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Sunuş
Arşivler bir milletin geçmişine ışık tutan en önemli belgelerdir. Bu sebeple hukuk, siyaset 

ve medeniyet tarihimizde öteden beri arşivlere büyük önem verilmiştir. Üç kıtada hüküm süren ve 
çeşitli dil, din ve ırktaki insanları asırlarca bir arada idare eden Osmanlı devleti, kuruluşundan 
itibaren bu milletlere ait bilgileri içeren resmî evrakı, ehemmiyet derecesine bakılmaksızın 
yüzyıllarca büyük bir titizlikle muhafaza etmiştir. Bu sebeple söz konusu bu evrak, başka bir 
ifadeyle bu arşivler, Türkiye’nin yanı sıra bugün bütün dünya milletleri için de en güvenilir ve en 
değerli arşivlerdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin hafızasını oluşturan arşiv belgeleri de bu hassasiyetle 
muhafaza edilmektedir. Bu belgelerden şüphesiz en çok merak edilenleri İstiklal mahkemeleri 
belgeleridir. İlk mahkemelerin TBMM ile aynı yılda kurulduğu göz önünde bulundurulursa yaklaşık 
95 yıllık süre zarfında çok az sayıda araştırmacı bu evrakı inceleme imkanı bulabilmiştir. Oysa 
demokrasiyle idare edilen ülkelerde özel anlamda araştırmacıların genel anlamda halkın kendileri 
tarafından vekil tayin edilen kişilerin faaliyetlerini inceleme, ürettikleri arşiv kaynaklarından 
yararlanma hakları vardır.

TBMM Başkanlığı olarak araştırmacıların ve isteyen her bireyin bu arşivlerden 
yararlanabilmeleri için gerekli çalışmalar, bizden önceki dönemde başlatılmıştır. Bundan beş yıl 
önce Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığımız tarafından söz konusu evrakın analiz, tasnif, 
elektronik ortama aktarma, Karar defterlerini Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine çevirme 
ve indeksini çıkarma çalışmaları yapılmaya başlandı. Geçen bu süre zarfında arşivimizde evrakı 
bulunan 12 İstiklal Mahkemesine ait 5.182 sayfa, Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine 
aktarıldı. Bu çalışmadan sonra tasnif, analiz, elektronik ortama aktarma, çeviri ve indeks 
işlemleri biten mahkemelere ait evrakın kitap olarak basılması ve internet ortamında erişime 
açma çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ndan 
uzman görüşü de alınarak İstiklal Mahkemeleriyle ilgili genel bilgilerin yer aldığı İSTİKLAL 
MAHKEMELERİ (Cilt I), İSTANBUL İSTİKLAL MAHKEMESİ (Cilt II) ve ELCEZİRE 
İSTİKLAL MAHKEMESİ (Cilt III), ESKİŞEHİR İSTİKLAL MAHKEMESİ (Cilt IV) 
kitapları basıldı ve internet ortamında erişime açıldı.

Bu çalışmalar, çok büyük emek, sabır, gayret ve fedakârlıkla gerçekleştirilen çalışmalardır ve 
iyi bir ekip çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. Yakın tarihimizin çok önemli bir dönemine ışık 
tutacak olan ISPARTA İSTİKLAL MAHKEMESİ (Cilt V) adlı bu çalışma da Mahkemenin 
birinci elden kaynaklarını ihtiva ettiğinden dolayı bu alanda çalışan araştırmacılara güvenilir bir 
başvuru kaynağı olacaktır.

Son söz olarak, bu önemli projenin gerçekleşmesinde ve bunun bir parçası olan Isparta 
İstiklal Mahkemesi adlı bu çalışmanın yayın hâline getirilmesinde pek çok kişinin emeği vardır. 
Bu sebeple başta proje koordinatörü ve ekibi olmak üzere, projenin gerçekleşmesinde ve bu yayının 
hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

İsmet YILMAZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı





Ön Söz
D ünyanın şekillenmesinde rol oynayan milletler siyasi, tarihî ve bilimsel 

gelişmeleri yakından takip eden, geçmişinden dersler çıkararak geleceğe 
hazırlananlardır. Böyle bir hazırlıkta ihtiyaç duyulan önemli kaynaklardan biri 
de geçmişten intikal eden arşiv mirasıdır.

Kurum olarak ülkemizin siyasi, tarihî ve bilimsel birikimini içeren arşiv mirasımıza büyük 
önem veriyoruz. Arşivimizde yaklaşık 95 yıldır özenle muhafaza edilen İstiklal Mahkemeleri arşiv 
belgeleri de bu mirasın önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

İstiklal Mahkemeleri dosyalarına ait arşiv belgelerini bir proje çerçevesinde erişim amaçlı 
olarak ele alıp bilimsel metotlarla tasnif etmemiz, elektronik ortama aktarmamız, indekslerini 
çıkarmamız, değişik yer ve zamanlarda kurulan İstiklal Mahkemelerinin karar defterlerinin 
Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine çevirisini yapmamız ve bu mahkemelere ait belgeleri 
birer yayın olarak basmamız, milletimize ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun gereğidir.

Ortaya konan bu çalışmanın 5. cildini oluşturan Isparta İstiklal Mahkemesi adlı bu 
yayınımızın I. bölümünde Mahkemenin kuruluş gerekçesi, kuruluş kararı ve tezkere, üyelerin 
seçimi, biyografileri, görev alanı ve yetkileri, beyannamesi, faaliyetleri ve çalışma yöntemi ile ilgili 
özet bilgiler sunuldu.

II. bölümün başında İstiklal Mahkemeleri karar defterlerinin çevirisinde uyulan kuralları 
gösteren talimatnameye yer verildi. Daha sonra Isparta İstiklal Mahkemesinde alınan her bir 
kararın Osmanlı Türkçesi orijinal hâli ve günümüz alfabesine çevirisi yer aldı.

III. bölümde ise Mahkemenin zabıtlarına ve mahkeme zabıtnamesi olmayan kararların 
listesine yer verildi.

Ekler bölümünde, Mahkemenin yargılama sürecine ait arşivimizde bulunan bazı belgeler 
sunuldu. Ayrıca bu ciltte yer alan karar defterinin de içinde bulunduğu Mahkemeye ait 7 defter, 
Mahkeme zabıtları ve Isparta İstiklal Mahkemesi dosyalarında bulunan maznunların polis ve 
jandarma karakolları ile müddei-i umumiye verdikleri ifadeler, şahitlerin ifadeleri, müddei-i 
umuminin Mahkemeye sunduğu deliller vb. diğer belgelerin tamamına intranet/internetten 
erişilebilecektir.

Bu çalışmada Isparta İstiklal Mahkemesi karar defterinin dikkatli bir biçimde Osmanlı 
Türkçesinden günümüz alfabesine çevirisi yapılmış; kararların orijinal hâli, çeviri metni ile 
mahkeme zabıtlarının orijinal hâlleri araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ancak bütün gayret 
ve dikkatlere rağmen özellikle el yazısı Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde yapılan çeviri yazı 
çalışmalarında eksiksiz ve hatasız bir metin ortaya koymanın mümkün olmadığı alan uzmanlarının 
malumudur. Araştırmacıların ve bu hususta bilgi sahibi olan okuyucuların yapıcı tenkitlerine her 
zaman ihtiyaç duyulduğu, hataların tarafımıza bildirilmesi durumunda daha sonraki baskılarda 
bunların dikkate alınıp düzeltileceği açıktır; ayrıca yapılan kusurların bu çalışmadaki gayretlere ve 
iyi niyete bağışlanması ümit edilmektedir.

Son söz olarak, projeye katkıda bulunan kurumlara, proje koordinatörü Doç. Dr. Abdulhekim 
KOÇİN’e, redaksiyon işlerini yapan Dr. Necati SUNGUR’a, çeviride görev alan; Mehmet ŞAHİN, 
Kerim AKAR, Hanefi ERKUL, Ömer KESİKBAŞ, Eyüp ERTÜREN, Mustafa ÇAKMAKÇI, 
Özgür YAYDEMİR, Sebile YILDIZ AYBAK ve Ayfer ÇOŞKUN TÖREN’e, arşiv hizmetlerinde 
yardımcı olan Bilal TUĞAN'a,  belgeleri elektronik ortama aktaran Zihni Engin KELEŞ, Nurten 
UZUN, Çetin AYDEMİR'e, tasarımını yapan Uğur SAÇI’ya, projenin tamamlanmasında ve bu 
kitabın hazırlanmasında katkısı olduğu hâlde adlarını burada anamadığımız herkese teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim.

Dr. İrfan NEZİROĞLU
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri
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GENEL BİLGİLER

TBMM Arşivinde yer alan T7 mahkeme numaralı IV-7-B rumuzlu Isparta İstiklal 
Mahkemesi belgeleri 10 klasör içerisinde 140 dosya ve eklerinden oluşmaktadır. Mahkemeye ait 
kayıtların tutulduğu; esas, dosya, müsvedde ve karar defteri olmak üzere toplam 4 adet defter 
bulunmaktadır. Bu çalışmada karar özetlerinin yer aldığı karar defteri, günümüz harflerine 
aktarılmıştır. Günümüz harflerine aktarılan 580 esas numaralı karar defterinde 21/10/1336 – 
22/05/1337 tarihleri arasında verilen 144 adet kararın özeti bulunmaktadır. Bu kararların 55 adedi 
1920 yılında, 89 adedi ise 1921 yılında verilmiştir. Bu kararların dosyalarında var olan mahkeme 
zabıtları da bu çalışmada yayımlanmıştır. Ancak 4, 7, 10, 11, 14, 36, 50, 74, 90, 101, 108, 113, 117, 
125, 126, 127, 131, 134 ve 144 numaralı kararların evrakı Isparta İstiklal Mahkemesi tarafından 
ilgili makamlara gönderildiğinden zabıtları yayımlanamamıştır.

1. Mahkemenin Kuruluşu

Isparta İstiklal Mahkemesi ilk dönem kurulan mahkemelerdendir. Firariler Hakkında 
Kanun’un kabul edilmesini müteakip Heyet-i Vekile 18 Eylül 1920’de verdiği teklifle on dört yerde 
İstiklal Mahkemesi kurulmasını istemiş, aynı gün teklifin kabulünün ardından Genel Kurul’da 
yapılan görüşmelerde Edirne milletvekili Erkân-ı Harbiye-i Umumî Reisi Miralay İsmet Bey’in 
bu 14 mahkemeden yedisinin acilen kurulması gerektiği yönünde beyanatı olmuştur. Bu beyanat 
neticesinde; İstiklal Mahkemelerinin miktar ve mıntıkalarını mübeyyin Riyaset-i Celile’nin ve 
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti’nin tezkereleri Genel Kurul kararı ile müzakere edilmiş, uzun 
tartışmalardan sonra 45 numaralı Meclis Kararıyla aynı tarihte acil olarak Ankara, Eskişehir, Konya, 
Isparta, Sivas, Kastamonu, Kayseri olmak üzere yedi bölgede İstiklal Mahkemesinin kurulmasına 
karar verilmiştir. Aynı gün mahkeme azalarının intihabının yapılması da kararlaştırılmıştır.

Isparta İstiklal Mahkemesinin görev alanı Isparta, Antalya ve Denizli olarak belirlenmiş 
ancak daha sonra Burdur, Muğla ve Aydın da ilave edilmiştir.

2. Mahkemenin Kuruluş Kararı ve Tezkere

Firariler Hakkında Kanun mucibince teşkil edilecek İstiklal Mahkemelerinin miktar ve 
mıntıkaları hakkında Erkân-ı Harbiye-i Umumiye riyasetinin tezkeresi.

Büyük Millet Meclisi Riyasetine

Kanun-ı mahsus mucibince İstiklal Mahkemelerinin teşkil olunacağı mahaller hakkında 
Heyet-i Vekilece bi’t-tezekkür tespit edilen liste leffen takdim kılınmıştır.

17 Eylül 1336 
Büyük Milet Meclisi 

Reisi 
Mustafa Kemal



4

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Heyet-i Vekile Riyaset-i Celilesine

1. Büyük Millet Meclisince tanzim kılınan firari ve bakaya mevadd-ı kanuniyesinde 
musarrah İstiklâl Mahkemelerinin adet ve mıntıkaları ber-vechi zîr arz ve teklif olunur. Bunlardan 
altı kırmızı çizgiyle işaret edilenlerin ta‘cilen teşkili lâzımdır.

– Kastamonu mıntıkası: Kastamonu vilayeti, Bolu livası,

– Eskişehir mıntıkası: Eskişehir, Bilecik, Kütahya livaları,

– Konya mıntıkası: Konya vilayeti, Afyon Karahisar sancağı,

– Isparta mıntıkası: Isparta, Antalya, Denizli,

– Ankara mıntıkası: Ankara vilayeti, Yozgat, Çorum ve Muğla livalarıyla Aydın,

– Kayseri mıntıkası: Kayseri, Kırşehir, Niğde, Silifke livaları,

– Sivas mıntıkası: Sivas vilayeti, Canik, Amasya, Tokat livaları,

– Maraş mıntıkası: Maraş, Kozan sancakları,

– Mamuretülaziz mıntıkası: Mamuretülaziz vilayeti,

– Diyarbekir mıntıkası: Diyarbekir vilayeti,

– Bitlis mıntıkası: Bitlis vilayeti,

– Refahiye mıntıkası: Giresun kazası, Gümüşhane, Karahisar-ı Şarki, Erzincan livaları,

– Erzurum mıntıkası: Giresun kazalarından maada Trabzon vilayeti, Erzurum vilayeti ve

Bayazıt sancağı,

– Van mıntıkası: Van vilayeti (Hakkâri sancağı dâhil).

2. Büyük Millet Meclisi Riyasetine ve Müdafaa-i Milliye Vekâletine yazılmıştır.

Erkân-ı Harbiye-i Umumî Reisi

İsmet

Isparta İstiklal Mahkemesinin kuruluş kararı:

İstiklal Mahkemeleri Teşkili hakkında

No: 45

Muhtelif menatıkta İstiklal Mahkemeleri teşkili kabul edildi. (Cilt: 4- Sayfa: 213)

18 Eylül 1336
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3. Mahkeme Üyelerinin Seçimi

İstiklal Mahkemeleri Kanunu kabul edildikten sonra 20 Eylül 1920 (20.09.1336) tarihinde 
mahkeme üyelerinin seçimine karar verilmiştir. Aynı gün yapılan İstiklal Mahkemelerine üye 
seçimi sonucunda Biga Milletvekili Hamid Bey 76, Eskişehir Milletvekili Hüsrev Sami Bey 73 
oyla, 21 Eylül 1920 (21.09.1336) tarihinde yapılan seçimle de Biga Milletvekili Hamdi Bey 41 
oyla İstiklal Mahkemeleri üyeliğine seçilmiş, akabinde görev yerleri Isparta İstiklal Mahkemesi 
olmuştur.

