini inkâr etmiş ve Ümid oğlu Abidin ve Hoca 
oğlu Hacı İbrahim ve Süleyman ve Ak Mehmed oğlu Hüseyin ve Ali usta oğlu Bekir 
dahi münâzaa-i mezbûrede ibtidâ mezbûr Mehmed Kamil’in üzerine bıçakla hücûm 
etdiğinden Kamil dahi bıçağı çekerek Mehmed’i cerh ve katl etdiğini ikrâr eylediğini 
haber vermiş iselerde bu kavlî nahiye-i mezkûre müdir ve nâib tasdîk etmeyub 
merkûm Kamil’in huzurlarında sebket iden ikrârı kaziyyenin ber-vech-i iddi‘â 
vukû‘na dâir olduğunu ihbâr edub bu kavlî ihtiyâr meclisi a‘zâsından ma‘lûmü’l-
esâmi kimesler dahi tasdîk eylemiş olmalarına nazaran merkûm Kamil’in biraderi 
Mehmed’i esnâ-yı münâzaada fevrân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin katl eylediği 
tahakkık eymiş ve icrâ olunan mürâfa‘a-i şer‘îyyede kâtil-i merkûmûn icrâ-yı 
kısâsına hüküm olunmuş olduğundan icrâ-yı icâbı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi merkûm Kamil’in mezbûr Mehmed’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediğine dâir tav‘an sebk-i ikârı şahidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince 
müddeî-tan-ı ecîl ve Vehi Fatma ve diğer Fatma’nın huzurlarında talebleriyle kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde müddeî-
tân-ı mezbûrtândan biri kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘âfv veya sulhâ rağbet etmedikleri 
halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn bir nühm-i şer‘î kısâs-ı iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı şer‘îyye işaret kılınmış ve müfâd-ı 
iş‘ârına nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin merkûm Kamil’den sudûru ihbâr olunan ikrârıyla nizâmen ve fi‘l-i katlin 
mûcib-i kısâs idüğü şer‘an sabit olarak icrâ-yı kısâsına hüküm olunub i‘lâm-ı cânib-i 
fetvâhâneden dahi kabul ve tasdîk kılınmış idüğünden ber-mûcib-i işaret-i fetvâhâne 
verese-i maktûl katl-i merkûmu kısâsdan ‘afv etmedikleri halde icrâ-yı kısâs ve 
verese-i kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet eyledikleri takrîrde kanûnen lâzım gelen 
cezânın ta‘yîn i ile keyfiyyet bâ-mazbata bildirilmesi bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechle icrâ-yı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî 
vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-
yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet derbâr-ı 
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şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 16 Şa‘bân [1]292 
M.17 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Haleb Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim Esad Muhlis Paşa iclâluhûya ve Belen Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  

Haleb sancağında vâki‘ Belen Kazâlı Boz Ali oğlu Ömer’in kâtili hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müretteb meclis-i 
temyîz-i livâ mazbatası i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan senesi Zi’l-ka‘de’sinin yirmi dördüncü Çarşamba gübü 
kasaba-i mezbûrede kâin vâkıa hânında Arnavud Mehmed’in oğlu Mehmed Ali 
Kırca oğlu Hüseyin ile güreş idub Hüseyin Mehmed Ali’yi altına aldığından mezbûr 
Ömer Hüseyin’i Mehmed Ali’nin üstünden kaldırub geruye çektidiğinde Mehmed 
Ali hemen kalkub belindeki sagir bıçağı çekerek Ömer’in kasığından cerh ve katl 
eylediği iddi‘â olunması ve keşf ve mu‘ayene etdirildikde mezbûr Ömer’in sağ 
kasığından bıçakla cerh olunarak müteessiren vefât eylediği raport ile bildirilmesi 
mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Mehmed Ali yevm-i 
mezkûrde mezbûr Hüseyin ile görülmüş idub mağlub olarak Ömer Hüseyin’i 
Mehmed Ali’nin üzerinden geru çekmesiyle kalkub firar ettidiğini beyân ile fi‘l-i 
cerhde medhalini inkâr etmiş isede Belen Kazâsı ahâlisinden Osman oğlu Ahmed ve 
Aşır oğlu diğer Ahmed ve Topal Kadir oğlu Şakir ve Hamil oğlu Hüseyin nam 
kimesneler katl-i mezbûrun ber-vech-i iddi‘â merkûm Mehmed Ali’den sudûrunu 
ma‘a’l-kasem vicâhen ihbâr itmelerine nazaran merkûm Mehmed Ali’nin inkârı vâhi 
olub Hüseyin ile güreş iderek mağlub olmasıyla bu hâl-i gasbını teshîh idub 
Hüseyin’in altından kalkdığında mezbûr Ömer’i mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü 
şahidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve 
müfâd-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin 
merkûm Mehmed Ali’den sudûru ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen sabit ve kısâsına hükm-
i şer‘î lâhık olmuş idüğünden zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti mûcibince 
verese-i maktûl kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde 
bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderlese kısâs-ı sâkıt 
mesele-i diniyye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kâtil-i 
merkûmûn kanûnen lâzım gelen cezâsı ta‘yîn olunarak keyfiyyetini bâ-mazbata ve 
i‘lâm-ı iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
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müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-
vech-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya müdâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetin derbâr-ı şevket karâr mülûkânem inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 
16 Şa‘bân [1]292 M. 17 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murasaa‘ osmanî nişân-ı hümâyunumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânını ha’iz ve hâmil olan Vezîrim Derviş Paşa iclâluhûya ve asâkir-i nizâmiyye-i 
şâhânem mîr-livâlarından Prizzin Sancağı mutasarrıfı Ali Paşa dâmet mu‘âlihûya ve 
Prizzin Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i zîde mecduhû 
hüküm ki. 

Geylân kazâsına tâbi‘ Estar Yanya karyeli Kurtiş bin İsmail’in madde-i kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası i‘lâm-ı şer‘î ve 
evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-
ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi 
Cemâziye’l-ahire’sinin üçüncü Cuma günü merkûm Kurtiş’in tarlasına komşusu 
Abdulfettah’ın hayvanatı girub ziyân etdiğinden dolayı beyinlerinde tekevvün iden 
münâzaa ensâsında Abdulfettah pişto kurşunuyla Kurtiş’i katl etdiği iddi‘â olunması 
ve keşf etdirildikde Kurtiş’in sağ küreği altına kurşun isabet iderek içerüde kalub sol 
kasının üzerinde dahi bir mikdar sopa yarası olduğu asâkir zâbtiyye-i neferâtdan 
Ramazan tarafından ifâde kılınması üzerine istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr 
Abdulfettah merkûm Kurtiş’in tarlasına hayvanlar girub irata zarar etmesinden nâşi 
Kurtiş bu bâbda kendüsünden şebt ideret yevm-i mezkûrde sabahleyin hânesi 
holisine gelerek büyük sopa ile kendüsünu darb ettiği esnâda dokuz on yaşında 
bulunan oğlu Bayram’ın derûnhâneden getürdüğü bir piştov alub usûl-ı uslûba 
endaht iderek Kurtiş sırtından urduğundan on hatve gidub düşdüğünü ikrâr eylediği 
meclis-i de‘avî-i kazâdan nâ-mazbata iş‘âr olunmuş olduğu hade meclis-i temyîz-i 
livâda tekrar edilen tedkîkâtda merkûm Abdulfettah medhalini ve sebk-i ikrârını 
külliyen inkâr eylemiş isede asâkir-i merkûm bölük ağası mu‘âvini Osman ile nefer 
Sadık mezbûr Abdulfettah tutulub zabıtaya götürülürek lede’l-isticvâb Kurtiş bir 
ziyân maddesinden dolayı sabahleyin hânesine gelub odun ile kendüsünun başına ve 
sırtına ve sağ eline şiddeten darb eylediğinden küçük oğlu Bayram’ın derûnhâneden 
çıkardığı piştovi atub sol eliyle Kurtiş’in üzerine boşaltmış idüğünden merkûmûn 
yere düşdüğünü takrîr eylediğini ve mezbûr Abdulfettah’ın sağ elinde ve başında 
darb eserleri gördüklerini ve meclis-i de‘âvîde dahi neferimiz dahi tekrîr etdiğini 
kasemle ihbâr eylemelerine nazaran katl-i mezkûrun feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin mezbûr Abdulfettah hiddet-i gaddar olduğu sabit olmuş isede kâtil-i 
merkûmûn şer‘an kısâs ile mahkûm olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr 
olunmuş ve i‘lâm-ı mezkûr meâli dahi mezbûr Abdulfettah’ın merkûm Kurtiş mûcib-
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i kısâs olan katl ile katl eylediğine dâir sebk-i ikrârı şahidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-
subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğunu beyândan ibâret olub bu 
sûretde maktûl-ı merkûmûn zevceleri Emine ve Rahibe’nin merkûmu kısâsdan ‘afv 
veya sulhâ rağbete etmedikleri halde huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı 
iktizâ ideceği i‘lâm-ı mezkûr zuhuruna cânib-i fetvâhâneden işaret kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Abdulfettah’ın mezbûr Kurtiş’i katl etmiş olduğu 
şer‘an sabit olarak icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğundan ber-mûcib-i işaret 
fetvâhâne verese tarafından mahzar-ı ‘afv olduğu halde kâtil-i merkûmûn icrâ-yı 
kısâsı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf 
ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-
i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 16 Şa‘bân [1]292 M.17 Eylül 
1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûyaya hüküm ki.  

Sofya sancağı mülhakâtından Dubniçe kasabasında vâki‘ Rile Manastırı 
hademesinden Ostoban veledi İspas ve Kırkval Karyeli Tereto veledi Paven ve 
Radomir Kazâsına tâbi‘ Durhan Karyeli İstoiçko veledi Angelko nam kimeslerin katl 
olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
dîvân-ı teymîz-i vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen yedi senesi Zî’l-
hicce’sinin yirmi birinci [s.81] Pazar günü ba‘de’l-asr merkûmlardan Ostoban 
Duniçe Kasabasına bir saat mesafede vâki‘ Nişan Köprüsüne on dakika mesafede 
bulunan şose tarîkin on hatve alt tarafında tarlada ve Teretor İstoiçko’nun dahi tarîk-i 
mezkûrun üst tarafında dere içinde ve üç yüz hatve mesafede Bafda ve Hazif’in 
çiftlikleri hudûdunda vâki‘ Banbudal nam mahallede maktûlen bulunmuş ve keşf 
etdirildikde Ostoban’ın emelleriyle boğazı ve göz ve kulak arkalarıyla sağ diz kapağı 
ve İstoiçko’nun boynu ve kulakları ve Teretor’un başı yarılub ensesiyle sol kulağı ve 
yanağı ve sol kolu alt cârihi ile kesilmiş olduğu i‘lâm ile haber verilmiş olduğundan 
şüphe üzerine tutulub muhâcirin çerâkiseden Duniçe Kazâsına tâbi‘ Karaniçe Karyeli 
Ahmed ve Samurhan Karyeli Temih ve Sayar Karyeli Hafız İbrahim ve Ayrinç ve 
Resuli Karyeli Mustafa’nın istintâklarıyla lede’l-ibtidâr Kazânih-i mezkûrede 
medhallerini inkâr etmiş iselerde icrâ olunan tahkîkâta nazaran bu fazîhata 
merkûmların ücretleri beyinlerinde olan inek maddesinden meni‘at idüğünden eşhâsı 
merkûmenin kanûnen icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
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nazaran zikr olunan ef‘al-i katliyenin eşhâs-ı merkûme taraflarından îka‘ edildiği 
ihbârât ve emârât ile tebeyyün etdiğinden ma‘ada merkûm İbrahim’in elbisesiyle 
kılıcında eser-i dem görülmesi cihetle ittirâ bâ-ef‘al-i kâtil olduğuna şüphe kalmayub 
diğerlerinin kâtil olduklarına hükm-i kabil olamamışda mu‘în-i kâtil oldukları bâ-
iştibâh idüğünden ve ef‘âl-i katliyyeye mahallince sebeb-i add olunan ibtidâ 
maddesinin maktûllere ta‘alluk ider cüreti olmayub maktûllerden İstoiçko’nun iki bin 
guruşunun zâyi‘ olmasına nazaran bu kâtillerin gasb-ı mal içün olduğu anlaşılub yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gary-i taammüdin bir şâhsı 
ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat işbu telef-i nef kaziyesi 
ahar bir cinayeti icrâ eder iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı 
berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs kanûnen i‘dâm olunur deyü 
muharre bulunduğundan eşhâs-ı merkûmeden bi’z-zât kâtil olduğuna şüphe 
kalmayub İbrahim’in bu hükme tevfîkân mahallinde salb ile i‘dâm olunmsı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve 
diğerleri hakkında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât 
tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm İbrahim’in ber-mûcib-i 
kanûn-ı cezâ münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 16 
Şa‘bân [1]292 M. 17 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.81/B.42] 

Hüküm 1: Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Naşid Paş iclâluhûya hüküm ki.  

Kayserili İspero oğlu Mihail’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı istintâkıyye 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ ve Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyet mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
merkûm Mihail matlûbatının istihsâli zımnında seksen yedi senesi Rebiü’l-ahir’inin 
yedinci Çarşamba günü ammisi Deresi Karyesine azimetle oradan Buyı İbal 
Kazâsına gider iken ikinci Ordu-yı Hümâyûnum efrâdından olub berâ-yı tebdîl-i 
hava karye-i mezkûrede bulunan Hacı Ömer oğlu Hasan ile kur‘a firarilerinden 
Mehmed Ali taraflarından katl olunarak cesedini iki mezarlık nam mahallede bir 
Çam ağacı altına defn eyledikleri hükümete ihbâr kılınmakdan nâşi keşf etdirildikde 
ensesinde görülen balta carihâsından müteessiren vefât eylediği bâ-i‘lâm-ı şer‘î haber 
verildiğine binâen merkûman celb-i tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm 
Mehmed Ali yevm-i mezkûrde mezbûr Hasan ile birlikde merkûm Mihail’e tesadüf 
eylediklerinde merkûm Hasan semenini üç gün sonra te’diye etmek üzere Mihail’den 
bir çenber taleb idub Mihail’in vermediğini ve biraz müddet sonra merkûm Hasan ile 
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beraber hatab kat‘i zımnında baltalarını alub giderler iken yolda tekrar Mihail’e 
tesadüflerinde Mihail hafv iderek râkib olduğu atdan inub çenberi i‘tâya muvâfık 
etmiş isede Hasan buna kâni‘ olmayub bin guruş taleb etmesi ve Mihail yüz on 
guruşdan ziyâde nakdî olduğu beyân eylemesi üzerine Hasan baltanın keskin 
tarafıyla Mihail’i katl idub hayvanı üzerinde bulunan nukûd ve eşyasını beyinlerinde 
taksîm ve cesedini birlikde defn etdiklerini ma‘raz-ı ikrârda beyân eylemesine ve 
Hasan dahi Mehmed Ali’nin fi‘l-i katle zikr olunan bin guruş maddesinin seb‘in 
verdiğine dâir olan sözünü tekzîb ile Mihail’in zikr olunan çenberin i‘tâda 
muhâllefatla kendüsüne sebb ve şitem eylemesinden dolayı merkûm yalnızca katl 
iderek meyyitini ber-vech-i muharrer Mehmed Ali ile beraber defn etdiklerini ikrâr 
eylemesine nazaran mezbûrun fi‘l-i gasbı icrâ yolunda merkûm Hasan’dan sudûr 
eylediği tebeyyün idub Mehmed Ali eceliyle vefât eylediğinden Hasan’ın yüz yetmiş 
dördüncü madde-i kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve 
merkûm Hasan’ın ceride-i askerînden kaydı terkîn kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran katl-i mezbûr fi‘l-i gasbı icrâ içün merkûm Hasan tarafından îka‘ olunub 
maktûlun meyyitini Mehmed Ali ile beraber defn etdikleri ikrârlarıyla tebeyyün idub 
Mehmed Ali’nin ve kav‘ ve katliyye-i mesele yalnız Hasan’ın icrâ-yı mücâzâtı 
cüretine inhisâr eylediğine ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse 
min-gayr-i taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur 
fakat işbu telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ iderken veya kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Hasan’ın bu 
hükme tatbîkân münâsib bir mahallde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfîyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm 
Hasan’ın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin. Fî 16 Şa‘bân [1]292 M. 17 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Manastır Vilâyeti 
Vâlîsi olub murasaa‘ nişân-ı hümâyûnumla birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Ali Saib Paşa iclâluhûyaya hüküm ki. 

Debre-i Bâlâ kazâsına tâbi‘ Mogorca karyeli Abdulkerim oğlu İbrahim’in kâtiliyle 
kızı Hatice’nin kaçırılub bikr-i izâle olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ike Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-
i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
doksan bir senesi Şa‘ban’ının yirmi dördüncü Pazartesi günü öğle vakti karye-i 
merkûmeli Behzad bin Ferhad’ın mezbûre Hadice’yi bağlayub cebren Peruştice 
Karyesine kaçırdığı haber alınarak mezbûrenin biraderi İbrahim şehr-i mezkûrun 
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yirmi altıncı Çarşamba günü karye-i merkûmeye gidub karye haricinde merkûm 
Behzad tesadüfle beyinlerinde tahadüs iden münâzaada merkûm Behzad’ın tabanca 
kurşunuyla İbrahim’i urub katl eylediği merkûm Abdulkerim tarafından iddi‘â ve 
mezbûre Hadice dahi komşusu Anu hatunun kendüsünu tehdîd iderek dördü birlikde 
arkalarına alub bir saat mesafede vâki‘ mezkûr Peruştice Karyeli Derviş nam 
kimesnenin hânesine sürükleyerek karye-i mezbûrede değirmanlarına götürmüş 
olduğu halde karındaş İbrahim yetişub Behzade hitâben hemşirem ister ise hükümete 
gidub nikâh idelim dedikde Behzad bu kavle adem-i muvâfakatle tabancasını atarak 
İbrahim’i katl ile değirmanda savaşmış olduğunu inbâ eylemesi ve mu‘ayene 
etdirildikde mezbûr İbrahim’in belinde görülen çifte kurşun carîhasından müteessiren 
fevt olduğu anlaşılmış ve lede’l-mu‘ayene mezbûre Hadice’nin zevâl-i bikr-i kâbil 
tarafından haber verilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Behzad bazı tavîlan-ı serdiyle fazîha-i kâtilde medhalini inkâr etmiş isede 
tahkîkât-ı sâireye ve emârât-ı mevcûdeye nazaran merkûm Behzad’ın inkârı vâhi 
olarak mezbûreyi cebren kaçırub bikrîni izâle etdikden sonra merkûm İbrahim’i katl 
etdiği tebeyyün eylediğinden yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i 
ahîresine tevfîkân icrâ-yı mücâzât-ı inhâ olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm 
Behzad’ın merkûme Hadice’yi cebren kaldırun kaçırarak bikrîni izâle etdikden sonra 
mezbûr İbrahim’i dahi katl itdiği ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile sabit 
olduğuna ve zikr olunan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-
gayr-ı taammüdin bir şahsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat 
işbu telef-i nefs kazîyyesi ahar bir cinayeti icrâ iderken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı cünhâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Behzad’ın bu 
hükme tatbîkân salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-
vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş ve mûcibince diğeri içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden 
başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Behzad’ın 
ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 22 Şa‘bân[1]292 
M.23 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hüsnü Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Ankara Vilâyeti’nde vâki‘ Ayaş Kazâsına tâbi‘ Uruş Karyeli Bağcı oğlu Hüseyin’in 
katl ve ma‘lûmü’l- esâmi yolcuların esnâ-yı rahde bazı nukûd ve eşyası gasb 
edilmesinden doalyı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen yedi senesi Rebî’ü’l-
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evvel’inin on beşinci günü saat dokuz karârlarında merkûm Hüseyin Hacı Mehmed 
oğlu diğer Hüseyin ve kethüdâ oğlu Osman ve Hasan oğlu İsmail ve Hacı Hasan oğlu 
Musa nam üç nefer refikleriyle beraber evceli’t-ticare soba maksûdlarına giderler 
iken Bişil Dağ civarında vâki‘ Hancı Bikari nam mahalle muvâsaletlerinde Kütahya 
Sancağı mülhakâtından Söğüt Kazâsına tâbi‘ Git Karyeli Koca büyük oğlu Süleyman 
ve Ali Osman oğlu Hüseyin ve Emir oğlu Osman ve Ahur Karyeli Çelebi oğlu Ali 
nam şâhıslar müsellahan önlerine çıkub bazı nukûd ve eşya gasb etdikleri esnâda 
eşhâs-ı merkûmeden Süleyman’ın [s.83] atdığı tüfenk kurşunu yolculardan Bağcı 
oğlu Hüseyin’e bi’l-tesadüf müteessiren vefât eylediği haber verilmesi ve ma‘sûbe 
olanlardan Hacı Mehmed oğlu Hüseyin ve Osman ve İsmail ve Musa dahi merkûm 
Süleyman’ın refiklerinden Osman ve Ali’nin kendulerine tüfenk atub işkence iderek 
nukûd ve eşya gasb eyledikleri ve Süleyman’ın atdığı tüfenk kurşunu Bağcı oğlu 
Hüseyin’e isâbetle müteessiren vefât eylediği ifâde ve Kökyurt Karyeli Caib ve 
Kibaz Karyeli Sevri oğlu Hüseyin nam kimesneler dahi Gümle Kazâsında buğdayı 
satarak avdetle mezkûr Bikare geldiklerinde eşhâs-ı merkûmeden Ali ve Ali Osman 
oğlu Hüseyin müsellehan önlerine çıkarak akçelerini gasb eylediklerini hikaye ile 
iddi‘â-yı hafvka kıyâm etmeleri mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
eşhâs-ı merkûme fi‘l-i gasb ve katlde medhallerini inkâr etmiş iselerde bunlardan 
Süleyman’ın Bağcı oğlu Hüseyin’i tüfenk kurşunuyla ıtlâk etdiği ve Hüseyin Çoban 
Mustafa’yı bekleyub Ali Osman’ın fi‘l-i gasba konuldukları tahkîkât ve emârât-ı 
vâkıa ile tebeyyün etmiş olduğundan altmış ikinci madde-i kanûniyye ilavesi 
mûcibince Süleyman’ın icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran merkûmûn Süleyman ve Ali ve Osman ve Hüseyin zikr olunan yolcuların 
mahalli mezkûrde müsellahan önlerine çıkub bazı nukûd ve eşya gasb etdikleri ve bu 
esnâda içlerinden Süleyman yolculardan Bağcı oğlu Hüseyin’i i‘dâm eylediği 
tebeyyün etmiş olduğundan ikinci madde-i kanûniyye ilavesinde dağlarda ve kırlarda 
müsellahan gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhası irtikâb iden eşhâs-
ı hâl ve saffet ve derece-i şekâvetlerine göre muvâkkaten veyahud muebberân küreğe 
konulurlar fakat içlerinden bu cinayetde sâbıkalu ve şekâvet-i müstemmirre 
ashâbından olanlar veyahud tutdukları eşhâsa işkence ve gaddârâne sûretle eziyet 
idenler veya kat‘-i tarîk yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm 
olunur deyü muharrer bulunudğuna mebnî merkûmlardan ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş 
ve mûcibince diğerleri içün makâm-ı vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât 
tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Süleyman’ın bir mûcib-i 
kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 28 
Şa‘bân[1]292 M.29 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.   

 [S.83/B.43]  
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Der-kenâr: Kâtil-i merkûmûn ber-mûceb-i emr-i alîye icrâ-yı kısâsı ibtidâr olunduğu 
natık vârid olan mazbata ve tahrîrât meâlleri bâ-ferman-ı âli şer‘î ve bildirildi. Fî 12 
Muharrem [1]292 

Hüküm 1: Haleb vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Esad Paşa Muhlis Paşa iclâluhûya ve mîr-i mîrân Gede 
Mehmed’in Siirt Sancağın mutasarrıfı Said Paşa dâme ikbâluhû ve Maraş nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Maraş sancağı asâkir-i zâbtiyye birinci bölüğü piyâde mu‘avini Mustafa’nın katl 
olunub süvâri üçüncü bölüğü ağası Reşid’in cerh edilmelerinden dolayı icrâ kılınan 
tahkîkâta dâir tevârüd iden i‘lâm-ı şer‘i ve iki kıt‘a tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan senesi Receb’inin yirmi dokuzuncu günü Maraş Sancağı 
hükümet dâiresinde vâki‘ tabur ağası odasında asâkir-i merkûme piyâde birinci 
bölüğü ağası İshak Paşalı Ali merkûm Mustafa’yı ve sol baldırında ve kaba etinden 
müteaddid hançer yaraları olub karnına urulan hançer yarasından müteessiren vefât 
eylediği ve Reşid’in batni ve sağ eli hançerle yaralanarak baş parmağının sakat 
kaldığı tabîb tarafından raport ile beyân kılınması mülabesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ali mûmâ-ileyh Reşid nefsâniyyeten kendüsünu 
garra etdirmek içün rüşvet esnâd iderek kendüsünu tabur ağası odasına celb-i 
ihtimâma kıyâm eylediklerinden hiddetle Reşid’i sadrından cerh eylediğine ve 
Mustafa’yı dahi urmuş isede nasıl urduğunu bilemediğini maraz-ı ikrârda hikaye 
eylemiş ve tabur ağası Yusuf yine avdet iderek Rediş’in üzerine çöküb anı cerh 
eyledikden sonra Mustafa’ya hücûm ile katl eylediğini yemin ile ihbâr etmiş 
olmalarına ve jurnâl emini Mustafa ve onbaşı Ahmed ile kûl vekîli Süleyman’ın 
ifâdeleri bu merkezde dâir bulunmasına nazaran Ali’nin Mustafa’yı taammüden katl 
ve Reşid’i dahi i‘dâm kasdıyla cerh eylediği sabit olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ 
ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Ali’nin mezbûr Mustafa’yı 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şehâdet-i şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde 
verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde 
bizâtihim huzurlarında kâtil-i mezbûrun kısâsı iktizâ ideceği i‘lâm-ı mezkûr zahrına 
cânib-i fetvâhâneden işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘ârenazaran merkûm Ali’nin 
meclis-i idarede serdd itdiği sözler vâhi ve bâ-esâsı olduğu kendüsünun varaka-i 
istintâkıyyede meâlleri elinde bulunan ikrârı ve mevki‘-i kâtilde hazır olan zabıtanın 
ihbârlarıyla işkâr olarak katl ve cerh-i mezkûrun feverân-ı gazab halinde min-gary-ı 
taammüdin kendüsünden sudûru sabit olduğundan on beş sene müddetle küreğe 
konulması lâzım gelur isede şer‘an kısâs ile mahkûm olmağla ber-mûcib-i işaret 
fetvâhâne verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri 
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halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer verseden biri ‘afv ider 
veya sulhâ rağbet iderlerse ol-halde kısâsı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin 
icrâsıyla kanûnen cezâsı tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı iş‘ârı 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı garrâ ya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 29 Şa‘bân[1]292 M.30 Eylül 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Vidin sancağında vâki‘ Rahova kazâsına tâbi‘ Sival Karyesinde sâkin muhâcirin 
çerakiseden Hafud bin Kuşkos’un katl edilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livânın Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel mazbata ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde seksen sekiz senesi Mart’ının on dokuzuncu Cuma günü merkûm Hafuh 
Musa ve Sait Giri nam çerakiselerle beraber öküz mübâyaa etmek üzere Hayoran* 
Kazâsına tâbi‘ Ohvana Karyesine gidub merkûmûn Musa ve Sait Giri bir çift öküz 
mübâyaasıyla o gece orada beytûtet iderek ferdası üçü birlikde Beştan Osta 
Karyesine azimetle garcı Gergo’nun hânesinde müsafir olub ferdası Pazartesi günü 
merkûm Hafuh karye-i mezkûreli Todor veledi Nerliko’dan bir re’s öküz iştirâ idub 
tezkiresini almak üzere Acuraca’ya azimetlerini Bâliğ merkûme teklîf eylediğinde 
sabah giderim demesiyle merkûman Musa ve Sait Giri Karyelerine avdet iderek 
Hafuh Ökme mezbûr Todor’un hânesinde kalmış ve aradan birkaç gün geçmiş 
olduğu halde hânesine gelmeyub Mart’ın otuz birinci günü rakib olduğu bargiri ba‘de 
olarak zuhûr etmiş olduğundan gence taharrî oldukda Mayıs’ın üçüncü günü mezkûr 
Ohvana ile Bayhas Karyeli beyninde kâin Değirman Carisu tarafında maktûlen 
meyyiti zuhûr eylediği ve tahkîkât-ı vâkıaya göre merkûm Hafuh bâliğ-i merkûmûn 
hânesinde kaldığı gecenin ferdası Salı günü pazarlıkda nügûl iderek karye-i 
mezkûreye gelmiş olan asâkir zâbtiyye ile rüsûmât me’mûrlarına şikâyet idub virdiği 
parayı istirdâd etmiş olduğundan miyânelerinde münâzaa tahadüs etmiş olduğu 
cihetle katl-i mezkûrun mezbûrun Todor’dan sudûr etmiş olacağı beyânıyla icrâ-yı 
icâb-ı maktûl-ı merkûmûn biraderleri tarafından iddi‘â olunması ve lede’l-teklîf 
merkûm Hafuh’un birkaç yerinden bıçak ile cerh edilmiş olduğu ve sadrı altına ve 
göbeği altına on kıyye mikdarı iki tabn mevzû‘ ve organ ile bağlu bulduğu i‘lâm ve 
raport ile haber verilmesi mülâlebesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Todor bazı te’vîlat-ı serdiyle katl-i mezkûrde medhalini inkâr etmiş isede 
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tahkîkât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûdeye nazaran merkûm Todor’u Hafuh’u ikâl ile 
tarlasına götürüb orada cerh ve ıtlâk etdikden sonra bir saat mesafede vâki‘ değirman 
harikine ilgâ eylediği tebeyyün etmiş ve maktûlün üzerinde bir güne akçe zuhûr 
itmemesine göre merkûm Todor’un katl-i mezkûru Hafuh’un nezdinde bulunan 
akçeyi gasb içün îkâ eylediği anlaşılmış idüğünden yüz yetmiş dördüncü madde-i 
kanûniyyenin fıkra-i ahiresine tevfîkân icrâ-yı mücâzâtına karâr verildiği inhâ 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun maktûlün nezdinde bulunan 
parayı almak içün merkûm Todor’dan sudûr eylediği şerh olunan emârât ile beyan 
etdiğine ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i 
taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat 
işbu telef-i nefs kaziyyesi ahar bir cinayeti icrâ ider iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm edilur deyü muharrer bulunduğuna mebnî emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin 
merkûm Todor’un ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ-i memerrinas olan mahallde salb ile 
i‘dâm mübâderet eyleyesin.  

Fî 16 Şevvâl [1]292 M. 15 Kasım 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya ve mîr-i mîrân-ı kirâmından Vidin Sancağı 
mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânını üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmil Rafet 
Paşa dâme-ikbâluhûya ve Rahova Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı 
meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Vidin sancağında vâki‘ Rahova kazâsına tâbi‘ Uçyıkar karyesinde meskûn 
çerâkiseden Şahin Giray’ın katl olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-
i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-
havâle ol-bâbda ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde mezbûr Şahin giray refiki Nasuçah ile beraber doksan senesi Receb’inin on 
birinci Salı günü kırdan arabasına bir mikdar kiyâh ve hatab yükledub [s.85] ve yolda 
tesadüf eyledikleri Hüseyin nam kimesne ile birlikde karye-i mezbûreye gelur iken 
kır bekçisi İbrahim karındaşı ile beraber hayvan üzerinde oldukları halde yanlarına 
gelub mezbûr bekçi İbrahim Şahin Giray’a hitâben bu on hristiyanların malîderini 
selâhetiyle aldın diyerek sebb ve şitem etmiş ve Şahin Giray dahi mukâbele eylemiş 
olması üzerine bekçi İbrahim hemen hayvandan inerek belinde bulunan tabancayı 
boşaldub kurşunu Şahin Giray’ın sol böğrüne isâbetle beş altı saat mürûrunda 
müteessiren fevt olduğu iddi‘â kılınması ve keşf etdirildikde mezbûr Şahin Giray’ın 
sol böğrüne isabet iden kurşun carihâsından müteessiren vefât eylediği i‘lâm ile 
bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Bekçi 
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İbrahim karye-i merkûme ahâli gayr-i müsellahasının tarla ve çayırlarını dolaşmakda 
iken isimleri meçhûl olan dört nefer çerakisin iki arabaya hristiyanların koru ve 
çayırlardan hatab kesub ve üç buçuk tahmîl etmekde olduklarını görüb bunları der-
destle köye götürür iken kendüsünu hayvandan ezdirerek darba kıyâm eyledikleri 
esnâda bir tabanca boşatmış isede kimin tabancası olduğunu ve kimin urulub 
urulmadığını göremediğini ve biraderi Hasan yanında bulunduğunu beyân ile 
kaziyede medhalini inkâr etmiş isede merkûman Nasuhaç ve Hüseyin katl-i 
mezkûrun ber-vech-i müdde‘a bekçi İbrahim’den sudûrunu an-müşâhedeten kasemle 
münferiden ve vicâhen ihbâr etmelerine ve muhâcirinden Pişman ve Avcısi ve Dokuz 
ve Hatuz ve İmam Osman kablu’l-vefât Şahin Giray’ın böğründen yaralanmış olduğu 
halde yatmakda olduğunu gördüklerini ve cârihi bekçi İbrahim olduğunu söylediğini 
haber vermelerine nazaran merkûm bekçi İbrahim’in inkârı vâhi olarak esnâ-yı 
münâzaada bi’l-zuhûr katl-i mezkûrun kendüsünden sudûru ve biraderi Hasan’ın bu 
bâbda bi-medhal olduğu tahakkuk etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr olunmuş 
ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm İbrahim’in mezbûr Şahin Giray’ı mûcib-i kısâs 
olan katl ile katl eylediği şahidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde 
vereseden Guşman ve Guşana’dan hiç birisi kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet etmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i mezbûrun kısâsı iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran katl-i mezkûrun inkârı esnâ-yı münâzaada bi’l-zuhûr min-gayr-i taammüdin 
merkûm İbrahim’den sudûru ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen sabit ve kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret fetvâhâne vereseden birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde kâtil-i merkûmûn icrâ-yı 
kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i 
diniyye münkalib olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla icâb-ı kanûniyyesine 
bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân ol-vechle icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet 
eyleyesiz. Fî 5 Zilka‘de [1]292 M. 3 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.85/B.44] 

Hüküm 1: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından zabtiye nazırı olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz hâmil olan Vezîrim Abdi Paşa 
iclâluhûya hüküm ki. 

Kengırı(Çankırı) sancağında Ulaş kazâsına tâbi‘ Soğanlık Karyeli olub Kartal 
Kazâsı’na tâbi‘ Pendika Karyesinde sâkin Atamid temur yolu amelesinden Hasan’ın 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî dîvân-ı cinayetin mazbatası ve evrâk-ı 
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müteferriâsıyla beraber Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz 
senesi Zi’l-ka‘de’sinin on yedinci günü merkûm Hasan amele-i merkûmdan çend 
nefer İslâm ile Pendika Karyesinde Kayben’in kahvehânesinde oturmakda ve 
ahâliden bir takım hristiyanların dahi paskalya olmak münasebetiyle orada işret 
iderek gayda çaldırmakda bulundukları halde beyinlerinde tahadüs iden münâzaa ve 
mudabere arasında merkûm Hasan’ın katl olunduğu istihbâr kılınması üzerine keşf 
etdirildikde merkûmûn ma‘dasının sağ tarafında görülen alet-i câriha yarasından 
müteessiren vefât eylediği raport ile beyân kılındığına ve Puri Mustafa dahi gelub 
oğlunun kâtili hakkında mu‘amele-i şer‘îyye ve kanûniyyenin icrâsı iddi‘â eylediğine 
binâen taht-ı şahde bulunan Pendikli Zeri Kari Nikola celb ile istintâk oldukda 
kahvenin içinde balıkça Tınaş ile kasab Haralmayo’nun oğlu Nikola’nın oyun için 
ma‘arıza eylediklerini görüb men‘ etmek içün Tercanlı Kara Mehmed’in elinden 
sopayı alub merkûmane doğru kaldırdığında merkûm Mehmed uracak zannıyla 
sopaya salmasıyla bunun içün birbirlerini çekişdirmekde iken Hasan’ın dışaruda olan 
arkadaşları Gogo Olbor zannıyla içeruye girub darba cüret eyledikleri esnâda 
kendüsü dışaru çıkmak üzere iken başına bir iskele urulub cerh olunduğu ve hânesine 
gitdiğinde birde kolunda bıçak yarası görmüş isede darib ve cârihini bilemediğini 
beyân ile fi‘l-i carihde medhalini inkâr etmiş isede Valko oğlu Andon ve Bağpu oğlu 
Todoş ve balıkçı Tınaş merkûm Nikolanın esnâ-yı münâzaa ve mudârebede Hasan’ın 
bıçağını alub merkûmu cerh ve i‘dâm etdiğini ve ameleden Kengırılı Ahmed ve 
Maynat oğlu Yorgi dahi Hasan’ın bıçağını aldığını görmemiş ve bıçak kimin olduğu 
meçhûlleri bulunmuş isede merkûm Nikola’nın kolu Hasan’ın boş böğrünün sol 
tarafına oğru aşağıdan yukarı urur gibi oynadığını görüb o anda Hasan’ın aman 
uruldum dediğini işitmiş isede galabalık olduğu cihetle bıçağı görmediğini kasemle 
gıyâben vicâhen ihbâr etmelerine nazaran Nikola’nın inkârı vâhî olarak esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-ı tammüdin merkûm Hasan’ı katl eylediği anlaşılmış ve 
Anadolu Kadıaskerliği cânibinden verilen i‘lâm-ı şer‘îde dahi kâtil-i merkûmûn 
Nikola’nın maktûl-ı mezbûru mûcibi kısâs olan katl ile öldürdüğü şahidât-ı 
şehâdetleriyle sabit olmasıyla mûcibince kâtil-i merkûmûn maktûl-ı mezbûrun babası 
Mustafa huzurunda kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret bulunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun merkûm Nikola’dan sudûru ihbârât-ı vâkıa 
ile sabit ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan merkûm Mustafa kâtil-i 
merkûmu kısâsına ‘afv veya sulhâ rağbet ider isede ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i 
diniyye münkalib olacağından mu‘âmele-i kanûniyyesi icrâ olunmak üzere 
keyfiyetinin iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden 
ifâde olunmuş ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki nazırı müşâr-ileyhsin keyfiyyet-i 
ma‘lûmun oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya 
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müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesin. 
Fî 5 Zî’l-ka’de [1]292 M. 3 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Haleb Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şân-ı hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Esad Muhlis Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Haleb sancağında vâki‘ Belen kazâsında çerçilik etmekde bulunan Ayntablı Arif’in 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-
ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Receb’inin yirmi altıncı günü 
mezbûr Arif’in Kazâ-i mezkûre müzâfe Cike Karyeli Kayışlı Süleyman ve işka 
Hüseyin oğlu Mustafa ve diğerinin oğlu Ali taraflarından kabilan Kayas nam 
mahallede katl olunduğu istihbâr olunarak li-ecli’l-muâyene mahall-i mezbûre 
me’mûr irsâl olunmuş isede mezbûr Arif’in cesedi bir dereye götürülüb üzeri taş ile 
örtülmüş ve mürûr-ı zaman cihetle cesedi dağılub kemikleriyle elbiselerinden başka 
bir şey görülememiş olduğu haber verilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr bunlardan merkûm Süleyman mezbûr Arif’in katran bahasından dolayı 
kendüsünde altı yüz altmış guruş alacağı içün hükümete şikayet etmesi üzerine 
mebaliğ-i mezbûre katran vermek üzere hükümetde sened-i iddi‘â etdikden sonra 
mezbûr Arif ve merkûm Mustafa ve Ali birlikde olarak karye-i mezkûmeye gelurler 
iken mahall-i mezkûre vusûllerinde merkûman Mustafa ve Ali ile beraber mezbûr 
Arif’i yere yaturub belinden kuşağını çıkarârak boynuna sarub bir ucundan kendüsü 
diğer ucundan Ali çekerek ihnâk eylediklerini ve bu esnâda merkûm Mustafa dahi 
Arif’in ellerini tutduğu ikrâr etmiş ve mezbûr Mustafa dahi merkûm Süleyman Belen 
Hükümet konağında sened virerek buralardan çıkub gider iken merkûm Ali 
Belen’den ayrılub Bericli Karyesinde kâin hanesine gitdiğini ve kendunun mahalli 
mezkûre vusûllerinde Süleyman Arifle münâzaaya mübâseretlerinde üzerine kendüsü 
tefrîk idub önlerinde ayırır iken arkadan Süleyman bir taş alub Arif’in başına urarak 
ıtlâk etdiğini dermiyân ve Ali dahi kendüsü bunlardan Belen Kazâsında ayrılub 
Berincili Karyesindeki hânesine azimetle çend gün sonra katran ocağında Süleyman’ı 
görüb Arif’i suâlinde yolda gelur iken Arif’in başına bir taş urub katl eyledim aman 
kimseye söyleme sana elli guruş viririm dediğini nezâret ederek medhallerini inkâr 
etmiş iselerde merkûm Süleyman’ın ikrârı vechile katl-i mezbûrun taammüden kağlı 
kendüsü olduğu tebeyyün etmekle kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş 
ve makâl-i iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun merkûman Ali ve Mustafa 
mu‘âvenetleriyle taammüden merkûm Süleyman’dan sudûru vâki‘ olan ikrârı ve 
emârât ile tebeyyün eylediğine ve yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm olunur 
deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm Süleyman’ın bu hükme tevfîkân i‘dâmı 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve ol-vechle icrâsı 
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husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş 
ve mûcibince ve diğerleri içün makâm-ı celîl-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât 
tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Süleyman’ın bir mûcib-i 
kanûn-ı cezâ i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 8 Zî’l-ka’de [1]292 M. 6 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur. 

 [S.87/B.45] 

Hüküm 1: Orada bulunan asâkir-i şâhâne nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Hille sancağında vâki‘ Divaniye kazâsı deâvî-i meclis-i mümeyyizlerinden Seyyid 
Razi’nin katl olunmasından ve Musa el-Şibeb nam kimesnenin eşyası sirkat 
edilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde nefs-i Divaniyye Kasabasında 
ara sıra bazı hânelerden eşya sirkat olunmasından nâşi seksen dokuz senesi 
Cemâziye’l-evvel’isinin yirmi dokuzuncu Pazar gecesi saat dört raddelerinde 
merkûm Seyyid Razi ve muhtar Nasır ve Kazım ve Mehmed nam kimesneler ile 
birlikde kasabalı li-ecli’l-muhâfaza dolaşırlar iken Eyüb Sultân Aşiretinden Ubeyd 
bin Malas ve Utebe bin Abbas ve biraderi Halil ve Zelazle Aşiretinden Hüseyin bin 
Humende ve Gaddar Habkan ahâlisinden Sağır bin Şahin nam şâhısların kasaba 
birini haricinde hafiyyen oturmakda olduklarını görerek Razi siz kimsiniz deyü 
seslendiğinde onlardan Ubeyd yanında bulunan saçma mamlû tabancayı atub Razi’yi 
göbeğinin alt tarafından cerh ve katl etdiği ve ba‘de’l-vâkıa eşhâs-ı merkûme zikr 
olunan Musa el-Şibeb’in şâfiî mukâta‘sından hasirden ma‘mûl kulübesine kapudan 
girerek bir takım eşya sirkat etdikleri verese-i maktûl ile me’mûr Musa el-Şibeb’e 
taraflarından iddi‘â olunmsı hasebiyle eşhâs-ı merkûme tutularak tedkîkât-ı 
istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr bunlardan Ubeyd çâr-pare tabir olunur kurşun kesmesi 
mamlû tabancasını Seyyid el-Cerim nam şâhıs üzerine endaht etdiğini merkûmûn 
Utebe ve Halil ve Hüseyin ve Sağır ile birlikde Divaniyye’den Şâfiîye gitdiği halde 
tutulduğunu beyân ile Seyyid Razi katlinde medhalini inkâr eylemiş isede refikleri 
merkûmûn o gece kasabaya duhûl ile gasb-ı emvâl etmek üzere beden haricinde 
otururlar iken merkûm Seyyid Razi yanında bir nefer şâhıs ile bi’l-vürûd kendulerine 
seslendikden sonra üzerlerine hücûm ile yedinde bulunan tabancayı endaht etmekle 
içlerinden merkûm Ubeyd dahi tabancayı atub Seyyid Razi’yi urduğunubeyân ile 
beraber bunlardan Utebe ve Halil kenduleri orada Şifaiye’ye firar iderek merkûm 
Musa el-Şibeb’in hânesinden eşya sirkat etdikden sonra ahz u girift olduklarını be 
muahharan Halil ile Sağır’ın bi’l-muvâcehe vukû‘ bulan ihbârlarını kabul ile bir 
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diyeceği olmadığını ma‘raz-ı ikrârda söylemiş ve Ali bin Maladdin nam kimesne 
dahi ba‘de’l-vâkıa Şifaiye’ye azimetle Ubeyd’in tutulmuş olduğunu görerek Seyyid 
Razi’nin kâtili Müstemes’in deyü sorduğunda onun kâtili benim deyü ikrâr eylediğini 
ma‘a’l-kasem ihbâr idub bu kavli Müşhid ve Bedihi ve Sağir nam kimesnelerin dahi 
yemin ile tasdîk etmiş olduklarına nazaran merkûmların inkârlarının vâhî olarak katl-
i mezkûrun min-gayr-i taammüden Ubeyd’den sudûr etdiği tebeyyün ve tahakkuk 
eylemiş olduğundan kanûnen icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran merkûm Seyyid Razi kasabanın hafız ve hirasını maksadıyla dolaşur 
iken mezbûrun Ubeyd ve Utebe ve Halil ve Hüseyin bir mahallde hafiyen oturmakda 
olduklarını görerek üzerlerine tabanca endaht etmesine mebnî merkûmlardan Ubeyd 
yanında bulunan tabancayı atarak Seyyid Razi’yi cerh ve katl etdiği ve diğerlerinin 
dahi gece müsellahan olarak fi‘l-i gasbı irtikâb etdikleri ihbâr olunan ikrârları ile 
tebeyyün eylediğine ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-
gayr-i taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur 
fakat işbu teled-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ iderken bâ-kable’l-icrâ veya 
ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharer bulunduğuna binâen merkûm Ubeyd’in bu 
hükme tevfîkân salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-
vechile icrâ-yı husûsu emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr eylemiş ve diğerleri içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden 
başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Ubeyd’in 
ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 9 Zî’l-ka’de 
[1]292 M. 7 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim Ahmed Tevfik Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Mardin sancağında vâki‘ Midyat kazâsına tâbi‘ Kal‘a karyeli Şeyh Halil’in katl 
olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen sekiz senesi Şubat’ında 
bir gece saat iki buçuk raddelerinde merkûm Şeyh Halil hânesinde yatur iken tüfenk 
kurşunuyla katl olunduğu ve maktûl-ı merkûmûn zevcesi Hafsa’nın Ağyur Karyeli 
Hüseyin ile ülfet ve muhabbeti olarak leyle-i mezkûrede hâne-i mezbûre gelmiş 
olduğundan katl-i mezkûrun andan sudûru anlaşıldığı beyânıyla icrâ-yı iktizâsı 
verese tarafından iddi‘â olunması mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Hüseyin Tasbiyet Kazâsına tâbi‘ Şanşit Karyeli Güllü nam hatunun 
kendüsüne alakası olduğundan mezbûrenin yanına giderken esnâ-yı râhde mezbûre 
Hafsa’ya tesadüf iderek kendüsüne mezbûr Güllü’den vazgeçesin el-Hüda emriyle 
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sana varırdım demesi üzerine kendüsü dahi on giçe geçerek bir gece dam üzerinde 
mezbûre Hafsa’nın yanına gidub yek-diğeriyle konuşurlar iken seslerini işitdiler 
hırsız zan ederek firar eylemesi sebebiyle Şeyh merkûmûn katlini kendüsüne esnâd 
eylediklerini serd ile katl-i mezkûrde medhalini inkâr eylemiş isede mezbûre Hafsa 
zevcinden hoşnud olmamış ve mukaddema hidmetlerinde bulunmuş olan merkûm 
Hüseyin alakası olması cihetiyle bir gün Hüseyin’e bi’l-tesadüf gel zevcemi öldür 
sana varırım deyub o dahi muvâfakat iderek gelub Şeyh merkûm yatur iken tüfenk 
kurşunuyla i‘dâm iderek firar etmiş olduğunu takrîr ve merkûm Hüseyin dahi Şeyh 
merkûme bir sene kadar hidmet idub o esnâda mezbûr Gafsu ile alaka hâsıl etmiş 
olduğunu tasdîk idub mezbûrenin kenduye bir güne husûmeti olmadığını dahi tezkâr 
etmiş oldukları halde muahharan mezbûre ikrâr-ı sabıkati te’vîl-i kıyâm etmiş ve 
Hüseyin ise mezbûrenin bu bâbda kendüsüne iftira etmesinin esbâb-ı mûcibesini 
teşrîh idemeyub Şeyh mûmâ-ileyhin vefâtını dağda çobanlardan işitmiş olduğunu 
söylediği halde çobanları dahi irâen ve teşhîs idememiş olmasına ve Şeyh merkûmûn 
katl olduğu gice hânesinde veyahud ma‘arada bulunduğunu Hasan ve Salo nam 
kimesnelerle isbat ideceğini söylemiş iken merkûmûn mezbûr Hüseyin’i tekzîb 
eylemiş olmalarına ve tahkîkât-ı saireye nazaran merkûmûn inkârı vâhî olarak 
mezbûre Hafsa mu‘avenetiyle katl-i mezkûru taammüddden îfâ eylediği tahakkuk 
etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzâtları iş‘âr kılınmış ve tahkîkât-ı ma‘rûzaya nazaran 
merkûm Hüseyin hidmetinde bulunuduğu Şeyh Halil’in zevcesi Hafsa hatuna alaka 
edub miyânelerinde vâki‘ olan ittifak üzerine merkûm Hüseyin tüfenk kurşunuyla 
Şeyh merkûmu ıtlâk eylediği mütebeyyin olduğuna ve yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Hüseyin’in bu 
hükme tatbîkân memerrinâs olan mahallde salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş ve mezbûre Hafsa’nun icrâ-yı mücâzâtı 
hakkında makâm-ı vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış 
olmağla sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Hüseyin’in ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ 
memerrinâs olan mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 17 Zî’l-ka’de [1]292 M.15 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Tulca sancağında vâki‘ Mecidiye kazâsına tâbi‘ Kaçmak Karyeli Şerafeddin nam 
kimesnenin kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât 
ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-
ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
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cezâîyye dâireisinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Rebiü’l-
ahir’inin sekizinci Salı gecesi saat üç buçuk raddelerinde Baba Dağı Kazâsına tâbi‘ 
Asave Karyeli Ali bin Tahir mezbûr Şerafeddin ahurundan bargirini sirkat edub 
kapudan çıkarken görülmesi üzerine takib olduğu esnâda merkûm Ali yedinde 
bulunan altı patlar tabancasını atub Şerafeddin cerh eylediğinden ertesi günü 
müteessiren vefât eylediği verese cânibinden iddi‘â ve keşf etdirildikde merkûmûn 
alnına tabanca kurşunu isâbetle müteessiren vefât eylemiş olduğu raport ile beyân ve 
inbâ kılınmış ve mezbûr Ali akîb hadisede bi’l-takîb karye-i mezkûreli Halil ve Halil 
bin Habel taraflarında mezkûr Kamçak karyesine uğrayub bargirini köy kenarında 
bulunan binârın yanına bağlayub foga almak üzere köy içine gitdiğinde iki adam 
hırsız gelmiş diyerek kendüsünu sopa ile darb itdikleri cihetle firar edub köy 
kenarında bulunan inekliğe gitmiş oldupu halde bu adamlar yetişerek kendüsünu 
tutub köye götürdükleini ve ibrâz olunan tabana kendüsünun olmadığını bi’l-beyân 
fazîha-i katle mücâsereti inkâr etmiş isede merkûm Halil leyle-i mezkûrde merkûm 
Şerafeddin hânesine giderken ahuru yanında bir adam olduğunu görüb kendüsünu 
haber vermesiyle ikisi birlikde merkûm Şerafeddin’in ahuru yanına gitdiklerinde bir 
adamın Şerafeddin’in bargiriyle beraber kapudan çıkdığını görmeleriyle sen kimsin 
dediklerinde ses vermeyerek ve bargiri burakarak firara tasavvuru etmesine binâen 
merkûu bi’l-takîb tutmağa kıyâmlarında üzerlerine tabanca atmasıyla korkusundan 
kendüsü yere kapanub bir müddet sonra kalkarak yine ta‘kîb ile tesadüf eylediği 
Halil ile beraber firari merkûmu inekliğin içünde basdırarak tabancasıyla beraber 
tutub teslîm eylediklerini ve kendüsü yere kapandığı vakit firari merkûmûn bir 
tabana daha atarak Şerafeddin’in urulmuş olduğunu ertesi günü istima‘ eylediğini ve 
Halil dahi bu kavli tasdîk ile beraber Halil düşdükden sonra kendüsü Şerafeddin ile 
firari merkûmu ta‘kîb iderlerken bir tabanca daha atdığından Şerafeddin’in 
urulduğunu ve karye-i mezbûreli Celal Mirza ve Halil Han nam kimesneler dahi o 
gece muhatab olmak cihetiyle işitdikleri sıra üzerine hanelerinden çıkub 
bakdıklarında birisinin firar etmekde ve Şerafeddin ile Celal ve Halil’in ta‘kîb 
etmekde olduklarını ve firari merkûm iki defa tabanca atub ikincisinde Şerafeddin’in 
urulub düşdüğünü gördüklerini ma‘a’l-kasem ihbâr etmiş olmalarına nazaran 
merkûm Ali’nin inkârı vâhî olarak hayvan sirkat iderken ta‘kîb olduğu esnâda katl-i 
mezkûru îka‘ eylediği tebeyyün etdiğinden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Ali mezbûr Şerafeddin’in ahurundan hayvan sirkat 
iderken mezbûr Şerafeddin görüb ta‘kîb eylediği esnâda merkûm Ali tabanca atub 
Şerafeddin’i katl eylediği [s.89] şerh olunan ihbârât ve emârât ile tebeyyün etdiğine 
ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i taammüdin bir 
şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat işbu telef-i kaziyesi 
ahar bir cinayeti icrâ ider iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı 
berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs kanûnen i‘dâm idilur deyü 
muharer olduğuna binâen merkûmûn bu maddeye tevfîkân mahallinde salb ile i‘dâmı 
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bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-
i seniyye-i mülûkâneme mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i 
müşâr-ileyhsin merkûm Ali’nin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ mahallinde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. 

Fî 17 Zî’l-ka’de [1]292 M.15 Aralık 1875 Mukâbele olmuştur.  

 [S.89/B.46] 

Hüküm 1: Diyarbekir Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim Ahmed Tevfik Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Siird sancağı mülhakâtından Şirvan kazâsına tâbi‘ Nevin karyeli Silo bin İbrahim ve 
biraderi Simo ile Pay karyeli Haso bin Ahmed Hayrib karyeli Abdo bin Gero’nun 
tarîk-i şekâvete Salok ile bir takım ef‘âl-i katliyye ve gasbiyeye mücâseret 
etmelerinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâma-ı Adlîyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Silo ve karındaşı 
Simo ve refiki Haso ile diğer refiki olub firarda bulunan Köçer Abdo nam şâhısların 
iki üç seneden berü kazâ-i mezbûr karyeleri ahâlisine ve ebnâ-yı sebîle îsâl-i dest-ı 
hasâr itmekte ve sitem-dîdeleri olanlar korkularından şikâyet ve davaya kıyâm 
idememekde oldukları halde bunlardan Silo ve Köçer Abdo’nun bir hânede oldukları 
haber alınarak sevk olunan asâkir zâbtiyye tarafından mezkûr hâne gece abluka 
edilmiş olduğu halde merkûman silâhlarına müraca‘atla ikisi birden tüfenk atarak 
asâkir-i merkûmeden Beşe bin Hasan ile orada bulunan karye imamını cerh ve katl 
iderek savaşmış oldukları ve bir defa dahi merkûman Silo ve Simo firarda bulunan 
diğer biraderleri Abdo ile birlikde gice Debrin nam karyeye gidub ahâliden Hogi 
namıyla cebren akçe taleb ve mezkûr akçeyi haric karyede bulunan senk satana 
götürmelerini tenbiye ile köyden çıkub mezkûr seng satana giderler iken arkaları sıra 
çıkmış olan asâkir zâbtiyyeye içlerinden mezbûr Silo elinde bulunan tüfengini atarak 
asâkir-i merkûmeden Abdülrezzak çavuş katl eylediği ve Haso ile Abdo bin Kero 
dahi merkûmların rüfekasından olarak meclis-i deâvî Kazâ a‘zâsından Siro’nun ve 
Nevin karyeli Ta‘lo ve Abso ile Osballar Karyeli asâkir zâbtiyyeden Bekir onbaşının 
ve daha vesâir kesânın hanelerine gece müsellahan divardan aşarak ve kapu açarak 
girub ef‘âl-i gasbiyeye cüret etdikleri istihbâr olunması üzerine Köçer Abdo ile 
avdet-i ma‘adası şekâvet eyledikleri ikrârları ile tebeyyün etmiş ve bunların muzır 
oldukları ef‘âl-i şekâvetinden doalyı müretteb olan mücâzâtın münteha-yı derecesine 
müstehak olduğu bu katl içün ta‘mîk-i tahkîkâta mahall görülemediğinden bahisle 
altmış ikinci madde-i kanûniyye ilâvesinin fıkra-i ahiresine tevfîkân merkûm 
Silo’nun i‘dâmı ve diğerlerinin icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı 
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iş‘ara nazaran merkûm Silo’nun müsellahan tarîk-i şekâvetinde gezerek ders-
destlerine giden asâkir-i zâbtiyyeden Abdülrezzak çavuş urulduğu ve biraderi Simo 
ile Haso ve Hayrilo Abdo bin Kero’nun dahi merkûm ile birlikde tarîk-i şekâvetinde 
gezub gasb-ı mala cüret itdikleri ikrârları ve tahkîkât-ı vâkıa ile tebeyyün etmiş 
olduğuna ve zikr olunan altmış ikinci madde-i kanûniyye ilâvesinde dağlarda ve 
kırlarda müsellahan gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını irtikâb 
iden eşhâs-ı hâl ve saffet ve derece-i şekâvetlerine göre muvâkatten veya müebberan 
küreğe konulurlar fakat içlerinde bu cinayetde sâbıkalu ve şekâvet-i müstemmirre 
ashâbından olanlar veyahud tutdukları eşhâsa işkence ve gaddarane sûretle eziyet 
idenler veya kat‘î tarîk yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hüküm 
olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen eşhâs-ı merkûmeden Silo’nun fıkra-i 
saniye hükmüne tevfîkân salb ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i 
mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
eylemiş mûcibince diğerleri hakkında makâm-ı celîl-i mutlakâm cânibinden başkaca 
tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Silo’nun salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 29 Zî’l-ka’de [1]292 M.27 Aralık 1875 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 2: Efâhim-i Vekâlet-i Devlet-i Âliyye’mden Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi 
olub murassa‘ osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan esbak Vezîr fetânet 
semirim Hüseyin Avni Paşa iclâluhûya ve Bursa Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Nefs-i Bursa kazâsına tâbi‘ Canbaz karyeli Osman oğlu Mehmed Arif’in kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetde müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Rebî’ü’l-
evvel’inin yirmi dördüncü Pazartesi günü mezbûr Mehmed Arif karye-i merkûme 
civarında vâki‘ tarlasında işlemekde olduğu halde bargiri karye merkûmeli Hacı 
Mehmed’in tarlasına gitmesinden dolayı mezbûr Hacı Mehmed’in hizmetkârı güdalı 
Hüseyin bin Abdullah beyninde vukû‘ bulan münâzaada Hüseyin mezbûr Mehmed 
Arif’i bıçakla sağ bacağı kaba etinden cerh iderek dört gün mürûrunda eser-i cerhden 
Mehmed Arif’in vefât etdiği ve kable’l-vefât keşf-i gelan muhâkeme kâtibi ile karye-
i merkûme imamı ve muhtarları Arif namü’ş-şuûr olduğu halde ber-vechi muharrer 
cârihi Hüseyin olduğunu takrîr eylediği keşf-i i‘lâmda münderiç idüğü verese-i 
maktûl tarafından iddi‘â hulmüne mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr 
Hüseyin katl-i mezkûrde medhal ve ma‘lûmatını inkâr itmiş isede karye-i merkûmeli 
Ahmed ve Mehmed o gün çift sürmekde oldukları halde Hüseyin bana kıyma deyü 
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işitdikleri sıra üzerine Arif’in yanına gitdiklerinde kan içinde olarak yatmakd ve 
mezbûr Hüseyin dahi başu ucunda durmakda olduklarını görüb buna ne oldu deyü 
Hüseyin’e sorduklarında Arif başıma yumruk urdu gözlerim karârdı bende bıçak 
sokdum deyü sebk-i ikrârlarını kasemle haber virmelerine ve karye-i merkûme 
imamı Ahmed ve muhtar İsmail ile ahâliden Osman Veli Mehmed nam kimesneler 
dahi mezbûr Mehmed Arif’in katl evvel vefât bargiri Hacı Mehmed’in tarlasına 
girmesinden dolayı merkûm Hüseyin ile müiyânelerinde tahadüs iden münâzaada 
kendüsü bıçakla Hüseyin’i cerh eylediğine dâir vukû‘ buluna takrîri yemin ile beyân 
etmelerine nazaran merkûm Hüseyin’in inkârı vâhî olub katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûru nizâmen 
tebeyyün itdiğinden icrâsı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Hüseyin’inmezbûr Mehmed Arif’in mûcib-i kısâsı olan katl ile katl 
eylediğini tav‘an ikrârı şehâdet-i şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyânıyla ibâret olub bu sûretde müd‘âbe Hadice 
fîmâ-bâd kâtil-i merkûmu kısâsının ‘afv veya sulhâ tâlib olma ise bi’z-zât huzurunda 
kâtil-i merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği zahr-ı i‘lâmda merkûme cânib-i fevâhâneden 
işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun feverân-ı gazabla esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüdin mezbûr Hüseyin’in sudûru nizâmen sabit ve 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmak olduğundan zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne 
işareti vechile verse-i merkûme kâtil-i mezbûru kısâsda ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmediği halde huzuruda kâtil-i mezbûrun icrâsı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet 
ider ise kısâsı sâkıt olmadığından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla keyfiyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyû-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâsı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesin. Fî 9 Muharrem [1]293 M. 5 Şubat 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Orada bulunanasâkir-i şahânem nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîr-i dirâyet-semîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya ve ferîkân-ı kirâmdan fırkâ-i 
askerîyesi kumândanlığı inzimâmıyla Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr 
mecidî nişân-ı zî-şânını ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmil Nafız Paşa dâmet-
mu‘alebeye ve Şehr-i Zor kazası nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hüküm ki.  

Şehr-i Zor sancağı’na tâbi‘ Niğfer karyesi sâkinlerinden Mahmud’un kâtili hakkında 
icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı 
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Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Receb’inin on beşinci günü 
akşam beynü’l işaiyyet mezbûr Mahmud ile karye-i mezkûreli on sekiz yaşında 
Mehmed oğlu çoban Hamman nam şâhıs [s.91] miyânelerinde tahadüs iden külah ve 
camdan münâzaası esnâsında merkûm Hamman mezbûr Mahmud’un belinden 
hançerini çekub sol koltuğundan cerh ve katl eylediği iddi‘â olunması ve muâyene 
etdirildikde mezbûr Mahmud’un sol kaburgasında bir parmak umkunda görülen 
hançer yarasından bi’t-tessür on üç gün sonra vefât etdiği cârih tarafından virilen 
raportda gösterilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm 
Humman fazîha-i katlin kendüsünden sudûrunu inkâr itmiş isede Mehmed Ali nam 
kimesne merkûm Mahmud leyle-i merkûmede mezbûr Humman’ın yanına bi’l-vürûd 
içün Amem oğlu Emin’i darb idub külah ve camdanını almışsın dediğine cevaben 
Humman dahi darb iderim niçün ağnamını ağnamıma karışdırıyor demesinden nâşi 
münâzaa vukû‘la merkûm Humman’ın elinde hançer olduğu halde mezbûr Mahmud 
ile boğuşdukları sırada Humman Mahmud’un elinden kurtulub firar etmesini 
müte‘âkib Humman yine urdu deyü vukû‘ bulan feryadı üzerine Mahmud’un yanına 
vardıkda kendüsünu mecrûh görmesiyle bi’t-takîb Humman’ın yedinde kanlı bir 
hançer olduğunu gördüğünü ve Mehmed bin Ahmed el-Mass dahi akîb hadisede 
mezbûr Humman’ı der-dest idub Ahmed Ali Dost nam kimesnenin hanesine 
götürerek kendüsünden fi‘l-i cerhi sorduklarında Mahmud bir eliyle boğazını tutub 
bir eliyle dahi tokat vurmasına mebnî Mahmud’un haneçerini belinden çekub cerh 
etdiğini ikrâr eylediğini kasemle haber vermelerine ve merkûm Ahmed Ali Dost dahi 
bu kavli yemin ile tasdîk eylemesine ve Guh Sağır ve Haydar nam kesân dahi 
maktûl-ı mezbûrun namü’ş-şuûr olduğu halde cârihi merkûm Humman olduğunu 
söylediğini beyân etmelerine nazaran fazîha-i katlin esnâ-yı münâzaada feverân-ı 
gazabla min-gayr-i taammüdin merkûm Humman’dan sudûru tebeyyün itdiğinden 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil-i merkûm 
Humman’ın maktûl-ı mezbûrun Mahmud’u mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
şehâdet-i şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde kibâr-ı verese olan Mehmed ve Aişe’den 
hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden 
zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun 
esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin merkûm Humman’dan sudûru ihbâr 
olunmuş ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan verese-i katliyyeden 
kebirân-ı mezbûrandan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmedikleri halde fetvâhâne-i işareti mûcibince huzurlarından kâtil-i mezbûrun icrâ-
yı kısâsı ve eğer mazhar-ı ‘afv olur veya sulhâ rağbet idülür ise ol-halde kısâsı sâkıt 
ve mesele-i diniyye münkalib olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla müktezâ-yı 
kanûniyyesine bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve tahrîrât inhâ ve iş‘âr 
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olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde kılınmış ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı 
husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib 
ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i 
meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 9 Muharrem [1]292 M.5 Şubat 1875 Mukâbele olmuştur.   

 [S.91/B.47] 

Hüküm 1: Bosna Vilâyeti Vâlîsi Vezîrim İbrahim Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Benaluka sancağında vâki‘ Teşne Kazâsı’na tâbi‘ Ostor Vesene Karyesi ahâlisinden 
ve meşâhîr eşkıyadan Mibic ve refikleri Rastoş karyeli İstanoya Bağda’nin ve 
Uğrinice Karyeli Yivan Tabik nam şâhıslar haklarında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyyeme lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde birgün 
eşhâs-ı merkûmûn Avusturya Devleti teb‘asından olub Teşne Kazâsı balkanında 
tahta biçdirmekde olan Tevaf nam tacirden akçe gasbına kıyâm itdikleri istihbâr 
kılınması üzerine ahz u giriftlerine me’mûr idilen asâkir zâbtiyye bölük başısı 
Mustafa Çavuş ile Ali ve Osman ve Hasan tahribât-ı lâzımeye ibtidâ itdikleri sırada 
eşhâs-ı merkûmenin Subaşı Hasan nam kimesnenin esnâ-yı râhde önüne çıkub tüfenk 
atmış ve içlerinden İstanoya’nın hanesi bağçesinde işret itmekde bulunmuş oldukları 
haber alınarak teslîm-i teklîfe olundukda adem-i itâ‘atle silâh endahtına ibtidâr 
bunlardan İstanoya Ali’yi ve Yivan dahi Osman’ı cerh ile firar itdiklerinden Mustafa 
Çavuş yalnız olarak eşhâs-ı merkûmeyi ta‘kîb itdiğinde merkûmlar tekrar teşhîr-i 
silâha cüret eylediklerine binâen Mustafa Çavuş dahi bi’l-mukâbele bunlardan 
Mibic’i katl itmiş olması ve mecrûh-ı merkûmlardan Ali üç gün mürûrundan 
müteessiren vefât iderek muahharan merkûman İstanoya ve Yivan dahi ahz u girift 
olunmuş olmaları mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûmanın 
inkârı vâhi olarak merkûman İstanoya ve Yivan’ın şıkkı merkûm Mibic’i rüfekatla 
bunlardan İstanoya’nın merkûm Ali’yi cerh ve katl eylediği tebeyyün idub 
muahharan merkûmandan Yivan mahbesde hulûl-ı ecl mev‘ûdiyle vefât eylediğinden 
merkûm İstanoya’nın icrâ-yı mücâzâtı iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
merkûm İstanoya’nın müteveffâ Mibic ve Yivan ile birlikde müsellehan olarak 
fazîha-i gasbı irtikâb itdiği kendu ikrârı ve tahrîrine me’mûr asâkir zâbtiyyeden 
Ali’yi katl eylediği şerh olunan emârât ile tebeyyün eylediğine ve altmış ikinci 
madde-i kanûniyye ilâvesinde dağlarda ve kırlarda müsellehan gezerek rast geldikleri 
yolcuları tutub soymak fazîhasını irtikâb iden eşhâs-ı hâl ve saffet ve derece-i 
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şekâvetlerine göre muvakkaten veyahud mûebberan küreğe konulur fakat içlerinde 
bu cinayetde sabıkalu ve şekâvet-i müstemmirre ashâbından olanlar veyahud 
tutdukları eşhâsa işkence ve gaddarene sûretle eziyet idenler veya kat‘î tarîk yolunda 
adam öldürmüş bulunanlar i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm 
İstanoya’nın ilâve-i mezkûre fıkra-i ahiresine tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile 
i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmasına ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî-i 
müşâr-ileyhsin merkûm İstanoya’nın ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahalde 
salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 5 Safer [1]293 M. 2 Mart 1876 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Orada bulunan Asâkir-i Şâhânem nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Abdurrahman Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Kerkük Kasabası muhalâtından Çukur Mahalleli Kasab Veli’nin keyfiyyet-i 
katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyet ve livâ mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Dîvân-ı Ahkâm-ı 
Adliyyeme lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde mezbûr Veli’nin seksen yedi senesi Rebiü’l-ahir’inin on 
birinci günü li-ecli’l-ticare Cakmeyan nam mahalle gitmek üzere hayvanına râkiben 
ve müsellehan yola çıkmış olduğu halde Nakdî Ali dimekle ma‘rûf ziyaretgâh 
kurbunda hançerle altı yerinden cerh ve ıtlâk ve hayvanıyla eslahâsı ve bazı eşya ve 
nukûdu gasb olunduğunu ve mütecasirlerinin Kerküklü Hızır ve Halbut ve Darbili 
Garib nam kimesneler idüğü istihbâr kılındığı beyânıyla icrâ-yı icâb-ı veresesi 
cânibinden iddi‘â olunması ve muâyene etdirildikde Veli’nin vücudunda dört hançer 
yarası ve ağaç ve taş ve tüfenk kondağı gibi şeylerle îka‘ olunmuş bir takım darb 
eserleri görülerek bunlardan müteessiren fevt olduğu memleket cerahı cânibinden 
raportla haber verilmesi üzerine otuz yaşında Hızır ile yirmi üç yaşında Halbut 
hanelerinde muhtakî oldukları halde tutularak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
elde bulunan Hızır ve Halbut fazîha-i katlde medhallerini inkâre tasaddî etmişler 
iselerde tahkîkât ve ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde nazaran merkûmandan 
Halbut katl-i mezkûrun îka‘ eylediği ve merkûm Hızır’ın dahi îka‘ olunan fi‘l-i 
kâtilde inzimâm-ı mu‘âvenet ve müzâhereti tebeyyün ve tahakkuk eylemiş 
olduğundan merkûm Halbut’un yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i 
ahiresine tevfîkân i‘dâmına ve mu‘în-i kâtil olan merkûm Hızır’ın dahi yüz 
yetmişinci madde-i kanûniyye mûcibince on beş sene küreğe konulmasına hüküm 
olduğu inhâ olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûmlardan Halbut’un fazîha-i 
gasb-ı icrâ içün katl-i mezkûre mücâseret ve Hızır’ın dahi mu‘âvenet eylediği 
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mezbûr Garib’in ihbâr olunan ifâdesi ve şerh olunan emârât-ı kaviyye ile mütebeyyin 
olduğuna ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede bir kimse min-gayr-i 
taammüdin bir şâhsı ıtlâk etmiş ise on beş sene müddetle Küreğe vaz‘ olunur fakat 
işbu telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ ider iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vûku‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm olunu deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûmandan Halbut’un 
madde-i mezkûre fıkra-i ahiresine tevfîkân münâsib bir mahalde salb ile i‘dâm 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile 
icrâsı husûsuna emir ve irâde-i seniyye-i mülûkâem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş ve diğerleri içün makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca 
tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Halbut’un ber-
mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 17 Safer [1]293 M.14 Mart 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Asâkir-i Nizâmiyye-i Şâhânem müşirânından Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Mehmed Refet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Fazîha-i katle ictisârından dolayı on beş sene müddetle kürekde bulunan Sirozlu 
Mehmed Ali’nin kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası 
ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
temyîz cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi [s.93] 
Haziran’ının on üçüncü Cumartesi gecesi merkûm Mehmed Ali koğuşda yatmakda 
iken yine katl-i töhmetiyle mütehhem olub on beş sene müddetle mahkûmen kürekde 
bulunan İsmail nam şâhıs merkûmûn göbeğine çivi saplayub cerh ve katl eylediği 
cânib-i zabıtadan verilen jurnâlde beyân olunması ve merkûm Mehmed Ali keşf ve 
muâyene itdirildikde göbeğinin üst tarafına saplanmış olan sivri temur yarası 
carihâsından müteessiren vefât etmiş olduğu tabib cânibinden verilen raportda 
gösterilmesi mülabesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İsmail 
kaziyede medhalini inkâr ve arkadaşları Ali Çavuş ve berber Hüseyin ve İsmail ve 
Halil nam kimesneler bir gün prangaları paralayub firar itmek niyetinde 
olduklarından bahisle buna kendüsünun muvâfakat etmesini teklîf etmiş isede 
kendüsü merkûmların bu inkârlarına muvâfakat etmemiş olduğundan kendüsüne 
gücenmiş ve koğuşda bulunan diğer mahbûseyn dahi merkûmûn ile hem-efkâr 
bulunmuş olduklarından gerek merkûmûnun ve gerek diğer mahbûseynin eğerci 
kendu aleyhinde bir güne ifâde ve şehâdetleri vûku‘ bulur ise kabul idemeyeceğini 
tezkâr itmiş ve merkûm Ali çavuş gece saat dört raddelerinde koğuşda bir pranga 
sedası işitmesi üzerine uykudan uyandıkda merkûm Mehmed Ali’yi mecrûh görüb 
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keyfiyyetini suâl itdiğinde beni İsmail urdu didiğini ve bunların bir çift atmakdan 
dolayı bir mah mukaddem mu‘ârızları sebkat eylediğini ve berber Hüseyin dahi 
merkûm Mehmed Ali kendu yanında yatmakda iken uyku halinde bir seda işidub 
uyanmasıyla Mehmed Ali’nin sıçrayub kalkmış olduğunu görüb ne oldun deyü vâki‘ 
olan suâline cevaben aman diyerek boynuna sarıldığını ve o sırada merkûm İsmail 
elinde bir temur ekser ile orada görüb hatta kendüsünu dahi urmak üzere ekseri 
salmış isede isabet itdiremeyerek yine Mehmed Ali’nin koluna darb ile savaşdığını 
ve muahharan merkûm Mehmed Ali aman beni İsmail biri göbeğime çivi sapladı 
dediğini ve İsmail’in yedinde gördüğü ekser bir karışdan ziyade uzun ve kalınca 
idüğünü merkûman Mehmed Ali ve İsmail miyânelerinde itmek münâzaası sebk 
itdiğini ve Halil ve İsmail bin Ömer ve Tahir dahi uykudan bî-dâr olduklarında 
merkûm Mehmed Ali’yi urulmuş görüb sebeb-i mecrûhesini suâl olundukda 
kendüsünu İsmail urduğunu söyleyub üç çar-yek mürûrunda bi’t-teessür vefât itdiğini 
kasem ile vicâhen ihbâr etmelerine ve merkûm İsmail’in yatağı içinde kanlı bir 
mikraz parçası bulunub meclisce muâyene olundukda üzerinde kan alametine 
müşâbebaş görülmesine nazaran merkûm İsmail’in inkârı vâhî olarak katl-i 
mezkûrun itmek münâzaasından dolayı hâsıl olan adâvete mebnî taammüden 
kendüsünden sudûru tahakkuk itdiğinden merkûmûn yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran katl-i mezkûrun taammüden merkûm İsmail’den sudûru ihbârât ve emârât ile 
tebeyyün itdiğine ve zikr olunan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyede bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğunu kanûnen tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hüküm 
olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûm İsmail’in bu hükme tevfîkân 
münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
eylemiş olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ merkûm 
İsmail’in münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 20 Safer 
[1]293 M.17 Mart 1876 Mukâbele olmuştur.   