27 Ekim 1920 (27.10.1336)  tarihinde kabul edilen mahkemelerin üye sayısının dörde 
çıkarılmasını içeren önerge sonucunda 4 Aralık 1920 tarihinde Isparta İstiklal Mahkemesinin 
dördüncü üyeliğine Maraş Milletvekili Tahsin Bey ilk turda 44, ikinci turda 49 oy alarak seçilmiştir. 

4. Mahkeme Üyelerinin Biyografileri

Hafız Hamdi Bey 
(Ahmet Hamdi DUMRUL)
Doğum yeri ve tarihi: Ayvacık - 1879
Baba ve annesinin adı: Hüseyin - Hanife
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Fatih-Tophane Medresesi
Mesleği ve yaptığı görevler: Ticaret, Ayvacık, Ezine ve Bayramiç 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şube Kurucusu - I. Dönem Biga 
Milletvekili - Isparta İstiklal Mahkemesi Üyesi
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 1 Çocuk. 03.11.1947

Hamid Bey 
(Hamdi Hamid KARAOSMANOĞLU)
Doğum yeri ve tarihi: Isparta - 1886
Baba ve annesinin adı: Salih - Şerife
Tahsili ve bildiği yabancı diller: İstanbul Hukuk Mektebi
Mesleği ve yaptığı görevler: Hukuk - Hâkim ve Savcı, Dava Vekili 
- I. Dönem Biga Milletvekili - Isparta İstiklal Mahkemesi Başkanı
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 2 Çocuk. 10.08.1961
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Hüsrev Sami KIZILDOĞAN 
(Sami AYDOĞMUŞ)
Doğum yeri ve tarihi: Yunanistan/Gümülcine - 1884
Baba ve annesinin adı: Hüseyin - Hafize
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Mühendishane-i Berri-i Hümayun 
(Topçu Harbiyesi) - Fransızca
Mesleği ve yaptığı görevler: Askerlik, Topçu Yüzbaşı - İttihad ve 
Terakki Cemiyeti Dış Merkezi Üyesi, 8. ve 17. Topçu Alay Yaveri,       
33. Cebel Taburu 2. Bölük Kumandanı, İstanbul I. Remont Encümeni 
Üyesi, Teşkilat-ı Mahsusa Görevlisi, Sivas Kongresi Eskişehir 
Delegesi ve Heyet-i Temsiliye Üyesi, Çiftçi - I. Dönem Eskişehir, V. 
ve VI. Dönem Kars Milletvekili - Isparta İstiklal Mahkemesi Üyesi, 
Yeşil Ordu Cemiyeti Kurucusu
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 4 Çocuk. 21.03.1942

Tahsin Bey 
(Mehmet Tahsin HÜDAYİOĞLU)
Doğum yeri ve tarihi: Maraş - 1880
Baba ve annesinin adı: Mehmet Durdu - Fatma
Tahsili ve bildiği yabancı diller: Mülkî İdadi ve Hususi
Mesleği ve yaptığı görevler: Belediye ve Livâ İdare Meclisi Üyesi, 
İl Genel Meclisi ve Daimî Encümen Üyesi - Osmanlı Meclis-i 
Mebusan IV. Dönem Maraş Mebusu - TBMM I. ve II. Dönem Maraş 
Milletvekili (Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından 07.04.1926 
tarihinde Milletvekilliğinden düşürülmüştür.)
Medeni hâli ve ölüm tarihi: Evli, 6 Çocuk. 06.05.1947

5. Mahkemenin Görev Alanı ve Yetkileri

İstiklal Mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin Meclis kararının kabulünden sonra Isparta 
İstiklal Mahkemesinin görev alanı Isparta, Antalya ve Denizli olarak belirlenmiş ancak daha 
sonra Burdur, Muğla ve Aydın da ilave edilmiştir. İlk kurulan mahkemeler gibi Isparta İstiklal 
Mahkemesi de ilk başta askerlikten firar suçlarına bakmıştır. Ancak kuruluş kararının ardından 26 
Eylül 1920’de çıkarılan 28 numaralı Kanunla İstiklal Mahkemelerinin yetkileri genişletilmiştir. Bu 
kararla mahkemelere askerlikten firar suçunun yanı sıra Hıyanet-i Vataniye Kanunu kapsamında 
bulunan askerî ve siyasi casusluk suçlarına bakma yetkisi de verilmiştir.

Isparta İstiklal Mahkemesi askerlikten firar edenlerle alakalı davalara bakmanın yanı sıra 
casusluk, eşkiyaya muavenet, Hükümet-i Milliye aleyhine ve Yunanlılar lehine tahdiş-i ezhanı 
mucib vesaik tevzi etmek, dai-i şüphe-i ahval, devlete karşı silah istimali, vatan hainliği, vesikasız 
dolaşmak, patlayıcı madde taşımak, Yunanlılar lehine idare-i kelam etmek ve ketm-i hakikat 
eylemek, usata muavenet, gasp, katl, soygun, hükümet-i hazıra aleyhine tefevvühat-ı lisaniye, 
propaganda, hıyanet-i vataniye, menatık-ı işgaliye ve harbiyede şüpheli bir surette dolaşmak, 
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düşman lehine beyanatta bulunmak, jandarmaya isti’mal-i silah, düşmanla teşrik-i mesai, yol kesme, 
mîrî araba ile efrad-ı askeriyeyi hususi hizmetinde kullanmak, devletin emniyet-i hariciyesini ihlal 
etmek, rüşvet, sahte vesika tanzimi, cebir kullanmak, vazifeyi suistimal gibi davalara bakmıştır.

6. Mahkemenin Beyannamesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Namına (......) Mıntıkası İstiklal Mahkemesinin Beyannamesi

Üç yüz milyon Müslümanın ümit bağladığı vatanımızla hilafet makamı aleyhine zalim 
hükümetler tarafından tertip edilen suikast, İzmir, Adana ve İstanbul işgaliyle pek açık surette 
tahakkuk etti. Bunun üzerine milletimiz bir defa daha harekete geldi ve istiklaliyle varlığını 
muhafaza için her fedakârlığı göze alarak taliini, kendisinin intihab ettiği vekillerden mürekkeb 
Büyük Millet Meclisine teslim etti.

Fi’l-hakika vatanın fedakâr evladı, yer yer, cephe cephe hürriyet ve istiklalimizin harici ve 
dahili düşmanlarıyla arslanlar gibi çarpıştılar ve çarpışıyorlar. Büyük Millet Meclisi de öldürülmek 
istenilen şu mazlum, fakat büyük milletimizi kurtarmaya çalışıyor ve bu maksatla bir taraftan 
memlekette halk idaresini kuracak en emin esaslara müstenid kanunlar vaz ve tesisine uğraşıyorken 
bir taraftan da düşmanlarla el ele vermek münafıklığını irtikab eden alçakları ve düşman karşısında 
firar eden hainleri kahr ve tedip etmek üzere fevkalade salahiyeti haiz İstiklal Mahkemeleri teşkil 
etmiş ve mıntıkalarına göndermiştir.

Bu münasebetle Büyük Millet Meclisinin 11 ve 26 Eylül 336 tarihlerinde kabul etmiş 
olduğu kanunun mevadd-ı asliyesini aynen derc ediyoruz.

İstiklal Mahkemeleri Hakkında Kanun

Madde 1- Muvazzaf ve gönlü ile hizmet-i askeriyeye dahil olup da firar edenler veya her 
ne suretle olursa olsun firara sebebiyet verenler ve firari derdest ve sevkinde tekasül gösterenler ve 
firarileri ihfa, iaşe ve ilbas edenler hakkında mülki ve askerî kavaninde mevcut ahkam ve inde’l-
icab diğer gûna mukarrerat-ı cezaiyeyi müstakilen hükm ve tenfiz etmek üzere Büyük Millet 
Meclisi azalarından mürekkep “İstiklal Mahkemeleri” teşkil olunmuştur.

Madde 2- Bu mahkemeler azasının adedi üç olup Büyük Millet Meclisinin ekseriyet-i 
ârasıyle intihab ve içlerinden birisi kendileri tarafından reis addolunur. 

Madde 3- İstiklal Mahkemelerinin kararları kati olup infazına bi’l-umum kuva-yı müselleha 
ve gayrı müselleha-i devlet me’murdur.

Madde 4- İstiklal Mahkemelerinin evamir ve mukarreratını infaz etmeyenler veya infazda 
teallül gösterenler işbu mahkemeler tarafından taht-ı muhakemeye alınır.

Madde-i zeyl- Kumandanların silsile-i meratib-i askeriye arasında itaat ve inzibat teminine 
ma’tuf hukuk ve salahiyetleri mahfuz kalmak üzere istihlas ve istiklal-i vatan ve hilafet için 
mücahede eden Büyük Millet Meclisinin âmâl ve maksadına münafi olarak düşman maksad ve 
menfaatini terviç yollu teşvikat ve tahrikat ve ifsadatta bulunanlar ve memleketin kuva-yı maddiye 
ve maneviyesini her ne suretle olursa olsun kesr ve tenkise sa’y edenler ve düşmanlar hesabına 
askerî ve siyasi casusluk edenlerle 29 Nisan 36 tarihli Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun muhtevi 
olduğu mevaddan dolayı maznunun aleyh bulunanların icra-yı muhakeme ve tenfiz-i hüküm 
salahiyeti İstiklal Mahkemeleri teşekkül eden mıntıkalarda mehakim-i mezkureye verilmiştir.
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Kardeş!

İşte bizler bu kanunu tatbik için bu mıntıkaya geldik. Şimdi de bu cihetleri biraz daha izah 
edelim. İstiklal Mahkemeleri zîrde münderiç mevaddı takip ve muhakeme edecektir:

1- Milletle hilafet makamını düşmanlar elinde esir bırakan muahedenameyi kabul ve 
terviç edenlerle bu gibilere uyanlar,

2- Gerek gönüllü ve gerek muvazzaf olsun askerliğe dahil olan bi’l-cümle efrad ve 
zabitandan firar edenler,

3- Ahali ve efrad ve zabitandan firara sebebiyet verenler, yani askerin kaçmasını 
kolaylaştıracak bir surette söz söyleyen, yazı yazan, iltimas eden veya rüşvet alan 
vesair her türlü harekatta bulunanlar,

4- Firarileri derdest ve sevkte tekasül ve iltimas gösteren bi’l-umum mülki ve askerî 
jandarma, memurîn ve efrad ve zabitan,

5- Firari efrad ve zabitanı saklayanlar, besleyenler, elbise verip giydirenler,

6- Büyük Millet Meclisinin ve Meclis dolayısıyla millet hakimiyetinin düşmanlarını 
takdir veya "onları ister" yollu teşvikat ve ifsadatta bulunanlar,

7- Memlekette yekdiğeri aleyhine nifak çıkararak devlet ve milletin işini bozanlar, 
kuvvetini azaltanlar,

8- Milletin zihnini yalan yanlış havadisle çelenler,

9- Büyük Millet Meclisinin haberi olmaksızın millet namına düşmanlarla görüşenler,

10- Düşmanlarımıza milletimizin ahvali hakkında her ne suretle olursa olsun malumat 
verenler.

Bunlardan maada herkes bilmelidir ki;

a- İstiklal Mahkemeleri nokta-i nazarında bütün efrad-ı millet, her ne rütbe ve derecede, 
memuriyet ve meslekte bulunursa bulunsun müsavidir.

b- İstiklal Mahkemelerinin kararı katidir. Verilir verilmez derhal icra olunur.

c- İstiklal Mahkemelerinin verdiği emirleri yapmayanlar bu mahkemeler tarafından derhal 
taht-ı muhakemeye alınır. Ve azl, tard, haps, nefy, kalebendlik, kürek ve icabında idam 
cezalarına mahkum edilir.

d- İstiklal Mahkemeleri seyyardır. Lüzum gördüğünde kazaları, nahiyeleri, köyleri 
dolaşarak muhakemesini yapar ve icra eder.

Hülasa İstiklal Mahkemeleri vatanı bugünkü ağlatıcı vaziyetten kurtarıp evvelki şerefli 
mevkiine çıkarmak için elini vicdanının üzerine koyarak Allah’ın inayetine sığınır, vatan hainleri 
hakkında ceza verir ve vatan ve millet istiklali kaygısından başka bir şeyi düşünmez, yalnız Allah’tan 
korkar, içtihadında fevkalade müstakil bir heyettir.

Vatandaşlar! Size son bir defa daha ilan ediyoruz. İşbu beyannamenin tebliğinden ….gün 
zarfında hemen askerliğinize koşunuz, mücahede kuvvetimizi zaafa uğratacak yolsuzluklardan, 
tecavüzlerden ictinab ediniz, boşboğazların sözlerine inanmayınız, sizi fesada sevk edenlere 
uymayınız, vatani vazifelerinizi takdir ediniz ve daima biliniz ki başınızda vatanı ve sizi düşünen 
Büyük Millet Meclisi ve o Meclisin maksadını temine çalışan İstiklal Mahkemeleri vardır.
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7. Mahkemenin Çalışmaya Başlaması, Faaliyetleri ve Çalışma 
Yöntemi

Isparta İstiklal Mahkemesi 1920 yılının Ekim ayı içerisinde görevine başlamıştır. 

Isparta İstiklal Mahkemesi 13 Teşrinievvel 1336/13 Ekim 1920 tarihinde beyanname 
yayımlayarak bu beyannamenin Mutasarrıflıklar aracılığı ile görev alanındaki tüm bölgelere 
tebliğini sağlamıştır. İlk kararını 16 Ekim 1920 tarihinde görev yerini terk etmesi sebebiyle Yalvac 
kaymakamı hakkında vermiştir.

Mahkeme 28/10/1920 tarihinde Eskişehir İstiklal Mahkemesine gönderdiği faaliyet 
raporunda şu ifadelere yer vermiştir:

Teşrinievvel 36 tarihinde ifa-yı vazifeye şuru eden heyetimiz kanunen muayyen salahiyet-i 
hükmiyesini isti’male başlayarak gerek merkez-i hasırınız olan Isparta’da akd eylediği muhtelif 
celesat-ı muhakemede mechulü’l-ahval olarak bilad-ı meşgûle-i Osmâniyeden telkîn-i fesat için 
gönderildiğine kanaat hasıl eylediği eşhas hakkında Serseri Kanununun tatbikiyle Eğirdir Gölü 
üzerinde tesis olunan Garnizona sevkine ve usatın vürudu haberi üzerine mevki-i memuriyeti 
terkle firar ve tevsi-i usata sebebiyet veren kaymakamı üç sene ve bir nahiye müdürünü bir sene 
haps ile müebbeden tarda ve usata iştirak eden beş şahsı idama ve bir jandarma ile efraddan iki 
şahsı muhtelif mücazata ve esliha ve cephanesini usata teslim eden jandarmalar hakkında dahi 
ziyaa uğrattıkları esliha ve cephaneyi aynen ve bedelen teminiyle beraber kaydlarının terkini ile 
cepheye sevklerine ve isyan esnasında vazife-i askeriyelerini ifa etmeyen Karaağaç ve Yalvac 
şube reisleri Ziya ve Rıfat Beyleri tekaüde sevk ve şube sandığından isyan sırasında beş yüz lira 
sirkat eden şube zabitanından Halil Yüzbaşı, İsmail Hakkı Efendi'yi silk-i askeriyeden tard ile bir 
sene hapsine dair hükümler verdiği beray-ı malumat arz ve ihtiramat-ı samimanemizi takdim ile 
icra-yı vazifenizden dahi heyetimizin haberdar buyurulmasını rica ederiz.

   28/10/36 
 Aza Aza Isparta İstiklal Mahkemesi Reisi 
 Hamdi Hüsrev Sami Hamid

Isparta İstiklal Mahkemesi aylık periyotlar halinde diğer İstiklal Mahkemelerine almış 
olduğu kararlarla ilgili rapor göndermiştir. Bu raporlarda mahkemenin almış olduğu kararlar 
madde madde özetlenmiş, mahkemeye gelen evrak hakkında bilgi sunulmuştur. Mahkeme görev 
yaptığı süre boyunca Antalya, Isparta, Denizli, Yalvac ve Dinar’da yaptığı yargılamalar neticesinde 
144 davayı karara bağlamıştır. 

Mahkeme; 

Hadise-i zailenin amilleri olan rüesa-yı usatın firarlarını teshil etmek, yedinde mevadd-ı 
müştaile zuhur etmek, Hükümet-i Milliye aleyhine ve Yunanlılar lehine tahdiş-i ezhanı mucib 
vesaik tevzi’ etmek, kıta-i askeriyesinden firar ile tarik-i şekavete süluk etmek, firar, firara 
sebebiyet vermek, sirkat, dai-i şübhe-i ahval, firarı himaye ve ihfa etmek, asker firarilerini himaye 
ve memurin-i zabıtayı tehdid etmek, hükümetin mezuniyeti olmadığı halde gayr-i müslimleri 
bila-vesika firar ettirmek, Konya’dan vürud ile Karaağaç’ı basan usata müzaharet ve muavenette 
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bulunmak, tefevvühat-ı lisaniyede bulunarak efradı firara teşvik etmek, eşkıyaların firarlarına 
sebebiyet vermekle onları himaye etmek, mükerreren firar, amir-i mücbir tarafından vaki olan 
tazyik ve tehdid üzerine iki ay vazifesine gaybubet etmek, müsellahan kıtalarından firar ile tarik-i 
şekavete süluk etmek, silah istimaliyle esliha-i mîriyeyi gasb, devlete karşı silah istimali ile hain-i 
vatan ve casusu ihfa etmek, kıtasından esliha-i miriye ile firar ve derdeste giden jandarmaya silah 
istimal etmek, bilâ-vesika dolaşmak, tefevvühat-ı lisaniye, nukud ve eşya ahz ve gasb ile ahaliye 
zulüm ve işkence, darb ve teşhir-i silah, casusluk, Türklere karşı silah istimal etmek, şekavet, rüşvet 
almak suretiyle vazifesini su-i istimal, Yunanlılar lehine idare-i kelam etmek ve ketm-i hakikat 
eylemek, usata muavenet ve müzaheret etmek, eşkıyalara muavenet ve iltihak eylemek, sirkat - 
hırsızlık – soygunculuk, menatık-ı işgaliye ve harbiyede şüpheli bir surette dolaşmak, propaganda 
yapmak suretiyle efrad-ı askeriyeyi firara teşvik, hıyanet-i vataniye ve casusluk, Fransız ordusuna 
askerlik etmek, tabiyet-i Osmaniyeden olduğu halde ecnebi iddiasıyla İtalya konsolosluğuna 
dehalet ile hıyanette bulunmak, düşmanla teşrik-i mesai ile jandarmalara karşı silah istimali, kat’-i 
tarik ile ahz ve gasb etmek, muhafız jandarmalarına taarruz, miri araba ile efrad-ı askeriyeyi hususi 
hizmetinde kullanmak, harekat-ı isyaniyede medhaldar olmak, devletin emniyet-i hariciyesini ihlal 
etmek, cebir kullanarak tağrib ettirmek, vazifesini suistimal ile yağmagirlik hudusuna sebebiyet 
vermek, rüşvet ve sahte vesika tanzimi gibi suçlara bakmıştır.

Isparta İstiklal Mahkemesi görev yaptığı 18/09/1920 ile 22/02/1921 tarihleri arasında 591 
kişiyi yargılamıştır. Bunlardan beşi kadındır. Yargılamaların büyük çoğunluğu firarla ilgili suçlardır. 
Yargılamalar neticesinde 128 kişi beraet etmiştir. 10 kişiye gıyaben, 8 kişiye ise vicahen idam cezası 
vermiştir. 

Mahkeme son kararını 22 Şubat 1921 tarihinde 179 esas ve 144 numaralı son kararını 
Denizli’de vererek çalışmalarını bitirmiştir. Mecliste kabul edilen 97 numaralı kararla birinci 
dönem İstiklal Mahkemelerinin görevine son verilmiş böylece Isparta İstiklal Mahkemesinin 
görevi de son bulmuştur.

Isparta İstiklal Mahkemesinin Kapanış Kararı:

İstiklâl Mahkemelerinin faaliyetine nihayet verilmesi hakkında

No. 97

(1) numaralı İstiklal mahkemesinden maada bi’l-ûmum İstiklal Mahkemelerinin şimdilik 
faaliyetine nihayet verilmesine ve Meclise davetlerine ve mahkemelerde mevcut evrakın ait 
oldukları mahkeme-i nizamiye ve divanı harplere devrine karar verildi (Cilt: 8 - Sayfa: 320).

17 Şubat 1337



2. Bölüm
Isparta İstiklal Mahkemesi Karar Defterinin 

Orijinal Metni ve Çevirisi
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İSTİKLAL MAHKEMELERİ BELGELERİNİN 
ÇEVİRİSİNDE UYULAN İMLA KURALLARI

1. Eski yazılı metinde verilen yer ve şahıs adları metinde geçtiği şekliyle yazılmıştır (Mağnisa, Tokad, 
Ayntab gibi).

2. Uzatma ve inceltmede kullanılan düzeltme işareti (^), yazılışları bir anlamları ve okunuşları ayrı olan 
kelimeleri ayırt etmek için kullanılmıştır (Kar-kâr, bala-bâlâ, dar-dâr gibi).  

3. Yer ve şahıs adlarında tamlamalar iki kelimeli isimler birleştirilerek gösterilmiştir (Ma’mûretü’l-’Azîz 
- Mamuretülaziz, Abdü’l-Hamîd-Abdülhamid, Cami-i Kebir-Camiikebir gibi).

4. Hemze (ٴ), çeviride anlam değişikliğine neden olmadıkça gösterilmemiştir (Ru’us, Re’fet, Rü’yet 
gibi).

5. Rumca adlar yazılırken Rum harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılmıştır (Ho-
meros, Herodotos, Euripides, Pindaros, Solon, Sokrates, Karamanlis, Papandreu, Onasis gibi).

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi (/) kullanıl-
mıştır.

7. Osmanlı Türkçesinde numero (نمرو) şeklinde geçen kelime numara, içün > için, olmağla > olmakla, 
itmek > etmek, dimek > demek şeklinde kullanılmıştır.

8. Günümüz Türkçesinde yazımı hastane, postane vb. şekilde yaygınlaşmış olan kelimelerdeki hece 
düşmesi çeviride uygulanmamıştır (Hastahane, eczahane, postahane gibi).

9. Orjinal metindeki harf ve hece düşüklükleri köşeli parantez [ ] içinde gösterilmiştir.
10.  Orjinal metinde unutulmuş yada tahrip olunmuş kelimelerden tahmin edilenlerin okunuşları köşeli 

parantez içinde gösterilmiştir. Okunamayan ve ne olduğu tahmin edilen kelimelerde parantez içinde 
üç nokta ile gösterilmiştir. Okunması tereddütlü olan kelimeler soru işareti ile gösterilmiştir.

11. Harf-i tarif ile yapılan  yer ve şahıs adları dışındaki unvan ve sıfatlar  kısa çizgi (–) ile ayrılmıştır. Bu 
durumlarda harf-i tarif küçük, birleştiği ismin ilk harfi büyük yazılmıştır (es-Seyyid, eş-Şeyh, en-Na-
kib, el-Mekkî, gibi).

12. Türkçe yer isimlerinde vokalle gösterilen uzun ünlüler kısa yazılmıştır (İstânbûl yerine İstanbul gibi).
13. Özel isimler dışındaki tamlamalar kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Gayr-ı kanuni, gayr-i müslim, 

kayd-ı defter gibi). 
14. Farsça ön ekler kısa çizgi (–) ile gösterilmiştir (Ez-cümle, ez-kaza, ber-murad, ber-hayat gibi). 
15. Ayn harfi sadece anlam kaybı veya değişikliğinin olabileceği kelimelerde gösterilmiştir (teb’îd, rub’, 

‘atâ gibi).
16. Kelime sonlarında gelen “-iyyet”, “-iyyat”, “-iyyun” ekleri tek y’li olarak yazılmıştır. (İslamiyet, beşe-

riyet, samimiyet, insaniyet, milliye gibi).
17. Arapça “ila”, “alâ” ve  “li” gibi harf-i cerler kendisinden sonra gelen kelimeden kısa çizgi (–) ile ayrıl-

mıştır (ila-ahiri, ila-nihaye, bi-hakkın, bi-nefsihi, ala-kavlin, an-asl gibi).  
18. Kelime sonlarına gelen edat ve ekler, geldikleri kelimeye bitişik yazılmıştır (zadegan, nigehban, bih-

ter, divançe, hissedar, gülzar, ruhsar, yeksan, gülistan, sanatkâr gibi). 
19. Hicri ve Rumi takvimde kullanılan ay adları bitişik yazılmıştır (Teşrinisani, Kanunıevvel, Rebiülev-

vel, Zilkade gibi).
20. Arapça çoğul eklerde düzeltme işareti (^) kullanılmıştır (merkumûn, memurîn gibi).
21. Terkiplerde kısa çizgi (–) ve kesme işareti (’) kullanılmıştır. (salifü’z-zikr, lede’t-tedkik, bi’l-ittifak, 

hazine-i evrak gibi).
22. Askeri terimlerin kısaltmaları açık olarak yazılmıştır (K-Kolordu, T-Tabur gibi).
23. Orijinalinde yanlışlıkla mükerrer yazılmış kelimeler günümüz harflerine çevrilirken tekrar yazılma-

mıştır.
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Karar Numarası : 1
Esas Numarası : 2
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet müzakere olundu: Yalvac kazası Kaymakamı Murad Nihad Bey’in bir vekil-i kanuni tayin et-
meksizin, bila-sebeb mevki’-i memuriyetini terk etmek suretiyle Konya usatından elli kadar eşhasın kasabaya duhul, 
memurîni darb ve işkence ve bazı hanelerin eşyalarını garet ve yağma ve debboyda mevcut esliha-i emiriyenin gasb 
edilmesine ve ahalinin idare-i hazıraya karşı emin ve itimadının kesriyle nüfuz-ı hükümetin ihlaline sebebiyet verdiği 
kendisinin tevilen ikrarı ve evrak miyanında mevcut ve huzur-ı heyette alenen kıraat olunan muhaberât-ı resmiye ev-
rakıyla mertebe-i sübuta vasıl olup mumaileyhin akdemce idare-i hazıranın takviyesi yolunda ibraz-ı faaliyet ve gayret 
eylediği de amirlerinin cümle-i şahadetinden bulunmasıyla hakkında bu nokta-i nazardan dahi tahakkuk eden esbab-ı 
muhaffife-i takdiriyeye binaen hareketinin tasdik eylediği Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin ikinci fıkrasına 
tevfikan üç sene müddetle hapsine ve müebbeden memuriyetten mahrumiyetine ve mumaileyhin rüfekasından olup 
vazifesinde sû-i istimal ettiği anlaşılan Hoyran Nahiyesi Müdürü hakkında takibat icrasına 3 Safer 1339 ve 16 Teşri-
nievvel 336 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verildi.
 Aza Aza Reis
 Hamdi Hüsrev Sami Hamid
Karar Numarası : 2
Esas Numarası : 1
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Evrak-ı davanın tedkik ve mütalaasından sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh merkumûn 
Kıbrıslı mühtedi Ahmed Kemal ve Burusalı Ahmed ve Taşlıcalı Abdullah ve Kıbrıslı Ahmed oğlu Osman Efendi hak-
larında icra kılınan muhakeme neticesinde bunlardan Ahmed Kemal ve Burusalı Ahmed’in mukaddem tarihli ve mün-
dericâtı gayr-ı mevsuk iki kıta seyahat varakasıyla ve Abdullah ile Osman Efendi’nin suret-i seyahatlerini natık vesaik-i 
lazime olmadığı halde memâlik-i meşguleden çıkarak Isparta kasabasına geldikleri kendilerinin ikrarı ve Polis Merkez 
Memurluğunun iki kıta müzekkeresiyle anlaşılıyorsa da merkumûnun kasabaya duhulleri anında derdest olunarak 
fesad ve ıdlal-ı nas ve casusluk gibi vatani hıyanete ictisar ettikleri sabit olamayıp ancak kendilerinin mechulü’l-ahvâl 
ve şurada burada dolaşır işsiz ve serseri güruhundan ve mazanne-i sû’ takımından olduklarına nasiye-i halleri itibariyle 
kanaat-ı vicdaniye tahakkuk etmiş olmakla hareketlerine tetabuk eden serseri ve mazanne-i sû’ eşhas hakkındaki ka-
nunun on birinci maddesinin son fıkrası mucibince birer sene müddetle Can Adası’na teb’idlerine 3 Safer 1339 ve 16 
Teşrinievvel 336 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verildi.
 Aza Aza Reis
 Hamdi Hüsrev Sami Hamid
Karar Numarası : 3
Esas Numarası : 3