 [93/48] 

Hüküm 1: Ferikân-ı kirâmdan Zor Sancağı mutasarrıfı olub üçüncü rütbe osmanî ve 
mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmil Kasım Paşa dâmet muâlihûya ve Zor 
Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Zor sancağı dâhilinde vâki‘ Senice kazâsına tâbi‘ Ma‘dat Karyeli Abbas bin 
Casim’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
doksan senesi Şa‘ban’ının yirmi dördüncü Salı günü mezbûr Abbas karye-i 
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mezbûreli Halef bin Denril ile li-müsellehâten Haleb’e giderler iken esnâ-yı râhde 
Rakka Kazâsında vâki‘ Vebes nam mahalle vürûdlarında merkûm Halef’in râkib 
olduğu kısrağı önüne bırakdığı darı saplarından bir mikdarını mezbûr Abbas alub 
kendu merkebi önüne bırakmasından dolayı miyânelerinde münâzaa zuhûruyla 
merkûm Halef yedinde bulunan ucu keskin temurlu mızrak ile merkûm Abbas’ın dör 
mahallinden darb ve cerh iderek müteessiren vefât eylediği ve merkûm Halef evvelce 
katl-i mezbûru tasavvur ve tasmîm itmiş olduğu iddi‘â olunması mülabesesiyle 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Halef beyinlerinde bir güne muâdât-ı 
sâbıka olmayub ber-vechi iddi‘â mezbûr Abbas ile miyânelerinde vûku‘ bulan 
münâzaa üzerine mızrak ile merkûm Abbas’ı cerh ve katl eylediğini ikrâr itmiş 
olduğundan merkûm Halef’in icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
müfâdı dahi mezbûr Halef’in merkûm Abbasa’yı mûcib-i kısâs olan katl eylediği 
tav’an ikrârıyla ba‘de’l-subût müddeîyan Ebvan Casim ve Hadice’nin huzurlarında 
kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyânda ibâret olub bu sûretde 
müddeîyan Ebvan mezbûrandan hiç birisi kâtili merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri 
veya sulhâ rağbet olmadıkları halde talebleriyle bizâ-tihimâ huzurlarında kâtili-i 
merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-
gayr-i taammüden merkûm Halef’den sudûru ikrârıyla tebeyyün iderek kanûnen on 
beş sene müddetle küreğe konulması lâzım gelur isede şerân kısâs ile mahkûm 
olduğundan ber-mûceb-i işaret fetvâhâneden mazhar-ı ‘afv olur veya sulh vûku‘ 
bulur isede ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsinin icrâsıyla kanûnen 
cezâsı tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya müsâberet ve a‘lâ 
kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 20 Safer [1]293 
M. M.17 Mart 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Bosna Vilâyeti Vâlîsi Vezîrim İbrahim Paşa iclâluhûya ve Bosna kazâsı 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Bosnalı Boşko Nikola’nın hizmetkârı Sadik Mico’nun cüret-i katlinden dolayı 
tevârüd iden tahrîrât ile divân-ı temyîz-i vilâyet ve meclis-i temyîz-i livâ mazbatası 
ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı 
temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi 
Şa‘ban’ının on birinci Pazartesi gecesi mezbûr Mico merkûm Boşko Nikola’nın 
gazinosunda bulunduğu halde Saray Bosna’da mukîm İtalya Konsolos hânesinde ve 
Fasoka kazâsına tâbi‘ Varoş kasabası ahâlisinden ve teb‘a-i Devlet-i Âliyye’mden 
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Gargin Miyho bi’l-vürûd biraz işret etdikden sonra yedinde olan iki aded kokorozdan 
birisini zâyi‘ iderek bulunmasını merkûm Mico’ya teklîf etmiş ve Mico dahi 
bulamayacağını beyân iylemesi üzerine Miyho hiddetlenerek nezdinde bulunan sagir 
bıçak ile Miço’yu cerh ve katl etmiş olduğu iddi‘â kılınmış ve mezbûr Miço kable’l-
vefât cârihi merkûm Miyho olduğunu takrîr eylediği cânib-i zabıtadan verilen 
jurnâlde ve muâyene etdirildikde aol böğründen bıçak ile cerh olunarak on sekiz saat 
mürûrunda müteessiren vefât itdiği tabîb tarafından i‘tâ kılınan raportda bildirilmesi 
mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr Miyho o gece zikr olunan 
gazinoya gidub saat altıya kadar orada bulunanlar ile kağıt oynadığını ve maktûl-ı 
merkûm Miyho dahi orada bulunub kendüsüne bir şamar urmuş ise kendüsü ona 
urduğunu ve orada bulunmuş olan Mostarlı birisi kendüsünu cekesinden tutub ve 
sonra başına urub cerh itdiğini beyân ile fazîha-i katlde medhalini inkâr itmişdir. O 
gece gazinoda mevcûd bulunan Mostarlı Tariko ve İstolceli Lazar merkûm Miyho 
garnizoya gelub işret itdiğini ve sâlifü’l-zikr bulunamayan bir Kokozorlu içün 
münâzaa idub merkûm Mico’yu sol böğründen beyâzi kabzayı sagir bıçak ile cerh 
itdiğini kasemle vicâhen ihbâr iylemişlerdir ve eğerçi mezkûr bıçak taharrî olunarak 
bulunamamış isede merkûman beyaz kabzayı sagir bıçağı olduğu ve katlin vûku‘ 
gece sabahleyin bu gece bir hristiyan cerh itdim bakalım vefât etmiş mi diyerek 
konsolos hâneden gitmiş idüğünü ve merkûman yatan çarişi iki yerinden kanlı ve 
gömleğinin yakası yırtık ve kanlı bulunduğu konsolhâneden ifâde kılınmışdır şu 
halde merkûman inkârı vâhî olarak fi‘l-i katlin esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla 
kendüsünden sudûr eylediği tahakkuk etmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve 
istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î-i meâli merkûm Miyho’nun maktûl-ı mezbûr 
Miço’yu mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü beyânen mu‘addele ile ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu 
sûretde maktûlen peder ve validesi Save ve Gace teb‘a-i Devlet-i Âliyyem’den 
iselerde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı lâzım geleceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre garîr ve işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
göre katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin 
mezbûr Miyho’dan sudûr eylediği ihbârât ve emârât ile nizâmen sabit ve kısâsına 
hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan merkûm Miyho’yu Ebuvan merkûmandan birisi 
‘afv etmediği halde huzurlarında merkûman icrâ-yı kısâsı ve kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet iderler ise kısâs-ı sâkıt olacağından ol-halde icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyesinin 
neticesinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-
i hümâyûn-ı şâhânem sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
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ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 20 Safer [1]293 M.17 Mart 1876 Mukâbele 
olmuştur.  

 [S.90/B.49] 

Hüküm 1: Yedinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Mustafa Asım Paşa iclâluhûya ve San‘a nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

San‘a sancağında vâki‘ Anis kazâsına tâbi‘ Beyn-i Mesre Karyeli Salih Said 
Mısreve’nin cüret-i katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı temyîz-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Şevvâl’inin yirmi sekizinci Pazar 
günü mezbûr Salih Said Mısreve’yi mu‘âdât-ı sâbıkasına mebnî Zerve Karyeli 
Mehmed Salah Ali el-Cebr’inin cenbiyye ile sağ omzundan ve sol küreği altından 
cerh ve katl eylediği iddi‘â olunması ve mezbûr Salih Said Mısreve keşf itdirildikde 
ber-minvâl-i meşrûh cerh olunub bi’t-teessür vefât itdiği i‘lâm ile haber verilmesi 
mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr Mehmed Salah Ali el-
Cebr’inin mukaddemâ biraderini merkûm Salih Said Mısreve’nin katl eylediği 
cihetle ahz u sâr içün merkûm Salih Said Mısreve’yi ibtidâ balta ile sağ omzuna ve 
muâhharan cenbiyye ile sol küreği altına urub cerh ve katl eylediğini ikrâr itmiş ve 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğünden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş 
ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Mehmed’in merkûm Salih’i mûcib-i kısâs olan 
katl ile katl iylediği tav‘an ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn 
kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i 
merkûme kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bi’z-zât 
huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâm-ı mezkûre işaret olunmuş ve meâl-i iş‘âre göre fi‘l-i katlin tasavvur ve tasmîm 
üzerine taammüden merkûm Mehmed Salah Ali el-Cebr’iden sudûru nizâmen sabit 
ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğünden merkûm Mehmed Salah Ali el-
Cebr’inin fetvâhâne işaretinde gösterildiği vechile verese-i kibâr kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet etmedikleri takrîrde bi’z-zât huzurlarında icrâ-yı kısâs ve eğer verese-i 
maktûl-ı merkûmûn ‘afv ider veya sulh olurlar ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından 
icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyesinin icrâsıyla neticesinin hükümle mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î 
ile inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâ-yı iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve 
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müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i merşûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 20 Safer [1]293 M.17 Mart 1876 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Naşid Paşa iclâluhûya ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan Kayseriye 
sancağı Mutasarrıfı Temur Paşa dâme ikbâlehuya ve Kayseriye nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i memleket zîde mecduhû hüküm ki.  

Kayseriye kasabalı Satur Mehmed oğlu Hafız Mehmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkemât-ı temyîz cezâ dâiresinden kaleme laınan mazbata 
meâlinde sekssan yedi senesi Haziran’ının on yedinci Perşembe gecesi saat yarım 
raddelerinde merkûm Hafız Mehmed komşusu İskat oğlu Emin’in hânesinde vâki‘ 
yıkardan su almağa gitdiğinde merkûm Emin ile Hüseyin ve Nuh Mehmed nam 
kimesnelerin götürerek işret itmekde olduklarını anlayub pencereden bunları dinler 
iken merkûmûn dışaruya çıkub beyinlerinde tahadüs iden münâzaa esnâsında 
Hüseyin şunu urunuz dimesiyle Nuh Mehmed mezbûr Hafız Mehmed’i tutarak Emin 
bıçakla başına urmuş olduğundan müteessiren Hafız Mehmed’in yedi gün mürûrunda 
vefât itmiş olduğu beyânıyla icâbının icrâsı validesi Aişe hatun tarafından iddi‘â 
olunduğuna muâyene itdirildikde başından sol elmacık kemiğine kadar bıçakla cerh 
olunarak bi’t-tessür vefât itmiş olduğu raport ile haber virilmediğine binâen tedkîkât-
ı istintâkıyyeye lede’l-ibtidâr merkûm leyle-i mezkûrde Hüseyin ile hânelerinde işret 
itmekdeler iken merkûm Hafız Mehmed bi’l-vürûd izhâr-ı husûmetle hakkında 
söylemiş olduğu bir sözden dolayı hânesinde bulunan Ali Baba ile yüzleşdirmek 
üzere kendüsünu hânesine götürüb orada bulunan Lütfullah oğlu Hacı Ali ve Emin 
ve çizmeci Osman ve mezbûr Ali Baba ile birlikde üzerine hücûm iderek içlerinden 
bazıları cebren fi‘l-i şenî‘ icrâ itdiklerinden kendüsü bir takrîb ile Ali baba’nın 
belinde bulunan bıçağı çekub bunlardan birisini urmak üzere sokağa çıkdığında 
merkûm Hafız Mehmed arkası sıra geldiğine mebnî bıçakla merkûmu başından 
urduğunu ikrâr ve kendüsüyle işret itmiş olan Hüseyin sarhoş olduğu cihetle 
hânesinde yatub esnâ-yı münâzaa ve cerhde bulunmamış ve merkûm Nuh Mehmed 
esnâ-yı cerhde bulunmuş isede kendüsüne asla mu‘âvenet itmemiş olduğunu tezkâr 
itmiş ve uzun Mehmed nam kimesne dahi leyle-i mezkûrede bir gürültü işidub derhâl 
dışaruya çıkdığında Emin hânesinin içerusunde olduğu ve Hafız Mehmed dahi elinde 
bir taş ile kapunun önünde bulunduğu halde münâzaa idub o sırada Hafız Mehmed 
taş merkûm Emin’in kapusuna urmasıyla Emin bıçakla çıkub Hafız Mehmed’in 
başına urmuş olduğunu ve orada bulunan merkûman Hüseyin ve Nuh Mehmed 
bunların beyinlerini te’lîfe çalışub iddi‘â vechile mu‘âvenetde bulunmadıklarını 
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kasemle ihbâr ve mezbûr Mehmed dahi bu kavli tasdîk ve tezkâr iylemiş merkûm 
Emin’inin kendüsüne fi‘l-i şenî‘ icrâ eylediklerini söylediği merkûmûn Hacı Ali ve 
Emin ve çizmeci Osman ve Ali Baba o misüllû fazâhetde bulunmadıkları gibi 
kenduleri ba‘de’l-cerh kaziyyeyi duyub mecrûh-ı merkûmu hânesine îsâl ile yarasına 
bakdıklarını söylemişler ve şu tedkîkât ve ihbârâta nazaran fi‘l-i şenî‘ maddesi kûl 
mücerredde kaldığı gibi eğerci Hüseyin berâ-yı maslahat ahar mahallde bulunduğu 
cihetle istintâkı icrâ kılınamamış isede gerek Hüseyin’in ve gerek Nuh Mehmed’in 
bir güne mu‘âvenetde bulunmadıkları Emin’in takrîrinden ve uzun Mehmed’in 
ifâdesinden anlaşılmış ve iddi‘â olunduğu vechile Emin hânesine getürübde 
münâzaanın bundan tevellüd eylediği dahi inde’l-tedkîk sabit olamamış olub şu halde 
merkûmanın miyânelerinde olan husûmet-i sâbıkadan nâşi münâzaa vukû‘yla katl-i 
mezkûrun min-gayr-i taammüdin mezbûr Emin’den sudûr iylediği tahakkuk 
itdiğinden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil-i 
mezbûr Emin’in maktûl-ı mezbûr Hafız Mehmed’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
iylediği tav‘an ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i mezbûrun Emin’in kısâsına 
hüküm olduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibâr müddeîyân Ak kadın 
ve Hasibe’den hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri 
halde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına iktizâ ideceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i 
mezkûrun mezbûr Emin’den sudûru ikrârıyla şer‘ân sabit ve kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olmasıyla ber-mûcib-i işaret fetvâhâne vârisân-ı mezbûrtandan hiç birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde talebleriyle bizâtihimâ 
huzurlarında bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâs ve eğer vereseden birisi kâtil-i merkûm 
Emin’i kısâdan ‘afv veya sulhâ rağbet iderse ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i 
verese-i sâire haklarında diniyye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘îsi icrâ ve ikmâl 
ve tedkîkât-ı nizâmiyye ile kanûnen lâzım gelen mücâzât-ı ta‘yîn olunarak 
keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbına lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem ta‘âllukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz keyfiyyet-i ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garrâ ya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 4 R[Rebî’ü’l-evvel] [1]293 M.30 Mart 1876 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 3: Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler beğili 
pâyelülerinden Filibe sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânını üçüncü 
rütbesinin hâ’iz ve hâmil Garir Paşa dâmet muâlihûya ve Filibe kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  
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Filibe Kasabası dâhilinde vâki‘ Karacadağ Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çakırcı Karyesinde kâin 
emlak-ı hümâyûnumdan bir kıt‘â çim korinin korucusu bağı bulunan kasaba-i 
mezbûrede kâin Hacı Hasan mahallesi sâkinlerinden Mustafa oğlu Hasan’ın kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı temyîz-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Rebî’ü’l-evvel’inin yirmi 
dokuzuncu Cumartesi gecesi saat dört karârlarında merkûm Hasan karye-i mezkûrde 
kâin Genco oğulları Postol ve Ostoyo’nun hâneleri müştemilâtından bir odada 
yatmakda olduğu halde mezkûr koriden istedikleri gice ağaç kat‘ına muhâlefet 
itmesinden nâşi merkûman Postol ve Ostoyo hâsıl eyledikleri adâvete mebnî 
merkûmanın katlini tasavvur ve tasmîm iderek ve karye-i mezbûreli Kolo oğlu 
Marko ve Marko oğlu diğer Marko ve Metre oğlu İslafko ve Yanco oğlu ve Bedo ve 
Kolo oğlu Tuna ve Reco oğlu Zalo ve Yivan oğlu Niko nam şâhısları dahi tahrîk ve 
celb iderek cümlesi birlikde mezbûr Hasan’ı katl idub meyytini o civarda olan 
Söylemeşli Karyesinde kâin Ahmed’in tarlasına götürüb atmış oldukları iddi‘â 
olunması ve keşf ve muâyene itdirildikde merkûm Hasan’ın sağ kulağı üzerinde balta 
ve burnunda ve yanağında ve cekesinde ve sağ koltuğunun dört ve arkasının on dört 
mahallinde bıçak ve sol memesi üzerinde kurşun yaraları olub müteessiren vefât 
eylediği i‘lâm ve evrâk ile beyân kılınması mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr merkûmûndan kırk iki yaşında Postol hadise gecesi saat ikiden sonraca 
karye derûnunda olan İspero’nun [s.97] meyhânesinden hânesine geldiğinde holi 
derûnunda eşhâs-ı merkûmeyi görüb vâki‘ olan ifâdelerinde merkûm Hasan’ı ıtlâk 
ideceklerini anladığı cihetle fâriğ olmalarını söylemiş isede isga itmeyerek 
kendüsünu oradan kovduklarından odasına giderek Hasan’ın geldiğini görüb 
çevirmek üzere birkaç defa dışaruya çıkmış isede göremeyub nihâyet kendüsü odada 
oturur iken bir gürüldü olarak dışaruya çıkub merkûmûndan Tuna yedinde olan balta 
ile merkûm Hasan’ın başına ve diğerleri dahi sopa ile rast gelen mahalline urub 
öldürdüklerini ve oradan meyyitini alarak köy içine doğru götürdüklerini görüb 
arkaları sıra kapuya kadar gitmiş isede merkûmûndan Tuna ve karındaşı Ostoyo ihâk 
eylediklerinden avdetle odasında yatdığını serd ile katl-i mezbûrde medhalini inkâr 
itmişdir. Ve otuz yedi yaşında merkûm Kolo oğlu Tuna refikleri merkûmûn ve Bedo 
Niko ve Tarlo ile araba başlığı içüne mezkûr koriden kat‘ etdikleri kara ağaçları 
mezkûr Cuma günü akşam ezanından evvelce arabalarına tahmil iderek Çırpan’aya 
götürürler iken esnâ-yı râhde mezkûr Söylemişli Karyesi merasında hayvanlarını 
salıverub re‘i etmekte oldukları halde gece saat üç raddelerinde mezbûr Postol ile 
karındaşı Ostoyo bi’l-vürûd merkûm Hasan kendülerinin mezkûr koriden ağaç kat‘ 
itmelerine mümânaatla herbâr ezâ ve cefâ itmekde olduğunu ve merkûmu ıtlâk itmek 
üzere Marko ve Kolo oğlu diğer Marko ve Marin ve Metre oğlu İslafko’yu celb 
iderek hazır bulundukları beyân ile kendülerini dahi tahrîk iderek alub hânelerine 
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götürdüğünde merkûmûn ile birleşerek mezbûr Postol merkûm Hasan’ı haydi 
dükkana gidelim deyü odasından çağırub Hasan dışaruya çıkdığında ibtidâ merkûm 
Ostoyo yedinde olan baltanın keskin tarafıyla bir defa başına urmasıyla Hasan can 
acısıyla kaçır iken mezbûr Postol yetişub yedinde olan gök çapasının yüzüyle bir 
defa ağzına urduğunu muakkib cümlesi birden üzerine hücûm edub bazısı sopa ve 
birazı bıçak ve kenduleri dahi ellerinde olan su gendereler ile darb ve ıtlâk itdiklerini 
ve meyyitini karye kibarına kadar çıkarub oradan Kolo oğlu Marko’nun bargirini 
mezkûr Söylemişli karyesinde yol üzerinde vâki‘ Ahmed’in tarlasına atmak üzere 
götürürler iken Kolo oğlu Marko ufak bıçağını merkûm Hasan’ın bir hayli mahalline 
saplayub muahharan mezbûr Ostoyo dahi maktûl-ı merkûmûn kurşun mamlû 
tabancasını alarak göbek üzerine endaht ile karyelerine avdet itdiklerini ve 
kendüsünde refikleriyle beraber arabalarının yanına gitdiklerini ikrâr eylemişlerdir ve 
otuz yaşında Vebdo ve yirmi iki yaşında Niko dahi mezbûr Tuna’nın ifâdesini 
tamamıyla bi’l-tasdîk kenduleri dahi bir iki şer defa yedlerinde olan üvendireler ile 
mezbûr Hasan’ı darb eylediklerini itiraf itmişlerdir bunun üzerine merkûm Postol 
evvelki ifâde ve inkârından nügûl ile merkûmûn Tuna ve Vebdo ve Niko’nun 
ifâdelerini tasdîk iderek kendüsü dahi gökçapasının yüzüyle mezbûr Hasan’a 
urduğunu ikrâr iylemişdir ve otuz yedi yaşında karındaşı Ostoyo dahi karye-i mezkûr 
çorbacılardan büyük Nayden ve Hacı Geno ve kalaycı oğlu Tuna ve Küçük Nayden 
ve İzalkan ve İslafko ve bakkal Kovico’nun merkûm Hasan’ı ıtlâk itmek üzere 
kendüsüne vâki‘ olan ifâde ve teklîfleri üzerine karındaşı Postol’u Söylemişli 
Karyesi merasında merkûmûna Tuna ve Vebdo ve Zalo ve Niko’yu bularak 
keyfiyyeti anladub ve arabalarını orada burakdırub merkûmûna ile birlikde 
hânelerine geldiklerinde merkûmûne Marko oğlu Marko ve Kavlo oğlu diğer Marko 
ve küçük karındaşı Marin ve İslafko’yu hâneleri holisinde mevcûd bularak Tuna’nın 
ifâdesi vechile karındaşı Postol mezbûr Hasan’ı odasından çağırub dışaruya 
çıkdığında ibtidâr kendüsü yedinde olan baltanın keskin tarafıyla iki defa başına ve 
müteakıben karındaşı Postol dahi gökçapasıyla bir defa yüzüne ve muahharan 
diğerleri sopa ve üvendireler ile rast gelen mahalline urub öldürdüklerinden sonra 
meyyitini holiden dışaruya çıkarub Marko’nun bargirini tahmîlen mezkûr tarlaya 
götürerek atdıklarında merkûm Hasan’ın kurşun mamlû tabancasını alub meyyiti 
üzerine ateş ederek ve kuşağı arasında olan para kesesini ahz iyleyerek mezkûr 
tabanca ile bıçağı maktûl-ı merkûmûn yanına bırakub oradan karyelerine 
avdetlerinde holi derûnunda olan kanları zevcesiyle ağası Beva’nın zevcesine 
temizletdiğini ve maktûl-ı merkûmûn kisesinde iki aded kıratsız altun tasfiyle kırk 
guruş mahlût akçeği cem‘an yüz otuz bir guruş olub bundan kırk guruşunu sarf ve 
istihlâk iderek mezkûr iki aded kıratsız altun nısfının mevcûd bulunduğunu ifâde 
sarf-ı iftiradan ibâret olarak küçük karındaşı Marin dahi maktelde bulunduğu gibi 
katl-i mezbûrdende kat‘ân haberi bulunmayub çocuk idüğünü ve katl-i mezbûrun 
Hüseyin ayağında kendüsüde bir balta ve karındaşı Postol’da Çapa ve Kavlo oğlu 
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Marko’da bir tüfenk ve Vebdo ve Tuna ve İslafko ve Niko ve diğer Marko’da birer 
sopa olarak merkûm Hasan’ı cümlesi müşterikân darb ve ıtlâk itdiklerini tezkâr 
itmişdir. Şu halde merkûm Hasan eşhâs-ı merkûmeye mezkûr koriden işitdikleri gibi 
ağaç kat‘ itdirmemesi hasebiyle merkûman Postol ve Ostoyo’nın teşvîk ve 
i‘kâllarıyla bi’l-tasavvur dokuz kişi oldukları halde merkûm Hasan’ı katl ve ıtlâk 
eyledikleri ve çorbacılar ile Mari’nin katl-i mezbûrde medhalleri olmadığı 
cümlesinin ifâdeleriyle tebeyyün itmiş olduğundan bunlardan yedlerinde alet-i câriha 
bulunan Ostoyo ve Postol ve Marko’lar ile İslafko’nun icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve 
iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûmûn Ostoyo ve Postol ve Marko ve 
diğer Marko ve İslafko’nun mezbûr Hasan’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eyledikleri tav‘ân ikrârlarıyla ba‘de’l-subût mûcibince kanûn mezbûrunun kısâslarına 
hüküm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde maktûl-ı merkûmûn hasden 
vârisi bulunan pederi Mustafa kanlun merkûmûnu kısâsdan ‘afv veya sulhâ taleb 
olmadığı halde bizâtihi huzurlarında katalon mezbûrunun kısâsları iktizâ ideceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra ve istintâknâme 
ve raport meâllerine nazaran katl-i mezbûrun merkûm Ostoyo’nun balta ile îka‘ 
eylediği carihin tesiriyle vukû‘ bulduğu tama’an ve bu halde Postol ile Kavlo oğlu 
Marko ve Marko oğlu diğer Marko ve İslafko’nun hareketleri katl-i mezkûrde 
merkûm Ostoyo’ya iştirâk derecesinde bir mu‘âvenet bulunduğunu emr-i ayân 
olduğunu misüllû icrâ kılınan mürâfa‘a-i şer‘îde dahi merkûmûn Ostoyo ve Postol ve 
Markolar İslafko’nun kısâslarına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan fetvâhâne 
işareti mûcibince maktûl Hasan’ın pederi Mustafa bunları kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet itmediği halde huzurda Ostoyo ve Postol ve Kavlo oğlu Marko ve Marko oğlu 
diğer Marko ve Metre oğlu İslafko’nun icrâ-yı kısâsları ve mezbûr Mustafa 
tarafından mazhar-ı ‘afv veya sulh olurlar ise ol-halde hüküm ve kiseceğinden 
merkûmları mevâd-ı mahsûsa-i kanûniyyeye tevfîkân haklarında lâzım gelen cezânın 
ta‘yîn iyle hükümlü mazbatasının i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsıyla irsâli 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve diğerleri içün makâm-ı 
celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 4 
R[Rebî’ü’l-evvel] [1]293 M.30 Mart 1876 Mukâbele olmuştur.  

 [S.97/B.50]  

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kastamonu mutasarrıfı 
olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Abdulnafi Efendi dâmet 
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uluvvuhûya ve Bolu kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhû hüküm ki.  

Bolu sancağında vâki‘ Kerde kazâsı asâkir-i zâbtiyyesi neferâtından Seyyid 
Ahmed’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî mukaddem ve muahhar tevârüd 
iden iki kıt‘â tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i 
livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan 
senesi Nisan’ının yirmi altıncı Cuma günü mezbûr Seyyid Ahmed asâkir-i 
merkûmeden mülâzım Hüseyin ile birlikde tahsîlât zımnında Dün Divan Nâhiyesi’ne 
müzâfe Çavuşlar Karyesine giderek muhtar Hacı Hasan’ın hânesinde beytûtetle 
ferdası karye-i mezbûreli Kelce oğlu Hüseyin nam şakinin ekmek almak üzere 
hânesine geldiği bi’l-istihbâr mûmâileyh Hüseyin merkûmu ihbâr içün merkûm 
Seyyid Ahmed ile muhtar Hasan’ı mezbûr Hüseyin’in hânesine gönderdikden sonra 
adem-i itâ‘atle teşhîr-i silâh iderek firar eylediğine mebnî mûmâileyh Hüseyin 
merkûm Seyyid Ahmed ile korucu Kara Mustafa oğlu Mehmed nâm-ı diğer Böcek 
Mehmed nam kimesneyi bi’l-istihcâb Hüseyin’i takîb etdiklerinde merkûm Hüseyin 
yedinde bulunan tüfenk atub kurşunu mülâzım Hüseyin’in elindeki tüfengin 
kondağına isâbetle yaraladıktan sonra kebir bıçak ile mülâzım mûmâileyhin ve 
mezbûr Seyyid Ahmed’in başlarını cerh etdikden sonra üç gün mürûrunda bunlardan 
Seyyid Ahmed’in müteessiren vefât eylediği verese-i cânibinden iddi‘â ve keşf 
itdirildikde merkûm Seyyid Ahmed’in ol-vechile eser-i cerhden vefât eylediği i‘lâm 
ile inbâ olunduğuna mebnî tedkîkâ-tı lâzımeye lede’l-ibtidâr merkûm Hüseyin 
fazîha-i mezbûreyi ikrâr itdiği meclis-i deâvî-i kazâdan bâ-mazbata iş‘âr olunduğu 
halde meclis-i temyîz-i livâdan tekrîr edilen istintâkında o gün biraderi Emin’in 
hânesinde olduğu halde asâkir zâbtiyyenin geldiklerini haber alarak müsellehân 
karyenin üst tarafında vâki‘ Saz tabir olunan mahalle gitdiğini ve ba‘de ahz u girift 
olunduğunu beyân ile sebk-i ikrârını inkâr itmiş isede zikr olunan muhtar Hasan ve 
Böcek Mehmed katl-i mezbûrun ber-vech-i iddi‘â merkûm Hüseyin’den sudûr 
itdiğini an-müşâhedeten haber virmelerine nazaran merkûm Hüseyin’in inkâr- ahiri 
vâhi olarak mülâzım mûmâileyhi cerh ve Seyyid Ahmedi katl itdiği tebeyyün etmiş 
ve merkûm Hüseyin’in hareket-i vâkıasına göre katl-i mezbûrun tasavvur ve tasmîm 
ile taammüden îka‘ eylediği anlaşılmış olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân 
olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Kelce oğlu Hüseyin’in merkûm Ahmed’i 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şehâdet-i şahidân ile ba‘de’l-subût mûcibince 
kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde 
müddeîyân Ömer ve Rahime’den hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet etmedikleri halde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil Hüseyin’in kısâs-ı 
lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-
ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun merkûm Hüseyin’den sudûr itdiği nizâmen sabit 
olub katl-i mezbûr hükümet me’muruna adem-i itâ‘at yolunda îka‘ edilmiş 
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olduğundan merkûmûn yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyenin fıkra-i ahiresi 
hükmünce i‘dâm-ı lâzım geleceği gibi şerân dahi kısâs ile mahkûm olması cihetiyle 
zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti mûcibince vereseden hiç birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle bizâtimâ 
huzurlarında icrâ-yı kısâs ve eğer ‘afv ider veya sulhâ rağbet eyler ise ol-halde kısâs-ı 
sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla kanûnen lâzım gelen mu‘âmeleyi hâvî 
mazbata evrâkı istintâkıyyesiyle beraber irsâl kılınması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın 
sizki mutaarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâ ya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 14 R [Rebî’ü’l-evvel] [1]293 M.9 Nisan 1876 Mukâbele olmuştur.  

 [S.99/B.51] 

Der-zamân sadr-ı sudûru’l-vüzerâ Hazret-i Mehmed Rüşdü Paşa ve Nâzır-ı 
Umûr-ı Haricîye müşâr-ileyh Fî 18 Rebî’ü’l-âhir[1]293 (M. 13 Mayıs 1876) 

Der-asr Hazret-i Sultân Murad Hân İbnü’s-sultân El-Gâzi Abdulmecid Hân 
abduhû mülke ve saltanata ile ahiri’l-devrân Fî 7 Ca. (Cemaziye’l-evvel) [1]293 
(M. 31 Mayıs 1876) 

Hüküm 1: Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Filibe sancağında vâki‘ Zağire-i Atik ve Ceryan Kazâları dâhilinde mukaddemce 
vuku‘a gelen dükkân fesâdiyeden dolayı taht-ı tevkîf etmiş olan yetmiş sekiz nefer 
eşhâs haklarında mahsûsen me’mûr ve ta‘yîn kılınan mütehayyizân-ı Ricâl Devlet-i 
Âliyye’mden Salim Efendi dâmet-uluvvuhû tümen riyâsetinde olarak teşkkül iden 
muhallat komisyonunda ceryan iden tedkîkât evrâkı dîvân-ı temyîzde esâsı ittihâz 
olarak eşhâsı merkûmenin muhâkemeleri alenen bi’l-icrâ bunlardan Zağire-i Atik 
Kasabası ahâlisinden ve Bulgar Milletinden kundaracı Kolo ve Gousidin Miyhailoski 
ve yahudî Yorgi oğlu İstifan ve Ostoyo oğlu Dimço ve Raibo oğlu Kolo ve Ceryanlı 
Kunduracı Hristo ve Arho oğlu Rus nam yedi nefer şâhıs beşer ve müfsiden  ve 
hâ’iz-i sıfat-ı riyâsetolmağla bunların icrâ ve ikmâl olunan muhâkemelerini 
mübeyyin dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve irsâl kılınan mazbata meâline nazaran 
merkûmenin kendu ifâde ve tasdîkleri tahtında olarak rûesâ-yı ehl-i fesâddan 
oldukları tebeyyün etmiş olduğundan elli altıncı madde-i kanûniyyeye tevfîkân 
i‘dâmlarına ittifâk irâ ile hüküm olunduğu anlaşılmış ve eşhâs-ı merkûmenin 
mahallince teşkîl olunan muhtelît komisyonda ‘arîz ve ‘amik icrâ idilen tedkîkât-ı 
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istintâkıyyesi üzerine dîvân-ı temyîz-i mezkûrce ceryan iden muhâkeme-i aliyyesi 
hükmünce içlerinden bu yedi kişinin memâlik-i mahrûse ahâlisini yek-diğeri 
aleyhinde silâhlandırarak mukâteleye ve gasb ve garat ve tahrîb-i memleket ve katl-i 
nüfûs ef‘âline tahrîk ve iğrâ ile madde-i fesâdın icrâsına başlamış oldukları tebeyyün 
eylediği cihetle zikr olunan elli altıncı madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân 
i‘dâmlarına hüküm olunduğundan ve hükm-i mezkûr tatbîk olunan redd-i 
kanûniyyeye muvâfık bulunduğundan icrâ-yı iktizâsı Adliyye Nezâretinin 
muhâkeme-i temyîz dâiresinden bâ-mazbata ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-
i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr-
ileyhsin merkûmûn kunduracı Kolo ve Gousidin Miyhailoski ve Yahudi Yorgi oğlu 
İstifan* ve Ostoyo oğlu Dimço ve oğlu Kolo ve Ceryanlı kunduracı Hristo ve Arho 
oğlu Rus nam yedi neferin münâsib bir mahallde salb ile i‘dâmlarına mübâderet 
eyleyesin. Fî 1 Rebî’ü’l-âhir[1]293 M. 26 Nisan 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rtübe mecidî nişân-ı zî-şânını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Vedaleddin Paşa iclâluhûya ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan 
Karesi Sancağı mutasarrıfı Raif Paşa dâme-ikbâluhûya ve Bigadiç kazası nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Karesi sancağında vâki‘ Bigadiç kazâsı’na tâbi‘ Orisiler Karyeli Koca Mehmed oğlu 
İbrahim’in katl olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve mürâfa‘a-i 
şer‘îyyeyi mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Rebiü’l-ahir’inin yirmi birinci 
Pazartesi günü merkûm İbrahim karye-i merkûme civarında Tekmeciler nam 
mahallede vâki‘ tarlasında zevcesi Fatma ile afyon toplarlar iken Çeyni Aşiretinden 
İsa oğlu Kürd Ali ve biraderi İsmail ve Abbas oğlu Mustafa ve Çakır Süleyman oğlu 
Abdurrahman ve isimleri meçhûl iki kişi ile beraber müsellehân gelub sen bizim 
deve çobanlarını salub eşyasını gasb itmişsin hala kuşağı belinde arayarak merkûm 
Kürd Ali tüfenk boşaldub kurşunu İbrahim’in boş böğrüne isabet ideret müteessiren 
vefât eylediği maktûlun biraderi Mehmed tarafından iddi‘â kılınması ve keşf ve 
muâyene itdirildikde merkûm İbrahim’in boş böğrüne kurşun isabetiyle müteessiren 
vefât itmiş olduğu i‘lâm ve raport ile bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr kırk yaşında bulunan mezbûr Kürd Ali fazîha-i katlde 
medhalini inkâr eylemiş ve biraderi İsmail dahi mevki‘ hadise merkum İbrahim’in 
mecrûh olduğunu ve yanında merkûman Çakır oğlu Abdurrahman ile Kara İlyas oğlu 
Mustafa’nın bulunduklarını görüb sebebi cerhi merkûman suâl itdiğinde merkûm 
Mustafa mecrûhen biraderi Mehmed bana tüfenk atdı fakat kendüsüne tesadüf 
etmeyub karındaşına rast geldi dediğini beyân ve Mustafa merkûm İbrahim’in 
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biraderi Mehmed’in tüfenk kurşunuyla urduğunu ve merkûm Abdurrahman dahi 
ma‘lûmâtı bu merkezde dâir bulunduğunu ma‘a’l-kasem inân etmiş iselerde karye-i 
mezbûre muhtârı Kürd Halil keşf içün cânib-i hükümetden gelmiş olan kâtib Hüseyin 
ve a‘zâdan Aşık oğlu diğer Hüseyin ile İbrahim’in vefâtından evvel kaziyyeyi 
kendüsünden suâl itdiklerinde beni Kürd Ali urdu andan da‘vâ idiniz didiğini ve 
ihtiyâr meclis-i a‘zâsından Bekir oğlu Koca Ömer dahi mezbûr İbrahim’i Kürd 
Ali’nin urmuş olduğunu işitdiğini ve karye-i mezbûreli Sarı oğlu Mustafa bin 
Hüseyin ise merkûm Kürd Ali’nin mezbûr İbrahim’e bizim devecileri soymuşsunuz 
demiş olmasından nâşi vukû‘ bulan münâzaada merkûm Kürd Ali’nin İbrahim’i 
urmuş olduğunu kable’l-vefât İbrahim’in söylediğini ve Kara İlyas merkûm 
İbrahim’in afyon tarlasında mecrûh olduğunu işidub yanına gitdiğinde cârihi Kürd 
Ali olub andan da‘vâ edilmesini tenbiyye itmiş olduğunu ve mezkûr Dürsiler Karyesi 
on sekiz yaşında olan Sarı Ali oğlu Ali nam kimesne dahi yevm-i mezkûrde merkûm 
İbrahim’in tarlası kenarında oturur iken mezbûr Kürd Ali beş nefer refikiyle 
müsellehân oraya gelub beyinlerinde tahadüs iden münâzaa inşâsında merkûm Kürd 
Ali tüfenk kurşunuyla mezbûr İbrahim’i cerh eylediğini gördüğünü kasemle gıyâben 
ve vicâhen haber virmelerine ve karye-i mezkûreli arabacı oğlu Ahmed ve Kuşçu 
oğlu Halil dedesi Hacı oğlu Mehmed ve Koca Mehmed oğlu Mehmed’in zevcesi 
Fatma’nın ihbârları dahi merkûm Sarı Ali oğlu Ali’nin ifâdesi merkezede dâir 
bulunmasına nazaran mezbûr Kürd Ali’nin inkârı vâhi olub katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûru tahakkuk itmiş olduğundan 
icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân ve i‘lâm-ı mezkûr meâli dahi merkûm Kürd Ali’nin 
mezbûr İbrahim’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl iylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret 
olub müddeîlerden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
olmadıkları halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i mezbûrun icrâ-yı kısâsı iktizâ 
ideceği cânibi fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran katl-i mezkûrun münâzaa esnâsında fevverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüden merkûm Kürd Ali’den sudûru ihbârât-ı vâkıa ve emârât-ı mevcûde ile 
nizâmen sâbit ve mezbûr Ali’nin icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğundan 
fetvâhân işareti mûcibince merkûm Kürd Ali’yi verese-i maktûlden hiç birisi 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında bir nühm-i 
şer‘î icrâ-yı kısâs ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve 
mesele-i diniyye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘î ve kanûniyyesi icrâ olunarak 
keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm ber-taraf-ı iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechile husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet 
ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm Der-Saâdetime inhâ ve 
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iş‘ârı husûsuna mebâderet eyleyesiz. Fî 14 Cemâziye’l-evvel [1]293 M. 7 Haziran 
1876 Mukâbele olmuştur.  

Der-zamân nâzır-ı Umûr-ı Hâriciye Hazret-i Safvet Paşa Fî 25 Cemâziye’l-evvel 
[1]293 (18 Haziran 1876) 

Hüküm 3: Orada bulunan Asâkir-i Şâhânem Nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâlehuya ve Bağdad nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Bağdad asâkir-i zâbtiyyesi birinci bölüğü neferâtdan Hüseyin bin Rüstem’in kâtili 
hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile dîvân temyîz-i 
vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan iki senesi Safer’inin yedinci Pazartesi günü saat on bir 
raddelerinde Kazımiyye Kasabasında kâin Katane ve Ayuc Mahalleleri çocuklarının 
taş döğüşü itmekde oldukları haber virilerek men‘î zımnında merkûm Hüseyin ile 
neferât-ı merkûmeden Hamis [s.101] me’mûren gönderilub taş döğüş idenlerden 
birkaçını ahz u girift ile hükümete götürürler iken içlerinden Mehmed bin Casim 
yedlerinde firar eylemesiyle merkûm Hüseyin bi’l-takib tutacağı esnâda merkûm 
Mehmed mezbûr Hüseyin’i hançer ile sol küreği altından cerh iderek müteessiren 
vefât eylediği iddi‘â olunduğuna ve muâyene itdirildikde hançer ile sol küreği 
altından cerh olunarak müteessiren vefât etmiş olduğu raport ile bildirildiğine mebnî 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi iki yaşında bulunan merkûm Mehmed 
yevm-i mezkûrde Debbahâne ve Katane ve Ayvace Mahalleleri çocuklarının döğüş 
itmekde ve Debbahâne Mahallesi muhtârı Abd nam kimesneyi darb eylemekde 
olduklarını müşâhede itmesiyle aralarına girub merkûmu tahlîs eyledikden sonra 
vukû‘ bulan şikâyet üzerine asâkir-i merkûmeden İbrahim Çavuş birkaç nefer ile 
gelerek muhtâr Aziz vesâir kesan ile beraber kendüsünu dahi tutub hükümete 
götürürler iken merkûm Aziz’in hânesi civarına geldiklerinde muhtâr-ı merkûmûn 
akrabası yetişub zâbtiyyeler ile münâzaa eyledikleri esnâda firâr iderek o gecesi 
eniştesi Abbas’ın hânesinde yatur iken tutulduğunu sedâ ile katl-i mezkûrun 
kendüsünden sudûrunu inkâr ve eniştesi Abbas dahi o gün akşamüzeri hânesine 
varub uykuda bulunduğu esnâda asâkir-i merkûme tarafından merkûm Mehmed’in 
bağlarda tutulduğunu işidub merkûmu hânesinde görmediğini ve hânesine 
geldiğinden haberi olmadığını tezkâr itmişler isede muhtâr Aziz ve Halil bin İsmail 
ve Mahmud bin Mehmed ve Abbas bin Durmuş ve neferât-ı merkûmeden Mehmed 
ve Hamis bin Abdullah ve Abdullah bin Hamis yevm-i mezkûrde merkûm Hüseyin 
mezbûr Mehmed bin Casim ile Halil nam kimesneyi hükümete götürür iken merkûm 
Mehmed esnâ-yı râhde firar itmesiyle merkûm Hüseyin tutmak içün ta‘kîb 
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iylediğinde merkûm Mehmed hançerine bi’l-teşhîr merkûm Hüseyin’in sol küreği 
altından darb ve cerh iderek firar eylediklerini gördüklerini kasem ile ihbâr 
eylemelerine ve merkûmu tutmuş olan Aziz ve İbrahim Çavuş ve Mehmed dahi 
merkûm Mehmed’in eniştesi Abbas’ın hânesinde olduğunu haber alarak gice saat üç 
raddelerinde hâne-i mezkûre gidub kapuya urduklarında Abbas kapuyu açmazdan 
evvel mezbûr Mehmed hânesinde arka tarafında bulunan bağa kaçırub muahharan 
kapuyu açdığını ve Mehmed’in bağa firar eylediğini görmeleriyle bi’l-ta‘kîb ahz u 
girift eylediklerini haber virmelerine ve merkûm Mehmed Aziz’in sol ve sağ 
kollarıyla ittiklerinde ve başına bağladığı cemra nam gömleğinde müte‘addid kan 
lekeleri görülmesine ve tahkîkât-ı sâireye nazaran mezbûr Mehmed’in katl-i mezkûru 
me’mûrin hükümete adem-i itâat yolunda icrâ itmiş olduğu tahakkuk itmiş 
idüğünden icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Mehmed’in mezbûr Hüseyin’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
şehûd-ı şehâdetleriyle ba‘de’l subût mûcibince kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm 
olunduğunu beyândan ibâret olub ancak vasî bulunan Ali’nin bi’l-vasaye istîgâr-ı 
kısâsa salâhiyeti buğisede bi’l-isâle istîfâr-ı kısâsa kâdir olmağla bu sûretde 
müddeîyân-ı ecl ve müvekkilelerden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i mezbûrun 
icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret 
kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun me’mûriyyet hükümete adem-i 
itâat yolunda merkûm Mehmed’den sudûru ihbârât ve emârât ile nizâmen sâbit ve 
merkûmûn kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan verese-i kâtilden hiçbirisi 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde talebleriyle bizâtihim 
huzurlarında bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise 
ol-halde kısâsı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘î kanûniyyesi icrâ olunarak 
keyfiyyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla 
emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-
minvâl-i muharrer icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyetinin inhâ ve iş‘ârına mebâderet eyleyesiz. Fî 14 Cemâziye’l-evvel [1]293 
M. 7 Haziran 1876 Mukâbele olmuştur. 

 [S.101/B.52] 

Hüküm 1: Asâkir-i Nizâmiyye-i Şâhânnem müşîrânından Selanik Vilâyeti Vâlîsi 
olub ikinci rütbe osmanive mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Eşref Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden Siroz sancağı 
mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânlarının üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmil 
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Hadî Paşa dâmet muâlihûya ve Siroz Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı 
meclis zîde mecduhû hüküm ki. 

Siroz kazâsında çerke nişîn kıbtî tâ’ifesinden Hasan’ın kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınana 
mazbata meâlinde bin iki yüz elli senesi Rebiü’l-ahir’inin on yedinci Pazar günü 
merkûm Hasan zevcesinin teyzesi oğlu Mehmed Ali ile beraber Devişne Karyesine 
giderler iken Çınarlı Dere nam mahalle vürûdlarında merkûm Mehmed Ali sagir 
bıçakla Hasan’ı cerh ve katl itmiş olduğu iddi‘â olunması ve merkûm Hasan 
muâyene itdirildikde boğazdan ve karnından bıçakla cerh itdirilerek müteessiren 
vefât itmiş olduğu tabîb tarafından raportla bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz beş yaşında bulunan merkûm Mehmed Ali mezbûr 
Hasan bir işle meşgul olduğu cihetle dûçâr-ı zarûret bulunduklarında merkûmu ıtlâk 
ile kendüsünu atması mezbûr Hasan’ın zevcesi Hadice her-bâr kendüsüne 
söylediğinde merkûm Hasan ile birlikde mezkûr Devişne Karyesine giderler iken 
Çınarlı Dereye vusullerinde mezbûrenin itmek tabarasına bırakdığı bıçakla ibtidâ 
boğazından urub yere düşürdükden sonra bıçakla karnına dahi urarak katl etmiş 
olduğu kıbtî Tahir’in tercümanlığıyla ikrâr idub merkûmûn aklında çift olduğu 
ifâdesinde anlaşılmış ve mezbûre Hadice zevcesi merkûmûn katlini merkûm 
Mehmed Ali’ye teklîf itdiğini inkâr iderek bu deyni Mehmed Ali’de kûl mücerredde 
kalkub katl-i mezbûru taammüden îfâ eylediği ikrârlarıyla tebeyyün itmiş idüğünden 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î-i müfâdı dahi merkûm 
Mehmed Ali mezbûr Hasan’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla 
ba‘de’l-subût mûcibince katl-i merkûmûn kısâsına hüküm bulunduğu beyândan 
ibâret olub bu sûretde maktûlun zevcesi mezbûre katl-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmediği halde celbe bizâtihima huzurlarında katl-i mezbûrun kısâsına 
lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran katl-i mezbûrun kendüsünden sudûru tahakkuk Ali’nin taht-ı ikrârında 
bulunduğundan kanûnen i‘dâmı lâzım geleceği misüllû şer‘an kısâs ile mahkûm 
olmağla ber-mûcib-i işaret-i fetvâhâne zevcesi mezbûre kâtil-i merkûmu kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihima huzurunda bir nühm-i 
şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer mazhar-ı ‘afv olur veya sulh vukû‘ bulur ise ol-halde 
kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsi bi’l-icrâ kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd 
olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-
vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf ve müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet 
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ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin Dersaadetime inhâ ve iş‘ârına mübâderet 
eyleyesin.  

Fî 14 Cemâziye’l-evvel [1]293 M.7 Haziran 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Orada bulunan Asâkir-i Şâhânem nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Abdurrahman Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğili pâyelûlerinden Musul 
sancağı mutasarrıfı Mustafa Necib Paşa dâmet muâlihûya ve Musul nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûya hüküm ki. 

Musul’da kâin Mahmudiyye Mahallesi ahâlisinden Abdullah bin Hasan’ın kâtili 
hakkında icrâ kılınan tahkîkât-ı hakkında tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Rebiü’l-ahir’inin 
beşinci Salı günü mezbûr Abdurrahman Musalli deveci Mera ve Sofu oğulları Ali ve 
Hızır ile beraber Diyarbekir’e götürmek üzere Haleb’den develere sabun tahmîl ile 
develeri iki kafile idub Urfa Sancağında vâki‘ Bozâbâd Nâhiyesi’ne tâbi‘ Tertiş 
Karyesi civârına vürûdlarında merkûm Hızır ilerudeki kafile olduğu halde hilâf-ı âdet 
olarak gerudeki kafilede bulunan biraderi Ali’nin yanına geldiğini deveci Mera 
hayvan üzerinde olduğu halde görüb dört beş gün evvel Haleb’e götürdükleri mazı 
ile nakl etmekde oldukları sabundan merkûman Ali ve Hızır’ın sirkat etdiklerini 
mezbûr Abdurrahman görüb haber vermesiyle bunlar evvelce istirdâd olunarak bu 
defa merkûmanın birleşmek yine sabun sirkat itmek efkârına mebnî olacağı zannıyla 
merkûmanı tevîh eylediğinden Hızır teşhîr-i silâh itmekle merkûm Mera firar itmiş 
ve Abdullah dahi Hızır’a hitâben bu Mera sizin ammizâdenizdir ayıbdır demesiyle 
merkûm Hızır elinde bulunan kılıç ile Abdullah’ın omzuna urub cerh etmiş ve 
biraderi dahi gelub biraderi Hızır’a mu‘âvenetle mezbûr Abdullah’ın omzuna ve 
yanına birer haçer urmuş ve bu esnâda merkûm Abdullah mezbûr Ali’yi yere 
urduğunda mezbûr Ali elinde iken Abdullah’ın memesine bir hançer saplamış 
olduğundan gasbiyyen Abdullah’ın vefâtı vukû‘ bulmuş olmasıyla merkûman Hızır 
ve Ali kârbanda bulunan Ahmed bin Cebeb el-Hariri ve Hüseyin el-Halid bin Mera 
ve Ahmed el-İsa ve Mehmed el-Karasi taraflarından tutulub Urfa Hükümetine teslîm 
kılınmış olduğundan ve merkûm Abdullah’ın mezkûr sirkat maddesini haber 
vermesinden dolayı merkûman Hızır ve Ali’nin hâsıl eyledikleri adâvete mebnî katl-i 
mezbûru taammüden îka‘ itmiş olduklarından bahisle icrâ-yı icâbı iddi‘â kılınması 
mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm Ali mezbûr Abdullah’ı 
develer içün kiyah getürmesini kendüsüne söyleyub gitmekden istinkâk itdiğine 
mebnî bir gümenin urmağla kendüsü dahi değnek ile Abdullah’ın başına urduğunu ve 
kendüsünun hançeri olmadığını beyân ile fi‘l-i katlde medhalini inkâr itmiş isede 
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Ahmed bin Cebeb el-Hadidi ve Hüseyin el-Halid kârbânın arkasından gelur iken 
ilerude Ali ile Abdullah münâzaa iderek yekdiğerinin yakasından tutmuş oldukları 
halde merkûm Ali yedinde bulunan hançer ile mezbûr Abdullah’ın koluna iki defa 
urmasıyla Abdullah Ali’yi altına aldığı sırada Ali dahi hançer ile Abdullah’ı 
göğsünden cerh ve katl eylediğine ve Hızır el-İşve dahi Ali ile Abdullah’ın 
münâzaaları esnâsında Ali Abdullah’a hançer atmakla Abdullah dahi bir günlük urub 
Ali’yi altına aldığı halde Ali hançer ile Abdullah’ı göğsünden urduğunu ma‘â’l-
kasem ihbâr eyledikleri ve Hüseyin muvâcehede [s.103] merkûm Ali bu muhbirler 
mezbûr Abdullah’ın arkasından oldukları cihetle sözlerini kabul itmeyeceğini 
söylemiş isede kârban şeyhi Mera muhbirler merkûmûn akrabasından olmadıklarını 
ve mezbûr Ali elinde hançer olduğu halde firar ider iken tutulduğunu yemin ile haber 
verdiği misüllû merkûm Hızır Abdullah’ın dirseğini kılıç ile urub cüz’ice cerh 
itdikden sonra kârbân halkı tarafından tutulduğunu müte‘akıb Ali’nin hançer ile 
mezbûr Abdullah’ın memesi üzerinden cerh iderek bu cerhin te’siriyle ol-anda vefât 
eylediği ihbârât ve tahkîkât-ı vâkıadan anlaşılmış olduğundan merkûmûn Ali ve 
Hızır’ın inkârları vâhî olub katl-i mezbûrun merkûm Ali’den ve ibtidâ fi‘l-i cürmün 
dahi Hızır’dan sudûru tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-yı icâbı inhâ ve iş‘âr olunmuş 
ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Ali’nin mezbûr Abdullah’ı mûcib-i kısâs olan 
katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince müvekkilân 
mezbûran Hızır’a ve Sabihav ve Saniha ve Zeiyye’nin huzurlarıyla kâtil-i merkûmûn 
kısâsına hüküm olduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde müvekkilân-ı mezbûran 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bunların 
huzurlarıyla kâtil-i merkûmûn kısâsı-ı iktizâ eyleyeceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada 
feverân-ı gazabla min-gayr-ı taammüdin merkûm Ali’den sudûru ve evvelce Hızır 
tarafından dahi kılıç ile Abdullah’ın dirseği cüz’ice cerh eylediği ihbârât ile nizâmen 
ve katl-i mezbûrun mûcib-i kısâs idüğü şer‘ân sâbit ve merkûm Ali’nin kısâsına 
hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret fetvâhâne vereseden hiç 
birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde talebleriyle 
huzurlarında bir nühm-i şer‘î kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı ve şayed mazhar-ı ‘afv 
olur sulh vukû‘ bulur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsi bi’l-icrâ 
kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î 
inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâ-yı iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i şâhânem mehâbet-
rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şerîat-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Cemâziye’l-ahir [1]293 M. 26 Haziran 1876 Mukâbele 
olmuştur.  
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 [S.103/B.53] 

Hüküm 1: Konya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Hacı Ali Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Teke Sancağında vâki‘ Kandere Karyesi muhtârı Hasan Ali’nin garikan ve kıbtî 
Aişe’nin dahi tüfenk kurşunuyla mecrûhen ıtlâk edilmelerinden dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı nizâmiyyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz livâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâli eşkıya gürûhundan ve hayvan sirkatlerinden Kethüda 
oğlu İbrahim nam şâhsın adâvet-i sâbıkasına mebnî mezkûr Hasan Ali’yi garikan ve 
Kıbtî Aişe’yi dahi tüfenk kurşunu ile i‘dâm eylediği tahkîkât-ı vâkıa ile tebeyyün 
itmiş olduğundan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
merkûm İbrahim’in taammüden mezbûr Hasan Ali’yi ve Kıbtî Aişe’yi katl ve ıtlâk 
eylediği ihbârât-ı vâkıa ile tebeyyün eylediğine ve yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyyede bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk ider ise 
kanûnen i‘dâmına hüküm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî kâtil-i merkûm 
İbrahim’in bu hükme tevfîkân i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-
minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla 
emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i 
müşâr-ileyhsin merkûm İbrahim’in ber-mûcib-i kanûnen i‘dâmına mübâderet 
eyleyesin. Fî 17 Cemâziye’l-ahir [1]293 M. 10 Temmuz 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Asâkir-i bahriye-i şâhânem müşîrânından Cezâyir-i Bahr-ı Sefid Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim İbrahim Paşa iclâlehuya ve Rumili Beğler Beğili pâyelûlerinden 
Sakız Ceziresi mutasarrıfı Kamil Paşa dâmet muâlihûya ve Sakız Ceziresi nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûma ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûya hüküm ki. 

Sakız Ceziresi’nde kâin Nea Moni Manastırı rahiblerinden Parişto veledi Yani’nin 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Şevvâl’inin beşinci Cumartesi günü 
rahib-i merkûmûn hidmetinde bulunan yirmi üç yaşında İzmirli İtnaş veledi Yani 
firar İtnaş veledi Yani firar-ı gaybûbet etmiş ve aradan üç gün mürûryla rahib-i 
merkûmûn ikâmetgâhı olan hânenin ziyâde ta‘kûn itdiği mezkûr manastıra bulunan 
sâir rahib tarafından haber verilerek cânib-i zabıtadan girilub bakıldıkda mezkûr 
hânenin safası latında rahib-i merkûmûn mecrûhen vefât itdiği görülerek merkûm 
İtnaş’dan şübhe edilmesi ve rahib-i mezbûr keşf etdirildikde başı mecrûh ve libâsıyla 
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boğazının etrafı kanlı olduğu ve cerh-i mezkûr orada kan bulaşmış olarak görilen on 
iki buçuk kıyye şeklinde bir taş eseri idüğü i‘lâm ve raport ile bildirilub merkûm 
İtnaş dahi beş gün sonra Çeşme Kazâsı’nda ele geçirulerek tahtü’l-hıfz gönderilmesi 
mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûm İtnaş veledi Yani 
firarından beş gün mukaddem rahib-i merkûmdan üç lira isteyub virmediğinden 
katlini tasavvur ve tasmîm itmiş ve o esnâda Sakızlı Hurem’i tarafından muteveffâ-yı 
merkûme farzân beş Osmanlı lirası verilmesi idüğünden mezkûr Cumartesi gecesi 
saat beş raddelerinde rahib-i merkûm faraşında arkası üzerine yatub uyur iken kapu 
arkasında bulunan mezkûr kebir taş ile alnının ortasına darb iderek vefât etmesiyle 
meyyitini safanın altına def‘ ve ihkâ idub olayında bulunan mezkûr beş lira ile yirmi 
beş guruşluk sikke-i nühâsiyyeyi ahz ile firar eylediğini ve fi‘l-i katlde diğer 
kimsenin medhal ve mu‘âveneti olmadığını ma‘ârız-ı ikrârda hikâye itmiş ve icrâ 
kılınan mürâfaada merkûmûn ve hasene-i hükm-i şer‘î lâhık olmak olmuş 
olduğundan icrâ-yı icâbı inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı mezkûr meâli merkûm 
İtnaş’ın mezbûr Paristo’yu mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan 
ibâret olub bu sûretde müddeî ile merkûm Yani kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet etmediği talebiyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı iktizâ ideceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr ve işaret olunmuş ve sûret-i iş‘âra 
nazaran katl-i mezkûrun mezbûr İtnaş veledi Yani’den sudûru ikrârıyla şer‘ân ve 
nizâmen sâbit olarak hasbe’l-ta‘med kanûnen i‘dâm-ı lâzım geleceği gibi şer‘ân dahi 
icrâ-yı kısâsına hüküm idilmiş olduğundan zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre muharrer 
fetvâhâne işareti mûcibince merkûm İtnaş’ı vâris-i merkûm kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet itmedikleri halde talebiyle huzurlarında bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer 
‘afv veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâsı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb 
olacağından iktizâ-yı kanûniyyesini icrâ olunmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve 
i‘lâm-ı bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâs-ı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf ve müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve alâ-kil-et-takdireyn keyfiyyet 
bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâ ve iş‘ârına mübâderet eylesiz. Fî 13 Cemâziye’l-
ahir [1]293 M. 6 Temmuz 1876 Mukâbele olmuştur.  

Der-asr-ı Hazret-i Sultân Abdülhamid Hân ibnü’s-sultân el-Gâzi Abdulhamid 
Hân eyyedallahû ve nasrullahû ilâ ahiri’l-devrân fî 11 Şa‘bân[1]293 ve fî 19 
Ağustos [1]292 

Hüküm 3: Orada bulunan asâkir-i şâhânem nezâreti inzimâmıyla Bağdad Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Abdurrahman Paşa iclâlehuya ve ferîkân-ı kirâmımdan Şehr-i Zor sancağı mutasarrıfı 
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ve ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil Nazif Paşa dâmet muâlihûya 
ve Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûya hüküm ki. 

Şehr-i Zor Sancağı’na tâbi‘ Beşir Karyeli Baba Abbas’ın katl olunmasından dolayı 
icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müzeyyel iki kıt‘â meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde merkûm Abbas seksen yedi senesi Ramazan’ının gurresi 
olan Cuma günü sabahleyin karye-i mezkûrede sokakda gider iken karye-i mezbûreli 
Hasan nam şâhsa tesadüfle miyânelerinde tahadüs iden su münâzaası esnâsında 
merkûm Hasan mezbûr Baba Abbas bıçakla kasığından cerh itmesiyle iki mâh 
mürûrunda bi’t-tessür vefât eylediği iddi‘â olunması ve merkûm keşf itdirildikde 
kasığının sağ tarafında olan bıçak yarasının te’siriyle fevt olduğu dimesine müdâvât 
iden cerâh cânibinden raport ile inbâ kılınması mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr merkûm Hasan fazîha-i katle mücâseretini külliyen inkâr etmiş isede 
karye-i mezkûreli Hüseyin ve Nurullah ve Kasım ve Zenci Halef el-Musa nam 
kimesneler merkûman yek-diğeriyle münâzaa iderler iken Baba Abbas’ın aman 
Hasan beni urdu didiği işitdiklerini ve mü‘teakıben Hasan’ın elinde kanlu bıçakla 
firar itmekde olduğunu gördüğünü ma‘â’l-kasem ihbâr ve bunlardan [s.105] Hüseyin 
mezbûr Hasan tutuldukda Abbas ne sebebe mebnî cerh itdiğini soruldukda 
kendüsünden kurtulduk deyü ikrâr itdiğini ilâveden tezkâr idub karye-i mezkûre a‘şâr 
mültezimi kâdir ve Güvas Süleyman ile Mehmed nam kimesnelerin ifâdeleri dahi 
ihbârât-ı meşrûheli müeyyîd bulunmasına ve cerh-i mezkûrun vukû‘u esnâda 
merkûm tutulub tevkîf olunduğu halde bir takrîb ile firar iderek muahharan 
Bağdad’da tutulmasına nazaran merkûmûn inkârı vâhî olub mezbûr Baba Abbas 
esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin katl itdiği tahakkuk 
itmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli 
dahi Hasan’ın Baba Abbas’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince verese-i katlin bizâtihim huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i 
kibârdan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn kısâs-ı lâzım geleceği cânib-i 
fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret olunmuş ve müfâd-ı iş‘âra nazaran katl-i 
mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüden mezbûr 
Hasan’dan sudûru nizâmen ve mûcib-i kısâs idüğü şer‘ân sâbit ve icrâ-yı kısâsın 
hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan zahr-ı i‘lâma muharrer fetvâhâne işareti 
mûcibince verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i merkûmu ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde huzurlarında bir nühm-i şer‘î kısâsının icrâsı ve şayed mazhar-ı ‘afv 
olur veya sulhâ vukû‘ bulur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsi 
bi’l-icrâ kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm 
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bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz 
keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme 
‘arz ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. fî 8 Ramazan [1]293 M. 27 Eylül 1876 
Mukâbele olmuştur.  

 [S.105/B.54] 

Hüküm 1: Suriye Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Naşid Paşa iclâlehûya ve rütbe-i saniye ashâbından Hama 
Sancağı mutasarrıfı Mehmed Beğ zîde uluvvuhûya ve Hamas Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Hama Sancağında vâki‘ Hamas Kazâsı’na tâbi‘ Azüddin Karyesinde sâkin Dağıstan 
muhâcirlerinden Mirza bin Mirza nam kimesnenin kâtili hakkında icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ ve Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle 
ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
mezbûr Mirza seksen dokuz senesi Şevvâl’inin beşinci Cuma gecesi kazâ-i mezkûrde 
kâin Seblih Dervi’nin kahvehânesi önünden geçerken Şam ahâlisinden ve kazâ-i 
mezbûr sâkinlerinden Zenci Mehmed bin Said abûsü’l-müstericleden önüne çıkub 
merkûm Mirza’nın kamasını alarak arkasından cerh ile müteessiren vefât eylediği 
maktûl-ı merkûmûn biraderi Has bin Mirza tarafından iddi‘â kılınması ve muâyene 
itdirildikde mezbûr Mirza cerh-i mezkûrden müteessiren yirmi beş gün mürûrunda 
vefât eylediği tabîb tarafından raport ile bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi beş yaşında bulunan merkûm Mehmed bin Said veft-
i mezkûre zikr olunan kahvehâneden dışaruya çıkdığında birkaç çerakise tesadüfle 
miyânelerinde münâzaa zuhûr itmekle kendüsü korkub kaçırdığını serd ile katl-i 
mezkûrde medhalini bi’l-külliye inkâr eylemiş isede Said Aşireti urbânından Hacı 
bin Selami ile Mehmed bin Abdullah ve fî-mâdan Beşe bin Ali nam kimesneler 
leyle-i mezkûrde yatsu vakti kenduleri mükellâda otururlar iken bir gürüldü işidub 
üzerine vardıklarında merkûman Mirza ile Mehmed bin Said biribirleriyle tutuşub 
münâzaa iderker iken mezbûr Mehmed Said merkûm Mirza’nın kamasını alub 
arkasından darb ve cerh eylediğini ve muhâcirin-i merkûmeden Sultan bin Ali Agâh 
oğlu Beganez dahi hadisenin bu vechile vukû‘unu an-müşâhede ma‘â’l-kasem ihbâr 
itmiş ve Mehmed bin Ömer ve Ali bin Abdurrezzak dahi merkûm Mehmed bin Said 
habishânede iken münferiden yanına gidub habishâne penceresinden niçün mahpûs 
oldun deyü suâl itdiklerinde sarhoş iken kama ile muhâcir Mirza’yı urdum didiğini 



302 
 

haber vermiş olduklarına nazaran merkûm Mehmed bin Said abûsü’l-müstericenin 
inkârı vâhî olub merkûm Mirza’yı esnâ-yı münâzaada taammüden katl eylediği sâbit 
olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı mezkûr meâli dahi 
merkûm Mehmed’in mezbûr Mirza’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde üç müvekkil fîmâbâd kısâsdan ‘afv 
veya sulha rağbet itmedikleri halde talebiyle bi’z-zât huzurlarında kâtil-i merbûrun 
kısâsına iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr ve işaret 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı 
gazabla min-gayr-i taammüdin merkûm Mehmed bin Said ubûsü’l-müstericleden 
sudûru şerh olunan ihbârât ile nizâmen sâbit ve icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î icrâ-yı 
kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i 
diniyye münkaleb olacağından icâb-ı şer‘îsi icrâ olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve 
i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-yı iktizâsına emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve alâ-kil-et-takdireyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz.  

Fî 19 Şa‘bân[1]293 M. 9 Eylül 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâluhûya ve rütbe-i sâniyye-i 
mütehâyyiz ashâbından Karahisar-ı Sahib Sancağı mutasarrıfı Ali Beğ zîde ilmuhû 
ve Karahisâr-ı Sahib Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûya hüküm ki.  

Karahisar-ı Sahib sancağına mülhak Aşıklar karesi ahâlisinden Mehmed Çavuş oğlu 
İsmail’in kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde seksen dokuz senesi Zî’l-hicce’sinin altıncı Pazartesi günü saat üç 
karârlarında merkûm İsmail karye-i mezbûreye üç saat mesafede vâki‘ Doğanlar nam 
mahallede ağnamı re‘y iderken karye-i mezbûreli olub o civarda ağnamı re‘y itmekde 
olan Himmet oğlu Mehmed Ali’nin koyun kelbi İsmail’in koyun kelbiyle dövüşüb 
İsmail’in kelbini ıtlâk itmesinden dolayı merkûman miyânelerinde münâzaa zuhûr 
eylediğinden ve merkûm İsmail’in büyük karındaşı Ali mezbûr Mehmed Ali’nin 
dayısı Ahmed’in kızını rızâsıyla tezvîc iderek bundan dolayı merkûm Ahmed’in 
büyük karındaşı Osman Çavuş husûmet-i peydâ idub Mehmed Çavuş’un üç nefer 
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oğullarının her hangisine rast gelursen ur deyu mezbûr Mehmed Ali’ye emir itmiş 
idüğünden münâzaa-i mezkûrede merkûm Mehmed Ali merkûm İsmail’i altına 
alarak bıçakla baş vesâir mahallerini cerh idub müteessiren o andan vefât itmiş 
olduğundan raport ile bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
merkûm Mehmed Ali mahall-i mezkûrde ağnamı re‘y iderken kendu koyun kelbi 
İsmail’in koyun kelbini ıtlâk itmesinden dolayı mezbûr İsmail küçük karındaşı Ömer 
ile beraber üzerine hücûm ile kendüsünu altlarına aldıklarından ve nişanlusu bulunan 
merkûm Mehmed’in kızını merkûm İsmail’in büyük karındaşı Ali mukaddem bi’l-
iğfâl hükümete götürüb nikâh etdirmiş idüğünden münâzaa-i mezkûrede bıçakla 
İsmail’in rast gelen mahallini dutmuş idüğünü ma‘raz-ı ikrârda beyân ve dayısı 
Osman Çavuş’un kendüsüne ol-sûretle emr-i vukû‘ bulduğunu isbât eylemiş isede 
mahall-i mezkûrde ağnamı re‘y itmekde olan Papalı oğlu Halil ve Emir oğlu Hasan 
merkûm Ali’nin mezbûr İsmail’i altına alub bıçakla baldırlarına ve kollarına 
urduğunu görüb bağırmalarıyla niyâsına dahi urub kaçdığını ve ta‘kîb itmiş iselerde 
yetişemediklerinden ve koyunlarının yanında kimesne bulunmadığından avdetlerinde 
merkûm İsmail’in vefât itmiş olduğunu ve Çolla oğlu Hüseyin ve Papalı oğlu Hacı 
Hüseyin merkûm Mehmed Ali’yi tutub sorduklarında mezbûr İsmail’in kollarına 
vesâir mahallerine bıçak sokduğunu ikrâr itmiş idüğünü ve Hacı Osman oğlu 
Mustafa ve Hacı Ömer oğlu Vesil ve Aralı oğlu Osman dahi katl-i mezbûrun 
vukû‘ndan on yedi gün mukaddem mezbûr Osman Çavuş’un yeğeni merkûm Ali’yi 
ber-vech-i iddi‘â emrini işitdiklerini ma‘â’l-kasem ihbâr itmiş olmalarıyla şu halde 
katl-i mezbûrun merkûm Mehmed Ali’den sudûru kendüsünun ikrârı ve ihbârât ile 
tebeyyün itmiş idüğünden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
müfâdı Himmet oğlu Mehmed Ali’nin Mehmed Çavuş oğlu İsmail’i mûcib-i kısâs 
olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde müddeî 
asîl ve vekîl Mehmed ve müvekkilesi Şerife Hatundan hiç birisi merkûmu kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
icrâ-yı husûs-ı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezbûrun min-gayr-i taammüdin merkûm Mehmed 
Ali’den sudûru ikrârı ve ihbârât ile nizâmen sâbit ve merkûmûn kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret fetvâhâne vârisân-ı merkûmandan hiç 
birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde talebleriyle 
bizâtihimâ huzurlarında bir nühm-i şer‘î kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsına ve şayed 
mazhar-ı ‘afv olur veya sulh vukû‘ bulur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-
yı şer‘îsi bi’l-icrâ kâtil-i merkûmûn cezâsı tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata 
ve tahrîrât inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-
rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyeyt ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
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ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz.  

Fî 10 Ramazan [1]293 M. 29 Eylül 1876 Mukâbele olmuştur. 

 [S.107/B.55] 

Hüküm 1: Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kıbrıs Ceziresi mutasarrıfı Raif Efendi 
dâmet-uluvvuhûya Magos Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis 
zîde mecduhû hüküm ki. 

Kıbrıs Ceziresinde vâki‘ Magosa kazâsına tâbi‘ Galatya karyeli Hacı Mehmed oğlu 
Ali’nin kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde mezbûr Ali doksan iki senesi Ramazan’ının otuzuncu Cumartesi günü 
karye-i merkûmeli Mestan oğlu Derviş Ali ve Ahmed oğlu Musa ve Hasan ve 
Mehmed Kadı ve Mustafa oğlu Diğer Mehmed ile Haydo şikârdan avdet iderler iken 
Ali’den mâ‘dası ayrılub merkûman miyânelerinde tahadüs iden bir kilise münâzaası 
esnâsında mezbûr Derviş Ali’nin merkûm Hacı Mehmed oğlu Ali’yi saçma ile cerh 
ve katl eylediği iddi‘â kılınmasına ve maktûl-ı merkûm muâyene itdirildikde sol 
kulağı altına saçma isabet iderek müteessiren vefât eylediği i‘lâm idilmesine mebnî 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi beş yaşında bulunan mezbûr Derviş Ali 
merkûm Hacı Mehmed oğlu Ali’yi miyânelerinde tekevvün iden kilise münâzaası 
esnâsında saçma ile cerh ve katl eylediği ikrâr ve Ahmed oğlu Ömer ve Ramazan 
oğlu Hüseyin nam kimesneler hatab yüklü araba ile gelurler iken merkûman Ali’den 
münâzaa itdiklerini görüb tefrîk içün yanarına yanaşdıklarında merkûm Derviş Ali 
tüfengini mezbûr diğer Ali’nin üzerine doğru endaht itmesiyle saçmaları Ali’nin sol 
kulağına isâbetle müteessiren vefât itdiği müşâhede ve Ali Rıza ve Mustafa ile 
Ramazan dahi merkûm Derviş Ali’nin ber-mûcib-i muharrer ikrârını istimâ‘ 
itdiklerini kasemle ihbâr itmiş olduklarından merkûm Derviş Ali’nin icrâ-yı mücâzât-
ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Derviş Ali’nin Hacı 
Mehmed diğer Ali’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği isâbet olunan ikrârıyla 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan 
ibâret olmağla bu sûretde verese-i maktûlden Ahmed ve Hasan ve Mustafa ve Şerife 
ve Hanife ve Aişe hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
etmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabşa min-gayr-i taammüdin 
mezbûr Derviş Ali’den sudûru kendüsünun ikrârı ve şerh bulunan ihbârât ile nizâmen 
sâbit ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan zahr-ı i‘lâma muharrer 
fetvâhâne işareti mûcibince kâtil-i merkûmu verese-i mezbûreden hiç birisi kısâsdan 
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‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında bir nühm-i şer‘î 
icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde kısas-ı sâkıt ve 
mesele-i diniyye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla keyfiyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î bu tarafa inhâ ve iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
ber-minvâl-i muharrer iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i 
hümâyun-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf ve 
nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i 
meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.   

Fî 17 Şevvâl [1]293 M. 5 Kasım 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâluhûya ve rütbe-i 
sâniyye-i mütehâyyizi ashâbından Kütahya sancağı Mutasarrıfı Rıza Beğ zîde 
uluvvuhûya ve Kütahya nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhû hüküm ki. 

Kütahya sancağında vâki‘ Tavşanlı nâhiyesi bekçisi Pala Çavuşun kâtili hakkında ve 
icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde merkûm Pala Çavuş doksan iki senesi Şa‘ban’ının yirminci Pazartesi gecesi 
saat yedi sekiz raddelerinde mecrûhen vefât iderek keşf itdirildikde sol omzuyla 
kulağı altında ve sol gözünde ve küreği üzerinde görülen kurşun ve saçma 
yaralarından müteessiren vefât iderek anlaşılması üzerine icrâ kılınan tedkîkâtda 
meçhûl karyeli Hacı Halil oğlu Emin ve Hacı Halil oğlu Halil ve Sobacı oğlu 
Hüseyin ve Şa‘bâncık oğlu Ali ve Sami oğlu Mustafa ve Kadriş oğlu Kadri o gece 
fahişe oynak Şerife’yi hânesinden cebren kaldırub bir müddet sonra hânesine 
götürürler iken Emin ve Halil ve Hüseyin mezbûre ile birlikde hâneye takrîb 
eylediklerinde Pala Çavuş karşı çıkmasıyla Emin silâh atarak merkûmu cerh ve ıtlâk 
eylediğini refikleri Halil ve Hüseyin ile mezbûre Şerife haber vermiş olduklarına 
binâen tedkîkât ve istintâkıyye lede’l-ibtidâr on yedi yaşında bulunan merkûm Emin 
o aralık refikleri silâh atmalarıyla kendüsü dahi fevr-i safi çifte tüfenhi atmış 
olduğunu ve refiklerinin bu katli kendüsüne azv itmeleri mezbûre Şerife rikabından 
başka idüğünü beyân ile fi‘l-i katlde medhalini inkâr itmiş isede merkûmûn Halil ve 
Hüseyin ve Şerife ifâde-i sabıkalarını vicâhen tekrar itmelerine Pala Çavuş’un esnâ-
yı haidsede rüfekatınde bulunmuş olan süvarî asâkir zâbtiyye onbaşılarından Zenci 
Abdullah ve Alişan ve neferâtdan Mehmed dahi merkûm Emin çifte tüfenginin bir 
tarafını boşaldub Pala’yı ıtlâk eyledikden sonra diğer tarafını dahi kendulerine atub 
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Alişan onbaşının şalvarını aldığını kasemle münferiden ve vicâhen haber virmelerine 
ve merkûmûn Ali ve Kadri ve Mustafa gerude kaldıkları cihetle hadiseyi görememiş 
iselerde altı kişi olarak mezbûre Şerife’yi kaldırdıklarını ma‘raz-ı ikrârda hikâye 
itmelerine nazaran merkûm Emin te’vîl ve inkârı vâhî olarak katl-i mezbûrun 
feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûru ve Halil ve Mustafa ve 
Hüseyin ve Ali ve Kadri’nin mezbûre Şerife’yi cebren hânesinden kaldırdıklarını 
tebeyyün eylediğinden icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î 
meâli dahi Mehmed Emin’in Pala Çavuş’u mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü 
şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olmağla bu sûret-i maktûlun zevcesi Hadice neferat-ı 
ta‘rîz-i şer‘î ile ma‘rûf ise kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmediği veya sulhâ taleb 
olmadığı halde talebiyle bizâtihimâ huzurunda kâtili merkûmûn icrâ-yı kısâsı lâzım 
geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma tahrîr ve işaret olunmuş ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun merkûm Eminden sudûru ve merkûmûn Halil ve 
Mustafa ve Hüseyin ve Ali ve Kadri’nin mezbûre Şerife’yi cebren hânesinden 
kaldırdıkları Emin’den bâ-i‘lâsının ikrârları ve ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen sâbit ve 
merkûm Emin’in kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan ber-mûcib-i işaret 
fetvâhâneden kâtil-i merkûmûn zevce-i mezbûre huzurunda icrâ-yı kısâsı eğer 
mezbûre kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olduğundan 
cihet-i nizâmiyyesine bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ 
ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-
mazbata ifâde olunmuş ve keyfiyetinin taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı kısâsına emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş 
mûcibince merkûmûn Halil ve Mustafa ve Hüseyin ve Ali ve Kadri’nin icrâ-yı 
mücâzâtları zımnında başkaca tahrîrât tastîr kılınmış olmağın sizki vâlî müşâr ve 
mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda 
ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 25 Şevvâl [1]293 M. 
13 Kasım 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Yedinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim İsmail Asım Paşa iclâluhûya nizâmiyye-i şâhânem mîr-i 
livâlarından Abd Sancağı mutasarrıfı Ahmed Kabsı Paşa dâmet me‘âlihûya ve Abd 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecdihümâ hüküm ki. 