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Daire-i hazıra ve Büyük Millet Meclisinin meşruiyet-i vakıasına karşı isyan eden amal-i düşmanı mürevvic bu-
lunan heyet-i fesadiyenin Konya ve havalisinin ayaklandırarak merkez-i vilayetin basılıp hapishanenin tahliyesi henga-
mında fürceyab-ı firar olan Beyşehri’nin Sadıkhacı karyesinden İbrahim Efendi ve Beyşehri’nin Selki karyesinden Ali 
Çavuş ve Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığı tarafından salben idam edilen Karaağaç’ın Dinek karyesinden Harmancı 
oğlu Ali ve firari Balcı Hüseyin ve Bakkal Mehmed ve Karaağaç kasabası ahalisinden Fırıncı Kopuk Ömer’den mü-
rekkeb cemiyet-i azime-i müsellaha tarafından Karaağaç kasabasının basılarak memurîn-i hükümetin darb ve tahkir 
ve mahbusînin tahliyesi ve jandarma efradının silah ve cephanelerinin ahz ve gasbı, kasaba ve kurada yağmagerlikte 
bulunmaları ve şekl-i hükümeti tağyir ile teşkil ettikleri kuvve-i ıslahiye namı altındaki cemiyetle taklib-i hükümet 
hakkındaki emellerini kuvveden fiile intikale ve evrak-ı adliye ile Ahz-ı Asker Şubesine müteaillik kuyud ve defatir-i 
resmiye ve eşya-yı miriyeyi ahz ve gasb ile icra-yı melanet eden merkumûn İbrahim, Balcı Hüseyin ve Ali Çavuş, Bak-
kal Mehmed ve Kopuk Ömer’le bunlara iltihak eden ve Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığı tarafından salben idam edilen 
Harmancı Ali ve Çopurzade Mehmed Emin ve sairenin rüfekasından olup Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığı tarafından 
taht-ı nezarete alınarak evraklarıyla maan mahkememize teslim edilen Karaağaç kasabası ahalisinden Alibaşzade Ha-
fız Süleyman ve Yörükzade Osman ve Tahir oğlu Tahir ve kaza hükümet tabibi Doktor Tahsin Efendilerle Mısırlıoğlu 
Durmuş ve Yalvac’ın Örkenez karyesinden Hafız oğlu Emin ve mahdumu İsmail ve Yukarıdinek karyesinden Mus-
tafa oğlu Hüseyin ve Ahmed oğlu diğer Hüseyin ve Aşağıdinek karyesinden Hüseyin oğlu Süleyman ve Beyşehrili 
jandarma efradından Karaağaçlı Kıllıoğlu Nuri ve Dede İsmail ve jandarma Hüsni haklarında gıyaben ve vicahen icra 
kılınan tahkikatı mübeyyin evrak-ı lazimenin kıraat ve mütalaasından sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznun-ı 
merkumûndan İbrahim’in Konya’ya taarruz eden usat tarafından hapishaneden tahliyesini müteakib usat-ı mezkurenin 
makasıd ve amalini neşr ve tamim ile meşruiyet-i hazıra-i idareyi iskat ve memleketin düşmanlar tarafından istilasını 
temin ve tehiyye ve şekl-i hükümeti taklib etmek üzere refakatte bulunan Ali Çavuş ve Harmancı Ali ve Balcı Hüse-
yin ve Bakkal Mehmed’in eşhas-ı müsellahadan teşkil ettikleri kuvve-i bağiye ile şehr-i halin sekizinci günü merkez 
kaza olan Karaağaç kasabasını basarak jandarma ve muhafız takviye kıtaatının silahlarını ahz ile memleketin vesait-i 
müdafaasını iptal ve mahbusîni tahliye ve Kaza Kaymakamı Necati ve Jandarma Mülazımı Faik Efendilerle Şube Reisi 
Rıfat Bey’i cebr ve şiddet istimal etmek suretiyle meskenlerinden hükümete götürerek tahkir ve tezlil ve hanelerindeki 
eşyayı gasb ve yağma ve Bidayet Mahkemesine ait ceza evrakını ve Ahz-ı Asker Şubesinin defatir-i esasiye ve kuyudat-ı 
resmiyesini tahrip ve imha eyledikten sonra yevm-i mezkurda kazanın Nevdere vesair karyelerine gidip
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emval ve eşya gasb ve müteakiben Yalvac ve Akşehir kazalarına giderek dört gün sonra tekrar kazaya avdetle kuvve-i 
ıslahiye namı altında memurîn ve ahaliden bir heyet teşkil edip Heyet-i Mebhuse namına hakk ettirdikleri mührü 
ve reis intihab ettikleri Kaza Hakimi Abdullah Hulusi Efendi’nin vuku’-ı isti’fası üzerine mahkeme azasından İbra-
him Reşad Efendi’ye vererek amal-i milliyeye mugayir olarak icra-yı nüfuz-ı hükümete ictisar eyledikleri ve Kopuk 
Ömer’in kasaba dahilinde asilerle iştirak ederek tahrikat ve hıyanette bulunduğu ve maznunlardan Kıllıoğlu Nuri’nin 
Beyşehri’ne tahatti eden usatın kaza-yı mezkuru işgalinden sonra firaren Karaağaç’a gelip vaki’ bulunan baskında usat-ı 
merkumeye iltihak ve kazanın tekmil jandarma efradı silahlarından tecrid olduğu halde merkum müsellah olarak usat-ı 
merkumenin taht-ı emrinde ifa-yı hizmet ve usatı Nevdere karyesine ve Yalvac kazasına götürerek kılavuzluk ettiği 
ve Tahir oğlu Tahir Efendi’nin esbab-ı mücbireye müstenid olmaksızın usattan iki şahsın refakatıyla köylere giderek 
hükümet memuru sıfatıyla ahaliden asker ve silah cem’ine teşebbüs eylediği ve bu maksatla dört silah dahi aldıkları 
ve Doktor Tahsin Efendi’nin dahi kasabanın hin-i işgalinde kendisinin ahvâl-i umumiye-i devleti müdrik ve usatın 
maksat ve müzmiratına delâil-i zahire ile vakıf bulunmasına rağmen hükümet memuru sıfatıyla sebat ve ciddiyet ve 
haysiyet ve şerefini muhafaza etmeyerek usattan telakki ettiği emirleri infaza ve şube dairesinin usat tarafından küşad 
ve evrakın yağma edilmesine temaşakâr bulunduğu cerayan-ı hali natık tanzim edilen zabıt varakası mündericâtı ve 
maa’l-yemin istima’ kılınan şuhudun ale’d-derecât ihbarâtı ve bunlardan Kıllıoğlu Nuri’nin esna-yı isticvabında vaki’ 
olan inkarından sonra tahvil-i lisan ederek, firariyle müsellah olduğu halde usatın önüne düşerek Nevdere karyesine 
ve Yalvac’a kadar gidip bağlardan döndüğüne dair vaki’ olan müevvel ikrarı ve Tahir ve Tahsin Efendilerin sarihan 
mesbuk olan ifade-i hazırası ve İbrahim Ali Çavuş, Balcı Hüseyin ve Kopuk Ömer ve Bakkal Mehmed’in el-an hal-i 
firarda bulunduğu bi’l-isti’lam Jandarma Dairesinden mevrud istinabe cevabından anlaşılmış ve tahkikât-ı cariyeden 
mütehassıl kanaat-ı vicdaniye dahi merkumûnun ef ’al ve harekât-ı mebhuseye ictisar eylediği zemininde tahassül 
ve temerküz etmiş olmakla, bunlardan hadise-i isyaniyenin mürettib ve amillerinden olan İbrahim, Ali Çavuş, Bak-
kal Mehmed, Balcı Hüseyin ve Kopuk Ömer’in derdestlerinde vicahen muhakemeleri icra kılınmak üzere Hıyanet-i 
Vataniye Kanunu’nun ikinci maddesine tevfikan idamlarına ve vakayi-i mezkurede fer’an zî-medhal olan jandarma 
Kıllıoğlu Nuri’nin dahi mezkur ikinci madde delaletiyle Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kırk beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasına tevfikan on sene müddetle küreğe vaz’ına ve Doktor Tahsin Efendi’nin kanun-ı mezkurun yüz ikinci 
maddesinin fıkra-i ahiresine tevfikan bir sene müddetle hapsine ve müebbeden memuriyetten mahrumiyetine ve Tahir 
oğlu Tahir Efendi’nin kanun-ı mebhusun yüz otuzuncu maddesine tevfikan üç mah müddetle hapsine ve gasb ettirdiği 
Milliyeye ait bir re’s hayvanın aynen ve olmadığı takdirde bedelen bi’t-tazmin Müdafaa-i Milliye Heyeti’ne teslimine 
ve Alibaşzade Hafız Süleyman ve Yörükzade Osman ve İbrahim Reşad Efendi’nin gerçi Heyet-i Islahiye miyanına 
dahil oldukları kendi ikrarlarıyla da mertebe-i sübutta görülüyorsa da bunu usatın cebr ve zulmünden havf ederek ka-
bul etmiş oldukları yolunda vuku’ bulan ifadelerinin aksi sabit olamamış ve binaenaleyh bi’t-tav’ ve rıza kabul-ı hizmet 
ettikleri anlaşılamamış ve Mısırlıoğlu Durmuş’un esna-yı baskında hapishanede bulunup umum miyanında tahliye 
edilmiş kesandan olup işgal ve baskında aslen ve fer’an usata dehalet ve iştirak eylediği ve Dede İsmail ve Hüseyin’in 
işbu hadisede medhaldar olduğu ve kezalik Dinek karyesinden Mustafa oğlu Hüseyin ve Ahmed oğlu diğer Hüseyin 
ve Hüseyin oğlu Süleyman’ın ef ’al-i mebhuseye cüret eylemiş bulundukları usulen rehin-i sübut olamadığından on-
ların da beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse tahliyelerine ve diğer mevkuf ve maznun Örkenezli Emin Ağa 
ve mahdumu İsmail’in Karaağaç’ta vaki’ olan baskın ve isyanda medhali görülememekte ise de Yalvac’ta vuku’ bulan 
baskında zî-medhal bulunması melhuz olduğundan onlara ait muhakeme heyetinin müteheyyi-i azimet bulunduğu 
daire-i kazasından olan Yalvac’ta rüfeka-yı sairesiyle maan rü’yet olunmak üzere merkumâna ait muhakemenin hemen 
tefrikiyle Yalvac’a li-ecli’l-i’zam Jandarma Dairesine ba-müzekkere teslimine müttefikan karar verildi. 8 Safer 339, 21 
Teşrinievvel 336

 Aza Aza Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Hamdi Hüsrev Sami İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 4
Esas Numarası : - 
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Bi’t-taleb Jandarma Dairesinden ahz edilen işbu defterde muharrerü’l-esami ve takviye kıtaâtına mensub jan-
darma efradı şeref ve haysiyet-i askeriyelerini idrak ve memleketin esbab-ı müdafaasına iştirak etmeyerek hamil bu-
lundukları muhtelif çaptaki silah ve cephaneleri usata i’ta ile emval-i emiriyenin mahv ve ziya’ına sebebiyet verdikleri 
tahkikât-ı vakıa ile anlaşılarak efrad-ı merkumenin kisve-i resmiye altında imrar-ı vakt ederek müdafaât-ı memleketi 
hadim olmayan efraddan olduklarının sübutuna binaen, Jandarma Kumandanı Faik ve Mülazım Ragıb Efendilerle 
Jandarma Mustafa Çavuş’un ifadeleriyle rayic-i hazırı olduğu anlaşılan beylik mavzer için elli ve muaddel mavzer için 
on beş ve Rus tüfengi için yirmi beş ve Alman tüfengi için kırk ve gramartini için yedi lira ve beylik fişenk için altı ve 
gramartin fişengi için beş kuruş takdir olunarak Ceza Kanunname-i Askerîsi’nin muaddel yüz elli ikinci maddesine 
tevfikan kendilerinden nakden bi’t-tahsil hükümet veznesine teslimine ve kayıtlarının bi’t-tedkik mükellefiyet-i aske-
riye dahilinde olanların derhal Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine karar verilerek işbu defter aynen Karaağaç Jandarma 
Kumandanlığına tevdi’ kılındı. 8 Safer 339,21 Teşrinievvel 336

 Aza Aza Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Hamdi Hüsrev Sami İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 5
Esas Numarası : 4