Abd Sancağında vâki‘ Mihael Kazâsı’na tâbi‘ el-Derib kabilesinden Mehmed bin 
Hebaza’ın kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât 
ile bâlâsı istintâklu Mustafa ve i‘lâm-ı şer‘î Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkemât-ı cezâîyye dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûr 
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Mehmed pederi Hebaza ile doksan iki senesi Safer’inin üçüncü Cuma günü asır vakti 
kabile-i mezkûre ahâlisinden Ahmed oğlu Mehmed’inin tarlasına girub bir ocak 
maddesinden dolayı beyinlerinde tahadüs iden münâzaada Ahmed oğlu Mehmed’in 
alet-i cârihadan rumhun keskin ve sivri ucuyla Hebaza’ın oğlu Mehmed’i memesi 
altından cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınmasına mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr altmış yaşını mütecâviz olduğu beyân iden merkûm Ahmed oğlu Mehmed 
esnâ-yı münâzaada Hebaza oğlu Mehmed yedinde bulunan balta ile üzerine hücûm 
itmesiyle kendüsü dahi fi‘l-i katli müdafaa yolunda îka‘ eylediğini ikrâr eylemiş 
olduğundan icrâ-yı mücâzâtı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Ahmed oğlu Mehmed’in mezbûr diğer Mehmed’i kısâs olan katl ile katl 
eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde müddeîyân-ı Hebaza ve ma‘diyeden 
hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet etmedikleri halde 
bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden 
zahr-ı i‘lâma tahrîr ve işaret kılınmış ve meâl-i iş‘âra nazaran merkûm Ahmed oğlu 
Mehmed fazîha-i katlin müdâfaten vukû‘unu der-miyân eylediği halde mürâfayı isbât 
idememiş ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan fetvâhâne işareti 
mûcibince kâtil-i merkûm Mehmed’i vârisân-ı merkûman kısâsdan ‘afv itmedikleri 
takrîrde bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu halde iktizâ-yı 
kanûniyyesinin icrâ ve inhâsı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve keyfiyetinin taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-
minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i 
hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve 
mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda 
ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garraya müsâberet ve a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘âına mübâderet eyleyesiz. Fî 1 Zi’l-kâde [1]293 M. 
18 Kasım 1876 Mukâbele olmuştur.  

 [S.109/B.56] 

Hüküm 1: 

 Der-kenâr: İşbu emr-i âli razı gelub battalda hıfz olunmuşdur. Fî 12 Rebî’ü’l-
âhir[1]293 M. 7 Mayıs 1876 

Der-kenâr: Merkûm Marka Koni’nin mücâzât-ı mahkûmesinin ma‘fûnu ile ihlâ-i 
sebîli husûsuna muahharan irâde-i seniyye-i cenâb-ı cihân-bâni mute‘allik ve şeref-
sudûr buyurulmuş olduğundan iş bu mahalle-i şerh tarih-i irâde fî 7 Safer [1]292 
virilerek irâde-i seniyye-i tezkeresi dâhiliye evrâk odasına verilmiştir. Fî 19 Receb 
[1]294 M. 30 Temmuz 1877 
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Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından İşkodra Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî 
ve osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Mustafa Paşa iclâluhûya 
hüküm ki.  

İşkodra Sancağında vâki‘ Merdina Nâhiyesi ahâlisini teşvîk ve iğfâl itmek 
maksadıyla gelmiş olan üç nefer Karadağlu’yu hânesine kabul ile merdina 
rûesâsından Kınak Kava’nın hânesine götürüb ahâli-i merkûmeli Karadağlular ile 
muhâribolan Kurra-i Askerîyye-i Devlet-i Âliyye’me mu‘âvenetden men‘ içün iktizâ 
iden vesâit ve vesâîlin müzekkeresinde bulunmuş olan nâhiye-i merkûmeye tâbi‘ 
Feşken Karyeli Marka Koni nam şâhıs hakkında icrâ kılınan tedkîkât dâire-i tevârüd 
iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel komisyon-ı mahsûs 
mazbatası ve istintâknâme Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i 
temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Marka Koni 
zabıta ma‘rifetiyle tutulub usûl-ı cibâle vâkıa rûesâ-yı nâhiye ile merkez livâ 
mütehayyizânından merkeb teşkîl olunan komisyonda istintâknâme-i ibtidâr oldukda 
meselenin hadvetinden evvel Karadağ’a giderek birisi Nikola ile görüşüb iki kratsız 
altunu atiyye alarak karyesine avdet eyledikden sonra ahâliyi tahrîk ve ifsâl 
me’mûriyetle hânesine gelmiş olan üç nefer Karadağluyu mezbûr Kınak Kula’nın 
hânesine götürüb esnâ-yı mutâlaada Merdina ahâlisinin Karadağlular ile muhârib 
olan Kurra-i Askerîye-i Devlet-i Âliyye’me mu‘âvenetden men‘ olunması ve 
Karadağ tâbiyyetine girmeleri karârlaşdırılarak dağlular tarafından bir kratsız altunu 
verilmiş ve ahâliyi teşvîk ve tahrîk içün para tevzî‘ olunmuş isede kimlerin 
aldıklarını bilememiş olduğunu ve bu hâlât-ı cânib-i hükümete haber virmeyerek 
muahharan dahi Karadağa gidub bir müddet-i arâm ile avdet eylediğini ma‘raz-ı 
ikrârda serd itmiş ve merkûman hareketi ellinci madde-i kanûniyyeye muvâfık 
bulunmuş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran merkûm Marka Koni’nin Merdina ahâlisini Karadağlu muhârib olan Kurra-i 
Askerîyye-i Devlet-i Âliyye’me mu‘âvenetden men‘ içün sûret-i hakkâda karye-i 
mezkûreye gelmiş olan üç nefer Karadağlu Merdina rüesâsından Kınak Kula’nın 
hânesine götürüb ber-vech-i muharrer kaziyye fesâdı teşhîr etmiş ve mukâbelede 
Karadağlular akçe almış olduğu ikrârıyla tahakkuk eylediğine ve zikr olunan ellinci 
madde-i kanûniyyede teb‘a-i Devlet-i Âliyye’mden her kim cünûd-ı Devlet-i 
Âliyye’min sadâkat ve intizâmlarını ihlâl ve gerek ahar-ı tarîk ile leşker-i a‘dânın 
memâlik-i mahrûseme tahattî ve istilâ ve asâkir-i saltanat-ı seniyyeme galebesine 
hidmet ve mu‘âvenet eylemek üzere cânib-i a‘dâ ile muhâbere ve icrâ-yı hile ve 
desise eyler ise i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğundan binâen merkûmûn bu 
hükme tedkîkâ i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî-i müşâr-ileyhsin merkûm Marka Koni’nin ber-mûceb-i kanûn-ı 
cezâ i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  
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Fî 24 Zî’l-ka’de [1]293 M. 11 Aralık 1876 Mukâbele olmuştur.  

Der-zamân sadr-ı sudûrü’l-vüzerâ Hazret-i Midhad Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı 
Hâriciyye müşâr-ileyhe Fî 3 Zî’l-hicce [1]293 (M.20 Aralık 1876) 

Hüküm 2: Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya ve Rumili Beğler Beğili pâyelûlerinden 
Erzincan sancağı mutasarrıfı nişân-ı mezkûrun üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmili 
Hurşid Paşa dâmet-ma‘alihûya ve Erzincan Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde-mecduhû hüküm ki. 

Erzincan sancağında vâki‘ Şifahiyye nâhiyesi’ne tâbi‘ Avkoz karyesi sâkinlerinden 
ve Bavili Aşiretinden Çoban Osman’ın katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden ve temyîz-i livâ mazbatası 
ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde selsan dokuz senesi Zî’l-
hicce’sinin sekizinci Perşembe günü merkûm Osman hânesi kapusu önünde durur 
iken karye-i merkûmeli Hatib oğlu İsmail tarafından temur kazma ile urulub ferdâsı 
müteessiren vefât itmiş olduğu ve karye-i mezbûreli Mikdad bin Mehmed ve Mevlüd 
bin Ahmed ve Haco Mevdud bin İbrahim ve Ferd Hüseyin bin İbrahim’in dahi fi‘l-i 
katlde merkûm İsmail’e mu‘âvenet eyledikleri verese cânibinden iddi‘â olunması ve 
mezbûr ve Osman keşf etdirildikde temur kazma ile başına urulub eser-i cerhden 
müteessiren vefât itmiş olduğu i‘lâm edilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr yirmi yaşında olan merkûm İsmail o gün tarlada işler iken merkûm 
Osman’ın biraderi Halil’in hafiyen gelub ammisi kızı ile görüşmekde olduğu 
görmesinden nâşi merkûm ile münâzaa itmekde oldukları halde merkûm Osman’ın 
gelub biraderi Halil’i götürdüğünü ve otuz yaşında Mikdad ve otuz üç yaşında 
Mevlüd ve on altı yaşında Haco Mevlüd ve yirmi yedi yaşında Ferd Hüseyin dahi o 
gün karyede bulunmayub her birileri bir tarafdan bulunduklarını beyân ile fi‘l-i 
katlde medhallerini inkâr itmiş iselerde karye-i mezbûre ahâlisinden Süleyman bin 
Mürtefi ve Osman bin Hüseyin ve Habib bin Abdullah o gün hâneleri sâyesinde 
otururlar iken merkûman Osman ve Halil hânelerine geldikleri akâbinde merkûmûn 
İsmail ve Mikdad ve Mevlüd ve Hüseyin ve Haco Mevlüd dahi gelerek içlerinden 
İsmail’in urduğu temur kazma carihâsından Osman’ın müteessiren vefât eylediği ve 
merkûmlar esnâ-yı keşfde hazır bulunub mezbûr Osman’ı darb ve cerh itmiş 
olduklarını ikrâr eylediklerini kasemle haber virmelerine nazaran katl-i mezkûrun 
merkûmûn Mikdad ve Mevlüd ve Hüseyin ve Haco Mevlüd mu‘âvenetlerine 
merkûm Hatib oğlu İsmail’den sudûru sâbit ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş 
olduğundan icrâ-yı mücâzâtları iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm 
İsmail’in mezbûr Osman’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği ve mezbûrun 
Mevlüd ve Mikdad ve Haco Mevlüd ve Hüseyin’in fi‘l-i katlde mu‘âvenetleri 
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şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına ba‘de’l-
hüküm mu‘înun-ı mezbûrun takrîri lâzım geldiği beyânda ibâret olub bu sûretde 
maktûlün zevcesi Zeliha bi’z-zât kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmediği halde talebiyle huzurunda kâtil-i merkûmûn icrây-ı kısâsı ve mu‘înunı 
mezbûrun dahi takrîr-i lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma tahrîr ve 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada 
merkûmûn Mikdad ve Mevlüd ve Haco Mevlüd ve Ferd Hüseyin mu‘âvenetleriyle 
merkûm Hatib oğlu İsmail’den sudûru şerh olunan ihbârât ile sâbit ve kısâsına hükm-
i şer‘î lâhık olmuş olduğu binâen merkûm İsmail’in fetvâhâne işareti mûcibince icrâ-
yı kısâsı eğer mezbûre Zeliha tarafından ‘afva mazhar olur ise min-gayr-i taammüdin 
îka‘ katl idenlerin on beş sene müddetle küreğe konulması mutazammın olan yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyeye tevfîkân ve tarih-i tevkîfi olan seksen dokuz 
senesi Zî’l-hicce’sinin on birinci gününden itibaren emr-i teşhîri on dokuzuncu 
madde-i kanûniyyeye bi’l-tevfîk Erzurum’da on beş sene müddetle küreğe konulub 
bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri tarafından ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsından irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş ve 
diğerinin icrâ-yı mücâzât-ı zımnında makâm-ı celîl-i vekâlet-i mutlakâm cânibinden 
tahrîrât tastîr kılınmış olmağla sizki vâlî ve mutasarrıf ve müşâr ve nâib ve müftî 
vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve 
iş‘ârına müsâberet eyleyesiz. Fî 9 Muharrem [1]294 M.24 Ocak 1877 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 3: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâluhûya ve Bursa kazâsı 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâyı meclis zîde mecduhû hüküm ki.  

Bursa sancağında vâki‘ Geylan karyesi sâkinlerinden Fava büyük kızı Anistasya’nın 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûre Anistasya zevci karye-i mezkûre Saytaki 
oğlu Pena But ile doksan bir senesi Zi’l-ka‘de’sinin dördüncü Salı gecesi zifâf itdiği 
halde zevciyle boğazlarının cerh olunduğu cânib-i zabıtadan verilen jûrnalde ve keşf 
itdirildikde mezbûr Pena But boynunun arkasında ve önünde mısralık yara olduğu 
mezbûranın boğazından gırtlağına kadar kat‘ bir gün mürûrunda müteessiren vefât 
eylediği i‘tâ kılınan ve raportda bildirilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr otuz yaşında bulunan Pena But zifâf gecesi mezbûreyi bakire bulmadığı 
cihetle mezbûre Anistasya ârından kendumu öldüreceğim dimesiyle kendüsü dahi 
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sensiz dünyada yaşamakdan ise ölmesini sonra kendumu öldüreyim diyerek sabaha 
karşu mezbûrenin boğazına çıkub yanında bulunan ustura ile cerh eyledikden sonra 
kendu boynunu dahi cerh itmiş olduğu ikrâr eylediği halde tekrar edilen istintâkda 
sebk-i inkârı eylemiş isede karye-i mezkûreli Sanurek oğlu Apu Beturaki ve Dimitri 
oğlu Bimandi ve çorbacı Yani merkûmûn ber-vech-i muharrer sebk-i ikrârını 
kasemle ihbâr etmiş olmalarına ve karye-i mezbûreli Petraki kızı Sultaniye dahi o 
gece sabaha karşu mezbûre Anistasya’nın vukû‘ bulan feryadını oraya civar Otan 
hânesinden işitdiğini haber virmesine nazaran katl-i mezkûrun tasavvur ve tasmîm 
üzerine taammüden merkûm Pena But’dan sudûru sâbit olduğundan icrâ-yı mücâzâtı 
iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Pena But’dan mezbûre Anistasya’yı 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediğine dâir tatbikân sebk-i ikrârı şâhidân-ı 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince müddeî-i ecel ve vasî Filibe ve huzurunda 
merkûm Pena But’ın kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde 
müddeî merkûme Filibe ancak kendu hakkında Hanil merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmediği halde talebiyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı 
lâzım geleceği misüllû bir mantûk-ı i‘lâm merkûm Pena But’ın maktûl-ı merkûmenin 
mirasından dahi mahrûm olacağı cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr 
ve işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun ber-vech-i muharrer 
tasavvur ve tasmîm üzerine taammüden merkûm Pena But’dan sudûru nizâmen sâbit 
ve emrkûmun kısâsıan hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan merkûmûn fetvâhâne 
işâreti mûcibince icrâ-yı kısâsına ve eğer verese-i maktûl katl-i merkûmu ‘afv veya 
sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâsı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb oalcağından 
iktizâ-yı şer‘îsi icrâ olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘âr 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr ve hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin bu tarafa 
inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fi 9 Muharrem [1]293 M. 24 Ocak 1877 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği 
pâyelûlerinden Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı nişân-ı mezkûrun üçüncü rütbesinin 
hâ’iz ve hâmili Asım Paşa dâmet muâlihûya ve Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecdümâ hüküm ki. 

Şehr-i Zor Sancağında kâin Kerkük kazasında vâki‘ Muraga Karyesi ahâlisinden 
Mastar nam şâhsın kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd dien 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve 
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evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Şevvâl’inin on üçüncü [s.111] 
Perşembe günü mezbûr Mastar Kerkük’den kalkub karyesine gelmekde ve altıncı 
Ordu-yı Hümâyûnum üçüncü taburu çavuşlarından Mehmed Said ile on beş nefer 
dahi Kerkük’e gitmekde oldukları halde esnâ-yı râhde kâin Şorso nam mahallede 
mezbûr Mastar’a tesadüfle merkûmûn eşkıyadan olduğu işaretle bildirilmiş 
olduğundan Mehmed Said tüfengini burakmış olduğu halde neferâtdan Hüseyin 
hayvanatdan inerek tüfengi Mastar’a boşaldub katl eylediği iddi‘â kılındığı ve 
muâyene olundukda merkûm Mastar’ın sol dizinin kapağından bir metru yukaruda iç 
tarafından asker-i nizâmiyye şişhânesi kurşunuyla cerh olunarak müteessiren vefât 
eylediği raport ile haber verildiğine binâen tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
mezbûr Hüseyin o gün mezkûre merkûm Mastar’a tesadüflerinde Mehmed Said 
Çavuş’un havaya bir el tüfenk atması üzerine kendüsü dahi havaya bir el tüfenk 
atmak istediğinden her nasılsa tüfengin harus inub tüfenk ateş almış olmasıyla hurûc 
iden kurşun kazâ-i merkûm Mastar’a isabet iderek cerh itdiğini tezkâr ile katl-i 
mezbûrun katlen vukû‘unu inkâr itmiş isede neferât-ı merkûmenin yanlarında 
bulunmuş olan Şakur ve Ahmed ve Ali ve Abdullah ve Hüseyin yevm-i mezkûrde 
kendülerinin neferât-ı merkûme ile Bağdad’dan kalkub Kerkük’e gelur ve mezbûr 
Mastar dahi karyesine gider iken mahalli mezkûrde merkûme tesadüfle kendulerine 
otuz adam yaklaşdığında mezbûr Mehmed Said Mastar’ın kim olduğunu bilmek 
üzere havaya bir el tüfenk atub Mastar dahi kendüsünun eşkıyadan olduğunu 
bildirmiş olduğu halde mezbûr Hüseyin atından inub nişân alarak tüfengi atub 
Mastar’ı cerh ve katl eylediğini an-müşâhede-i kasemle ihbâr itmelerine göre mezbûr 
Hüseyin’in te’vîl ve inkârı vâhî olarak katl-i mezbûrun taammüden kendüsünden 
sudûru tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı 
şer‘î meâli dahi mezbûr Hüseyin’in merkûm Mastar’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hüküm olunduğu beyândan ibaret olmağla bu sûretde Mera Süleyman ve Zahide ve 
Necmiyye ve kısâsdan hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv ve sulhâ rağbet 
itmedikleri halde talebleriyle huzûrlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre tahrîr ve işaret kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun taammüden mezbûr Seyyid’den sudûru 
mevlan vâki‘ olan ikrârı ve ihbârât ve emârât ile nizâmen ve mûcib-i kısâs idüğü 
şer‘ân sâbit ve icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğünden merkûm 
Hüseyin’i verese-i merkûmeden hiçbirisi kısâsdan ‘afv veya sulha rağbet itmedikleri 
halde talebleriyle huzurlarında ber-mûcib-i işaret fetvâhâne icrâ-yı kısâsına ve eğer 
‘afv ider veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i diniyye 
münkaleb olacağından icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyesinin icrâsıyla neticesinin bâ-i‘lâm ve 
mazbata bu tarafa iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i 
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muharrer husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki vâlî ve mutasarrıf ve müşâr ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 9 
Muharrem [1]294 M. 24 Ocak 1877 Mukâbele olmuştur.  

 [S.111/B.57] 

Hüküm 1: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdulhamit Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği 
pâyelûlerinden Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı mezkûr nişân-ı mezkûrun üçüncü 
rütbesinin hâ’iz ve hâmili Asım Paşa dâmet-ma‘alihuya ve Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecdümâ hüküm ki. 

Şehr-i Zor Sancağında vâki‘ Şeyh Tertini Karyeli Şerif’in katl olunmasından dolayı 
icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Zi’l-ka‘de’sinin on altıncı 
Cumartesi gecesi saat bir buçuk raddelerinde merkûm Şerif Taktak Karyeli Küha 
Süleyman’ın hânesinde bulunduğu halde sâdât-ı rifâîden* Seyyid Abdullah deff 
çalarak zikr itmekde iken izhâr-ı bürhân içün Kara Mehmed’in hançerini alub 
mezbûr Şerif’in sol kolunu darb ve cerh iderek bir saat mürûrunda müteessiren vefât 
eylediği merkûmûn biraderi Mustafa tarafından iddi‘â olunmasına ve keşf itdirildikde 
merkûm Şerif’in sol kolunda olan hançer carihâsından müteessiren vefât eylediği 
raport ile haber verilmesine mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz yaşında 
bulunan merkûm Seyyid Abdullah fi‘l-i katlin ber-vech-i iddi‘â esnâ-yı zikrde 
kendüsünden sudûr eylediği ikrâr ve hâne sahibi Küha Süleyman ile misafirleri 
Yusuf ve Küha Hasan ve inbâ kâtibi Hamid dahi katl-i mezkûrun bir vakt-i müddeâ 
vukû‘a geldiğini kasem ile ihbâr itmiş olmalarına nazaran katl-i mezbûrun tasavvur 
ve tasmîm üzerine îfâ olunmayub mücerred-i izhâr bürhân içün min-gayr-i 
taammüdin vukû‘a geldiği mütehakkık olduğundan merkûm Seyyid Abdullah icrâ-yı 
mücâzât-ı inhâ olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Seyyid Abdullah’ın 
merkûm Mehmed Şerif’i mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü şuhud-ı şehâdetleriyle 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyânden 
ibâret olmağla bu takrîrde vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun min-gayr-i taammüdin merkûm Seyyid 
Abdullah’dan sudûru kendu ikrârı ve ihbârât-ı vâkıa ile nizâmen sâbit ve kısâsına 
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hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince vereseden hiç birisi 
kâtil-i merkûmu ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında 
icrâ-yı kısâsı ve eğer vereseden biri ‘afv ider veya sulhâ rağbet eyler ise ol-halde 
kısâsı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla 
keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla 
emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve 
mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ 
kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Muharrerm 
[1]294 M. 24 Ocak 1877 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Bağdad vilâyeti vâlîs olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği 
pâyelûlerinden Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı mezkûr nişân-ı mezkûrun üçüncü 
rütbesinin hâ’iz ve hâmili Asım Paşa dâmet muâlihûya ve Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecdümâ hüküm ki. 

Şehr-i Zor’a tâbi‘ Pence Karyeli Seyyid Baz nam kimesnenin katli hakkında icrâ 
kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkemât-ı cezâ dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan bir senesi Ramazan’ının yirminci Cuma akşamı iftâr vakti 
Keyl Aşiretinden ve asâkir zâbtiyye efrâdından Safer üç nefer refiki ve yanlarında 
otuz yük kaçak tuz olduğu halde karye-i mezkûreli Mehmed el-Hadid’in hânesine 
gelub merkûm Seyyid Baz dahi kahve içmek üzere bazı kesan ile oraya giderek 
mezkûr tuzun muhâfazasını mezbûr Safer Seyyid Baz’a söylemesi ve Seyyid Baz 
yalnız kendüsü muhafaza idemeyeceğinden tarafından iki şer adam ta‘yîn iyle 
muhâfazâ itdirmesi cevabını virmesi üzerine merkûm Safer hiddetlenerek tuz 
yüklerini bi’l-muâyene bir yük almasından sökülmüş olduğunu görünce bâ-tahûr 
tabancasını Seyyid Baz’a boşaltmakla kurşunu sağ koluna ve oradan dahi memesi 
üzerine bi’l-tesadüf merkûmûn derhal müteessiren vefât eylediği iddi‘â olunmasına 
ve keşf itdirildikde Seyyid Baz’ın kurşun sağ kolundan girub öbür tarafından çıkarak 
sol memesi üstüne bilâ-sâye müteessiren vefât eylediği raport ile haber verilmesine 
mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz yaşında olan merkûm Safer katl-i 
mezkûrde medhalini bi’l-külliye inkâr itmiş isede Seyyid Raşid ve Seyyid Abbas ve 
Seyyid Abd ve Seyyid Ali ve Seyyid Hamd nam kimesneler Cuma gecesi saat bir 
raddelerinde ber-vech-i iddi‘â merkûm Safer üç nefer refikiyle Mehmed el-Hadid’in 
hânesine götürmüş olduğu tuz yüklerinin muhâfazâsını mezbûr Seyyid Baz’a 
söylemiş ve evvelde ben fakirim karışmam dimesi üzerine Safer seb ve şenih ile 
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tabancası boşaldub kurşunu Seyyid Baz’ın sağ koluna ve oradan memesi altına 
isâbetle derhal müteessiren vefât itdiği ma‘â’l-kasem ihbâr itmelerine nazaran 
merkûm Safer’in inkârı vâhî olarak katl-i mezkûrun münâzaa arasında feverân-ı 
gazabla min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûr itdiği tahakkuk itmiş olduğundan 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Safer’in mezbûr 
Seyyid Baz’ı mûcib-i kısâs olan katl ile öldürdüğü şuhûd-ı şehâdetleri ile ba‘de’l-
subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret 
olmağla bu sûretde vereseden müddeî Aliye hatun kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv 
veya sulhâ rağbet itmediği halde halile bizâtiha huzurunda kâtil-i merkûmûn kısâsı 
lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-
ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin merkûm Safer’den sudûru şerh olunan ihbârât ve emârât ile nizâmen 
mûcib-i kısâası idüğü şer‘ân sâbit ve icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş 
idüğüne binâen cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezbûre muharrer işaret 
mûcibince vereseden Aliye hatun kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmediği halde sulbiyle bizâtihimâ huzurunda kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı ve eğer 
‘afv veya sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb 
olacağından icâb-ı şer‘îsinin îfâsıyla kâtil-i merkûmûn cezâ tahdîd kılınarak 
keyfiyetinin bâ-mazbata inhâ ve iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-
minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla 
emr-i hümâyun-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve 
mutasarrıf ve müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ 
kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 11 Muharrem 
[1]294 M. 26 Ocak 1877 Mukâbele olmuştur.   

 [S.113/B.58] 

Der-zamân sadr-ı sudûru’l-vüzerâ hazret-i Avhim Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı 
Hâriciyye müşâr-ileyh Fî 21 Muharrem [1]294 M. 5 Şubat 1877 

Hüküm 1: Tuna Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Sadık Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Varna’da Varoğlu Mahallesi sâkinlerinden Zihariye Hatun ile beslemesi Anderiko 
nam çocuğun katl olunmalarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd 
iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan iki 
senesi Rebî’ü’l-evvel’inin altıncı Pazartesi gecesi saat dört buçuk raddelerinde 
mezbûre Zihariye ile sagir mezbûr Anderiko hânelerinde yatmakda oldukları halde 
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Zihariye’nin biraderi Terzi Dimitri malına tam‘ân olan Zihariye’yi ve muahharan 
Anderiko’yu ihnâk eylediği cânib-i zabıtadan verilen jûrnalde beyân olunmasına 
mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz beş yaşında olan merkûm Dimitri’nin 
daima hemşiresiyle münâzaa ve mudârebe iderek akçe taleb itmekde olduğu gibi bu 
defa dahi ba‘de’l-münâzaa sen bunu belle deyü ibrâz-ı husûmet eylediğini beyân 
eylemesine nazaran merkûm Dimitri’nin hemşiresi Zihariye ile Anderiko’yu gasb-ı 
mal içün ihnâk eylediği tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr 
olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Dimitri’nin gasb-ı mal içün hemşiresi 
Zihariye ile Anderiko’yu ihnâk eylediği kendu ikrârı ve şerh olunan ihbârât ile 
tahakkuk itmiş olduğuna ve yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyede min-gayr-i 
taammüdin nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ ider iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şâhıs 
kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Dimitri’nin bu 
hükme tevfîkân salb ile i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i 
hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî müşâr-
ileyhsin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ merkûm Dimitri’nin bir münâsib mahallde salb ile 
i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 10 Safer [1]294 M. 24 Şubat 1877  

Hüküm 2: Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya ve Erzurum Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecdühumâ hüküm ki. 

Erzurum’da Habib Efendi Mahallesi ahâlisinden Ömer’in oğlu Niyazi’nin katl 
edilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan üç senesi Receb’inin altıncı Cuma günü 
mezbûr Niyazi Bakırcı Camii civarında arabacı Kamil tarafından cerh edilmiş 
olmağla li-ecli’l-tedâvi hastaneye götürülüb sebebi kendüsünden suâl oldukda 
Darağacı Mahalleli Fevto’nun oğlu Mehmed ile beraber ayakkabı almak üzere 
haffâfh hâneye giderler iken Bakırcı Camii holisinde tesadüf eyledikler imerkûm 
Kamil yanında bulunan kadınları hânelerine bırakub avdetle kadınların arkasına 
niçün düştünüz diyerek elinde bulunan beyaz kabzalı bıçakla kendüsünu cerh itdiğini 
takrîr iderek ferdâsı vefât etmiş olduğunu ve keşf itdirildikde bıçakla göbeğine yakın 
mahallinden cerh olunub müteessiren vefât eylediği tabîb cânibinden virilen raportde 
gösterilmiş idüğüne mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi iki yaşında olan 
merkûm Kamil o gün valide ve hemşîresiyle Abdurrahman Gazi’nin türbesini ziyaret 
itmek üzere arabasını tehiye idub kendüsünu duhân ve arabaya kayış almak içün 
haffâflara kenduyle esnâda Bölük oğlu Mehmed tarafından tutulduğunu ve Bakırcı 
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Camii tarafına gitmediğini beyân ile kaziyede medhalini inkâr itmiş isede Fevto oğlu 
mezbûr Mehmed o gün mezbûr Niyazi ile birlikde ayakkabı almak üzere giderler 
iken merkûm Kamil yanında hamam hadimesinden Sucu İsmail ile diğer bir kadın 
olduğu halde mezkûr Bakırcı Camii holisinde yanlarından geçdikden sonra merkûm 
Kamil dönüb arkamız sıra niçün gelursunuz diyerek beyaz kabzalu bıçakla Niyazi’yi 
cerh eylediğini ve talebe-i u‘lûmdan livâlı Mustafa ve Molla Şeker Camii mezbûr 
holisinde vâki‘ hücrelerinde otururlar iken işitdikleri gürüldü üzerine dışaruya çıkub 
bakdıklarında merkûm Kamil’in mezbûran Mehmed ve Niyaziyle mücâdele iderek 
gitdiklerini ve bir müddet sonra merkûm Kamil başı açuk ve yedinde bir bıçak 
olduğu halde oğlunu urdum deyü avdetle yanlarından sıvışdığını ve Mikdad ve 
Mağradiç nam kimesneler dahi merkûm Kamil iki adamla münâzaa idub bıçakla 
birisinin karnından cerh itdiğini gördüklerini ve Şerif dahi mezbûr Kamil ile 
merkûman Niyazi ve Mehmed’in münâzaalarını def‘ itdikden sonra kendüsü Ahmed 
Paşa hânının önüne ve solunda merkûm Kamil elinde bıçak olduğu halde oğlanı 
urdum savaşınız deyü bağırarak geçdiğini ve Dikçi Said ve Mamo ve Arabacı 
Osman’ın oğlu Mustafa dahi o gün merkûm Kamil’in başı açuk ve elinde bıçak 
olduğu halde Receb Efendi’nin sokağından çıkub firar eylediğini gördüklerini 
kasemle haber virmelerine ve merkûm Kamil’in sarığında ve bıçağında kan 
görülmesi olduğuna nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada min-gayr-i 
taammüdin merkûm Kamil’den sudûr itdiği tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-yı 
mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Kamil’in 
mezbûr Niyazi’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle 
ba‘de’l-subût mûcibince katl-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret 
olmağla bu sûretde vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsda ‘afv veya sulhâ 
rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı 
iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâmda tahrîr ve işaret olunmuş ve medlûl-
ı iş‘âra nazaran katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i 
taammüdin merkûm Kamil’den sudûr itdiği nizâmen sâbit ve kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olmuş olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince kâtil-i merkûmu verese-i maktûl 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve 
eğer verese tarafından ‘afva mazhar olur ise ol-halde kısâsı sâkıt olacağından icâb-ı 
şer‘îsinin îfâsıyla din-i kanûniyyesine bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mabata ve 
i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i paadişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i 
muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 M. 1 Nisan 1877 
Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 3: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan 
Süleymaniye Sancağı mutasarrıfı Eşref Paşa dâme ikbâluhûya ve Süleymaniyye 
Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Süleymaniye Sancağı asâkir-i zâbtiyyesi efrâdında Ali’nin katl olunmasından dolayı 
icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
doksan bir senesi Şa‘ban’ının on altıncı Pazartesi gecesi merkûm Ali livâ-i mezkûr 
mülhakâtından Gülanber Kazâsına tâbi‘ Alice Karyesinde Kerim’in kahvehânesinde 
oturur iken asâkir-i zabiteye on başınlarından Said’in Musul Sancağına tâbi‘ Talgar 
Karyeli Ali oğlu Mehmed ile alacak iddi‘âsından dolayı beyinlerinde tahadüs iden 
münâzaayı men‘-i kıyâm itmiş olduğu halde merkûm Mehmed hiddetlenerek hançer 
ile mezbûr Ali’yi sol kaburgası altından cerh idub on dört saat mürûrunda müeessiren 
vefât eylediği verese cânibinden iddi‘â olunması mülâbesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz beş yaşında bulunan merkûm Mehmed kahvehânede 
merkûm Said ile münâzaa iderler iken Said’in rüfekası tarafından darb olduğu deyü 
aralık Ali’nin yaralanarak koşduğunu beyân ile fazîha-i cerh ve katlin kendüsünden 
sudûru inkâr itmiş isede Bekir ağazâde Mehmed ve Abdullah’ın oğlu Abdurrahman 
ve bakırcı ustası Mehmed ve zâbtiyye neferâtından ma‘rûf zikr olunan kahvehânede 
otururlar iken merkûm Ali oğlu Mehmed kaimakam Bekir’de bin guruş alacağı 
olduğunu söylemesinden dolayı mezbûr Said ile miyânelerinde vukû‘a gelen 
münâzaayı men‘i kıyâm iden Ali’yi merkûm Mehmed’in hançerle cerh idub Ali’nin 
müteessiren ferdâsı vefâtı vukû‘a geldiğini kasemle haber virmelerine ve mal 
müdürü Said ile Mahmud ve asâkir zâbtiyye bölük mu‘âvenetlerinden Mehmed ve 
karye-i merkûme muhtârı Ahmed ve Terzi Hasan’ı dahi mezbûr Ali kabl-i vefâtı 
cârhi Mehmed olduğu takrîr eylediğini söylemelerine ve mezkûr hançerde kan eseri 
görülmesine nazaran Mehmed’in inkârı vâhî olub katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûr eylediği 
tahakkuk itmiş olduğuna icrâ-yı icâbı inhâ olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Mehmed’in mezbûr Ali’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret 
olub bu sûretde maktûlun validesi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmediği halde kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
[s.115] i‘lâm tahrîr ve işaret ve makâl-i iş‘âre nazaran katl-i mezkûrun feverân-ı 
gazabla min-gayr-i taammüdin merkûm Mehmed’den sudûru şerh olunan ihbârât ve 
emârât ile nizâmına sâbit ve kısâsıan hükm-i şer‘î lâhık olunmuş olduğundan 
merkûm Mehmed’i maktûlun validesi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde 
talebiyle huzurunda merkûmûn bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv veya sulhâ 
rağbet ider ise ol-halde kısâsı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsinin icrâsıyla din-i 
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kanûniyyesine bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata i‘lâm bu tarafa inhâ ve iş‘âr 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz 
keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket-karâr mülûkâneme 
inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 M. 1 Nisan 1877 
Mukâbele olmuştur.  

 [S.115/B.59] 

Hüküm 1: Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan Vezîrim İsmail Paşa iclâluhûya ve Hınıs Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

Erzurum Sancağında vâki‘ Hınıs Kazâsına tâbi‘ Alagöz Karyesi ahâlisinden Hasan 
oğlu Reşid’in katlinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası 
ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm 
Reşid’in nişanlısı bulunan Servi nam kızı kaçırmış olan kazâ-i mezkûre tâbi‘ Sultanlı 
karyesi ahâlisinden Ali oğlu Yusuf’un Kara Molla Karyesi Süleyman’ın hânesinde 
müsafir olduğu halde Bingöl nam mahalle gitdiği mezbûr Reşid haber alub biraderi 
Mehmed ve komşuları Cafer ve Abdullah ve Esad ile beraber merkûm Yusuf’u bi’l-
takîb tutacakları esnâda merkûm yusuf’un tüfenk kurşunuyla Reşid’i cerh ve katl 
eylediği iddi‘â olunması ve mezbûr Reşid keşf itdirildikde sağ koltuğu altına isabet 
iden kurşundan müteessiren vefât eylediği i‘lâm edilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz yaşında olan merkûm Yusuf bundan akdem mezbûre 
Servi’yi rızasıyla kaçırub muahharan elinden aldırmış olduğundan cânib-i hükümete 
müracaat itmek üzere Erzurum tevcîhen azimet ider iken esnâ-yı râhde merkûmûn 
Mehmed ve Cafer ile isimleri bilmediği birkaç kişi önüne çıkub kendüsünu tutmuş 
olduklarını beyân ile kasabada medhalini inkâr eylemiş isede Can Ebral nam kimesne 
katl-i mezkûrun merkûm Yusuf’dan sudûr eylediğini an-müşâhede ve asâkir-i 
zâbtiyyeden Ahmed Çavuş ve Salih on başı ve neferâtdan Süleyman ve Abdullah ve 
Şeyh Mehmed’in dahi mezbûr Yusuf’un mezbûreye rekâbetden dolayı miyânelerinde 
hâsıl olan gayzazı olarak mezbûr Reşid’i katl eylediğine dâir sebk-i ikrârını an-
istimâ‘ kasemle haber virmelerine ve merkûmlardan Mehmed ve Cafer ve Esad’ın 
ifâdeleri dahi bu merkezde dâir bulunmasına nazaran merkûm Yusuf’un inkârı vâhî 
olub katl-i mezkûrun taammüden kendüsünden sudûr eylediği tahakkuk olunmuş 
olduğundan icrâ-yı icâbı ve inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi vekîl-i 
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müddeî Mehmed’in müddeî âliyye Yusuf’un inkârına mukarrin nesvi eylediği da‘vâ-
yı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-isbât mûcibince Yusuf’un kısâsına hüküm 
olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretle mezbûr Yusuf’un verese-i kibâr ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri takrîrde bizâtihim huzurlarında bir nühm-i şer‘î kısâsı iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran mezkûr Yusuf’un taammüden mezbûr Reşid’i katl eylediği şerh olunan 
ihbârât ile nizâmen sâbit olarak şer‘ân dahi kısâs ile mahkûm bulunmuş olduğundan 
merkûmûn fetvâhâne işareti mûcibince verese tarafından mazhar-ı ‘afv olduğu halde 
icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afva mazhar olur ise kısâsı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘îsinin 
îfâsıyla keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbnda lâzım gelem emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem 
ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şaâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz 
oldukda ber-minvâl-i icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyyet inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 

Fî 17 Rebî’ü’l-evvel [1]294 M. 1 Nisan 1876 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Bosna Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî 
nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Ahmed Mazhar Paşa iclâluhûya 
hüküm ki.  

Benaluka kazâsına tâbi‘ Berusyan Karyesi ahâlisinden ve teb‘â-i Devlet-i 
Âliyye’mden olub eşkıya ile keşt ü güzâr ve ahâli-i mutîyi tahrîk ve efsâd ile karye-i 
mezkûre ve asâkir-i şâhânem ile muhârebeler itdikden sonra tutulmuş olan Taişik 
Tarikon nam şâhıs hakkında icrâ kılınan tedkîkâtı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Taişik Tarikon eşkıya fırkâsında bulunub 
asâkir-i şâhânem ile muhârebeye ve bir takım nüfûsu i‘dâm eylediği ve amden 
ebniyye-i islâmiyyeyi yakdığını tabi‘an ikrâ ve itirâf itmiş olduğundan kırk sekizinci 
madde-i kanûniyye hükmüne tatbikân i‘dâmına hüküm olunduğu inhâ olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Taisik Tarikon rûesâ-yı eşkıyadan İstavan 
Mencülcik nam şâhısın fırkasına iltihâk ile Asâkir-i Devlet-i Âliyye’m ile 
muhârebeye bir takım nüfûsu i‘dâm itmek ve bazı ebniyye-i islâmiyyeyi yakmak 
misüllû ef‘âlde bulunduğu inde’l-muhâkeme vukû‘ bulan ikrârıyla tahakkuk itdiğine 
ve zikr olunan kırk sekizinci madde-i kanûniyyede teb‘â-i Devlet-i Âliyye’mden her 
kim olur ise olsun Saltanat-ı Seniyyemin düşmanlarıyla beraber olarak aleyhte silâh 
tutar ise i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğunda binâen merkûmûn bu hükme 
tevfîkân münâsib bir mahallde sal ile i‘dâm olunması bâbında lâzım gelen emr-i 



321 
 

şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden bâ-mazbata ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr-ileyhsin merkûm Taişik Tarikon ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ münâsib bir 
mahallde salb ile ve i‘dâmına mübâderet eyleyesin.  

Fî 23 C.[Cemâziye’l-ahir] [1]294 M. 5 Temmuz 1877 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: İşbu ecri âli tashîh olunduğu vechile tarih-i cedîd ile tezkire olunmuşdur. 
Fî 22 Safer [1]295 

Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Refet Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Yine vâlî müşâr-ileyh Bosna tarîki kat‘ itmek üzere Yeni Varoş ile ve Vişegrad 
beyninde tecemmu‘ iderek asâkir-i şâhâne tarafından urulub tenkîl idilmiş olan 
hrıstiyan eşkıyasından olub hıyan ele geçurulen Maryan İstave Nobah nam şâhıs 
hakkında icrâ kılınan tedkîkâat-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı 
Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Maryan İstave Nobah bir fırka eşkıyaya 
kumandan olarak Berbuvey(?) Nâhiyesi’ne hücûm ile ehl-i islâmdan dokuz kişiyi 
i‘dâm ve bi’l-zât üç hâneyi ihrâk ve mal-ı mevcûdu garet itdiği ikrârıyla sâbit olmuş 
olduğundan altmış ikinci ve yüz altmış üçüncü maddelere tevfîkân i‘dâmına hüküm 
olunduğu inhâ olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Maryan İstave Bonah bir 
fırka eşkıyaya kumandan olarak Berbuvey Nâhiyesi’ne hücûm ile ehl-i islâmdan 
dokuz kişiyi i‘dâm ve bi’l-zât üç hâneyi ihrâk ve mal-ı mevcûdu gâret etmiş oldukları 
ikrârıyla tebeyyün itdiğine ve zikr olunan altmış ikinci madde-i kanûniyyede her kim 
Devlet-i Âliyye’nin emlâk ve emvâl ve nukûdunu ve bâ-ehilden bir çim Gafir’in 
emlâkını zabt ve yağma ve gâret etmek ve bu misüllû cinayet ashâbının aleyhinde 
hareket iden Asâkir-i Devlet-i Âliyye’ye karşu durmak zımnında nişân almış olan 
müsellah eşkıya cemiyetine baş olur veyahud bu cemiyet içinde bir kumandan sahibi 
bulunur ise i‘dâm olunur deyü muharrer bulunduğuna mebnî merkûmûn madde-i 
mezkûre hükmüne tevfîkân i‘dâmı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı 
mezkûrden bâ-mazbata ifâde olunmuş olduğu beyânıyla merkûm Maryan İstave 
Nobah’ın ber-mûcib-i kanûnen i‘dâmı denilerek. Fî 22 Safer [1]295 M. 25 Şubat 
1878 Aslı gibi. 

 [S.117/B.60] 

Der-zamân Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye Hazreti Arif Paşa Fî 7 Receb [1]29 
(M.18 Temmuz 1877) 
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Der-zamân Nezâret-i müşâr-ileyh Hazreti Serdar Paşa 20 Receb [1]294 (31 
Temmuz 1877) 

Hüküm 1: Edirne Vilâyeti Vezîrim İbrahim Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

İslimiye sancağında vâki‘ Lüleburgaz Kazâsı’na tâbi‘ Salihler Karyesinde sâkin 
muhâcirin çerâkisiden İshak’ın ihnâk ve ihrâk edilmiş bulunmakdan dolayı icrâ 
kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm İshak 
doksan senesi Ağustos’unun dördüncü Pazar günü yanına yüz guruş alarak hayvan 
almak üzere Salihler Karyesi civarında kışlaklara gitdiği halde bargirinin kalagız 
olarak köye geldiği haber virildiğinden ve icrâ olunan tahrîre Olkari Karyeli olub 
mezkûr kışlaklarda bulunan Dimitri oğlu Ramo ve Ostoyan oğlu Giru nam şâhısların 
kalyelerine karîb bir sandık derûnunda mahrûk iden kemikleri bulunduğudİan 
merkûman taht-ı tevkîfe alarak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr on sekiz yaşında 
olan Giru ve otuz yaşında bulunan Ramo mezbûr İshak satılık koyun olub olamadığı 
anlamak içün bu gün kalyelerine gelerek beytûtet itmiş olduğundan ve mukaddemâ 
Bulgar Milletinden birini çerakiseler öldürmüş olduklarından mezbûrun i‘râmını bi’l-
ittifâk karârlaşdırub ferdâsı koyun pazarlığı ider iken kayışdan ma‘mûl kamçı ile 
İshak’ı ihnâk idub üzerinde bulunan bir beyaz mecidîye ile seksen guruş münâsafeten 
taksîm eyledikden sonra meyyitini orman derûnunda bir sandığa ilkâ ile üzerini 
yapraklı ağaç dallarıyla örtmüş ve ferdâsı mezkûr dalları tutuşdurub nâşını dahi ihrâk 
itmiş olduklarını tabi‘an ikrâr eyledikleri cihetle katl-i mezkûrun ber-vech-i muharrer 
taammüden ve müştereken merkûman Ramo ve Giru’dan sudûr itdiği tahakkuk 
eylemiş olduğundan icrâ-yı mücâzâtları inhâ ve iş‘âr olunmuş ve müfâdı iş‘âra 
nazaran köye çerakisler bir Bulgar öldürmüş olduklarından merkûman Ramo ve Giru 
dahi bu mukâbelede çerakis İshak’ı taammüden i‘dâm ile cesedini ihrâkını itmiş 
oldukları sebk iden ikrârları ve emrâre ile tebeyyün eylediğine ve yüz yetmişinci 
madde-i kanûniyyece bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler 
ise kanûnen i‘dâm olunur deyü muharrer olunduğuna binâen merkûman Ramo ve 
Giru’nun bu hükme tevfîkân i‘dâm edilmeleri bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde olunmuş ve ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin 
merkûman Ramo ve Giru’nun hükmü mezbûre tevfîkân i‘dâmlarına mübâderet 
eyleyesin. Fî 18 Receb [1]294 M. 29 Temmuz 1877 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Nusret Paşa 
iclâluhûya ve Selanik Kazâsı nâib ve müftî zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-
mecduhûma hüküm ki. 
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Selanikli Hurdacı Avram’ın katl ve Bekçi Mustafa Çavuş ve kiracı Halil ve arabacı 
Dimitri nam kimesnelerin cerh olunmalarından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ie Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Şa‘ban’ının on beşinci Cuma günü saat 
altı buçuk raddelerinde Köprülü Kazâlı kırk yaşında ekmekçi Sardo veledi 
Ramçe’nin çarşuda bir Yahudîden mübâyaa itmek istediği bıçağın fiyatından dolayı 
merkûm yahudî ile beyinlerinde münâzaa iderek Sardo Yahudîyi urmak üzere hücûm 
itdiğinde Yahudî yere düşmekle merkûm Sardo biraz ileruye giderek zikr olunan 
kimesne tesadüf bunlardan Avram ve Halil ile Dimitri’yi arkalarından ve Mustafa 
Çavuş başından bıçakla cerh itdiğinden merkûmlardan Avram’ın müteessiren vefât 
eylediği iddi‘â olunmasına ve muâyene itdirildikde Avram’ın bıçakla arkasından cerh 
idilerek ciğerlerine teessir idub derhâl vefât eylediği ve Halil ve Dimitri ve 
Mustafa’nın carihâların sekiz on günde iltiyâm bulduğu raport ile bildirilmesine 
mebnî merkûm Sardo tutularak tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr kendüsü o gün 
bıçak almak üzere mezbûr Yahudînin dükkânına gitdiğinde merkûm Yahudî ile orada 
bulunan sâir kesânın kendüsünu istihzâ itmelerinden nâşi ârız olan hiddet üzerine 
merkûm yahudîyi urmağa kıyâm ile müteakıb itdiği esnâda merkûm yere düşmekle 
ana uramayub muahharan tesadüf itdiği Avram ve Halil ile Dimitri’yi arkalarından 
ve Mustafa’yı sol kaş üzerinden bıçakla cerh itdiğini takrîr eylemesine ve mecrûh-ı 
merkûmlardan Mustafa Çavuş çarşuda bekçilik ücreti toplamağla ve Halil dahi 
çarşuya ve Dimitri Unkapanına giderle iken merkûm Sardo elinde bıçak olarak firar 
itmekde olduğu halde takrîrine bir mahalldetesadüfle Mustafa’yı başından ve Halil 
ile Dimitri’yi arkalarından bıçakla cerh itdiği merkûmûnun beyân eylemelerine 
nazaran katl-i mezkûrun feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin Sardo’dan sudûr 
itdiği ve Mustafa Çavuş ve Halil ve Dimitri’nin dahi merkûm tarafından cerh 
olundukları tebeyyün eylediğinden merkûm Sardo’nun kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı 
iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi Sardo Save’nin Avram’ı mûcib-i kısâs olan 
katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût-ı alî mûcib-i ikrârda kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde verese-i 
kâtilden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
veresenin talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil Sardo’nun icrâ-yı kısâsı iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre 
nazaran merkûm Sardo’nun bi’l-zuhûr min-gayr-ı taammüdin mezbûr Avram’ı 
bıçakla cerh ve katl iderek firar ider iken önüne tesadüf iden Mustafa Çavuş ve Halil 
ve Dimitri’yi dahi sekiz on gün zarfında iltiyâm olacak orada cerh eylediği kendu 
ikrarıyla nizâmen ve katl-i mezbûrun mûcib-i kısâs idüğü şer‘ân sâbit ve merkûm 
Sardo’nun kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olarak bu hükme cânib-i fetvâhâneden dahi 
veresenin huzurlarında kâtil-i merkûmu icrâ-yı kısâsı ve eğer vereseden birisi kâtil-i 
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merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulh taleb olur ise ol-halde hükm-i kısâsı sâkıt ve 
mesele-i diniyye sâire haklarında dine münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin 
icrâsıyla hüküm-i nizâmiyye hâvî lâzım gelen mazbatanın i‘lâm-ı şer‘îsi ve evrâk-ı 
müteferriâsıyla beraber irsâl kılınması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-
minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Receb [1]294 M. 2 Ağustos 
1877 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim el-Hac İzzet Paşa iclâluhûya ve mütehayyizân ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Amasya Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının 
birinci rütbesinin hâ’iz ve hâmili Ata Efendi dâme ulûvvuya ve mecidî Ozri Kazâsı 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-mecduhûma hüküm ki. 

Amasya sancağında vâki‘ mecidî Ozi Kazâsına tâbi‘ Elvan Çelebi Karyesi muhtârı 
Yahya oğlu Mehmed Kethüdâ’nın katl edilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-
havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde mezbûr Mehmed Kethüda doksan iki senesi Mart’ının yirmi birinci Pazar 
günü saat üç raddelerinde hânesi ittisâlinde bulunan selâmlık odasında karye-i 
mezbûre ahâlisinden İmam Hacı Abdurrahman ve Hacı Mustafa ve Hacı Abduley ve 
Hızır oğlu Mustafa ile otururlar iken zevce-i mutlakasıan sarkındılık itmekde olan 
karye-i mezbûreli somuncu oğlu Mehmed Ali’yi odasına celb ile icrâ eylediği 
nasâyih ve tenbihâtı merkûm ısga etmeyub itâle-i lisân eylediğinden Mehmed 
Kethüda yüz dirhem ağırlığında ocak maşasını Somuncu oğlu Ali’nin sol omzuna 
urmasıyla Mehmed Ali sağ elinde bulunan bir buçuk karış boyunda bıçakla Mehmed 
Kethüda’yı sol böğründen cerh ve i‘dâm eylediği beyânıyla icâbının icrâ-yı veresesi 
taraflarından iddi‘â kılındığına ve Mehmed Kethüda keşf itdirildikde sol böğründe 
olan bıçak yarasından yirmi dört saat mürûrunda müteessiren vefât eylediği i‘lâm 
edildiğine mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr Mehmed Ali yevm-i 
mezkûrede Mehmed Kethüda kendüsünu odasına celb ile bazı nasihat eylediğini 
itirâf ile katl-i mezbûrde medhalini inkâr eylemiş isede merkûmûn Hacı 
Abdurrahman ve Hacı Mustafa ve Hacı Abduley ile [s.119] Hızır oğlu Mustafa 
hadisenin ber-vech-i muharrer vukû‘unu kasemle ihbâr eylemelerine nazaran mezbûr 
Mehmed Ali’nin inkârı vâhî olub katl-i mezbûrun min-gayr-i taammüdin 
kendüsünden sudûru tebeyyün eylemiş ve şer‘ân kısâs ile hükümden bulunmuş 
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olduğundan icrâ-yı iktizâsı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm 
Mehmed Ali’nin mezbûr Mehmed Kethüda’yı mûcib-i kısas olan katl ile katl 
eylediği şâhidan-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince katl-i merkûmûn kısâsına 
hüküm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-
i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihim 
huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-
ı i‘lâm-ı iş‘âr kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun hâl-i zuhûrları min-
gayr-i taammüdin Mehmed Ali’den sudûru nizâmen sâbit ve icrâ-yı kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olmuş olduğundan i‘lâm-ı zuhuruna muharrer fetvâhâne işareti mûcibince 
vereseden birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
talebleriyle huzurlarında icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv olur veya sulhâ rağbet iderler ise 
ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i diniyye münkaleb olacağından iktizâ-yı şer‘î ve 
kanûniyyesinin icrâsıyla keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâsı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-
minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 22 Recep [1]294 M. 2 Ağustos 1877 Mukâbele olmuştur. 

 [S.119/B.61] 

Hüküm 1: Yedinci Ordu-yı hümâyûn-ı müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil 
olan Vezîrim Mustafa Asım Paşa iclâluhûya ve San‘a nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

San‘a sancağında tâbi‘ Yerim Kazâsına Maveriyesi ahâlisinden Mehmed Ali bin 
Nasır Sabaz’inin kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
tahrîrât ile dîvân-ı temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde merkûm Mehmed Ali’nin doksan bir senesi Şevvâl’inin beşinci Pazar günü 
Binalu Karyeli Salih Hüseyin ile bir tavk sirkati maddesinden dolayı ve ecli’l-
mürâfaa hükümete gider iken mezbûr Salih Hüseyin hançer ile Mehmed Ali’yi sol 
böğründen cerh iderek yedi gün mürûrunda müteessiren vefât itdiği iddi‘â olunması 
üzerine tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz beş yaşında bulunan merkûm Salih 
Hüseyin evvel merkûm Ali kendüsünu haber itdiğinden kendüsü dahi mukâbele-i ana 
hançer ile cerh itdiğini ikrâr itmiş olduğu meclis-i iddi‘â-yı kazâ mazbatasında iş‘âr 
olunub meclis-i temyîz-i livâda tekrîr idilen istintâkında katl-i mezkûrun medhalini 
inkâr ile ikrâr-ı sâbıkını kerhen binâ itmek isede karye-i merkûme ahâlisinden Salih 
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bin muzır Ali ve Salih bin Said ahar biri Ahmed bin Hüseyin el-Kaha nam 
kimesneler merkûman Mehmed Ali ve Salih Ali ve Salih bin Hüseyin’in tavkdan 
dolayı miyânelerinde münâzaa ve mudârebe vukû‘yla ahâl-i karye tarafından takrîr 
edildiği akabînde mezbûr Salih Hüseyin şikayet etmek üzere evvelce kalkub 
hükümete gider iken yolda tevakkuf idub arkasından mezbûr Mehmed Ali dahi 
kalkarak hükümete gitmek üzere Salih Hüseyin’in tevakkuf eylediği mahalle 
vardığında Salih Hüseyin’in orada bağteten merkûm Mehmed Ali’yi hançer ile cerh 
ve katl kasemle ihbâr eylemelerine nazaran merkûm Salih Hüseyin’in te’vîl ve inkârı 
vâhi olub katl-i mezbûrun taammüden kendüsünden sudûru tebeyyün itmiş 
olduğundan kanûnen i‘dâmı inhâ ve iş‘âr olunmuş i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm 
Salih’in mezbûr Mehmed’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret 
olmağla bu sûretde verese-i kibâr kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde talebleriyle bi’l-zât huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına lâzım 
geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin 
merkûm Salih Hüseyin’den sudûru ber-vech-i muharrer kendüsünun ikrârı ve ihbârât 
ile nizâmen sâbit olarak yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyeye tevfîkân on beş 
sene müddetle küreğe konulması lâzım gelur isede icrâ kılınan râfîen şer‘îyyede 
merkûmûn kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğundan ber-mûcib-i işaret fetvâhâne 
verese-i maktûl kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bir 
nühm-i şer‘î kısâsına icrâ olunan ve mazhar-ı ‘afv olur veya sulh vukû bulur ise ol-
halde kısâsı sâkıt olacağından icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyenin icrâsı zımnında keyfiyetin 
bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhânem ‘arz ile 
lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Recep [1]294 M. 2 Ağustos 1877 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 2: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler 
Beğiliği pâyelûlerinden Musul Sancağı Mustafa Necib Paşa dâme muâlihûya ve 
Musul Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma 
hüküm ki. 

Musul Sancağında vâki‘ Minare Şeyh Karyeli Safo bin İsmail’in kâtil idilmesinden 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i 
Vilâyetden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
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Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan senesi Zî’l-hicce’sinin yirmi beşinci Perşembe günü 
merkûm Safo ile Karakuş Karyeli Katolik milletinden Behtan bin Numa ve Yakub 
bin Şemuma nam şâhıslar miyânelerinde mahsûsen ıtlâkından naşî vukû‘a gelen 
münâzaa esnâsında merkûm Safo yedinde bulunan asâ ile merkûmandan Behtan’a bir 
defa urduğunu müte‘âkib sol’en Behtan’a ve muahharan Yakub ellerinde bulunan 
başı temurlu masa tabîr olunur sopalarla mezbûr Safo’nun başına urmalarıyla 
Safo’nun o gece müteessiren vefât eylediği iddi‘â kılındığına mebnî tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr olunur beşer yaşlarında bulunan merkûm Behtan ve Yakub 
kaziyede medhallerini inkâr itmişler isede merkez kâtibi Ahmed ve Araba kâtibi Saib 
ve asâkir zâbtiyye jurnâl emîni Cevad ile kul mu‘âvenetlerinden Halef ve neferâtdan 
Fethi mezbûr Behtan götürüldükde kendüsünu Safo ağaçla darb eylediği cihetle 
kendüsü dahi naşı temurlu ağaçla Safo’nun başına urduğu müte‘âkıb Yakub’un dahi 
masa ile üç defa darb itdiğine dâir ikrârını işitdiklerini ve Minare Şebk Karyeli Recib 
bin Hüseyin ve Murad bin Hamo merkûman Behtan ve Yakub ellerinde temur 
masallar olduğu halde Safo ile münâzaa iderler iken Behtan elindeki masa ile 
Safo’nun başına ve Yakub dahi göğsüne urub Safo’yu yere düşürdükden sonra 
Yakub’un bi-tekrar Safo’nun başına ve göğsüne urduğunu müşâhede eylediklerini 
kasemle haber virmelerine ve Hayduh bin Hüseyin ve Salih bin Polad’ın ifâdeleri 
dahi bu merkezde dâir bulunmasına nazaran merkûman Behtan ve Yakub’un 
inkârları vâhî olarak katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-
i taammüdin kendülerinden sudûr eylediği tebeyyün itmiş olduğundan [s.121] yüz 
yetmiş dördüncü madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân on beşer sene müddetle 
küreğe konulmalarına kasd virildiği inhâ olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâl-i dahi 
merkûman Yakub ve Behtan’ın mezbûr Safo’yu mûcib-i kısâs olan katl ile birlikde 
öldürdükleri şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtilan-ı mezbûranın 
kısâslarına hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde varisân Elvan İsmail ile 
Aişe kâtilan-ı mezbûranın kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
talebleriyle huzurlarında kâtilan-ı merkûmanın icrâ-yı kısâsları iktizâ ideceği cânib-i 
fetvâhânden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve müfâd-ı iş‘âre nazaran katl-i 
mezbûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin merkûman 
Behtan ve Yakub’dan müşterekân sudûr eylediği şerh olunan ihbârât ile sâbit 
olunarak kanûnen on beşer sene müddetle küreğe konulmalarını lâım gelur ise kısâs 
ile mahkûm olduklarında vârisan-ı merkûman kâtilan-ı mezbûreyi kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri halde huzurlarında icrâ-yı kısâsları ve eğer vereseden birisi 
‘afv ider veya sulhâ rağbet eyler ise ol-halde kısâs-ı sâkıt ve mesele-i diniyye 
münkaleb olacağından icâb-ı şer‘îsinin ihfâsıyla kanûnen cezâları tahdîd olunmak 
üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
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mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet bâ-i‘lâm 
ve mazbata bu defa inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Recep [1]294 M. 2 
Ağustos 1877 Mukâbele olmuştur.  

 [S.121/B.62] 

Hüküm 1: Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Refet Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Niş 
Sancağı Mutasarrıfı Reşid Beğ dâme uluvvuhû ve Niş Kazâsı nâib ve müftî zîde-ilm-
i hümâ ve a‘zâ-yı meclis-i memleket zîde mecduhûma hükümki. 

Niş sancağında vâki‘ Arnaud Kazâsı’na tâbi‘ Bohava Karyeli Gio veledi İstano ve 
Gevro veledi Acunan nam şâhsın karye-i mezkûre ve Çençukça ve Çakerilukça 
karyelerin bekçisi Bakova’yı Mustafa bin Abdullatif’i Gio’nun hânesinde 
müsafireten geldiği halde akçesini tama‘an ve müşterekân ve müte‘ammiden kazık 
ile darb ve ıtlâk eyledikleri ikrâr ile tebeyyün itmiş olduğundan merkûman Gio ve 
Gevro’nun yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân i‘dâmları mukaddema bâ-
tahrîrât inhâ olunmuş ve merkûman Gio’nun kasten ve Gevro’nun mu‘în olduğu 
cihetle takrîrine hükm-i şer‘î lâhık olmuş isede tedkîkât-ı nizâmiyyede sebk iden 
ikrtârlarına nizâmen mekrûman bu katli tasavvur ve tasmîmde müttefik ve icrâda 
müşterek oldukları tebeyyün iderek kanûnen i‘dâmları lâzım geldiği halde Gio’nun 
kısâs ile mahkûm olması ve icrâ-yı kısâsına şurûh eylediği halde verese tarafından 
mazhar-ı ‘afv olarak cezâsının küreğe inkılâbı imsâl kesîresi delâletiyle mutehammil 
olub bu halde diğerinin i‘dâmı muvâfık ma‘delet görülememesi cihetle Gevro’nun 
ba‘de cezâ-yı kanûniyyesi ta‘yîn olunmak üzere evvel emirde merkûm Gio’nun 
verese-i ‘afv itmediği halde icrâ-yı kısâsı ve ‘afva mazhar olur ise bunun ve refîki 
Gevro’nun ol-vakt kanûnen cezâları tahdîd olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve 
i‘lâm bu tarafa inhâ ve iş‘ârı bâbında bir kıt‘â emr-i şerîfim tasdîr kılınmış isede 
merkûm Gio’nun kısâsı hüküm iden nâibin infisâli vukû bulduğunu ve emr-i kısâsda 
imfan kazâ tetimme-i kazâdan olduğuna mebnî tekrîr idilen mürâfa‘a-i şer‘îyyede 
kâtil-i merkûmûn yine kısâsıan hükm-i lâhık olduğu ve merkûm Gevro’nun verem 
illetinden hapishânede vefât itdiği tekrar bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î iş‘âr olunmuş ve 
i‘lâm-ı şer‘î müfâdı merkûm Gio’nun mezbûr Mustafa’yı mûcib-i kısâs olan katl ile 
öldürdüğünü tav‘ân vukû bulan ikrârı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olunduğu beyândan ibâret olmağla bu 
sûretde müddeîyan-ı ihvân Ömer ve Murad’dan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında merkûm 
Gio’nun kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işâret kılınmış ve 
medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Gio’nun müveffa Gevro ile müşterekân ve 
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müte‘ammiden mezbûr Mustafa’yı katl eyledikleri nizâmen sâbit ve kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olduğundan verese taraflarından ‘afv veya sulhâ mazhar olduğu halde 
fetvâhâneden işaret mûcibince icrâ-yı kısâsı ve ‘afva mazhar olduğu halde 
keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâsı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri Adliyye Nezâreti muhâkeme-i cezâ dâiresinden bâ-mazbata ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı husûsa emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz 
keyifyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Recep [1]294 M. 14 Temmuz 
1877 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâluhûya ve rütbe-i 
sâniyye mütehâyyizi ashâbından Kütahya Sancağı mutasarrıfı Rıza Beğ zîde-
uluvvuhû ve Kütahya nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hükümki. 

Kütahya sancağında vâki‘ Uzuntaş Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kızılca Karyeli Ali oğlu Ali’nin 
katl olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile 
Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dâiresinden kaleme alınan 
mazbata meâlinde doksan üç senesi Safer’inin üçüncü Pazartesi günü merkûm ile 
Güne Karyeli Habit oğlu Süleyman miyânelerinde tarlada çalı toplamakdan naşî 
tahadüs iden münâzaa esnâsında Süleyman’ın tüfenk saçmasıyla Ali’yi ıtlâk itdiği 
iddi‘â olunması ve merkûm Ali’nin sağ hayâsına isabet iden saçmalardan 
müteessiren vefât eylediği ahâli-i karye tarafından bâ-mazbata bildirilmesi 
mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr elli yaşında bulunan merkûm 
Süleyman kaziyede medhalini inkâr eylemiş isede Terek oğlu Mehmed ve Ramazan 
oğlu Mustafa ve Küha Hüseyin nam kimesneler fi‘l-i katlde ber-vech-i iddi‘â 
merkûm Süleyman’dan sudûrunu an-müşâhede kasemle haber virmelerine ve karye-i 
mezbûre imamı İbrahim dahi merkûm Süleyman karyeye götürüldüğü esnâda 
isticvâb itdiğinde ber-vech-i muharrer fi‘l-i katlin kendüsünden sudûrunu ikrâr itmiş 
olduğunu yemin ile haber virmesine nazaran merkûm Süleyman’ın inkârı vâhî olub 
mezbûrun esnâ-yı münâzaada min-gayr-ı taammüdin kendüsünden sudûru sâbit 
olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Habat oğlu süleyman’ın mezbûr Ali’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsı 
hüküm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde zevce-i maktûl kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itdiği halde talebiyle bizâtihimâ huzurlarında katl-i 
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merkûmûn kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı işden kılınmışve 
meâl-i iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin 
merkûm Süleyman’dan sudûru şerh olunan ihbârât ve emârât ile tebeyyün idüb 
merkûmûn yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyyeye tevfîkân on beş sene müddetle 
küreğe konulması lâzım gelur isede merkûm Süleyman şer‘ân kısâs ile mahkûm 
olduğundan maktûl-ı mezb3urun zevcesi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği 
halde merkûm Süleyman’ın icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv iderse ol-halde kısâs-ı sâkıt 
olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin îfâsıyla mücâzât-ı kanûniyyesi ta‘yîn olunarak ve 
tarih-i hapsi gösterilerek keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunzu oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 13 Recep [1]293 M. 24 Temmuz 1877 Mukâbele 
olmuştur. 

[S.124/B.63] 

Hüküm 1: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâluhûya ve rütbe-i 
sâniyye mütehâyyizi ashâbından Kütahya Sancağı mutasarrıfı Rıza Beğ zîde-
uluvvuhû ve Kütahya nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hükümki. 

Kütahya Sancağında vâki‘ Simav Kazâsına tâbi‘ Eğri Göz Nâhiyesi’ne muzâf 
Doğanlar Karyeli İsmail’in katli hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın 
tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel meclis-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan iki senesi 
Muharrem’inin on birinci Cuma günü karye-i mezbûreli Çehresiz oğlu Ömer’in 
hatab münâzaası esnâsında bıçakla mezbûr İsmail’i batından cerh ve katl eylediği 
iddi‘â kılınmış olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi sekiz 
yaşında bulunan merkûm Ömer fi‘l-i katlinde inkâr itmiş isede ve karye-i merkûme 
hatîbi Melahat ve Kara Hüseyin oğlu Hüseyin nam kimesneler katl-i mezkûrun ber-
vech-i iddi‘âsından sudûr eylediğini gördüklerini ve karye-i merkûmede bulunan 
asâkir-i zâbtiyyeden Ayas oğlu Hüseyin dahi mezbûr İsmail kabl-i vefât-ı cârihi 
Ömer olduğu takrîr itdiğini ve Hacı Mehmed ise mezbûr Ömer’in sebk-i ikrârı 
kasemle haber virmelerine nazaran merkûm Ömer’in inkârı vâhî olub katl-i 
mezbûrun esnâ-yı münâzaada kendüsünden sudûru tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-
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yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâl-i dahi merkûm Ömer’in 
mezbûr İsmail’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle 
ba‘de’l-subût mûcibince katl-i mezbûrun kısâsına hüküm olunduğunu beyândan 
ibâret olub bu sûretde verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında katl-i mezbûrun 
kısâs-ı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı iş‘âr kılınmış ve medlûl-ı 
iş‘âra nazaran merkûm Ömer’in esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin mezbûr 
İsmail’i katl eyledği şerh olunan ihbârât ve emârât ile sâbit ve kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olduğundan fetvâhâne iş‘âreti vechile ‘afva mazhar olduğu halde icrâ-yı kısâsı 
verese tarafından ‘afv veya sulhâ rağbet olduğu takrîrde kısâs-ı sâkıt olacağından 
icâb-ı şer‘înin icrâsıyla keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘âllukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib 
ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i 
meşrûh icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 13 Şa‘bân[1]294 M. 23 Ağustos 
1877 Mukâbele olmuştur.   

Hüküm 2: Mîr-i mîrân-ı kirâmdan Kıbrıs Cezîresi mutasarrıfı Ahmed Paşa dâme 
ikbâluhû ve Magosa Kazâsı nâib zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma 
hükümki. 

Kıbrıs Cezîresinde vâki‘ Magosa kazâsına tâbi‘ Marya Nâhiyesi’ne muzâf İfaniye 
Karyeli Ali oğlu Hacı Hüseyin’in zevcesi Hacı Sare Hatunun katl olunmasından 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ 
mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde mezbûr Hacı 
Hüseyin’in biraderi Mustafa’nın bir sirkat maddesinden dolayı Hacı Sabine husûmeti 
olduğu halde doksan senesi Kanûn-ı evvel’inin yirmi altıncı Perşembe gece mezbûre 
Sare’yi hânesine bıçakla cerh ve katl eylediği iddi‘â ve ferdâsı merkûm Mustafa 
tutulub nâhiye-i mezbûre Mor ve Naibe huzurlarında isticvâb olundukda o gece 
soymak üzere mezbûrenin hânesine vardıkda taş ile kendüsünu darb itmesinden naşî 
mezbûre topuz ve bıçakla darb ve i‘lâm itdiğini ikrâr itmiş olduğundan inbâ olunması 
ve mezbûre Sare’nin boğazından ve memeleri altından bıçakla cerh olunub 
müteessiren vefât inde’l-keşf anlaşılmış olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye 
lede’l-ibtidâr on sekiz yaşında bulunan merkûm Mustafa katl-i mezbûrde medhalini 
inkâr ve elbisesiyle çizmesinde görülen kan burnundan akmış olduğunu tezkâr itmiş 
isede karye-i merkûmen muhtâr Halil’ler ile Beşa Köylü Hacı Emin ve da‘vâcı Ali ve 
itmekçi Süleyman ve Hüseyin ve Topal Ali ve Hacı Ali’ler ber-vech-i iddi‘â merkûm 
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Mustafa’nın sebk-i ikrârını kasemle ihbâr ve mezbûr Mustafa’nın kanlı elbise ve bir 
tek çizmesini hânesinde bulduklarını muhbirlerden Halil’lerin alâkada tezkâr 
itmelerine ve ol-bâbda nâhiye-i mezbûre müdür ve nâibi taraflarından müşterekân 
virilen ve arka meâli dahi ihbârât-ı mesrûdeyi mûid bulunduğuna nazaran merkûm 
Mustafa’nın inkârı vâhî olub katl-i mezbûrun taammüden kendüsünden sudûru 
anlaşıldığından icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Mustafa’nın mezbûre Hacı Sare’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediğine 
dâir tav‘ân vukû bulan ikrâr-ı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hüküm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde 
vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri 
halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve meâl-i iş‘âra nazaran merkûm 
Mustafa’nın taammüden mezbûre Sare’yi cerh ve katl eylediği şerh olunan ihbârât ve 
emârât ile tebeyyün iderek kanûnen i‘dâmı lâzım geldiği gibi şer‘ân dahi kısâs ile 
mahkûm olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince icrâ-yı kısâsı verese tarafından 
‘afva mazhar olduğu iktizâ-i şer‘îsinin icrâsıyla mücâzât-ı kanûniyyesi ta‘yîn 
olunarak ve tarih-i hapsi gösterilerek keyfiyetinin bâ-i‘lâm ve mazbata bu tarafa inhâ 
ve iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-
ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-vech-i muharrer icrâsı husûsuna emr 
ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağla sizki 
mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda 
ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘âta garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-
takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet 
eyleyesiz. Fî 13 Şa‘bân[1]294 M. 23 Ağustos 1877 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Veliyüddin Paşa iclâlehuya ve rütbe-i 
sâniyye-i mütehâyyiz ashâbından Kütahya Sancağı mutasarrıfı Rıza Beğ dâme 
uluvvuhû ve Kütahya nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hükümki. 

 Kütahya Sancağında vâki‘ Tavşanlı Kazâsı’na tâbi‘ Tutuş Karyeli Hacı Mehmed 
oğlu Ahmed’in katl olunmasından dolayı icrâ kılınan tekdîkât-ı hâvî tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müretteb meclis-i temyîz livâ mazbatası ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine ol-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan üç senesi Muharrem’inin on 
yedinci Cumartesi günü mezbûr Ahmed tarlasında çift sürer iken der-kâr olan 
mu‘âvenete mebnî karye-i merkûmeli Berber oğlu Mustafa tarafından saçma ve 
bıçakla cerh ve katl olduğu iddi‘â kılınması ve mezbûr Ahmed keşf itdirildikde sağ 
kulağıyla göğsündeki saçma ve kaşlarında görülen bıçak yaralarından müteessiren 
fevt olduğu i‘lâm idilmesi mülâbesesiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi 
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yedi yaşında bulunan merkûm Mustafa fi‘l-i katlde medhalini inkâr itmiş isede 
karye-i merkûmeli Arslan oğlu İsmail ile İmam oğlu Bekir mezbûr Ahmed’in çift 
sürmekde olduğu tarlaya karîb dağda hatab kat‘ iderlerken işitdikleri feryad ve silâh 
sedâsı üzerine bakdıklarında merkûm Mustafa’nın bıçakla darb itmekde olduğunu 
gördüklerini ve Musa oğlu İbrahim o gün merkûm Mustafa’ya yolda tesadüfünde 
elimden bir kaza çıkdı dediğini ve karye-i merkûmeli Derviş oğlu Süleyman ve 
Bayrakdar oğlu Mustafa ve Hacı Hüseyin oğlu Mehmed dahi kâtil-i merkûmûn 
hemşîresiyle maktûlen …*hafiyeleri bulunduğuna kâtil-i merkûmûn maktûl-ı 
mezbûre adâveti olduğunu kasemle haber virmelerine nazaran merkûm Mustafa’nın 
inkârı vâhî olub katl-i mezkûrun taammüden sudûru kendunden sâbit olduğundan 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olub bu sûretde verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘arz veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bi’z-zât talebleriyle 
huzurlarında kâtil-i mezbûrun kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran merkûm Mustafa’nın taammüden mezbûr 
Ahmed’i katl eylediği şerh olunan ihbârât ve emârât ile tebeyyün idub kanûnen 
i‘dâmı lâzım geleceği gibi [s.125] kısâsına dahi hükm-i şer‘î lâhık olduğundan 
merkûm Mustafa’nın fetvâhâne işareti mûcibince icrâ-yı kısâsı verese tarafından 
‘afva mazhar olduğu halde iktizâ-yı şer‘î ve nizâmiyyesinin icrâsıyla keyfiyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde 
olunmuş ve ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-
rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr mutasarrıf ve nâib ve müftî 
vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘âta garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı 
şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 13 Şa‘bân[1]294 
M. 23 Ağustos 1877 Mukâbele olmuştur.  

 [S.125/B.64] 

Der-zamân Başvekîli Ahmed Vefik Paşa Fî gurre Safer [1]295 (M. 4 Şubat 1878) 

Hüküm 1: Yedinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Asım Paşa iclâluhûyaya ve San‘a nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya 
ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

San‘a Sancağında vâki‘ Hamdan Nâhiyesi’ne muzâf Vâlâ-yı el-Zahr karyeli Ali bin 
Hasan’ın katl idilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan tahkîkât-ı mutazammın tevârüd 
iden tahrîrât ie Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet ve meclis-i temyîz-i livâ mazbataları ve 
evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ 
dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm Ali doksan iki senesi Zî’l-
hicce’sinin yirmi sekizinci Salı günü Beni el-Haris Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kabil karyeli 
Kasım bin Ali ile tarla şakiden dolayı miyânelerinde tekevvün iden münâzaada 
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Muhsin Cebeb’i ta‘bîr olunur hançer ile Ali’yi arkasından darb ve cerh iderek on üç 
gün mürûrunda müteessiren vefât eylediği iddi‘â kılınmasına mebnî tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr Muhsin katl-i mezkûrun ber-vech-i iddi‘â kendüsünden 
sudûr eylediği ikrâr itmiş olduğunun icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve 
i‘lâm-ı şer‘î meâl-i dahi merkûm Muhsin’in mezbûr Ali’yi mûcib-i kısâs olan katl ile 
katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre 
işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Muhsin’in esnâ-yı münâzaada 
min-gayr-i taammüdin mezbûr Ali’yi katl eylediği ikrârıyla sâbit ve kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olduğundan fetvâhâne işareti mûcibicne verese-i kibârdan hiç birisi 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-
yı kısâsı ve eğer vereseden birisi ‘afv ider veya sulhâ rağbet olunur ise ol-halde 
kısâs-ı sâkıt olacağından iktizâ-yı şer‘îsinin icrâsıyla mücâzât-ı kanûniyyesine ta‘yîn 
olunarak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm inhâ kılınması ifâde olunmuş ve ol-
vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-
minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyetinin inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 8 Muharrem [1]295 M. 12 
Ocak 1878 

Hüküm 2: Suriye Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Cevdet Paşa iclâluhûya ve Ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Beyrut Sancağı mutasarrıfı Raif Efendi dâme-uluvvuhû ve Beyrut 
kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûmaya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hükümki. 

Beyrut sâkinlerinden Nikola ibn Musa Ahyazcı nam kimesnenin katl idilmiş 
olmasından dolayı icrâ kılınan tekdîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrirât ile divân-
ı temyîz-i vilâyetden müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve 
evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i 
cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan üç senesi Cemâzi’l-
ahir’esinin yirminci Çarşamba gecesi İlyas Madun Soma nam şâhsın mezbûr Nikola 
ile beyînlerinde der-kâr olan münâzaa ve vâki‘ olan münâzaadan naşî merkûm İlyas 
merkûm mezbûr Nikola’nın sokakda önüne çıkub bıçakla cerh ve katl eylediği iddi‘â 
kılınmış ve maktûl-ı merkûmûn sol böğründenki bıçak yarasından müteessiren fevt 
olduğu inde’l-keşf anlaşılmış olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr on 
yedi yaşında bulunan merkûm İlyas fi‘l-i katlde medhalini inkâr itmiş isede Mustafa 
bin Hasan ve Hasan bin Ali nam kimesneler katl-i mezbûrun ber-vech-i iddi‘â 
merkûm İlyas’dan sudûrunu haber virmelerine ve mezbûr Nikola kabl-i vefât- cârihi 
merkûm İlyas olduğunu takrîr itmiş olmasına nazaran merkûm İlyas’ın inkârı vâhî 
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olub katl-i mezkûrun taamüden kendüsünden sudûru tahakkuk itmiş olduğundan 
kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâl-i dahi merkûm İlyas 
Madun Soma’nın mezbûr Nikola bin Musa’yı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsınahüküm 
olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i maktûlden hiç birisi kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihim huzurlarında 
kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm iş‘âr 
kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm İlyas Madun Soma’nın mezbûr Nikola 
ibn Musa ihbâr-ı necîbiyi beyînlerinde der-kâr olan münâfese ve vâki‘ olan 
münâzaadan naşî sokakda önüne çıkub bıçakla cerh ve katl eylediği maktûlun kabl-i 
vefâtı vukû bulan takrîri ve şerh olunan ihbârât ve emârât ile tahakkuk itmiş 
olduğundan yüz yetmişinci madde-i kanûniyyeye tevfîkân i‘dâmı lâzım geldiği gibi 
şer‘ân dahi kısâsla mahkûm bulunmuş olduğuna binâne verese-i maktûl taraflarından 
‘afva mazhar olduğu halde fetvâhâne işareti mûcibince icrâ-yı kısâsı ve ‘afva mazhar 
olduğu takrîrce keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâ ve iş‘âr olunması 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhânem ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Rebî’ü’l-evvel [1]295 M. 26 Mart 1878 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Yedinci Ordu-yı hümâyûn müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve hâmil 
olan vezîrim Mustafa Paşa iclâluhûya ve San‘a Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya 
ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hükümki. 

San‘a sancağında vâki‘ Belen Bostan Nâhiyesi’ne tâbi‘ Mevki Karyeli ahâlisinden 
Said bin Hüseyin bin Caber Salah’in katl idilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve 
Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbataları ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine 
lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde karye-i mezbûre ahâlisinden Galib bin Salih bin Ali el-Kaban nam şâhıs 
doksan iki senesi otuzuncu Cuma günü karye-i mezbûreli Karîb Hazce nam vadide 
mezbûr Said ibn Hüseyin’e ……. …* Said ibn Hüseyin’in biraderi sarkındaluk itmiş 
olmasından dolayı beyînlerinde tekevvün iden münâzaada Galib zuhûr iderek 
cenbiyye ile Said’in iki memesi altından urub i‘dâm etmiş olduğu beyânıyla icâbının 
icrâsı iddi‘â olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr otuz yedi yaşında 
bulunan Galib bin Salih ber-vech-i iddi‘â katl-i mezbûrun kendüsünden tayi‘ân ikrâr 
itmiş ve şer‘ân kısâs ile bulunmuş olduğu icrâ-yı iktizâsı iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı 
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şer‘î meâli dahi merkûm Galib’in mezbûr Said’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince verese-i kibârın bizâtihim 
huzurlarında merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde 
verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği 
halde bizâtihim huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn kısâsı iktizâ iddeceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm tahrîr ve işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin 
merkûmûn Galib’den sudûru kendüsünun ikrârıyla sâbit olub mekrûmun fetvâhâne 
ve yüz yetmiş dördüncü madde tevfîkân on beş sene müdetle küreğe konulması lâzım 
gelur ide şer‘ân kısâs ile mahkûm olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince maktûl-ı 
merkûmûn vereseden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde bizâtihim huzurlarında talebleriyle icrâ-yı kısâsı ve eğer verese-i 
maktûlden birisi ‘afv ider sulhâ rağbet ider ise ol-halde kısâs-ı sâkıt verese-i sâire 
haklarında mesele-i diniyye münkaleb olacağından icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyesinin 
icrâsıyla keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm ve bu tarafa inhâ ve iş‘âr olunması 
bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhânem ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 22 Rebî’ü’l-evvel [1]295 M. 26 Mart 1878 
Mukâbele olmuştur. 

 [S.127/B.65] 

Der-zamân Başvekîl Hamza Sadık Paşa Fî15 Rebî’ü’l-âhir[1]295 (M. 18 Nisan 
1878) 

Hüküm 1: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Kadri Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden 
Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı nişân-ı mezkûrun üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmili 
Asım Paşa dâmet-muâlihûya ve Kerkük Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecdümâ hükümki. 

Kerkük kazâsında vâki‘ Şivan Nâhiyesi ahâlisinden ve Cebur Aşiretinden Arab 
Hüseyin’in katl idilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden 
iki kıt‘â tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden müzeyyel temyîz-i livâ mazbatası 
ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i 
temyîz-i cezâ dâiresinden kaleme alınan mazbata meâlinde seksen senesi Cemâzi’l-
ahir’esinin on üçüncü Salı günü mezbûr Arab Hüseyin li-ecli’l-ticare Kürdistan’a 
gider iken nâhiye-i mezkûre muzâfâtından Varide Karyesi civarında Kerkük 
ahâlisinden Süleyman oğlu Mehmed ile refikleri Hızır ve Abdullah’a tesadüf idüb 
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Kerkük zahirenin fiat ve revâcetinden suâl itmiş olmasından naşî merkûman 
Mehmed ve Arab Hüseyin miyânelerinde tekevvün iden münâzaa esnâsında merkûm 
Mehmed’in tüfenk kurşunuyla Hüseyin’i cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınmış ve 
mezbûr Hüseyin’in sağ kaş üzerine isabet iden kurşundan müteessiren vefât eylediği 
inde’l-keşf anlaşılmış olduğundan mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr mezbûr 
Mehmed fi‘l-i katlde medhalini inkâr itmiş isede merkûman Hızır ve Abdullah katl-i 
mezkûrun ber-vech-i iddi‘â vukû‘nu ve Seyyid Mehmed nam kimesne dahi katl-i 
mezbûrun kendüsünden sudûruna dâir Mehmed’in sebk iden ikrârı kasemle haber 
virmelerine nazaran merkûm Mehmed’in inkârı vahî olub katl-i mezkûrun esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûru tahakkuk itmiş olduğundan 
kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr 
Mehmed’in merkûm Arab Hüseyin’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-
ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince verese-i maktûlun huzurlarında vech-i şer‘î 
üzere kâtil-i mezbûrun kısâsına hüküm olduğundan beyândan ibaret olub bu sûretde 
vereseği kâtilden hiç birisi kaitl-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği 
halde talebleriyle huzurlarında vech-i şer‘î üzere kâtil-i mezbûrun icrâ-yı kısâsı lâzım 
geleceği cânib-i fetvâhâneden zzahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı 
iş‘âre nazaran merkûm Mehmed’in esnâ-yı münâzaada min-gayr-ı taammüdin 
mezbûr Hüseyin’i katl eylediği nizâmen ve katl-i mezkûrun mûcib-i kısâs idüğü 
şer‘ân sâbit olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince verese tarafından ‘afva mazhar 
bulunduğu halde icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu takdîrce keyfiyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm-ı iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân icrâ-yı iktizâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-
minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 23 Rebî’ü’l-âhir[1]295 M. 26 Nisan 1878 Mukâbele olmuştur.  

Sadr-ı a‘zam Hızır bin Mehmed Reşid Paşa Fî 23 Cemâziye’l-evvel [1]295 (M. 
25 Mayıs 1878) 

Hüküm 2: Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim el-Hac İzzet Paşa iclâluhûya ve mütehayyizân ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Amasya sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının 
üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmili Ata Beğ dâme-uluvvuhû ve mecidî Amasya kazâsı 
nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûmâ hükümki. 

Amasya sancağında vâki‘ Arba Kazâsı’na tâbi‘ Kuzliçe Karyeli Bektaş oğlu 
Ahmed’in katl idilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden 
tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
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Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden 
kaleme alınan mazbata meâlinde doksan senesi Şubat’ının on üçüncü Çarşamba günü 
hürmet yerinde mezbûr Ahmed ile karye-i mezkûreli Koca oğlu Yusuf miyânında 
tahadüs iden münâzaada merkûm Yusuf çerakis bıçakla Ahmed’i cerh ve katl 
eylediği iddi‘â olunmuş ve keşf itdirildikde mezbûr Ahmed’isol böğründe olan bıçak 
yarasından müteessiren vefât eylediği verilen raport ve i‘lâmda gösterilmiş 
olduğundan tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi yaşında bulunan merkûm 
Yusuf katl-i mezkûrde medhalini inkâr itmiş isede karye-i mezkûre ahâlisinden Laz 
Mustafa ve Osman ve Koca oğlu Ömer ve Bektaş oğlu Ali o gün Kel Hasan’ın 
hürmet mahallinde merkûm Yusuf açığı olan on guruşu mezbûr Ahmed’den taleb 
itmesinden dolayı beyinlerinde tekevvün iden münâzaada Ahmed elinde olan baş 
parmakdan kalınca değnek ile Yusuf’un başını urmağla Yusuf dahi feverân-ı gazabla 
bir karış boynunda çerakis bıçakla Ahmed’in sol böğrüne sokub cerh itmesiyle 
mezbûr Ahmed köy kadınları ma‘rifetiyle hânesine götürüldüğünü ve akşamüzeri 
mezbûrun yanına vardıklarında cârihi Yusuf olduğu takrîreylediğini kasemle ihbâr 
eylemiş olmalarına nazaran mezbûr Yusuf’un inkârı vahî olub katl-i mezbûrun min-
gayr-i taammüdin kendüsünden sudûr itdiği tahakkuk itmiş olduğundan kanûnen 
icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve iş‘âr olunmuş ve merkûm Yusuf’un mezbûr Ahmed’i 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olmağla bu 
sûretde vârisan-ı mezbûrtandan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına iktizâ 
ideceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı şer‘îyye işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra 
nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada feverân-ı gazabla min-gayr-ı taammüd 
merkûm Yusuf’dan sudûru şerh olunan ihbârât ve emârât ile nizâmen tahakkuk 
iderek katl-i merkûmûn ber-mûcib-i kanûn on beş sene müddetle küreğe konulması 
lâzım gelur ise şer‘ân kısâs ile mahkûm olduğundan ber-mûceb-i işaret fetvâhâne 
merkûm Yusuf vereseden hiçbirisi ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
huzurlarında kısâsına icrâsı ve eğer vereseden birisi ‘afv eyler veya sulhâ rağbet 
iderler ise kısâs-ı sâkıt olacağından hükm-i kanûniyyesi icrâ olunmak üzere 
keyfiyetinin bâ-mazbata iş‘ârı zımnında emr-i şerîfimin ısdârı ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân icrâ-yı iktizâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i 
muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 23 Rebî’ü’l-âhir[1]295 M. 26 Nisan 1878 Mukâbele olmuştur.  

Der-zamân-ı sadr-ı sudûru’l-vüzerâ Hazret-i Safvet Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı 
Hâriciyye Hazret-i müşârûn-ileyh. Fî 4 Cemâziye’l-evvel [1]295 (M. 6 Mayıs 
1878) 
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Hüküm 3: Yedinci Ordu-yı Hümâyûn müşîrliği inzîmâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve hâmil 
olan vezîrim Mustafa Asım Paşa iclâluhûya ve San‘a kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû hükümki. 

San‘a sancağında vâki‘ Göğeban kazâsına tâbi‘ Eşref Karyesi ahâlisinden Mehmed 
bin Abdullah bin Kasım nam şâhısın katl idilmesinden dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı 
hâvî tevârüd iden iki kıt‘â tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyet mazbatası ve i‘lâm-ı 
şer‘î Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Muharrem’inin ikinci 
Perşembe günü karye-i mezkûr ahâlisinden Hasna bin Raşidü’l-Matri nam şâhısın 
mezbûr Mehmed bin Abdullah beyinlerinde tekevvün iden münâzaa esnâsında 
cenbiye ile sol böğründen cerh idub Abdullah’ın iki gün sonra müteessiren vefât 
itmiş olduğu iddi‘â olunmuş olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
yirmi iki yaşında bulunan merkûm Hasan bin Raşid [s.129] o gün Beyt Basır nam 
şâhısdan istihbâr eylediği hayvan re‘y iderek merkûm Abdullah gelub kendüsünu 
hayvan re‘yinden men‘ itmesinden naşî beyinlerinde tekevvün iden münâzaada 
mezbûr Mehmed kendüsünu taşla darb itmesi üzerine kendüsü dahi bi’l-zuhûr 
belinde bulunan cenbiye ile merkûmu sol böğründen cerh itmiş olduğunu ikrâr 
eylemiş ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğünden icrâ-yı mücâzât-ı istizân 
kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Hasan’ın mezbûr Mehmed’i mûcib-i 
kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût kısâsına hüküm olduğu 
beyândan ibâret olub bu sûretde maktûl-ı merkûmûn pederi Abdullah katl-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde huzurlarında talebleriyle kâtil-i 
merkûmûn kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve 
medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun esnâ-yı münâzaada bi’l-zuhûr mekrûm 
Hasan bin Raşid’den sudûru şer‘ân ve nizâmen sâbit ve icrâ-yı kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olmuş olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince maktûlun pederi Abdullah kâtil-
i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde huzurunda merkûm 
Hasan’ın icrâ-yı kısâsı ve eğer kısâsdan ‘afv ider sulhâ rağbet ider ise hükm-i şer‘î ve 
nizâmiyyesi bi’l-icrâ keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î bu tararafa inhâ ve 
iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme 
inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 17 Cemâziye’l-âhir [1]295 M. 18 Haziran 
1878 Mukâbele olmuştur. 

 [S.129/B.66] 



340 
 

Hüküm 1: Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı 
zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Said Paşa iclâlehu ve rütbe-i sâniyye 
mütehâyyizi ashâbından Kütahya Sancağı mutasarrıfı Rıza Beğ zîde uluvvuhû ve 
Kütahya nâib ve müftîsi zîde ilmuhû ve a‘zâ-yı meclis zîde kadruhû hükümki. 

Kütahya Sancağında vâki‘ Aşık Kazâsına tâbi‘ Sivalı Karyeli yüzbaşızâde 
Mehmed’in oğlu Bekir ile zevcesi Emine’nin katl olunmalarından dolayı icrâkılınan 
tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i 
temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
merkûm Bekir doksan ikisenesi Cemâziye’l-evvel’inin yirmi üçüncü Pazartesi gecesi 
zevcesiyle beraber karyelerinde iki saat mesafede kâin çiftlikde yatub uyurlar iken 
kölesi Abdullah oğlu Mercan’ın çifte tüfenk boşaldarak merkûm ile sekiz aylık 
hamile bulunan zevcesi mebzûreyi katl eylediği iddi‘â olunmuş ve merkûm Bekir’in 
göbeğine isabet iden kurşun sağ böğründen çıkmış ve mezbûre Emine’nin sol 
kalçasından eyleyen nüfuz eyleyen kurşun içerude kalmış olduğu halde bi’t-teessür 
vefât itmiş oldukları keşf i‘lâmlarıyla tabîb tarafından virilen iki kıt‘â raportda beyân 
kılınmış olmağla tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi bir yaşında bulunan 
merkûm Mercan kendüsünun Devecioğlu kızı Meryem’e sarkındalık itdiğini merkûm 
haber alarak kendüsünu darb eylemiş olmasından naşî hâsıl olan gayz üzerine ber-
vech-i muharrer merkûm ile zevcesini hoş nevminde iken urmuş olduğunu ikrâr 
eylediğinden icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
abd mahlûk olan zenci Mercan’ın maktûlen zevcen mezbûran Bekir ile Emine 
Hatunu mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût 
mûcibince merkûmûn kısâsına hüküm olduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde 
vârisan-ı kebîr Osman kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmediği halde talebiyle bi’z-zât 
huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı iktizâ eyleyeceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâm-ı işâret kılınmış ve meâli iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun taammüden 
merkûmûn Mercan’dan sudûru kendüsünun ikrârı ve emârât ile sâbit olarak kanûnen 
i‘dâmı lâzım geldiği gibi şer‘ân dahi kısâs ile mahkûm olduğundan fetvâhâne işareti 
mûcibince merkûm Mercan’ı vârisan-ı mezbûr kısâsdan ‘afv itmediği halde 
huzurunda kısâsının icrâsı ve eğer kâtil-i merkûmûn verese cânibinden mazhar-ı ‘afv 
olur ise ol-halde kısâs-ı sâkıt olacağından mesele-i şer‘îyye ve nizâmiyyesinin 
keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri bâ-mazbata ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm 
şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
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mübâderet eyleyesin. Fî 17 Cemâziye’l-ahir [1]295 M. 18 Haziran 1878 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 2: Yedinci Ordu-yı hümâyûn müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve hâmil 
olan vezîrim Asım Paşa iclâluhûya ve Rum ili Beğlerbeğili pâyelûlerinden Hudeyde 
Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişânının ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmil 
Pertev Paşa dâmet muâlihûya ve Megatir Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecidühûma hükümki. 

Hudeyde Sancağı dâhilinde kâin Ariş Kazâsı sâkinelerinden Nefise bint Süleyman’ın 
kâtili hakkında icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile 
meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
mezbûr Nefise’nin zevci Said bin Mehmed mu‘âmele-i zevciyeden sâkıt olmasından 
naşî mezbûre Nefise muhâla‘a iddi‘âsı içün mezbûre Said ile beraber doksan üç 
senesi Şa‘ban’ının yirmi altıncı günü re’s ovaya giderler iken mezbûr Said tüfenk 
kurşunuyla mezbûre Nefise’yi katl eylediği iddi‘â kılınmış ve mezbûrenin tüfenk 
kurşunuyla müteessireten vefât itmiş idüğü inde’l-keşf anlaşılmış idüğüne mebnî 
tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yetmiş yaşında bulunan mezbûr Said fi‘l-i katlde 
ber-vech-i iddi‘â kendüsünden sudûrunu ikrâr itmiş ve icrâ kılınan mürâfa‘a-i 
şer‘îyyede kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğü inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı 
şer‘î meâli dahi merkûm Said’in mezbûre Nefise’yi mûcib-i kısâs olan katl ile kat 
eylediği ikrârıyla ba‘de’l-subût kısâsına hüküm olduğunu beyândan ibâret olmayub 
bu sûretde müddeî Fatma kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği 
halde talebiyle kâtil-i merkûmûn kısâsına lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran mezbûr Said’in mezbûr Nefise’yi 
tüfenk kurşunuyla katl eylediği şer‘ân ve nizâmen ikrârıyla sâbit ve kısâsına hükm-i 
şer‘î lâhık olduğundan verese tarafından ‘afva mazhar olmadığı halde fetvâhâ işareti 
mûcibince icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu takdîrde icâb-ı şer‘îsi ve 
kanûniyyesinin icrâsıyla keyfiyyetinin bâ-i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri dîvân-ı mezkûrden ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
kısâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-
bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 24 
Cemâziye’l-âhir [1]295 M. 25 Haziran 1878 Mukâbele olmuştur. 
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Hüküm 3: Yedinci Ordu-yı hümâyûn müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve hâmil 
olan vezîrim Asım Paşa iclâluhûya ve Hudeyde nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Hudeyde Sancağı’na tâbi‘ Cabel Nâhiyesi ahâlisinden İsmail bin Abdullah’ın katl 
edilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkâtı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i 
temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-
bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde 
merkûm İsmail seksen dokuz senesi Şevvâl’inin beşinci Cuma günü bir gömleğin 
be’y ve şirâsından dolayı ahâli-i merkûmeden Abdullah Büdeyh ile beyinlerinde 
tahadüs iden münâzaada Abdullah cenbiye ile İsmail’in sol böğrüne urub i‘dâm itmiş 
olduğu icrâ kılınmakdan naşî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi sekiz yaşında 
olan Abdullah katl-i mezkûrun esnâ-yı münâzaada kendüsünden sudûrunu ikrâr itmiş 
ve merkûmûn şer‘ân kısâsına hükm-i lâhık olmuş olduğundan icrâ-yı icâbı inhâ ve 
istizân olmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi mezbûr Abdullah’ın merkûm İsmail’i 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût Abdullah’ın 
kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde vârisan-ı kebîrtandan 
hiçbirisi kâtil-i mezbûr Abdullah’ı kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde 
talebleriyle huzurlarında mezbûr Abdullah’ın kısâs-ı iktizâ ideceği cânib-i 
fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı işaret olunmuş ve meâl-i iş‘âra nazaran merkûm 
Abdullah’ın esnâ-yı münâzaada min-gayr-ı taammüd İsmail’i katl eylediği 
kendüsünun ikrârıyla sâbit ve kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olduğundan verese-i maktûl 
taraflarında ‘afva mazhar olduğu halde fetvâhâne işareti mûcibince icrâ-yı müfâdı ve 
mazhar-ı ‘afv olduğu takdîrde keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm inhâ ve iş‘âr 
olunması bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
iktizâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem ta‘allukuyla emr-i hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Receb [1]295 M. 9 Temmuz 1878 Mukâbele 
olmuştur. 

 [S.131/B.67] 

Hüküm 1: Haleb Vilâyeti Vâlîsi Vezîrim Kamil Paşa iclâlehuya ve Rum ili 
Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Dir Sancağı mutasarrıfı Hasan Şevki Paşa dâmet 
muâlihûya ve Dir kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis-i memleket 
zîde mecduhûma hükümki. 
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Beşinci Ordu-yı Hümâyûnum piyâde ikinci alâyının Dir’de bulunan üçüncü 
taburunun sekizinci bölüğü çavuşlarından Urfalı Ali’nin katl idilmiş olmasından 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i 
temyîz-i livâ ve dîvân-ı Dir mazbatası mazbataları ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı 
müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde doksan bir senesi Receb’inin üçüncü 
günü merkûm Ali Çavuş esnâ-yı ta‘lîmde bölük mezbûr ikrârından Haşim’e iki tokat 
urmuş olmasıyla merkûm Haşim o gece bi’l-tasavvur tüfenk kurşunuyla merkûm Ali 
Çavuş hânelerinde cerh iderek ferdâsı müteessiren vefât itdiği verese cânibinden 
iddi‘â olunmakdan naşî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi iki yaşında 
bulunan merkûm Haşim mezbûr Ali Çavuş kendüsünun ırzına tasallut idub kendüsü 
keyfiyyeti mülâzım Mahmud ağaya ifâde itmiş isede ısgâ itmediğinden ve bu tasallut 
kendüsüne kesân geldiğinden gice koğuşda tüfengi boşaldub merkûmu cerh ve ıtlâk 
itdiğini ikrâr ve nöbetçi bulunan mezbûr efrâdından Ahmed merkûmûn Haşim ve Ali 
Çavuş koğuşda otururlar iken bir ses işudub müte‘akıben mezbûr Haşim’i nöbetçi 
Ahmed tutub koğuşa götürdüğünde kenduluk gidub üzerinden bir deste fişek 
çıkardıklarını ve merkûm Ali Çavuş kabl-i vefâtı kendüsünu Haşim urduğunu takrîr 
itdiğini kasem ile ihbâr itmiş olduklarından merkûm Haşim’in icrâ-yı mücâzât-ı inhâ 
ve istizân olmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Haşim’in mezbûr Ali Çavuş’u 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince 
kâtil-i merkûmûn kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde vârisan 
Ahmed ve Zeliha’dan birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında merkûmûn kısâsı lâzım geleceği i‘lâm-ı 
mezbûr zahrına cânib-i fetvâhâneden işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i 
mezbûrun merkûm Haşim’den taammüden sudûru kendu ikrârı ve şerh olunan 
ihbârât ile tebeyyün idub kâtil-i merkûmûn kanûnen i‘dâmı lâzım geldiği misülû 
şer‘ân dahi kısâs ile mahkûm bulunmuş olduğundan fetvâhâne işareti mûcibince 
verese tarafından mazhar-ı ‘afv olduğu halde icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu 
takdîrce keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm-ı şer‘î inhâ ve iş‘âr olunması bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsına irâde-i 
seniyye-i mülûkânem ta‘allukuya emr-i hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı 
şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Recep [1]295 M. 9 Temmuz 1878 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Yedinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği inzimâmıyla Yemen Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâîz ve 
hâmil olan vezîrim Mustafa Asım Paşa iclâluhûya ve Hudeyde nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 
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Hudeyde Sancağı’na tâbi‘ Rime kazâsına muzâf Beni Kamavî Kabîlesi ahâlisinden 
Hasan bin Mehmed’in katl idilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî 
tevârüd iden tahrîrât ile meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı 
Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i cezâ dairesinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde mezbûr Hasan doksan iki senesi Ramazan’ının yirmi 
yedinci Perşembe günü akşamüstü hânesinden çıkub terâvih namazını icrâ itmek 
üzere Hüzzam Karyesine gider iken Uluca nam karye civarında Somcas Vadisinde 
tarîk-i ‘am üzerine tesadüf eylediği el-Muraded Karyesi ahâlisinden Zenci Salih bin 
Ali nam şâhıs yedindeki Aziz ta‘bîr olunan kısa mızrak ile ta‘yînen Hasan’ın 
kaburgası altına urub iki saat sonra Hasan’ın cerh-i mezbûrden müteessiren vefât 
itmiş olduğu iddi‘â olunmuş olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr 
yirmi iki yaşında bulunan merkûm Salih o gün akşamüzeri hiçbir mahalle çıkmayub 
hânesinde olduğunu beyân ile katl-i mezbûrede medhalini inkâr eylemiş isede bu 
müddeâsını isbât idememesine ve el-Hükkam Karyesi ahâlisinden Ali bin Abdullah 
bin Hasan dahi katl-i mezbûrun ber-vech-i iddi‘â mezbûr Salih’den sudûrunu 
kasemle ihbâr eylemelerine nazaran merkûm Salih’in inkârı vahî olub katl-i 
mezbûrun taammüden kendüsünden sudûru tahakkuk itmiş ve katl-i merkûm şer‘ân 
kısâs ile mahkûm bulunmuş olduğundan icâbının icrâsı inhâ ve istizân olunmuş ve 
i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi merkûm Salih’in mezbûr Hasan’ı mûcib-i kısâs olan katl ile 
katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince katl-i merkûmûn 
kısâsına hüküm olduğu beyândan ibâret olub bu sûretde kibâr-ı veresenden hiç birisi 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle 
huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâs-ı lâzım geleceği cânib-i fetvâhânden zahr-ı 
i‘lâm işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i mezbûrun cer-vech-i muharrer 
taammüden merkûm Salih’den sudûru nizâmen sâbit ve şer‘ân dahi kısâsına hüküm 
lâhık olduğundan fetvâhâne iaşreti mûcibince kâtil-i merkûmu ‘afva mazhar olduğu 
halde icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu takdîrce icâbı şer‘î ve nizâmiyyesi icrâ 
olunacak keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm inhâ ve iş‘âr olunması bâbında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l- istizân ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı iktizâsı irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın siz ki vâlî müşâr ve nâib 
müftî vesair mumâileyhimsiz keyfiyyet-i ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh 
icrâ-yı ahkâm-ı şer‘îat-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyetinin inhâ 
ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Ramazan [1]295 M. 6 Eylül 1878 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 3:Rum İli Beğlerbeğili pâyelûlerinden Kastamonu mutasarrıfı olub üçüncü 
rütbe mecîdî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Tevfik Paşa dâmet muâlihûya ve 
Kastamonu kazâsı naîb ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhû 
hükümki. 
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Nefs-i Kastamonuniyye’de Şadi Beğ Mahallesi sâkinlerinden Köstekli oğlu Yorgi 
veledi Apostol katl olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı nizâmiyye ve 
mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
müzeyyel ve meclis-i temyiz mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine 
ol-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyiz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde doksan iki senesi Mayıs’ının on dördüncü Cuma günü saat on bir buçuk 
raddelerinde merkum Yorgi hânesinde oturur iken Ormanlı oğlu Nazari ve Santurcu 
oğlu diğer Yorgi bi’l-vurûd merkum Köstekli oğlu Yorgi’yi bi’l-istishâb ba‘zı 
meyhânelere giderek işret itdikden sonra üçü birlikde içlerinden Santurcu oğlu 
Yorgi’nin hânesine azimetle gice saat yarım raddelerine kadar oturub musâhebetle 
ba‘de cümleten kalkub sokağa çıkarak Köstekli oğlu Yorgi’nin hânesine giderler 
iken Kadur oğlu Kosti’nin hânesi önüne geldiklerinde merkum Kosti Dikmekçi oğlu 
Dimid(?) ile hâne-i mezkûrden dışaruya çıkub mezbûr Kosti bunlardan Dimid ve 
Santurcu oğlu diğer Yorgi ve birde Nazari mu‘âvenetleriyle Köstekli oğlu Yorgi’yi 
bıçakla cerh ve katl itmiş olduğu iddi‘â ve keşf itdirildikde merkum Yorgi sol 
budundan kasığına doğru bıçakla cerh olunarak müteessiren vefât itmiş olduğu raport 
ile inbâ olunması hasebiyle tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi yaşında 
bulunan merkûm Kosti hemşiresi Meryem ile mezbûr Köstekli oğlu Yorgi’nin 
konuşmakda olduğunu görmüş olduğu cihetle şu hal kendüsüne kerat gelerek o gece 
merkum Yorgi’nin Santurcu oğlu Yorgi’nin hânesinden çıkdığını bi’l-müşâhede 
merkumun önüne çıkarak yedinde bulunan bıçakla cerh itdiğini ikrâr eylemesine 
nazaran katl-i mezkûrun inde’l-zuhûr merkum Kosti’den sudur itdiği tebeyyün 
eylediğinden kanunen icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli 
dahi merkum Kosti’nin mezbûr Yorgi’yi mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği 
müddeân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtili merkumun kısâsına hükm olduğunu 
beyandan ibâret olmağla bu sûretde vârisan İvan ve İpistol ve Feslikan(?) teb‘â-i 
Devlet-i Âliyye’mden oldukları ve kâtil-i merkumun kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında kâtil-i merkumun kısâs-ı iktizâ ideceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âre nazaran 
katl-i mezbûrun inde’l-zuhûr merkûm Kosti’den sudûr itdiği ber-vech-i muharrer 
kendüsünun vâki‘ olan ikrârı ve şerh olunan ihbârât ile sâbit olduğundan merkûmûn 
kâtil-i gayr-i müte‘ammid itibariyle kanûnen icrâ-yı mücâzâtı lâzım gelmiş isede 
Fatun merkûm şer‘ân kısâs ile mahkûm olarak bu hükm-i cânib-i fetvâhâneden dahi 
tasdîk olunmuş olduğundan fetvâhâ işareti mûcibince vârisan-ı mezbûran kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde talebleriyle huzurlarında 
iktizâ-yı şer‘î ve nizâmiyyesinin icrâsıyla hükm-i nizâmiyye hâvî mazbatasının i‘lâmı 
şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsıyla veraber bu tarafa irsâl kılınması bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyetinin taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkâneme mehâbet-rîz sunûh ve sudûr eylemiş olmağın sizki mutasarrıf müşâr ve 
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nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şer‘îat-ı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme inhâ ve iş‘âra mübâderet eyleyesiz. Fî 4 Ramazan [12]95 M.1 Eylül 
1878 Mukâbele olmuştur.  

 [S.123/B.68] 

Hüküm 1: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Kadri Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden 
Şehr-i Zor Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının üçüncü rütbesinin 
hâ’iz ve hâmili Asım Paşa dâmet muâlihûya ve Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Kerkük kasabasına tâbi‘ Cebel-i Hemrin nam mahallede Ayme Nişîn Ebu Hayyazi* 
Aşireti hilkatından Ali oğlu Abdullah’ın katl edilmiş olmasından dolayı icrâ kılınan 
tedkîkât-ı mutazammın tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetden 
musaddak meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme 
alınan mazbata meâlinde doksan dört senesi Zi’l-ka‘de’sinin on beşinci Çarşamba 
günü mezbûr Abdullah kızı Saliha ile beraber maslahat Kerkük’e gidub abdet ider 
iken Güllü Tepe nam mahallede tesadüf eylediği altıncı Ordu-yı Hümâyûnum hisse-i 
piyâde dördüncü alâyının ikinci tabûrunun birinci bölüğü nezâretinden Erbilli Hasan 
oğlu Mahmud mezbûre Saliha’nın kolundan tutmasıyla pederi Abdullah’ın bırak 
dimesi üzerine miyânelerinde tekevvün iden mukâlemeden hâsıl olan zuhûr üzerine 
mezbûr Mahmud tüfenk kurşunuyla Abdullah’ı cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınmış 
ve muâyene itdirildikde mezbûr Abdullah’ın sol bileğine ve kaburgasına isabet iden 
kurşundan müteessiren vefât itmiş olduğu tabîb tarafından virilen raportda 
gösterilmiş olduğuna mebnî Yüzbaşı Mehmedi hazır olduğu halde tedkîkât-ı 
istintâkıyya lede’l-ibtidâr yirmi sekiz yaşında olduğunu ifâde iden merkûm Mahmud 
katl-i mezbûrde medhalini inkâr eylemiş isede El-Azza Aşiretinden Abbas ve Haydar 
ve Feval nam kimesneler katl-i mezbûrun ber-vech-i iddi‘â merkûm Mahmud’dan 
sudûrunu kasemle vicâhen ihbâr eylemelerine ve asâkir-i zâbtiyye onbaşılarından Ali 
dahi mezbûr Abdullah’ın fi‘l-i vefâta cârihi Mahmud olduğunu takrîr eylediği ve 
Yüzbaşı Hüseyin’in cürmü Fatma ve Adile nam hatunlar dahi mezbûre Saliha 
pederini merkûm Mahmud’un katl etmiş olduğunu kendülerini söylediğini yeminle 
haber virmelerine nazaran merkûm Mahmud’un inkârı vâhî olub katl-i mezkûrun 
min-gayr-i taammüdin kendüsünden sudûru tebeyyün itmiş olduğundan icrâ-yı 
mücâzâtı inhâ ve istizân kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil Mahmud’un 
mezbûr Abbdullah’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle 
ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm olduğunu beyândan ibâret 
olub bu sûretde vâriseden hiç birisi kâtili merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
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itmedikleri halde talebleriyle bizâtihim hzuurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım 
geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
merkûm Mahmud’un esnâ-yı münâzaada min-gayr-ı taammid Abdullah’ı katl 
eylediği şerh olunan ihbârât ve emârât ile nizâmen sâbit olduğu gibi şer‘ân dahi 
kısâsına hükm-i lâhık olmuş olduğundan merkûm Mahmud’un fetvâhâne işareti 
mûcibince verese tarafından ‘afva mazhar olmadığı halde icrâ-yı kısâsı ve ‘afva 
mazhar olduğu takdîrde cüreti kanûniyyesine bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-
mazbata ve i‘lâm-ı iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş 
ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer 
icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf ve müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ 
kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına 
mübâderet eyleyesiz.  

Fî12 Ramazan [12]95 M. 9 Eylül 1878 Mukâbele olmuştur. 

Der-kenâr: Tashîh olduğu vechile tebdîl olunarak 25 Muharrem [12]96 (M. 19 Ocak 
1879) tarihinde diğer emr-i âli yazılmıştır. 

Hüküm 2: Asâkir-i nizâmiyye-i şâhânem müşîrânından Yanya fırkâ-i askerîyesi 
kumandanı olub murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî dirâyet-semîrim Gazi 
Ahmed muhtar nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan ve Rüstem Paşa iclâluhûya 
hükümki. 

Üçüncü Ordu-yı Hümâyûnuma mensûb hudûd-ı Yunaniye Alâyının birinci tabûrunun 
ikinci bölüğü efrâdından Dilvineli Mustafa bin İbrahim’in Yüzbaşı Behlül’ü tüfeği 
ile cerh itmesinden nâşi merkûmûn icrâ-yı mücâzâtına dair dâr-ı şûrâ-yı askerî ifâdesi 
üzerine vârid olan tezkere-i ser-askerîde merkûm Mustafa bin İbrahim geçen sene 
şehr-i Temmuz’un yirmi beşinci günü bölüğüle avcı ta‘lîmi itmek üzere silâh altında 
hassa darb üzerinde iken mûmâ-ileyh Yüzbaşı Behlül tarafından hareketle ba‘de’l-
beyân birinci takımın ava çıkması içün virilen icrâ kumandanlığı bölük efrâdı icrâ-yı 
harekete imtisâl ile merkûm Mustafa birinci sırada bulunduğu halde silâha 
davranarak bölük piş-gâhında bulunan yüzbaşı mûmâ-ileyhi nişan alub tüfengi 
endaht itmesiyle çıkan kurşun mûmâ-ileyhin sağ memesi altına isâbetle arkasından 
çıkmış olduğundan merkûm dürûs olunarak habse ilkâ‘ olundukda müftehir-âne 
mûmâ-ileyhi urduğunu ikrâr eylediği gibi prangaya vaz‘inde dahi ikrârını tekrar itmiş 
iken muahharan icrâ idilen istintâkında inkâr itmiş isede işbu fi‘lin kendüsünden 
sudûr eylediği orada hazır bulunan bir bölük zâbitan ve neferâtın şehâdetleriyle sâbit 
olub mûmâ-ileyh Behlül’ün cürimesi iltiyâm pezîr olmuş idüğünden merkûm 
Mustafa’nın askerî cezâ kanûnun yüz birinci maddesi mûcibince ifâde-i askerîyeden 
silâh altında ve hizmet-i askerîye esnâsında mâfevkini darb ve cerh idenlerin i‘dâm 
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olması icâb eylediğinden merkûmûn dahi bu hükme tevfîkân ibreten li’s-sâirîn 
cebhe-i askerîde i‘dâm olunması beyân olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki müşîr müşâr-
ileyhsin merkûm Mustafa’nın ber-minvâl-i muharrer askerî cezâ kanûnisine 
hümâyûn ahkâmına tevfîkân cebhe-i askerîde i‘dâmına mübâderetle keyfiyyeti bu 
tarafa iş‘âra inhâ reviyyet eyleyesin. 

Fî 4 Zî’l-ka’de [12]95 M. 30 Ekim 1878 

Hüküm 3: Vükelâ-yı fihâm-ı saltanat-ı seniyyemden Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan başvekîl 
esbak vezîr fetânet-semîrim Ahmed Vefik Paşa iclâlehuya ve Bursa Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Bursa Kazâsı’na tâbi‘ Timurtaş Karyeli Hacı İbton oğlu Yorgi’nin katl olunmasından 
dolayı icrâ kılınan tedkîkât-ı hâvî tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden 
müzeyyel meclis-i temyîz-i livâ mazbatası ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye 
Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme 
alınan i‘lâm meâlinde seksen dokuz senesi Şevvâl’inin birinci Pazartesi gecesi karye-
i merkûmeli Papas oğlu Burunsuz Dimitri refikleri Balcı oğlu Kostanti ve Topal oğlu 
Penbut ve Zorlu oğlu diğer Kostanti ile birlikde merkûm Yorgi’nin beytûtet eylediği 
itmekçi dükkanının önünden sekr haliyle geçer iken Yorgi’den rakı isteyub yokdur 
cevabını almasından nâşi beyinlerinde tekevvün iden münâzaada Yatağan bıçağıyla 
Yorgi’yi cerh ve katl eylediği iddi‘â kılınmış ve merkûmûn sol bacağında görülen 
kebîr bıçak yarasından müteessiren vefât eylediği keşf-i i‘lâmda gösterilmiş 
olduğuna mebnî tekdîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr kırk beş yaşında olduğu 
söyleyen merkûm Dimitri kaziyede medhalini külliyen inkâr eylemiş isede 
münâzaayı işidub te’lîf-i beyn içün yetişmiş olan karye-i merkûmeli Hazırcı oğlu 
Yorgi ve Temurcu oğlu Bere Kavili katl-i mezkûrun ber-vechi iddi‘â merkûm 
Dimitri’den sudûrunu gördüklerini Bulgar oğlu Save ve Bavder oğlu İszanı ve Kosti 
oğlu Kosti ve İlya oğlu Çakırtaş ve Ayostol ve askerî zâbtiyye süvârî Çavuş Çalı 
Köylü Mustafa ve Balgirli zâbtiyye İbrahim dahi merkûm Dimitri’yi bıçağı ve 
elbisesi kanlı olduğu halde tutub kahvehâneye götürdüklerinde katl-i mezkûrun 
kendüsünden sudûrunu ikrâr eylediğini kasemle bi’l-muvâceh haber virmelerine 
nazaran merkûmûn inkârı vâhî olun esnâ-yı münâzaada min-gayr-i taammüdin 
merkûm Yorgi’yi katl eylediği sâbit olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı ihâ ve istizân 
olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil Dimitri maktûl Yorgi’yi mûcib-i kısâs olan 
katl ile öldürdüğünü tav‘ân ikrârı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince 
kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm olduğu beyândan ibaret olub bu sûretde müddeîyân-
ı eyvândan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde 
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talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği zahr-ı 
i‘lâm-ı mezkûre cânib-i fetvâhâneden işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran 
merkûm Dimitri’nin esnâ-yı münâzaada merkûm Yorgi’yi katl eylediği ihbârât ve 
emârât ile nizâmen sâbit olduğu gibi şer‘ân dahi kısâsına hükm-i lâhık olduğundan 
merkûm Dimitri’nin fetvâhâne işareti mûcibince verese tarafından ‘afv olunmadığı 
halde icrâ-yı kısâs ve ‘afv olduğu takdîrde cihet-i kanûniyyesine bakılmak üzere 
keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin 
tasdîri ifâde olunmuş ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı 
ahkâm-ı şerîat-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı 
şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 1 Cemâziye’l-
evvel [12]96 M. 3 Nisan 1879 Mukâbele olmuştur.  

 [S.165/B.69] 

Hüküm 1: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûyaya ve Gerilla Kazâsı nâib ve 
müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-mecduhûma hükümki. 

Gerilla Sancağında vâki‘ Bahsi Eşref Kasabası ahâlisinden Hüseyin bin Casim Raşin 
katline dair tevârüd iden tahrîrât ile Dîvân-ı Temyîzden müzeyyel meclis-i temyîz 
mazbatası evrâk-ı müteferriâsıyla beraber Adliyye Nezâretine lede’l-havâle 
muhâkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde merkûm 
Hüseyin doksan dört senesi Cemâziye’l-evvel’inin yirmi dokuzuncu Salı günü büyük 
çarşuda kâin kebabçı Hacı Bakır’ın dükkanında oturur iken kaziyye-i mezkûre 
sâkinlerinden ve an-asl şişter ahâlisinden ibrâz Süleyman bin Zülfikar dükkan-ı 
mezkûre gelub hançerle merkûm Hüseyin’i böğründen ve sağ omzuyla sol eli 
ucundan cerh etdikden sonra yarım saat sonra mezbûr Hüseyin’in vefât itdiği iddi‘â 
kılınmış ve merkûm Hüseyin’in sağ omzunda ve sol elinde hançer carihaları görülüb 
ancak ma‘dasının üzerinde husûle gelmiş olan yaradan müteessiren vefât eylediği 
inde’l-keşf anlaşılmış olduğuna mebnî İran tercümanı hazır olduğu halde tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr yirmi yaşında bulunan Süleyman mukeddemâ merkûm 
Hüseyin’in kendüsüne cebren fi‘l-i şenî‘ icrâ itmiş olduğundan nâşi ahz-sâr içün 
vâkıa günü Mirzâ Hadi hanında mütecâren ikâmet itmekde olduğu odadan hançerini 
bi’l-istishâb mezkûr dükkanda kebab yemekde olan merkûm Hüseyin’i cerh ve katl 
eylediğini ikrâr itmiş isede maktûl-ı merkûmûn fi‘l-i mezkûru irtikâb iden takımdan 
olmadığı ve Zeynel ve Şeyh Memiş nam kimesler taraflarından yemin ile bi’l-cümle 
haber verilmesine nazaran fi‘l-i katlin taammüden merkûm Süleyman’dan sudûru 
tebeyyün eylemiş olduğundan kanûnen icrâ-yı mücâzât-ı istizân kılınmış ve i‘lâm-ı 
şer‘î meâli dahi kâtil-i merkûmûn Süleyman’ın maktûl-ı merkûm Hasan’ı mûcib-i 
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kısâs olan katl ile katl eylediği tayi‘ân ikrârıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hükm olduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde vereseden hiç 
birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri veya sulhâ taleb olmadıkları halde 
bizâtihimâ huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn kısâs olunması lâzım geleceği 
cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş ve medlûl-ı iş‘âra nazaran katl-i 
mezbûrun taammüden merkûm Süleyman’dan sudûru kendüsünun ikrârı ve tahkîkât 
ile nizâmen sâbit ve şer‘ân dahi kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş olduğundan 
fetvâhâne işareti mûcibince merkûm Süleyman’ın verese tarafından mazhar-ı ‘afv 
olmadığı halde icrâ-yı kısâsı ve ‘afva mazhar olduğu takdîrde icâb-ı kanûniyyesine 
bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâ ve iş‘ârı bâbında 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve 
nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâ ve 
iş‘âra mübâderet eyleyesiz.  

Fî 11 Cemâziye’l-ahir [1]296 M. 2 Haziran 1879 Mukâbele olmuştur.  

Der-zamân Başvekîl Hâzret-i Arif Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı Hariciyye Hazret-i 
Safvet Paşa Fî 9 Şa‘bân[1]296 

Hüküm 2: Rum İli Beğler Beğili pâyelûlerinden Musul Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci 
rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Feyzi Paşa dâmet muâlihûya ve 
Şehr-i Zor Kazâsı nâib ve müftî zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma 
hükümki. 

Şerh-i Zor Sancağı’na tâbi‘ Tercil Karyeli Hüseyin bin Asel’in keyfiyyeti katline dair 
muhâkeme-i istinâf-ı vilâyetden musaddak muhâkeme-i bidâyet-i livâ mazbatasıyla 
evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâreti’ne lede’l-havâle ol-bâbda muhâkeme-i temyîz-
i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata meâlinde karye-i mezkûreye bir çâr-yek 
mesafede hayme-nişîn olan Naim Aşireti hilkatından Halef bin Tarik doksan beş 
senesi Cemâziye’l-evvel’inin altıncı Perşembe günü merkûm Hüseyin’i 
miyânelerinde tekevvün iden münâzaa esnâsında hançer ile cerh ve katl eylediği 
iddi‘â kılınmış ve mezbûr Hüseyin’in başında olan hançer yarasından müteessiren 
vefât itmiş idüğü inde’l-keşf anlaşılmış olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-
ibtidâr otuz yaşında bulunan merkûm Halef kaziyede medhalini inkâr itmiş isede 
Kadir bin Sefer ve Hüseyin bin Abdullah nam kimesneler merkûm Hüseyin’in yanına 
geldiklerinde cârihi Halef olduğunu ve teşhîş eylediği ve sonra mezbûr Halef’e yolda 
tesadüf iderek Hüseyin’i ne içün urduğunu sorduklarında mezrû‘at zâyî‘atından 
dolayı beyinlerinde tekevvün iden münâzaa esnâsında Hüseyin kendüsünu bir ağaçla 
darb itmesi üzerine Hüseyin’in başına hançer ile darb ve cerh itdiğini ikrâr eylediğini 
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Hisar Karyeli Salih veledi Emin ve Ahmed veledi Mehmed dahi merkûm Halef’in 
mezbûr Hüseyin’i telefât münâzaasından dolayı hançerle darb ve cerh eylediğini 
gördüklerini ma‘a’l-kasem vicâhen ihbâr itmelerine nazaran merkûm Halef’in inkârı 
vâhî olub katl-i mezkûrun feverân-ı gazabla min-gayr-i taammüdin kendüsünden 
sudûr eylediği tahakkuk itmiş olduğundan icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve istizân olunmuş 
ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil-i merkûm Halef’in maktûl-ı mezbûr Hüseyin’i 
mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût 
mûcibince kısâs-ı hükm olduğu beyândan ibâret olmağla bu sûretde vereseden hiç 
birisi kâtili merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet olmadıkları halde bizâtihimâ 
huzurlarında katl-i merkûmûn kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı 
i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Halef Bezar’ın esnâ-yı 
münâzaada min-gayr-i taammüdin mezbûr Hüseyin’i katl eylediği ihbârât ve emârât 
ile nizâmen sâbit olduğu gibi şer‘ân dahi kısâsına hükm-i lâhık olmuş olduğundan 
merkûm Halef’in fetvâhâne işareti mûcibince verese tarafından mazhar-ı ‘afv 
olmadığı halde icrâ-yı kısâsı ve ‘afva mazhar olmadığı takdîrde cihet-i kanûniyyesine 
bakılmak üzere keyfiyetinin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen 
emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı 
ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı 
şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 7 Şa‘bân[1]296 
M. 27 Temmuz 1879 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci rtübe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve 
hâmil olan Vezîrim Refet Paşa iclâluhûya ve Demirhisar Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki.  

Demirhisar Kazâsı’na tâbi‘ Kumlu Karyesi’den çobanlık itmekde olan Minelekçi 
Karyeli Tınaş’ın keyfiyyet-i katline dair mahkeme-i istinâf-ı vilâyetden müzeyyel 
mahkeme-i bidâyet-i livâ mazbatasıyla evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine 
lede’l-havâle ol-bâbda mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde merkûm Tınaş esnâ-yı münâzâada karye-i merkûmeli Nikola’yı sopa ile 
darb itmesiyle Nikola dahi merkûm Tınaş’ı sopa ile darb ve ıtlâk eylediği muhtâr ve 
Bekir ve Kostanti ile ihtiyâr meclis-i a‘zâsında İlya taraflarından ihbâr olunan 
ikrârıyla tahakkuk itmiş olduğundan yüz yetmiş dördüncü madde-i kanûniyye 
tatbikân on beş sene müddetle küreğe konulmasına hükm olunduğu ve mahkeme-i 
istinâf-ı vilâyet zeylinde dahi katl-i mezkûr katl kasdıyla olmaksızın îka‘ edilmiş 
olduğundan yüz yetmiş yedinci madde-i kanûniyye zeyline tevfîkân beş sene 
müddetle küreğe konulması lüzûmu inhâ ve iş‘âr kılınmış ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi 
merkûm Nikola’nın mezbûr Tınaş’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediğine tav‘ân 
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ikrârı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hükm olunduğunu beyândan ibâret olmağla bu sûretde maktûlun bâbâsı kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv itmediği halde talebiyle bizâtihi huzurunda kâtil-i merkûmûn 
kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret kılınmış ve medlûl-ı 
iş‘âra nazaran merkûm Nikola’nın mezbûr Tınaş’ı sopa ile mukâbeleten darb ve ıtlâk 
eylediğini ikrâr itdiği tedkîkât-ı nizâmiyyede haber verilmiş ve fakat şer‘ân kısâsına 
hükm-i lâhık olmuş olduğundan merkûm Nikola’nın fetvâhâne işareti mûcibince 
maktûlun babası tarafından mazhar-ı ‘afv olmadığı halde icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı 
‘afv olduğu takdîrde çünki merkûmûn katl-i mezkûr hakkında nizâmen ihbâr olunan 
ikrârı mukâbeleye dair olmasıyla ve inde’l-tedkîk bu ifâdesinin aksî tebeyyün 
itmediği halde aleyhinde şubûta medâr-add olunan sözünün ana âid olan ve 
ihtimâlden baîd olmayan cihetinin nazır-ı i‘tibara iltimâ muvâfık mâdelet 
olmamasıyla cihet-i kanûniyyece bu bâbda tedkîkât icrâsıyla hâsıl olacak neticeye 
göre mahallince hükm-i vâkıan ıslâhıyla netâyic mustahsalesinin bâ-mazbata ve 
i‘lâm bu tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân icrâ-yı iktizâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâvet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda 
bilâde beyân olduğu üzere merkûm Nikola’yı maktûlun babası kısâsdan ‘afv itmediği 
halde icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve mazhar-ı ‘afv olduğu sûretde 
cihet-i kanûniyyece tedkîkât-ı lâzıme icrâsıyla netâyic-i müstahsalesinin bâ-mazbata 
ve i‘lâm bu tarafa inha ve iş‘âra mübâderet eyleyesiz.  

Fî 20 Şevvâl [1]296 M. 7 Ekim 1879 Mukâbele olmuştur. 

 [S.137/B.70] 

Hüküm 1: Efâhim-i vükelâ-yı saltanat-ı seniyyemden Suriye Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan sadr-
ı esbak vezîr-i fetânet-semîrim Mithad Paşa iclâluhûyaya ve mütehayyizân-ı ricâl-i 
Devlet-i Âliyye’mden Beyrut sancağı mutasarrıfı Raif Efendi dâmet uluvvuhû ve 
Beyrut kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-mecduhûma 
hükümki.  

Beyrut ahâlisinden ve sâbıkalı eşkıya gürûhundan Emin Serdof’un ahz u giriftine 
ta‘yîn kılınan zabtiyye zâbıtadan Yahya’yı katl eylediği halde ele geçurulerek 
hakkında icrâ kılınan mahkeme-i nizâmiyye ve mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî tevârüd 
iden tahrîrât ile mahkeme-i istinâf-ı vilâyetden müzeyyel Beyrut Sancağı bidâyet 
mahkemesi mazbatası ve i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine 
lede’l-havâle ol-bâbda mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan mazbata 
meâlinde merkûm Emin Serdof mukaddema asker-i nizâmiyye zâbıtanından birini 
kılıç ile darb iderek a‘zâsını sakat eylemiş olduğu halde her nasılsa dokuz ay haps 



353 
 

olunarak salıverilmiş ve anın üzerine merkûm yine firar ile tarîk-i şekâvete sülûk 
itmesiyle hükümet tarafından zabıta neferâtıyla gönderilen zabtiye mülâzımı mûmâ-
ileyh Yahya’yı dört mahallinden kurşun ile urub öldürmüş olduğu sâbit olduğundan 
merkûmûn yüz yetmişnci madde-i kanûniyye mûcibince icrâ-yı mücâzât-ı inhâ ve 
iş‘âr olunmuş ve i‘lâm-ı şer‘î meâli dahi kâtil Emin’in maktûl Yahya’yı mûcib-i 
kısas olan katl ile öldürdüğü şuhûd-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn kısâsına hükm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde verese-i 
kibârdan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri veya sulhâ rağbet 
olmadıkları halde bizâtihim huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn kısâsı icrâ 
olunmak iktizâ ideceği zahr-ı i‘lâm-ı mezkûre cânib-i fetvâhâneden işaret olunmuş 
ve medlûl-ı iş‘âra nazaran merkûm Emin Serdof’un kanûnen i‘dâmına hükm 
olunmuş olduğu gibi şer‘ân dahi kısâs ile mahkûm olduğu cihetle ber-mûcib-i işaret 
fetvâhâne verese-i kibârdan hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri veya 
sulhâ rağbet olmadıkları halde bizâtihim huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn 
icrâ-yı kısâsı ve şâyed kâtil-i merkûm kısâsdan ‘afv olduğu veya sulh vukû‘ bulduğu 
halde kısâs-ı sâkıt olacağından ba‘de icâb-ı kanûnisine bakılmak üzere keyfiyetin bu 
tarafa iş‘ârı bâbında lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâ-yı iktizâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz keyfiyyet 
ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘atı garrâya 
müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetin bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 23 Recep [1]297 M. 1 Temmuz 1880 Mukâbele 
olmuştur. 

Hüküm 2: Vüzerâ-yı Devlet-i Âliyye’mden şehir emîni olub birinci rütbe mecidî ve 
ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Mazhar Paşa 
iclâluhûya hükümki. 

Gebze kazâsı dâhilinde Yelken Tepe nam mahallede asâkir-i şâhânem firarilerinden 
Salih’in katl ve Umranlı Karyeli Kömürcü İsmail’in cerh edilmiş olmalarından nâşi 
ceryan iden tahkîkât ve muhâkemeyi ve lâhık olan hükm-i hâvî mahkeme-i cinayetin 
i‘lâmıyla evrâk-ı müteferriâsı Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda mahkeme-i 
temyîz-i cezâ dairesinde kaleme alınan i‘lâm meâlinde doksan dört senesi Zî’l-
hicce’sinin yirmi dördüncü Pazar günü merkûm Salih ile refiki Mustafa ve Osman’ın 
önlerine dört nefer çoban kıyafetinde hrıstiyanın çıkub tüfenk kurşunuyla Salih’i katl 
ve a‘kîb-i vâkıada yeğeni Hasanla mahal-i mezkûrden geçmekde olan mezbûr 
İsmail’i dahi sol kolundan gizlik tüfenk kurşunuyla cerh eyledikleri ihbâr ve iddi‘â 
kılınmış ve bunlardan kazâ-i mezkûre tâbi‘ Şileyek(?) Köylü Çoban Sarı Yani ve 
Baligan Penabut ve Bulgar Vasil ve Paçacı Anistaş oldukları anlaşılub taht-ı tevkîfe 
altmış ve Gino ve Menco nam çobanların dahi maznût bulundukları cihetle kefâlete 
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rabt edilmiş ve inde’l-muâyene Salih’in sağ kulağıyla omzunda kurşun yaraları 
olduğu ve boğazıyla a‘zâ-yı sâiresinde müteâddid bıçak carihâları ve Kömürcü 
İsmail’in dahi sol kolunda kurşun yarası bulunduğu virilen raportda gösterilmiş 
olduğuna mebnî tedkîkât-ı istintâkıyye lede’l-ibtidâr merkûmûn otuz yaşında 
bulunan Sarı Yani ve Baligan penabut ve Bulgar Vasil ve paçacı Anistaş fi‘l-i kâtilde 
medhallerini inkâr itmiş iselerde kazâ-i mezkûrce ceryan iden tahkîkât ulyâda 
merkûm Sarı Yani paçacı Anistaş ve Baligan Penabut ve elde olmayan Kosta ve 
Kuyumcu Penabut bir gün yanlarına gelerek biz bir asker urduk cesedini bir bargire 
yükletub kimsenin göremeyeceği bir yere götüreceğiz diyerek hayvanlarını alub 
götürdüklerini askerleri urdukları yerler kan olduğundan koyunları o mahalle 
götürürken kanlar gâib olsun deyü tenbih itmeleri üzerine kenduleride koyunları 
götürüb oralarda karda bulunan izleri gâib itdiklerini söylemiş ve tâburları nezdine 
i‘lâm kılınan merkûmûn Mustafa ve Osman’ın yolda önlerine çıkub tüfenk atan 
Çoban Kaba kâtili dört kişiden biri ve atdığı tüfenk kurşunuyla Salih’i katl iden Sarı 
Yani idüğünü muvâceheten beyân eyledikleri mazbût ifâdelerinden mestân olmuş ve 
Kömürcü İsmail dahi akîb-i vâkıada mahall-i mezkûrden geçer iken merkûm Sarı 
Yani’nin tüfenk doldurmakda ve refiklerinin dahi merkûman Mustafa ve Osman’ı 
ormana doğru sürüklemekde olduklarını gördüğünü haber virmiş ve bulduruyla 
miyân-ı mekfûl Gino ve Menco’nun mazbût ifâdeleri dahi merkûm Sarı Yani vâkıa 
gecesi yanında çoban kıyafetinde tanımadıkları tüfenkle üç kişi ile iğyale gelerek 
şurada bir adam urmuşlar didiğini ve sabahleyin gidecekleri vakit buraya biri gelubde 
birlikde gelenleri suâl idecek olur ise söylemiş deyü kendulerine tenbih eylediğini 
beyân itdiklerine dâir olması merkûman Mustafa ve Osman’ın ifâdelerini te’id ider 
hâlâtdan bulunmuş ve mezbûr Hasan dahi zaten merkûmlardan hiç birisini teşhîs 
idemediğini beyân itmiş olmasına nazaran merkûm Sarı Yani’nin ta‘yîn itmeyen üç 
nefer refikiyle kırda müsellah oldukları halde sûret-i gaddarânede fi‘l-i katle ictisârı 
hakkında olan harekete kat‘-i tarîk derecesinde göründüğünden ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnun altmış ikinci maddesi ilâvesinde dağlarda ve kırlarda 
müsellah oldukları halde gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını 
irtikâb iden eşhâs-ı hâl ve saffet ve derece-i şekâvetlerine göre muvakkat veyahud 
mûebberân kürek cezâsıyla mücâzât olunur fakat içlerinden bu cinayetde sâbıkalu ve 
şekâvet-i müstemirre ashâbından olanlar veyahud tutdukları eşhâsa gaddarâne sûretle 
eziyet idenler ve kat‘-i tarîk yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hükm 
olunur deyü muharrer bulunduğundan şakî-i merkûm Sarı Yani’nin ilâve-i mezkûre 
fıkra-i ahîresi hükmüne tevfîkân i‘dâmına karâr virilerek ol-bâbda lâzım gelen emr-i 
şerîfimin tasdîri nezâret-i müşâr-ileyhâdan ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân hükm-i i‘lâmın icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem cellâd-ı geriz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki şehir emîni 
müşâr-ileyhsin şakî merkûm Sarı Yani’nin ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ i‘dâmına 
mübâderet eyleyesiz. Fî 29 Recep [1]298 M. 27 Haziran 1881 Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 3: Vüzerâ-yı Devlet-i Âliyye’mden şehir emîni olub birinci rütbe osmanî ve 
mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Mazhar Paşa iclâluhûya 
hükümki. 

Beykoz’da kalavrahâne amelesinden Duhari ile validesi İrini ve eniştesi Yorgi’nin 
katl olunmalarından nâşi ceryan iden tahkîkât ve mahkemeye ve lâhık olan hükm-i 
hâvî mahkeme-i cinayetin mazbatası Adliyye Nezâret-i celîsesine lede’l-havâle ol-
bâbda mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan i‘lâm meâlinde doksan 
dört senesi Cemâzi’l-evvel’inin otuzuncu Pazartesi günü akşam saat on iki 
raddelerinde merkûm Duhari İstanbul’dan avdetle çarşuya çıkdığı halde saat birde 
hânelerinin önünde aman validenimi urdular deyü vukû‘ bulan feryadını validesi 
mezbûre İrini ile hemşiresi Kalyo’yu işitmeleriyle hemen sokağa çıkub mezbûre İrini 
hânelerinin altındaki bîkâr odasına girmekle Kalyo’yu dahi gördüğünde mezbûre 
İrini mecrûh olduğu halde içeruden çıkdığı ve oda derûnunda bulunan yine 
kalavrahâne amelesinden Bogos’un elindeki kama ile merkûm Yorgi’yi dahi cerh 
iderek [s.129] Yalı Köyüne doğru firâr eylediği ve bu vâkıadan yirmi dakika sonra 
Yorgi’nin ferdâsı İrini’nin ve birkaç gün sonra dahi Duhari’nin müteessiren vefât 
eyledikleri mezbûre Kalyo’yu tarafından iddi‘â olunması üzerine tedkîkât-ı 
istintâkıyye lede’l-ibtidâr müteveffâ-yı merkûmûn Duhari ve Yorgi ve İrini’nin 
kable’l-vefât zabt olunan ifâdeleri kendülerini Bogos’un cerh itdiğine dâir 
bulunmasına ve maktûlden sâkin oldukları hâne altında vâki‘ bîkâr odasında beytûtet 
iden Hacı Kara Beğ o gece saat bir raddelerinde merkûm Duhari aman diyerek açık 
bulunan odasından içeruye girmesini müte‘âkib Bogos dahi elinde bıçak olduğu 
halde girerek Duhari’nin üzerine hücûm itmek istediğinden kendüsü ve oda refiki 
Harad muhâfat eylemeleriyle Duhari dışaruya kaçmış isede Bogos dahi elinden 
kurtularak dışaruya çıkmasıyla beraber müteveffâ-yı merkûmûn ile birbirlerine 
karışub mezbûre İrini’nin aman ben uruldum diyerek karnını tutmakda bulunmuş ve 
Yorgi’nin cerh olunmuş idüğünün ve Bogos ise elinde bıçak olduğu halde Yalı 
Köyüne doğru firar itdiğini ve merkûm Bogos’un urmuş olduğu bıçak ile kaynı tarîf 
itdiği mahallde bulunub lede’l-irâe kendüsünun olduğunu söylemesine ve merkûmu 
evvelce der-dest iden mülâzım İbrahim ile zabtiyye Hasan’ın bidâyeten mazbût olan 
ifâdeleri dahi ihbârât-ı mezkûreye musaddak bulunmasına nazaran merkûmûn Duhari 
ve Yorgi ile İrini’yi cerh eylediği tahakkuk iderek mecrûhların carihâları 
müteessiriyle vefât eyledikleri bi’l-muâyene virilen raportlardan anlaşılmış olduğuna 
ve kanûn-ı cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinde bir kimse min-gayr-i 
taammüden bir şâhsı ıtlâk itmiş ise on beş sene müddetle küreğe vaz‘ olunur fakat iş 
bu telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ ider iken bâ-kable’l-icrâ veya ba‘de’l-
icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnen 
i‘dâm cezâsıyla mücâzât olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm 
Bogos’un yek-diğerini müte‘âkib üç şahıs ıtlâk itmesi fıkra-i ahire-i mezkûreye 
tevfîkân cezâ görmesini mûcib olur halatdan bulmağla bu hükme tatbikân merkûmûn 
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i‘dâmına karâr virilerek ol-bâbda lâzım gelen emr-i şerîfimin nezâret-i müşâr-
ileyhâdan ifâde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân hükm-i i‘lâmın icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem celâl-ı 
teriz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki şehir emîni müşâr-ileyh merkûm Bogos’un 
ber-mûcib-i kanûn-ı ceza münâsib bir mahallde i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 17 
Şevvâl [1]298 M. 12 Eylül 1881 Mukâbele olmuştur. 

 [S.139/B.71] 

Der-zamân Başvekîl Hazret-i Abdurrahman Paşa ve Nezâreti Umûr-ı Hâriciyye 
Hazreti müşâr-ileyh. fî 14 Cemâziye’l-âhir [12]99 (M. 3 Mayıs 1882) 

Der-zamân Başvekîl Hazret-i Said Paşa fî 20 Cemâziye’l-âhir [12]99 (M. 9 
Mayıs 1882) 

Der-zamân Başvekîl Hazret-i Said Paşa ve Nezâret-i Umûr-ı Hâriciyye Hazreti 
müşâr-ileyh. fî 24 Şa‘bân[12]99 ( M. 11 Temmuz 1882) 

Hüküm 1: Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci 
rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Naşid Paşa 
iclâluhûyaya hükümki. Rodos Cezîresine tâbi‘ Lendoz Karyesine Yunanistan’a 
mahsûs bir kayık ile geçerek karye-i mezkûre sâkinelerinden İkaned Berulli hatunun 
hânesini basub mu‘âmele-i gaddarâne ile emlâk ve eşyasını gasb iderek icrâ-yı 
şekâvet itmekde oldukları halde üzerlerine sevk olunan asker-i zabtiyye tarafından 
bi’l-mukâbele katl ve ıtlâk ve gâib olandan ma‘da ele geçurilen ve mezbûrenin 
biraderi Anfitonisi’yi kurşunla telef eylediğini ikrâr iden Yunanlu Estari Bayde’nin 
kanûn-ı cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i sâniyesi hükmüne tevfîkân 
i‘dâmına hükm olunarak diğer on altı nefer refikinin dahi müebbeden ve derecât ile 
muvâkkaten vaz‘-i kürek olunmalarına dâir Cezayir-i Bahr-ı Sefid mahkeme-i 
istinâfiyesinin i‘lâmı mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde lede’l-tevkîf ahkâmı tasdîk 
olunarak lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri Adliyye Nezâreti cânibiyle ifâde 
olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile 
icrâ-yı iktizâası husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Yunanlu Estari Bayde’nin 
ber-mûceb-i kanûn-ı cezâ i‘dâmına mübâderet eyleyesin. Fî 5 Rebî’ü’l-âhir[1]300 M. 
14 Ocak 1883 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Asâkir-i şâhânem müşîrânından yedinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliği 
inzimâmıyla Yemen Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil ola Vezîrim İzzet Paşa iclâluhûyaya ve rütbe-i sâniyye ashâbından San‘a 
Sancağı mutasarrıfı Raşid Efendi zîde uluvvuhûya ve Sadaz Kazâsı nâib ve müftîsi 
zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 
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San‘a Sancağı’na tâbi‘ Haraz Kazâsı müzâfâtından Beni Mukatel Azilesi hilkatdan 
Yahya bin İsmail evvel Hulusi’yi katl iden Azile-i mezkûre hilkatından Abdullah bin 
Ali Mehdi Server nam şahıs hakkında San‘a Bidâyet Mahkemesinin Yemen Vilâyeti 
mahkeme-i istinâfiyesinden musaddak bâlâsı istintâklu arabü’l-ibâre mazbatasıyla bir 
kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î ve tahrîrât bi’l-vürûd Adliyye Nezâretine lede’l-havâle ol-bâbda 
mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden kaleme alınan i‘lâm meâlinden livâ-i mezkûre 
tâbi‘ Haraz Kazâsı muzâfâtından Beni Mukatel Azilesi hilkatından Abdullah bin Ali 
Mehdi Server nam şahsın Azile-i mezkûre Yahya bin İsmail evvel Hulusi’yi 
miyânelerinde tahadüs iden tarla münâzaasındn nâşi katl eylediği ikrârıyla tahakkuk 
itmiş olduğundan merkûmûn kanûnen i‘dâmına hükm olunmuş olduğu misüllû i‘lâm-
ı şer‘î meâlinden dahi kâtil-i merkûm Abdullah’ın maktûl-ı mezbûr Yahya’yı mûcib-i 
kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrâıyla ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn şer‘ân icrâ-yı kısâsı lâzım geldiği beyân kılınmış olmağla bu sûretde 
vârisun İsmail ve Emine ve Melek’den hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ rağbet itmdikleri halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
kısâsı lâzım geleceği cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâma işaret olunmuş olmasıyla 
ber-mûcib-i işaret fetvâhâne merkûm Abdullah’ın vârisun merkûmûnun hiç birisi 
tarafından ‘afva mazhar olmadığı halde icrâ-yı kısâsı ve mazhar-ı ‘afv olduğu 
takdîrde icâb-ı şer‘î ve nizâmiyyesinin icrâsıyla keyfiyetin bâ-i‘lâm bu tarafa 
bildirilmesi lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri ifâde ve beyân olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân maktûlen veresenin hükmünce 
teşvikân müessere îfâsıyla verese-i maktûlun ‘afv veya sulhâ husûl riâyetlerine bezl-i 
mesâi ve ikdâmât olunarak bu maksadın istihsâline inkân bulunamadığı halde hükm-i 
şer‘înin icrâ-yı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem sunûh ve sudûr 
eylemiş olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsizkeyfiyyet ma‘lûmunuz oldukda ber-minvâl-i muharrer icrâ-yı müktezâsı 
husûsuna müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet bâ-mazbata ve i‘lâm bu tarafa 
inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 19 Cemâziye’l-evvel [1]1300 M.28 Mart 
1883 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Suriye Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Naşid Paşa iclâluhûyaya ve mütehayyizân-ı 
Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Beyrut sancağı mutasarrıfı ve ikinci rütbe osmanî ve 
dördüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili Nasuh Beğ dâme 
uluvvuhûya ve Beyrut nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde-
mecduhûma hüküm ki. 

Beyrut ahâlisinden ve Katolik milletinden Cerhü’l-Kastan nam şahsın temur bıçakla 
keyfiyyet katlinden dolayı maznûn-ı aliyye olan Rum milletinden Nehla Saye nam 
kimesne hakkında icrâ kılınan tahkîkâtı mutazammın tevârüd iden iki kıt‘a tahrîrât ve 
ol-bâbda Beyrut mülgâ-i meclis-i temyîzinin Dîvân-ı Temyîzden musaddak bâlâsı 
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istintâklû mazbatası ile fetvâhâneden musaddak i‘lâm-ı şer‘î ve evrâk-ı sâire 
mündericâtına nazaran merkûmûn taammüden fî‘l-i katl-i mezkûre ictisârı şehâdât-ı 
vâkıa ile sâbit olduğundan cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesine tevfîkân kâtil-i merkûmûn i‘dâmına hükm olunduğu ve iş bu mazbata-i 
hükmiyyenin ol-vakt Dîvân-ı Temyîz-i Vilâyetce tasdîk kılındığı anlaşılmış ve şer‘ân 
kısâs-ı hükmünü mutâzammın i‘lâm-ı mezkûr zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan 
der-kenârda dahi verese-i maktûlden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya 
sulhâ taleb olmadıkları halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn 
icrâ-yı kısâs-ı lâzım geleceği gösterilmiş olduğunu ve bu makûle ahvâlde şer‘ân lâhık 
olan hükmünün fetvâhânece tasdîği takdîrinde artık hükm-i nizâmiyyenin 
temyîziyyesini icrâya hacet kalmayacağına mebnî zikr olunan i‘lâm-ı şer‘îde beyân 
olduğu vechile verese-i makûleden hiçbirisi kısâsdan ‘afv itmedikleri veya sulhâ 
taleb olmadıkları halde fetvâhâne işareti mûcibince verese-i makûlun talebleriyle 
bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûm Nahle Saye’nin icrâ-yı kısâsı ve eğer kısâsdan 
‘afv veya sulhâ rağbet iderler ise ol-halde iktizâ iden din-i şer‘îyyenin istifâsı ve 
kanûn-ı cezânın yüz yetmiş ikinci maddesi mûcibince mu‘âmele-i kanûniyyenin dahi 
başkaca icrâsı lâzım geleceği cihetle ol-bâbda iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri 
Adliyye Nezâretimiz cânibinden ifâde ve iş‘âr olunmuş olmasıyla keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna 
emr ve irâde-i seniyye mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâ-
yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı 
şevket karâr keyfiyetin mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 15 
Rebî’ü’l-âhir[1]304 M. 12 Aralık 1886 Mukâbele olmuştur.  

 [S.141/B.72] 

Hüküm 1: Mütehâyyizan-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Çatalca sancağı mutasarrıfı 
ve ikinci rütbe osmanî ve üçüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili 
Cevad Beğ dâme uluvvuhûya ve Çatalca Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Çatalca kazâsına muzâf Halife karyesi sâkinlerinden Reşid Çavuş oğlu on üç yaşında 
Ali’ye karye-i merkûme civârında Namazgâh Ormanı nam mahallede çend defa 
cebren fî‘l-i şenî‘ edâsından sonra merkûmu balta ile başından cerh ve katl 
itmesinden dolayı cinayetle ittihâm olunan Deveci Bulgar Hristo’nun Çatalca 
Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde bi’l-mahkeme-i kanûn-ı cezânın yüz yetmiş 
dördüncü maddesinin fıkra-i ahiresi hükmünce i‘dâmına hükm olunmuş ve maktûl-ı 
merkûm Ali’nin pederi Reşid Çavuş mahkeme-i şer‘îyye talebinde olmasıyla evrâk-ı 
hükm-i mahkeme-i şer‘îyyeye havâle kılınmş olmasıyla ol-bâbda kısâs hükmü 
mutazammın mahkeme-i şer‘iyyeden virilen i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâneden 
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yazılan der-kenârda dahi müfâd-ı i‘lâm kâtil-i merkûm Hristo’nun maktûl-ı mezbûr 
Ali’yi mûcib-i kısâs olan katl ile ber-vech-i muharrer katl eylediğini tav‘ân ikrârı 
tebeyyün mu‘addile ile ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm 
olunduğu beyândan ibâret olunmuş olmağla bu sûretde Reşid Çavuş ile maktûl-ı 
mezbûrun validesi Ümmügülsümden hiçbirisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv 
itmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûm kısâs olunmak 
lâzım geleceği gösterilmiş olduğuna ve şu halde hükm-i nizâmiyyenin tedkîkât-ı 
temyîziyyesini icrâya hacet kalmadığı mu‘addelât-ı sâire icrâsına da mesâg-ı kanûn 
gösterilemediğine mebnî zikr olunan i‘lâm-ı şer‘îde beyân olduğu vechile verese-i 
maktûlden hiç birisi kısâsdan ‘afv itmedikleri halde fetvâhâne işareti mûcibince 
verese-i maktûlen talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûm Hristo’nun icrâ-
yı kısâsı ve eğer ‘afv iderler ise mu‘âmele-i kanûniyyenin dahi başkaca icrâsı lâzım 
geleceği cihetle ol-bâbda istizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri Adliyye Nezâretimin 
cânibinden ifâde ve iş‘âr olunmuş olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf müşâr ve 
nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i meşrûh icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 21 Safer [1]305 M. 8 Kasım 
1887 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Asker-i Nizâmiyye-i Şâhânem müşîrânından Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Mustafa Asım Paşa iclâluhûyaya ve Bağdad Kazâsı nâib ve müftîsi zîde 
ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Bağdad mahkeme-i şer‘îyyesi Baba Reis Necimüddin El-Tezi’nin keyfiyyet-i 
katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan mahkeme-i mezbûre eytâm sanduğu müdîri 
sâbık-ı Mustafa’nın kâtil-i müte‘ammid  olduğu inde’l-mahkeme sâbit olmasına nâşi 
cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesine tevfîkân kâtil-i 
merkûmûn i‘dâmına Bağdad mahkeme-i istinâfınca hükm olunmuş ve ol-bâbda 
vukû‘ bulan taleb ve istid‘â üzerine kısâs-ı hükmü mutazammın mahkeme-i 
şer‘îyyeden virilen i‘lâm mündericâtından merkûm Mustafa siyah sarılı hançer ile 
maktûl-ı mezbûr Necimüddin el-Zeyni’yi çend yerinden cerh ve katl itmiş ve 
maktûlun ve zâtın zevce-i menkûha metrûkesi Emine Hatun ile zevce-i mûmâ-
ileyhâdan mütevellid ve mütevellideler sülbiye sagîre kerîmeleri Zekiye ve Mesude 
ve Neşime ve sulbi sagîr mahdûmu Muhaliddin ve Ümmü veledi Hüsniyye bint 
Abdullah’dan mütevellide sülbiye kebîre kerîmesi Fehime’ye muhasara bulunmuş 
olduğundan i‘lâm-ı mezkûr zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan der-kenârda kâtil-i 
merkûm Mustafa’nın maktûl-ı mezbûr Necim Zeyni’yi mûcib-i kısâs olan katl ile 
ber-vech-i muharrer katl eylediğini tav‘ân ikrârı şehâdât-ı vâkıa ile ba‘de’l-subût 
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mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına vech-i şer‘î üzere hükm olunduğu bu sûretde 
verese-i merkûmeden hiç birisi kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri halde mezbûrtan Emine ve Fehime’nin talebleriyle bizâtihimâ 
huzurlarında kâtil-i merkûm Mustafa’nın kısâs-ı lâzım geleceği gösterilmiş olduğuna 
ve şu halde hükm-i nizâmiyyenin icrâ-yı tedkîkât-ı temyîziyyesine hacet kalmadığı 
gibi mu‘âmele-i sâire ceryanına dahi müsağ-i kanûnı görülemediğe mebnî zikr 
olunan i‘lâm-ı şer‘î beyân olduğu vechile verese-i maktûlden hiç birisi kısâsdan ‘afv 
itmedikleri halde fetvâhâne işareti mûcibince verese-i maktûlun talebleriyle 
bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûm Mustafa’nın icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv iderler 
ise mu‘âmele-i kanûniyyesinin dahi başkaca icrâsı lâzım geleceği cihetle ol-bâbda 
iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri Adliyye Nezâretimize cânibinden ifâde olunmuş 
olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i 
muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-
minvâl-i meşrûh icrâsı ahkâm- şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn 
keyfiyyeti der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘âra mübâderet eyleyesiz. Fî 
26 Safer [1]305 M. 13 Kasım 1887 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî 
nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hacı İzzet Paşa iclâlehuya ve ricâl-i 
Devlet-i Âliyye’mden Tekfurdağı sancağı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının 
üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmili Necib Beğ dâme uluvvuhûya ve Tekfur Dağı 
Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Tekfurdağı kasabasının Uzun Çarşu nâm-ı diğer Baba Nikotos mahallesinde sâkin 
kunduracı Mandi oğlu İstanit’in vukû‘ bulan katlinden dolayı cinayetle ithâm olunan 
mahalle-i mezkûrede mukîm Şider oğlu Mihal’in Tekfurdağı bidâyet mahkemesi 
cezâ dairesinden bi’l-muhâkeme kanûn-ı cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinin 
fıkra-i ulyasına tevfîkân on beş sene müddetle küreğe konulmasına hükm olunmuş ve 
mahkeme-i şer‘îyyeden virilen i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan der-kenâr 
da dahi kâtil-i merkûm Mihal maktûl-ı mezbûr İstana’yı mûcib-i kısâs olan katl ile 
katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn 
kısâsına hükm olunduğu beyândan ibâret olunmuş olmağla bu sûretde müddeî âb 
kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde bizâtihim huzurunda 
kâtil-i merkûmûn kısâs-ı icrâ olunmak lâzım geleceği gösterilmiş bulunduğuna 
mebnî keyfiyyet mahkeme-i cezâ dairesinden lede’l-tedkîk merkûm Mihal’in katl-i 
mezkûre cinayetden dolayı kanûnen on beş sene kürek cezâsıyla mahkûm olmuş 
olduğu gibi vârisan-ı maktûlun hakk-ı şahsiden nâşi icrâ kılınan mürâfa‘a-i 
şer‘îyyede kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olarak bu cihet-i fetvâhâneden tasdîk olunmuş 
olmasıyla merkûmûn fetvâhâne işareti mûcibince vârisan-ı maktûl cânibinden ‘afv 
olmadığı halde icrâ-yı kısâs-ı lâzım geleceği cihetle ol-bâbda iktizâ iden emr-i 
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şerîfimin tasdîri Adliyye Nezâretimiz cânibinden ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve 
mutasarrıf ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer kâtil-i 
merkûm vârisan-ı maktûl tarafından ‘afv olmadığı halde icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘âtı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyyet der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 7 Rebî’ü’l-âhir[1]305 M. 23 
Aralık 1887 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 4: Vüzerâ-yı A‘zâmdan Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub birinsi rütbe 
mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hakkı Paşa iclâluhûya ve Rum 
İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden Kütahya Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî 
nişân-ı zî-şânının ikinci rütbesinin hâ’iz ve hâmili Haşim Paşa dâmet muâlihuya ve 
Kütahya Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma 
hükümki. 