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere Konya Hapishanesinden firar eden erbab-ı irca’a karışarak teşkil ettiği kuvve-i 
bağiye ile müsellahan Karaağaç kasabasını ve hükümet binasını işgal ederek tahkim-i isyana ve tevsi’-i fesada cüret-yab 
olan Sadıkhacı karyesinden olup ahiren idama mahkum edilen İbrahim nam şeririn saha-i isyan-ı fesadı tevsi’ ederek 
şehr-i halin onuna tesadüf eden pazar günü neharen Yalvac merkez kazasını dahi basarak ahali-i mahalliyeden topla-
dıkları bir cem’-i gafir ile daire-i hükümet önüne gelerek Sandık Emini Hüseyin Efendi tarafından yapılan bir duadan 
sonra, devair-i hükümeti işgal ve Kaymakam Vekili Zihni ve Jandarma Kumandanı Kemal Efendileri darb ve tahkir 
ve jandarma debboyunu kırarak esliha-i emiriyeyi ahz ve gasb ve evrak-ı adliyeden cezaya müteallik olan dava evrakını 
ihrak ettikleri ve sekiz saat kadar hükümet ve telgrafhaneyi taht-ı işgallerinde bulundurup muhaberâtı kat’ ettikleri 
eşraf-ı ahali-i mahalliye ve memurîn-i hükümetten bazılarını daire-i hükümette tevkif eylemiş oldukları ve maznunun 
aleyhimden bir kısmının da usat tarafından daire-i hükümete götürüldüğü ve bir gün akdem Karaağaç’ın basılarak 
eşkıyanın icra-yı melanet ettikleri Yalvac muhitine de şayi’ olarak kazaya teveccüh eden ve ruh-ıridare-i hazıraya hı-
yanet-i mahza olan şu hareket-i bağiye ve isyaniyenin def ’ ve tenkiline hükümetle müttehiden taraftar-ı milliyet ve 
istiklal olan eşraf-ı ahalinin ve be-tahsis memurîn-i devletin ve kuvve-i inzibatiye-i hükümetin akdem vazaifinden bu-
lunduğundan der-kâr olup ancak cereyan-ı tahkikat ve kıraat edilen Kaymakam Vekili Zihni ve Jandarma Kumandanı 
Kemal Efendilerin ifadât-ı tahririyelerinden Kaymakam-ı Kaza Murad Nihad Efendi’nin hastalık bahanesiyle vazife-i 
hükümeti terk ve ihmal ve usatın vürudundan bir gün evvel kazayı terk etmesiyle kazaya takarrüb eden tehlike karşı-
sında memleketin müsellah ve gayr-ı müsellah menabi-i kuvvetini zaafa uğratarak memleketin duçar-ı ye’s ve füturuna 
sebebiyet vermesinden ve bir kısım jandarmaları refakatine alıp götürmesi ve bundan cüret-yab olan bazı efradın dahi 
terk-i vazife ile savuşmasından mütehassıl keşmekeş üzerine memlekete usatın kesb-i suhulet eylemiş ve bundan dolayı 
kaymakam-ı mumaileyhin bi’l-muhakeme akdemce mahkumiyetine karar verilmiş ve binaenaleyh kasabaya usatın du-
hulü muhit-i memleketi meyyal-i isyan olmasından inbias eylemediği ve hükümetin sırf eser-i acz ve zaaf göstermesin-
den neşet eylediği, derece-i sübutta görülememiştir. Maznunun aleyhimden Sandık Emini Hüseyin Efendi’nin ictima’ 
eden halk arasında bulunduğu esnada asiler tarafından hükümet önünde dua ettirildiği ikrar-ı vakı’ı ile sabit olup ancak 
mumaileyhin ahali-i memleket miyanında isti’dad-ı isyan ile şaibedar kesandan olduğunun ve dua-yı vaki’ dahi tav’ 
ve rızasıyla icra eylediğinin delâil-i muknia ve kanaat-ı vicdaniye ile anlaşılamamasına ve Müfti Hüseyin Efendi’nin 
rüfekasıyla beraber aslen ve fer’an medhaldar olduklarının rehin-i sübut olamamasına binaen cümlesinin beraetine 
müttefikan karar verilerek muvacehe-i umumiyede alenen tefhim olundu. 10 Safer 339 ve 23 Teşrinievvel 336 
 Aza Aza Yalvac’ta Türkiye Büyük Millet
 Hamdi Hüsrev Sami Meclisi İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 6
Esas Numarası : 5
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İktiza-yı keyfiyet lede’l-müzakere: Gerçi Örkenez karyesinin usat tarafından basıldığını ve bir gece saat yarım-
dan sabaha kadar kaldıkları ve köy hanelerine girerek beytutet ve hayvanlarına yem ve yiyecek tedarik ettirdikleri ve bu 
miyanda İbrahim ve Ali Çavuş nam sergerdenin Emin Ağa’nın odasına girip hayvan ve silah almak için merkumu cebr 
ve tazyik eyledikleri ve oğlu Ahmed’e mukayyeden kendilerine iltihak ettirerek beraberlerinde götürdükleri şehadetle 
anlaşılmakta ise de merkum Emin’in oğlu İsmail ile maan karyede hareket-i isyana iştirak eylediği ve oğlu Ahmed yine 
merkum Emin tarafından teslih ederek usat miyanına idhal eylediği anlaşılamadığından ve su-i hali hakkında dahi he-
yetimizce kanaat-ı vicdaniye tahassül edemediğinden her ikisinin de beraetine ve mevkuf bulundukları işbu sebepten 
dolayı ihla-yı sebillerine bi’l-ittifak karar verildi. 10 Safer 339 ve 23 Teşrinievvel 336
 Aza Aza Yalvac’ta Türkiye Büyük Millet
 Hamdi Hüsrev Sami Meclisi İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 7
Esas Numarası : -

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Bi’t-taleb Jandarma Dairesinden ahz edilen işbu defterde muharrerü’l-esami jandarmadan iki ve takviye kıtaâtı-
na mensub yirmi dokuz jandarma efradı şeref ve haysiyet-i askeriyelerini idrak ve memleketin esbab-ı müdafaasına iş-
tirak etmeyerek bazılarının hamil bulundukları muhtelif çaptaki silah ve cephanelerini usata i’ta ile emval-i emiriyenin 
mahv ve ziya’ına sebebiyet verdikleri ve bazılarının da kasabanın usat tarafından işgal ve firar etmek suretiyle vücut-
larından istifade-bahş bir unsur-ı müfid olmadıkları tahkikât-ı vakıası ve efrad-ı merkumenin kisve-i resmiye altında 
imrar-ı evkât ederek müdafaât-ı memleketi hadim olmayan efraddan oldukları Jandarma Kumandanı Mahmud Kemal 
Efendi’nin ifadesiyle anlaşılmış olduğundan bunlardan esliha ve cephanelerini su-i istimal ile ziya’a uğratan efraddan 
heyetimizce rayic olarak kabul edilen beylik mavzer için elli ve muaddel mavzer için on beş ve Rus tüfengi için yirmi 
beş ve Alman tüfengi için kırk ve gramartini için yedi lira ve beylik fişenk için altı ve gramartin fişengi için beş kuruş 
takdir olunarak Ceza Kanunname-i Askerisi’nin muaddel yüz elli ikinci maddesine tevfikan kendilerinden nakden 
bi’t-tahsil hükümet veznesine teslimine ve kayıtlarının bi’t-terkin mükellefiyet-i askeriye dahilinde olanların derhal 
Ahz-ı Asker Şubesine teslimine karar verilerek işbu defter aynen Yalvac Jandarma Kumandanlığına tevdi’ kılındı. 10 
Safer 339 ve 23 Teşrinievvel 336
 Aza Aza Yalvac’ta Türkiye Büyük Millet
 Hamdi Hüsrev Sami Meclisi İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 8
Esas Numarası : 10

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyhimden Yalvac kazası Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Rıfat Bey, Kara-
ğaaç merkez kasabasına sirayet etmekte bulanan hadise-i isyaniyenin hakikatini öğrenmek ve usatın miktarıyla isti-
kamet-i hareketlerini keşf ve tayin etmek için Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyasetinden telgraf başında telakki ettiği 
emre müsteniden şubesi efradından müsellah olarak refakatine aldığı on altı kişilik kuvvetiyle şehr-i Teşrinievvelin 
yedinci Perşembe günü Karaağaç kasabasına girerek deruhde ettiği vazife ve salahiyetin icap ettiği mahallin en büyük 
amir-i askerisi haysiyetiyle taht-ı emrine idhal edilmiş olan yirmi kişiden ibaret kaza-yı mezkur jandarma kıtasıyla 
tevhiden icra-yı harekât ile uhdesine muhavvel vazifeyi tamamen ve bila-noksan ifa etmesi lazım gelirken, ahvâl ve 
zamanın ve be-tahsis uhdesine tevdi’ edilen vazifenin ehemmiyeti nisbetinde kudret ve muvaffakiyet-i askeriye göste-
remeyerek kasabaya vürudunu müteakib yalnız asilerin kasabaya duhulü melhuz olan iki noktaya dörder kişilik Keşif 
Müfrezesi çıkarmakla iktifa edip aldığı haberde ibtida usatın elli kişi olduğunu anladığı halde ferdası Cuma günü saat 
altı ve yedi buçukta avam-ı nasın şayiâtından ibaret diğer bir keşif haberinde gelmekte bulunan usatın bin sekiz yüz 
raddesinde bulunduğu söylenilmiş ve her iki malumât beyninde mubayenet-i külliye görülmüş olmasına binaen taht-ı 
emrine dahil bulunan Kaza Jandarma Kumandanını veya Ahz-ı Asker Şube Reisi Binbaşı Ziya Bey’i istikşaf mahal-
lerine bi’t-tahrik hakiki ve zabıt keşfi yaptırarak usatın miktarıyla maksad-ı hareketlerini sahih ve kat’i olarak tayin 
ettikten sonra hasıl edeceği kanaata göre Kula Askeri Dairesinde vereceği karar ile ya usatın te’dib ve tenkiline teşebbüs 
etmek veyahut intihab edeceği bir mahalde müdafaaya müheyya bulunmak lazım geleceği en basit mesail-i askeriyeden 
olduğu halde mumaileyh bu vadide ittihaz-ı tedabir ve icab-ı vazifenin ifasına tevessül etmeksizin huzur-ı mahkemede 
vuku’ bulan itirafı vechle lakaydi-i hareketle yevm-i mezkuru bila-teşebbüsât geçirerek kasaba dahilinde bir haneye 
girip istirahatı teminiyle meşgul olduğu bir anda yani kasabaya vürudunun ikinci Cumartesi günü fecir ile İbrahim 
ve Ali Çavuş kumandasında bulunan kırk beş kadar usatın kasabaya duhulü anında şeref-i askeriyesinin muhafazası 
mülahazasına tabi’ olmayarak usata teslim-i nefs ve taht-ı emrine girmiş olan otuz neferi mütecaviz kıta-ı askeriyenin 
bila-müdafaa bozulup dağılmasına sebebiyet verdiği ve diğer maznunun aleyh Binbaşı Ziya Bey’in, Rıfat Bey’e karşı 
ifasına mecbur olduğu muavenet-i askeriyeyi ifadan tegafül ve aynı suretle usata teslim olunarak mesuliyet-i vakıaya 
iştirak etmiş olduğu ve diğer maznunun aleyh Kıdemli Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi usatın Karaağaç’a duhulü şayiası 
üzerine Şube Reisi Rıfat Bey’in o havaliye memuren gönderilmesinden ve kendisinden başka orada büyük rütbeli za-
bitan bulunmayıp mahallin en büyük emr-i askerisi olduğu halde Yalvac kazası için henüz tehlike-i isyaniye tahakkuk 
etmeden usatın Karaağaç’a duhulü şayi’ olması üzerine müdafaa-i memleket noktasından hiçbir tertibat ahz etmeyerek 
müdafaa vazifesini sırf Jandarma Mülazımı Kemal Efendi'ye terk ederek ihtifa etmiş ve bundan başka Yalvac’ın usat 
eline düşmesinden akdem hiç kimseye haber vermemeksizin güya siyanet maksadıyla beş yüz küsur lirayı havi şube 
sandığını hanesine götürüp gizlediği ve usatın Yalvac’ı işgal ederek yedi sekiz saat kadar kaldıktan sonra Örkenez kar-
yesine gittikleri halde ne verilen vaki’ jurnalinde ve ne de Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığı tarafından sevk olundukları 
Divan-ı Harb'deki isticvabı esnasında zikr ve bahs etmediği ve esna-yı muhakemede Heyet-i Muhakemenin hariçten 
istihsal eylediği malumât ile vuku’na muttali’ olduğu fiil-i sirkati irtikab eylediği ve kendi itirafları vechle mezkur san-
dık kırılmak ve cebr ve tazyik ile açılmak gibi bir guna ahvâl-i gayr-ı tabi’yeye maruz olmadığı ve üç kilidi havi olup 
suret-i küşadında hal-i sabıkının duçar-ı tebeddül olmadığını ve binaenaleyh elli beş bin üç yüz altmış üç kuruş otuz 
paradan ibaret bulunan sandık mevcudunu usatın çaldığı bahanesiyle ketm ve sirkat eylediği silsile-i muhakemenin 
nukat-ı muhtelifesi hakkında kendilerinin huzur-ı heyette tayian vaki’ olan ikrarları ve Mal Müdürü Zihni Efendi 
marifetiyle icra edilen tedkikât-ı hesabiyeyi natık zabıt varakası ve salifü’l-beyan sandık üzerinde bir guna asar ve ala-
im-i cürmüye görüldüğüne mütedair olan ifadât-ı mazbuta ile rehin-i sübut olmuştur. Mumaileyhimden Rıfat Bey’in 
namus ve istikameti anlaşılıyorsa da acz ve meskeneti itibariyle deruhde ettiği vazife-i askeriyeyi ifaya kafi derecede 
ehliyet ve liyakati haiz olmadığı ve cehalet-i askeriyesi neticesi olarak Karaağaç
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hadisesinden dolayı on beş kişinin idamı ile esliha-i miriyenin yed-i usata geçmesine sebebiyet vermesi ve kafi derece-
de kuvvete malik iken bunu hüsn-i istimal etmeyerek şeref-i askeri ile gayr-ı mütenasib bir surette usata teslim-i nefs 
etmesi ve diğer Şube Reisi Rıza Bey’in dahi kifayet ve ehliyet-i askeriyeden mahrumiyetle beraber Kula Ahz-ı Asker 
Riyasetinde bulunduğu sırada kendisinden iki bin beş yüz lira kadar para alındığını mukırr ve muterif bulunmasıyla 
idare ve taayyüşü maaşına münhasır olan ve rütbe-i askeriyesi binbaşılıktan ibaret bulunan mumaileyhin servet-i cesi-
me iddiharına sai bulunduğu ve kendisinin istikamet ve harekât noktasından muamelât-ı resmiyede takib-i menafi’ ile 
celb-i menfaat ve iddihar-ı serveti kendisine şiar edindiğine kanaat-i vicdaniye tahassul etmiş ve mamafih memuriyet-i 
sabıkası olan Kula kasabasının fiilen hal-i işgalde bulunmasından tahkikatın tamiki de bi’t-tabi’ haric-i imkan bulun-
muş olduğundan mumaileyhimanın vücudlarından istifade ümidi bi’l-külliyye münselib bulunmakla her ikisinin acilen 
tekaüde sevklerine ve İsmail Hakkı Efendi’nin dahi mahallin en büyük amir-i askerisi olduğu halde emr-i müdafaaya 
katiyen iştirak etmediği ve bi’l-akis şube kasasını hanesine nakil ile sureta muhafaza ve hakikatte ise usatın yedine 
düştüğünden bahisle mevcut sandık olan beş yüz küsur lirayı der-ceb etmek suretiyle maksad-ı habiseye zebun olduğu 
ve mehuzu olan meblağ-ı mezkuru inde’l-muhakeme tediye ve tazmin etmiş olmasıyla irtikab eylediği nakd-i mirinin 
ketm ve sirkatinden dolayı hareketi Askerî Ceza Kanunnamesi’nin yüz altmış yedinci maddesine muvafık bulunmuş 
olduğundan madde-i mezkur hükmüne tevfikan mumaileyhin silk-i askeriden tardıyla bir sene müddetle hapsine ve 
hükm-i vaki’in tenfizi için Kolordu Kumandanlığına tebligat icrasına müttefikan 11 Safer 339 ve 24 Teşrinievvel 336 
tarihinde karar verildi. 24 Teşrinievvel 336

 Aza Aza Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Hamdi Hüsrev Sami İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 9
Esas Numarası : 6,7