Kütahya sancağına tâbi‘ Eskişehir Kasabasının Paşer Mahallesinde sâkin kasaba-i 
mezkûre müftîsi Süleyman Hakkı Efendinin mahdûmu Mustafa Efendiyi bi’l-
münâzaada katl eylediği inde’l-muhâkeme sâbit olan Kara Yıkar Mahallesinden 
Polatlı Çakır oğlu Mehmed’in cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmiş 
dördüncü maddesinin fıkra-i evvelisine tevfîkân on beş sene müddetle vaz‘-i kürek 
altına livâ-i mezkûr Bidâyet Mahkemesince hükm ve i‘lâm idilmiş isede ol-bâbda 
mahkeme-i şer‘îyyeden sâdır olan i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan der-
kenârda kâtil-i merkûm Mehmed’in maktûl-ı mezbûr Mustafa tevfîki mûcib-i kısâs 
olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince merkûmûn 
kısâsına hükm olunduğu cihetle bu sûretde vârisan-ı zevci ve âb-ı kâtil kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihimâ huzur-ı 
mezbûranda bi’l-taleb kâtil-i merkûmûn kısâs olamsı lâzım geleceği gösterilmiş ve 
şu halde hükm-i nizâma icrâsı tedkîkât-ı temyîziyyesine hacet kalmamış olduğu gibi 
kâtil-i merkûm Mehmed’in fetvâhâne işareti mûcibince vârisan-ı maktûl cânibinden 
‘afv olunmadığı halde icrâ-yı kısâsı lâzım geleceği beyânıyla ol-bâbda iktizâ iden 
emr-i şerîfimin tasdîri Adliyye Nezâretimiz cânibinden ifâde kılınmış olmasıyla 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâsı 
husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-
minvâl-i muharrer kâtil-i merkûm vârisan-ı maktûl tarafından ‘afv olmadığı halde 
icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-
bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 5 Rebî’ü’l-
âhir[1]305 M. 21 Aralık 1887 Mukâbele olmuştur.  

[S.143/B.73] 
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Hüküm 1: Vüzerâ-yı A‘zâm Saltanat-ı Seniyyemden Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Galib Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Giridli merhûm Mustasa Paşa efrâdından olub Selanik’de iyâdî eşkıyaya düşmüş 
olan Nesim Beği ıtlâk iden şakî ile emsâlinin sûret-i te’dîbleri hakkında şeref sudûr 
iden irâde-i seniyye-i şâhânem üzerine Selânik idâre-i örfiyesinden bi’l-tanzîm 
kumandanlığından bâ-tahrîrât esâsı olunan mazbata buradaki idâre-i örfiye dîvân-ı 
harbiye lede’l-havâle mezkûr mazbatada gösterildiği vechile Giritli merhûm Mustafa 
Paşa’nın ahfâdından Nesim ve İsmail beğler ile beraberlerinde olunan Subaşı 
Abdulmecid’in güzergâhında yolu tertîb iderek atdıkları kurşunların isâbetiyle İsmail 
Beğ ve Abdulmecid’i katl ve mûmâ-ileyh Nesim Beğe mecrûhen esir edub 
muâhharan ibtidâ dağda bir sûreti fâcia ve gaddarâne ile ıtlâk iden eşkıya 
meşhûreden Vasil Kapudan nam habisin esnâ-yı ta‘kîbinde asker nuret-i ma’sir 
şâhânem tarafından tepelendikden sonra refiklerinden olub elde edilen Rübtene 
Karyeli Yorgi veledi İrin ile karye-i mezbûreli Nikola veledi Kosta nam şahısların 
mezkûr çete efrâdından oldukları gibi merkûm Yorgi’nin cinayet-i vâkıada bi’l-fi‘l 
iştirâkı bulunduğu ve Ammi merkûm Vasil kendülerinden ayrıldığı zaman bu çetenin 
riyâsını vekâletine ve merkûm Vasil’in i‘dâmından sonra riyâsetini îfâ eylediği bi’l-
istintâk karîn ve Selanik’de vukû‘ bulan ikrârıyla beraber elbisesi üzerinde kan eseri 
bulunması delâletiyle ve Nikola’nın dahi eşkıya-ı merkûmeden olarak mûmâ-ileyh 
İsmail Beğ ile Subaşı Abdulmecid’in üzerine silâh isti‘mâl atdığı ikrârıyla sâbit 
olunmuş olduğundan bunlardan Yorgi veledi İrilya mülkiye-i cezâ-i kanûniyyesinin 
altmış ikinci maddesine ve Nikola veledi Kosta’nın dahi madde-i mezkûre zeyline 
tatbîkân ba‘de’l-teşhîr i‘dâmlarına karâr verilmiş olduğundan keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile icrâ-yı iktizâsı husûsuna emr ve irâde-
i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olunmş ve işbu emr-i alîşânım 
der-dest tasdîr iken makâm-ı ser-askerîden vârid olan tezkerede canî merkûm Yorgi 
veledi İrilya’nın hapishânede ecel-i mev‘ûduyla vefât eylediğinin mahallinden 
bildirildiği iş‘âr kılınmış olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin şu halde yalnız merkûm 
Nikola veledi Kosta’nın sâlifü’z-zikr madde-i kanûniyye zeyli hükmüne tevfîkân 
ba‘de’l-subût i‘dâm etdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 15 Cemâziye’l-âhir 
[1]305 M. 28 Şubat 1888 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Âzam-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden zabtiyye nazırı olub birinci rütbe 
osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Kamil Beğ uluvvuhûya 
hükümki.  

Musâhabat-ı şehr-i yârimden Firoz Ağa’nın diğer musâhib Nedim tarafından katl 
olunmasından dolayı icrâ kılınan tedkîkât ve muhâkemâta mutazammın heyet-i 
adliyye ve askeriyemden tanzîm olunan fezleke ve mazbata ile ol-bâbda ceryan iden 
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mürâfa‘a-i şer‘îyyeyi hâvî Rum ili Kadıaskerliği cânibinden i‘tâ kılınan i‘lâm-ı şer‘î 
meâllerinden müstebân olduğu üzere merkûm Nedim fî‘l-i katlin amden icrâ 
olunduğunu inkâr ile kazâya haml itmekde isede fî‘l-i katlin merkûm tarafından 
amden vukû‘a götürüldüğü delâil ve bidâ heyet kat‘a ile tahakkuk itmiş ve mezkûr 
fî‘l-i katl cezâ-i kanûnnâme-i hümayûnumdan yüz yetmişinci maddesinin hükm-i 
celîline müstelzim ve i‘dâmı mûcib-i ef‘âl cinayetde bulunmuş olduğu heyet-i 
adliyemin salifü’z-zikr fezlekesinde ve merkûm Nedim fî‘l-i katlin kazâ-i vukû‘ 
bulduğu ifâde ve beyân idüyor isede kendüsünun bu fî‘le kasden îka‘ eylediği ber-
minvâl-i muharrer delâil ve bidâ heyet kıt‘â ile sâbit olmuş olduğuna ve zikr olunan 
madde-i kanûniyyede kimsenin taammüden kâtil olduğu tahakkuk eyler ise kanûnen 
i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunduğuna binâen merkûm Nedim’in 
madde-i mezkûre hükmüne tevfîkân i‘dâmına hükm olunduğu mezkûr heyet-i 
askeriye mazbatasında gösterilmiş ve marü’l-beyân i‘lâm-ı şer‘îyyede dahi merkûm 
Nedim’in müte‘ammid en fî‘l-i katli irtikâb eylediği bir nühm-i şer‘î şerîfe sâbit 
olduğundan ve maktûl-ı merkûmûn terekesi cânib-i beytü’l-mala vilâyeti dahi taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme râci‘ bulunduğundan merkûm Nedim’in kısâsen bir nühm-i 
şer‘î katl veyahud kâtil-i mezbûrden diyet-i recl olan on bin dirhem beytü’l-mal içün 
ahzıyla ıtlâk-ı emr-i fermân-ı hümâyûn-ı şehr-i yâraneme menût idüğü muharrer 
bulunmuş olduğuna ve merkûm Nedim’in taammüden fî‘l-i katle ictisârı şer‘ân ve 
nizâmen tebeyyün ve tahakkuk iderek kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş idüğüne 
mebnî icrâ-yı icâbı hakkında meclis-i mahsûsu vükelâ-yı muhâkemden tanzîm 
olunan mazbata taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân merkûm Nedim’in 
ibreten li’sâirin-i Beşiktaş Vapuru iskelesi kabrindeki hatab mevkinde bu gün 
i‘dâmına irâde-i seniyye-i mülûkânem cellâd-ı terîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki nazır-ı müşâr-ileyhsin salifü’z-zikr ahkâm-ı şer‘îyye ve madde-i kanûniyye 
tevfîkân merkûm Nedim’in mahall-i mezkûrde bu gün i‘dâm itdirilmesi husûsuna 
mübâderet eyleyesin. Fî 15 Muharrem [1]306 M. 21 Eylül 1888 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Vüzerâ-yı a‘zâmdan Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ osmanî ve 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Galib Paşa 
iclâluhûyaya ve Rum İli Beğler Beğili pâyelûlerinde Siroz Sancağı mutasarrıfı ve 
üçüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmili Necib Paşa dâmet muâlihuya 
hükümki. 

Siroz Sancağı’nın Demirhisar Kazâsında vâki‘ Keşişlik Karyesi ahâlisinden Atnaş 
veledi İlya ile Menlik Kazâsı’nın Yice Karyesi hilkatından Ulah Kavlo veledi Niyagi 
nam şahısların tarîk-i şekâvetde geşt ü güzâr itdikleri ikrâr ve i‘tirâflarıyla ve 
Atnaş’ın bir kız kaçırmak maddesinden dolayı adavet-i şerîfesi bulunan mezkûr 
Keşişlik Karyesi bekçisi Destan nam şahıs bi’l-takrîb mandırasına götürüb katl 
eylediği sâbit olmuş olduğundan merkûm Atnaş veledi İlya’nın cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun altmış ikinci ve yüz yetmişinci maddeleri ahkâmına tevfîkân ba‘de’l-
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teşhîr i‘dâmına ve Kavlo veledi Niyagi’nin dahi altmış ikinci madde-i kanûniyye 
hükmünce üç yüz dört senesi Haziran’ının dördüncü gününden itibâren ba‘de’l-teşhîr 
üç sene müddetle agâh küreğe vaz‘ına Selanik Dîvân-ı Harb örfisince karâr virmediği 
Selanik ve Kosova umûm-ı kumandanlığı cânibinden beyân ve inhâ ve keyfiyyet 
makâm-ı ser-askerîden dahi bâ-tezkere iş‘âr ve inbâ kılınmış olması üzerine taraf-ı 
eşref-i padişâhânem ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâ-yı iktizâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve 
mutasarrıf müşâr-ileyhsiz merkûm Atnaş veledi İlya’nın bâlâda beyân olunan mevâd-
ı kanûniyye ahkâmına tevfîkân ba‘de’l-teşhîr i‘dâmına mübâderet ve merkûm Kavlo 
veledi Niyagi’nin dahi müddet-i mümerre ile vaz‘-i pranga idecek üzere me’mûr-ı 
mahsûsa terfîkân i‘tâya irsâline dâme-rüviyyet eyleyesiz. Fî 11 Ramaza [1]306 M. 11 
Mayıs 1889 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 4: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Çatalca sancağı mutasarrıfı 
olub ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Cevad Beğ 
dâme uluvvuhûya ve Çatalca Kazâsı nâibi Mevlana zîde ilmuhûya hükümki. 

Çatalca kazâsına tâbi‘ subaşı Gevye çiftliği müstâciri Urcetli Karyeli İbrahim’i katl 
iden hizmetkârı Dimitri veledi Tınaş’ın vârisan-ı maktûlden zevce-i menkûha-i 
metrûkesi Yahya ile sulbi kebîr oğlu Mehmed İzzet muvâcehesinde mürâfâa-i 
şer‘îyyesi bi’l-icrâ kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş ve kanûnen dahi i‘dâmı 
hakkında Çatalca Bidâyet Mahkemesinden tanzîm olunan i‘lâm Der-Sa‘âdet’im 
istinâf-ı müddeî umûm-ı mülkinden bâ-müzakere gönderilmiş olmasıyla ol-bâbda 
mahkeme-i şer‘îyyeden virilen i‘lâm müfâdı kâtil-i merkûm Dimitri veledi Tınaş’ın 
maktûl-ı mezbûr İbrahim’i mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği tav‘ân ikrârı 
şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm 
olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde vârisanı mezbûran kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında talebleriyle 
kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği zahr-ı i‘lâma cânib-i fetvâhâneden 
işaret olunmuş olduğundan mûcibince vârisan-ı maktûl [s.145] kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-
yı kısâsı içün lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri umûr-ı adliyye ve müzâhib 
nezâretimizden ifâde kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf müşâr ve nâib mûmâ-
ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer kâtil-i merkûm Dimitri müddeî mezbûre Necibe ile 
oğlu Mehmed İzzet taraflarından ‘afv olunmadığı halde icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı 
garrâya müsâberet ve keyfiyetinin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve 
iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 8 Zî’l-ka’de [1]308 M. 15 Haziran 1891 Mukâbele olmuştur.  
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 [S.140/B.74] 

Hüküm 1: Diyarbekır Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz 
ve hâmil olan VezîrimSerey Paşa iclâluhûya ve Diyarbakır Kazâsı nâibi Mevlana 
zîde ilmuhûma hükümki. 

Diyarbakır’a mülhak Garb nâhiyesi’ne tâbi‘ İmam Akil Karyesinde sâkin iken 
bundan akdem İsa bin Saco bin İsa’yı katl iden Mehmed Mahi Oso’nun* vârisan-ı 
maktûlden zevce-i menkûha-i metrûkesi Zülfi bint Abdi bin Süleyman ile babası 
merkûm Haco muvâcehesinden mürâfa‘a-i şer‘îyyesi bi’l-icrâ kısâsına hükm-i şer‘î 
lâhık olarak ol-bâbda Diyarbakır bidâyet-i şer‘îyyesinden tanzîm olunan i‘lâm 
müfâdı kâtil-i merkûm Mehmed Mahi Oso’nun maktûl-ı mezbûr İsa’yı mûcib-i kısâs 
olan katl ile katl eylediği şâhidân-ı mezbûran şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince 
kâtil-i merkûmûn kısâs-ı hükm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretde vârisan-ı 
mezbûran kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri halde bizatihimâ huzurlarında 
talebleriyle kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği zahr-ı i‘lâma cânib-i 
fetvâhâneden işaret olunmuş ve bu mûcibince vârisan-ı maktûl kâtil-i merkûmu 
kısâsdan ‘afv itmedikleri halde huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı içün 
lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri umûr-ı adliyye ve müzâhib-i nezâretimizden ifâde 
ve iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme lede’l-istizân ol-
vechile icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i 
muharrer kâtil-i merkûm Mehmed Mahi Oso vârisan-ı mezbûran taraflarından ‘afv 
olunmadığı halde icrâsı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve keyfiyetin der-bâr-ı 
şevker karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz.  

Fî 14 Safer [1]309 M. 19 Eylül 1891 Mukâbele olmuştur.  

Der-Kenâr: Dîvân-ı Harb karârıyla i‘dâmına karâr verilmiştir.  

Hüküm 2: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî ve üçüncü rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Hafza 
Paşa dâme muâlihûya hükümki.  

Eşkıya-yı meşhûreden olub akdemce istimân itmiş olduğu halde ahîrân Yunanistan’a 
firar ve tekrar eşkıya cezâsı tertîb ve teşkîl iderek müsellehân hudûd-ı hâkâniyyeyi 
tecavüz ile ahâliyi bîzâr eylediği haber alınması üzerine der-derst edimiş olan Tınaş 
Pelaço nam şahsın i‘dâmı hakkında mülgâ Yanya irâde-i örfiyyesi dîvân harbinden 
bi’l-tanzîm huhûd-ı Yunaniyye umûm kumandanlığından bâ-tahrîrât irsâl olunan 
mazbata buradaki irâde-i örfiye dîvân harbine lede’l-havâle mazbata-i mezkûrede 
gösterildiği vechile merkûmûn mülkiye-i cezâ kanûnnâme-i hümâyûnumun altmış 
ikinci maddesi zeyline tatbîkân ba‘de’l-teşhîr Yanya’da i‘dâmına karâr verilmiş ve 
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karâr vâki‘ muvâfık hükm-i kanûn olarak îfâ-yı müktezâsı makâm-ı ser-askerîden 
iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibince icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhisin merkûm Tınaş Palaço’nun bâlâda 
beyân olunan madde-i kanûniyye zeyli hükmüne tevfîkân ba‘de’l-teşhîr i‘dâm 
itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 10 Rebî’ü’l-âhir1309 M. 13 Kasım 
1891 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Mustafa 
Paşa dâmet muâlihûya ve Yanya Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûmaya ve a‘zâ-yı 
meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Yanya muhakâtından Levce Osman Çavuş Mahallesi sâkinlerinden Dimitri Taki’nin 
madde-i katlinden dolayı mantûk-ı aliye olub cinayetle ittihâm olunan Miho veledi 
Yani Saka nam şahsın Yanya Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinden i‘dâmına 
hükm olunması üzerine maktûl-ı merkûmûn pederi Yani ile validesi Eleni 
muhâkeme-i şer‘îyye talebinde bulunmuş ve evrâk-ı hükümce mahkeme-i şer‘îyye 
havâle kılınmış olmasıyla ol-bâbda kısâs-ı hükmünü mütehakkık mahkeme-i 
şer‘îyeden virilen i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâne-i celîleden yazılan der-kenârda 
müfâd-ı i‘lâm kâtil-i mezbûr Miho’nun maktûl-ı merkûm Dimitri Taki’yi mûcib-i 
kısâs olan katl ile ber-vech-i muharrer katl eylediği şuhûdul şehâdetleriyle ba‘de’l-
subût mûcibince kâtil-i mezbûrun kısâsına hükm olunduğu beyândan ibâret 
bulunmuş olmağla bu sûretde vârisan-ı mezbûran kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv 
itmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûm kısâs olunmak 
lâzım geleceği gösterilmiş idüğüden şu halde hükm-i nizâmiyyenin tedkîkât-ı 
temzîyesini icrâya hacet kalmadığı gibi zikr olunan i‘lâm-ı şer‘îde beyân olduğu 
vechile verese-i maktûlden hiçbirisi kısâsdan ‘afv itmedikleri halde fetvâhâne işareti 
mûcibince verese-i maktûlun talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûm 
Miho’nun icrâ-yı kısâsı ve eğer ‘afv iderler ise mu‘âmele-i kanûniyyenin icrâsı lâzım 
geleceği cihetle ol-bâbda iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri umûr-ı adliyemiz 
nezâretinden ifâde ve iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
‘arz ile lede’l-istizân ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz bâlâda beyân olunduğu vechile kâtil-i merkûm 
hakkında icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı garrâya müsâberet ve alâ-kil-et-takdîreyn 
keyfiyetin der-bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 3 Cemâziye’l-evvel [1]309 M. 5 Aralık 1891 Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 4: Vükelâ-yı Fihâm Saltanat-ı Seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli 
olub murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i 
dirâyet semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya hükümki.  

Hanya şehri civârında vâki‘ Galata Karyeli Manoli Festarnaki nam şahıs ile firarda 
bulunan biraderi Yorgi’nin Hanya’lı Said Yadiraki’nin kâtilleri oldukları maktûl-ı 
merkûmûn zevce ve validesiyle hemşireleri taraflarından elde bulunan merkûm 
Manoli Festernaki’yi bi’l-muvâcehle mahbûseyn sâire miyânında bi’l-teşhîs irâe 
etmiş olmalarıyla merkûmûn üzerinde zuhûr iden ve kendi malı olduğu taht-ı 
i‘tirâfında olan bıçak ile maktûlun hânesinde düşürdüğü tahakkuk eyleyen 
mendilindeki lekelerin kan lekesi olduğu etıbba tarafından tasdîk olunması 
delâletiyle sâbit olduğu Girid Dîvân-ı Harb örfiyesinden bi’l-tanzîm bâ-tahrîrât irsâl 
olunan mazbata buradaki örfiye dîvân-ı harbine lede’l-havâle mazbata-i mezkûrede 
gösterildiği vechile merkûm Manoli Festernaki’nin cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmına ve firarda 
bulunan biraderi Yorgi’nin der-desti halinde vicâhen ve ders-dest olduğu sûretde 
gıyâben hakkında mu‘âmele-i icâbının icrâsına karâr verilmiş ve karâr-ı vâki‘ 
muvâfık hükm-i kanûn [s.147] olarak îkâ-yı müktezâsı makâm-ı ser-askerîden iş‘âr 
kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Manoli Festernaki’nin bâlâda 
beyân olunan madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân i‘dâm itdirilmesi husûsuna 
mübâderet eyleyesin. Fî 13 Cemâziye’l-evvel [1]309 M. 15 Aralık 1891 Mukâbele 
olmuştur. 

 [S.147/B.75] 

Hüküm 1: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet 
semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya hükümki. 

Hanya Sancağı mülhakâtından Kidonya Kazâsında vâki‘ Lakons(?) Karyesi 
ahâlisinden olub birisi asker-i zabtiye yüzbaşısı ve diğeri çavuş olduğu halde esnâ-yı 
şûrişde terk-i hidmetle refâkatlerine celb-i cem‘ eyledikleri eşkıya çetesiyle 
tutdukları Posudan Ayaklası(?) civârında su almak üzere çıkmış olan asâkir-i 
şâhânem efrâdından beş neferini telef ve bir neferini cerh eylediği hâmil oldukları 
tüfenklerini ahz ve gasba ve kazâ-i mezkûr hükümet dairesine cebren duhûl ile mal 
sanduğunu ahz ve evrâk resmisini ihrâka mücâseret itmiş ve el-yevm firaren 
Yunanistan’da bulunmuş olan Espirizo Malide Reno ile Menoli Mişeleno nam 
kimesnelerin gıyâben icrâ olunan muhâkemelerinde ef‘âl ve harekât-ı mezkûreye 
cüret eyledikleri tebeyyün ve tahakkuk itmesine mebnî cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun elli yedinci maddesi hükmüne tevfîkân idâmları hakkında Girid 
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Dîvân-ı Harb-ı örfiyesinden bi’l-tanzîm bâ-tahrîrât irsâl olunan mazbata buradaki 
irâde-i örfîyye dîvân harbine lede’l-havâle merkûmanın harekât-ı vâkıaları cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnumun elli beşinci ve elli altıncı ve elli yedinci maddeleri 
ahkâmına temâs ider mevâdd-ı çeteiyeden bulunmasına mebnî i‘dâmlarına karâr 
virilmiş ve karâr-ı vâki‘ muvâfık hükm-i kanûn olarak îfâ-yı hükmüne tevfîkân 
i‘dâmları hakkında Girid dîvân-ı harb-ı örfîsinden bi’l-tanzîm bâ-tahrîrât irsâl olunan 
mazbata buradaki idâre-i örfîyye dîvân harbine lede’l-havâle merkûmanın harekât-ı 
vâkıaları cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun elli beşinci ve elli altıncı ve elli yedinci 
maddeleri ahkâmına temâs ider mevâdd-ı çeteiyeden bulunmasına mebnî i‘dâmlarına 
karâr virilmiş ve karâr-ı vâki‘ hükm-i kanûn olarak îfâ-yı müktezâsı makâm-ı ser-
askerîden iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhânem ‘arz ile 
lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûman 
Espirizo Malide Reno ile Menoli Mişeleno nam kimesnelerin der-dest olduklarında 
bâlâda beyân olunan mevâdd-ı kanûniyye ahkâmına tevfîkân i‘dâm itdirilmesi 
husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 14 Cemâziye’l-evvel [1]309 M. 16 Aralık 1891 
Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Vüzerâ-yı a‘zâm-ı saltanat-ı seniyyemden Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
vezîrim El-Hac İzzet Paşa iclâluhûya hükümki. 

Lüleburgaz Kazâsı ahâlisinden esbak mal müdiri Hüseyin Efendi ile zevcesi Emine 
ve oğlu dokuz yaşında Ruhi ve Leyla kızı Seva’nın vukû‘ bulan kâtillerinden dolayı 
cinayetle ittihâm olunan kasaba-i mezkûrede vâki‘ Cami-i Atîk mahallesi Molla 
İbrahim oğlu Hasan ve Süleyman Kavas oğlu şöhretiyle müştehir İsmail oğlu Şevket 
ve Mustafa oğlu berber Mustafa’nın muhâkeme-i alenileri bi’l-icrâ merkûmûndan 
Hasan’ın cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesi hükmünce 
i‘dâmına ve şevket ile Mustafa’nın kanûn-ı mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesi 
ahkâmına tevfîkân ve bidâyet tevkîfleri olan üç yüz yedi senesi Ramazan’ın yirmi 
dokuzuncu gününden i‘tibâren ba‘de’l-teşhîr Mustafa’nın on beş sene ve Şevket’in 
on iki sene müddetle küreğe konulmalarına dâir Edirne Vilâyeti istinâf cezâ 
mahkemesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdetim mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden lede’l-
tedkîk bunlar hakkında virilen hükümler cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûm ahkâmına 
mutâbık görülmekle tasdîk olunarak ol-bâbda lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri 
umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile iktizâsı husûsuna emr ve irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-
ileyhsin ber-minvâl-i muharrer merkûmûndan Hasan’ı ber-mûcib-i kanûn-ı cezâ 
i‘dâm itdirilmesi Mustafa ile Şevket’in dahi bâlâda beyân olunan müddetlerle 
ba‘de’l-teşhîr küreğe konulmaları husûsuna mübâderet eyleyesin. 
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 Fî 18 Receb [1]309 M. 17 Şubat 1892 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Bağdad Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî 
nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hasan Paşa iclâluhûya ve Bağdad 
Kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Bağdad Vilâyeti dâhilinde Miran Mahallesi sâkinlerinden Kerküklü Emine bint 
Molla Ahmed’in katlinden dolayı ittihâm olunan zevci Reşid bin Abdulvehhab 
maktûl-ı mezbûrenin validesi Gülçin hatun ile oğlu Tevfik huzurlarında mürâfa‘a-i 
şer‘îsi bi’l-icrâ ol-bâbda Bağdad mahkeme-i şer‘îyyesinden kısâs hükmünü 
mutazammın virilen i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâne-i celîleden yazılan der-kenârda 
müfâd-ı i‘lâm kâtil-i merkûm maktûlen mezbûreyi mûcib-i kısâs olan katl ilen katl 
eylediği şehâdet-i şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i mezkûrun kısâsına 
hükm olunduğunu beyândan ibâret bulunmuş olmağla bu sûretde maktûl-ı 
mezbûrenin vârisleri kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv itmedikleri halde bizâtihimâ 
huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûm kısâs olunmak lâzım geleceği gösterilmiş 
idüğünden şu halde zikr olunan i‘lâm-ı şer‘îde beyân olduğu vechile verese-i 
maktûlden hiçbiri kısâsdan ‘afv itmedikleri halde fetvâhâne işareti mûcibince verese-
i maktûlenin talebleriyle bizâtihimâ huzurlarında kâtil-i merkûm Reşid’in icrâ-yı 
kısâsı lâzım geleceği cihetle ol-bâbda iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri umûr-ı 
adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân veresenin diyete erzânı çalışabilerek verese buna 
razı olduğu takdîrde ber-minvâl-i muharrer icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz bâlâda beyân olduğu vechile kâtil-i merkûm hakkında 
icrâ-yı ahkâm-ı şerîat-ı garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetinin der-
bâr-ı şevket karâr mülûkâneme inhâ ve iş‘ârına mübâderet eyleyesiz. Fî 29 
Şa‘bân[1]309 M. 29 Mart 1892 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub 
imtiyâz-ı nişân-ı hümâyûnum ve murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim El-Hac İzzet Paşa iclâluhûya hükümki. 

Dedeağaç Sancağında Karacak Nahiyesinde Balya Mesem(?) Karyeli Niko veledi 
İyona’nın şekâvet ve sirkat-ı cebriye ve bi’l-tasavvur adam katl itmek fezâyihi irtikâb 
eylediği sâbit olmasıyla i‘dâmı hakkında Edirne seyyar dîvân-ı harbinde bi’l-tanzîm 
bâ-tahrîrât irsâl olunan mazbata-i hükmiye buradaki idâre-i örfiye dîvân-ı harbe 
lede’l-havâle mazbata-i mezkûrede gösterildiği vechile merkûm Niko veledi 
İstoya’nın mülkiye-i cezâ kanûnnâme-i hümâyûnumun altmış ikinci maddesi zeyliyle 
yüz yetmişinci maddesi ahkâmına tevfîkân i‘dâma karâr-ı vâki‘ muvâfık hükm-i 
kanûn olarak îfâ-yı müktezâsı makâm-ı ser-askerîden iş‘âr kılınmış olmasıyla 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı 
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husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Niko veledi İstoya’nın bâlâda beyân 
olunan hükm-i kanûn-ı ahkâmına tevfîkân i‘dâm itdirilmesi husûsuna mübâderet 
eyleyesin.  

Fî 29 Şa‘bân[1]309 M. 29 Mart 1892 Mukâbele olmuştur.  

 [S.149/B.76]  

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci 
rütbe mecidî osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Memduh Beğ dâme 
uluvvuhû ve Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Tokad sancağı mutasarrıfı ve mezkûr 
mecidî nişânının üçüncü rütbesinin hâ’iz ve hâmil Rasih Efendi dâme uluvvuhû 
hüküm ki. 

Tokad sancağına tâbi‘ Artukabad Nahiyesine muzâf Ceha Karyesi ahâlisinden 
Ahmed Kethüda oğulları Mehmed ve Halil ve Yusuf nam kimesneler şekâvet 
yolunda katl ve ıtlâk itdikleri iddi‘â olunmasından dolayı ber-mûcib-i kanûna 
gıyâben i‘dâm cezâsıyla mahkûm olan üç nefer eşhâsdan Kesik Köprü Karyesinde 
meskûn muhâcirin çerâkiseden Çolak Ali bin Yunus Tokad tevkîfhânesinden Sivas 
nakliyle icrâ kılınan muhâkeme-i aliyyesinde ef‘âl ve harekât-ı mezkûreye cüret 
eylediği tebeyyün ve tahakkuk itmesine mebnî cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun 
yüz yetmiş dördüncü maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmı hakkında Sivas istinâf 
mahkemesi cezâ dairesinde i‘lâmı Der-Sa‘âdetim mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesinden bi’l-tedkîk hükm-i lâhık cezâ kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına 
mutâbık olduğu Umûr-ı Adliyemiz Nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz merkûm Çolak Ali bin Yunus hakkında bâlâda 
beyân olunan madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân mu‘âmele-i müktezânın ifâ 
itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 11 Zî’l-ka’de [1]309 M. 7 Haziran 1892 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Rum ili Beğler Beğili pâyelûlerinden Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Faik Paşa dâme muâlihûya 
ve rütbe sâniye mütehâyyizi ashâbından Bolu Sancağı mutasarrıfı ve üçüncü rütbe 
mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmili Namık Efendi zîde uluvvuhû hüküm ki. 

Adapazarı Kazâsı ahâlisinden Çavuş oğlu İstifan veledi Ohalins esnâ-yı râhde cerh 
ve bargiriyle eşyasını gasb eylediği ve muâhharan mecrûh-ı merkûmûn eser-i 
cerhden vefât eylediği iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Düzce 
Kazâsına tâbi‘ Büyük İcma Karyesinde meskûn muhâcirin-i çerâkiseden Hacı Beğ 
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oğlu Zekeriya’nın icrâ kılınan muhâkeme-i aleynasında fî‘l ve hareket-i mezkûreye 
cüret etdiği tebeyyün ve tahakkuk itmesine mebnî cezâ-i kanûnnânme-i 
hümâyûnumun yüz yetmiş dördüncü maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmı hakkında 
Bolu Sancağı bidâyet mahkemesi cezâ dairesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdetim mahkeme-i 
temyîz-i cezâ dairesinden bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum 
ahkâmına mutâbık olduğu tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve 
iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibince icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz merkûm 
Zekeriya hakkında bâlâda beyân olunan madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân 
mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Zî’l-
hicce [1]309 M. 29 Haziran 1892 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Efâhim-i Vükelâ-yı Devlet-i Âliyye’mden Aydın Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
başvekîl esbak-ı vezîr dirâyet semîrim Abdurrahman Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

İzmir’e tâbi‘ Tire kazâsı hânedanından Hacı Ali Paşa ile refakatında bulunan Şadiye 
hanımı katl ve Abdullah Ağa çiftliği ahâlisinden Alko ve İngiliz Mösyö Revirin 
Çalalı Dağa kaldırarak fidye ahzı ef‘âlinden dolayı mevkûf ve firarda bulunan eşhas 
haklarında vilâyet mahkeme-i istinâfiyyesi cezâ dairesinden ceryan iden muhâkemât 
neticesinde mevkûf Hristo nâm-ı diğer Ligor ve Vacı nâm-ı diğer Taşev ve Vasil ve 
Askalmos’un vicâhen ve firarda bunan Sisamlı Dimitri’nin gıyâben ef‘âl ve hareket-i 
mezkûreye cüret eyledikleri tebeyyün ve tahakkuk itmesine mebnî cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnumun altmış ikinci maddesi zeyline tatbîkân i‘dâmlarına ve 
firarî bakkal Yorgi ve Espanoz Dimitri ve Mavreli Aniştaş’ın ve mevkûf Arnit nâm-ı 
diğer Yani ve İstavri ve Kara Poper ve Dimitri ve diğer Yani ve Kayıkçı Todori ve 
Savteri ve biraderi Yorgi’nin derece-i mütefâdinede küreğe konulmalarına dâir 
mezkûr mahkeme-i istinâf cezâ dairesinden evvel ve ahir virilen karârların vicâhî 
cihetle Der-Sa‘âdetim mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tedkîk tasdîk edildiği 
umûr-ı adliyemiz nezâretinden iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniye-
i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin 
bâlâda esâmisi beyân olunan eşhâsın salifü’z-zikr madde-i kanûnnâme-i zeyli 
hükmüne tevfîkân i‘dâm itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 9 Safer [1]310 
M. 2 Eylül 1892 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 4: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi 
olub murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i 
dirâyet-semîrim Münir Paşa iclâluhûya ve mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i 
Âliyye’mden Karesi sancağı mutasarrıfı ve mezkûr osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
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şânlarının ikinci rütbelerinin hâiz ve hâmili İbrahim Sarim Beğ dâme uluvvuhû 
hüküm ki.  

Karaağaç karyesi ahâlisinden Semerci oğlu Hüseyin’in zevcesi Şerife ile karye-i 
mezkûrede mukîm Rum milletinden Vasil oğlu Aleksi'n irtikâb fî‘l-i şenî‘ zinâ 
itdikleri sırada üzerlerine gelen merkûm Hüseyin’i mezbûre Şerife’nin mu‘aventiyle 
ihnâk ve ıtlâk eylediği iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan merkûm 
Vasil oğlu Aleksi’nin icrâ kılınan muhâkeme-i aleynesinde fî‘l ve hareket-i 
mezkûreye cüret itdiği tebeyyün ve tahakkuk itmesine mebnî cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmiş dördüncü maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmı ve mezbûre 
Şerife’nin dahi muîn-i kâtil olmasıyla mezkûr kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz 
yetmişinci maddesi mûcibince tarih-i tevkîfi olan doksan dokuz senesi Receb’inin 
yirmi dokuzuncu gününden i‘tibâren sekiz sene müddetle küreğe konulması hakkında 
Karesi Sancağı bidâyet mahkemesi cezâ dairesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i 
temyîz-i cezâ dairesinde bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkı cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum 
ahkâmına mutâbık olduğunun tasdîk idildiği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve 
iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibice icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıfı müşâr-ileyhsiz merkûm Aleksi 
hakkında bâlâda beyân olunan madde-i kanûniye hükmüne tevfîkâ mu‘âmele-i 
mükteziyyenin îfâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz.  

Fî 11 Cemâziye’l-evvel [1]310 M. 1 Aralık 1892 Muamele olmuştur.  

Hüküm 5: Vükelâ-yı Fihâm Saltanat-ı Seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli 
olub murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i 
dirâyet-semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Yere Petra kazâsına merbût Diano Savri(?) karyeli Yivani Marko Laki nâm-ı diğer 
Maveybaki’nin katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunub icrâ kılınan muhâkeme-i 
aleynasında merkûmûn sefiri Yivan Maveybaki muteveffâ-yı merkûmûn hissen 
vârisi olmak mülâbesesiyle emvâlini kâffeten kendüsüne hibe itmesine taleb itmiş 
isede merkûm Yivani Marko Laki merkûmdan her-bâr bir mu‘âmele gördüğü cihetle 
bu talebe muvâfakat itmediğinden ma‘ada katlin vukû‘ndan iki gün mukaddem 
emlâkının bir mikdarını köylüsü Yorgi Fataki’ye hibe itmesinden nâşi Kasım* 
gazablanarak ceddi merkûmu katle dair virdiği karârı Andre Bestrek Taygakiç’e 
mahramâne söyledikde merkûm tekdîr ve nasihat itmiş isede ta’yîz içün leyle-i ceddi 
merkûmûn hânesine pencereden girerek merkûmu bıçakla boynundan katl itdiği 
kendüsünun iden’l-istintâk tayı‘ân vâki‘ olan ikrârı ve merkûm Andre Bestrek 
Taygakiç’e bi’l-tahlîf vukû‘ bulan ihbârı ve defa Hacı Muhtemin hânesi taharrî 
idildikde henüz yıkanub kurumamış olan üç beyaz ve bir siyah gömleğin ve dizlik ile 
kavaniçleri yeni kesilmiş bir çift çizmenin gerek konç ve gerek kesikleri üzerilerinde 
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kan lekesi ve damlaları mevcûd ve hâne kapusu ile Mandele’nin kâtil-i mülevves 
bulunduğuna ve merkûmûn cerh-i mezkûrden müteessiren vefât eylediğine dâir olan 
jurnâl ve tabîb raportumuza mebnî ile sâbit olduğundan merkûm Yivan 
Maveybaki’nin kâtil-i müte‘ammid sıfatıyla mücriminine ve bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü 
muharrer olan kanûn-ı cezânın yüz yetmişinci maddesine tatbîkân i‘dâmı hükm 
idildiğine dâir Girid Vilâyeti cinayet mahkemesinin i‘lâmı Der-Saâdetim mahkeme-i 
cezâ dairesinden bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkının Girid usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye 
kanûnuyla cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına muvâfık görüldüğü cihetle 
tasdîk idildiği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr ve 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr-ileyhsin merkûm Yivan Maveybaki hakkında bâlâda beyân olunan madde-i 
kanûniyye hükmüne tevfîkân mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ itdirilmesi husûsuna 
mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Şa‘bân[1]310 M. 20 Şubat 1893 Mu‘amele olmuştur.  

Hüküm 6: Vükelâ-yı Fihâm Saltanat-ı Seniyyemden Cezâyir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti 
Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Akif Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

 Sisam Cezîresi ahâlisinden Kapudan Yani Sarı Yorgi ile taîfeden Dimitri’yi râkib 
oldukları kayığın esnâ-yı semîr ve seferinden akçesine tamaân tüfenk kurşunuyla katl 
ve ıtlâk iderek mevcûd akçeyi gasb eylediği inde’l-muhâkeme sâbit olan Kapudan 
merkûmûn diğer taîfesi bulunan Yunan Devleti teb‘asından [s.151] Nedre Cezîreli 
Yorgi Kara Dede’nin cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnmun yüz yetmiş dördüncü 
maddesinin fıkra-i ahiresi ahkâmına tevfîkân i‘dâm cezâsıyla mahkûmiyetine dâir 
Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilâyeti istinâf mahkemesi cezâ dairesinin i‘lâm ahîri Der-
Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın mezkûr 
kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık olarak tasdîk idildiği umûr-ı adliyemiz 
nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr ve irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Yorgi 
Kara Deva hakkında bâlâda beyân olunan madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân 
mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 22 
Şa‘bân[1]310 M. 11 Mart 1893 Mu‘âmele olmuştur.  

[S.151/B.77]  

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Halil Beğ 
dâme uluvvuhû hükümki. 
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Divriğ kazâsı dâhilinde kâin Zahare Karyesi ahâlisinden Buznek oğlu Favkas’ın 
hânesine politika maddesinden dolayı taht-ı tevkîfde bulunan Hacar ve Ohanes ve 
Norsiz’in haklarında gammazlık itdi zannıyla ve refiki Armudanlı Kaçak Serelmes 
ile leyle-i bi’l-duhûl zevcesini ağır sûretde cerh eyledikleri sırada refiki merkûm 
Serelmes dahi koğucu zannıyla bileğinden yaralayarak vefâtına sebebiyet virmek ve 
Marsilya’da Yornakaliye’nin Ermenistan’ın sûret-i teşkîline mübâsereti hâvî neşr 
eylediği ta‘lîmâtı hâmil bulunmak sûretleriyle fesâd icrâsına teşebbüsü inde’l-
muhâkeme sâbit olan kazâ-i mezkûre kâin çerakisân mahallesi ahâlisinden Manez 
oğlu Netan veledi Malko’nun cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun elli dördüncü 
maddesi zeyli hükmüne tevfîkân i‘dâmı hakkında Vilâyeti istinâf mahkemesi cezâ 
dairesinden hükmü hâvî tanzîm idilen i‘lâm Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i 
cezâ dairesince bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ 
kanûnları ahkâmına muvâfık olarak tasdîk eylediği umûr-ı adliyye ve müzâhib 
nezâretimizden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Netan veledi 
Malko’nun madde-i mezkûre zeyli hükmüne tevfîkân mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ 
itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin.  

Fî 4 Zî’l-ka’de [1]310 M. 20 Mayıs 1893 Mukâbele olmuşdur.  

Hüküm 2: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Sivas Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Halil Beğ 
uluvvuhûya ve Divriği kazâsı nâib ve müftîsi zîde ilmuhûya ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hüküm ki. 

Divriği kasabası ahâlisinden Kara Şahin oğlu Abdullah bin Hacı Mustafa’nın kâtili 
Kazancı oğlu Tavir’in vârisan-ı maktûl ile mürâfa‘a-i şer‘îyyeleri bi’l-icrâ merkûm 
Tavir’in şer‘ân icrâsı kısâsına hâvî Sivas Vilâyeti bidâyet-i şer‘îyyesinden tanzîm 
olunan i‘lâm zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan der-kenârda kâtil-i merkûm 
Tavir’in maktûl-ı mezbûr-ı merkûm Abdullah’ı mûcib-i kısâs olan katl ile katl 
eylediği hakkınd tav‘ân ikrârı şâhidân-ı şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i 
merkûmûn verese-i katl-i mezbûr huzurunda kısâsına hükm olunmuş olmağla bu 
sûretde vârisan-ı mezbûrandan hiçbirisi kâtil-i mezbûru kısâsdan ‘afv veya sulhâ 
rağbet itmedikleri halde bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı lâzım 
geleceği gösterilmiş olmasıyla zikr olunan i‘lâm-ı şer‘îde beyân olduğu vechile 
vârisan-ı maktûlden hiçbiri kısâsdan ‘afv itmedikleri halde fetvâhâne işareti 
mûcibince vârisan-ı maktûlun talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i mezbûr 
Tavir’in icrâ-yı kısâsı zımnında iktizâ iden emr-i şerîfimin tasdîri adliyemiz 
nezâretinden ifâde ve iş‘âr kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân ol-vechile icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
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sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz kâtil-i mezbûr hakkında ber-minvâl-i muharrer icrâsı ahkâmına şerî‘at-ı 
garrâya müsâberet ve a‘lâ kil’et-takdîreyn keyfiyetin der-bâr-ı şevket karâr 
mülûkâneme iş‘âr ve inhâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 15 Muharrem [1]311 M. 29 
Temmuz 1893 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Vüzerâ-yı A‘zâm-ı Saltanat-ı Seniyyemden Aydın Vâlîsi olub murassa‘ 
osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet semîrim 
Hasan Fehmi Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğili pâyelûlerinden Aydın 
Sancağı mutasarrıfı olub ikici rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Ragıb Paşa dâme muâlihûya hüküm ki. 

Kara Habat nâhiyesi civârında Kantarcı Keryako oğlu Meyhifo’nun keyfiyyet-i 
katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan iki kişinin icrâ kılınan mahkemelerinde 
bunlardan Kara Habat Nâhiyesi’ne tâbi‘ Gölhisar Karyeli Hacı Mehmed’in 
mütevvefâ yirmi beş yaşında Zenci Said bin Abdullah refiki Hacı Abbas oğlu Ali’nin 
teşviki üzerine akçesini almak fikir ve tamâiyle merkûm Meyhifo’nun bulunduğu 
mahalle-i azîmet ve olacağına tüfengini endaht iderek ba‘de üzerine bi’l-hücûm hayli 
uğraşmış isede akçelerini almağa vakik bulmaksızın firar eylediğini tayiân ikrar ve 
i‘tirâf itmesine ve maktûlde görülen kurşun ve bıçak yaraşarıyla maktûlun kable’l-
vefât yine gerek kurşunla ve gerek bıçakla Zenci Said cerh itdi ve dimesi dahi bu 
ikrârı müeyyid bulunmasına nazaran merkûm Zenci Said’in Meyhifo’nun akçesini 
almak cüreti berâ-yı icrâ fî‘l-i katle cüreti sâbit olduğundan mücriminine ve kanûn-ı 
cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahiresinde min-gayr-i taammüd 
telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ iderken veya kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ 
veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnen 
i‘dâm cezâsıyla mücâzât olunur deyü muharrer bulunmasına nazaran kâtil-i merkûm 
Zenci Said’in i‘dâmına hükm olunduğu ve Hacı Abbas oğlu Ali’nin medhaline 
hükm-i kâbil olamadığı cihetle berâatine dâir Aydın Sancağı bidâyet mahkemesi cezâ 
dairesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde bi’l-tedkîk 
hükm-i lâhıkın cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık olduğundan 
tasdîk eylediği umûr-ı Adliyemiz Nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve 
mutasarrıf müşâr-ileyhimsiz merkûm Zenci Said hakkında bâlâda beyân olunan 
madde-i kanûniyye hükmüne tevfîkân mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ itdirilmesi 
husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 23 Rebî’ü’l-evvel [1]311 M.4 Ekim 1893 
Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 4: Efâhim-i vükelâ-yı saltanat-ı seniyyemden Aydın Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet 
semîrim Hasan Fehmi Paşa iclâluhûya hükümki.  

Çarşu ve mahalle aralarında hamam takımı vesâir buna mümâsil eşya satmak içün 
Çeşme Kasabası’nda dolaşmakda olan kazanlık muhâcirlerinden Ali oğlu Ahmed’in 
meyhâneci İlya veledi Petri’nin mahall-i mezkûrde kâin Kurakari Mahallesinde 
bulunan meyhânesi holisinde vukû‘ bulan katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan 
İlya ile kızı Engliko’nun icrâ kılınan muhâkeme-i aleynâmızda merkûm İlya hadise 
günü bağında işiyle meşgul bulunduğunu ve maktûlu tanımadığını ve kızı Engliko 
dahi maktûlu hiç görmediği gibi vukûatdan dahi haberi olmadı bi’l-beyân kaziyede 
medhallerini inkâr itmeleri üzerine icrâ kılınan tahkîkâtd mezbûre Engliko hadise 
günü hânesinde üst katda bez dokumağla meşgul bulunduğu sırada alet-i katlden 
işitdiği biracı ah sedâsı üzerine balkona çıkub bakdığında bir şahsın maktûlen holide 
yatmakda ve babası İlya’yı dahi üzerinde görmeyle holinden nâşi çekilub yine işiyle 
meşgul bulunduğu inde’l-istintâk ifâde eylediği anlaşıldığı gibi esnâ-yı muhâkemede 
ba‘de’l-tahlîf istimâ‘ olunan Tunba Kadın dahi komşu bulunmak mülâbesesiyle 
işitdiği bir sedâ üzerine holiye nazır pencereden bakdığında bir şahsın kanlar içinde 
yatmakda ve müttehem İlya’yı üzerinde durmakda olduğunu gördüğünü ihbâr 
itmesine ve mezbûre Engliko’nun ber-vech-i muharrer sebk ifâdesi Dimitri onbaşı ile 
gardiyan Mehmed Faik ve sandık emîni Ali Rıza ve mal müdîri refiki Mehmed Sadık 
Efendiler taraflarından an-istimâ‘ esnâ-yı muhâkemede merkûm İlya’nın 
muvâcehesinde kasem ile ihbâr olunmasına ve maktûlun omzunda eşya boğaçası 
olduğu halde o gün müttehem ile birlikte mezkûr hâneye girdiği Mariko hatun 
tarafından ve maktûl-ı mezkûr hâne civârında gördüğü dahi mezbûr Mariko’nun 
zevci Manol cânibinden ifâde kılınmasına ve mezkûr hânenin her cihetinde pek çok 
kan eseleri görülmesine ve cesed-i maktûl bulunamamış isede mezkûr hâneye 
girdiğinden beru merkûm Ahmed gaybûbet idub o gün hâne-i mezkûrde dahi bir katl-
i vukû‘ bulmasına ve gece yarısı cesed-i maktûlun hayvana yüklenub denize îfâ 
eylediği tahkîkât-ı vâkıa hamlesinden olmasına mebnî merkûm İlya’nın maktûl-ı 
merkûm Ahmed’i eşyasına tamaân hânesine götürüb katl eylediği sâbit olduğundan 
mücriminini ve kanûn-ı cezânın yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresinde 
min-gayr-i taammüdin telef-i nefs kaziyesi ahar bir cinayeti icrâ iderken veya 
kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-yı icrâ vukû‘ bulmuş ise 
ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnnen [s.153] i‘dâm cezâsıyla mücazât olunur deyü deyü 
muharrer bulunmasına nazaran kâtil-i merkûmu İlya’nın i‘dâmına ve kızı 
Engliko’nun medhaline hükm-i kâbil olamadığı cihetle berâatine dâir Aydın bidâyet 
mahkemesi cezâ dairesinden tanzîm kılınan i‘lâm Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i 
temyîz-i cezâ dairesinden bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın kanûnnâm-i hümâyûnum 
ahkâmına mutâbık olduğundan tasdîk idildiği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve 
iş‘âr olunmuş ve keyfiyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile istizân idilmiş 
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mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm İlya hakkında bâlâda beyân olunan madde-i 
kanûniyye hükmüne tevfîkân mûmâ-ileyhimsiz mükteziyyenin icrâsı husûsuna 
mübâderet eyleyesiz. Fî 13 Rebî’ü’l-âhir[1]311 M. 24 Ekim 1893 Mukâbele 
olmuştur.  

 [S.153/B.78] 

Hüküm 1: Rum İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden Bitlis Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Tahsin Paşa dâme 
muâlihûya hükümki. 

Ermeniler ifsâdâtından dolayı vicâhen ve gıyâben cinayetle ittihâm olunan yirmi 
nefer eşhâsdan firarî Markara veledi Nursev der-dest olunarak muhâkeme-i 
vicâhiyyesi ayruca rü’yet olunmakda idüğünden mâ‘adâsının icrâ kılınan muhâkeme-
i aleynalarından içlerinden Miro ve Güru’nun berâatlerine ve diğerlerinin Ermeni 
Cemaati ezhânını bi’t-tahdîş fesâd çıkarmak ve adam katl itmek gibi bir takım 
hareket hâinâne cür’et iden cemiyet-i fesâdiye erbâbından oldukları bazılarının 
inde’l-istintâk sebk iden ikrârları vesâir ihbârât ve delâil ve emârât ile sâbit 
olduğundan mücriminlerine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnun elli dördüncü 
maddesi zeylinde muhâlet-i Devlet-i Âliyye’mden bir kıt‘âsını veya bir cür’eti 
veyahud vilâyet-i muhtâzasından birini kasemen veya kâmilen diğer bir vilâyete 
cebren ilhâk itdirmeğe veyahud ale’l-ıtlâk muhâlet-i Devlet-i Âliyye’min bir kıt‘âsını 
daire-i hükümetden çıkarmağa teşebbüs iden kimesler i‘dâm olunur ve medâr-ı tahkîf 
cezâ-i ahvâl-i görülür ise beş seneden aşağı olmamak üzere muvakkaten kal‘â-i bend 
kılınur deyü muharrer bulunduğundan bu hükme tatbîkân içlerinden hem reîs-i 
eşkıya ve mahrek maksadın ve hemde giriftleri içün ikâmetgâhlarına giden asker-i 
zabtiyye efrâdından İshak Çavuş’un kâtili olan Muş Sancağı’na tâbi‘ ve Artenis 
Karyeli Varcabet Markara veledi Manuk ile firarîlerden meşhûr Areyo’nun 
i‘dâmlarına ve Haseret veledi Melkun ile Uzun Karyeli Ağabek ibtidâ-yı tevkîfleri 
olan üç yüz on senesi Receb’inin dördüncü gününden i‘tibâren on beşer ve karye-i 
mezkûre Kisbas Malishas veledi Ağacan tarih-i mezkûrden i‘tibâren ve firarîlerden 
Yoni ve Mahveza ele geçecekleri tarihden bi’l-i‘tibâr on ikisi ve karye-i mezbûreli 
Sirub veledi Malhasın tarih-i mezkûrden i‘tibâren sekiz ve Kasbar veledi Kapud 
Sergo veledi Minas ve Birut Ohannes veledi İvadis ve Siro’nun mezkûr tarihinden ve 
Tuna ve İstipan ve Sapanlı Ohannes ve Temru’nun der-dest olacakları günlerden 
ibtidâ-i beşer sene müddetle kal‘a-i bend idilmelerine ve Mardi veledi Ağaca’nın 
akîb-i cürmde refiklerinden merkûm İğvali girift eylediği cihetle kanûnnâme-i 
mezkûrun altmış beşinci maddesi hükmünce cezâdan muâfiyetle bir buçuk sene 
müddet-i zabtiyye nezâret tahtında bulundurulmasına vicâhen ve gıyâben hükm 
olunduğu hakkında Vilâyeti mezkûre istinâf mahkemesi cezâ dairesinden tanzîm 
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idilen i‘lâm Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tedkîk hükm 
vicâhı cenâi cüretlerinin usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnlarım ahkâmına muvâfık olarak tasdîk eylediği umûr-ı adliyye ve müzâheb 
nezâretimizden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet araf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil-i merkûm Varicabet Markara veledi 
Manuk hakında madde-i mezkûre zeyli hükmüne tevfîkân i‘dâm cezâsının icrâ ve 
diğerleri haklarında dahi bâlâda beyân olunduğu vechile ber-mûcib-i kanûn-ı 
mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ itdirilmesine i‘tinâ mübâderet eyleyesin. Fî 4 
Cemâziye’l-evvel [1]311 M. 13 Kasım 1893 Mukâbele olmuşdur.  

Der-kenâr: Tashîh olduğu vechile tebdîl ve battali müsveddesine merbût katî‘ 
cevabına vaz‘ olmuşdur.  

Hüküm 2: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Girid Vilâyeti valîliği vekîli olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâil olan vezîr-i dirâyet-
semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya hükümki. 

Yâverizâde Tevfik Beğin vukû‘ bulan katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan 
eşhâsın icrâ kılınan muhâkeme-i aleynalarında bunlardan Kidonya Kazâsı’nda vâki‘ 
Pirgos Yiloter Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lavtaki Karyeli Yorgi veledi Papa Petr ve Papazaki 
ve Antoni veledi Dimitri Lara Necaki nam şahısların adâvet-i sabıklarından nâşi 
evvelce fî‘l-i katli beyinlerinde bi’l-tasavvur Tevfik Beğin çiftliğine gidub mûmâ-
ileyhi pulma kurşun ve saçma mamlû tüfenklerini endaht iderek şakağından ve 
omuzlarından taammüden cerh ve katl eyledikleri ve Amanoil veledi Kostandi 
Hacizaki ve Arnidi veledi Dimitri Lara Nacaki ve Tühari veledi Tüzur ve 
Panatvazaki ve İsfakya Kazâsına tâbi‘ La-Nopoli Nâhiyesi’ne muzâf La-Nopoli 
Karyesinde mütevellid ve mezkûr Otraki Karyesinde mütemekkin Yorgi veledi 
Yirunimo Sefak Yanaki nam şahısların dahi maktelde hazır bulunarak asl-ı fâil cerh 
olanlara fî‘len mu‘âvenetde bulundukları ve ittihâ şâhidlerinden bulunan Panatvazaki 
nam karındaşların maktûle ıtlâk silâh sedâları işidildiğinden birkaç dakika sonra 
mütemmun merkûmûnun Otraki Karyesine doğru süratle koşub gelmekde olduklarını 
müşâhede ve müttehemlerden Yorgi Papazaki ve diğer Yorgi’nin facîa-i katlin vukû‘ 
ceryanını nafl ve hikaye iderler iken istima‘ eyledikleri ma‘a’l-yemin vukû‘ bulan 
ihbârât müttehemlerden Amanoil Hacazaki ve Tühari’nin tahkîkât-ı evveliyede cerh-i 
mezkûrun sûret-i îka‘ına dâir mufâssalen vukû‘ bulan ifâdelerine muvâfık ve 
mutâbık gelmesi emârât ve tabîb raportu mündericâtıyla sâbit olduğuna ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesinde bir kimsenin taammüden 
kâtil olduğu tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur ve yüz yetmiş beşinci 
maddesinde dahi muîn-i kâtil olan kimse muvakkaten küreğe konulur deyü muharrer 
bulunduğuna binâen merkûmandan Yorgi veledi Papa petr ve Papazaki ve Antoni 
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veledi Dimitri Lara Nacaki’nin i‘dâmlarına ve Emanoil veledi Kontandi Hacizaki ve 
Arsinidi veledi Dimitri Lara Nacaki’nin hükm-i sani mûcibince derece ve 
mu‘âvenetlerine göre on beşer ve Tühari veledi Tüzari Panatvazaki ve Yorgi veledi 
Peronimo Sefakyaki’nin dahi beşer sene müddetle küreğe konulmaları hakkında 
Girid Vilâyeti istinâf cezâ mahkemesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i 
cezâ dairesince lede’l-tedkîk bunlar hakkında virilen hükümler cezâ kanûnnâme-i 
hümâyûnum ahkâmına mutâbık ve Girid usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye kanûnuna dahi 
muvâfık göründüğü cihetle tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve 
iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile iistinâf idilmiş 
ve ol-vechile icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin ber-minvâl-i muharrer merkûmûndan 
Yorgi veledi Papa petr ve Papazaki ve Antoni ve Dimitri Lara Nacaki’nin 
i‘dâmlarına ve diğerleri hakkında dahi bâlâda beyân olunan mu‘âmele-i 
kanûniyyenin îfâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Cemâziye’l-evvel [1]311 M. 18 
Kasım 1893 Mukâbele olmuşdur.  

Hüküm 3: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet 
semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya hükümki. 

Resmo ahâlisinden Mehmed Kurnari’nin vukû‘ bulan katlinden dolayı cinayetle 
ittihâm olunan eşhâsdan Resmo Kazâsına tâbi‘ Rutika Karyesi ahâlisinden ve kasab 
esnâfından Metveil veledi İlya Koda Laki’nin katl-i mezkûre taammüden cüreti 
inde’l-muhâkeme ihbârât ve emârât ile sâbit olmuş ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunmuş 
olduğundan bu hükme tatbîkân merkûmûn i‘dâmına ve Kostandi veledi Nikola muîn-
i kâtil olmak üzere kanûn-ı mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesine tevfîkân beş 
sene müddetle küreğe konulmasına ve Yorgi veledi Estelya Nevko Cevraki ve Vasil 
Milonaki nam şahısların dahi beraatlerine dâir Resmo Cinayet Mahkemesinin i‘lâmı 
Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tedkîk bu bâbdaki temyîz-i 
istidânâmelerinde münderic i‘tirâzının mûcib-i nakz olacak ve kanûna tatbîk idilecek 
cüretleri görülmeyub hükm-i lâhıkın Girid usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye kanûnuyla 
cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına muvâfık görüldüğü cihetle tasdîk eylediği 
umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı 
eşref-i padişâhâneme ‘arz ile istizân idilmiş ve mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve 
mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz merkûm Menoil’in zikr olunan yüz yetmişinci madde-i 
kanûniyye hükmüne tatbîkân i‘dâm itdirilmesine ve diğerlerinin haklarında dahi 
bâlâda beyân olduğu vechile mu‘âmele-i mükteziyenin îfâ olunması husûsuna 
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mübâderet eyleyesiz. Fî 9 Cemâziyye’l-evvel [1]311 M. 18 Kasım 1893 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 4: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet 
semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya ve mîr-mîrân-ı kirâmdan Resmo 
Sancağı mutasarrıfı Nusret Paşa dâme ikbâluhû hükümki. 

Üç yüz dokuz senesi Temmuz’unun yirmi ikinci gecesi râhib Nikola ve Ogostaki’yi 
katl ve Aleksandro Papa Dimitro’yu cerh itmek cânibiyle müttehem bulunan üç 
kişinin ceryan iden muhâkemelerinde bunlardan Resmo Kazâsına tâbi‘ Anilaki 
Karyeli Çoban Ahmed bin Ömer Fanalaki ve kazâ-i mezkûrde vâki‘ Beni Karyeli 
Zincir Ahmet bin Mahmodaki nam şahısların evvelce tarîk-i ammden mürûr idecek 
yolcuları katl ve ıtlâk itmek maksadıyla pusu kurdukları mahalleden mürûr iden 
merkûman râhib Nikola ve Aleksandro üzerlerine iki el silâh atub bunlardan Ahmed 
bin Ömer Fanalaki’nin taammüden rahib Nikola’yı katl ve Ahmed bin Mustafa 
Mahmodaki’nin Aleksandro’yu cerh eyledikleri mecrûhun cârihi o gece muhtâb 
münasebetle görüb muahharan teşhis itmesi ve mahalli mezkûr kurbundaki haremde 
mevcûd bulunan Yani Anikazaki ve Nikola Papazaki ile hânesinin damında olan 
Nikola Gavyotaki nam kimesnelerin silâh sedâsını işitmiş olduklarını ma‘a’l-kasem 
[s.155] haber virmelerine ve maktûl Nikola’nın şabusu ve martinden mâada diğer bir 
tüfengin kurşunuyla göğsünden urulub derhal vefât itmiş olduğu tabîb raportunda 
beyân olunmuş ve merkûmanın muhtefî oldukları mahalde bulunan taze atılmış 
martin fişenk kovanıyla tarîkde görülen tüfenk çıkısı dahi müttehem Ahmed 
Fanalaki’nin tüfenk sıkısına müşâbet olduğu lede’l-tatbîk anlaşılmış ve merkûm 
Ahmed Fanalaki’nin mukir bulunması emârâtı ve diğer şahidlerin ifâde ve şehâdâtı 
ile sâbit olduğundan mücriminilerine karâr verilmiş ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmiş beşinci maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunmuş olmağla 
bu hükme tatbîkân merkûm Ahmed Fanalaki’nin i‘dâmına ve diğer Ahmed bin 
Mustafa Mahmodaki’nin dahi kanûnnâme-i mezkûrun yüz seksenıncı maddesine 
tevfîkân ve tarih-i tevkîfi olan üç yüz on bir senesi Muharrem’inin yirmi birinci 
gününden i‘tibâren on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve diğer müttehem 
bulunan Süleyman bin Kanavel Poputaki’nin berâatıyla hükm olunduğuna dâir 
Resmo Sancağı İstinâf Mahkemesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i 
cezâ dairesince lede’l-tedkîk bunlar hakkında virilen hükm-i cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnum ahkâmına mutâbık ve Girid usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye-i kanûnuna 
dahi muvâfık görünmekle tasdîk idildiği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr 
kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân ol-vechile 
icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i muharrer 



381 
 

merkûmûndan Ahmed Fanalaki’nin i‘dâmına ve diğer Ahmed bin Mustafa 
Mahmodaki hakkında dahi mu‘âmel-i mükteziyenin icrâsına mübâderet eyleyesiz. 

 Fî 9 Cemâziye’l-evvel [1]311 M. 18 Kasım 1893 Mukâbele olmuşdur.  

 [S.155/B.79] 

Der-kenâr: İşbu fermân-ı âli mahaline husûsundan mukaddemce kâtil-i merkûm 
Kara Avanes’in vukû‘ vefâtı. Gurre-i Şa‘bân[1]311(7 Şubat 1894) tarihli adliye-i 
tezkeresi mûcibince işbu mahalle-i şerh ve tezkere-i mezkûre zir deftere kayıd 
olmuşdur. 

Hüküm 1: Müşîrân-ı a‘zâm-ı saltanat-ı seniyyemden Haleb Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ Vezîrim Osman Paşa iclâluhûya ve Rum İli Beğler Beğiliği pâyelûlerinden 
Maraş Sancağı mutasarrıfı ve mezkûr mecidî nişân-ı zî-şânının dördüncü rütbesinin 
hâ’iz ve hâmili Nekrir Paşa dâme muâlihûya hükümki. 

Haçin Kazâsı ahâlisinden Yağ Yoğuranoğlu Mehmed ile rüfekasının esnâ-yı râhde 
emvâl ve eşyalarını gasb ve merkûm Mehmed’i katl ve Ali’yi cerh itmekleri 
fî‘llerinden dolayı cinayetle ittihâm olunan Zeytun Kazâsında vâki‘ Yakub Oğlu 
Mahallesi ahâlisinden Küpeli oğlu Karavanoş ve Bozbayır Mahallesi sâkinlerinden 
Kılıç oğlu İval Beğin mahkûmiyetlerini hâvî mukaddema virilen i‘lâm bazı esbâb-ı 
kanûniyye mebnî nakz ile iâde kılınması üzerine tekrar icrâ kılınan muhâkeme-i 
aleynalarında merkûm İval Beğ külliyen münekkir bulunmuş ve merkûm Kara Vanes 
dahi yolcular kendulerine sataşdıkları cihetle İval Beğ ile diğer rüfekası silâh endaht 
eylediklerinde cümlesi yek-diğerine karşub o aralık Bağ Boğuran oğlu Mehmed’in 
kurşun isabetiyle düşdüğünü bi’l-beyân kendüsünu silâh endaht edenlerden istisana 
eylemiş isede bu ta’vîli nefsine mücâzâtdan kurtarmak fikrine müstenid bulunduğunu 
vukû‘ bulan bazı ifâde mütevâzane delâletiyle anlaşılmasına ve maktûl Mahmud dahi 
hal-i hayatında dört nefer Zeytun eşkıya müsellehan yollarını kesub silâh endaht 
eylediklerinde refiki Ali mecrûh olduğu gibi karbıyıklı ve şişmanca bir hristiyanın 
endaht eylediği tüfenk kurşunu dahi kendüsüne isabet eylemiş olduğunu beyân idub 
bu beyânına Kara Vanes’in eşkâline tevâfuk eylemesi emâre-i kaviyesine ve ma‘a’l-
kasem istima‘ olunan vukû‘ ve kâtillerine mebnî ifâde-i mazbûtlarına mürâcaat idilen 
şâhidlerin şehâdet-i vâkıaları dahi katl-i mezkûrun merkûm Kara Vanes’den 
sudûrunu mübeyyin olduğu gibi Ali’nin rovlur kurşunuyla cerh olduğu ve Mehmed 
dahi cefa batınına ve parmaklarına tüfenk kurşunu isabetiyle iki gün sonra vefât 
itdiği tabîb raportunda muharrer bulunmasına ve merkûman müşâhîr eşkıyadan 
Zeytunlu nam Kiş oğlu Kısacık Hanes’in rüfekasından olarak bir müddet dağlarda ve 
kırlarda bu misüllû cerâim-i azîme îka‘ıyla mâlûf iken müsellemâ ile girift oldukları 
evrâk-ı tahkîki meâllerinden mütefehhîm olmasına vesâir-i evveli ve emârâta nazaran 
merkûm Kara Vanes’in kat‘i tarîk yolunda merkûm Mehmed’i katl eylediği ve İval 
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Beğin dahi eşkıyadan olduğu sâbit olduğundan ol-vechile mücriminilerine ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnumun altmış ikinci maddesi zeylinde dağlarda ve kırlarda 
müsellah oldukları halde gezerek rast geldikleri yolcuları tutub soymak fazîhasını 
irtikâb iden eşhâsı kat‘-i tarîk tesmiye olunurlar bu makûleler hal ve sıfatlarına ve 
derece şekâvetlerine göre muvakkat veyahud mueyyid kürek cezâsıyla mücâzât 
olunur fakat içlerinden bu cinayetde sâbıkalu ve şekâvet-i müstemmire ashâbından 
olanlar veyahud tutdukları eşhâsa işkence ve gaddarâne sûretle eziyet idenler veya 
kat‘-i tarîk yolunda adam öldürmüş bulunanların i‘dâmlarına hükm olunur deyü 
muharrer bulunduğuna binâen merkûmandan Kara Vanes’in zeyl-i mezkûrun ikinci 
fıkrasına tatbîkân i‘dâmları ve İval Beğin dahi fıkra-i evveliyesine tevfîkân ve tarih-i 
tevkîfinden i‘tibâren ba‘de’l-teşhîr yedi sene müddetle küreğe konulmasına dâir 
Maraş Bidâyet Mahkemesine cezâ dairesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i 
temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın ahkâm-ı kanûniyye mutâbık 
olduğunun tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretine ifâde ve iş‘âr olunmuş ve 
keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı 
husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr-ileyhimsiz merkûm Küpeli oğlu Kara Vanes ber-
minvâl-i muharrer zeyl-i mezkûrun ikinci fıkrası hükmüne tevfîkân i‘dâmı ve İval 
Beğ hakkında dahi kanûnen bâlâda beyân olunan mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ 
itdirilmesi husûslarına mübâderet eyleyesiz. Fî24 Cemâziye’l-evvel [1]311 M.3 
Aralık 1893 Mu‘âmele olmuşdur.  

Hüküm 2: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Van Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe 
mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Bahri Paşa 
dâme muâlihûya hükümki. 

Van Vilâyeti polisi efrâdından Şeyh Haydarzâde Nuri Efendinin vukû‘ bulan 
katlinden dolayı cinayetle ittihâm olanlardan Misak ve oğlu Dikra’nın vefât 
eylemeleri cihetle mâadasının icrâ kılınan muhâkeme-i aleynalarında bunlardan 
Çerbac Mahalleli Manuk veledi Misak’ın firarî Tirilmezyan Panus ve Ohannes ve 
Haci Hayro ve Celenker Ohannes ile bi’l-müşâvir taammüden ve müştereken katl-i 
mezkûrde cüretleri ve Avedis veledi Melkun ve Arnit veledi İbraham’ın dahi firarî 
refikleri Neşan ve Karakit ve bâlâda muharrü’l-esâmi müttehimlerle birlikde 
müşâvere-i fesâdiyede bulundukları ve bizce diğer Neşan’ın dahi hal ve sıfatlarını 
bilerek merkûmûn hânesinde ihfâ ile yatakluk eylediği cümlesinin taht-ı ikrârlarında 
olması ve merkûm Manola hânesinde bulunan baltanın maktûlen bıçağındaki yaraya 
muvâfık olduğu tabîb raportunda beyân olunması emâresi ve emârât-ı sâire ile sâbit 
olduğundan mücriminelerine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise i‘dâm 
olunur deyü muharrer bulunduğundan kâtillerin bu hükme tevfîkân i‘dâmlarına ve 
Avedis ve Arnit ve Neşan ve Karaki’nin rüesâ-yı fesâdiyeden olmamaları haklarında 
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medâr-ı tahkîf-i cezâ-i ahvâlinden görüldüğünden kanûnnâme-i mezkûrun bir necîyy 
bâbının bir neciyy faslı ilâvesinde fıkra-i ahîresine tevfîkân ve Avedis ve Arnit üç 
yüz on senesi Rebî’ü’l-evvel’inin on ikinci ve Neşan ve Karaki’nin giriftleri 
günlerinden i‘tibâren ba‘de’l-teşhîrât beşer sene müddetle kal‘a-i bend idilmelerine 
ve bizce Neşan’ın dahi kanunnâmenin altmış üçüncü maddesinin fıkra-i ahîresi 
hükmünce sene-i mezkûre Rebiü’l-ahir’inin yirmi altıncı gününden ibtidâ ba‘de’l-
teşhîr altı sene müddetle küreğe konulmasına ve eşhâs-ı sâirenin berâatlerine hükm 
olunduğuna dâir ve Arnit mezkûre istinâf mahkemesi cezâ dairesinden tanzîm idilen 
i‘lâm Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tekdîk hükm-i vicâhı 
cenâi cüretlerinin cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık görülerek 
tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-
ileyhsin merkûmûndan Çerbac Mahalleli Melnuk veledi Misak hakkında 
kanûnnâme-i mezkûrun yüz yetmişinci maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâm cezâsının 
icrâ ve diğerleri haklarında dahi bâlâda beyân olduğu vechile ber-mûcib-i kanûn-ı 
iktizâ iden mu‘âmelenin îfâ itdirilmesi husûslarına i‘tinâya mübâderet eyleyesiz. Fî 
12 Cemâziye’l-ahir [1]311 M. 20 Aralık 1893 Mukâbele olmuşdur. 

 [S.157/B.80] 

Hüküm 1: Vükelâ-yı fihâm saltanat-ı seniyyemden Girid Vilâyeti vâlîliği vekîli olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan vezîr-i dirâyet 
semîrim Mahmud Celaleddin Paşa iclâluhûya asâkir-i şâhânem mîr-i livâlarından 
Kandiye Sancağı mutasarrıfı ve ikinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı 
zî-şânlarınının hâ’iz ve hâmili Hasan Tahsin Paşa dâmet muâlihûya hükümki. 

Üç yüz dokuz senesi Ramazan’ının yedinci günü Knoryo Kazâsına tâbi‘ Bigayazaki 
Karyesi ahâlisinden Mihail Musazaki’nin katli olunmasından dolayı cinayetle ittihâm 
olunan nefs-i İsfakiye kazâsına tâbi‘ Argova Karyesi mütemekkinlerinden Seyfi 
Liyaraki’nin icrâ kılınan muhâkeme-i aleynasında merkûm Minhail ağnam re’y 
itmekde iken müttehem merkûmûn bir nefer refikiyle Mihail’in üzerine atdıkları 
kurşunlardan bir adedi isâbetle yere düşdüğünden merkûm Seyfi yanına gidub 
bıçakla dahi cerh eylediğini ma‘lûmü’l-esâmi şuhûdun an-müşâhedeten ihbâr 
itmelerine ve merkûman Mihail ve Seyfi beyninde ağnam sirkatinde ve bir katl 
maddesinden dolayı mâadât-ı sabıka bulunduğu kezâlik şuhûdun cümle-i ihbârâtdan 
olub maktûlen kable’l-vefât ifadatı dahi bu hali musaddak bulunmasına ve tabîb 
raportuna ve delâil ve emârât ve ihbârât-ı sâire nazarına fî‘l-i katlin merkûm Seyfi 
tarafından müte‘ammid en sudûr itdiği sâbit olduğundan mücriminine karâr verilmiş 
ve ceza-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesinde bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü 
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muharrer bulunmuş olmağla bu hükme tatbîkân merkûm Seyfi’nin i‘dâmına hükm 
olunduğuna dâir Kandiye Bidâyet Mahkemesi ceza dairesinden tanzîm idilen i‘lâm 
Der-Saâdetim mahkeme-i temyîz-i ceza dairesince lede’l-tedkîk kâtil-i merkûm Seyfi 
Liyaraki hakkında ceryan iden tahkîkât ve muhâkeme-i usûl muhâkemât-ı cezaiyye 
kanûnuna muvâfık ve lâhık olan i‘dâm karârı dahi ceza-i kanûnnâme-i hümâyûnum 
ahkâmına mutâbık olmağla tasdîk eylediği umûr-ı adliyye ve müzâheb 
nezâretimizden ifâde ve iş‘âr kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz icrâsı bâlâda beyân 
olunan madde-i kanûniye hükmüne tatbîkân kâtil-i merkûmûn Seyfi liyeraki’nin 
i‘dâm itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 14 Cemâziye’l-ahir [1]311 M. 23 
Aralık 1893 Mukâbele olmuşdur.  

Hüküm 2: Vüzerâ-yı A‘zâm Saltanat-ı Seniyyemden Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Abidin Paşa iclâluhûya hükümki.  

Memâlik-i Mahrûsem Şâhânemde bulunan teb‘â-i mülûkânemden Ermeni Cemaatini 
hükümet-i seniyyem aleyhine tahrîk ve fesâd sâi‘ olarak bu sırada Osmancık ve 
maden potalarını ta‘riz ile gasb ve gârete ve asker-i zabtiyye-i şâhânemden İbrahim 
ve Yahya ve Sürücü İsmail ve Arabacı Köse Hasan’ı katl ve ihnâka cüret itmiş olan 
işçi Parsih oğlu Kele’nin ve işbu şekâvet ve fazayihde merkûm ile müşterek olan 
Gerunlu Torus ve Çavuş oğlu Mustafa ile rüfekâsı üzerine silâh endaht ve merkûm 
Mustafa’yı cerh ve katl iden Arzuman oğlu Ohannes ve selefü’l-isim Arabacı Köse 
Hasan’ın maktûlünde müşterek bulunan Yakup oğlu Panos ve Geriz Torus oğlu 
Mihrican nam şahısların icrâ kılınan muhâkemelerinde şu sûretle fazîha-i katle 
mütecâsir oldukları sâbit ve mütehakkık olarak cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum 
ahkâmına tevfîkân cinayetle bi’l-ittihâm i‘dâmlarına hükm olunduğuna hâvî Ankara 
İstinâf Mahkesmesinden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâmın mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesince dahi tedkîk ve hükm-i vâki‘ bâ-i‘lâm tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz 
nezâretinden Bâb-ı Âlimize iş‘âr ve bu husûsu müteâlik evrâk tesyâr olunmasıyla 
meclis-i mahsûsa vükelâ-yı fihâmımda lede’l-mutâlaâ merkûm Kele’nin ve Toros ve 
Ohannes ve Panos ve Mihrican’ın cerâim-i siyâsiye ile beraber bi’l-fi‘l katl ve ihnâk 
gibi cinayet-i azîmeye irtikâb eylediklerinin inde’l-muhâkeme tebeyyün ve tahakkuk 
itmesine mebnî ber-mûcib-i hükm ve i‘lâm icâb-ı kanûna tevfîkân i‘dâmları tezekkür 
olunarak keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile istizân idilmesi üzerine ol-
vechile irâde-i seniyye-i şehr-i yârenem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın 
sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil ve canî muhakkak bulunan merkûm Kele’nin ve Toros 
ve Ohannes ve Panos ve Mihrican haklarında lâhık olan hükm-i i‘dâmın orada alenen 
icrâ ve bu sûretle emsâline ibret ve intibâh irâe idilerek netice-i icrâat-ı der-bâr-ı 
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şevket karâr mülûkâneme iş‘âr ve inbâ eyleyesiz. Fî 11 Muharrem [1]311 M. 25 
Temmuz 1893 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Çatalca sancağı mutasarrıfı olub 
ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Cevad Beğ 
dâme uluvvuhûya hüküm ki. 

Silivri kasabasında mukîm itmekci esnâfından Yanyalı Baba Nikola oğlu Yani’nin 
balta ile başına urub katl ve ıtlâk eylediğinden dolayı cinayetle ittihâm olunan 
Istranca Karyeli itmekçi Vasil’in fi‘l-i mezkûrde taammüden cüret ve karındaşı 
İstimat’ın dahi muîn-i kâtil olduğunu inde’l-muhâkeme-i sâbit olmuş ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnumun yetmişinci maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil 
olduğu tahakkuk ider ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer 
bulunduğundan bu hükme tatbîkân merkûm Vasil’in i‘dâmına ve karındaşı İstimat’ın 
dahi muîn-i kâtil olmak üzere kanûn-ı mezkûrun yetmiş beşinci maddesine tevfîkân 
ve bidâyet tevkîfi olan üç yüz on bir senesi Muharrem’inin on sekizinci gününden 
i‘tibâren dört sene müddetle küreğe konulmasına dâir Çatalca Sancağı Bidâyet 
Mahkemesi cezâ dairesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkem-i temyîz-i cezâ dairesince 
bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnum ahkâmına muvâfık göründüğü cihetle tasdîk idildiği umûr-ı adliye ve 
müzâheb nezâretimizden ifâde ve iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki mutasarrıf müşâr-ileyhsin merkûm 
Vasil’in zikr olunan madde-i kanûniyye hükmüne tatbîkân i‘dâm itdirilmesine ve 
karındaşı İstimat hakkında dahi bâlâda beyân olunduğu vechile ber-mûcib-i kanûn-ı 
mu‘âmele-i mükteziyenin îfâ olunması husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 23 
Rebî’ü’l-âhir [1]313 M. 11 Aralık 1895 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Vüzerâ-yı A‘zâm Saltanat-ı Seniyyemden umûr-ı zabtiyemiz nâzırı olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Nazım Paşa iclâluhûya hüküm ki.  

Ermeni erbâb-ı fesâdı tarafından Galata Yeni Hânda mukîm Şahbaz Efendi’ye 
tehdîdâmîz mektup irsâliyle akçe taleb eylemeğe teşebbüs eyledikleri sırada Polis 
Halil Efendiye icrâ-yı vazife esnâsında cerh ve katl eylemiş olan Mercan’da Ali Paşa 
Han kahvecilik iden Çemişgezekli Toros oğlu Oseb nâm-ı diğer Karabet ve Gedik 
Paşa’da mukîm Tekfurdağlı Agob oğlu Kunduracı Gigork nâm-ı diğer Leon’un 
vicâhen ve firarî Senabat ve Mardiros’un gıyâben icrâ kılınan muhâkeme-i 
aleynalarında merkûmûndan Oseb nâm-ı diğer Karabet Turuşan cemiyet-i fesâdiyesi 
efrâdından olub refikleri merkûmûn Gigork ve firarî Senabat ve Mardiros ile Şahbaz 
Efendi’den taleb idilmiş olan para virilmediği takdîrde mûmâ-ileyh katl ve ıtlâk 
itmek üzere Galata’da vâki‘ meyhânede bi’l-istimâ‘ müsellah oldukları halde mûmâ-
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ileyh Şahbaz Efendi’nin bulunduğu hâne muvâseletlerinde bir gürültü olması üzerine 
merkûm Oseb nâm-ı diğer Karabet hâmil olduğu iki aded rovlor silâhını endaht 
iderek mûmâ-ileyh Halil Efendi’yi urduğunu ikrâr ve Gigork nâm-ı diğer Leon dahi 
merkûm Oseb’ın ifâdesi ve kendusinin dahi müsellah olarak yeni hânda girift 
idildiğini tasdîk ve i‘tirâf iderek bu sûretle cemiyeti fesâdîyenin maksadını icrâ 
veyahud bir şahsa veyahud müteaddid eşhâsa sûikasd içün her ne şekil ve sûretde 
olursa olsun eslaha ve alet ve edevât-ı sâire carihi ve mehleke icâd ve i‘mâl ve 
istihsâr iden veyahud Taniş şahıs madde-i fesâd ve katl-i fî‘le çıkar ise i‘dâm olunur 
deyü muharrer bulunmasına olduğu cihetle bunların i‘dâmına hükm olunduğuna hâvî 
cinayet mahkemesinden tanzîm olunan i‘lâmın mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince 
dahi tedkîk ve hükm-i vâki‘ tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden bâ-tezkere 
Bâb-ı Ali’mize iş‘âr olunmasıyla keyfiyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki nâzır müşâr-ileyhsin merkûmûn Toros oğlu Oseb nâm-ı diğer Karabet 
ve Agob oğlu Gigork nâm-ı diğer Leon ve firarî Senabat haklarında lâhık olan hükm-
i i‘dâmın icrâsı husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî1 Muharrem [1]314 M. 12 Haziran 
1896 Mukâbele olmuştur.  

 [S.158/B.81] 

Hüküm 1: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden umûr-ı zabtiye nâzırı olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Nazım Paşa iclâluhûya hükümki. 

Rüsûmat-ı eşya-yı ayniyye vezne mu‘âveni Yozgadlı Sîne Kerem Efendi’yi katl ve 
jandarma onbaşısı Süleyman’ı katl kasdıyla cerh eylemesinden dolayı cinayetle 
ittihâm olunan Bursa’da Cengiler Köylü olub Üsküdar’da bahçıvanlık iden Tavfun 
oğlu Karakin’in icrâ kılınan muhâkeme-i aleynâsında inkâr cerh itmiş isede 
merkûmûn ahz u girift olunduğu esnâda vukû‘ bulan suâle cevaben o benim 
memleketinde anamı babamı yakdı bende onu urdum deyü ikrâr ve i‘tirâf cerh 
eylediği sâbit ve mütehakkık olarak ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu 
tahakkuk eyler ise kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunduğundan 
merkûmûn eâzzım cürmü olan katl-i fî‘liden dolayı madde-i mezkûre hükmüne 
tatbîkân i‘dâmına hükm olunduğunu hâvî cinayet mahkemesinden tanzîm olunan 
i‘lâm-ı mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince dahi tedkîk ve hükm-i vâki‘ tasdîk 
eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretineden Bâb-ı Âli’mize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhânem ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki nâzır müşâr-ileyhsin 
merkûm Tavfun oğlu Karakin hakkında lâhık olan hükm-i i‘lâmın icrâsı husûsuna 
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mübâderet eyleyesin. Fî 11 Muharrem [1]314 M. 22 Haziran 1896 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 2: Müşîran-ı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Tevfik Paşa iclâluhûya Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinde Yozgad 
Sancağı mutasarrıfı ve ikinci rütbe nişân-ı zî-şânının hâ’iz ve hâmili Cafer Paşa 
dâmet muâlihûya hükümki. 

Şirket-i fesâdiye namına olarak Osmancıklı İskeleb Kazâları arasında Direkli 
derbendi civârında mürûr iden Amasya Postanesine tasallut itmek ve a‘kiben 
Çorum’un Çaycıbeli derbendinde müstahdem zabtiye süvârilerinden İbrahim’i 
martini tüfengi kurşunuyla ammden cerh ve katl ve Çorum civârında Seydem 
Karyesini basmağa cüret eylemek fî‘llerinden dolayı cinayetle ittihâm olunan Hacı 
Köy ahâlisinden Loret oğlu Kasbar ve Arabacı Benet oğlu Servepa nam şahıslarla 
bunlara akçe ve silâh ve fişenk ve at ve alat gibi esbâb-ı şekâvetlerini tehiye ve 
istihsâr itmelerinden nâşi kezalik cinayetle ittihâm bulunan ve şirket-i mezkûre 
erkânından olan merkûm Kasbar’ın pederi Loret oğlu Ohannes ve amucası Loret 
oğlu Ahob ve eniştesi Akkaş oğlu Avedis’in mahkûmiyetlerini hâvî mukaddema 
virilen i‘lâm bazı esbâb-ı kanûniyyeye mebnî nakz ile iâde kılınması üzerine tekrar 
icrâ kılınan muhâkeme-i aleynalarında merkûmûn ef‘âl-i mezkûreye cüretlerini 
eğerci inkâr eylemiş iselerde istintâklarındaki ifadat-ı mazbûtlarına mügâyir ta’vîl ve 
ta‘lîlleri vâhî olarak esbâb-ı kanûniyyeye makrûn olmadığından ve istimâ‘ idilen 
şâhidlerin şehâdet ve ifâdâtı ve emârât-ı sâire ile ef‘âl-i mezkûreye cüretleri sâbit 
olduğundan mücriminilerini ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun elli sekinci 
madde-i muadelesi zeylinin birinci fıkrasında bir heyet-i fesâdiyenin maksadını icrâ 
veyahud bir şahsa veyahud müteaddid eşhâs mûin-i kasd içün her ne şekil ve sûretde 
olur ise olsun eslaha-i nariyye ve alet ve edevât-ı sâire cârihi ve mehleke-i icâd ve 
i‘mâl ve istihsâr iden veyahud taşıyan şahıs madde-i fesâd ve katl-i fî‘le çıkar ise 
i‘dâm olunur deyü muharrer bulunmuş olmağla bu hükme tatbîkân merkûmûndan 
Kasbar ve Ohannes ve Serveli’nin i‘dâmlarına ve kanûnnâme-i mezkûrun altmış 
üçüncü maddesine tatbîkân ve tarih-i tevkîflerinden i‘tibâren merkûmûndan Avedis 
ve Agoben dahi ba‘de’l-teşhîr beşer sene müddetle küreğe konulmalarına dâir 
Yozgad Bidâyet Mahkemesinin i‘lâmı Der-Sa‘âdet’im mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesince bi’l-tedkîk hükm-i lâhık usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık olduğundan tasdîk eylediği umûr-ı 
adliyemiz nezâretinden ifâde ve iş‘âr olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr-ileyhsiz 
merkûmûndan Kasbar ve Sevriyi ve Ohannes haklarında i‘dâm cezâsının icrâ ve 
Avedis ve Agob hakkında dahi ber-minvâl-i muharrer mu‘âmele-i mükteziyyenin îfâ 
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itdirilmesi husûslarına mübâderet eyleyesiz. Fî 19 Muharrem [1]314 M. 30 Haziran 
1896 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden umûr-ı zabtiyyemiz nâzırı olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Nazım Paşa iclâluhûya hükümki.  

Bâb-ı Âli mabû‘at-ı ecnebiye kalemi ketebesinden Yozgadlı Hambarsum Efendi’nin 
Gedik Paşada kâin hânesinin önünde oturmakda iken cerh ve katl olunmasından 
dolayı cinayetle ittihâm olunan Tekfurdağlı olub Akarçeşme’de Kunduracı Hacı 
Beğin yanında kalfalık itmekde olan Esadver oğlu Kalves’in icrâ kılınan 
muhâkemesinde müttehem merkûm inkâr-ı cerh itmiş isede istimâ‘ idilen şâhidlerin 
şehâdet ve ifâdâtı ve emârât-ı sâire ile merkûmûn fî‘l-i mezkûre cüreti sâbit 
olduğundan mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesinde bir kimsenin müte‘ammid en kâtil olduğu kanûnen tahakkuk ider ise 
i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunmuş olmağla bu hükme tatbîkân 
merkûmûn i‘dâmına hükm olunduğunu hâvî cinayet mahkemesinden tanzîm olunan 
i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince dahi tedkîk ve hükm-i lâhık usûl-ı 
muhâkeme-i cezâiyyeye ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık 
olduğunun tasdîk eylediği Umûr-ı Adliyemiz nezâretinden Bâb-ı Âli’mize iş‘âr 
olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcîbince 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki nâzır 
müşâr-ileyhsin merkûm Asadur oğlu Kalos hakkında lâhık olan hükm-i i‘lâmın icrâ 
itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 19 Muharrem [1]314 M. 30 Haziran 
1896 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden umûr-ı zabtiyye nâzırı olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Nazım Paşa iclâluhûya hükümki. 

Tüccardan Karaközyan Dikran Efendi’nin katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan 
Ermeni erbâb-ı fesâdından Kandilli’de mukîm Estanay Tatyos oğlu Kunduracı 
Hamparsum vicâhen icrâ kılınan muhâkeme-i aleynasında her nekadar inkâr-ı cerh 
itmiş isede Karagözyan Dikran Efendi’nin kable’l-vefât zabt idilen ifâdesinde 
kendüsünun cârihi uzun boylu ve kahverenginde ceket ve botur iktisâ ider bir şahıs 
olduğunu beyân itmesine ve merkûm Hamparasum dahi uzun boylu olmakla beraber 
bi’l-suyûm üzerinde bulunan ceketi kahverenginde bulunmasına ve istimâ‘ idilen 
şuhûd ifâdâtında merkû Hamçar Savmek sarhoşluk ilcaatıyla Hanaki’nin 
gazinosunda Karagözyan Dikran Efendi’ye sekiz kama saplamakda bir adamı dişle 
boğazlayamaz mı demiş olmasından ve madât-ı sâireden fî‘l-i katle cüreti sâbit 
olmasına mebnî mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise i‘dâm 
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olunur deyü muharrer olduğundan bu hükme tatbîkân merkûmûn i‘dâmına hükm 
olduğunu hâvî cinayet mahkemesinden tanzîm olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i 
cezâ dairesince tedkîk ve hükm-i vâkıan usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyyenin ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık olduğunun tasdîk eylediği umûr-ı 
adliyemiz nezâretinden Bâb-ı Âli’mize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i 
padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki nâzır-ı müşâr-ileyhsin merkûm 
Tatyos oğlu Kunduracı Hamparsum hakkında lâhık olan hükm-i i‘lâmın icrâ 
iddirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 20 Muharrem [1]314 M. 1 Temmuz 
1896 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 5: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan yâverân-ı şehr-i yaraneme Manastır 
Vilâyeti Vâlîsi olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil 
olan Abdulkerim Paşa ve Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Görice Sancağı 
mutasarrıfı Ferid Paşa dâmet muâlihûya hükümki. 

Varda Karyesi ahâlisiden Pavlo ve mahdûmu İlya’nın husûmet-i sâikasıyla katline 
müte‘ammid  mücâseret eyledikleri inde’l-muhâkeme sâbit olan Jojel Karyeli Dimitri 
veledi Yorgi’nin vicâhen ve firarî Ligor’un gıyâben icrâ kılınan mürâfa‘a-i 
şer‘îyyelerinde dört maktûlanın bi’l-beyânata [s.161] ma‘ârazadan men‘ 
olunduklarına dâir Görice Sancağı niyâbet-i şer‘îyyesinden virilub cânib-i fetvâ-i 
penâhiyeden tasdîk kılınan i‘lâm-i şer‘î kâtil-i merkûmûn i‘dâm cezâsıyla icrâ-yı 
mücâzâtlarına dâir livâ-i mezkûr bidâyet mahkemesi cezâ dairesindenl lâhık olan 
i‘lâm ahîrde merkûm Dimitri veledi Yorgi’nin kâtil-i müte‘ammid  olduğu sâbit 
olmasına mebnî cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum yüz yetmişinci maddesinde bir 
kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk ider ise i‘dâm olunur deyü 
muharrer bulunduğundan bu hükme tatbîkân merkûm hakkında virilen hükm-i 
vicâhının mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde bi’l-tedkîk usûs-ı muhâkemât-ı 
cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına muvâfık göründüğü cihetle 
tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden iş‘âr kılınmış olmasıyla keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf 
müşâr-ileyhimsiz merkûm Dimitri veledi Yorgi’nin bâlâda zikr olunan madde-i 
kanûniyye hükmüne tevfîkân i‘dâm itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz.  

Fî 8 Rebî’ü’l-evvel [1]314 M. 15 Ekim 1896 Mukâbele olmuştur.  

 [S.160/B.82] 

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Yanya Vilâyeti Vâlîsi ve kumandanı 
olub birinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil 
olan Hıfzı Paşa ve Rumili Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Ergiri Sancağı mutasarrıfı 
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ve ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili Cevdet Paşa 
dâmet muâlihûya hükümki.  

Koroleş Kazâsı’nın merkezi olan Nefs-i Koç Kasabası ahâlisinden müsellah Eldin 
bin Gülfezâde Şakir Beğin keyfiyet-i katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan 
maktûl-ı mûmâ-ileyhin üveğ validesi otuz beş yaşında Fatma bint Mustafa’nın icrâ 
kılınan muhâkemesinde mezbûre Fatma kama ile maktûl-ı mûmâ-ileyh birkaç 
yerinden cerh itdiğini istintâkında ikrâr idub Hüseyin tariyatdan maktûl mûmâ-ileyh 
elbisesiyle yatak ve yorgan ve yasdığı kilidli olan odası derûnunda ve yataklığı 
altında ve ucunda insan kanı görülen mezkûr kama dahi kendüsünun sandukunda 
bulunduğu cihetle merkûmanın fî‘l-i katle cüreti sâbit olduğundan mücriminine ve 
cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci maddesinde bir kimsenin 
taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise i‘dâm olunur deyü muharrer 
olmasıyla bu maddeye tatbîkân i‘dâmına hükm olunduğunu hâvî Ergiri Sancağı 
Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinden tanzîm olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesince bi’l-tedkîk hükm-i vâkıan usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbıkını tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz 
nezâretinden Bâb-ı Âli’mize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme 
lede’l-‘arz mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağın sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr-ileyhimsiz merkûm Fatma hakkında 
lâhık olan hükmün icrâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 5 Şevvâl [1]314 
M. 5 Mart 1897 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Refik Beğ dâme uluvvuhû 
Kastamonu Kazâsı nâib ve müftîsine ve a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hükümki. 

Kastamonu Vilâyetinde Akkaya Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ceyan Karyesi ahâlisinden Bilanik 
oğlu Memiş bin Mustafa katl ve nefsini ihrâk iden Karabanek oğlu Ali’nin vârisan-ı 
maktûlden zevce-i menkûha-i metrûkesinden mütevellid merkûmûn ferraşından hâsıl 
sulbî kebîr oğulları İsmail ve Mustafa muvâcehesinde mürâfa‘a-i şer‘îyyesi bi’l-icrâ 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olarak ol-bâbda Kastamonu niyâbet-i şer‘îyyesinden 
tanzîm olunan i‘lâm müfâdı kâtil-i merkûm Karabanek oğlu Ali’nin maktûl-ı mezbûr 
Memiş mûcib-i kısâs olan katl ile katl eylediği hakkında ikrârı bu bâbda istimâ‘ 
olunan şuhûdun şehâdetleriyle ba‘de’l-subût kâtil-i merkûmûn verese-i kâtil 
huzurlarında kısâsına hükm olunduğu beyândan ibâret olub bu sûretle maktûl-ı 
mezbûrun veresesinden hiçbiri kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulha rağbet 
itmedikleri halde bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı iktizâ 
ideceği zahr-ı i‘lâma cânib-i fetvâhâneden işaret olunmuş ve mûcibince vârisan-ı 
maktûl kâtil-i merkûmûn kısâsdan ‘afv itmedikleri halde icrâ-i kısâs hakkında lâzım 
gelen emr-i şerîfimin ısdârı umûr-ı adliyemiz nezâretinden iş‘âr kılınmış olmasıyla 



391 
 

ketfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî-i müşâr ve nâib ve 
müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz kâtil-i merkûm Karabanek oğlu Ali vârisan-ı 
merkûman tarafından kısâsdan ‘afv olunmadığı halde icrâ-yı ahkâm-ı şerî‘at-ı 
garrâya müsâberet eyleyesiz. Fî 25 Zî’l-ka’de [1]314 M. 27 Nisan 1897 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 3: Mütehayyizân-ıferîkân-ı kirâmdan Yanya Vilâyeti Vâlîsi ve kumandanı 
olub murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Hıfzı Paşa dâmet muâlihûya hükümki. 

İlga-yı şûriş ve fesâd ile memâlik-i mahrûse-i şâhânemden bir kıt‘asını Havza-i 
hükümet-i seniyyemden çıkarmak maksad hainanesiyle Yunanistan’da teşekkül iden 
müsellehan hudûd-ı hâkâniyemize bi’l-tecâvüz kuvve-i tenkîliyye-i askeriyyeye 
karşuda istimâl silâha ve bir Arnavud bekçiyi katl ve ıtlâka cüret eyleyen kırk kişiden 
ibâret eşkıya çetesi efrâdından olduğu beyân ve iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle 
ittihâm olunan teb‘â-i Yunaniyeden ve Tırhala Kazâsına tâbi‘ perbut Karyesi 
ahâlisinden yirmi beş yaşında İstar Yunaki’nin icrâ kılınan muhâkemesinde ber-
vech-i iddi‘â cemiyet-i fesâdiye efrâdından olub kendilerini ta‘kîb iden asâkir-i 
şâhâneme silâh atdığı vâki‘ olan ikrârına inzimâm iden delâil ve emârât-ı sâire ile 
sâbit olduğundan ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun elli 
dördüncü maddesi ilâvesinin birinci fıkrasında Memâlik-i Devlet-i Âliyye’min bir 
kıt‘a veya bir cüz’ini yahud Vilâyeti mümtâzesinden birini kâmilen veya kasemen 
diğer bir vilâyet mümtazeye cebren ilhâk itdirmeğe veyahud ale’l-ıtlâk Memâlik-i 
Devlet-i Âliyye’min bir kıt‘asını irâde-i hükümetden çıkarmağa teşebbüs iden 
kimseler i‘dâm olunur deyü muharrer olduğundan bu maddeye tatbîkân i‘dâmına 
hükm olunduğunu hâvî Yanya Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinden tanzîm 
olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i dairesince bi’l-tedkîk hükm-i lâhıkın usûl-ı 
muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbıkı tasdîk 
eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden Bâb-ı Âli’mize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet 
taraf-ı eşref-i padişâhâneme lede’l-‘arz mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm İstar 
Yunaki hakkında ber-minvâl-i muharrer lâhık olan hükmün icrâ itdirilmesi husûsuna 
mübâderet eyleysin. Fî 5 Muharrem [1]314 M. 16 Haziran 1897 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Trabzon Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişan-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Kadri Beğ dâme 
uluvvuhûya ve Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Lazistan Sancağı mutasarrıfı ve üçüncü 
rütbe mecidî nişân-ı zî-şânının hâ’iz ve hâmili Mustafa Beğ dâme uluvvuhûya hüküm 
ki. 
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Rize kazâsına merbût Kokuz karyesi ahâlisinden Sadüddin oğlu Salih’in hânesine 
ateş virerek hâneden çıkub canını kurtarmağa çalışanlardan merkûm Salih ve zevcesi 
mühtedî Havva’nın müsâfirlerden Van Şerîfi İhrak ve çocukları haciri kurşunuyla 
ıtlâk ve Hacı Osman’ı cerh itdiği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm 
olunan Kızılot Karyeli Yorgi oğlu Deli Lazar’inin icrâ kılınan mahkemesinde [s.162] 
mezbûre Havva’nın bi’l-ihtidâ Salih’a varmasından müttehasıl garaz ve husûmet-i 
saikasıyla fî‘l-i mezkûre cüreti huzurda kasemen ikrâr itmesiyle sâbit olmuş 
olduğundan mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesinde bir kimsenin müte‘ammid en kâtil olduğu tahakkuk ider ise kanûnen 
i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer bulunmuş olmağla bu hüme tatbîkan merkûm 
i‘dâmına hükm olduğu hâvî Canik Sancağı Bidâyet Mahkemesi dairesinden tanzîm 
olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince dahi tedkîk ve hükm-i lâhık usûl-ı 
muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık 
olduğunun tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden Bâb-ı Alimize iş‘âr 
olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî 
müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz merkûm Yorgi oğlu Deli Vazari hakkında 
lâhık olan hükm-i i‘dâmı icrâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesiz. Fî 7 
Cemâziye’l-evvel [1]315 M. 4 Ekim 1897 Mukâbele olmuştur.  

 [S.162/B.83] 

Der-kenâr: Hadice ile merkûm vârisanı İbrahim’in i‘dâmlarına bedel küreğe vaz‘i 
hakkında. Fî 11 Cemâziye’l-evvel [1]316/27 Eylül 1898 tarihli ve 544 numaralu 
şeref sudûr buyurulan irâde-i seniyye mûcibince diğer emr-i âli yazılmışdır. İrâde-i 
seniyye-i me’mûrine iâde olunmuşdur.  

Hüküm 1: Vüzerâ-yı saltanat-ı seniyyemden şehir emîni olub murassa‘ osmanî ve 
mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’îz ve hâmil olan Vezîrim Rıdvan Paşa iclâluhûya 
hükümki. 

Çekmece-i sagîr Kazâsına merbût büyük halefli sekenesinden Tosun nâm-ı diğer 
Salih Pehlivan’ın keyfiyyeti katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan zevcesi yirmi 
beş yaşında Hadice ile ve Varnalı yirmi sekiz yaşında İbrahim Pehlivan’ın vicâhen 
ve mükerreren icrâ kılınan muhâkeme-i aleynalerinda her ne kadar merkûm İbrahim 
Pehlivan inkârı cürm itmiş isede mezbûre Hadice münasebât gayr-i meşrûada 
bulunduğu mezbûr İbrahim ile ıtlâkı kararlaşdırdıkları zevci Tosun Pehlivan’ı 
uykuda basdırub İbrahim boğazından ve kendüsü husyetinden sıkarak ıtlâk itdikleri 
ikrâr eylemesine ve mezbûrenin ifâdesi muâyene raporu mündericâtı ve emârât-ı 
mevcûdenin ve aleti ve şehûd müteâddenin şehâdeti ilede müebbed bulunmasına 
nazaran merkûman İbrahim Pehlivan ve Hadice’nin tasavvur ve tasmîm ile Tosun 
Pehlivan’ı ihnâk ve ıtlâk itdikleri tahakkuk eylediğinden mücriminilerini ve cezâ-i 
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kanûnnâme-i hümâyûnumun bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen 
tahakkuk eyler ise i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer olan yüz yetmişinci 
maddesine tatbîkân i‘dâmlarına hükm olunduğu hâvî cinayet mahkemesinden tanzîm 
olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince tedkîk ve hükm-i vâkıa usûl-ı 
muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum ahkâmına mutâbık 
olduğunun tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden Bâb-ı Âlimize iş‘âr 
olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki emîn 
müşâr-ileyhsin mezbûran İrahim Pehlivan ve Hadice haklarında lâhık olan hükm-i 
i‘dâmın icrâ itdirilmesi husûsuna mübâderet eyleyesin. Fî 5 Rebî’ü’l-evvel [1]316 M. 
24 Temmuz 1898 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Van Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci 
rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Tahir Paşa dâmet muâlihûya 
hükümki. 

Bargiri Kazâsı’nda vâki‘ Keçikıran Karyeli Musa oğlu Yusuf’un keyfiyyeti katlinden 
doalyı cinayetle ittihâm olunan Esbanak Karyeli Avu veledi Haço hakkında 
mukaddema virilen i‘lâm bazı esbâb-ı kanûniyyeye mebnî temyînen nakz ile iâde 
kılınmasına mebnî ahîren icrâ kılınan muhâkemede müttehem merkûm her nekadar 
fî‘l-i katli inkâr eylemiş isede ma‘a’l-kasem istimâ‘ olunan şuhûdun ifâdâtından 
Yusuf hayvanlarını mera‘ada re‘y itmekde iken yanına müttehem Avu bi’l-vurûd ve 
hayvanına çekdirmek istediği kısrağının başını tutarak cebren almak üzere iken 
Yusuf’dan gördüğü imtinâ mebnî hançerini çıkarub Yusuf’un omzundan iki cerh iki 
bi’l-îka‘ merkûm Yusuf’da kalınca el atacağı sırada müttehem Avu kapaklı tüfengini 
Yusuf’un göbeğine endaht ve tüfenk mermisi göbeğinden duhûl ve zahrına hurûc 
iderek yere serilmekle Yusuf’un valisi bulunduğu ceket ve kundura ve kuşak ve 
kılıcını soyub kısrağı dahi oradakiler bi’l-tehdîd vâsıtalarıyla ahz ve gasb eylediği 
sâbit olmasına mebnî ol-vechile mücrimine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun 
yüz yetmiş dördüncü maddesinde bir kimse min-gayr-i taammüdin bir şahıs ıtlâk 
itmiş ise on beş sene müddetle küreğe konulur fakat iş bu telef-i nefs kaziyesi ahar 
bir cinayeti icrâ ider iken ya kable’l-icrâ veya ba‘de’l-icrâ veyahud bir cünhâyı berâ-
yı icrâ vukû‘ bulmuş ise ıtlâk-ı nefs iden şahıs kanûnen i‘dâm cezâsıyla mücâzât 
olunur deyü muharrer olmağla madde-i mezkûrenin fıkra-i ahîresine tatbîkân 
merkûm Avu’nun i‘dâmına hükm olunduğu hâvî Van Vilâyeti İstinâf mahkemesi 
cezâ dairesinden tanzîm olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince dahi 
tedkîk ve hükm-i lâhıkın tasdîk eylediği umûr-ı adliyemiz nezâretinden Bâb-ı 
Âlimize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-
istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Avu veledi Haço hakkında lâhık olan 
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hükm-i i‘dâmın icrâ itdirilmesine mübâderet eyleyesin. Fî 10 Cemâziye’l-ahire 
[1]316 M. 26 Ekim 1898 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Vüzerâ-yıa‘zâm saltanat-ı seniyyemden Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim 
Mehmed Rauf Paşa iclâluhûyaya hüküm ki.  

Erzurum şehrinin Ali Paşa Mahallesi sâkinlerinden Gorgiyan Haça Turul cerh ve katl 
idilmesinden dolayı cinayetle ittihâm olunub gıyâben mahkûm olan Kavak Mahallesi 
ahâlisinden Aleksan oğlu yirmi beş yaşında Aramek ahîren der-dest olunması üzerine 
vicâhen icrâ kılınan muhâkemesinde fî‘l-i katlin kendüsünden sudûrunu mü’eddâ 
ikrâr itmiş isede merkûm Haça Turul kable’l-vefât ve şâhidlerin âle’l-mündericât 
vukû‘ bulan ifâde ve ihbârına nazaran merkûm İram Haça Turul bi’l-taharrî bularak 
nenize maksadıyla istimâ‘ haricinde bulunan bostanlara götürüb karpuz yedikden 
sonra Erzurum’a avdet iderler iken mezbûr İram’ın ta‘yîn idemeyen bir sebebe mebnî 
endaht itmiş olduğu birkaç rovlur kurşunundan birisi merkûm Haça Turul zahrından 
ve ketfi üzerine isâbetle cerh iderek sekiz gün sonra müteessiren vefâtına sebebiyet 
virdiği anlaşılmasına mebnî merkûm İram’ın Haça Turul’u ta‘yîn-i inbât bir sebeb 
üzerine bi’l-tasavvur ruvlor kurşunuyla taammüden cerh ve katl eylediği sâbit 
olduğundan meyyitini ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yüz yetmişinci 
maddesinde bir kimsenin taammüden kâtil olduğu kanûnen tahakkuk eyler ise 
kanûnen i‘dâmına hükm olunur deyü muharrer olmasıyla bu maddeye tatbîkân 
i‘dâmına hükm olunduğunu hâvî Erzurum Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ 
dairesinden tanzîm olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesince bi’l-tedkîk 
hükm-i lâhıkın tasdîk eylediği [s.162] Umûr-ı Adliye Nezâretimizden Bâb-ı Âlimize 
iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla sizki 
vâlî müşâr-ileyhsin merkûm İram hakkında lâhık olan hükm-i i‘dâmın icrâ itdirilmesi 
mübâderet eyleyesin. Fî 18 Rebî’ü’l-evvel [1]318 M. 16 Temmuz 1900 Mukâbele 
olmuştur. 

 [S.162/B.84] 

Hüküm 1: Müşirân-ı A‘zâm Saltanat-ı Seniyyemden Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Tevfik 
Paşa iclâluhûya hükümki. 

Ermeni Cemiyeti fesâdiyesi efrâdından ve Yozgad i‘tişâşası müsebbiblerinden olub 
Yozgad’dan firaren Kayseri’ye gelerek orada dahi yeniden bir şirket-i fesâdiye 
teşkiline kıyâm itmiş olan Göşkar oğlu Şöhretiyle ma‘rûf Gemerekli Dedo nâm-ı 
diğer Mardiyos’un teb‘â-i Devlet-i Âliyye’min Ermeni Cem‘iyyetinden bir kısmı 
hükümet-i seniyyem aleyhine isyâna tahrîk ve iğrâd esbâb husûlunü tehiye ve ihzâr 
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ve Yozgad i‘tişâsından sonra firaren ve muhfiyen Kayseriyeye gelerek Konalya’nın 
hânesinde ihtifâ ve mazbûtü’l-esâmi bazı eşhâsa tüfenk ve rovlor gibi eslaha i‘tâ ile 
bir şirket-i fesâdiye ta’sisi ve terkîb ve şirket-i merkûme fî‘liyâtında olmak üzere 
para cem‘i ve tertîb ile riyâseti der-uhde itmek gibi şekâvete cüret ve ictisâr eylediği 
Kayseriye Sancağı cezâ mahkemesinde icrâ kılınan muhâkemesinde sâbit ve 
mütehakkık olduğundan ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin elli 
yedinci maddesinin birinci fıkrasında elli beşinci ve elli altıncı maddelerinde beyân 
olunan fesâdlardan birini bir takım eşkıya birlikde olarak icrâ ider veyahud icrâsına 
tasaddî eyler ise ol cemiyet-i şekâvete dâhil bulununlardan asıl reisi eşkıya ve 
muhrik-i mufsidden olanlar her nerede tutulur ise i‘dâm olunur deyü muharrer 
olduğuna binâen bu madde-i kanûniyeye tatbîkân merkûm Dedo nâm-ı diğer 
Mardiyos’un i‘dâmına hükm olunduğunu hâvî livâ-i mezkûr cezâ mahkemesinden 
tanzîm ve i‘tâ olunan i‘lâmın mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde dahi bi’l-tedkîk ol-
bâbda sâdır olan hükmün tasdîk eylediği umûr-ı adliyye nezâretimizden bâ-tezkere 
Bâb-ı Âlimize iş‘âr olunmasıyla keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhânme ‘arz ile lede’l-
istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla 
sizki vâlî müşâr-ileyhsin mekrûm Dedo nâm-ı diğer Mardiyos hakkında sâdır olan 
hükm-i i‘lâmın icrâ itdirilmesine mübâderet eyleyesin. Fî 15 Muharrer [1]318 M. 15 
Mayıs 1900 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Efâhim-i Vükelâ-yı Saltanat-ı Seniyyemden Aydın Vilâyeti Vâlîsi olub 
imtiyâz nişân-ı hümâyûnum ve murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan sadr-ı sâbık vezîr-i dirâyet semîrim Kamil Paşa 
iclâluhûya ve Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Saruhan sancağı mutasarrıfı ve 
ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili Mehmed Cavid 
Paşa dâmet muâlihûya ve Turgutlu Kazâsı nâib ve müftîsine ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hükümki. 

Aydın Vilâyetine mülhak Turgutlu nâm diğer kasaba kazâsına tâbi‘ Cini Dere 
Karyesi ahâlisinden Tahir bin İbrahim bin İsmail bin Murad ile yine karye-i mezkûre 
ahâlisinden Süleyman bin Ahmed bin Musa’yı katl iden Turgutlu Kasabası’nın 
Zeytuncuk Mahallesi ahâlisinden ve teb‘â-i Devlet-i Âliyye’mden Çoban Dimitri 
veledi Hristo veledi İdman vârisun-ı maktûl-ı merkûm Tahir’in validesi Aişe bint 
Hasan bin Abdullah ile Vapo bin Ammi müteveffa Mehmed bin Murad’ın sulbî kebîr 
oğlu Murad ve diğer maktûl Süleyman’ın zevce-i menkûha-i metrûkesi ve sulbî sagîr 
oğlu Abidin ile sulbîye-i sagîre kızı Zeyneb’in vasî-i mensûbeleri Fatma bint İsmail 
bin Halil hazır oldukları halde Manisa Mahkemesi şer‘îsinde vicâhen icrâ kılınan 
mürâfa‘a-i şer‘îyyelerinde merkûm Çoban Dimitri veledi Hristo veledi İdman maktûl 
Süleyman’ın kendu tarafından hata-i katl olunduğunu ikrâr ve Tahir’in katlinden 
medhali olmadığını beyân ve tezkâr itmiş isede merkûmûn her ikisini ammden ve 
kasden cerh ve katl eylediği makbûlü’l-şüheda Zeva’nın şehâdetleriyle vâsil mertebe-
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i subût olmasıyla kısâsen hükm-i şer‘î lâhık ve Saruhan Sancağı merkez Bidâyet 
Mahkemesinden dahi i‘dâmına hükm-i nizâmı sâdır olmasından nâşi ol-bâbdaki 
i‘lâm-ı şer‘î fetvâhâneye lede’l-havâle zahrına yazılan der-kenârda madde-i i‘lâm 
maktûlen vefât iden mezbûran Tahir ve Süleyman’ın veresesinden medûn 
mezbûrunun tasaddî eyledikleri da‘vâlarına karşu kâtil merkûm Dimitri tasaddî 
eylediği def‘ mezkûrine inbât-ı beyniyeden izhâr-ı acz idub taleb-i tahlîf dahi 
olmadığından mezbûrun da‘vâyı mezkûrelerini şâhidan şehâdetleriyle bir nühm-i 
şer‘î ba‘de’l-subût mûcibince medgun mezbûrunun talebleriyle huzurlarında kâtil-i 
merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâsı iktizâ eylediğini beyânda ibâret olub bu sûretde 
ancak maktûl-ı mezbûr Süleyman’ın zevcesi ve sagîrlerinin anaları ve vasîleri 
mezbûre Fatma kendu hakkında kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmediği halde talebleriyle bizâtihim huzurlarında kâtil-i merkûmûn vech-i şer‘î üzere 
kısâsı iktizâ ideceği gösterilmiş ve şu halde hükm-i nizâmı hakkında tedkîkât-ı 
temyîziye icrâsına mahal kalmamış olduğundan ber-mûcib-i hükm-i şer‘î mezbûre 
Fatma kâtil-i merkûmûn Çoban Dimitri veledi Hristo veledi İdman’ı kısâsdan ‘afv 
veya sulhâ rağbet itmediği halde talebleriyle bizâtiha huzurunda merkûm Dimitri’nin 
icrâ-yı kısâsı içün lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri umûr-ı adliye nezâretimizden 
iş‘âr kılınmış ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın sizki 
vâlî ve mutasarrıf müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-i 
muharrer kâtil-i merkûm Dimitri mezbûre Fatma tarafından kısâsdan ‘afv olunmadığı 
halde icrâ-yı ahkâmı şerî‘at-ı garrâya müsâberet eyleyesiz. Fî 19 Cemâziye’l-ahire 
[1]319 M. 3 Ekim 1901 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Müşîrân-ı a‘zâm-ı saltanat-ı seniyyemdenEdirne Vilâyeti vâlî vekîli ve 
ikinci Ordu-yı Hümâyûnum müşîrî olub birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Arif Paşa iclâle ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma Hüküm ki.  

Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden ve Edirne eşrafından Mustafa Beğ 
dâme-uluvvuhûnun mutasarrıf olduğu Renheş Kasabı nam çiftliğe muttasıl 
bostanlıkdan mahdûmu Nuri Beği dağa kaldırmış olan eşkıyadan sıyâlde edilenlerle 
bunlara yataklık eylediği inde’l-tedkîk tebeyyün iden mezkûr çiftlikde bağçevan Foti 
haklarında hafî ve celî vâki‘ olan tahkîkât ve Edirne Dîvân-ı Harb mahsûsunda 
vicâhen icrâ kılınan muhâkemât neticesinde eşkıya-ı merkûmeden Rum İli şerîfin 
Karîn-i abâd [s.164] Kasidis ahâlisinden ve Bulgar Milletinden Eslavi veledi Ceno ve 
Filibe Kasabası’nın Hacı Hasan Mahallesinden bakkal Hristo veledi Yivan ve Zağra-
i Atîk Kasabasından Yemişci Agob veledi Karabet ve Tekfurdağlı Terzi Unbek 
veledi Toros’un mûmâ-ileyh Nuri Beğin ta‘kîblerine sevk olunan asker-i şâhânem 
efrâdından ikisinin kanlı ve birinin cârihi oldukları tahakkuk ve ta‘yîn itmesine 
mebnî mülkiye-i cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnumun yetmiş ikinci maddesi ilâvesinin 
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fıkra-i ahîresine tevfîkân Eslavi ve Hristo ve Avnik ve Agobek i‘dâmlarına ve 
bunlara yataklık eylediği tebeyyün itmiş olan bağçevan Foti’nin de bidâyet 
tevfîknâme i‘tibâren ba‘de’l-teşhîr yedi sene müddetle Bayas Kal‘asında küreğe 
konulmasına hükm ve karâr virildiği dâir ve Dîvân-ı Harb-ı mezkûrden tanzîm ve i‘tâ 
olunub cânib-i askerîden beliğ olunmuş olan mazbata taraf-ı eşref-i mülûkâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i şehr-i yarenem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuş olmağın sizki vâlî vekîli müşâr vesâir mûmâ-ileyhimsiz merkûmûn 
Eslavi ve Hristo ve Avnik ve Agobek ber-mûcib-i karâr madde-i mezkûre ilâvesinin 
fıkra-i ahîresine tevfîkân i‘dâmlarının icrâ ve Foti’nin ba‘de’l-teşhîr küreğe 
konulmak üzere Bayas üserâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 8 Şa‘bân[1]319 M. 20 
Kasım 1901 Mukâbele olmuştur.  

 [S.164/B.85] 

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Nazım Beğ dâme 
uluvvuhû hüküm ki. 

Memâlik-i Mahrûse-i Şâhânemden şûriş ve ihtilâl çıkarmak maksad bağyenesiyle 
Muş Sancağı’nın Sason cihetinde kâin Nemrud Dağı’nda mutahassın reis Fesda 
Sirob nam şahsa iltihâk itmek üzere Armudlu karyesinde sâkin Bogos nam muksid 
ma‘rîfetiyle Hoşgeldi Karyesine ve oradan hudûd-ı şâhâneme tecavüzle üç yüz on 
beş senesi Teşrin-i Evvel’inin yirmi altıncı Salı gecesi Rehberando’nun delâletiyle 
Haziz Karyesine gelerek Varcabet Haçatur’un hânesinde ihtifâ dürûstlarına giden 
ma‘lûmü’l-esâmi on altı şahıs katl ve cerh ile icrâ-yı fesâd ve şekâvete ictisâr 
eylemelerinden dolayı bi’l-istisâl tedkîkât-ı istinâfiyye vesâileri icrâ ve cinayetle 
ittihâm olunan Bulanık Kasabası’nda yirmi yaşında fedaî Ohannes veledi Agob ve 
Haziz Karyesi’nden kırk yaşında Varcabet Haçatur veledi Asvador ve yirmi iki 
yaşında Kabzamal Kasbar veledi Giverk ve kırk yaşında Ohannes veledi Sarkis ve 
biraderi yirmi beş yaşında Haço veledi Sarkis ve yetmiş yaşında Kolbek Yosef bin 
Masto ve oğlu yirmi yaşında Moser Danişmend Karyeli kırk yaşında Oskani bin 
Mahmid ve kırk yaşında Kaso bin Mehmed ve Temurcu Karabet veledi Bedros ve 
Kirkor veledi Avakim ve Aleksan veledi Agob ve Sarucan veledi Agob ve Satran 
veledi Sogo ve Manuk veledi Gigo Karabet ve İskan veledi Sogo ve Mağirdic veledi 
Agob ve Manuk veledi Mishak ve Bedros veledi Havi Ohannes ve Karabet veledi 
Tanyel ve Agob veledi Avedis ve Misak veledi Sogo ve Kasbar veledi Ağbek ve 
Kazar veledi Kiman(?) ve Badin(?) veledi Giragos ve Sako veledi Mico ve Serkiz 
veledi Sevko ve Ayvaz veledi İnik ve Ohannes veledi İri ve Zeker Menci Bogos 
veledi Bedros ve Dikran veledi Serkiz ve Vartan veledi Simak ve İri veledi Bağdasar 
ve Kazar veledi Arslan ve Haçlu Karyesi ahâlisinden Zamgoc Kazar veldi İvaz ve 
Manuk veledi Simon ve Bulanık Kazâsı’nın Şeyh Yakub Karyesinde Kasbar veledi 
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Manuk ve Avedis veledi Menci ve Haziz Karyesi’nde Serkiz veledi Safer ile firarî 
Minco veledi Manuk ve Gigo veledi Karabet ve Bogos veledi Arnit ve İri veledi Hari 
ve Karo veledi Hari ve Kazar veledi Ağbek ve Serkiz veledi Hari ve Mihyo ve Haçlu 
Karyesi’nden Bado veledi Ohannes ve Kara Kilisa’nın Yoncalı Karyesi’nden Serkiz 
ve Molla Süleyman Karyesi’nden Rehberandon ve Tunan Kazâsı’nın Köşk 
Karyesi’den Kasbar ve Krikor veledi Tumas ve Bulanık Kazâsı’nın Şeyh Yakub 
Karyesi’den Milek ve Haçlu Karyesi’nden Karabet ve Mehdilor Karyesi’den Ebdal 
ve Üveydis ve Later Karyesi’den Kasbar ve İgar ve Ahlat Kazâsı’nın Hafuret 
Karyesi’den Cendo ve Raşo ve Kazar ve Girkor ve Tiblisli Movşeyh ve Sivaslı 
Miran ve Diyarbekirli Hacı ve Kapuz Sefla Karyesi’den Onbay oğlu Akef ve Kürd 
Masto ve Bulanık Kazâsı’nın Kekerlo Karyesi’nden Kürd Şero ve Hanlı Aşiretinden 
Kath(91) Beğin biraderi Rıza ve Dizer oğlu Memiş bin Beko ve Nuğmava oğlu 
Masto ile darb maddesinden dolayı sanca derecesinde lüzûm muhâkemelerine karâr 
virilen Sefer Kahya ve cerrah müştemin Babezir Sancağı merkez bidâyet mahkemesi 
cezâ dairesinde vicâhen ve gıyâben icrâ kılınan muhâkemelerinde ifâde olanlar 
haricinde bir diyecekleri olmadığını beyân ve müdâfaa vekîli dahi müvekkilerinin 
berâatlerini taleb eylemekde isede merkûmûndan fedaî Ohannes sûret-i vâkıa-yı 
tâyian ikrâ itmesine ve kendüsünun Hüseyin müsademede mecrûh olmasına esnâ-yı 
vukû‘nda nezdilerinde beş aded mavezer tüfenk ve fişenk der-dest olunmasına ve 
merkûmûn fedaîlerden olduğuna dâir üzerinde işaret-i mahsûsa bulunmasına ve 
Varcebet Haçatur’un dahi fesâdın merkûmanın hânesine geleceklerini mektubla 
ma‘lûmât virdikleri halde Hükümet Mahalleli haberdar etmeyub Ballarza hânesine 
kabul ve ihtifâ ile mukâteleye sebebiyet virmesine ve zabt olunan ifâdâtın yek-diğere 
mübâyet olmasıyla beraber fî‘l ve ef‘âl mevlâ-i ikrâr idilmesine ve Varcabet’in 
hânesinden müttehem Ohannes ile biraderi Haço’nun hânelerine fedaîlerin girub 
çıkmalarına müsaid divardan bir delik açılmış bulmasına ve ma‘a’l-tahlîf istimâ‘ 
kılınan şuhûdun ale’l-derecât vukû‘ bulan şehâdetlerine ve iş bu şehâdât hakkında bir 
güne müdafaat makbûle serd idememelerine ve yerlerinde zuhûr iden mekâtib ve 
evrâk-ı muzıra mündericâtına vesâir delâil ve emârâta nazaran müttehem 
merkûmûndan fedaî Ohannes ve firarî Milek ve Karabet Ben ve Mesihler ve Ebdal 
ve Obdis ve Kasbar ve Cendo ve Diyarbekirli Hacı ve Sivaslı Miran ve Tiblisli 
Movşeyh ve Sarkis ve İkar ve Ahlatlı Reşo ve Girgor ve Karaz ve Köşk Karyesi’den 
Kasbar ve Molla Süleyman’ı atdun ve Varcabet Haçatur’un memâlik-i mahrûse-i 
şâhânem ahâlisini yek-diğeri aleyhinde silâhlandırarak mukâbeteleye tahrîk ve 
ma‘lûmu’l-esâmi on altı nefer şahıs katl ve cerh ile icrâ-yı fesâd ve şekâvet ve îka‘ 
şûriş ihtilâle mübâşeret eyledikleri ve mevkûf Kabzamal Kasbar ve Ohannes ve 
biraderi Haço ve Kolbek Yosef ve oğlu Musa ve Kaso ve Oskan ile firarî Mahyo 
veledi Manuk ve Gigo veledi Karabet ve Bogos veledi Arnit ve İri veledi Hari ve 
Faro veledi Hari ve Karaz veledi Ağbek ve Sevko veledi Hari ve Mahyo ve Baro 
veledi Ohannes ve Serkiz ve Krikor veledi Tumas ve onbaşı oğlu Akif ve Kero ve 
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Masto ve Kürd Şero ve Rıza ve Muhi bin Beko ve Nuğmo oğlu Masto’nun dahi 
eşkıya-ı merkûmenin hâl ve sıfâtlarını bildikleri halde muâvenet ve müzâheret 
itdikleri sâbit olduğundan ol-vechile mücriminilerine ve merkûmlardan Varcabet 
Haçatur’un cezâ-i kanûnnâmesinin elli yedinci ve mevkûf fedaî Ohannes ile firarî 
Milek ve Karabet ve Mesher ve Abdal ve Üveydis ve Kasbar ve Cendo ve 
Diyarbekirli Hacı ve Sivaslı Miran ve Tiblisli Movşeyh ve Serkiz ve Abkad ve 
Ahlatlı Reşo ve Krikor ve Karaz ve Köşk Karyeli Kasbar ve Ando’nun kanûnnâme-i 
mezkûrun elli altıncı maddeleri ahkâmına tevfîkân i‘dâmlarına ve Kabzamal Kasbar 
ve Ohannes ve biraderi Haço ve Kavlin Yusuf ve oğlu Musa ve Kaso ve Oskan ile 
firarî Hateriz Karyeli Mahyo veledi Manuk ve Giko veledi Karabet ve Bogos veledi 
Arnit ve İri veledi Hari ve Karo veledi Hari ve Karaz veledi Ağbek ve Sevko veledi 
Hari ve Karaz veledi Ağbek ve Sevko veledi Hari ve Mahyo ve Hahyo Karyeli Baro 
veledi Ohannes ve Yoncalı Karyesi’den Serkiz ve Krikor veledi Tumas ve onbaşı 
oğlu Akif ve Kürd ve Masto ve Kürd Şero ve Hanlı Aşiretinden Fettullah Beğin 
biraderi Rıza ve Rizer oğlu Mahi bin Beko ve Nuğmo oğlu Masto’nun dahi marül’l-
zikr elli yedinci madde hükmüne tatbîkân ve mevkûfların tarih-i tevkîflerinden ve 
firarîlerin tarih-i der-destlerinden i‘tibâren üçer sene müddetle küreğe konulmalarına 
ve Kabsar veledi Manuk ve Avedis veledi Mahyi ve Karaz veledi Arslan’ın 
müşâbehet üzerine dâhil-i muhâkeme idilmiş oldukları tahakkuk eylemekle hemen 
sebeblerinin tahliyesine ve muhtemlerden tevkîfhânede ecl mev‘ûduyla vefât İban 
Serkiz veledi Safer ve Manuk veledi Misak haklarındaki hufûf umûmiye da‘vâsının 
sükûtuna ve Hance derecesinde lüzûm-ı muhâkemelerine karâr virilen sefer-i kahya 
ile cerrah Moşe’nin terekküb oldukları darb maddesinin işbu meseleye cihet-i 
ta‘alluku görülemediğinden tefrîkiyle Eleşkird Kazâsı Bidâyet Mahkemesine irsâline 
ve diğerlerinin berâatıyla hükm-i lâhık olduğu livâl-i mezkûr bidâyet mahkemesi 
cezâ dairesinden sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde kâin idilmiş olan 
i‘lâmda beyân ve ol-bâbdaki tebliğnâme dahi i‘lâm-ı mezkûr hakkında i‘dâmına 
mahall görülmediği dermeyân olması üzerine hükm-i cenâ-i vicâhiden dolayı 
tedkîkât-ı temyîziye bilâhare merkûmûn fedaî Ohannes ve [s.166] Varcabet 
Haçatur’un Kabzamal Kasbar ve Ohannes ve biraderi Haço ve Kolbek Yosef oğlu 
Musa ve Kaso ve Oskan haklarında ceryân iden tahkîkât ve muhâkemât ve mahkeme 
ile merkûmûndan Ohannes ve Varcabet Haçatur’un i‘dâmlarına ve diğerlerinin kürek 
cezâsıyla mahkûmiyetlerine dâir lâhık olan hükm-i usûl muhâkemât-ı cezâiyye ve 
cezâ-i kanûnnâmelerine muvâfık olduğundan i‘lâm-ı mezkûrun tasdîğine müttefikân 
karâr virildiğini hâvî mahkeme-i temyîz-i cezâdan tanzîm ve i‘tâ ve umûr-ı adliyye 
nezâretimizden bâ-tezkere üsera olunan i‘lâm Devlet-i Âliyye-i mülûkâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın imdi şekli vâlî müşâr-ileyhsin i‘dâmlarına 
hükm-i lâhık muharrü’l-esâmi eşhâs hakkında kanûn-ı cezânın elli altıncı ve yedinci 
maddeleri ahkâmına tevfîkân olan i‘dâm cezâsının icrâ ve diğerleri haklarında dahi 
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bilâhare beyân olduğu vechile ber-mûcib-i kanûn-ı mu‘âmelât mükteziyyenin îfâ 
itdirilmesine i‘tinâv mübâderet eyleyesin. Fî 26 Rebî’ü’l-evvel 1320 M. 3 Temmuz 
1902 Mukâbele olmuştur.  

 [S.166/B.86]  

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Çatalca sancağı mutasarrıfı olub 
birinci rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Cevad Beğ dâme uluvvuhû hüküm ki. 

Vize kazâsına muzâf Kavacık Karyesi mer‘âsında ismi meçhûl bir islâmî ve 
Çatalca’nın Terkos Nâhiyesi’ne tâbi‘ Istranca Karyesi’nde Madam Malama’yı ve 
Çorlu Kasabası kenarındaki değirmende Değirmenci Tınaş katl ve ıtlâk iderek akçe 
ve eşyaları ahz eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm idilmiş olan 
mârü’l-beyân Kavacık Karyeli Nikola veledi Anderya nâm-ı diğer Mihal ve mezbûre 
Malama’nın katlinde merkûme mu‘âvenetde bulunduğu da‘vâ olunmasından nâşi 
müttehem olunan mezkûr Istranca Karyesi’den Keryazi veledi Andonaki’nin icrâ 
kılınan muhâkeme-i ahireleri neticesinde merkûman Nikola’nın mezbûre 
Malama’nın hânesine bi’l-duhûl hançerin keskin tarafıyla başından ve Değirmenci 
Tınaş’da balta ile cerh ve katl idub ba‘de’l-fi‘l bunların nukûd ve eşyasını ahz ve 
gasb eylediği ve Keryazi’nin dahi Malama’nın katlinde gözcülük itmek sûretiyle 
mu‘âvenetde bulunduğu mağsûb eşya ve nukûdun Nikola’nın üzerinde zuhûr itmesi 
ve mürûr-ı tezkeresini hisse itdirmesi ve yek-diğerine mübâyet ifâdesi ve Keryazi’nin 
daire-i istintâkıyyede ve huzûr-ı mahkemede sûret-i muallâda vâki‘ olan ikrârı ve bu 
ikrârının şehâdet ile te’yid eylemesi ve zabt varakası ve tabîb raportu müfâdı ve 
şuhûd-ı müstemanın ma‘a’l-kasem vâki‘ olan ihbârâtı ile sâbit olmasıyla 
merkûmandan Nikola’nın irtikâb eylediği cinayatdan dolayı cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnumun yüz yetmiş dördüncü maddesi hükmüne tatbîkân i‘dâmı ve fi‘l-i 
katlde merkûme mu‘âvenetde bulunmuş olan ve Keryazi’nin dahi kanûnnâme-i 
mezkûrun yüz yetmiş beşinci madde-i kanûniyye ahkâmına tevfîkân ve üç yüz on beş 
senesi Muharrerm’inin üçüncü gününden i‘tibâren beş sene müddetle küreğe 
konulması hakkında Çatalca Sancağı mahkemesi cezâ dairesinden sâdır olan hükmün 
tasdîkine karâr virildiğini hâvî mahkeme-i temyîz-i cezâdan tanzîm ve i‘tâ ve umûr-ı 
adliye nezâretimizden bâ-tezkere üserâ olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme 
‘arz ile lede’l-istizân mûcibince iktizâsının îfâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın imdi sizki mutasarrıf müşâr-ileyhsin 
merkûm Nikola hakkında karâr-ı vâkıa ve kanûn-ı cezânın yüz yetmiş dördüncü 
maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâm cezâsının icrâ ve Keryazi’nin dahi bilâhare 
muharrer tarih-i tevkîfinden i‘tibâren kanûn-ı mezkûrun yüz yetmiş beşinci maddesi 
hükmünce hakkında tertib iden mu‘âmele-i cezâiyyenin îfâ itdirilmesine mübâderet 
eylesin. Fî 5 Cemâziye’l-evvel [1]320 M. 10 Ağustos 1902 Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 2: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Kastamonu Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Enis Paşa 
dâme muâlihûya ve Kastamonu Kazâsı nâib ve müftîsine ve a‘zâ-yı meclis zîde 
mecduhûma hüküm ki. 

Akkaya nâhiyesi’ne tâbi‘ Kuşkara Karyesi ahâlisinden Sufi oğlu Kadir’in oğlu 
Hüseyin ile karye-i mezkûre imamı Mehmed Efendi’yi cerh ve katl ve Sufi oğlu 
İbrahim’in zevcesi Halime ile Kadir’in kızı diğer Halime’yi cerh iden Taşçı oğlu 
nâm-ı diğer Kayıkçı oğlu Hüseyin’in Kastamonu Mahkeme-i şer‘îyyesinde icrâ 
olunan mahkemesinde Kadir’in oğlu Hüseyin ile İmam Mehmed Efendi’yi bağırsak 
taammüden cerh ve katl eylediği şer‘ân sâbit ve mütehakkık olmasından nâşi icrâ-yı 
kısâsına hükm-i şer‘î lâhık olmuş ve deyn-i mukâbele Saliha erza idilmek üzere 
ahiren maktûller veresesinden Hüseyin’in validesi Sakure ve babası Kadir ve diğer 
maktûlun zevce-i şerîfe ve oğulları Hüseyin ve Hasan mahkeme-i şer‘îyyeye celb ile 
ayru ayru kendulerine sûret-i müesserede nasâyih ve azime icrâ idilmiş isede vârisan-
ı maktûlanın kısâs-ı mukâbelesinde dinî razı olub kâtil-i merkûmûn cer-vech-i hükm-
i şer‘î şerîf icrâ-yı kısâsı taleb ve Istranca’da bulundukları evrâk-ı varakada 
meâllerinde anlaşılmış olduğundan bahisle kâtil-i müte‘ammid  olduğu şer‘ân sâbit 
olan Taşcı oğlu nâm-ı diğer Kayıkçı oğlu Hüseyin’in ber-mûcib-i hükm-i şer‘î icrâ-yı 
kısâsı hakkında lâzım gelen emr-i şerîfimin ısdârı Umûr-ı Adliye Nezâretimizden 
iş‘âr kılınmış keyfiyyet taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
îfâ-yı iktizâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş 
olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz kâtil-i merkûm 
Taşçı oğlu nâm-ı diğer Kayıkçı oğlu Hüseyin hakkında lâhık olan hükm-i şer‘înin 
icrâsına müsâberet eyleyesiz. Fî 7 Cemâziye’l-evvel [1]320 M. 12 Ağustos 1902 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Bitlis Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Hüsnü 
Beğ dâme uluvvuhû ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan Muş Sancağı mutasarrıfı ve ikinci 
rütbe mecidî ve dördüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili İsmail 
Hakk Paşa dâme ikbâluhûya hükümki. 

Muş kazâsı muzâfından Tefnik Karyesi’nden muhtediye Beyaz bint Abdullah’ı katl 
eylediği iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm idilmiş olan karye-i mezkûre 
sekenesinden yirmi beş yaşında mezbûrenin zevci evveli Nazer veledi Surin oğlu 
Markara’nın Muş Sancağı Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinden icrâ kılınan 
muhâkemesinde mezbûrenin ‘arz-ı ehinin ile şahıs-ı ahre varmasından muhassıl iden 
husûmete mebnî merkûm Marhere’nin mezbûre Beyaza bint Abdullah’ı bi’l-iğfâl 
gece beş El-varih ve Furşit Karyeleri arasına götürüb orada katl ve ıtlâk ile şakî Sirob 
çetesine ilhâk eylediği huzur-ı mahkemede muhallefan istimâ‘ olunan şuhûdun ale’l-
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derecât-ı vâkıa olan ihbârâtı ve rapor mündericâtı ve merkûm şakî Sirob’un zevcesi 
Hüsne’nin ifâdesi ve Sirob’un ıtlâkından sonra karyesine avdet eylediği kendüsünun 
vukû‘ bulan ikrârı ile sâbit olmasıyla merkûmûn kâtil müteaammid olmak üzere 
mücriminine ve kanûn-ı cezânın yüz yetmişinci maddesi hükmüne tatbîkân i‘dâmına 
mahkeme-i mezkûreden sâdır olan hükmün lede’l-tedkîk usûl-ı muhâkemât-ı 
cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmeleri ahkâmına muvâfık olduğunu musaddak mahkeme-
i temyîz-i cezâdan tanzîm ve i‘tâ ve umûr-ı adliye nezâretimizden bâ-tezkere üsera 
olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-yı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
iktizâsının îfâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmağla imdi sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz kâtil-i merkûm Nazer 
veledi Sirob’un oğlu Markara’nın hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîzden tasdîk 
olunmuş olan hükme ber-mûcib-i i‘lâm icrâ itdirilmesine mübâderet eyleyesiz. Fî 19 
Cemâziye’l-ahir [1]320 M. 23 Eylül 1902 Mukâbele olmuştur.  

 [S.168/B.87] 

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Erzurum Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Nazım Beğ dâme 
uluvvuhû hükümki. 

Erbâb-ı fesâddan olub emniyet-i dâhiliyeyi ihlâle tasaddî itdikleri iddi‘â 
kılınmasından dolayı tedkîkât-ı istintâkıyye vesâir lede’l-icrâ cinayetle ittihâm 
olunan Erzincan Kasabası’nın Şeyh Çelebi Mahallesinden Şişman Arnit oğlu Rupe 
veledi Arnit ve Hanturi Karyeli Piyos veledi Geregor oğlu nâm-ı diğer Ağabet keleş 
ve Hızır bin Süleyman’ın Erzincan Sancağı merkez Bidâyet Mahkemesi cezâ 
dairesinden vicâhen icrâ kılınan muhâkemelerinde müttehem merkûmûn her ne kadar 
da‘vâ-yı inkâre sapmak ve vekîl müdafîleri dahi müvekkilerinin berâatlarını taleb 
eylemiş isede bunlardan Rupe’nin iğtişâş ve afv-ı umûmdan sonra emniyet-i 
dâhiliyeyi ihlâl maksadıyla Dersim Komistesi namıyla bir cemiyet-i fesâdiye teşkîl 
iderek riyâset ve şekâvetde Pilos’un bu komite efrâdından olmağla beraber fesâdın 
esbâb-ı icrâiyyesine tehiyye zımnında bazı teşebbüsâtdan ve Ali ile Hızır’ın dahi 
merkûm Rupe ile münâsebâtda ve cemiyet-i fesâdiye-i mezkûrenin levâzım ve 
işlerinin teshili misüllû mu‘âvenetde bulunmuş ve merkûmlardan Pilos ve Ali ve 
Hızır’ın müsellahan olarak der-dest idilmiş oldukları gibi inde’l-taharrî Pilos’un 
üstünde ope tabanca ve bir takım tedâbür ve izâhât-ı fesâd çobanı hâvî evrâk-ı 
muzırra zuhûr itmiş olmasına ve ma‘a’l-tahlîf istimâ‘ kılınan şuhûdun ale’l-derecât 
vukû‘ bulan şehâdetlerine ve işbu şehâdât hakkında bir güne mürâdaat-ı makbûle 
serd idememelerine ve merkûm Rupe’nin kable’l-iğtişâş eşkıya çetesine riyâsetle 
birçok fezâyih-i azimeye cüretinden nâşi etrafından gördüğü tazyîk üzerine Dersim’e 
bi’l-netice kürd eşkıyasından İbrahim ile birleşerek icrâ-yı şekâvet itdikleri ve 
kendüsünun eşkıya-ı meşhûreden bulunduğu ahiren vâki‘ olan iş‘âran ve tahkîkât ile 
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tebeyyün ve tahakkuk eylemesine nazaran merkûmûnun inkârları ve vekîl 
müdâfaalarının berâatleri yolundaki talebleriyle vâhî bulunmuş olduğundan 
merkûmların ber-vech-i meşrûh sâbit olan fî‘llerindden dolayı mücriminilerine ve 
cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnun elli yedinci maddesi hükmüne tatbîkân bunlardan 
Rupe’nin i‘dâmı ve Pilos’un kanûnnâme-i mezkûrun elli sekizinci maddesine 
tevfîkân ve üç yüz on beş senesi şehr-i Rebiü’l-ahir’inin yirmi yedinci gününden 
i‘tibâren müebbeden kal‘a-i bend idilmesi ve Ali ve Hızır’ın kanûn-ı cezânın altmış 
üçüncü maddesi mûcibince tarih-i mezkûrden bi’l-i‘tibâr on sene müddetle ba‘de’l-
teşhîr küreğe konulmaları hakkında livâ-i mezkûr bidâyet mahkemesi cezâ 
dairesinden sâdır olan hükm-i hâvî i‘lâm üzerine tedkîkât-ı temyîziye lede’l-icrâ 
merkûm Rupe veledi Arnit’in i‘dâmına ve Pilos veledi Geregor’un müebbeden kal‘a-
i bend olmasına ve Ali ve Hızır’ın on sene müddetle ba‘de’l-teşhîr küreğe 
konulmalarına dâir lâhık olan hükm-i usûl muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i 
kanûnnâmelerine muvâfık olduğundan i‘lâm-ı mezkûrun tasdîkine karâr virildiğine 
mutazammın mahkeme-i temyîz-i cezâdan tanzîm ve i‘tâ ve umûr-ı adliye 
nezâretimizden bâ-tezkîre üsera olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-yı mülûkâneme ‘arz ile 
istizân keyfiyyet olunmuş ve mûcibince iktizâlarının îfâsına emr u fermân-ı 
hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuş olmağın imdi sizki vâlî 
müşâr-ileyhsin ve i‘dâmına hükm-i lâhık olan merkûm Rupe veledi Arnit hakkında 
i‘dâm cezâsının icrâ ve diğerleri haklarında dahi kanûnen mükteziye olduğu bâlâda 
beyân olunan mu‘âmelâtın îfâ itdirilmesine mübâderet eyleyesin. Fî 27 Safer [1]321 
M. 25 Mayıs 1903 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Ankara Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Cevad Beğ dâme 
uluvvuhû ve Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Çorum Sancağı mutasarrıfı ve 
ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânının hâ’iz ve hâmili Mustafa Nuri Paşa dâme 
muâlihû hüküm ki. 

Hüseyin Abad nâhiyesinin Kayışkaba karyesinden Ortakcı oğlu Ali’yi tamamen katl 
eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan merkûmûn zevcesi otuz 
beş yaşında Gülistan bint Hüseyin ve mezbûreye mu‘âvenetde bulundukları 
iddi‘âsından nâşi kezalik ittihâm olunan Ortakcı oğlu nâm-ı diğer Kör Yusuf oğlu 
Kemez Hüseyin ve Ortakcı oğlu müteveffa Musa zevcesi Döndü’nün Çorum Sancağı 
Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan muhakemelerinde merkûme 
Gülistan bint Hüseyin’in evvelce tedârik ve ihzâr itdiği semmî bala karışdırub 
zevcesine yedirdiği ve zevci merkûm Ali’nin semmîn te’siriyle vefât eylediğini 
tav‘ân ikrâr eylemesine ve merkûm Ali’nin mesmûmen fevt olduğu muâyene raporu 
mündericâtı ve zevcesi mezbûre Gülistan bint Hüseyin’in tedârik eylediği semmî 
bala karışdırub zevci merkûm Ali’ye ekl ettirmiş olduğu makbûlü’l-şehâdâ zevâtın 
ma‘rûz-ı şehâdetde vâki‘ olan ifâdâtı ile rehîn merkez subût olmasına müttehime 
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mezbûre Gülistan bint Hüseyin’in fi‘l-i katli evvelce tasavvur ve tasmîm itmiş 
olduğu tahakkuk eylediği cihetle merkûmenin mücriminine ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnun yüz yetmişinci maddesine tevâfuk iden hareketinden dolayı i‘dâmına ve 
Gemez Hüseyin ile Döndü’nün de berâratiyle mahkeme-i mezkûreden sâdır olan 
hükmü hâvî i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâiyye lede’l-havâle mezbûrenin tağrîr ve 
habsi hakkında virilen i‘lâm-ı şer‘înin cânib-i fetvâhânece tasdîk eylediği ve bu 
vechile cüret-i şer‘înin ikmâl olduğu anlaşıldıkdan sonra hükm-i cinaiyeden  nâşi 
tedkîkât-ı temyîzden bi’l-icrâ merkûme Gülistan bint Hüseyin hakkında ceryân iden 
tahkîkât ve muhâkeme ile lâhık i‘dâm hükm-i usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i 
kanûnnâme-i hümâyûnuna muvâfık olduğundan mezkûrun tasdîğini mutazammın 
mahkeme-i mezbûreden tanzîm ve i‘tâ ve umûr-ı adliyye nezâretimizden bâ-tezkere 
üsera olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile istizân keyfiyyet olunması 
üzerine mûcibince îfâ-yı müktezâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-
rîz sunûh ve sudûr olmağın imdi sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr-ileyhsin kâtil-i 
merkûme Gülistan bint Hüseyin’in hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan 
tasdîk olunmuş olan hükmün ber-mûcib-i i‘lâm icrâ itdirilmesine mübâderet 
eyleyesiz. Fî 23 Zî’l-ka’de [1]321 M. 10 Şubat 1904 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Bitlis Vilâyet Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Ferid 
Beğ dâme uluvvuhû. 

Bitlis kasabasında vâki‘ Kızıl Mescid ahâlisinden Saatçi Sezak veledi Karabet’in 
hânesine girerek nukûdunu sirkatle kendüsünu müte‘ammid en katl eyledikleri iddi‘â 
olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Taş Mahalleli yirmi iki yaşında Kasab 
Arşak veledi Agob ve Kızıl Mescid Mahalleli kırk iki yaşında Keşiş Mardiros nâm-ı 
diğer Masrob veledi Keşik Serkis’in ve hemşiresi otuz yaşında Sofu ve yalnız fi‘l-i 
sirkate iştirâkı sebebiyle cinayetle ittihâm idilmiş olan merkûm Keşişin zevcesi otuz 
dört yaşında Banu bint Havva’nın Bitlis Vilâyeti İstinâf mahkemesi cezâ daireside 
icrâ kılınan muhâkemelerinde müttehemlerden Arşak bir alacak maddesinden dolayı 
merkûm Sezak aleyhine peydâ eylediği adâvet üzerine merkûm Sezak’ın dükkanında 
ve zevcesinin pederinin hânesinde bulundukları bir sırada hâne kapusunu çok açub 
duhûl ile iki aded sandığını şikest ve otuz aded osmanî lirası ile otuz guruş sirkat 
eylediği sırada cerh-i vâkıa setr u ihfâ içün hânede gizlenerek akşamı Sezak’ın 
hânesine avdetinde merkûmu kasab bıçağı ile boğazı altından cerh ve katl eylediğini 
polis ve istintâk dairelerinde müdellel ve alel ve esbâbını mevzu‘ sûretde i‘tirâf itmiş 
olduğu halde ahiren esnâ-yı muhakemede fi‘l-i katlin kendüsünden sudûrunu inkâr 
ve vekîlide o yolda müdâfaaya ibtidâr eylemiş isede merkûm kasab Arşak’ın Saatçi 
Sezak’ı kasab [s.170] bıçağı ile boğazı altından bir sûreti gaddârâne cerh ve katl 
eylediği Kalcı Ohannes’in ma‘a’l-kasem vukû‘ bulan ihbârâtı vesâir delâil ve emârât-
ı kaviyye ve zabt varakası ve tabîb raporu mündericâtı ile sâbit olmasına mebnî 
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merkûmûn inkârı ve vekîlinin müdâfaası mecrûh olduğundan merkûm Arşak’ın kâtil-
i müte‘ammid  olmak üzere cinayetle mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz 
yetmişinci maddesine tevâfuk iden hareketinden nâşi i‘dâmına ve Keşik Masrob ve 
hemşiresi Sofu ve zevcesi Banu’nun mabe’l-ittihâm olan fi‘llere mücâseretleri sâbit 
olduğundan anlarda berâatlerine mahkeme-i mezkûreden sâdır olan hükm-i hâvî 
i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâya lede’l-havâle vereseden birinin iskât-ı hakk kısâsı 
eylemesine ve diğerlerinin davete icâbet eylememesine mebnî mürâfa‘a-i şer‘îyyenin 
icrâsı kâbil olamamış olduğu anlaşılmış isede merkûm kasab Arşak veledi Agob 
hakkında ceryan iden tahkîkât ve muhâkeme ile lâhık olan i‘lâm hükm-i usûl 
muhâkemât-ı cezâiyyeye ve cezâ-i kanûnnâmesine muvâfık olmasıyla hükm-i 
mezkûrun tasdiğini mutazammın mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve i‘tâ ve Umûr-ı 
Adliye Nezâretimizden bâ-tezkere üsera olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme 
‘arz ile istizân keyfiyyet olunması üzerine mûcibince emr u fermân-ı hümâyûn şehr-i 
yâranem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil-i 
merkûm kasab Arşak veledi Agob hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan 
tasdîk kılınmış olan hükmün icrâ ve berâatleri tebeyyün idilerek sebeblerinin ihlâsına 
mübâderet eyleyesin. Fî 3 Muharrem [1]322 M. 20 Mart 1904 Mukâbele olmuştur.  

 [S.170/B.88] 

Hüküm 1: Vüzerâ-yı Â‘zâm Saltanat-ı Seniyyemden Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
imtiyâz-ı nişân-ı hümâyûnumu ve murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını 
hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Hasan Fehmi Paşa iclâluhûya hüküm ki. 