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Her ne kadar maznunun aleyh Hoyran nahiyesi Müdürü Hikmet Efendi, 
Kaza Kaymakamıyla birlikte Yalvac’tan Hoyran nahiyesine gittiğini ve beraberinde bulunan Kaymakam Murad Nihad 
Bey’in ilhah ve ibramıyla telgraf muhaberesi olan Senirkend nahiyesine beraber gitmek üzere vaki’ olan ısrarına bina-
en mumaileyhe refakate mecbur olarak Gencali tarikiyle Senirkend nahiyesine gidip Kaymakam’ın liva ile muhabere 
ettiğini ve kendisinin daire-i memuriyeti olan Hoyran nahiyesine avdet ettiğini bi’l-beyan inkar-ı cürm etmekte ise de 
müdir-i mumaileyhin deruhde ettiği vazife-i takibiyeyi bi’l-ibka Yalvac kazası merkezine gelip o esnada Karaağaç ka-
zasının usat tarafından işgal edildiği şayi’ olması ve aynı sebepten dolayı mahkumiyeti karargir olan Kaymakam Murad 
Nihad Bey’in mevki’-i memuriyetinden firar etmesi üzerine müdir-i mumaileyhin ona iltihak ederek firarla Senirkend 
nahiyesine geldiği ve orada bulundukları esnada liva mutasarrıfının Senirkend’e gelmiş olan memurların livaya gönde-
rilmesi hakkında vaki’ olan iş’arından kuşkulanarak mahall-i memuriyetine avdete mecbur olduğu cereyan-ı tahkikât 
ve istima’ edilmiş olan kaymakamın kendisine refakat etmesi hususunda bir gûna tehditte bulunmadığını bi’l-beyan 
ifade-i vakıayı tekzib etmesiyle anlaşılmış ve kanaat-i vicdaniye dahi bu noktada tahassul etmiş olup ancak mumailey-
hin terk-i vazife etmesi ma-fevki olan Kaza Kaymakamı’nın firar etmesinden tevellüd etmiş ve hükümetin tedabir-i 
acilesiyle memuru bulunduğu nahiyeye hadise-i isyaniyeye sirayet etmemiş ve kendisinin vakıa-i isyaniyeye taraftarlığı 
da anlaşılamayıp bu suretle hakkında tahakkuk eden esbab-ı muhaffife-i takdiriyeye binaen muvafık-ı hareketi olan 
Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin ilavesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifinden itibaren bir sene müddetle hap-
sine ve müebbeden memuriyetten mahrumiyetine ve diğer maznunun aleyh Jandarma Şükri’nin dahi amirini haber-
dar etmeksizin usatın kazaya takarrübü şayiası üzerine müsellahan firar ederek Senirkend nahiyesine geldiği huzur-ı 
mahkemede vaki’ ikrar ile anlaşıldığından merkumun dahi jandarmadan kaydının terkiniyle mükellefiyet-i askeriye 
dahilinde bulunmasına binaen cepheye li-ecli’s-sevk Ahz-ı Asker Şubesine teslimine 14 Safer 339 ve 27 Teşrinievvel 
336 tarihinde müttefikan karar verildi. 27 Teşrinievvel 336
 
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 	 	 İstiklal	Mahkemesi	Reisi
	 	 	 Hamid
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Karar Numarası : 10
Esas Numarası : 8

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcabı bi’l-müzakere: Her ne kadar maznunun aleyhim maskad-ı re’si olan Konya vilayetinden merkumûnun ah-
vâl-i şahsiye ve hadise-i isyaniye ile olan alakalarının tahkiki için vuku’ bulan isti’lama cevap gelmemiş ise de, Antalya 
Mutasarrıflığının 29 Teşrinievvel 36 tarihli telgraf-ı cevabisi müeddasına nazaran maznunun aleyhim Mehmed Efendi 
ve rüfekasının Antalya’da vuku’ bulan müddet-i ikametleri zarfında Konya mesele-i isyaniyesiyle alakadar olduklarına 
dair tayin-i madde olunmak suretiyle, ne doğrudan doğruya ve ne de dolayısıyla bir madde-i muayyine zikr ve tayin 
olunamamasına ve Antalya’da ikamet ettikleri zaman zarfında kendilerinin muamele-i ticariye ile iştigal eyledikleri 
dahi inde’l-muhakeme ibraz edilip evrak-ı dava miyanında mevcut beyannameler mündericâtıyla sübut bulmasına 
nazaran kendilerinin fi’l-hal tecrim ve tecziyesine kafi esbab-ı kanuniye görülemeyip ancak merkumun Konya ahali-i 
kadimesinden olmasına ve kendilerinin İstiklal Mahkemesine sevkini istilzam eden vakıa-i isyaniyenin orada tehaddüs 
etmiş bulunmasına nazaran şayet bu babda bir cürme ictisar ettikleri mahallince yapılacak tahkikat ile nümayan olduğu 
takdirde mahall-i cürm Konya İstiklal Mahkemesince icabât-ı kanuniyenin musib ve muvafık-ı nefsü’l-emr görüldü-
ğünden ve kendilerinin buraca ilişik ve alakaları görülemediğinden kendilerinin evrak-ı dava ile maan Konya İstiklal 
Mahkemesine i’zam olunmak üzere Isparta Mutasarrıflığına tevdi’ ve teslimlerine 17 Safer 339 ve 30 Teşrinievvel 336 
tarihinde müttefikan karar verilerek canib-i riyasetten alenen tefhim kılındı. 30 Teşrinievvel 336

 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 11
Esas Numarası : 13

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Hıyanet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh olan Antalya livasının Korkudeli kazası Piyade 
Tahsildarı Mümtaz oğlu Ali Sermed Efendi hakkında Antalya Mutasarrıflığının 7 Teşrinisani 336 tarih ve 554 numa-
ralı tahriratıyla tevdi’ edilen evrak-ı dava heyetimizce maa-teferruat mütalaa ve tedkik olundu. Maznun-ı mumaileyh 
hakkında Korkudeli kazası Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesinde icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde muma-
ileyhe atf edilen tefevvühât ve işaâtın kasta makrun olmadığından ve mahiyet-i meselede hıyanet-i vataniye cürmü bu-
lunmadığından bahisle 31 Ağustos 36 tarihinde adem-i mesuliyetine karar verilmiş ise de tedkikât-ı vakıa neticesinde 
mumaileyhin hususiyet-i hali der-kar ve ahiren vakayi’-i isyaniyeye sahne olan Antalya livasında bir sebeb-i makbul ve 
makule müstenid olmayarak işaât ve tefevvühâtta bulunması nef ’-i memleket noktasından cay-ı nazar ve hareket-i va-
kıası hiç olmazsa kavanîn-i adiyenin tazammun eylediği ef ’al-i memnua idadında olup fail ve kailinin tecziyesi muktezi 
iken mahkemece her nasılsa adem-i mesuliyet kararına iktiran ve muhalefet-i kanuniyesi der-kâr olan hükm-ı mezkur 
aleyhinde Mahkeme-i Bidayet ve Antalya İstinaf Müddei-i Umumilikleri tarafından turuk-ı kanuniyeye bi’t-tevessül 
hukuk-ı umumiyenin muhafazası lazım gelirken gerek mezkur Korkudeli kazası Bidayet Müddei-i Umumisi Vekili 
ve gerek İstinaf Müddei-i Umumisi bu vazife-i kanuniyelerini ihmal etmiş olduklarından ve evrakın li-ecli’t-tedkik 
takdim olduğu Adliye Vekaleti dahi evrakı bir mütalaanameye rabten iade ile iktifa ve ıslah-ı hükme müracat etmemesi 
de başkaca der-piş olduğundan alakadar görülen müddei-i umumi-i mumaileyhima haklarında takibat-ı adliye ifası 
zımnında işbu evrakın Adliye Vekalet-i Celilesine tevdiine 26 Safer 339 ve 8 Teşrinisani 336 tarihinde müttefikan 
karar verildi.

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid



28

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



29

Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 12
Esas Numarası : 17

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh merkum Fikri Efendi her ne kadar mabihi’z-zannı olan te-
fevvühât ve işaât-ı kazibiyeye ictisar etmediğini bi’l-beyan inkar-ı cürm etmekte ise de muhakemeten icra kılınan 
tahkikat-ı amika netayicinden istinbat olduğu vechle maznunun aleyh merkumun mürtekib olduğu hıyanet-i vataniye 
cürmünden dolayı sevk olunduğu Bidayet Mahkemesince beraetle tahliyesini takib eden gecede misafir bulunduğu 
İzmir Oteli’nde leylen ve müctemi’ birçok halk ve eşhas huzurunda Millet-i Osmaniye’nin namert düşmanlarından 
Yunanlıların istila ettikleri mahallerde gerek din-i İslam’ın şahid-i zî-vakarı olan cevami’ ve meabid-i İslamiye ve gerek 
nüfus-ı İslamiyeye karşı ika’ına mütecasir oldukları mezalim güna gun ammenin malumu bir hakikat-i kat’iye olduğu 
ve bakiye-i memâlik-i Osmaniye’nin temin-i istiklal ve istihlası uğrunda mücahede-i milliye tarikini iltizama mecbur 
kaldığı aşikar olduğu şu zamanda maznun-ı merkumun düşmanları medh ü sena etmek halkımızın hiss-i hamiyeti-
ni rencide edecek vechle düşman-ı mezkurun abidat-ı İslamiyeyi tamir için ianede bulunduğuna ve cevami’-i şerifi 
tağyir ve kiliseye tahvil etmediğine dair hilaf-ı hakikat beyanâtta bulunduğu maa’l-yemin istima’ kılınmış olan şahit 
Aşiki Naili ve Şefkati Efendi mahdumu Şükri ve ifadelerin kıraat olunan Çeciş Süleyman ve Vodinalı Hakkı ve Hıfzı 
Efendilerin cümle-i şehadâtından olmasına ve kendisinin gayr-ı vatani his ile mütehassıs olarak amal-i Yunaniyeyi 
tervic için işgal vuku’ndan birçok zaman sonra Edirne’den buraya geldiğine kanaat-ı vicdaniye tahassul ettiğine ve is-
bat-ı hüviyet zımnında mahkemeye ibraz ettiği nüfus tezkeresi muharref olarak merkum tarafından istimal edilmekte 
bulunmasına ve mezkur tezkere muhteviyatının dairesinden istihsal ettiği resmi künyeye tevafuk etmeyerek mezkur 
nüfus tezkeresini tahrif eylemiş bulunmasından naşi hakkında Adliyece başkaca takibat yapılmakta olduğunun mah-
kemeden celb edilen evrak-ı dava müeddasıyla mebhus nüfus tezkeresinin şekl-i haricisinden anlaşılmasına ve’l-hasıl 
merkumun ber-minval-i muharrer işaât-ı kazibede bulunduğu vasıl-ı mertebe-i sübut olmasına binaen kendisinin 
makasıd-ı mechule uğrunda Memâlik-i Osmaniye dahilinde ve be-tahsis vakayi’-i isyaniye tehaddüs eden menatık 
civarında dolaşması mübayin ve hilaf-ı hakikat beyanâtı merkum hakkında sebeb-i şiddet tutularak hareketinin temas 
ettiği Kanun-ı Ceza’nın iki yüz otuz dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasına tevfikan ve Hapishane[de] mazbut ibti-
da-yı tarih-i tevkifinden itibaren bir sene müddetle hapsine ve yüz mecidi ceza-yı nakdi altını ahzına imtinaı halinde 
kanun-ı mezkurun otuz yedinci maddesi mucibince beher çeyrek lira için bir gün hesabıyla başkaca bir sene hapsine 27 
Safer 339 ve 9 Teşrinisani 336 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verildi. 9 Teşrinisani 336

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 13
Esas Numarası : 21

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyhimden şube yazıcılarından Şakir oğlu Hüseyin Azmi ile Ali 
Efendi oğlu Ahmed töhmet-i vakıalarını inkar etmekte ise de diğer maznunun aleyh Kasab Abdullah’ın inde’l-muha-
keme evvelen vaki’ inkarından sonra tahvil-i lisan ederek itirafâtı vechle maznun-ı merkumûndan Hüseyin oğlu Az-
mi’nin sinn-i mükellefiyet-i askeriye dahilinde bulunan üç yüz dokuz tevellüdlü efraddan Kasab Abdullah’ın Antalya 
Şubesinden diğer mükellefiyet miyanında bâ-defter aranılmakta olduğu ve merkumun İstanos Kaymakamlığından 
verilen resmi bir tahrirat ile Antalya Şubesine vuku’ bulan müracaatında kendisini hasta göstermek suretiyle vücudu 
gayr-ı mevcud bir rapora istinaden tasni’ ettiği bir kıta vesikayı şubenin resmi mühürleriyle temhir ve şube reisinin 
imzasını dahi taklit ederek Kasab Abdullah’ın hanesinde meblağ-ı mezkur mukabilinde merkuma tevdi’ ve i’ta ettiği ve 
diğer maznun Ahmed dahi hitam bulmak üzere olan bir buçuk ay müddetin nihayetinde yine aynı suretle rapor ver-
mek üzere merkumdan dahi elli lira aldığı maa’l-yemin istima’ kılınan şahit Hüseyin’e ve Zeliha’nın ihbarâtı ve Osman 
Çavuş oğlu Mehmed’in tahkikat-ı ibtidaiye varakasında mazbut
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beyanâtı Abdullah’ın huzur-ı heyetteki ikrarı ve 20 Teşrinievvel 336 tarihiyle müverrah vesikanın mevcudiyetiyle re-
hin-i sübut olmuştur. Merkum Azmi gerçi şube müstahdemîninden ise de bir şahs-ı mükellefi askerden kurtarmak 
iktidarını haiz olmamasına nazaran, merkumun fiilinde ihlal-i hak ve tervic-i meram gibi bir vasf-ı kanuni gayr-ı 
mevcud ve hareket-i sabitesi doğrudan doğruya keyfiyet-i gayr-ı sahihayı sahih yerine koymak suretiyle dolandırıcılık 
zımnında irtikab edilmiş olduğundan muvafık-ı hareketi olan Kanun-ı Ceza’nın yüz elli üçüncü maddesinin fıkra-i 
saniyesine tevfikan on sene müddetle küreğe vaz’ına ve gayr-ı meşru’ almış olduğu yüz liranın istirdadıyla Maliye vez-
nesine irad kaydına ve diğer maznunun aleyh Abdullah her ne kadar menfaat mukabilinde mezkur vesikayı elde etmiş 
ise de merci’-i resmiyede ibraz ve istimal ettiği anlaşılamamasına ve ber-vech-i bâlâ Azmi’ye para vermelerinde rüşvet 
şaibesi görülemediğinden onların da adem-i mesuliyetiyle cepheye sevklerine 28 Safer 339 ve 10 Teşrinisani 336 tari-
hinde müttefikan ve vicahen karar verildi. 10 Teşrinisani 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 14
Esas Numarası : 19
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İşbu evrak mütalaa ve tedkik olundu. Yedlerinde suret-i seyahatlerini natık evrak-ı resmiye olmadığı halde 
sail sıfatıyla Antalya livasında derdest edilmiş olan Karaman kazasının Hadim karyesinden Mustafa bin Mehmed ve 
Nuh’un fiil ve hareketlerinde İstiklal Mahkemesince rü’yeti muktezi ahvâl-i siyasiye görülemeyip çalışmaya kudretleri 
olduğu halde tese’ülü vasıta-i maişet ittihaz etmelerinden ve nizamname-i mevzua hilafına olarak dahil-i memâlik-i 
Osmaniye’de seyahat varakası istihsal etmeden dolaşmalarından naşi kavanîn-i adiye dairesinde haklarında takibat-ı 
kanuniye ifa olunmak üzere merkumân mevcuden Antalya Bidayet Müddei-i Umumiliğine teslimlerine 28 Safer 339 
ve 10 Teşrinisani 336 tarihinde müttefikan karar verildi. 10 Teşrinisani 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 15
Esas Numarası : 22
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh Tayyar Efendi’nin yedinde isbat-ı hüviyetine medar olacak 
bir güna evrak ve vesaik-i resmiye bulunmadığı halde, kendisine Tekaud Yüzbaşısı unvanını vererek memleketin muh-
telif menatıkında seyr ve seyahatle ahvâli dai-i iştibah görülerek Kayseri ve Niğde livalarında taht-ı tevkife alınarak 
hakkında muamele-i resmiye cereyan ettiğini ikrar ve evrakı miyanında mevcut Bor kazası İstintak Dairesinden istar 
edilmiş bir kıta celbname ile de maznun-ı mumaileyhin darb ve işkence maddelerinden hakkında başkaca takibat ve 
muamele icra edilmekte olduğu anlaşılmasına ve tekaüdlüğü hakkında bir güna esbab-ı sübutiye ve berat-ı resmiye 
ibraz edemediği gibi harbde mecruh düştüğüne ve Yüzbaşı rütbesiyle tekaüd edildiğine ve ifadâtı vechle mübayaaya 
memuren Beyrut ve Anadola’ya i’zam edildiğine ve li-ecli’t-tedavi Avrupa’ya gönderildiğine ve Beyrut’ta bulunduğu 
esnada esir-i harb olarak götürüldüğüne dair olan ifadâtını müsbit bir vesaik gösterememesine ve en son defa olarak 
geldiği Antalya’da dahi bila-hizmet Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinden para aldığı ve inde’t-taharri evrakı miyanında 
zuhur eden mektup ve bir takım kartpostalları delaletiyle kendisinin meşru’ bir tarik takib etmediği nümayan olmasına 
mumaileyhin bir zamanlar Yaver-i Padişahi unvan ve formasıyla İzmir’de bulunduğu ve Burusa’da emval-i metrukeden 
başkaca bir hane aldığı ve Yozgat kazasının Kızılkoca nahiyesinde Nahiye Müdürü olarak bulunduğu sırada köylüleri 
iğfal ederek karz suretinde birçok para dolandırdığı ve hayvan aşırdığı ve bundan dolayı memuriyetini terk ile firar et-
tiği, heyetçe malum bulunmasına ve mektep mezunu olmadığını söylemişken Ohanes Ferid imzasıyla Dahiliye Neza-
retinden Konya vilayetine aldığı bir kıta tahriratta mühendishane-i berri mezunlarından olduğunu musarrah olmasıyla 
merci’-i mezkuru dahi ıdlal ve iğfal eylediğinin tahakkukuna ve binaenaleyh esasen bir mesleki muayyen ashabından 
ve ikametgah-ı daimiye merbut eşhastan olmamasına ve kendisinin azade-ser olarak ötede beride dolaşıp halkı ıdlal 
etmesi rehin-i cevaz görülememesine ve ahvâl-i hazıra dahi bu gibi hâlâta gayr-ı müsait bulunmasına nazaran ahvâl-i 
hazıranın indifaına kadar mumaileyhin Eğirdir Gölü üzerinde kain Can Adası’nda ikametine ve mahkemeye lüzumu 
olmayan evrak-ı sairesinin kendisine iadesine 29 Safer 339 ve 11 Teşrinisani 336 tarihinde müttefikan karar verilerek 
alenen tefhim olundu. 11 Teşrinisani 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid



32

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



33

Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 16
Esas Numarası : 27
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh merkumûndan Bekir oğlu Hasan Ali ve Mehmed oğlu diğer Ali 
ve Salih Çavuş ve Mehmed oğlu İbrahim’in Manavgat ve havalisinde zuhur eden isyanı bastırmak üzere Kuvve-i Te’di-
biye olarak gönderilmiş olan müsellah kıtaat-ı askeriyeden Cemal oğlu Arab ve rüfekasına silah teşhir ederek ihafe ve 
kendilerini derdest ile mukayyed oldukları halde Manavgat kazasına götürüp rüesa-yı eşkıyadan Mehmed nam şahsa 
teslim ettikleri ve kendilerinin muhtelifü’l-cins silahlarını ahz ve gasb ve bi’l-ahire kısmen iade ettikleri maa’l-yemin 
istima’ edilmiş olan şahit Arab ve Hüseyin ve Ali ve Mehmed’in şehadeti ve maznun-ı merkumûnun muhakemeten 
vaki’ olan müevvel ikrarlarıyla derece-i sübuta vasıl olduğundan hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz on 
altıncı maddesinin fıkra-i saniyesine tevfikan ve fiillerinde görülen esbab-ı müşeddedeye tevfikan birer sene müddetle 
hapislerine müttefikan 2 Rebiülevvel 39 ve 15 Teşrinisani 36 tarihinde karar verildi. 15 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 17
Esas Numarası : 25
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh Alaiye Bölüğü Jandarma Takımı Kumandanı Mülazım-ı evvel 
Hamdi Efendi’nin Mevki Kumandanı Ali Şükri Bey’den Derbend Boğazı’nı tutmak üzere ahz ve telakki ettiği emri 
hin-i tebellüğde icrasına tevessül etmeyerek yevm-i mezkurda merkez kaza olan Alaiye’de kaldığı ve ferdası günü tu-
tulması emr edilen Derbend Boğazı’na gittiği ve orada dahi sabit bir halde kalmayıp mevki’ efrad-ı askeriyeye terk ile 
ahvâl hakkında malumât vereceği bahanesiyle tekrar merkez kazaya gelip be-tekrar avdet ettiği mahall-i mezkurda yine 
sebat etmeyerek üzerlerine gelen Karazor avenesinden olduğunu beyan eden kesan ile temas ederek tuttuğu mevkiiden 
kimsenin geçirilmemesine dair olan kumandanlığın emrini infaz etmeyip eşhas-ı merkumenin geçmesine rıza ve cevaz 
gösterdiği ve maiyetinde bulunan efrad-ı askeriyeyi kendi haline bırakarak usat karşısında gaybubet ve muahharen 
tebdil-i kıyafetle gönüllü efrad toplamak bahanesiyle uhdesinde muhavvel vazife-i takibiye ve tenkiliye ve tutulması 
lazım gelen mevkii tutmamak suretiyle kazanın usat yedine düşmesine sebebiyet verdiği Alay Kumandanlığının vaka-
yi’-i umumiye-i mahalliye hakkındaki raporu ve tahkikât-ı evveliye esnasında istima’ edilip ifadesi kıraat edilmiş olan 
şahit Şükri oğlu Said ve Şükri oğlu Mehmed ve Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Mustafa Efendi ve Abdullah 
oğlu Jandarma Abdurrahman ve Kestelli Durali oğlu Yusuf ’un maa’l-kasem ihbarâtı ve maznun-ı mumaileyhin işbu 
ihbarâtını müeyyed müevvel ikrarı ve Müdafaa-i Hukuk Reisi Talat Efendi’nin şehadeti ve mumaileyhin başkaca bir 
silah sattığı dahi müstantik katibi Mehmed Efendi’nin ihbarâtıyla anlaşılmış ve devletçe esliha-i memnuadan harb 
silahını eşhas-ı adiyeye furuht etmesi kavanîn ve nizamât-ı mevzua ile memnu’ olduğu halde işbu silahı furuhta cüret 
etmesi hakkında esbab-ı müşeddededen addolunarak azam-ı cürm itibariyle isyan zamanında telakki ettiği emri vakit 
ve zamanıyla ifaya müsaraat etmemesi ve bulunduğu mevki’-i askeriyi terk ile gaybubet ederek isyanın merkez kazaya 
duhulüne sebebiyet vermesinden naşi Kanun-ı Ceza-yı Askerinin yüz otuz yedinci maddesine tevfikan silk-i askeriden 
tard ile beraber üç sene müddetle kale-bend edilmesine 2 Rebiülevvel 39 ve 15 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan 
karar verilerek tefhim kılındı. 15 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 18
Esas Numarası : 28
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere merkumûndan Antalya jandarma taburu efradından Hüseyin oğlu Ali ve Karataş 
karyesinden Mahmud oğlu Ahmed ve Kızıllı karyesinden Mehmed oğlu Musa haklarında İstiklal Mahkemesince icra 
kılınan muhakemede maznunun aleyhime mukayyed olarak muhafazalarına tevdian yola çıkarılmış olan vakayi’-i isya-
niyede zî-medhal on dört şahsın esna-yı naklinde bunların muhafazasına dikkat etmeyerek nakil olunan eşhastan ba-
zısının kolunda bulunan teli çözmek suretiyle vazifelerinde su-i istimal ve teseyyüb ve müsamaha göstererek bunlardan 
Osman oğlu Mehmed ve Mehmed oğlu Ali ve Mustafa oğlu Mehmed’in firar etmelerine sebebiyet vermiş oldukları 
kendilerinin muhakemeten vaki’ olan ikrarlarıyla sabit olduğundan hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz 
on yedinci maddesine tevfikan birer mah müddetle hapislerine ve bu kabil ceraim-i mühimme erbabının mazbut ve 
şayan-ı itimat bir halde sevk edilmesine gayetle ehemmiyet verilmesi hususunda müzekkere ile Jandarma Tabur Ku-
mandanlığına tebligat ifasına 3 Rebiülevvel 39 ve 16 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim 
kılındı.16 Teşrinisani 1336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 19
Esas Numarası : 24

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyhimden Taşağıl nahiyesi Müdürü Rıza Efendi’nin memuren bu-
lunduğu Taşağıl nahiyesini neharen Aksekili Ferid nam şeririn taht-ı kumandasında bulunan nahiye merkezinin mü-
sellahan basıldığı tahkikât-ı cariye ve şuhûd-ı müstemianın ihbarât-ı kasemiyesiyle anlaşılmakta ise de işbu hadise-i 
müessifenin suret-i zuhurunda Müdür Süleyman oğlu Rıza Efendi ve diğer maznunun aleyhim Abdullah oğlu Ahmed 
ve İsmail oğlu Murad ve Mehmed oğlu Abdurrahman ve İbrahim oğlu Osman ve Osman oğlu Mehmed ve Mehmed 
oğlu Ali ve Mustafa oğlu Mehmed’in dahl ve iştiraki tahakkuk edememiştir. Binaenaleyh cümlesinin beraetine ve baş-
ka suretle mevkuf olmadıkları halde tahliyelerine ve ancak Nahiye Müdürü Rıza Efendi’nin ihbar-ı şuhudla teeyyüd 
ve tahakkuk eden kifayetsizliği ve hiçbir tedabir-i ihtiyati ittihaz etmemesi ve ferdası hadisede ahaliyi kendi haline 
terk ederek usatın taht-ı işgalinde bulunduğunu bildiği merkez kazaya gitmesi gibi sıfat-ı memuriyet hilafına hareket 
etmiş bulunması ile mezkur nahiyede ba’dema ifa-yı vazife etmesi mahzurdan salim görülemediğinden memuriyetin 
hitamına ve keyfiyetin bâ-müzekkere Liva Mutasarrıflığına tebliğine 4 Rebiülevvel 39 ve 16 Teşrinisani 36 tarihinde 
müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 17 Teşrinisani 36 
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 20
Esas Numarası : 14
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Akseki ve Manavgat hadise-i isyaniyesinde alakadar olduklarından bahisle maznunen mahkememize sevk edi-
len Çakış karyesinde mukim Antalyalı Şemsi Beyzade Fahri ve Hadim kazasının Pirlevganda karyesinden Alemdar 
oğlu Hasan Hüseyin ve Alaiyeli olup Çakış karyesinde ikamet eden Mihail oğlu Pandeli ve mahkeme-i istinaf zabıt 
ketebesinden Hasan Efendi ve muhakemeten takibat icrasına karar verilen Çakış karyesindede mukim Mehmed oğlu 
Mehmed ve Antalya’da ticaretle meşgul kereste tüccarı Mehmed Sırrı ve muamelât-ı mahkemenin tenfizinde izhar-ı 
terahi eden liva Polis Komiseri Mehmed Ali Efendiler haklarında tevhiden icra kılınan muhakeme neticesinde maz-
nunun aleyhimden Pandeli, kuva-yı askeriye-i hükümetin, köprü civarına gelerek siper kazmakta bulunduklarından 
bahisle Fahri Bey’in kendisine verdiği bir atla asilerin bir an evvel gelmesini temin için kendileriyle asilere haber gön-
derdiğine dair olan ifadesi kendi hakkında vaki’ olmuş ikrar derecesinde kalıp delâil-i kanuniye ile teeyyüd etmemiş 
ve Havali Kumandanı Bekir Sami Bey’in beyanât-ı tahririyesiyle Takib Kumandanlığının muhakemeten vaki’ olan 
beyanâtıyla mumaileyh Fahri Bey’in isyan ve irtica hadiseleriyle alakası ve asilerle muhaberesi anlaşılamamış ve Ha-
san Hüseyin’in zaman-ı isyanda Manavgat’ta bulunduğu kendi beyanâtı ve şuhûdun şehadâtıyla saha-i sübutta ise de 
merkumun oraya gitmesi asilere iltihak kastıyla vuku’ bulduğunun ve biraderini ikna’ için gönderilmiş olan Alakiliseli 
asi Mehmed’in biraderi Osman Efendi’ye karşı olan biraderine söyle şimdilik buraya gelmesin diye vaki’ olan ifadesiyle 
merkum Mehmed’in Kuva-yı Te’dibiye Kumandanlığı tarafından tutulan evrak-ı tahkikiyede mündemic ifşaâtı dahi 
merkumun teşebbüs veya fiile inkılab etmiş vakıa-i isyaniyede medhaldar olduğunun sübutuna kafi delâilden madud 
olamamasına Arab Mehmed ile Hasan Efendi hakkında ne sarahaten ve ne de imai bir güna delil-i kanuni tahassul 
etmeyip bunlardan Hasan Efendi Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığının iş’arı üzerine taht-ı tevkife alınarak mahkeme-
ye sevk olunmuş ise de kumandanlıktan lede’s-sual hakkında bir güna esbab-ı sübutiye gösterilememiş olmasına ve 
Pandeli’nin taht-ı itirafında bulunan isyan ile tesis-i muhabere meselesinde Fahri Bey’in taalluk-ı iştiraki anlaşılama-
masından merkumun isnad ettiği casusluğun istinad etmesi lazım gelen teşkilat-ı isyaniye tahakkuk etmemiş olmakla 
merkum Pandeli ile rüfekası Fahri ve Hasan Hüseyin, Arab Mehmed ve Hasan Efendi’nin bu cihetten beraetine ve 
ancak mumaileyh Hasan Efendi’nin muhakemeten tedkik edilip kıraat edilen mektuplar mündericâtından vazife-i 
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memuriyeti zabıt kitabetinde irtikab ve irtişa’ zımnında şunun bunun umur-ı mesalihine alet olduğu anlaşıldığından 
hakkında umur-ı memuresinden dolayı Adliye Encümenince derhal muamele-i kanuniye icra kılınmak üzere mezkur 
mektuplarla evrak-ı sairesinin İstinaf Müddei-i Umumiliğine tevdiine ve Komiser Mehmed Ali Efendi’nin karar-ı 
mahkeme ile celbi lazım gelen ve işbu mahkemede istima’ lazım gelen şahitlerin ihzarında terahi ve tekasül gösterdiği 
itirafâtı ve o gün muhakemeye devam olunamamasıyla sabit olduğundan ve bu da kendisinin müsinn ve ifa-yı vazifeye 
kafi faaliyeti haiz olamamasından neşet ettiği cihetle yirmi beş seneyi tecavüz eden memuriyet-i mülkiye tekaüde sevki 
hükmündeki kanun hükmüne tevfikan mumaileyh hakkında muamele yapılmak üzere keyfiyetin Liva Polis Müdüriye-
tine tebliğine ve Mehmed Sırrı Efendi’ye gelince mumaileyhin şayi’ ve mütevatir olan istikbal-i memleket noktasından 
tehlike teşkil ettiğine mahkemece zehab olunan ahvâl ve harekâtı hakkında amikan ve hafiyen tahkikât ifa kılınmak 
üzere Polis ve P. Teşkilat Müdüriyetleriyle Jandarma Kumandanlığına tebligat ifasına ve ondan sonra mumaileyh hak-
kında muhakemenin devam ve icrasına ve mevkuf bulunanların hemen tahliyesine 8 Rebiülevvel 39 ve 20 Teşrinisani 
36 tarihinde müttefikan karar verildi. 20 Teşrinisani 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 21
Esas Numarası : 26