Usturumca kazâsının Derneve Karyesi’nden İlyas bin Aziz cebren fi‘l-i şenî‘ 
icrâsıyla beraber merkûmu ihnâk eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle 
ittihâm olunan kazâ-yı mezkûrun Fevkliş Karyesi ahâlisinden on dokuz yaşında 
Resto veledi Mita’nın Selanik Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesi mahkemesi 
müttehem merkûm her ne kadar esnâ-yı muhâkemede inkârı nehmet itmiş ve 
müdâfaa vekîli dahi fıkdân-ı delâilden bahisle müvekkilinin berâatini taleb eylemiş 
iselerde merkûm Resto İlyas’a Düzyol Mahalle’de önüne çıkarak tutub fi‘l-i şenî‘ 
icrâ ve kendi beli kayışıyla boğazından sıkarak ihnâk eylediği mahall-i vâkıaya karîb 
bir mahallede görüldüğünün ihbâr olunması ve şâhid hakkında bir güne ta‘n ve 
i‘tirâzda bulunub ifâde vâkıasını tasdîk eylemesi ve merkûm İlyas’ın fi‘l-i şenî‘ 
icrâsından ihnâk eylediği ve müttehem merkûmûn fi‘l-i şenî‘ icrâ eylediği 
mu‘âyenelerini hâvî rapor mündericâtı ile sâbit olub merkûmûn inkârı vâhî ve 
müdâfaa vekîlinin fıkdân delâile mü‘tallik müdâfaatı esbâb-ı Misota ile mecrûh 
olduğundan merkûm Resto’nun ol-vechile mücriminin ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz 
yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahiresine tatbîkân i‘dâmına dâir Vilâyeti 
mezkûre istinâf mahkemesi cezâ dairesinden sâdır olan hükm-i hâvî i‘lâm evrâk-ı 
sâire ile beraber mahkeme-i temyîz-i cezâda lede’l-tedkîk ol-bâbda mahkeme-i 
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şer‘îyyeden sâdır olub evrâk-ı mezkûre miyânında bulunan i‘lâm-ı şer‘î hülâsa meâli 
verese-i katlin hufûf-ı şahsiye da‘vâsında bulunmadıklarını ve mahkeme-i 
nizâmiyyeden virilen hükmün icrâsı talebinde oldukları mutazammın olduğu gibi 
merkûm Resto veledi Mita hakkında icrâ kılınan tahkîkât ve muhâkeme ile lâhık olan 
i‘dâm hükmü dahi usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmeleri ahkâmına 
muvâfık bulunmasına mebnî hükm-i mezkûrun tasdîği hâvî mahkeme-i mezkûreden 
tanzîm ve i‘tâ ve Umûr-ı Adliyye Nezâretimizden bâ-tezkere üsera olunan i‘lâm-ı 
atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile istizân-ı keyfiyyet olunması üzerine mûcibince 
emr u fermân-ı hümâyûn-ı şehr-i yâranem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi 
sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil-i merkûm Resto veledi Mita hakkında sâdır olub 
mahkeme-i temyîz-i cezâdan takdîm kılınmış olan hükmün icrâ itdirilmesine 
mübâderet eylesin. Fî 29 Rebî’ü’l-evvel [1]322 M. 13 Haziran 1904 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 2: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Mamûretü’l-Aziz Vilâyeti Vâlîsi 
olub birinci rütbe mecidî ve üçüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil 
olan Abdurrahman Hasan Beğ dâme uluvvuhû ve nâib ve müftî zîde ilmuhûm ve 
a‘zâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

İhlâl-i asâyiş maksadıyla cem‘iyyeti fesâdiye teşkîline ve eslaha celb ve evrâk-ı 
muzırra neşrîne ve asker-i zabtiyye-i şâhânem efrâdından Arap Sadık ile Çemşekezin 
Kazâsı muzâfatından Germakar Karyeli İsmail ağa ibn Halil bin Battal’ı katle ictisâr 
eylemelerinden dolayı cinayetle ittihâm olub Mamûretü’l-aziz Vilâyeti İstinâf 
Mahkemesi’nde icrâ kılınan muhâkemelerinde ef‘âl-i cinaiye-i mezkûrenin fâilleri 
oldukları sâbit ve mutahakkık olması üzerine i‘dâmlarına hükm-i sâdır olmuş ve 
maktûl-ı merkûmanın vârisleriyle müdâfaa-i şer‘îyyeleri icrâ olunmak üzere 
Mamûretü’l-aziz mahkeme-i şer‘îyyesine tevdî‘ kılınmış olan Koçkiri Kazâsı’nın 
Karaboğaz Karyesi mütemmeklerinden ve teb‘â-i saltanat-ı seniyyemden Agob 
İvadis ile Karahisar-ı Şarki Sancağı ahâlisinden ve teb‘â-i Devlet-i Âliyye’mden 
Tavalalı oğlu İtya veledi İntarani’nin maktûlan-ı merkûmanın bi’l-asâle veya bi’l-
vesâye huzûr-ı şer‘i şerîfde hazır olan veresesiyle verese-i mûmâ-ileyhimden 
ma‘lûmu’l-esâmi kimlerin vekîli olan Keban Kazâsı’nın Hamzikan Karyesi 
ahâlisinden Hüseyin Ağaşin Bekir müvâcehelerinde icrâ kılınan mürâfa‘a-i 
şer‘îyyelerinde merkûm Agob’un maktûl Arap Sadık’ı ve Aptin dahi İsmail Ağa’yı 
tabanca kurşunuyla ammden ve kasden cerh ve katl eyledikleri maktûl-i şehâda 
zevâtın şehâdetleriyle ve asl-ı mertebe-i subût olmasıyla her ikisininde kısâslarına 
hükm-i şer‘î lâhık olduğuna dâir maru’l-zikr mahkeme-i şer‘îden i‘tâ olunan iki kıt‘â 
i‘lâm-ı şer‘î fetvâhâne-i celîle havâle olarak bunlardan maktûl İsmal’in kanlı olan 
merkûm Aptin ile verese-i maktûlen icrâ olunan muhâkeme-i şer‘îyyelerine hâvî 
i‘lâm-ı şer‘î zahrına yazılan der-kenârda meâl-i i‘lâm-ı kâtilen vefât iden mezbûr 
İsmail’in kanlı olduğu iddi‘â olunan merkûm Aptin’in inkârına mekârin da‘vâ-yı 
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mezkûre şehâdât-ı vâkıa ile ba‘de’l-subût mûcibince maktûl-ı merkûmûn zevcesi 
Hadice ve diğer Hadice ile kerimesi Emine huzurlarında kâtil-i merkûmûn kısâsına 
hükm olunduğunu beyândan ibâret olub bu sûretde müddeî mezbûrelerin ancak kendi 
haklarında kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veyahud sulhâ rağbet eylemedikleri halde 
bi’z-zât huzurlarında talebleriyle kâtil-i merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâsı iktizâ 
ideceği münderic bulunmuş ve diğer i‘lâm-ı şer‘î zahrındaki der-kenârda dahi kâtilen 
mezbûr Sadık’ın kanlı olduğu iddi‘â olunan merkûm Agob’un inkârına mekârin 
müddeî vekîlinin tasaddî eylediği da‘vâsı şehâdât-ı vâkıa ile bir nühm-i şer‘î ba‘de’l-
subût mûcibince kâtil-i merkûmûn maktûl-ı mezbûrun zevcesi Aişe ve validesi 
Kadem hatunlar huzurlarında bir nühm-i şer‘î kısâsına hükm olunduğunu beyândan 
ibâret olub bu sûretde müvekkilâtan-ı mezbûrtan ancak kendi haklarında kâtil-i 
merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihimâ huzurlarında 
talebleriyle kâtil-i merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâsı iktizâ ideceği gösterilmiş ve şu 
halde zikr olunan iki kıt‘â i‘lâm-ı şer‘î mûcibince kısâslarına hükm-i şer‘î lâhık 
olmuş ve fetvâhâne-i celîleden [s.172] tasdîk kılınmış olan merkûman Aptin ve Agob 
haklarında i‘dâma dâir sâdır olan hükm-i nizâmı hakkında tedkîkât-ı temyîziyye 
icrâsına mahal kalmamış olduğundan ber-mûcib-i hükm-i şer‘î icrâ-yı icâbı Adliyye 
Nezâretimizden bâ-tezkere bildirilmiş ve keyfiyyet-i atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuş olmağla sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-ileyhimsiz ber-minvâl-
i muharrer merkûman Agob ile Aptin’in verese-i maktûlan tarafından kısâsdan ‘afv 
olunmadığı halde haklarında icrâ-yı ahkâmı şerî‘at-ı garrâya mübâderet eyleyesiz. Fî 
22 Şa‘bân[1]322 M. 1 Kasım 1904 Mukâbele olmuştur.  

 [S.182/B.89] 

Hüküm 1: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Van Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Tahir Paşa dâme-muâlihûya hüküm 
ki.  

Hükümet-i Seniyyem aleyhine îka‘ şer ve muksidden maksad hainanesiyle teşekkül 
iden Ermeni fesâd komitesi efrâdından bulundukları ve der-destleri zımnında i‘zâm 
kılınan kuvve-i müsellaha silâh istimâl ve Kuvve-i Hüsnü Efendi’yi cerh itdikleri 
iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Taşnak Komitesine mensub otuz 
yaşında Varingis ile yirmi dört yaşında Osbik ve on dokuz yaşında Körik ve Artin ve 
Hamayak ve Vartan ve Karabet’in Van Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinden 
icrâ kılınan muhâkemelerinde merkûmûndan Varingis’in Van Ermeni fedaîleri 
merkez müttefik komitesi naile bir cem‘iyyet-i fesâd-ı ittifâkiye teşkîl ve bu ittifâkda 
bi’l-tasmîm icrâsı mukarrer olan cinayet-i mezkûrenin esbâb-ı icrâiyyesine tehiyye 
zımnında mahal-i mukaddeden fırkalarına ta’yis ve dâhilinde ve haricden iâne nâmı 
vesâir isimlerler celb ve cem‘ nukûd ile mebâliğ-i mezkûrenin bir kısmıyla icrâ-yı 
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maksad için eslaha-i tarbes ve mühimmat ihtilâliye tedârik ve istihsâr iderek erbâb ve 
cem‘iyât-ı hasadete tevzî‘ ve üsera eylediği gibi ahiren rüfekasından firarî Bagişa ve 
Ardaşison(?) ile beraber kuvve-i istisâliyeye karşı katl kasdıyla eslaha-i tarbes ve 
isti‘mâline ihtirâ eyledikleri ve Komiser Hüsnü Efendi’yi merkûm Varingis’in cerh 
eylediği ve o sebeb ve Körik ve Artin ve Hamayak ve Vartan’ın cem‘iyyet-i mezkûre 
efrâdından olub Karabet’in dahi merkûmûna yataklık itmekde olduğu polis ve 
istintâk dairelerinde ve heyet-i ehnâmiye mantuk-ı mahsûs huzurunda zabt olunan 
ifâde ve elde edilen evrâk-ı muzırra ve eşkıya-ı fesâdiye ve delâil-i sâire ile sâbit 
olmuş ve usûl-ı mezkûreye karşu müttehemlerden bazılarının inkârları vâhî ve 
müdâfaa vekîllerinin berâatleri yolundaki müdâfaaları mecrûh bulunmuş olduğundan 
merkûmların ol-vechile mücriminilerine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnum elli 
dördüncü maddesi ilâvesinde fukara olana tevfîkân merkûmûndan Varingis’in 
i‘dâmına ve ilâvede mezkûrenin ikinci fıkrasına tatbîkân ve tarih-i tevkîfleri olan bin 
üç yüz yirmi senesi Cemâziye’l-ahire’sinin yirminci gününden i‘tibâren Osbik sekiz 
ve Körik’in yedi ve firarî Bagişa ile Avaşi’n tarih-i der-destlerinden i‘tibâren on 
dördü ve Artin ve Hamayak’ın on üçer ve Vartan’ın beş sene müddetlerle kal‘a-i 
bend idilmelerine ve Karabet’in dahi kanûn-ı mezkûrun altmış üçüncü maddesi 
mûcibince kezalik taht-ı tevkîfe alınacağı tarihden i‘tibâren beş sene müddetle 
küreğe konulmasına dâir mezkûreden sâdır olan hükm-i hâvî i‘lâm üzerine 
mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinde icrâ kılınan tedkîkât-ı temyîziyede merkûmûn 
Varingisin ve Osbeb ve Körik haklarında ceryan iden muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm 
ve kal‘a-i bendlere hükümleri usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyyeye ve cezâ-i kanûnnâme-i 
hümâyûnlarına muvâfık görülmekle hükm-i mezkûrun ber-mûcib-i taleb tasdikine 
karâr virildiğini mutazammın bi’l-tanzîm Adliyye Nezâretimizden irsâl ve tesîr 
olunan i‘lâm atebe-i ulyâ-ı mülûkânem ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının 
îfâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şehr-i yârânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin i‘dâmına hükm-i lâhık olan merkûm Varingis 
hakkında i‘dâm cezâsının icrâ ve diğerleri haklarında dahi ber-minvâl-i muharrer 
mu‘âmelât-ı kanûniyyenin îfâ itdirilmesine mübâderet eyleyesin. Fî 14 Muharrer 
[1]322 M. 21 Mart 1905 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Vüzerâ-yı Saltanat-ı Seniyyemden Hüdavendigâr Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Reşid 
Paşa iclâluhûya ve mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Karahisar-ı Sahib 
sancağı mutasarrıfı ve ikinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve 
hâmili Neşet Beğ dâme uluvvuhû hüküm ki. 

Karahisar-ı Sahib sancağı dâhilinde vâki‘ Bolvadin Kazâsının Güneli Karyesi 
ahâlisinden Mustafa zevcesi Elife’yi cebren fi‘l-i şenî‘ icrâsıyla mezbûreyi katl 
eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan karye-i mezkûre 
ahâlisinden İmam oğlu yirmi iki yaşında Ahmed’in Karahisar-ı Sahib Sancağı 
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Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde beraiten ve iâdeten icrâ kılınan muhâkemesinde 
müttehem merkûm Ahmed iddi‘â olunan fi‘l-i şenî‘ ve katl-i cinayetlerine 
mücâseretini inkâr ve müdâfaa vekîli dahi şehûd-ı mesmuâtın ihbârâtı müteveffâ 
Elife’nin kable’l-vefât ifâdâtına ma‘tûf olub subût da‘vâyı kâfî olamayacağından 
bahisle müvekkilinin berâatini taleb eylemiş iselerde müttehem merkûm Ahmed’in 
diğer refikleriyle mezbûre Elif’ye cebren fi‘l-i şenî‘ icrâ iderek bu esnâda vücudunun 
münid ve mahallerinden bıçak ile darb ve cerh itmesinden bi’t-teessür mezbûrenin 
ifâde itdiği Bagiy Ahmed’in bir cinayeti icrâ itdiği sırada ıtlâk-ı nefs dahi mücâseret 
eylediği kable’l-vefât mezbûrenin vukû‘ bulan ifâdât ve makbûlu’l-şühedâ zevâtın 
ihbârâtı ve keşf ve mu‘âyene raporları mündericâtı ile tahakkuk ve ta’yîr eylediği 
cihetle mütehemmen bu bâbdaki inkârı ve vekîlin esbâb-ı şubûtiyesinin âdem-i 
kefâtine dâir olan müdâfaatı vâhî olduğundan merkûm Ahmed’in ol-vechile 
mücrimini ile cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i 
ahîresine tatbîkân i‘dâmı hakkında mahkeme-i mezkûre cezâ dâiresinden sâdır olan 
hükm-i hâvî i‘lâm evrâk-ı sâire ile beraber mahkeme-i temyîz-i cezâda lede’l-tedkîk 
evrâk miyânında bulunan tahrîrâtdan mürâfa‘a-i şer‘îyye içün celb olunan veresenin 
dem ve din da‘vâsında bulunmadıkları ve mahkeme-i nizâmiyyeden virilen hükmün 
icrâsı talebinde oldukları anlaşılmış olmasına ve merkûm Ahmed Hakkında icrâ 
kılınan tahkîkât ve muhâkeme ile lâhık olan ve i‘dâm hükmü usûl muhâkemât-ı 
cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmeleri ahkâmına muvâfık bulunmasına mebnî hükm-i 
mezkûrun tasdîği mutazammın mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve i‘tâ ve Umûr-ı 
Adliyemiz’den bâ-tezkire üsera olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile 
istizân keyfiyyet bulunması üzerine mûcibince emr u fermân-ı hümâyûn şehr-i 
yârânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî ve mutasarrıf müşâr-
ileyhimsiz kâtil-i merkûm İmam oğlu Ahmed hakkında sâdır olub mahkeme-i 
temyîz-i cezâdan tasdîk kılınmış olan hükmün icrâ itdirilmesine mübâderet eyleyesiz. 
Fî 22 Rebî’ü’l-âhir[1]323 M. 26 Haziran 1905 Mukâbele olmuştur.  

 [S.184/B.90] 

Hüküm 1: Eâzım Vükelâ-yı Saltanat-ı Seniyyemden Aydın Vilâyeti Vâlîsi olub 
imtiyâz-ı nişân-ı hümâyûnumu ve murassa‘ ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-
şânlarını hâ’iz ve hâmil olan sadr-ı esbak vezîr-i dirâyet semîrim Kamil Paşa 
iclâluhûya hüküm ki. 

İzmir’de mukîm tüccardan ve Ermeni Cemaati mahiyetinden Balyoz Zave Matbus 
Efendi’nin keyfiyyet-i katlinden ve Ermeni Cemaat fesâdiye efrâdından olmalarından 
dolayı cinayetle ittihâm olunan İran Devleti teb‘âsından yirmi altı yaşında Bedros 
veledi Arizof ve otuz üç yaşında Hayk veledi İstipan Tarpakyan ve Mitas veledi 
Nikogos ve Markar veledi Ohannes ve merkûm Hayk’ın zevcesi Aznif bint 
Karabet’in Aydın Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan 
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mahkemelerinde her ne kadar müttehemlerden Bedros Rusya’da bulunan Ermeni 
fıkrasına para toplamak içün gönderilub İzmir’e gelerek müteveffa Matyos Efendi’ye 
mürâcaatla ifâde-i hal itdiğinde unf ile red eylemesi tehevvürünü mûcib olarak 
rovlorla müteveffâyı urduğunu ikrâr ve mûmâ-ileyhi katl ve ıtlâk içün Ermeni 
Cemiyet-i fesâdiyesi tarafından gönderildiğini inkâr itmiş isede istintâken mazbût 
olan ifâdesi kendüsünun fesâd ve komitesi reisinin iğfâl ve ıtmâ‘ üzerine işbu 
cinayeti irtikâb eylediğini mutazammın olduğu gibi diğer müttehem Hayk 
Tarpakya’nın dahi tasavvur ve tasmîm olunan fi‘l-i cinyayetinin icrâsında mu‘âvenet 
ve müşâreket kâmilesi bulunduğu tedkîk olunan evrâk-ı tatbîkâsı meâllerinden ve 
ma‘a’l-kasem istimâ‘ olunan şuhûdun ifâdâtı ile zabt varakası ve tabîb raporu vesâir 
evrâk-ı şubûtiye mündericâtından anlaşılmış ve binâen âliye ahvâl-i mezkûreye karşu 
müttehemlerin vâki‘ olan inkârları vâhî ve müdâfaa vekîllerinin mürâfaaları mecrûh 
olarak merkûmandan Bedros’un bi’l-tasavvur fi‘l-i katle cüreti ve Hayk’ın dahi 
Ermeni Cemiyet-i fesâdiyesi tarafından tasmîm idilen fesâdın esbâb-ı icrâisine 
tehiyye içün lâzım gelen ef‘âl ve tedâyire teşebbüs eylediği sâbit olmuş olduğundan 
ol-vechile mücriminilerine ve cezâ-i kanûnnâme-i hümâyûnun yüz yetmişinci 
maddesine tevfîkân merkûmûndan Bedros’un i‘dâmına ve elli sekizinci maddesinin 
fıkra-i evveliyesine tatbîkân Hayk Tarpakyan’ın müebbeden kal‘a-i bend idilmesine 
ve diğer müttehem Mitas ve Markar ve Aznif’in berâatlerine hükm olunduğunu hâvî 
mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâda 
bi’l-tedkîk husûs-ı mezkûr hakkında ceryan iden tahkîkât ve mahkeme-i usûl-ı 
muhâkemât-ı cezâiyye kanûnuna muvâfık ve merkûmandan Bedros’un i‘dâmına ve 
Hayk’ın müebbeden kal‘a-i bend idilmesine dâir lâhık olan hükm dahi cezâ-i 
kanûnnâmesine mutâbık olduduğu tasdîkân mahkeme-i temyîzden sâdır olan i‘lâm 
Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile 
lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsı husûsuna emr u fermân-ı hümâyûn-ı 
mülûkânem mehâbet-rîz efzâ-yı sunûh ve sudûr olmağın imdi sizki vâlî müşâr-
ileyhsin i‘dâmına hükm olunan merkûm Bedros hakkında i‘lâm cezâsının icrâ ve 
Hayk hakkında dahi ber-minvâl-i muharrer mu‘âmele-i kanûniyyenin îfâsıyla 
diğerlerinin sebeblerinin ihlâsına mübâderet eyleyesin.  

Fî 28 Cemâziye’l-evvel [1]323 M. 31 Temmuz 1905 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Manastır Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Hazem Beğ dâme 
uluvvuhû hüküm ki. 

Tarîk-i şekâvetde gezmekte olan Ekşisu Karyeli Taşko oğlu Kapudan Aleko’nun der-
desti emrinde muâvenet iden komite namına para vermediği ahvâlde bulunan Aydos 
Karyesi Rum Papası Papa Aleksi’nin cebren eşyayı beyniyesini gasb ve dinamid vaz‘ 
ile ateş virerek hanesini ihrâk ve Dinepanca’yı katl ve Kula vananın kapusunu 
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şikestle kendüsünu katl ve zevcesi Sofya ile biraderinin kızı Fayte’yi cerh eyledikleri 
iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm Ekşisu Karyesi’nden otuz yaşında 
İstopan oğlu Papa Mitori ve elli yaşında Mişo oğlu Vangel ve yirmi beş yaşında 
Dako oğlu Libako ve otuz sekiz yaşında Metre Kara Kalça oğlu Gorgi ve kırk 
yaşında Kocabaş Puşko oğlu Yivan ve Taşko oğlu Aleks ve Yorgi oğlu Fasi ve 
Taşko oğlu Dote ve Kula oğlu Metre ve firarî Daskal Minhal ve Pandil Şişko ve 
Kıptî Sotir ve Daskal Nikola Gote ve Kapudan Kula Popofek Manastır Vilâyeti 
İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinde vicâhen icrâ kılınan muhâkemelerinin neticesinde 
Dote Taşko ve Fasi ve Metre Kula ve Alekso’dan mâ‘dasının cem‘iyyeti fesâdiye 
teşkîl iderek Kapudan Alekso’yu der-dest itdirin ve komiteye hizmet itmeyen 
merkûm Papa Aleksi’nin hânesini tahrîb ve ihrâk ve Kula Vana’yı katl ve zevcesi 
Sofya ile biraderinin kızı Fatye’yi cerh eyledikleri ve içlerinden Pandil Şifo ile 
Kapudan Metre Popok’un işbu cem‘iyyet-i fesâdiyeye riyâset itdikleri ve Kapudan 
Alekso’nun bu bâbda emr ve müşevvik olduğu gibi Terin Karyeli dört şahıs katl ve 
birini cerh ve Ekşisu temur yolu muvaffakının mikrâsı ma‘lûmu’l-esâmi refikleriyle 
birlikde dinamit vaz‘ ile endaht ve şimendufer barakasını ihrâk ve o sırada asâkir-i 
şâhânemden iki neferin katlinde Kapudan Alekso ile beraber bulunarak ef‘âl-i 
cinaiyyeye ihbâr eylediği inde’l-tedkîk tahakkuk iden İsteryo nâm-ı diğer Nufuk’un 
tevfîklerinden i‘tibâren müebbeden ve diğerlerinin üç yüz yirmi iki senesi şehr-i 
Saferü’l-hayr’ının sekizinci gününden ibtidâ-i derece-i ef‘allerine göre ve Angel 
Mişo ve Gorgi Karakalça’nın yedişer ve Yivan Boşko ve Liko Dako’nun beşer ve 
Papa Mitor’un dört sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve Döne Taşko ve Kıbtî 
Nasi ve Metre Kula’nın berâatlerine hükm olunduğunu hâvî mahkeme-i mezkûreden 
tanzîm ve irsâli olunan üç kıt‘a i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâda bi’l-tekdîk merkûm 
Kapudan Alekso’nun i‘dâmına ve İsteryo nâm-ı diğer Nufuk’un müebbeden ve 
Vangel Mişo ve Gorgi Karakalça ve Yivan Boşko ve Liko Dako ve Papa Mitori’nin 
küreğe konulmalarına dâir lâhık olan hükm-i cezâ-i kanûnnâmesine mutâbık 
olduğundan hükm-i mezkûrun tasdîğini mutazammın mahkeme-i temyîzden sâdır 
olan i‘lâm Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme 
‘arz ile lede’l-istizân îfâ-yı müktezâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin i‘dâmına hükm-i 
lâhık olan merkûm Alekso hakkında i‘dâm cezâsının icrâ ve diğerlerinin haklarında 
dahi kanûnen tertib eylediği bâlâda beyân olunan muallat nizâmiyyenin îfâsına 
mübâderet eyleyesin. Fî 3 Cemâziye’l-evvel [1]323 M. 5 Ağustos 1905 Mukâbele 
olmuştur.  

Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Haleb Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Osman Kazım Beğ 
dâme uluvvuhûya hüküm ki. 
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Antakya’nın Dondini Mahallesinden Kürd Ali Baba ile üç yaşındaki kerimesi 
Rakoş’un mesmûmen vefâtlarına sebebiyet virmiş olmalarından cinayetiyle ittihâm 
olunan merkûman zevcesi Kamile ile Manoş kadının ve Abdurrahim bin 
Abdurrahman’ın Haleb Vilâyeti İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan 
muhâkemelerinde bunlardan merkûme Kamile her ne kadar inkârı tehit etmiş ve 
vekîl dahi müvekkilesinin berâatini taleb eylemiş isede mütteheme-i mezbûre 
Meştuk’un huzurunda alakası olan merkûm [s.176] Abdurrahim’e varmak içün 
merkûm ve komşusu olan merkûme Manoş kadın ile bi’l-müşâverr çarşudan almış 
olduğu çıpan otu ile köfte i‘mâl idub zevcine yedirdiğini ve akşamüzeri zevci ile 
pederinin yanına bulunmasından nâşi bu köfteden ekl etmiş olan kerimesi Rakoş nam 
çocuğun gışyâna başlayarak semin tesiriyle her ikisinin yek-diğerini müte‘akıb vefât 
eylediklerini ifâde ve ikrâr itmiş ve merkûmenin şu ifâde ve ikrârı hânesinde sâkin 
bulunanlar tarafından dahi tadîk idilmiş olduğu gibi tabîb raporunda da merkûmanın 
mesmûmen vefât eylediklerinin fenen tahakkuk itmiş olduğu beyân kılınmış 
olmasına nazaran mezbûrenin mahkemedeki inkârı ile vekîlinin müdâfaası esbâb-ı 
mesrûde ile merdûd olarak merkûm Kamile’nin Abdurrahim’e varmak içün zevci Ali 
Babayı bi’l-tasavvur ve kerimesi Rakoşu bi-gayr taammüdin tesmîmen katl eylediği 
sâbit olduğundan ve Abdurrahim ile Manoş kadının salisân-ı müddet-i cezâiyyelerini 
ikmâl eylemelerinden nâşi sebeblerine tahliye kılınmış olduğundan mezbûre 
Kamile’nin ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmişinci 
maddesine tevfîkân i‘dâmına dâir mahkeme-i mezkûreden sâdır olan hükm-i hâvî 
tanzîm ve irsâli olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâdan bi’l-tedkîk mezbûre 
hakkında ceryân iden muhâkeme-i usûl muhâkemât-ı cezaiyye-i kanûnuna muvâfık 
ve lâhık olan i‘dâm hükmü dahi ceza-i kanûnuna mutâbık görüldüğü cihetle i‘lâm-ı 
mezkûrun tasdîkine karâr virildiği mutazammın mahkeme-i temyîz-i cezadan yazılub 
Adliyye Nezâretimizden bâ-tezkîre gönderilen i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme 
‘arz ile lede’l-istizân mûcibince îfâ-yı müktezâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı 
tâcidarânem mehâbet efzâ-yı sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki müşâr-ileyhsin 
hükm-i mezkûrun icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 16 Cemâziye’l-ahire [1]323 M. 
18 ağustos 1905 Mukâbele olmuştur.  

 [S.186/B.91] 

Hüküm 1: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Manastır Vilâyeti Vâlîsi olun birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Hazim Beğ dâme 
uluvvuhû hüküm ki. 

Manastır Vilâyeti Vâlîsi dâhilinde icrâ-yı şekâvet iden Rum çeteleri rüesâlarından 
olub cinayetle ihtimâm olunan Girim Kazâsına tâbi‘ Rola Karyesi ahâlisinden Fota 
ile rüfekasından Poder Karyeli Hancı Lazofoti ve Jolev Karyeli dükler Gir ve Yorgi 
ve Rolo Karyeli Foto Malko ve Görice Sancağı müzâfâtından Saloc Karyeli Kasab 
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Koçi Kola ve Perseb nâhiyesi’ne merbût Karahan Karyesi ahâlisinden Fıruncu Vasil 
Tasa’nın Manastır Mahkeme-i fevk ahâlidesinde icrâ kılınan muhâkemelerine 
merkûmların leylen ve müsellehan Bof Karyeli Nikola Yana Naupama’nın hânesine 
girub darb ve envâi işkence icrâsıyla yetmiş dokuz aded İngiliz altınını ahz ve gabs 
ve Tırnova Karyesi’nin Bulgar muâllimi Gorgi Raykoli harb ve asker-i şâhânemden 
müretteb sevk olunan müfrezeye karşı silâh isti‘mâline cüret eylediklerinden başka 
esnâ-yı iğtişâşda dahi merkûm ile rüfeka-yı habâset intâsından isimleri muharrer ve 
mezkûr Lazofoti Degir ve Yorgi ve Koço Kola ve Vasil Tasa’nın katl-i nüfûsu ve 
îkâ-yı harîk misüllû bir takım cinayâta ictisâr itmiş oldukları bunlardan Vasil’in bi’z-
zât Pila Karyesi’ni ihrâka tasaddî ve mücâseret eylediği evrâk-ı müsbite ve şuhûd-ı 
muğberr delâlet ve şehâdeti vesâir emârât ve işârat ile ve müevvelen vâki‘ olan 
ikrârlarıyla sâbit olmasıyla merkûmların mücriminilerine ve kanûn-ı cezânın elli 
yedinci maddesinin fıkra-i evvelisine tevfîkân reis-i eşkıya merkûm Foti’nin 
i‘dâmına ve eşhâs-ı sâireden Vasil’in halde-i mezkûre fıkra-i sâniyesine tevfîkân ve 
tarih-i tevkîfinden ve i‘tibâren on beş ve Giro Yorgi ile Lozo Foti’nin kezalik ibtidâ-
yı tevkîflerinden ve Kavcı Kola’nın cürm diğerleri müttehem ve mahkûm 
olmasından nâşi mahkûmiyetinin ikmâli tarihinden i‘tibâren üçer sene müddetle 
küreğe konulmalarına ve maznûn-ı aleyh olan diğer Foti Halko’nun vâkıada zî-
medhal olduğu tahakkuk itmesine binâen berâatine karâr virildiğini hâvî mahkeme-i 
mezkûrden tanzîm ve i‘tâ ve Rum ili Vilâyeti şâhânem müfettişliğinden bâ-tahrîrât 
irsâl ve üsera olan i‘lâm-ı mezkûr tahrîrât ile beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz 
ile lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağın imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin mücrimin 
merkûmûndan i‘dâmına hükm-i lâhık olan Foti hakkında ber-mûcib-i nizâm i‘dâm 
cezâsının icrâ ve diğerleri haklarında dahi zikr ve beyân olan ma‘lûmat-ı 
kanûnuniyyenin îfâsına mübâderet eyleyesin. Fî 16 Recep [1]323 M. 16 Eylül 1905 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Yâverân-ı şehr-i yârânemden Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub birinci feriklik 
rütbesini hâ’iz ve murassa‘ mecidî ve birinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâmil 
olan Mahmud Şevket Paşa dâme uluvvuhû ve İştib Kazâsı nâib ve müftîsine ve a‘zâ-
yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki. 

İştib Kazâsı müzâfâtından Perehut Karyesi bekçisi Kazım bin Mehmed’in kâtili 
karye-i mezkûre ahâlisinden Milan veledi Miniko ile maktûl-ı merkûmûn hissen 
vârisleri olduğu inde’l-tedkîk tebeyyün itmiş olan zevce-i menkûha-i metrûkesi 
Hüsniye bint Hasan ile validesi Fadile bint Muhtar’ın Komanova Kazâsı mahkeme-i 
şer‘îyyesinde vicâhen icrâ kılınan mahkeme-i şer‘îyyelerinde mezbûr Milan’ın 
maktûl ile beyinleride hâsıl olan iğbirârdan nâşi merkûm Kazım’ı katl kasdıyla 
beytûtet eylediği odaya leylen hücûm iderek rovlor ve kama ile maktûl-ı merkûm 
Kazım’ı cerh ve katl eylediğini tayi‘an ikrâr eylediği mezbûr Milan’ın inkârına 



414 
 

mukarin makbûl şehâdet kimselerin şehâdetleriyle sâbit olmuş ve vârisan-ı 
mezbûrtan dahi kâtil-i merkûmûn kısâsına masden taleb ve iddi‘â eylemekde 
bulunmuş olduğu cihetle kâtil-i merkûmûn şer‘ân kısâsı iktizâ eylediği mahkeme-i 
mezkûreden tanzîm ve i‘tâ kılınan i‘lâmda bildirilmiş ve cânib-i fetvâhâneden i‘lâm-ı 
mezkûre yazılan der-kernârda müddeîyan-ı mezbûrtan kâtil-i merkûm kısâsdan ‘afv 
veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihima huzurlarında talebleriyle kâtil-i 
merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâs-ı lâzım gelece-i gösterilmiş olunduğuna ve 
merkûm Milan’ın maktûl-ı merkûm Kazım’ın kâtili olduğu Kosova Vilâyeti İstinâf 
Mahkemesi cezâ dairesinde nizâmen icrâ kılınan muhâkemât ve elde idilen emârât ile 
rehin-i mertebeye subût olmuş ve kâtil-i merkûmûn icrâ-yı kısâsı emrinde sâdır olan 
hükm-i şer‘î üzerine merkûmûn i‘dâmına lâhık olan hükm-i nizâmı içün tedkîkât-ı 
temyîziye icrâsına mahall kalmamış idüğüne binâen zikr olunan i‘lâm-ı şer‘î Adliyye 
Nezâretinin tezkeresiyle beraber taraf-ı eşref-i padişâhâneme ‘arz ile lede’l-istizân 
ber-mûcib-i i‘lâm-ı şer‘î icrâ-yı icâbına irâde-i seniyye-i şehr-i yârânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuş olmağın sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir mûmâ-
ileyhimsiz müddeîyan-ı mezbûrtan kâtil-i merkûmu kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet 
itmedikleri takdîrde hakkında icrâ-yı ahkâmı şerî‘at-ı garrâya müsâberet eyleyesiz. Fî 
4 Ramazan [1]323 M. 2 Kasım 1905 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Trabzon Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve ikinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Reşad 
Beğ uluvvuhûya hüküm ki. 

Trabzon’da tüccardan Arabyan Kabzak Ağayı cerh ve ihtilâl çıkarmak içün Hınçak 
Komitesini teşkîl eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm kılınan 
Trabzon’un Meciyuddin Mahallesi ahâlisinden kunduracı yirmi üç yaşında 
Harişyan(?) Hamparsun veledi Kalust ile rüfekayı hibaset itmesinden Trabzon 
muhallâtından İskender Paşa Mahallesi’nden Marangoz on sekiz yaşında Sünni 
Girim Tahmazyan veledi İkar ve Tekye Mahallesi’nden on altı yaşında sobacı çırağı 
Aharon Lispan veledi Simak ve İskender Paşa Mahallesi’nden on dokuz yaşında 
kunduracı Markaryan Haraçyan veledi Agob ve çömlekçi Mahallesi’nden kuyumcu 
on yedi yaşında Hopan Sirağan veledi Avedis ve Tekye Mahallesi’nden Zadikyan 
Kasbar veledi Kasbar ve İskender Paşa Mahallesi’nden Petertan İsrailyan veledi 
Mesrob ve kahveci yirmi yirmi beş yaşında Yervant Hacanyat veledi İrail on sekiz 
yaşında Kahvacyan Nişan veledi Serkiz ve on dokuz yaşında Mitasyan Simon veledi 
Bogos ve yirmi altı yaşında Tuğmanya Karakin veledi Agob ve yirmi iki yaşında 
kalaycı oğlu Osib veledi Ohannes ve on yedi yaşında Kahramanyan Varteks veledi 
Mağridic ve Yeni Cuma Mahallesi’nden Hosbiyan Tatyos veledi Agob ve on altı 
yaşında [s.178] Kuban Ohannes veledi Vartan ve on yedi yaşında Mitasyan Miyanes 
veledi Bogos ve on altı yaşında Misak Mitasyan veledi Toros ve Döbek Doryan 
Artak veledi Misak ve Hacı Kasım Mahalleli on yedi yaşında İram Panosyan veledi 
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Kirkor ve Bobacyan Haçik veledi Bogos ve Yakılu Mahallesi’nden on yedi yaşında 
Nehabet Arzumanyan veledi Arnik ve on dokuz yaşında Pehlivanyan Petertan veledi 
Misak ve Ermeni Mektebi hocalarından on dokuz yaşında Karabetyan nâm-ı diğer 
Ramletam Karakin veledi Mitas ve on yedi yaşında Zorban Misak veledi Haçik 
Veşmahayan Difran veledi Arnik ve Dîvân-ı Umûmiye İdâresi ketebesinden Setrak 
Efendi Veledi Serkiz ve tüccardan Minasfanyan Karabet veledi Mağridic ve Taşçı 
oğlu Masrub veledi Mardiros ve yirmi bir yaşında Sarkisyan Korkiş veledi Arnik ve 
on sekiz yaşında Luispan veledi Simak ve yirmi iki yaşında Hopan Nişan veledi 
Avedis ve on dokuz yaşında Hukasyan Haçik veledi İstipan ve Avcı oğlu Atum 
veledi Arnik ve yirmi altı yaşında Kahya oğlu Karabet veledi Mitas ve Madilyan 
Kabril veledi Şehabet ve on dokuz yaşında Kahya oğlu Ohannes veledi Mitas ve 
yirmi beş yaşında Vablaş oğlu Ohannes veledi Avedis ve yirmi yedi yaşında 
Betemya Avakim nâm-ı diğer Kirkoryan Avakim’in Trabzon Vilâyeti İstinâf 
Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan muhâkemelerinde merkûmlardan Kunduracı 
Hadispan Hamparsun veledi Kalos’un mukaddema Rusya memâlikinden Tiflis ve 
Poti şehirlerine giderek orada Hınçak efrâdıyla görüşüb Hınçak Komitesine dâhil ve 
Mavşeh nam müteaddid tevsî‘ eyledikden sonra sandal ile Trabzon’a mülhak Ok 
Kazâsına çıkarak oradan biran Trabzon’a vâsil olub bir müddet sonra Hınçak 
komitesi teşkîliyle mübâşeret ve eşhâs-ı merkûmeyi komiteye yazdığı gibi ahîren 
icrâta ve Londra’da bulunan mezkûr komitesi rüesâsıyla muhâberata mübâderet ile 
tüccardan Arabyan Kabzak Ağa’dan beş yüz lira talebine dâir müttehemlerden 
Sıragon ma‘rifetiyle hânesine mektûb gönderub Kabzak Ağa’nın istizân parayı 
virmemesinden nâşi mûmâ-ileyh Zakanos Karyesi’ndeki sayfiyesine gider iken 
müttehemlerden Aharon Başeban ma‘rifetiyle bıçağından cerh itdirdiği ve bundan 
başka Ermeni Milleti’nden Horan isminde bir delikanlıyı esrârına vâkıf olduğu 
ecilden sarhoş iderek kayıkla Tepe yerine gitmekdeler iken bıçak ile karnından cerh 
ve katl eylediği ve komite mahsûs lastiğinden ma‘mûl muhrik hânesinde ve 
müteaddid Hınçak gazneleriyle bi’l-vâsıta ihfâ itdirdiği hâne bağçesinde bulunması 
ve diğer müttehem Aharon Beşeban’ın mezkûr komite efrâdından olmakla beraber 
Kabzak Ağa’yı bıçak ile cerh ve Sıragon Huban’ın kezalik komite efrâdından olarak 
beş yüz lira talebine dâir olan mektûbu Kabzan Ağa’nın hânesine bırakmak ve Sünni 
Girim Tahmazyan’ın zikr olunan komite efrâdından ve komitede söz ashâbından ve 
Kasbar Zadikyan’ın komite efrâdından olmakla beraber kitabet vazifesini ve mezkûr 
mektubları yazmak ve Markaryan Haracyan’ın ve Şernat İsranyan’ın komite 
efrâdından olarak Kabzak Ağa’nın cerhi hakkında eşya-i lâzımeyi tehiye ve ihdâr ve 
Şemah oğlu Difran ve Mesrub ve İbradoryan Arşak ve Avcı oğlu Atum ve Bobacyan 
Haçik ile Setrak ve Mitasakanik Karabet Efendilerden ma‘dasının komite efrâdından 
ve Şemah oğlu Difran’ın yedine komiteye mahsûs mühür ve Mesrub’un eline 
komitenin evrâk ve gaznesi geçdiği halde me’muriyet hükümete haber virmeyerek 
nezdelerinde saklamak fi‘llerinin mürtekibleri oldukları kendülerinin ikrârları ve 
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ihbârât-ı sâirenin enfâisi ile beraber elde idilen evrâk-ı muzırra ve eşya-ı cinaiye ve 
delâil-i müteaddide ile sâbit olmuş ve müttehemlerden bazıları bu komitenin harekat 
ve neşiyâtından* haberdar olmadıklarını beyân ile inkârı bulunamamış isede bunların 
inkârı vahî ve müdâfaa vekîllerinin berâatleri hakkındaki müdâfaâları mecrûh 
görülmüş olduğundan Harişya Hamparsum’un cezâ-i kanûnnâmesinin elli altıncı 
maddesine tatbîkân i‘dâmına ve Sünni Girim Tahmazyan ve Sıragan Huban ve 
Aharon İspan ve Markaryan Haracyan’ın elli sekinci maddesinin fıkra-i evvelisine 
tevfîkân müebbeden kal‘a-i bend idilmelerine ve Kasbar Zadikyan ile Tartat 
İsrailyan’ın fıkra-i mezbûre ile murâhık olduğu cihetle kırkıncı madde mûcibince ve 
üç yüz yirmi iki senesi Cemâziye’l-evvel’inin yirmi yedinci gününden i‘tibâren on 
sene müddetle hapislerine ve Ohannes Duban ve Misak Mitasyan ve İram Patosyan 
ve Yervant Hacanpan ve Nehabet Arzumanyan ve Nişan Kahvacyan ve Misak 
Zorban ve Mitas Mitasyan’ın tarih-i mezkûrden ve Simon Mitaspan ve Tuhmanyan 
Karekin ve Kahya oğlu Karabet ve Vablas oğlu Ohannes ve Kahya oğlu diğer 
Ohannes’in sene-i mezkûre Cemâziye’l-ahire’sinin beşinci ve Korkiş Sarkisyan ve 
Luispan ve Tersat Pehlivan ve Nişan Huban ve Varteks Kahramanyan ve Karekin 
Karabetyan ve Dökmeci Nizamek Öskire mah-ı mezkûrun dokuzuncu ve Benicyan 
evvel gitmek on beşinci ve Hokasyan Haçin onuncu günlerinden i‘tibâren elli 
sekizinci maddesinin fıkra-i sânisine tevfîkân on beşer sene kal‘a-i bend idilmelerine 
ve Hospiyan Tatyos ile Mavilyan Kabrillik murâhık bulunmalarına binâen fıkra-i 
mezkûre ile kırkıncı madde mûcibince ve Tatyos’un üç yüz yirmi iki senesi 
Cemâziye’l-evvel’inin yirmi yedinci ve Kabrillik sitte-i mezkûre Cemâziye’l-
ahire’sinin beşinci günlerinden ibtidâ-i müstehak oldukları cezânın selisi olan beşer 
sene müddetle hapislerine ve Difran Şimafyan ile Mesrubin altmış altıncı madde 
zeyline mantukunca birer sene hapislerine ve Diradonyan Arşak ve Avcı oğlu Atum 
ve Bobacnan Hacyan ile Setrak ve Karabet Efendilerinde berâatlerine dâir mahkeme-
i mezkûreden sâdır olan hükmü hâvî ve i‘lâm üzerine mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesinde icrâ kılınan tedkîkât-ı temyîziyede mahkûmlardan mecnûn bulunan 
Kasbar Zadikyan hakkında başkaca icrâ-yı tedkîkât olunmak üzere diğerleri hakkında 
ceryan iden tahkîkât ve muhâkemenin usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye-i kanûnnâmesine 
muvâfık ve içlerinden Harişyan Hamparsum hakkındaki i‘dâm ve diğerleri 
hakkındaki kal‘a-i bendlik ve hapis hükümlerinin cezâ-i kanûnnâmesi ahkâmına 
mutâbık bulunmasıyla merkûmûna âid hükmün tasdîkine karâr virildiğini 
mutazammın mahkeme-i temyîz-i cezâdan bi’l-tanzîm Adliyye Nezâretimizden irsâl 
ve tesyîr olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
iktizâlarının îfâsına emr u fermân-ı hümâyûn şehr-i yârânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin i‘dâmına hükm-i lâhık olan merkûm 
Harişyan Hamparsum hakkında i‘dâm cezâsının icrâ ve diğerleri haklarında dahi ber-
minvâl-i muharrer muâmelât-ı kanûniyyenin îfâ ve berâatleri tahakkuk itdikleri 
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sebeblerinin ihvâsına mübâderet eyleyesin. Fî 28 Zî’l-hicce [1]323 M. 20 Şubat 1906 
Mukâbele olmuştur.  

[S.179/B.92] 

Hüküm 1: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden Cezâyir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti 
vâlî vekîli olub murassa‘ osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Nazım Paşa iclâluhûyaya hükümki. 

Şirket teşkîliyle kasa kırmak ve hâne soymak ve hayvan sirkat itmek ve Midilli’de 
arâm-sâz nizâmiyye bölüğü Yüzbaşısı Mehmed Ağa’nın eşyasını sirkat kasdıyla 
hânesi kapusunu şikest itdikleri esnâda der-destlerine kıyâm iden jandarmalara silâh 
endaht iderek efrâddan Hasan’ı katl eylemek fi‘llerinden dolayı cinayetle ittihâm 
olunan otuz iki yaşında Yorgi Güçal veledi Minhailo Mali ve yirmi altı yaşında 
Penabut veledi Todori Medbura ve Nio Hayli Maryo ve Yorgi ve Vasil ve Todori ve 
Estati ve Yorgob ve Anderya ve Dimitri ile firarî Minhailo Lalaki ve Dimitri’nin 
Midilli Sancağı Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde vicâhen ve gıyâben 
muhâkemeleri bi’l-icrâ merkûmlardan Yorgi Geçal veledi Mihailo Mali ile Penabut 
veledi Todori Medbora’nın vekîlleri tarafından dermiyân olan müdâfaaya karşu 
merkûmanın nizâmiyye yüz başısı mûmâileyhe Mehmed Ağa’nın nukûd ve eşyasını 
sirkat kasdıyla müsellehan hânesi kapusunu kırdıkları esnâda der-destlerine kıyâm 
iden jandarmalara teşhir-i silâh ile Yorgi Geçal’in endaht itdiği rovlordan çıkan 
kurşunun jandarma Hasan’a isabetiyle merkûmu katl eylediği ve Penabut 
Medbura’nın tasaddî sirkate karârı Minhailo’nun Reji idâresinin nukûd mevcûdesini 
ahza cüretleri tahkîkât-ı vâkıaya inzimâm iden [s.180] şuhûd-ı Adile’nin şehâdeti ile 
sâbit olduğundan merkûmların mücriminilerine ve bunlardan Yorgi Geçal’ın fi‘l-i 
cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresine muvâfık 
bulunduğundan merkûmûn fıkra-i mezmkûreye tatbîkân i‘dâmına ve Penabut’un iki 
yüz yirmi birinci maddesine tevfîkân ba‘de’l-teşhîr üç ve firarî Minhailo’nun kanûn-ı 
mezkûrun iki yüz yirminci maddesi mantûkunca beş sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve diğer müttehemlerle Hancı Matunları olan Nikola ve Mehmed’in 
berâatlerine hükm olunduğunu mutazammın mahkeme-i mezkûrden tanzîm ve irsâl 
olunan tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâiyye havâle olunarak 
maktûlun veresesinin bir güne iddi‘â-yı şer‘îyyede bulundukları mahalli müddeî 
umûmîyesinin cevabnâmesi meâlinden anlaşılmasıyla hükm-i cinâi vicâhiden dolayı 
tedkîkâtı temyîziyye icrâ olundukda husûs-ı mezkûrun tedkîkât ve muhâkemesiyle 
cihet-i şubûtiye ve tasdîriyesince nakzı mûcib bir güne esbâb görüldüğü cihetle 
merkûmûn Yorgi Geçal ve Penabut haklarında ceryan iden muhâkemenin kâffe-i 
nukâtı ve lâhık olan i‘dâm ve Gorin hükümleri usûl-ı muhâkemât-ı cezâîyye ve cezâ-
i kanûnnâmesine muvâfık bulunduğuna binâen tasdîkine karâr virildiğini hâvî 
mahkeme-i temyîz-i cezâdan sâdır olan i‘lâm Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle 
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beraber atebe-i ulyâ-i mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsı 
husûsuna emr u fermân-ı hümâyûn-ı mülûkânem mehâbet efzâ-yı sunûh ve sudûr 
olmağla imdi sizki vâlî vekîli müşâr-ileyhsin i‘dâmına hükm olunan merkûm Yorgi 
Geçal hakkında i‘dâm cezâsının icrâ ve Penabut ile firarî Minhailo hakkında dahi 
ber-minvâl-i muharrer mu‘âmele-i kanûniyyenin îfâsıyla diğerlerinin sebeblerinin 
ihlâsına mübâderet eyleyesin. Fî 4 Safer [1]324 M. 30 Mart 1906 Mukâbele 
olmuştur.  

 [S.180/B.93] 

Hüküm 1: Vüzerâ-yı a‘zâm Saltanat-ı seniyyemden şehir emîni olub murassa‘ 
osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Vezîrim Reşid Paşa 
iclâluhûya hükümki. 

Gebze Kazâsına tâbi‘ Şemseddin Karyesi civârında on birer yaşlarında Emine ve 
Zümine nam kızlara fi‘l-i şenî‘ icrâsından sonra katl eyledikleri iddi‘âsıyla cinayetle 
müttehem olan kazâ-yı mezkûr müzâfâtından Ömerli Karyesi’nde sâkin yirmişer 
yaşlarında Zenci Ahmed bin İsmail ve Mehmed bin Osman ve Hasan Hüseyin bin 
Osman ve Şerife bint Osman ve Aişe bint Mehmed’in Asitâne-i Aliyyem cinayet 
mahkemesinde icrâ kılınan muhâkeme-i aleynalarında merkûmûndan Ahmed ve 
Mehmed üç yüz yirmi senesi Temmuz’unun otuz birinci günü karye-i merkûmenin 
Beriz Han Deresi ve Kerç Kapusu nam mahallede mezbûrtan Emine ve Zümine’ye 
fi‘l-i şenî‘ icrâ eyledikden sonra setr-i cürm maksadıyla mezbûreleri sûret-i 
gaddaranede katl ve ıtlâk eyledikleri müdâfaa vekîllkeri tarafından serd idilen 
mutâ‘alaya karşu merkûmanın müevvelen vâki‘ olan ikrârları ve muâyene raporu 
mündericâtı üzerine kırâin kat‘a kanâat ve cebraniye ile rehîn merkez subût 
olmasıyla merkûmların mücriminilerine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş 
dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresi hükmüne tatbîkân i‘dâmlarına ve Hasan ve 
Hüseyin ve Şerife ve Aişe’nin def‘a cinaiyyeye müşâriketleri anlaşılamamış 
olduğundan anlar göre berâatlerine hükm olunduğunu hâvî mahkeme-i mezkûreden 
sâdır olan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesine lede’l-havâle müddeî şahıslardan 
li-ecli’l-mürâcaa mahkeme-i şer‘îyyeye gidub gitmeyecekleri hakkında icrâ olunan 
suâle cevaben aleyhleri adalet-i seniyye-i şâhâneme tevdî‘ eylediklerini her biri ayru 
ayru beyân eylemelerine hükm-i cinâiden dolayı tedkîkât-ı temyîziyye icrâ 
olundukda merkûman Ahmed ve Mehmed haklarında ceryan iden muhâkemenin 
kaffe-i nukâtı ve lâhık olan i‘dâm hükmü usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i 
kanûnnâmelerine muvâfık görüldüğüne binâne hükm-i mezkûrun tasdîk olunduğunu 
mutazammın mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden tanzîm ve Adliyye 
Nezâretimizden bâ-tezkere irsâl ve tesyîr olunub taraf-ı eşref-i şâhâneme ‘arz ve 
takdîm kılınmış olan i‘lâm mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla sizki emîn müşâr-ileyhsin 



419 
 

merkûmûndan Ahmed ve Mehmed haklarında lâhık olan hükmün icrâ ve berâat 
itdikleri sebeblerinin ihlâsına mübâderet eyleyesin. Fî 1 Rebî’ü’l-evvel [1]324 M. 25 
Nisan 1906 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Birinci ferîkân-ı kirâmdan Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ osmanî 
ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Mahmud Şevket Paşa 
dâme uluvvuhû ve mîr-i mîrân-ı kirâmdan Piriştine Sancağı mutasarrıfı ve ikinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarının hâ’iz ve hâmili İsmail Paşa dâme 
ikbâluhûya hükümki. 

Piriştine Sancağı dâhilinde vâki‘ Peruhşuh Kazâsının Tırnıçe Karyesi ahâlisinden 
Tariko veledi Milo Save ile merkûmûn oğulları İstanoya ve Denko ve İpostol ve kızı 
Solonka ve zevcesi Yanka Tanşoyi katl eylemelerinden dolayı cinayetle ittihâm 
idilmiş olan eşhâsdan Petre’nin hulûl-ı ecl mevuduyla vefâtı vuku‘na mebnî bir hayat 
bulunanlardan maktûl Tariko’nun ammisi karye-i merkûme ahâlisinden yetmiş 
yaşında Devvuh veledi Metre ile yirmi yedi yaşında Nikola veledi İstoşo’nun livâ-i 
mezkûr merkez Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan muhâkemelerinde 
merkûman mütecâsir oldukları cerâimi inkâr eylemeleri üzerine müdâfaa vekîli dahi 
berâatlerini ve tezkâr itmiş isede maktûl-ı merkûm Tariko’nun ashâb Jotvisar’dan 
bulunmasına binâen uhdesinde olan arazi ve emlâk ile nukûd ve eşya-ı sâiresini elde 
etmek inkâr fâsidesiyle mütehemmun merkûmûn Devvuh ve Nikola ve müteveffâ 
Petre maktûl-ı merkûm Tariko ile zevcesini ve üç erkek ve bir kız çocuklarını 
geceleyin hânelerinde balta ile bir sûret-i facîane ve vahşiyanede müştereken katl 
eyledikleri ifâde olunan şuhûdun şehâdât ve merkûmanın yek-diğerine mübeyyin 
ifâdâtı ile ol-bâbdaki keşf ve tahkîkât-ı ibtidâiye zabt varakaları ve raporlar 
muhteviyâtı ve esbâb ve delâil ve emârât-ı sâire mıknaâ ve kâfiye(?) ile sâbit 
olmasıyla merkûman Devvuh veledi Metre ve Nikola veledi İstoşo’nun kâtil-i 
müte‘ammid olmak üzere mücriminilerine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş 
dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresi hükmüne tatbîkân i‘dâmlarına ve merkûmane 
muâvenet ve müşâreketi olduğu beyân olan Terzi Patno veledi Alesko’nun bu fi‘le 
iştirâkını hükm içün te’min ve cirâne kâfi esbâb şubûtiyenin fıkrani cihetle 
merkûmûn berâatine dâir mahkeme-i mezkûreden sâdır olan hükm-i hâvî tanzîm ve 
irsâl olan i‘lâm evrâk müteferriâ ile mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesine lede’l-havâle 
evrâk-ı mezkûre miyânında bulunub cânib-i fetvâhâneden musaddak olan i‘lâm-ı 
şer‘îden cihet-i şer‘înin ikmâl olduğu anlaşılması üzerine hükm-i cinâiden dolayı 
tedkîkât-ı temyîziyye bi’l-icrâ merkûman Devvuh ve Nikola haklarında ceryan iden 
mahkeme ile lâhık olan i‘dâm hükmünün usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyyeye ve cezâ-i 
kanûnnâmesine mutâbık olduğunu tasdîkân mahkeme-i temyîz-i cezâdan i‘tâsı ve 
umûr-ı Adliyye Nezâretimizden üsera olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz 
ile istizân olunmakla mûcibince îfâ-yı müktezâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf 
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mûmâ-ileyhimsiz merkûman Devvuh veledi Metre ve Nikola veledi İstoşo hakkında 
sâdır olub mahkeme-i temyîzden tasdîk olunmuş olan hükmün ber-mûcib-i i‘lâm icrâ 
ve Terzi Payto’nun sebilinin ahvâlisine mübâderet eyleyesiz. Fî 8 Rebî’ü’l-
âhir[1]325 M. 21 Mayıs 1907 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Trabzon Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Tahir 
Paşa dâmet muâlihûya hükümki. 

Trabzon Fırkası Kumandanı Ferik Hamdi Paşa’yı cerh ve katl eylediği iddi‘â 
kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm kılınmış olan Trabzon redif taburu Divi 
me’mûru mülâzım evvel Naci’nin Trabzon Dîvân-ı Harb mahsûsu tarafından icrâ 
kılınan muhâkemesini hâvî kaleme alınarak fırka kumandanlığı vekâletinden bâ-
tahrîrât tesyîr ve bâb-ı vâlâ-yı ser-askeri muhâkemât dairesinden tasdîk olan mazbata 
üzerine meclis rüesâ-yı askeriyyeden tanzîm ve meclis vükelâ-yı fehâmımda kırâat 
olan mazbatada canî-i merkûm Naci’nin müteveffâ-yı müşâr-ileyh olan husûmet ve 
adâvetden nâşi üç yüz yirmi üç senesi Mart’ının ikinci Cuma günü bir rovlor ve birde 
geçkül alarak edâ-yı salavata Cuma tenbiyle Trabzon’da vâki‘ Ortahisar Cami-i 
şerîfine azimet itmiş olan müteveffâ müşâr-ileyh Hamdi Paşa’nın cami-i şerîfden 
çıkdığı sırada karşusuna geçerek sadaka istemek bahanesiyle iktisâ eylediği yeşil 
renginde geniş pelerinin altında sakladığı rovloru bi’l-teşhîr taammüden katl eylediği 
tâyi‘an vukû‘ bulan ikrârı ve i‘tirâkı ve orada bulunanları şehâdatı ile sâbit olmasına 
binâen cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesine tevfîkân emsâline medâr-ı 
terhîb ve ibret olmak üzere Trabzon [s.186] i‘dâm lüzûmu gösterilmiş ve netice-i 
tedkîkât ve muhâkemâta ve dördüncü Ordu-yı Hümâyûnum müşîrliğinin fezleke-i 
iş‘ârına göre canî-i merkûmûn mütecâsir îka‘ olduğu fi‘l-i katl ikrâr ve i‘tirâfı vechile 
esir-i kasd ve taammüd olub dîvân-ı hariciye ta‘yîn ve tahdîd idilmiş olan mücâzât-ı 
kanûniyyenin tatbîki dahi ibret-i müessereye müstelzem olacağı cümle-i iş‘âratdan 
bulunmuş olmasına nazaran canî-i merkûm Naci hakkında dîvân-ı mezkûrce tahdîd 
ve meclis rüesâ tarafından tasdîk idilmiş olan hükm-i kanûniyyenin icrâ-yı lâzım 
geleceği tezekkür olunduğuna dâir marü’l-zikr meclis-i vükelâdan kaleme alınan 
mazbata atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile istizân-ı keyfiyyet idilmiş ve tezekkür ve 
istizân olunduğu vechile icrâ-yı icâbına irâde-i seniyye-i şâhânem mehâbet-rîz sunûh 
ve sudûr olmuş olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil-i merkûm Naci hakkında 
virilen karârın icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 13 Cemâziye’l-evvel [1]325 M. 24 
Haziran 1907 Mukâbele olmuştur.  

 [S.182/B.94] 

Hüküm 1: Birinci ferîkân-ı kirâmdan Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub murassa‘ mecidî 
ve birinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Mahmud Şevket Paşa 
dâme-uluvvuhû ve mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Pirizrin sancağı 
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mutasarrıfı ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil Mehmed Emin 
Efendi dâme uluvvuhûya hükümki. 

Pirizrin Kasabası’nın Liyasfoka Mahallesinde mukîm Yakvalı Tütüncü Yunus bin 
Hacı İslam’ı katl eylediği iddi‘â kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Terzi 
Mahallesinden bakkal Kolo veledi Anton’un Pirizrin Sancağı Bidâyet Mahkemesi 
cezâ dairesinde icrâ kılınan muhâkemesi neticesinde merkûm fi‘l-i katlin kendu 
tarafından îka‘ olunduğu inkârı ve vekîl müdâfaa dahi berâatini taleb itmiş isede 
tahkîkâtı vâkıaya ve maktûlu’l-şehâdet zevâtın vâki‘ olan ifâdâtı ve şehâdeti ile 
merkûm Kolo veledi Anton çokdan beru konuşmakda bulunduğu maktûl Yunus’da 
mevcûd olduğuna vâkıf olduğu parasını almağa tama‘an hulkûmu kat‘i ile merkûm 
Yunus katl eylediği sâbit olmasına mebnî kâtil merkûm Kolo’nun ol-vechile 
mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesine tatbîkân i‘dâmına 
sâdır olan hükmü şâmil mahkeme-i mezkûreden virilen i‘lâm mahkeme-i temyîz-i 
cezâya havâle olunmuş ve merkûmûn i‘dâmı hakkında virilen i‘lâm-ı şer‘înin cânib-i 
fetvâhâneden işaret olundukdan sonra mahalline iâde kılındığı halde veresenin tekrar 
murâfaa içün davete icâbet itmeleriyle murâfaanın icrâ olunamadığı ve i‘lâm-ı 
şer‘înin mahkeme-i şer‘îyyede alıkonulduğu anlaşılmış olmakdan nâşi tedkîkât-ı 
temyîziyye bi’l-icrâ merkûm Kolo hakkında ceryan iden muhâkeme ile lâhık olan 
i‘lâm hükmü usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyyeye ve cezâ-i kanûnnâmesine muvâfık 
bulunduğundan i‘lâm-ı mezkûrun tasdîk olunduğunu hâvî mahkeme-i mezbûreden 
tanzîm ve i‘tâ ve Umûr-ı Adliyye Nezâretimizden bâ-tezkere üsera olunan i‘lâm 
atebe-i ulyâ-i mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân ber-mûcib-i i‘lâm îfâ-yı müktezâsına 
emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki 
vâlî ve mutasarrıf müşâr-ileyhsiz kâtil-i merkûm Kolo veledi Anton hakkında sâdır 
olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan tasdîk olmuş olan hükmün icrâ itdirilmesine 
mübâderet eyleyesiz. Fî 23 Recep [1]325 M. 1 Eylül 1907 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 2: Vüzerâ-yı a‘zâm saltanat-ı seniyyemden Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub 
murassa‘ osmanî ve birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan 
Vezîrim Mehmed Rauf Paşa iclâluhûya hükümki. 

Selanik’de Yaylalarda Kara Ağaçlar civârında sâkin Sofya muhâcirlerinden Sudeci 
Halil bin Mehmed’in hânesine sirkat kasdıyla bi’l-duhûl merkûm ile zevcesi 
Raşide’yi katl ve nukûd mevcûdelerini ahz ve sirkat eyledikleri iddi‘âsından dolayı 
cinayetle ittihâm olunan Abidin Mahallesinde sâkin Sudeci İlya veledi Yivan ve 
oğulları arabacı Kolo ve Miladin ve Hamidiye Mahallesinde mukîm Bozin veledi 
Hristo ile Bozin Kahyanın çobanı Abidin Mahallesi’nde sâkin kırk beş yaşında Rum 
Cemaatinden Ligor veledi Metre Kıraflan ve Kavalalı Osman bin Halil ve firarî Terzi 
Hristo’dan İlya ve Osman’ın vukû‘ vefâtlarına mebnî diğerlerinin Selanik Vilâyeti 
İstinâf Mahkemesi cezâ dairesinde vicâhen ve gıyâben icrâ kılınan muhâkemelerinde 



422 
 

müttehemlerden Ligor veledi Metre Kariflan ile firarî Hristo merkûm Halil’lin 
nukûdunu sirkat kasdıyla dîvardan aşarak hânesine bi’l-duhûl mekrûm ile zevcesi 
Raşide’yi cerh ve katl eyledikleri emârât-ı kaviyye ve maktûlu’l-şehâdet kesânın 
şehâdât-ı vâkıa ve evrâk-ı musibete sâbit olmasıyla merkûm Ligor veledi Kariflan’ın 
ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş dördüncü maddesinin 
fıkra-i ahîresine tatbîkân i‘dâmına ve Kolo ve Milandin ve Buzin nam şahısların iş bu 
cürmü îka‘ itdiklerini hükme medâr olacak delâile destresi olunamadı cihetle 
merkûmlarında berâatlerine karâr virildiğini hâvî mahkeme-i mezkûreden sâdır olan 
i‘lâm-ı evrâk- sâire ile li’ecli’l-tedkîk mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesine havâle 
olunarak evrâk-ı mezkûre miyânında olub cânib-i fetvâhâneden musaddak olan 
i‘lâm-ı şer‘îden cihet-i şer‘inin ikmâli olunduğu anlaşılması üzerine virilen hükm-ü 
cenâiye dâir tedkîkât-ı temyîziyye icrâ olundukda merkûm Ligor hakkında ceryan 
iden muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm hükmü usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ile cezâ-i 
kanûnnâmesine mutâbık olduğundan hükm-i mezkûrun tasdîkini mutazammın 
mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve i‘tâ Umûr-ı Adliyye Nezâretimizden bâ-tezkere 
üsera-i olunan i‘lâm-ı atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince îfâ-
yı müktezâsına emr u fermân-ı hümâyûn-ı şehr-i yârânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin kâtil-i merkûm Ligor hakkında sâdır 
olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan tasdîk kılınmış olan hükmün icrâ ve berâatleri 
tebeyyün idenlerin sebeblerinin ihlâsına mübâderet eyleyesin. Fî 13 Şa‘bân[1]325 M. 
21 Eylül 1907 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 3: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Manastır Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Hıfzı Paşa 
dâme muâlihûya hüküm ki. 

Manastır Vilâyetine mülhak Çanezli karyesinde tahsis ve asâkir-i şâhânem 
müfrezesine karşu silâh isti‘mâliyle süvâri on dördüncü alâyının ikinci bölüğü 
efrâdından iki neferi şehîd iden ve bir onbaşıyı cerh ile vefâta sebeb olmuş olan 
Bulgar eşkıyasına iltihâk iderek fi‘l-i mu‘âvenet ve yatakluk eylemelerinden dolayı 
mantûk-ı aleyhim olub cinayetle ittihâm olunan Ostoyan Nikolamante ve Taripon 
Boşa ve Tasa İspas ve Kala Guruzavan ve Parilpa’ya tâbi‘ Potrus Karyesi ahâlisinden 
Gurupolazan Koçaf ve Reste veledi Tala Çakonga’nın Manastır mahkeme 
fevkaladesinde muhâkemeleri bi’l-icrâ merkûmûndan Ostoyan Nikola Mante’nin 
Çanezli Karyesi’nde ve Tala Gurudan’ın hânesinde tahsis ve asâkir-i mülûkânem 
müfrezesiyle musâdeme iderek Salim onbaşıyı cerh ile müteessiren vefâtına sebeb 
olan ve neferâtdan tasavvuh ile Abdullah’ı cerh ve katl iden eşkıya ile birlikde 
müferezeye karşu isti‘mâl silâh eylediği ve merkûm Tala Gurudan’ın eşkıya-ı 
merkûmeyi hânesine kabul ve genim ve ihfâ sûretiyle eşkıyaya bi’l-ihtibâr yatakluk 
ve mu‘âvenet itdiği merkûmanın inkârlarına mukâbil şuhûd-ı muğber şehâdâtı ve ana 
inzimâm iden evrâk-ı istintâkıyye ve tedkîkî mündericâtı ile sâbit olmasına binâen 
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bunlardan Ostoyan Nikola Mante’nin kanûn-ı cezânın elli sekizinci maddesi zeyli 
hükmüne tevfîkân i‘dâmı ve Tala Guruzdan’ın dahi kanûn-ı mezbûrun altmış üçüncü 
maddesi mûcibince ve tarih-i tevkîfi olan bin üç yüz yirmi beş sene hicrisi şehr-i 
Muharremü’l-haramın onuncu gününden i‘tibâren üç sene müddetle küreğe 
konulması ve fi‘l-i cinayetde iştirâkı olmadığı tahakkuk iden Taripon Boşa ve Tasa 
İspas ve Gurupolazan Kocaf ve Reste veledi Tala Çakonun dahi sebeb-i ahire mebnî 
mevkûf olmadıkları halde ıslâ-yı sebebleri hakkında sâdır olan hükm-i hâvî 
mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve i‘tâ ve Rum İli Vilâyeti salise şâhânem 
müfettişliğinden bâ-tahrîrât üsera olan [s.184] i‘lâm ve tahrîrât-ı mezkûre ile atebe-i 
ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsı husûsuna 
irâde-i seniyye-i mülkidârânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî 
müşâr-ileyhsin mücrimin merkûmûndan Ostopan Nikola Mante ile Tala Guruzdan 
haklarında lâhık olan ahkâm-ı nizâmiyyenin icrâ ve Taripon Boşa ile sâir muharru’l-
esâmi eşhâsdan dahi diğerleri sebebden dolayı mevkûf olmadıkları halde sebeblerinin 
ihlâsına mübâderet eyleyesin. 12 Zî’l-ka’de [1]325 M. 17 Aralık 1907 Mukâbele 
olmuştur.  

 [S.184/B.95] 

Hüküm 1: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Edirne Vilâyeti Vâlîsi olub üçüncü 
rütbe mecidî ve dördüncü rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Reşid 
Paşa dâmet muâlihû ve Kırca Ali Kazâsı nâib ve müftisine ve a‘zâ-yı meclis zîde-
mecdühumâ hüküm ki. 

Kırcaali kasabasında ârâm-sâz ikinci Ordu-yı Hümâyûnuma mensûb piyâde on 
beşinci alâyının dördüncü tabûrunun dördüncü bölüğü onbaşısı âstâneli Mehmed bin 
Abdullah cebren fi‘l-i şenî‘ icrâsından sonra katl eyledikleri iddi‘âsıyla cinayetle 
ittihâm ve cihet-i askeriyece kayıdları terkîb idilmiş olan kasaba-i mezkûrede ârâm-
sâz ikinci topçu alâyının cebel tabûrunun dördüncü bölüğü araba efrâdından 
Akşehirli Ali bin İsmail ile sâlifü’z-zikr on beşinci alâyının dördüncü tabûrunun 
üçüncü bölüğü efrâdından habere yoluyla Mustafa bin Şerif ve Kırcaali Hastahanesi 
hademe bölüğü efrâdından Çolak Said bin Ali’nin mahkûmiyetlerine dâir 
mukaddemâ virilen karârı inde’l-teymîz bazı esbâb kanûniyeyi müttefilen oradan 
iâde edilmesine ve müttehemin merkûmûndan Ali bin Ali’nin hapishânede hulûl-ı ecl 
mev‘uduyla fevt olması hasebiyle hakkındaki hukûk-ı umûmiyye da‘vâsının 
sukûtuna binâen diğerlerinin icrâ kılınmış olan muhâkemeleri neticesinde her ne 
kadar sûret-i îka‘-ı cürmü yek-diğerlerine atfen tasvîr-i maddeye çalışmışlar isede 
merkûm Mehmed on başısının alet-i kat‘â ile on sekiz yerinden cerh idilerek iş bu 
cerhlerin te’siriyle vefât eylediği raporlar mündericâtı ve fi‘l-i cerh ve katlin ve 
taraflarından sudûr eylediğine dâir habere yoluyla Mustafa bin Şerif ile Çolak Said 
bin Ali’nin sebk iden ikrârları makbûl-ı şahâde kimselerin ihbârât ve şehâdâtı ile 
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sâbit olunmasından nâşi merkûmanın mücrimînilerine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz 
yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahiresine tevfîkân i‘dâmlarına sâdır olan hükm-i 
hâvî Edirne Vilâyeti mahkeme-i İstinâf ceza dairesinden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm 
hükmüne temyîz-i cezada bi’l-tedkîk maktûlun dört mulûlune olduğu cihetle muâfaa-
i şer‘îyyeleri icrâ olunamamış isede merkûman Mustafa ve Said haklarında ahîren 
ceryan iden muhâkeme ile lâhık olan hükm-i usûl-ı muhâkemât-ı cezâiye ve ceza-i 
kanûnnâmelerine muvâfık olduğundan Edirne mahkeme-i istinâf-ı ceza dairesinden 
sâdır olan hükm-i tasdîka mahkeme-i mezkûreden virilen i‘lâm Adliye Nezâretimiz 
tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-yı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince îfâ-
yı müktezâsı husûsuna emr u fermân mehâbet-i ünvân şehr-i yârânem ta‘alluk 
olmağla sizki vâlî müşâr vesâir mûmâ-ileyhimsiz merkûman Mustafa ve Said 
haklarında sâdır olan i‘dâm hükmünün icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 3 Zî’l-hicce 
[1]326 M. 27 Aralık 1908 Mukâbele olmuştur.  

 [S.186/B.96] 

Der-asr Sultân Muhammed Hân hamsîn ibnü’s-Sultân el-Gâzi Abdulmecid Hân 
ayedullâh ve nasrullâh. Fî 14 Nisan 1320 (27 Nisan 1904) 

Hüküm 1: İstanbul’da vukû‘a gelen hadise-i askeriyede müşevvik ve evvel ayak 
olanlardan ahz u girift ile teşkîl olunan dîvân-ı harb-ı örf-i muhâkemeleri icrâ kılınan 
eşhâsdan yedinci alâyının birinci taburundan mücrim Binbaşı Yusuf Efendi’nin 
meclis-i mesbu‘sân dairesinde heyet-i mebu‘sân-ı tahvîf ve usâtı teşbî‘ ve tahrîk 
eylediği ve dördüncü avcı taburunun ikinci bölüğünün birinci çavuşu Geylanlı Hazım 
ibn-i Bayram ile avcı bölüğün birinci çavuşu Erzurumlu Hamdi ibn-i Yaşar’ın esnâ-
yı ihtilâlde adliye nâzırı Nazım Paşa ile meclis-i mezkûr a‘zâsından Lazkıye 
meb‘sûna-ı Arslan Beği ve mezkûr üçüncü bölüğün dokuzuncu onbaşısı Selanikli 
Aniş bin Hüseyin ile birinci bölüğün boruzanı beru Yenişehirli Ali bin Abdullah’ın 
köprü üzerinde mülâzım İlyas Efendi’yi katl ve ıtlâk itdiği ve üçüncü bölüğün 
üçüncü çavuşu Yenipazar Amira bin Vestan ve mezkûr taburun kunduracı onbaşısı 
İzmirli Ali bin Osman ve dördüncü bölüğün bölük emîni Gökyalılı bin Arif’in diğer 
kat‘an askeriyeyi isyana teşvîk eylemiş ve ikinci bölüğün birinci çavuşu İzmirli 
Zenci Ali bin Abdullah üçüncü bölüğün birinci onbaşısı esâmisi Refet ibn Ömer ve 
birinci bölüğün dokuzuncu on başısı Kırçovalı Selim ibn-i Veli ve ikinci bölüğün 
dördüncü onbaşısı Manastırlı Hamid ibn İslam’ın ve zikr olunan dördüncü avcı 
tabûru tüfenkçi ustası Arif’in dahi ihtilâle ve fesâda müşevvik bulunmuş oldukları ve 
birinci bölüğün birinci çavuşu olub hâl-i firarda bulunan Akvalı Kasım bin Salih ile 
dördüncü bölüğün dördüncü onbaşısı Gastovarlı firarî Abdurrahman dahi ihtilâle 
dâhil olarak müşevvek miyânında olduğu ta‘yiân ve müktezâ-i vâkıa olan ifâdât ve 
makbûlu’l-şehâda zevât tarafından icrâ kılınan şehâdât ile sâbit olduğundan 
merkûmlardan gerek elde bulunanlardan cümlesinin askerî cezâ kanûnnâmesinin 
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doksan altıncı maddesinin üçüncü fıkra-i hükmüne tevîkân i‘dâmına müktezâ-i karâr 
virildi dîvân-ı mezkûrden bi’l-tanzim huzûr-ı şâhânem ‘arz ve takdîm kılınan 
mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı mükteziyyâtına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur sizki üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum 
ve hakeret ordusu kumandanı birinci ferîkân-ı kirâmdan iftihâr Mahmud Paşa dâmet 
mu‘âlihûyasın hükm-i karârın icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 12 Rebî’ü’l-âhir1327 
M. 3 Mayıs 1909 

Hüküm 2: Üç yüz yirmi beş senesi Nisan’ının on dördüncü gecesi Sirkeci mevkifî 
ittisâlinde vâki‘ cami-i şerîf derûnunda ikâmet olunan Gönüllü efrâdından Uncu 
Süleyman oğlu Mehmed’i katl ve gönüllülerden birini cerh itmesi üzerine ahz u girift 
ile Dîvân-ı Harb-ı örfiye mahkemesi icrâ kılınan Hatib oğlu İsmail ibn Şakir’in fi‘l-i 
mezkûre cür’eti kendüsünun ikrâr ve i‘tirâf ve makbûlu’l-şehâda zevâtı vukû‘ bulan 
şehâdâtı ile sâbit olduğundan merkûmûn mücriminine ve Mülkiye-i Cezâ 
Kanûnnâmesinin elli altıncı maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmına karâr virildiği 
dîvân-ı mezkûrden bâ-tanzîm huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada 
gösterilmiş olmağla mûcibince irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuşdur sizki üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum ve hareket ordusu kumandanı 
birinci ferîkân-ı kirâm ittisâmdan iftihâz-ı âli ve el-âzım muhtaru’l-ekâbir ve el-
efâhim Mahmud Şevket Paşa dâme-uluvvuhusun hükm-i karârın icrâsına mübâderet 
eyleyesin. Fî 13 Rebî’ü’l-âhir[1]327 M. 4 Mayıs 1909  

Hüküm 3: Üç yüz yirmi beş senesi Mart’ının otuz birinci Salı günü vukû‘a gelen 
ihtilâl esnâsında isyana müşâreket ve İstanbul Limanında lenger-endâz olan saff-ı 
harbiye-i şâhânemde bulunan asker-i bahriye mülûkâneme ihtilâle teşvîke ve asâr-ı 
tevkîf zırhlısı süvarisi Ali Kabulu Beği zırhlıdan olub Yıldız’a îsâl ile orada sûret-i 
faciâda katl ve ıtlâka cür’et eylemelerinden dolayı ahz ve istisâl olunarak dîvân-ı 
harb-ı örfide muhâkemeleri icrâ kılınmış olan eşhâsdan baruthânede dördüncü 
bölüğünde müstahdem Rizeli Hasan bin Osman Eser-i Cedîd Vapuru 
mürettebâtından ateşçi onyalı Mehmed ve bahriye-i itfaiye taburundan müstahdem 
Çarşanbalı Hayri bin Osman ve Eser-i Cedîd Vapuru mürettebâtından Düzceli 
Ali’nin mezkûr isyan esnâsında asâr-ı tevkîf zırhlısı süvari Ali kabul beği Yıldız’da 
katl ve telef itdikleri silâh endâz tabûrunun boruzan bölüğünden Mahmud Çavuş bin 
Mehmed ve mezkûr tabûr çavuşlarından Sinoplu İbrahim bin Hüseyin ile [silinmiş] 
bölüğü çavuşlarından İnebolulu Yakub bin Ahmed’in mûmâ-ileyh Ali kabulu beği 
müsellehân Yıldız’a götürdükleri ve saff-ı harbiyeyi dolaşarak isyan içün tahrîkatda 
ve meclis-i meb‘usân önünde asaten askeriye miyânında bulundukları ve mezkûr 
taburun birinci bölüğü çavuşlarından Gineli(?) Osman bin Ahmed’in dahi sancak ile 
meclis-i meb‘usâna ve Yıldız’a gitmiş ve saff-ı harbiyeye giderek tahrîkâtda 
bulunmuş ve maru’l-beyân Eser-i cedîd Vapuru mürettebâtından Porsum Mehmed ile 
bahriye-i silâh endâz tabûru mürettebâtından Çarşanbalı Neşet ibn Mustafa’nın 
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isyânın başında oldukları halde Ali kabulu Beği Yıldız’a sevk ile huzûra çıkdıkları ve 
Ali kabulu Beği aleyhinde idâre-i kelâm ile katle tahrîk eyledikleri bahriye 
mûsikasında mustahdem Divriğrili İsmail’in elinde ravabor olarak Ali kabulu Beği 
götürün isyanın önüne düşüb isyan teşvîk ve tahrîk eylediği ve torbido fabrikasında 
müstahdem çarhacı mülâzım evvel Çanakkaleli Hasan Baba ibn Ohman elinde elinde 
marin olduğu halde daire-i bahriyede tecemmu‘ iden isyanın önüne düşerek meclis-i 
meb‘usâna gittiği gibi bahriye ikrârını nâzım ve zâbıtan isyana tahrîk eylediği ve 
Yıldızda Ali kabul Beğin mahall-i katlinde dahi teşvîkâne devam itdiği ve asâr-ı 
tevfîk zırhlısında müstahdem Rizeli Hasan ibn Ahmed ve Rizeli Derviş ve mezkûr 
zırhı mürettebâtından Sinoplu Mehmed Çavuş ve bölük emîni Hamdi’nin müsellah 
olarak Ali kabuli Beği tevfîk zırhlısından çıkarmış idâre-i bahriyeye götürerek orada 
bulunan müsellah usâta teslîm itmiş oldukları ve Eser-i Cedîd Vapuru 
mürettebâtından Yumralı İsmail Çavuş ibn Mahmud’un bahriye-i hapishânesine 
müsellehân hücûm ve mahbûsini tahliye müsellah asker-i asinin muhrik olarak 
bulunduğu ve taraf-ı rübasında müstahdem Kengirili Fethi ibn Abdullah 
Unkapanında mitralyöz zâbıtanın gasb itdiği ve müşevvik olarak avcı taburunun asî 
askeriyle daire-i bahriyeye gelerek asker-i bahriyeli isyâna tahrîk eylediği bahriye-i 
silâh endâz tabûru borizunlarından Perşembeli İbrahim bin Ali Osman’ın dahi 
bargire rakib olduğu halde meclis-i mebu‘sâne önüne defaatle ileru hücûm boruyı 
çalarak asâkir-i âsiyeyi teşvîk ve tahrîk eylediği ve piyâde beşinci alâ-yının ikinci 
tabûru Sami Hacı Mahmud Efendi ibn Yusuf Ziya’nında Yıldız’a gelmiş olan asâkir-
i âsi huzûrunda on beş defa dua iderek cehran bu gibi eyyâm-ı mübârekenin imsâlini 
şerîf-i idâreke mazharinlerini teminin sûretiyle asâkir-i âsi merkûmeyi teşyî‘ ve 
teşvîk itdiği kendülerinin ikrâr ve i‘tirâfları Düzceli Ali ve Çarşanbalı Sabri’nin 
mülkiye-i cezâ-i kanûnnâmesinin yüz yetmişinci ve diğerlerinin asker-i cezâ 
kanûnnâmesinin doksan altıncı maddelerine tevfîkân ve [s.188] müttefikan 
i‘dâmlarına karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve 
takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı müktezâlarına irâde-i 
seniyye-i şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur. İmdi sizki üçüncü Ordu-yı 
Hümâyûnum ve hareket ordusu kumandanı birinci ferîkân-ı kirâm besâlet 
aksâmımdan iftihâru’l-âli ve el-atım muhtâru’l-kâbir ve el-efâhim Mahmud Şevket 
Paşa dâme-uluvvuhusun hükm-i karârın icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 21 
Rebî’ü’l-âhir[1]327 M. 12 Mayıs 1909  

[S.188/B.97] 

Hüküm 1: Üç yüz yirmi beş senesi Mart’ının otuz birinci Salı günü vukû‘a gelen 
ihtilâl-i askerî esnâsında isyâna müşâreket ve İstanbul Limanında lenger-endâz olan 
saff-ı harbiye-i şâhânemde bulunan asker-i bahriyeye mülûkânemi ihtilâle teşvîke ve 
asâr-ı tevkîf zırhlısı süvârisi Ali Kabuli Beği cebren zırhlıdan alub Yıldız’a îsâl ile 
orada sûret-i faciâda katl ve ıtlâka cür’et eylemelerinden dolayı ahz ve istîsâl 
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olunarak birinci dîvân-ı harb-ı örfide muhâkemeleri icrâ kılınmış olan eşhâsdan zikr 
olunan zırhlıda müstahdem Tirebolulu Temel ibn Mehmed ile tersâne ateşçi 
kaosunda Trabzonlu Ali bin Mustafa’nın müsellah olarak Ali Kabulu Beği asâr-ı 
tevkîf zırhlısından çıkararak daire-i bahriyeye götürmüş ve oradaki müsellah âsatı 
teslîm itmiş oldukları kendülerinin ikrârı ve i‘tirâfları ve ma‘a’l-kasem istimâ‘ 
olunan şâhidlerin ale’l-derecât şehâdetleri sâbit olduğundan merkûmanın askerî cezâ 
kanûnnâmesinin doksan altıncı maddesine tevfîkân i‘dâmlarına müttefikân karâr 
virildiği dîvân-ı mezkûreden tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan 
mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı iktizâsına irâde-i seniyye-i 
padişâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur. Fî 22 Rebî’ü’l-âhir1327 M. 13 
Mayıs 1909  

Hüküm 2: Üç yüz yirmi beş Mart’ının otuz birinci Salı günü vukû‘a gelen ihtilâl-i 
askerîde zî-medhal olmalarından dolayı ahz u girift olunarak ikinci dîvân-ı harb-ı 
örfide muhâkemeleri icrâ kılınan eşhâsdan Selimiye Kışlasında aram-saz Seyyar 
topçu üçüncü alâyının altıncı bölüğü yüz başısı olub mühendishâne-i berr-i 
hümâyûnumdan neş’et itmiş olan Kazım Efendi’nin yevm-i mezkûrde meclis-i 
meb‘ûsân dairesine bi’l-duhûl ikrâr-ı asînin mutâlebini tervîc ve kendüsünunde 
mutâleb şahsiyyesini tebeyyün ile usâtı tahrîk ve teşyî‘ eylediği ve dördüncü alâyda 
müsâfir mülâzım-ı sâni Kastamonulu Halil Ağa ibn Mehmed’in müşvikler miyânında 
bulundukdan mâada firarî Çarşanba günü efrâd-ı âsi ile birlikde tophâneye giderek 
martini tüfenkleriyle cebehâneye nehb ve gâret itdiği ve paşa kapusunda müstahdem 
polis efrâdından Ömer Şevki ve Hazım Efendiler’de şekl-i hazır hükümeti ta’yîr ve 
tebdîle teşebbüs eyledikleri şâhidlerin ma‘a’l-kasem vâki‘ olan ihbâ ve şehâdetleri ve 
kendülerinin ikrâr ve i‘tirâfları ile sâbit olduğundan merkûmlardan yüzbaşı Kazım 
Efendi ile mülâzım-ı sâni Kastamonulu Halil Ağa’nın askerî cezâ kanûnnâmesinin 
doksan altıncı maddesinin üçüncü fıkrası ve polis efrâdından Ömer Şevki ve Hazım 
Efendilerin dahi mülkiye-i cezâ kanûnnâmesinin elli beşinci maddesinin fıkra-i 
ahîresi ahkâmına tevfîkân i‘dâmlarına müttefikân karâr verildiği dîvân-ı mezkûrden 
tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ile takdîm kılınan mazbatalarda gösterilmiş olmağla 
mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuşdur imdi sizki üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum ve hareket-i Ordu-yı 
kumandanı birinci ferîkân-ı kirâm besâlet ittisâmımdan iftihârü’l-âli vala-i âzım 
muhtârü’l-ekâbir vâlâ-ı Kazım Mahmud Şevket Paşa dâme-uluvvuhusun hükm-i 
karârın icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 25 Rebiü’lahir [1]327 M. 16 Mayıs 1909  

Hüküm 3: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Beyrut Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Edhem Beğ dâme-uluvvuhu 
ve Beyrut nâibi Mevlana Ömer Hulusi Efendi zîdet-fazâileye ve müftîsine ve a‘zâ-yı 
meclis zîde-mecdühumâ hüküm ki. 
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Beyrut Vilâyeti mülhâkatından Sayda Kazâsı müftîsi Hacı Osman Elzin Efendi’nin 
keyfiyyet-i katliden dolayı cinayetle ittihâm olunan Küfrüman Karyeli Mahmud 
Beşir el-Emin ile Mehmed bin Basar haklarında Vilâyeti istinâf mahkemesinden 
sâdır olub esbâb-ı kanûnniyeye mebnî mahkeme-i temyîz-i cezâ dairesinden nakz 
idilmiş olan i‘lâmın cihet-i menkûhasının ikmâli zımnında verese-i maktûl ile 
müttehemlerin mahkeme-i mezkûrede ahîren icrâ kılınan muhâkemelerinde her ne 
kadar Mahmud Beşirü’l-emin kendüsünun sağ elinin baş parmağının ciheti 
dahiyyesinde birinci selâmiden ikinciye doğru mümted olub iltiyâm bulmuş olan 
cerhi muhteni irâe ve hadise esnâsında bu maraza mübtelâ olduğunu ifâde ile maraz-ı 
mezkûrun silâh ve isti‘mâlini mâni‘ olduğunu bâlâ iddi‘â fi‘l-i katlin kendüsünden 
sudûrunu inkâr eylemiş isede maraz-ı mezkûrun fi‘l-i katlin îka‘ında evvel iltiyâm 
bulmuş olduğu ve evîl olmasa bile silâh isti‘mâlini mâni‘ olmadığı muâyene iden 
etıbba tarafından virilen raporlar mündericâtı ile tahakkuk itmiş ve vâkıa gecesi 
gününde haymesinde bulunduğunu bulunduğuna dâir olan ifâdesininde mukârin 
hakîkat olmayub âşar meselesinden dolayı müftî mûmâ-ileyh hakkında perverde 
eylediği garaz ve adâvet sâikasıyla fi‘l-i katli evvelce bi’l-tasavvur gece uykuda iken 
mûmâ-ileyh Osman Elzin Efendi’yi kuşun ile katl ve ıtlâk eylediği ve Mehmed bin 
Basar’ın dahi merkûme mu‘âvenet-i fi‘liyede bulunduğu delâil ve emârât-ı kaviyye 
ve vukû‘ bulan şehâdât-ı muğtebere ile sâbit olmuş olduğundan merkûmandan 
Mahmud Beşir el-Emin’in karâr-ı evvel vechile kanûn-ı cezânın yüz yetmişinci 
maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmına ve muîn-i kâtil olmasından nâşi madde-i 
mezkûre mûcibince üç sene kürek cezâsıyla mahkûm olan Mehmed bin Basar’ın 
müddet-i cezâsı bi’l-ikmâl sebil-i ihlâ kılındığı cihetle anın serbest bırağılmasına 
hükm-i nizâmı lâhık olduğu mahkeme-i mezbûreden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâmda 
gösterilmiş olduğu gibi merkûm Mahmud Beşir el-Emin ile verese-i maktûlun icrâ 
kılınan mürâfa‘a-i şer‘îyyelerini hâvî Beyrut mahkeme-i şer‘îsinden sâdır olub evrâk-
ı mürsele miyânında bulunan i‘lâm-ı şer‘îde dahi merkûm Mahmud Beşir el-Emin’in 
müftî mûmâ-ileyh Osman Elzin Efendi’yi ammden katl ve ıtlâk eylediği bir nühm-i 
şer‘î sâbit olmağla merkûmûn şer‘ân icrâ-yı kısâsına hükm olunduğu beyân idilmiş 
ve lede’l-havâle cânib-i fetvâhâneden zahr-ı i‘lâm-ı şer‘îyye yazılan der-kenârda 
verese-i kibâr ancak nefsleri hakkında kâtil-i merkûm Mahmud Beşir el-Emin 
kısâsdan ‘afv ve sulhâ rağbet itmedikleri halde bi’l-zât huzûr ve talebleriyle kâtil-i 
merkûmûn bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsı iktizâ ideceği mündericât bulunmuş 
olduğuna binâen müktezâ-yı şer‘î şerîfin îfâsı zımnında dîvân-ı hümâyûnumda işbu 
emr-i celîl el-takdirim ısdâr olunmuşdur sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz cânib-i fetvâhâden tebliğ ve iftâ olunduğu üzere hükm-i şer‘î 
şerîfin icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 25 Rebî’ü’l-âhir[1]327 M. 16 Mayıs 1909 
Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Harekât-ı ahîre-i irticâiyyede zî-medhal olmasından dolayı ahz u girift 
olunarak ikinci dîvân-ı harb-ı örfide muhâkemesi icrâ kılınan imdi dîvân-ı hümâyûn-ı 
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kalemi hilkâsından Hakkı Beğ’in hadise-i iğtişâşinin ferdâsına musâdif Nisan’ın 
birinci Çarşanba günü süvâri emn-i matbu‘asını nehb ve gâret idenleri ve yağma 
kerrâti nahrûl ve teşvîk eylediği şâhidlerin ma‘a’l-kasem vâki‘ olan şehâdetleri ve 
delâil ve emârât-ı sâire ile sâbit olduğundan ol-vechile mücriminine ve mülkiye cezâ 
kanûnnâmesinin elli yedinci maddesinin fıkra-i evvelisine tevfîkân i‘dâm müttefikân 
karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhânem ‘arz ve takdîm kılınan 
mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki birinci ve ikinci ve 
üçüncü Ordu-yı Hümâyûnlarım müftîsi ve hareket ordusu kumandanı birinci ferîkân-
ı kirâm besâlet ittisâmımdan iftihârü’l-âli ve’l-azim muhtârü’l-kâbir ve’l-feham 
Mahmud Şevket Paşa dâme uluvvuhûsun karâr-ı mezkûrun icrâsına mübâderet 
eyleyesin. Fî 10 Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 30 Mayıs 1909  

 [S.190/B.98] 

Hüküm 1: Adana hadisesinde zî-medhal olmalarından dolayı ahz u girift olunarak 
dîvân-ı harb-ı örfisinden muhâkeme-i vicâhileri icrâ kılınan Adana’nın Tepebağı 
Mahallesinde mukîm Ermeni Cemâ‘atinden Karabet oğlu Kasab Haço ve Çukur 
Mescid Mahallesinden Serkis oğlu Kasab Miyan ve Hamam Kurbi Mahallesinde 
Haçer oğlu Artin ve Şa‘bâniyye Mahallesinden Haçer oğlu Kasab Ohannes ve 
Hamam Kurbi Mahallesinden Haçer oğlu Kasab Karabet’in üç yüz yirmi beş senesi 
şehr-i Nisan’ın birinci Çarşanba ve ikinci Perşembe günleri Adana’da Tarsus 
Kapusunda menzil ve yüklü ve Ohan oğlu hanlarında bir takım o başane evvel ayak 
olarak ahâli-i islâmiyyeden el-hâli karîb eşhâsı sûret-i faciâ ve gaddarânede katl ve 
ıtlâk itmiş oldukları sâbit olduğundan mülkiye cezâ kanûnnâmesinin elli altıncı 
maddesi ahkâmına tevfîkân i‘dâmlarına müttefikân virildiği dîvân mezkûrden tanzîm 
ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla 
mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuşdur imdi sizki Adana kuvâ-yı mertebe kumandanı mîralây iftihâr 
Mehmed Ali Beğ zîde-ikbâlesin merkûmlar haklarında dîvân-ı mezkûrun karârı 
vechile iktizâlarının icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 19 Cemâziye’l-evvel [1]325 M. 
8 Haziran 1909  

Hüküm 2: Adana hadisesinde zî-medhal olmasından dolayı ahz u girift olunarak 
Adana dîvân-ı harb örfisinde muhâkeme-i vicâhiyye icrâ kılınan Adana’nın Ganiasaf 
Mahallesinde mütevattıt Girogos oğlu Çakesiz Gigoruk’un üç yüz yirmi beş senesi 
şehr-i Nisan’ın ikinci Perşembe günü vukû‘a gelen iğtişâşda Sucuzâde Mahallesinde 
Zenci Hacı Hüseyin’i katl ve ıtlâk eylediği sâbit olduğundan mülkiye-i 
kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesi ahkâmına tevfîkân i‘dâmına müttefikân 
karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhânem ‘arz ve takdîm kılınan 
mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i 
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mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki Adana kuvâ-yı mertebe 
kumandanı mîralây iftihâr Mehmed Ali Beğ zîde-ikbâlesin merkûm Gigoruk 
hakkında karâr-ı mezkûrun icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 19 Cemâziye’l-evvel 
[1]327 M. 8 Haziran 1909 

Hüküm 3: Adana hadisesinde zî-medhal olmasından dolayı ahz u girift olarak Adana 
dîvân-ı harb örfisinde muhâkeme-i vicâhiyeleri icrâ kılınan Adana’nın Kapusu 
Karyesi ahâlisinden ve jandarma efrâdından Durdu Mustafa’nın oğlu Mehmed üç 
yüz yirmi beş senesi Nisan’ının üçüncü Cuma günü İsalu Kazâsına tâbi‘ Kapucu ve 
Çakallı Karyeleri civârında katl olan eşhâsın fi‘l-i katlinde müdâhildâr olduğu ve 
vâkıa-i mezkûrenin müşevviki bulunduğu ve Çakallı Karyesi’nde Kamil oğlu 
Mustafa’nın vâkıa-i mezkûrede zî-medhal olub Berami Kadını bi’l-fi‘l katl eylediği 
ve Çakallı Karyesi’nden Molla Ahmed oğlu Hasan’ın oğlu Mehmed ve Çevrecu 
Hüseyin oğlu Hasan ve Karaca oğlu İsmail’in oğlu Şükrü ve Abdulrezzak oğlu 
Mehmed ve Barakdağı Karyesi’nde Hacı Ahmed oğlu Nebi’nin dahi kezalik katl-i 
mezkûrde müşterek oldukları sâbit olduğundan ranzarem efrâdında Durdu 
Mustafa’nın oğlu Mehmed’in mülkiye cezâ kanûnnâmesinin elli altıncı ve Kamil 
oğlu Mustafa ve Molla Ahmed oğlu Hasan’ın oğlu Mehmed ve Çevrecu Hüseyin 
oğlu Hasan ve Karaca oğlu İsmail oğlu Şükrü ve Abdulrezzak oğlu Mehmed ve Hacı 
Ahmed oğlu Nebi’nin dahi kanûnnâme-i mezkûrun yüz yetmişinci maddeleri 
ahkâmına tevfîkân i‘dâmlarına müttefikân karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm 
ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla 
mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuşdur imdi sizki Adana kuvâ-yı mertebe kumandanı mîralây iftihâr 
Mehmed Ali Beğ zîde-ikbâlesin merkûm haklarında dîvân-ı mezkûrun karârı vechile 
iktizâlarının icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 8 
Haziran 1909 

Hüküm 4: Adana hadisesinde zî-medhal olmasından dolayı ahz u girift olunarak 
dîvân-ı harb örfisinde muhâkeme-i vicâhiyesi icrâ kılınan aslen Maraşlı olub 
Adana’da posta menzilhânesinde sayislik iden Mısırlı Beşir Ağa oğlu Beşir’in üç yüz 
yirmi beş senesi şehr-i Nisan’ın birinci Çarşamba günü bidâyet-i iğtişâşda belediye 
dairesinde tanzîfât me’mûru Ermeni Cemâ‘atinden Marso’yu katl ve ıtlâk itdiği sâbit 
olduğundan mülkiye cezâ kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesi ahkâmına 
tevfîkân i‘dâmına müttefikân karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı 
şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı 
müktezâsına idâre-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi 
sizki Adana kuvâ-yı mertebe kumandanı mîralây iftihâr Mehmed Ali Beğ zîde-
ikbâlesin merkûm Mısırlı Beşir Ağa oğlu Beşir hakkında dîvân-ı mezkûrden karârı 
vechile iktizâ-yı hâlin icrâsına mübaderet eyleyesin. Fî 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 
M. 8 Haziran 1909  
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Hüküm 5: Üç yüz yirmi beş sene Mart’ının otuz birinci günü vukû‘a gelen ihtilâl-i 
askerîde zî-medhal olmalarından dolayı ahz u girift olunarak birinci dîvân-ı harb-ı 
örfide muhâkemeleri icrâ kılınan eşhâsdan Galata polis merkezinde müstahdem otuz 
birde on beş numaruya mukayyed polis efrâdından Kayserili Ali Efendi ibn Yusuf ile 
bâb-ı zabıtada müstahdem jardarma üçüncü taburunun ikinci bölüğünden Giresunlu 
Salih bin Mustafa’nın yevm-i mezkûre meclis-i meb‘ûsân dairesi önünde silâh bedest 
isyan olan askerlerin önüne geçerek tophâne-i amîre ve daire-i bahriyede aram-sız 
askeri ihtilâlle tahrîk itdikleri ve usâta eslaha depolarını yağma itdirmek içün 
kumanda eyledikleri ve usâta te’dîb içün iğrâm olunan mitralyöz bölüğüne hücûm ve 
toplarını musâdere içün tahrîkatda bulundukları ve jandarma Salih’in köprü müdâfaa 
kumandanı Muhaleddin Beği râkib olduğu bargirden aşağı itdirerek kendüsü râkib 
olduğu şâhidlerler ma‘a’l-kasem vâki‘ olan şehâdetleri ve jardarma Salih’in ikrârı ve 
i‘tirâfatı ve polis Ali Efendi’nin sûret-i ifâdesi ile sâbit olduğundan merkûmların 
askerî cezâ kanûnnâmesinin doksan altı ve yüz yetmiş birinci maddeleriyle mülkiye 
cezâ kanûnnâmesinin elli beşinci maddesinin fıkra-i evvelisine tevfîkân i‘dâmlarına 
müttefikân karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve 
takdîm kılınana mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i 
seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki birinci ve 
ikinci ve üçüncü Ordu-yı Hümâyûnlarım müfettiş ve hareket Ordu-yı kumandanı 
birinci ferîkân-ı kirâm besâlet ittisâmımdan iftihâru’l-âli ve el-âzım muhtâru’l-kâbir 
ve el-efâhim Mahmud Şevket Paşa dâme-uluvvuhusun jandarma Salih ile polis Ali 
Efendi haklarında dîvân-ı mezkûrun karârı vechile iktizâlarının icrâsına mübâderet 
eyleyesin. Fî 6 Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 26 Mayıs 1909  

 [S.192/B.99] 

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Beyrut Vilâyeti Vâlîsi olub 
birinci rütbe mecidî nişân-ı zî-şânını hâ’iz ve hâmil olan Edhem Beğ dâme-uluvvuhû 
ve Beyrut nâibi Mevlana Ömer Hulusi Efendi zîdet fazâileye ve müftîsine ve a‘zâ-yı 
meclis zîde-mecdühumâ hüküm ki. 

Beyrutlu Said bin Ahmed Secimesi keyfiyyeti katlinden dolayı cinayetle ittihâm 
olunan İskender veledi Antuan Elhask Vilâyeti istinâf mahkemesinde icrâ kılınan 
muhâkemesinde merkûmûn Said bin Ahmed Secimesi’yi taammüden katl eylediği 
sâbit olduğundan kanûn-ı cezânın yüz yetmişinci maddesi hükmüne tevfîkân 
i‘dâmına hükm-i nizâmı lâhık olduğu mahkeme-i mezbûreden tanzîm ve irsâl olunan 
i‘lâmda gösterilmiş olduğu gibi Beyrut mahkeme-i şer‘îsinde icrâ kılınan mürâfa‘a-i 
şer‘îyi hâvî gönderilen i‘lâm-ı şer‘îde dahi merkûm İskender veledi Antuan Elhask 
katl-i merkûm Said’in hissren vârisi babası Ahmed müddeî Ali kâtil-i merkûmûn 
inkârına mukârin tasaddî eylediği da‘vâyı mezkûresini beyine-i muaddele ile ba‘de’l-
sebât mûcibince müddeî Ali merkûmûn kısâsile hükm olduğu münderic bulunmuş 
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olduğundan bu sûretde fetvâhâneden teblîğ ve iftâ olunduğunu vechile müddeî ab 
mezbûr ‘afv veya sulhâ rağbet itmediği halde bi’l-zât taleb ve huzurlarıyla kâtil-i 
merkûmûn bir nühm-i şer‘î icrâ-yı kısâsına bi’l-istizân irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî müşâr ve nâib ve müftî vesâir 
mûmâ-ileyhimsiz hükm-i şer‘î şerîfin icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 26 
Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 15 Haziran 1909 

Hüküm 2: Adana hadisesindezî-medhal olmasından dolayı ahz u girift olunarak 
Adana dîvân-ı harb örfisinde muhâkeme-i vicâhiyyesi icrâ kılınan aslen Malatyalı 
olub Adana’nın Karalar Mahallesinde mukîm İbrahim oğlu Elçi Hacı Mahmud’un üç 
yüz yirmi beş senesi şehr-i Nisan’ının birinci Çarşanba günü bidâet-i iğtişâşda 
belediye dairesinden daire-i mezkûre a‘zâsından ve Ermeni Cem‘atinden Artin 
Efendi Şadirikya’yı katl ve ıtlâk eylediği sâbit olmağla mülkiye cezâ 
kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesi ahkâmına tevfîkân i‘dâmına karâr virildiği 
dîvân-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada 
gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı müktezâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki Adana kuvâ-yı mertebe kumandanı 
mîralây iftihâr Mehmed Ali Beğ zîde-ikbâlesin merkûm el-Haci Hacı Mahmud 
hakkında dîvân-ı mezkûrun karârı vechile iktizâ-yı hâlin icrâsına mübâderet 
eyleyesin. Fî 19 Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 8 Haziran 1909 

Hüküm 3: Üç yüz yirmi beş senesi Mart’ının otuz birinci günü Der-Saâdet’de 
vukû‘a gelen harekât-ı ihtilâle ve irticâiyye sebep olmalarından nâşi ahzu girift 
olunarak birinci dîvân-ı harb-ı örfîde muhâkemeleri icrâ kılınan eşhâsdan ser-
musâhib Çuhara Ağa’nın hükümet-i mesnidenin avdetine tamamıyla tarafında olarak 
bu maksadı te’mîn içün hâkân-i sâbık ile müşterekân milletin efkâr-ı umûmiyesini 
hükümet-i meşrûta aleyhine teşvîk ve tahrîk gardıyla bir takım vesâit-i hafiye 
tedârikine ibtidâr ve bu meyânda rüsûmât emaneti istatistik kalemi müdir muâveni 
Tevfîk Beğe birkaç defa paralar i‘tâ iderek pây-ı tahtta efkâr-ı umûmiyyenin ceryanı 
tahbis ve istinkâhı sarf-ı mesaî eylediği ve ittihâd-ı Muhammed’i Cem‘iyyetini 
İstanbul’da hükümet-i meşrûta aleyhine kıyâm ve ihtilâl tedâyirini istihsâre sevk içün 
cem‘iyyeti mezkûre müessesesi ve Volkan Gazetesi ser-muharriri Derviş ve Hadi 
nam şahıs ile te’sisi münâsebete kıyâm ve merkûm ve Hadi’nin refîk mesaîsi 
Enderunlu Lütfi Beği mukarreren nezdine celb ve tuttukları meslek dâhilinde devam 
eylemeleri luzûmu teblîğ ile üç defada dört yüz elli lira para virdiği ve el-hâsıl 
hareket-i irticâiyeyi her sûretle ihzâr eylediği ve merkûm Tevfik Beğ ile Enderunlu 
Lütfi Beğin dahi aldıkları para mukâbilinde tahrîkkârane ve fesâd-ı pervâne neşriyât 
ile İttihâd ve Muhammedi Cem‘iyyetinin tevsî‘ teşkilâtına ve İstanbul’da tezâyüd 
galeyan efkârı daima ta‘kîb ve hareket-i irticâiyeyi ihzâr ve tertîb ve mâbeyn husûsu 
tütün kıçıcısı Haci Mustafa ile şûrâ-yı devlet a‘zâsından tayyar ve tankçı mîralây 
Halil ve Fedâkâran Millet Cem‘iyyeti a‘zâsından Ali Haydar ve Maarif Nezâreti 
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encümen teftiş ve muâyene a‘zâ-yı sabıkasından Adil ve Peranto Gazeteleri 
muharriri Nadiri ve Fevzi Beğleri kendülerinin ikrârı ve i‘tirâfları ve istimâ‘ olunan 
şehûdun ale’l-derecât vâki‘ olan şehâdetleri ve elde idilen bir çok jurnâllerle ve sâif-i 
sâire delâletle sâbit olduğundan merkûmlardan ser-musâhib Çuhara Ağa ile Tevfik 
ve Lütfi ve Tayyar ve Hacı Mustafa ve Halil ve Nadiri Fevzi’nin mülkiye cezâ 
kanûnnâmesinin elli beşinci madde-i kaimesinin fıkra-i ahîresine tevfîkân 
i‘dâmlarına ve Kürd Ali Haydar’ın kanûnnâme-i mezkûrun elli sekinci maddesinin 
fıkra-i evvelisinin hükm-i mûcibince müebbeden küreğe konulmasına ve harekât-ı 
irticâiyeye bir güne iştirâkları olmadığı inde’l-tahkîk tebeyyün iden mabeyn imâmı 
Sıddık Efendi ile hakân-i sâbıkın tabîb husûsisi dokuz ferîk Nuraddin Paşa’nın ve 
musâhib Nadir Ağa’nın berâatlerine müttefikân karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden 
tanzîm ve huzûr-ı mülûkâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla 
mûcibince îfâ-yı müktezâlarına irâde-i seniyye-i şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve 
sudûr olmuşdur imdi sizki birinci ve ikinci ve üçüncü Ordu-yı Hümâyûnlarım müftîsi 
ve hareket ordusu kumandanı birinci ferîkân-ı kirâm besâlet ittisâmımdan iftihârü’l-
âli ve el-âzım muhtârü’l-kâbir ve el-efâhim Mahmud Şevket Paşa dâme-uluvvuhûsun 
dîvân-ı mezkûrun firarî vechile iktizâlarının icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 5 
Cemâziye’l-evvel [1]327 M. 14 Haziran 1909   

Hüküm 4: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Hüdavendigâr Vilâyeti 
Vâlîsi olub ikinci rütbe osmanî ve mediî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Azmi 
Beğ dâme uluvvuhû hüküm ki. 

Şekâvet ve cerâim mütenevvi‘ mürtekib olub ta‘kîb ve durûstuna giden Balya Kazâsı 
zâbıta me’mûru mülâzım Halil Ağa ve muîni efrâdından Hafız Abdullah’ı katl 
eylediği iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Laz Serdar oğlu 
Mehmed mahdûmu Hasan’ın Karesi Sancağı bidâyet mahkemesinden icrâ kılınan 
mahkeme neticesinde merkûmûn yedi kişiden müretteb rüfakasıyla dağlarda ve 
kırlarda müsellah olarak gezerek rast geldikleri yolcuları soymak fazîhasını irtikâb 
itdikleri ve Laz Serdar oğlu Mehmed mahdûmu Hasan’ın kendilerini ta‘kîb ve 
durûstuna giden mülâzım Halil Ağa ile Hafız Abdullah’ı katl eylediği ma‘a’l-kasem 
istimâ‘ kılınan şuhûdun şehâveti ile sâbit olduğundan merkûmûn ol-vechile 
mücrinine ve cezâ kanûnnâmesinin altmış ikinci maddesi ilâvesinin fıkra-i ahîresine 
tevfîkân i‘dâmı hakkında mezkûreden sâdır olan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâda 
lede’l-tedkîk merkûm Hasan hakkında icrâ kılınan muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm 
hükmü usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmesine muvâfık olduğundan 
i‘lâm-ı mezkûrun tasdîk kılındığını mutazammın tanzîm ve i‘tâ olunan i‘lâm Umûr-ı 
Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’-istizân 
mûcibince icrâsı husûsuna emr u fermân-ı hümâyûnum mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmağla imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Laz Serdar oğlu Mehmed mahdûmu 
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Hasan hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan tasdîk olunan hükmün 
icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 1 Cemâziye’l-ahire 1327 M. 20 Haziran 1909 

 [S.194/B.100] 

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Kosova Vilâyeti Vâlîsi ve beşinci 
nizâmiyye fırkası kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa dâme-muâlihuya hükümki. 

Kaladince Karyeli Furkan bin Hamdi katl ve Orsule Karyeli İsailo’nun fişenkleriyle 
tüfengini nehb ve fidye-i necât sûretiyle para taleb eylemesinden nâşi on beş sene 
kürek cezâsıyla gıyâben mahkûm iken ahîren der-dest idilmiş ve Habib’in katli ve 
Nuh’un hayvanatının sirkati maddelerinden dolayı başkaca cinayet ile ittihâm 
kılınmış olan mezkûr Kaladince Karyeli on sekiz yaşında Zeynel bin Mümin’in 
Seniçe Sancağı Bidâyet Mahkemesi cezâ dairesinde icrâ kılınan muhâkeme-i 
vicâhiyyesi neticesinde merkûmûn kendüsüne peydâ itmiş olduğu garaz ve adavet 
saîkasıyla leylen Habib’in hânesine bi’l-duhûl fi‘l-i katle cür’et ve meçhûlu’l-ahvâl 
rüfekasıyla birlikde nuhûl hayvanatının sirkat ve İsailo’nun fişenk ve tüfenk ahz gasb 
ve kendüsünden fidye-i necât olarak on beş Osmanlı taleb ve tehdîd eylediği ikrârı ile 
sâbit olduğundan merkûmûn ol-vechile mücriminine ve cezâ-i kanûnnâmesinin yüz 
yetmişinci maddesine tevfîkân i‘dâmına sâdır olan hükmü şâmil mahkeme-i 
mezkûreden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm kâtili merkûm Zeynel’in verese-i maktûl ile 
icrâ kılınan murâfaa-i şer‘îsine hâvî ve cânib-i fetvâhâneden musaddak i‘lâm-ı şer‘î 
ile beraber mahkeme-i temyîz-i cezâiyye lede’l-havâle maktûllerin veresesinin bilâ-
biline maârızadan men‘ olundukları i‘lâm-ı şer‘î meâliden anlaşılmış ve merkûm 
Zeynel hakkında icrâ kılınan muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm hükmü usûl-ı 
muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmesine bu muvâfık bulunmuş olduğundan 
i‘lâm-ı mezkûrun tasdîk kılındığını mutazammın mahkeme-i temyîz-i cezâdan 
tanzîm ve i‘tâ olunan i‘lâm Umûr-ı Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle beraber 
atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr u 
fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî 
müşâr-ileyhsin merkûm Zeynel hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan 
tasdîk olunan hükmün icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 2 Receb [1]327 M. 20 
Temmuz 1909 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Rum İli Beğlerbeğiliği pâyelûlerinden Adana Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe mecidî ve ikinci rütbe osmanî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Mustafa 
Zihni Paşa dâmet-mu‘âlihuya hükümki. 

Adana şehrinin Su Gediği Mahallesi ahâlisinden Haçin Ali bin Osman’ı katl ve 
Karalar Mahallesinden umûmhâneci Zeyneb’i katl ve ülfete Hadice’yi cerh 
eyledikleri iddi‘âsıyla cinayetle ittihâm olunan Paşa Nabi Mahallesinden on dokuz 
yaşında Arab Mahmud bin Abdulkadir ve Hamidiye’nin Kozanoğlu Mahallesinden 
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on sekiz yaşında Ahmed bin Abdurrahman ile on yedi yaşında Abdulgani bin Arab 
Said’in Adana Vilâyeti İstinâf Cezâ Mahkemesinde icrâ kılınan muhâkemlerinde her 
ne kadar müttehem Mahmud ve Abdulgani ve Ahmed fi‘l-i müddeâ-bih ahîre isnâd 
ile inkâr-ı cerh itmiş ve vekîlleri tecrîmlerine kafî delâil bulunmadığından bahs ile 
berâatlerini taleb itmiş isede müttehemlerden Arab Mahmud müddet-i mahkûmiyet 
sâbıkasını bi’l-ikmâl tahliye olundukdan dört gün sonraya musâdif vâkıa gecesi 
Bahri ve Kamil Efendiler ve refiki Gani ile birleşerek belediye bağçesinde işret 
itdikleri esnâda diğer müttehem Ahmed bi’l-vurûd merkûmûna iltihâk ile müctemiân 
işrete devam iderler iken maktûl Haçin Ali dahi refiki Şebke’nin oğlu İsmail ile 
mevki‘ mezkûre gelub ayrı bir mahalde işret iderek oradan kalkub çıkdığı sırada 
merkûmlarla öteden beru miyânelerinde câri olan adaveti izhâr ile anların gasb ve 
tehevvürlerini celb idecek sûretde idâre-i kelâm ile hânesine ve ba‘de’l-ta‘am dostu 
Çam Sultan’ın evine gidub holide bulunan kerevid üzerine çıkub yatdıkdan sonra 
merkûm Arab Mahmud ile refikleri Ahmed ve Abdulgani mezkûr hâneye azimetle 
pencerelerin temurlarına basarak tam üstünden hâne içerusune bi’l-duhûl bunlardan 
Arab Mahmûd’un hâmil olduğu rovlor ile Haçin Ali’yi cerh ve katl ve Abdulgani ile 
Ahmed’in kezalik hâmil oldukları rovlorlarıyla silâh sesine şitâb ve kâtil Arab 
Mahmud üzerine hücûm iden ve eser-i cerhden müteessiren vefât iden Zeyneb ile ana 
muâvenetinde bulunan Hadice’yi cerh ile üçü birlikde firar ve esna-yı râhde rast 
geldiklerine silâh endahtına ictisâr itdikleri ma‘a’l-kasem istimâ‘ olunan şuhûdun 
ale’l-derecât vukû‘ bulan şehâdetleri ve tabîb raporu ve tahkîkât evrâkı mündericâtı 
ile sâbit olduğundan merkûmlardan Arab Mahmud’un Haçin Ali’nin kâtil-i 
müte‘ammid i ve Gani ile Ahmed’in dahi Zeyneb’in kâtil-i gayr-i müte‘ammid i ve 
Hadice’nin cârihi olmak üzere cümlesinin mücrimînilerine ve cezâ-i kanûnnâmesinin 
yüz yetmişinci maddesine tatbîkân Arab Mahmud’un Abdulkadir’in i‘dâmına ve 
Ahmed bin Abdurrahman ile Abdulgani bin Arab Said’in dahi kanûn-ı mezkûrun yüz 
yetmiş dördüncü maddesi hükmüne tevfîkân ve Ahmed’in üç yüz yirmi dört senesi 
Ağustos’unun yedinci ve Abdulgani’nin madde-i mezkûrun yirmi ikinci günlerinden 
i‘tibâren on beşer sene müddetle küreğe konulmalarına dâir mahkeme-i mezkûreden 
sâdır olan hükm-i hâvî i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâda bi’l-tedkîk muvâfık kanûn 
olduğu tasdîkan tanzîm ve i‘tâ kılınan i‘lâm Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle 
beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince iktizâlarının îfâsı 
husûsuna emr u fermân-ı hüumâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla 
imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin i‘dâmına hükm-i lâhık merkûm Arab Mahmud bin 
Abdulkadir hakkında i‘dâm cezâsının icrâ ve Ahmed bin Abdurrahman ile Abdulgani 
bin Arab Said haklarında dahi ber-minvâl-i muharrer muâmele-i kanûniyyenin 
îfâsına mübâderet eyleyesin.  

Fî 4 Recep [1]327 M. 22 Temmuz 1909 Mukâbele olmuştur.  
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Hüküm 3: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Selanik Vilâyeti Vâlîsi olub birinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Daniş Beğ dâme-
uluvvuhu hüküm ki. 

Tikveş kazâsı müzâfatından Tibiş Karyesi ahâlisinden Kolo veledi Gelo’yu 
taammüden katl eylediği iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Poşve 
Karyeli yirmi sekiz yaşında Pozin veledi İlo’nun Selanik Vilâyeti İstinâf Mahkemesi 
cezâ dairesinde evvel ve ahar icrâ kılınan muhâkemesinde müttehem merkûm inkâr-ı 
taht itmiş ve vekîl müdâfı dahi berâat karârı i‘tâsını taleb eylemiş isede merkûm 
Pozin veledi İlo’nun maktûlun zevcesi Gorgu ile peydâ itdiği muâşaka neticesini 
te’mîn maksadıyla bi’l-tasavvur fi‘l-i katli îka‘ eylediği tâyıan vukû‘ bulan ikrâr ve 
i‘tirâfı ile sâbit ve hilâfına serd ve îrâd idilen delâil ve ifâdât-ı merdûd olduğundan 
merkûmûn kâtil-i müte‘ammid  olmak üzere mücrimîni ile cezâ-i kanûnnâmesinin 
yüz yetmişinci maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmına sâdır olan hükm-i şâmil 
mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i cezâ 
dairesinde bi’l-tedkîk merkûm Pozin hakkında ceryan iden muhâkeme ile lâhık olan 
i‘dâm hükmü usûl-ı muhâkemât-ı cezâiyye ve cezâ-i kanûnları mündericâtına 
muvâfık olarak tasdîk olunduğu hâvî virilen i‘lâm Adliyye Nezâretimizin 
tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâ-
yı husûsuna irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi 
sizki vâlî müşâr-ileyhsin merkûm Pozin veledi İlo’nun hakkında sâdır olub 
mahkeme-i temyîz-i cezâdan tasdîk olunan hükmün icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 
25 Receb [1]327 M. 12 Ağustos 1909 Mukâbele olmuştur.   

Hüküm 4: Eâzım Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Yanya Vilâyeti Vâlîsi olub ikinci 
rütbe osmanî ve mecidî nişân-ı zî-şânlarını hâ’iz ve hâmil olan Ali Rıza’nın dâme-
uluvvuhu hüküm ki. 

Margilic kazâsına muzâfe Koşvice Karyesi ahâlisinden Bilyo Kolo ve Diyoz Andekil 
ve Vangel ve İsili katl eyledikleri iddi‘â olunmasından dolayı cinayetle ittihâm 
olunan Mızrak Karyesi sâkinlerinden Yobek oğlu yirmi üç yaşında Maksud’un 
vicâhen ve firâri karye-i mezkûreli Damin Abdurrahman ile Kalabal Karyeli Hasan 
Sayıko’nun gıyâben Peruze Sancağı Bidâyet Mahkemesinin cezâ dairesinde icrâ 
kılınan muhâkemelerinde müttehem Maksud’un inkâr-ı müttehem itmiş ve müdâfaâ 
vekîli müvekkilinin berâatini taleb eylemiş iselerde müttehem merkûm a‘kîb* 
vâkıada mütteheman merkûman Damin ve Hasan ile beraber fi‘l-i katli müşterekân 
îka‘ eylediği tasrîh ve isnâh ile i‘tirâf-ı cürm itmiş ve ceryan iden muhâkemât ve 
tahkîkât neticesinde merkûm Maksud ile şerîk cinayeti olan [s.196] Damin 
Abdurrahman ve Hasan’ın memleketlerine gitmekde olan maktûlun merkûmûna olan 
husûmet sâbıkaları sâifesiyle esnâ-yı râhde pusu tutarak endaht eyledikleri silâh 
mermisiyle merkûmları taammüden katl ve ıtlâk itdikleri sâbit olmuş olduğundan ol-
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vechile mücriminlerini ve kanûn-ı cezânın yüz yetmişinci maddesine tevfîkân 
i‘dâmlarına sâdır olan hükmü hâvî tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i 
cezâya lede’l-havâle hükm-i vicâhiden dolayı tedkîkât-ı temyîziyye icrâ olundukda 
merkûm hakkında icrâ kılınan muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm hükmü usûl-ı 
muhâkeme-i cezâiyye ve cezâ-i kanûnnâmelerine muvâfık görünmesiyle hükm-i 
mezkûrun tasdîk kılındığını mutazammın virilen i‘lâm Umûr-ı Adliyyemizin 
tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince 
icrâsı husûsuna emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr 
olmuşdur imdi sizki vâlî müşâr ve mutasarrıf mûmâ-ileyhimsiz merkûm Maksud 
hakkında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezâdan tasdîk olunan i‘dâm hükmünün 
icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 26 Receb [1]327 M. 13 Ağustos 1909 Mukâbele 
olmuştur.   

[S.196/B.101] 

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Zabıta Nâzırı Ali Paşa dâmet 
muâlihuya hüküm ki.  

Çenberlitaş’da kâin Vezir Hanında mukîm nâhiye müdiri mazûllerinden Bağdadlı 
Ahmed Hamdi Efendi’yi bi’l-iştirâk katl ve ıtlâk eylemelerinden dolayı cinayetle 
ittihâm olunan Taha bin Hacı Hamadi ve Zenci Mehmed bin Said’in Der-Sa‘âdet 
Cinayet Mahkemesince icrâ kılınan muhâkemelerinde merkûman Taha ve Zenci 
Mehmed inkâr tehmis itmiş ve vekîleri dahi bazı müdâfaâ serdiye berâatlerini taleb 
eylemiş isede merkûmanın üç yüz dört senesi Eylül’ün yirmi yedinci Cumartesi günü 
akşamı cesedi elde idilen maktûl mûmâ-ileyhe Ahmed Hamdi Efendi’yi 
Çenberlitaş’da kâin Vezir Hanında yeni dairenin bir numaralu odasında akçe ve 
yüzük vesâiresini sirkat kasdıyla bi’l-iştirâk katl ve ıtlâk eyledikleri makbûlu’l-
şehâda zevât tarafından vâki‘ olan şehâdât ve icrâ kılınan tahkîkât ile sâbit 
olduğundan ol-vechile mücriminilerine ve ceza-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş 
dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresine tevfîkân i‘dâmlarına dâir sâdır olan hükmü 
hâvî mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve i‘tâ olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i ceza 
dairesinde bi’l-tedkîk merkûman Taha ve Zenci Mehmed haklarında icrâ kılınan 
muhâkeme ile lâhık olan hükm-i i‘lâm usûl-ı muhâkemât-ı ceza ve ceza-i 
kanûnnâmesine muvâfık bulunmuş olduğundan tasdîk kılındığı mutazammın virilen 
i‘lâm Umûr-ı Adliyye Nezâretimizin tezkeresiyle atebe-i ulyâ-ı mülûkânem ‘arz ile 
lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem 
mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki nâzır müşâr-ileyhsin merkûmlar 
haklarında sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezadan tasdîk olunan i‘dâm ahkâmının 
icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 16 Recep [1]327 M. 3 Ağustos 1909 Mukâbele 
olmuştur.  
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Hüküm 2: Üç yüz yirmi beş senesi Nisan’ının ikinci Perşembe günü Ayas 
Nâhiyesi’nin Kızlar Suya Karyesi’nde vukû‘ bulan iğtişâşda zî-medhal olmalarından 
dolayı ahz u girift olunarak Cebel-i Bereket dîvân-ı harb-ı örfîsinde muhâkemeleri 
icrâ kılınan eşhâsdan Adana jardarma alâyının üçüncü taburunun cebel-i bereket 
süvâri bölüğünü altıncı haymesi efrâdından ve Payasek Kara Camii Mahallesi 
ahâlisinden Ali Çolak Mehmed ile mezkûr bölüğün beşinci haymesi efrâdından 
bağçeli Akaş bin Mehmed’in esnâ-yı iğtişâşda hânelerini terk ile diğer bir hâneye 
ilticâ ve orada ihtifâ eyleyen ve Kızlarsuya Karyesi’nde vâki‘ çiftliklerinde ziraatle 
iştigâl iden Bayrakdar Kirkor’un oğlu Kifork ile hemşirezâdesi Sarkis veledi Bogos 
hiçbir emire müstened olmadığı halde hükümete teslîm ideceklerini beyân ile 
iğtişâşdan on beş gün sonra merkûmanı ihtifâ eyledikleri hâneden çıkarub Mezarlık 
nam mahalle getürdüklerinde ellerinde bulunan eslaha-i emire ile katl ve ıtlâk 
eyledikleri kendülerinin ikrâr ve i‘tirâfları ve ma‘a’l-kasem istimâ‘ idilmiş şuhûdun 
ale’l-derecât vukû‘ bulan şehâdetleri ile sâbit olduğundan merkûm Ali Çolak 
Mehmed ile Akaş bin Mehmed’in ol-vechile mücrimînilerine ve mülkiye ceza 
kanûnnâmesinin yüz yetmişinci maddesine tevfîkân i‘dâmlarına müttefikân karâr 
virildiği dîvân-ı harb-ı mezkûrden tanzîm ve irsâl olunub taraf-ın bâ-tezkere bâb-ı 
âliye tebliğ ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş 
olmağla mûcibince iktizâsının îfâsına irâde-i seniyye-i mülûkânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâm besâlet 
ittisâmımdan harbiye nâzırı Emir Salih Paşa dâmet-muâlihusun hükm-i karârı icrâ 
itdiresin.  

Fî 16 Şa‘bân[1]327 M. 2 Eylül 1909 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kosova Vilâyeti Vâlîsi Mazhar Beğ dâme-
uluvvuhu hüküm ki. 

Prepol kazâsı müzâfatından Karin Karyesi hancısı Beranalı Peyk Naigi katl itdiği 
iddi‘âsından dolayı cinayetle ittihâm olunan merkûmûn hidmetcisi Kumarak Karyeli 
İspaho bin Moho’nun Senice Sancağı Bidâyet Mahkemesi ceza dairesinde icrâ 
kılınan muhâkemesinde merkûm her ne kadar inkâr-ı taht itmiş ve müdâfaa vekîli 
dahi meşhûdata ihbârâtın fıkdânından bahs ile müvekklinin berâatini taleb ve tezkâr 
eylemiş iselerde merkûm Naigi’n müstâciri bulunduğu karin hanından hidmetcisi 
mezbûr İspaho ile birlikde biraneye giderler iken esnâ-yı râhde Vasernoberdo(?) 
mevki‘nde maktûl Naigi’n üzerinde bulunduğunu bildiğini gördüğü parasına tama‘an 
merkûm İspaho’nun hâmil olduğu kapaklı tüfengiyle Naigi katl ve üzerinde bulunan 
para ve eşya sâiresini ahz ve gasb eylediği makbûlu’l-şehâda zevâtın vâki‘ olan 
şehâdâtı ve zâbıta jurnâlleri mündericâtı ile sâbit olduğundan mezbûr İspaho’nun ol-
vechile mücriminine ve ceza-i kanûnnâmesinin yüz yetmiş dördüncü maddesinin 
fıkra-i ahîresi hükmüne tevfîkân i‘dâmına sâdır olan hükmü mahkeme-i mezkûreden 
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tanzîm ve irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i ceza dairesine lede’l-havâle verese-
i maktûl cânibinden müveffik şahsiyeye dâir taleb ve davâ vukû‘ bulduğu mahalli 
müddeî umûmisinin tahrîrâtı meâlinde anlaşılmasına binâen tedkîkât-ı temyîziyeye 
ibtidâr olundukda merkûm İspaho bin Moho hakkında icrâ kılınan muhâkeme ile 
lâhık hükm-i i‘dâm usûl-ı muhâkemât-ı cezaiyye ve ceza-i kanûnnâmesine muvâfık 
olduğundan hükm-i mezkûrun tasdîk kılındığı mutazammın virilen i‘lâm Umûr-ı 
Adliyye Nezâretimin tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı mülûkânem ‘arz ile lede’l-
istizân mûcibince icrâ-yı husûsuna emr u fermân-ı hümâyûn-ı şâhânem mehâbet-rîz 
sunûh ve sudûr olmağla imdi sizki vâlî mûmâ-ileyhsin merkûm İspaho hakkında 
sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezadan tasdîk olunan hükmün icrâsına mübâderet 
eyleyesin. 

 Fî 5 Ramazan 1327 M. 20 Eylül 1909 Mukâbele olmuştur.  

Hüküm 4: Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Kosova Vilâyeti Vâlîsi olub Mazhar Beğ 
dâme-uluvvuhu ve erkân-ı harbiye-i şâhânem kaimakamlarından Prizrin Sancağı 
mutasarrıfı Hasan Tosun Paşa Beğ dâme- muhibbu ve Prizrin nâibi kıdvetu Mevlana 
Abdullatif Efendi zîde-ilmihu hüküm ki. 

Prizrin kasabasının Huca Mahallesinden Semirci Süleyman İsa’nın keyfiyyeti 
katlinden dolayı cinayetle ittihâm olunan kasaba-i mezkûrenin Sıraçhâne Mahallesi 
ahâlisinden Çoço [s.198] nâm-ı diğer Cumali bin Abdurrahman’ın Prizrin Sancağı 
Bidâyet Mahkemesi ceza dairesinde icrâ olunan muhâkemesinde merkûm inkârı ikâr-
ı töhmet eylemiş isede maktûl Süleyman’da para olduğu bildiğini paraları almak içün 
merkûmûn izâle-i vücûdunu bi’l-tasavvur vâkıa gecesi Terzi Mahallesinde vâki‘ 
Şeyh Gani Tekkesinde saat altıya kadar yatdıkdan sonra kalkub yalnız olarak 
Süleyman’ın dükkanına azimet ve Süleyman’ın odada menfûren hamur yoğurmakda 
olduğunu görmesiyle fırına âid ve çiviye muallak olan baltayı alarak tekrar hamur 
odasına bi’l-duhûl mezkûr balta ile merkûm Süleyman’ın başına urarak cerh ile 
içinde para olduğunu bildiği çekmeceyi alarak baltayı dükkanda bırakarak firara 
cür’et eylediği esnâda istintâkda vâki‘ olan ikrâr ve i‘tirâf ve mecrûh Süleyman’ın 
aldığı paradan müteessiren vefât itmiş olduğu rapor mündericâtı ile sâbit olduğundan 
merkûmûn kanûn-ı cezanın yüz yetmiş dördüncü maddesinde fıkra-i ahîresine 
tevfîkân i‘dâmına karâr virildiği mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve irsâl olunan 
i‘lâmda gösterilmiş olduğu gibi kâtil-i merkûmûn Cumali ile verese-i maktûlun 
Prizrin mahkeme-i şer‘îsinde icrâ kılınan mürâfa‘a-i şer‘îyelerini hâvî Prizrin niyâbet 
şer‘îsinden sâdır olan i‘lâm-ı şer‘î zahrına cânib-i fetvâhâneden yazılan der-kenârda 
dahi meâli i‘lâm kâtil-i merkûm Cumali mezbûr Süleyman’ı mûcib-i kısâs olan katl 
ile katl eylediği tav‘an ikrârı ve ikâme ve istimâ‘ olunan ma‘lûmu’l-esâmi iki şâhidin 
şehâdetleriyle ba‘de’l-subût mûcibince kâtil-i merkûmûn kısâsına hükm olunduğunu 
beyândan ibâret olduğundan bu sûretde kâtil-i merkûmu verese-i mezbûreden hiç 
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birisi kısâsdan ‘afv veya sulhâ rağbet itmedikleri halde bizâtihim taleb ve 
huzûrlarıyla kâtil-i merkûmûn vech-i şer‘î üzere kısâs-ı iktizâ ideceği gösterilmiş 
olmağla îfâ-yı müktezâsı husûsuna vâki‘ olan ‘arz ve istizân üzerine irâde-i seniyye-i 
şâhânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki vâlî ve mutasarrıf ve nâib 
mûmâ-ileyhimsiz merkûm Cumali bin Abdurrahman hakkında cânib-i fetvâhâneden 
beyân olunan hükm-i şer‘înin icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 15 Zî’l-ka’de [1]327 
M. 28 Kasım 1909 Mukâbele olmuştur.  

 [S.198/B.102]  

Hüküm 1: Mütehayyizân-ı Ricâl-i Devlet-i Âliyye’mden Manastır Vilâyeti Vâlîsi 
Halil Beğ dâme uluvvuhû hüküm ki. 

Elbasan kazâsı müzâfâtından Diragostengah Karyesi ahâlisinden Süleyman bin 
İsmail Bali’yi katl eylediği iddi‘â olunmasından dolayı icrâ kılınan muhâkemesinde 
namusuna taalluk ider bir hadisenin vukû‘ndan nâşi kendüsünun ne yaptığını 
bilmeyerek meslûbu’l-şuûr bir halde iken ahz u girift olduğunu beyân ve müdâfaâ 
vekîli dahi fi‘l-i katlin muhâfaza-i ‘arz yolunda îka‘ idilmiş olduğu cihetle muâfiyeti 
taleb ve dermîyan itmiş isede merkûm Osman’ın fi‘l-i katli bi’l-tasavvur Cuma günü 
karyenin cami-i şerîfi tavanına çıkarak cemâatle edâ-yı sâlât itmekde olan maktûl 
Süleyman’ı maktele müvâzi budak deliğinden martini tüfengi kurşunuyla taammüden 
katl eylediği ikrâr ve i‘tirâfı ve hukûk-ı umûmiyye şâhidlerinin vukû‘ bulan şehâdâtı 
ve tabîb raporu ve zabt varakaları mündericâtı ile sâbit olduğundan merkûmûn 
taammüden kâtil olmak üzere mücrimînine ve kanûn-ı cezanın yüz yetmişinci 
maddesine tevfîkân i‘dâmına karâr virildiğini hâvî mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve 
irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i temyîz-i ceza dairesinde bi’l-tekdîk kâtil-i merkûm 
Osman hakkında ceryan iden muhâkeme ile lâhık olan i‘dâm ahkâmına usûl-ı 
muhâkemât-ı cezaiyye ve ceza-i kanûnlarına muvâfık olduğundan îfâ-yı iktizâsını 
mutazammın virilen i‘lâm Adliyye Nezâretinin tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı 
mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâsı husûsuna irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki vâlî müşâr-ileyhsin 
merkûm Osman bin Ahmed Becebe hakkında livâ-i mezkûr bidâyet mahkemesi ceza 
dairesinden sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezadan tasdîk olunan hükmün icrâsına 
mübâderet eyleyesin. Fî 16 Zî’l-ka’de [1]327 M. 29 Kasım 1909 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 2: Tire kazâsında Tranos Kâhyasının ağılında refiki ile birlikde sirkat 
kasdıyla odacı Rum İlili Çergenceyi Yorgi katl ve çoban Yani’yi cerh eylemesinden 
dolayı ahz u girift olunarak Aydın Dîvân-ı Harbında muhâkemesi icrâ kılınan 
Rodosun Şanı* Karyesi ahâlisinden Bayındır’ın Derebaşı Karyesi’nde ikâmet iden 
İstelyo oğlu Teryandafil’in refiki ile birlikde Tireli Tranos Kahyanın ağılında hidmet 
iden Odabaşı çerginceyi merkûm Yorgi’nin cebren paralarını aldıkdan sonra rovlor 
kurşunuyla başından ve kulağı hizâsından cerh ve katl ve çoban Yani’yi dahi cerh 
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eylediği kendüsünun ikrârı ve şuhûdun ale’l-derecât vâki‘ olan şehâdâtı ile sâbit 
olduğundan merkûmûn ol-vechiile mücrimînine ve mülkiye ceza kanûnnâmesinin 
yüz yetmiş dördüncü maddesinin fıkra-i ahîresine tevfîkân i‘dâmına müttefikân karâr 
virildiği dîvân-ı harb-ı mezkûrden tanzîm ve huzûr-ı şâhâneme ‘arz ile ve takdîk 
kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince iktizâsının îfâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki mütehayyizân-ı ümerâ-
yı askeriyeden Aydın Vilâyeti Vâlîsi Mahmud muhtârın zîde-ikbâlehûsun hükm-i 
karârı icrâ itdiresin. Fî 16 Zî’l-ka’de [1]327 M. 29 Kasım 1909 Mukâbele olmuştur. 

Hüküm 3: İftihârü’l-âli ve’l-eâzım Edirne Vilâyeti Vâlîsi Hacı Adil Beğ dâme-
uluvvuhû ve Dedeağaç Sancağı mutasarrıfı Miradban Karabet Efendi zîde uluvvuhû 
hüküm ki. 

Sofulu kazâsında Altı Ağac-ı Kebir Karyesi ahâlisinden Kanber oğlu on iki yaşında 
Ali Rıza’ya cebren fi‘l-i şenî‘ icrâ ve merkûmu katl ve telef eylediği iddi‘â 
kılınmasından dolayı cinayetle ittihâm olunan Salah oğlu kıbtî Hüseyin’in Dedeağaç 
Sancağı Bidâyet Mahkemesi ceza dairesinde icrâ kılınan muhâkemesinde müttehem 
merkûm esnâ-yı tahkîkâtda vukû‘ bulan ikrârının kerhen müstenid olduğunu beyân 
ile inkâr-ı cerh itmiş ve müdâfaa vekîli dahi bu bâbda serd-i müdâfaat ile berâat 
talebinde bulunmuş iselerde merkûm Hüseyin i‘tirâfâtının cebre müstenid olduğuna 
dâir vâki‘ olan beyânını isbâta mükteder olamamasına nazaran bu bâbdaki inkârı ve 
müdâfaa ve katl eylediği ma‘lûmü’l-esâmi kesânın vukû‘ bulunan ifâdât ve şehâdâtı 
ve tabîb raporu mündericâtı ile sâbit olduğundan merkûmûn taammüden kâtil olmak 
üzere mücriminini ve kanûn-ı cezanın yüz yetmiş dördünc maddesinin fıkra-i 
ahîresine tevfîkân i‘dâmına karâr verildiğini hâvî mahkeme-i mezkûreden tanzîm ve 
irsâl olunan i‘lâm mahkeme-i ceza dairesinde tedkîk olunarak kâtil-i merkûm 
Hüseyin ceryan iden muhâkemesinin usûl-ı muhâkemât-ı cezaiyye ve lâhık olan 
ulyâ-ı hükmünün dahi ceza kanûnlarına muvâfık olduğunu tasdîkân muhâkeme-i 
temyîzden sâdır olan i‘lâm Adliyye Nezâretinin tezkeresiyle beraber atebe-i ulyâ-ı 
mülûkâneme ‘arz ile lede’l-istizân mûcibince icrâ-yı husûsuna irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur imdi sizki vâlî ve mutasarrıf 
mûmâ-ileyhimsiz merkûm Kıbtî Hüseyin hakkında livâ-i mezkûr Bidâyet 
Mahkemesi ceza dairesinden sâdır olub mahkeme-i temyîz-i cezadan tasdîk olunan 
hükmün icrâsına mübâderet eyleyesiz. Fî 29 Zî’l-ka’de [1]327 M. 12 Aralık 1909 
Mukâbele olmuştur.  

 [S.220/B.103] 

Huzûr-ı muâlim-i vufûr-ı hazret-i sadâret-i penâhiye 

Hüküm 1:  
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Der-kenâr: Aslı Bâb-ı Âli evrâk odasına verilmiştir. Fî 9 Şa‘bân[1]311(M.26 
Ağustos 1909) 

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridirki. 

Hacılı Kazâsı ahâlisinden Yağyoğuran oğlu Mehmed ile rüfekasının emvâl ve 
eşyalarının kat‘-i tarîk yolunda gasbı ve merkûm Mehmed’in kâtili Zeytun Kasabalı 
Güyali oğlu Karavansın i‘dâmı hakkında şeref-sudûr olub 8 Kanûn-ı evvel [1]309 
tarihli ve otuz yedi numaralu tezkere-i sâmiye-i sadâret-penâhileriyle irsâl kılınan 
emr-i âli 29 Kanûn-ı evvel [1]309 tarihinde bâ-tahrîrât mahalline gönderilub ancak 
merkûm Karavansın mübtelâ olduğu istişfâ illetinden müteessiren fevt olmuş olduğu 
Haleb Vilâyeti mahkeme-i istinâfiyyesi müddeî umûmiliğinden 13 Cemâziye’l-ahire 
[1]311 tarihli ve dört yüz kırk numaralu tahrîrât ile Mersol tabîb raporuyla mazbata 
mündericâtından müstebân olmuş olduğundan keyfiyyet emr-i âli kaydına işaret 
kılınmak üzere ‘arz ve beyân-ı hal ibtidâr olundu ol-bâbda emr u fermân hazret-i 
menleü’l-emrindir. Fî gurre Şa‘bân[1]311 (7 Şubat 1894) ve Fî 26 Kanûn-ı Sani 
[1]309  

Adliye Nâzırı Rıza  

Hüküm 2: Telgrafnâme huzûr-ı sâmi hazret-i sadâret-penâhiye  

Der-kenâr: İşbu evrâk-ı irâde-i seniyyesiyle beraber evrâk müdiri Baki Efendi 
hazretlerine takdîm olunmuşdur.  

Der-dest olunduğu evvelce ‘arz ve iş‘âr kılınan Mavrok nam şakînin reis-i erbâb-ı 
müfsidet olduğu ve bu havâlice zuhura gelen bunca vakâyı‘ elimenin badî müstefâd 
bulunduğu tahkîkât ve tedkîkât-ı amîka ile zâhir olub dîvân-ı harbce inde’l-
muhâkeme ceza-i kanûnnâme-i hümâyûnun elli dördüncü maddesi zeyline tevfîkân 
i‘dâmına ittifâk irâ ile hükm olunmuşdur merkûmûn şu sûretle tahakkuk iden 
ahvâline nazaran hemen i‘dâmı müktezâ-yı hâl ve maslahatdan olduğundan emrinin 
telgrâfla i‘tâ buyurulması bâbında fermân. Fî 16 Mart [1]310 M. 28 Mart 1894 

 Vâlî-i vilâyet Ankara Memduh - Reis-i heyet tahkîkâ Burgaz ferîk Mustafa  

Şakî Mavrok’un reis-i erbâb-ı fesâd olduğu ve o havâlide zuhûra gelen ve vekâyi‘n 
cümlesinin müessesesi ve mevcudu bulunduğu usûlen tebeyyün ve tahakkuk itmesine 
binâen dîvân-ı harbce ceza-i kanûnnâme-i hümâyûnun elli dördüncü maddesi zeyline 
tevfîkân i‘dâmına müttefikân hükm olunduğu cihetle hükm-i mezkûrun icrâsı 
müstelzim te’sîr ve muhassenât olacağından emrinin i‘tâsı hakkında Ankara Vilâyeti 
Vâlîsi Beğ ile heyet-i tahkîkâ reisi Beşe tarafındna müşterekân vârid olub manzûr-ı 
âli buyurulan telgrâfnâmede beyân idildiğinden ve hükm-i mezkûrun ser‘at icrâsı 
muvâfık hâl ve maslahat vesâirlere ibret olacağından keyfiyetin bugün müzâkeresiyle 
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karârının bâ-mazbata ‘arzı hakkında şeref-mutaallik buyurulan irâde-i seniyye-i 
hazret-i hilâfet-penâhiye meblağ-i tezkere-i husûsiye miyâne-i bezgânemizde kırâit 
ve mutâlaa olundu sûret-i iş‘âra ve îzâhat-ı vâkıa nazaran merkûm Mavrok’un 
müşâhîr eşkıyâdan olub tertîb-i fesâd ile beraber katl ve cerh vesâire gibi bir takım 
cinayetlere cür’et eylediği dîvân-ı harbce inde’l-tahkîk tebeyyün itmesine mebnî ber-
vech-i ma‘rûz i‘dâmına hükm olunduğu ve bu hükmün ser‘at icrâsı mahallince 
te’sîrât ve muhasenâtı müstelzem olacağı anlaşılmış olduğundan ber-vech-i iş‘âr 
dîvân-ı harb-ı mezkûr karârının icrâsı husûsunun cânib-i vilâyetine teblîğ bi’l-ittihâd 
ve tensîb kılınmış isede ol-bâbda ve katıbe-i ahvâlde emr u fermân hazret-ii veliyü’l-
emrindir. Fî 21 Ramazan [1]311 (M. 28 Mart 1894) Fî 16 Mart [1]310 (M. 28 Mart 
1894) 

Dâhiliye nâzırı Halil Refet bin İbrahim- Hâriciye nâzırı ve Şûrâ-yı Devlet reisi vekîl 
Mehmed Said- Bahriye nâzırı Hasan Hüsnü bin Hüseyin- Adliye nâzırı Es-Seyyid 
Hüseyin Rıza- Ser-asker Mehmed Rıza bin Mustafa- Şeyhü’l-islâm Mehmed 
Cemaleddin Sadr-ı a‘zam ve yâver-i ekrem Ahmed Cevad Sadâret müsteşârı Es-
Seyyid Mehmed Tevfik- Ticaret ve Nafiâ nâzırı Hasan Tevfik bin Hüseyin- Maârif 
nâzırı Zühdü Paşa bulunmadı- Evkâf-ı hümâyûn nâzırı Galib Paşa namizac- Maliye 
nâzırı Ahmed Nazif- Tophâne-i amire müşîri Mustafa Zeki bin Ali- Meclis-i vükelâ-
yı me’mûr Cevdet Paşa bulunmadı. 

Hüküm 3: Devletlü Efendim Hazretleri  

Şakî Mavrok’un reis-i erbâb-ı fesâd olduğu ve o havâlide zuhûra gelen vakâyi‘in 
cümlesinin müessesi ve mevcudu bulunduğu usûlen tebeyyün ve tahakkuk itmesine 
mebnî dîvân-ı harb-ı ceza-i kanûnnâme-i hümâyûnun elli dördüncü maddesi zeyline 
tevfîkân i‘dâmına müttefikân hükm olunduğundan bahisle emrinin i‘tâsı hakkında 
Ankara Vilâyeti Vâlîsi atûfetlû beğ efendi hazretleriyle heyet-i tahkîkâ reisi saâdetlü 
paşa hazretlerinden müşterekân vârid olub manzûr-ı âli buyurulan telgrâfnâme 
üzerine şeref-sâdır buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhiyeyi meblağ 
tezkere-i husûsiye devletleri meclis-i mahsûs vükelâda lede’l-mutâlaâ ceryan iden 
müzâkereyi hâvî kaleme alınan mazbata leffen ‘arz ve takdîm kılınmış olmağla ol-
bâbda her ne vechile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-müte‘allik 
buyurulur ise mantûk-ı celîl-i infâz olacağı beyânıyla tezkere-i senâviri terkîm kılındı 
efendim. 

Fî 21 Ramazan [1]311 M. 28 Mart 1894 Fî 16 Mart [1]311 Sadr-ı a‘zam ve yâver-i 
ekrem havâle  

Ma‘rûz-ı çaker-i kemîneleridirki. 
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Resîde-i dest-i tanzîm olub meclis-i mahsûs-ı vükelânın mazbata-i ma‘rûzasıyla 
manzûr-ı âli buyurulan işbu tezkere-i sâmiye sadâret-penâhiyeleri mûcibince irâde-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi taalluk itmiş olmağla ol-bâbda emr u fermân hazret-i 
veliyü’l-emrindir.  

Fî 27 Ramazan [1]311 (3 Nisan 1894) Fî 22 Mart [1]310 ser-kâtib hazret-i şehr-i yâri 
bende Süreyya  

Der-asr-ı Hazret-i Sultân Mehmed Hân hamsîn ibnü’s-sultân el-Gâzi 
Abdulmecid Hân ayedullâh ve nasrullâh. fî 7 Rebî‘ü’l-âhir1327 (28 Nisan 1909) 
ve 14 Nisan 1325 yevm-i Salı (27 Nisan 1909) 

Hüküm 4: 

Der-kenâr: işbu kayd-ı defterin 182. Sahifasına kayıd olunacak iken şehven işbu 
mahall-i kayıd olduğundan yeridir. 

İstanbul’da vukû‘a gelen hadise-i askeriyede müşevvik ve ön ayak olanlardan ahz u 
girift ile teşkîl olunan dîvân-ı harb-ı örfîde muhâkemeleri icrâ kılınan eşhâsdan 
yedinci alâyın birinsi tabûrunun muhric beğbaşı Yusuf Efendi’nin meclis-i meb‘ûsân 
dairesinde heyet-i meb‘ûsân-i tahvîf ve usâtı tesmî‘ ve tahrîk eylediği ve dördüncü 
avcı taburunun ikinci bölüğünün birinci çavuş vekîli Hazem ibn Bayram ile üçüncü 
bölüğün birinci çavuş Erzrumlu Hamdi in Beşar’ın esnâ-yı ihtilâlde Adliye Nâzırı 
Nazım Paşa ile Meclis-i mezkûr a‘zâsından Lazkiye meb‘ûsân-ı Arslan Beği ve 
mezkûr üçüncü bölüğün dokuzuncu onbaşısı Selanikli Anit bin Hasan ile birinci 
bölüğün boruzanı Bursa Yenişehirli Ali bin Abdullah’ın köprü üzerinde mülâzım 
İlyas Efendi’yi katl ve ıtlâk itdiği ve üçüncü bölüğün üçüncü çavuş Yenipazarlı Amir 
bin Destan ve mezkûr tabûrun kunduracı onbaşısı İzmirli Ali bin Osman ve dörüncü 
bölüğün emîni Göklili Mehmed bin Arif diğer kat‘an askeriyeyi isyâna teşvîk 
eylemiş ve ikinci bölüğün birinci çavuşu İzmirli Zenci Ali [s.222] bin Abdullah ile 
üçüncü bölüğün birinci onbaşısı Amasyalı Refet ibn Ömer ve birinci bölüğün 
dokuzuncu onbaşısı Kırçovalı Selim ibn Veli ve ikinci bölüğün dördüncü onbaşısı 
Manastırlı Hamid ibn İslam’ın ve zikr olunan dördüncü avcı tabûru tüfenkçi ustası 
Arif’in dahi ihtilâl dâhil ve fesâdi müşevvik bulunmuş oldukları ve birinci bölüğün 
birinci bölüğün birinci çavuşu olub hal-i firarda bulunan Akvalı Kasım bin Salih ile 
dördüncü bölüğün dördüncü onbaşısı Gastoralı firarî Abdurrahman dahi ihtilâl dâhil 
olarak müşevvik miyânında olduğu tayi‘ân ve mütekâbilen vâki‘ olan ifâdât ve 
makbûlu’l-şehâda zevât tarafından icrâ kılınan şehâdât-ı sâbit olduğundan 
merkûmlardan gerek elde ve gerek firarda bulunanların cümlesinin askerî ceza 
kanûnnâmesinin doksan altıncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne tevfîkân 
i‘dâmına müttefikân karâr virildiği dîvân-ı mezkûrden bâ-tanzîm huzûr-ı şâhâneme 
‘arz ve takdîm kılınan mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı mükteziyâtına 
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irâde-i seniyye-i mülûkâneme mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur sizki üçüncü 
Ordu-yı Hümâyûnum ve hareket Ordu-yı kumandanı birinci ferîkân-ı kirâmdan 
iftihâr Mahmud Şevket Paşa dâme-muâlihusun hükm-i karârın icrâsına mübâderet 
eyleyesin. Fî 12 Rebî’ü’l-âhir1327 M. 3 Mayıs 1909 

 [S.222/B.104] 

Hüküm 1: (Bu dahi 186. Sahîfada mukayyedir) 

Üç yüz yirmi beş senesi Nisan’ının on dördüncü gecesi sirkeci mevkifî ittisâlinde 
vâki‘ cami-i şerîf derûnunda ikâme olunan Kırcaali gönüllü efrâdından Uncu 
Süleyman oğlu Mehmed’i katl ve gönüllülerden birinin cerh itmesi üzerine ahz u 
girift ile dîvân-ı harb-ı örfîde muhâkemesi icrâ kılınan Hatib oğlu İsmail ibn Şakir’in 
fi‘l-i mezkûre cür’eti kendüsünun ikrâr ve i‘tirâfı ve makbûlu’l-şehâda zevâtın vukû‘ 
bulan şehâdâtı ile sâbit olduğundan merkûmûn mücriminine ve mülkiye ceza 
kanûnnâmesinin elli altıncı maddesi hükmüne tevfîkân i‘dâmına müttefikân karâr 
virildiği dîvân-ı mezkûrden bi’l-tanzîm huzûr-ı şâhâneme ‘arz ve takdîm kılınan 
mazbatada gösterilmiş olmağla mûcibince îfâ-yı iktizâsına irâde-i seniyye-i 
mülûkânem mehâbet-rîz sunûh ve sudûr olmuşdur sizki üçüncü Ordu-yı Hümâyûnum 
ve hareket ordusu kumandanı birinci ferîkân-ı kirâm besâlet ittisâmımdan iftihârü’l-
âli ve’l-eâzım muhtârü’l-ekâbir ve’l-efâhim Mahmud Şevket Paşa dâme-
uluvvuhusun hükm-i karârın icrâsına mübâderet eyleyesin. Fî 13 Rebî’ü’l-âhir[1]327 
M. 4 Mayıs 1909 
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