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh merkum İlya muhakemeten inkar ve i’ta ettiği müdafaasında 
muhbirlerden Zühdi Beyle olan husumet-i şahsiye ve dünyeviyesinden naşi hakkında iftira ettiğini bi’l-beyan inkarın-
da ısrar etmekte ise de iki celse-i muhakemede istima’ kılınmış olan şuhûdun yekdiğerini müeyyed şehadât-ı vakıasıyla 
merkum İlya’nın müctemi’ eşhas-ı müteaddide huzurunda müdafaa-i vatan noktasından menabi’-i milliye üzerinde 
su-i tesir edecek surette memleketi müdafaa edebilecek hal ve kabiliyette olamadığımızdan ve askere silah verileme-
diğinden ve Yunan’ın bakiye-i memâliki dahi istila edeceğinden bahisle hainane tefevvühât ve ilkaât-ı bedhahanede 
bulunduğu sabit olduğundan ve bu ifsadâtı da fiile inkilab etmediğinden Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun üçüncü 
maddesine tevfikan beş sene müddetle küreğe vaz’ına 9 Rebiülevvel 39 ve 21 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar 
verildi. 21 Teşrinisani 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 22
Esas Numarası : 29

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyhimden Ramazan oğlu Hatib lakabıyla maruf Mehmedle Süley-
man oğlu Topal Hüseyin’in rüesa-yı usattan olup hükümetçe takib edilmekte bulunan Kadı Şükri’yi köy ve hanelerine 
kabul ederek gizlemek ve vesait-i nakliye tedarik ederek mahall-i ahere firarını temin etmek gibi ahvâle ictisar ettikleri 
kendilerinin muhakemeten vaki’ olan ikrarı ile anlaşıldığından hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz yirmi 
birinci maddesine tevfikan altışar mah müddetle hapislerine ve Hacı İbrahim’in bu meselede medhal ve müşareketi ve 
Hayri’nin hadaset-i sinni hasebiyle ücret mukabilinde firari-i merkumu iki saatlik bir köye kadar nakil ve isali kasd-ı 
cürmi tahtında vuku’ bulduğu anlaşılamadığından merkumân ile Topal Hüseyin ve Mehmed’in firarına sebebiyet ver-
mek fiilinden dolayı maznunun aleyh Mehmed oğlu Ali ve Mahmud oğlu Ahmed ve Hafız Mehmed oğlu Bilal’in 
mucib-i ceza bir hali anlaşılamadığından onların da beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine 
9 Rebiülevvel 39 ve 21 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan ve vicahen verilen karar canib-i riyasetten alenen tefhim 
kılındı. 21 Teşrinisani 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 23
Esas Numarası : 33
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyhimden Ömer oğlu Mehmed’in Yusuf oğlu Hakkı ile maan sevk 
olundukları Yüz Yetmiş Altıncı Alaydan ve Uşak Cephesinden silahlarıyla beraber firar ederek yolda Hafız Paşa Kara-
kolu tarafından derdest olundukları ve diğer maznunun aleyh Alaiyeli Hüseyin oğlu Mustafa’nın mezuniyetini tecavüz 
ettirmiş olduğu halde şube-i askeriyeye müracaat etmeyerek bakayada kaldığı ve bir güna mazaret-i sıhhıyesi dahi 
bulunmadığı, liva Sıhhıye Müdüriyetinden ahz edilen 22 Teşrinisani 36 tarihli rapor mündericâtı ve kendilerinin mu-
hakemeten vaki’ olan ikrarlarıyla anlaşılmıştır. Merkumûnun hareket-i sabiteleri Ceza Kanunu’nun yüz otuz sekizinci 
maddesine muvafık bulunmuş olduğundan madde-i mezkur hükmüne tevfikan seksen değnek darbıyla beraber birer 
sene pranga-bend edilmelerine ve onbaşı rütbesini haiz bulunan Hakkı’nın müceddeden nefer kaydına ve ancak mer-
kumûnun mükerreren firar etmiş efraddan olduğu anlaşılamayıp bu suretle hareketlerinde görülen esbab-ı muaffife-i 
takdiriye nazar-ı dikkate alınarak Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin kırk yedinci maddesinin son fıkrasına tevfikan 
pranga-bend cezasının iskatıyla hadd-i asgari olan seksen değnek darbdan sonra hemen cepheye sevkleri zımnında 
Antalya Şubesine teslimlerine 10 Rebiülevvel 39 ve 22 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar verildi. 22 Teşrinisani 
36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 24
Esas Numarası : 31

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznun-ı merkumândan Hüseyin oğlu Sadık onbaşı rütbesiyle ve nezdinde beş 
nefer-i müsellah efrad ile sevkine memur olduğu kırk dört askeri Ahz-ı Asker Şubesinden tesellüm ederek yola çı-
kardıktan sonra ellerini çözmek ve nakit mukabilinde bazısına izin vermek suretiyle bunların firarını ihzar ve teshil ve 
efrad-ı merkumeden dokuzunu Kırkgöz Köprüsü’nde ve mütebakisini dahi Kuz köyünde firar ettirmiş olduğu ve bu 
vaka üzerine kendisinin dahi firar ederek ahiren teslim-i nefs ettiği kendisinin ikrarı ve diğer maznunun aleyh Mu-
rad’ın suret-i beyanâtıyla sabit olduğundan fiilinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen azam-ı cürmü olan firarından 
naşi Askeri Ceza Kanunu’nun yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan seksen değnek darbına ve bir sene müddetle 
pranga-bend ve kaydının tecdid olmasına ve diğer maznun Murad’a gelince merkum Onbaşı Sadık’ın emrine tabi’ ve 
esbab-ı firar onbaşı-ı merkum tarafından vuku’a getirilmesine nazaran merkumun fiilinde asar-ı cürm görülememe-
sine ve firarı dahi vuku’ bulmamasına binaen onun dahi beraetiyle kıta-i askeriyesine sevkine 23 Rebiülevvel 39 ve 24 
Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verildi. 24 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 25
Esas Numarası : 30

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznun-ı merkum Yordan’ın düşman hukuk-ı askeriyesinde bulunarak müsella-
han devlet-i metbuuna karşı silah istimal ettiğine dair kanaat-bahş-ı vicdan delâil-i kanuniye tahakkuk etmediğinden 
beraetine ve ancak kendisinin düşman istilasına maruz memâlik-i meşgulede hayli ikametten sonra Antalya’ya gel-
mesine ve hin-i vürudunda düşman askerlerine mahsus melbusat görülmesine nazaran hissiyât-ı tabiiyet ve sadakati 
şüpheli görüldüğünden ve buranın sahil olması itibariyle bu kabil eşhasın burada devam-ı ikameti mahzurlu bulunma-
sından naşi ahvâl-i hazıranın indifaına değin Eğirdir’in Can Adası’nda ikametine 16 Rebiülevvel 39 ve 27 Teşrinisani 
36 tarihinde müttefikan karar verildi. 27 Teşrinisani 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 26
Esas Numarası : 20

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere merkum Kirkor’un musırran vaki’ olan inkarına rağmen maa’l-kasem ve huzuren 
istima’ edilen şahit Adanalı Ramazan oğlu Polis Abdulkadir Efendi ile Ali Kaptan oğlu İsmail Hakkı’nın vuku’ bulan 
şehadet-i kasemiyesiyle münkir-i merkum Kirkor’un, Fransız işgal-i askerisi altında bulunan Adana’da devlet-i mer-
kume sufuf-ı askeriyesine girerek silah bedest olduğu halde ifa-yı hizmet ettiğinin anlaşılmasına ve merkumun harb-i 
umumi esnasında Afyonkarahisarı’ndan tehcir edilerek Suriye’ye gönderilmiş eşhastan olmasından akib-ı mütarekede 
düvel-i itilafiyeye izhar-ı sadakat ederek hissiyat-ı milliyesine tebean ahz-ı intikama sai eşhas misillü merkumun da 
Adana’ya giderek devlet-i metbuası, millet-i hakimesi aleyhinde istimal-i silah ve ika’-ı mezalim eden kesandan olduğu 
kanaat-ı vicdaniye hasıl olmasına ve ahiren merkum meskat-ı re’si olan Afyonkarahisarı’na avdetinde orada bulunmuş 
olan İngilizlere iltihak ederek kezalik İngiliz elbise-i askeriyesiyle ifa-yı hizmet ve tercümanlık ettikten başka millet-i 
Osmaniye hakkındaki efkar ve beyanâtı malum ve aşikar olan devlet-i merkume amalini mürevvic amal ve makasıd 
takib ettiği kendisinin eşhas-ı muzırradan olduğu ve seyr-i seyahat hakkındaki nizamât-ı devlet hilafına olarak vesi-
kasız dahil ve sahil-i memâlik-i Osmaniye’de dolaştığı ve buraya dahi bu tarzda geldiği Karahisar Mutasarrıflığının 
cümle-i ihbarâtından bulunmasına nazaran merkum Kirkor’un bilad-ı Osmaniye’yi işgal-i ecnebi altına koymak ve 
millet-i İslamiyeden intikam almak kastıyla düvel-i muharibeye arz-ı hizmet etmesi ve bunlara tercümanlık ve suver-i 
saire ile devletin emniyet-i dahiliyesini muhil surette casusluk suretiyle hıyanet-i harbiyede bulunduğu delâil-i mesrude 
teyidatıyla derece-i sübuta isal edilmiş ve hareketi Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin elli dördüncü maddesinin zeyli ve 
Hıyanet-i Harbiye hakkındaki Kanun’un on dördüncü maddesinin beşinci bendine muvafık bulunmuş olduğundan 
maddeteyn-i mezkureteyn hükmüne tevfikan merkum Kirkor’un salben idamına 16 Rebiülevvel 39 ve 27 Teşrinisani 
36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 27 Teşrinisani 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 27
Esas Numarası : 15

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Usatın vürudu şayiası üzerine vazifelerini terk ederek firar ettikleri iddiasıyla maznunun aleyh Akseki Jandar-
ma Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Necib ve Ahz-ı Asker Şube memuru Yüzbaşı Osman Nuri Efendiler haklarında icra 
kılınan muhakeme neticesinde mumaileyhimadan Osman Nuri Efendi’nin usatın merkez kazaya duhulünden iki gün 
akdem haysiyet-i askeriyeleri hilafına ve Jandarma Kumandanı Necib Efendi’nin bi’l-fiil inzibata ve takrir-i emn ve 
asayişe memur olduğunu bildiği halde, Teşrinievvelin altıncı günü merkez kazadan firar ederek Manavgat’a geldikleri 
ve bu yüzden kazanın müdafaa kuvasını inhilale uğrattıkları tahkikat-ı cariyeden mütehassıl kanaat ve istima’ kılınan 
şahit Şube Reisi İsmail Hakkı ve Jandarma Tabur Kumandanı Lütfi Beylerin maa’l-yemin vaki’ olan şehadetleriyle 
anlaşılmıştır. Her ne kadar mumaileyhimadan Osman Nuri Efendi'nin i’ta ettiği müdafaasıyla bâ-karar-ı muhakeme 
Tabur Kumandanlığından celb edilen Necib Efendi’nin müdafaanamesinde mukavemet imkanı mefkud ve şahsen 
maruz-ı tehlike olduklarını bildikleri cihetle beyhude usat yedine düşmemek korkusuyla kaza merkezinden kaçtıklarını 
dermiyan etmekte iseler de şahsen hayat ve sıhhatlerinin tehlikeye maruz kaldığı hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak 
delâil mevcut olmadığı gibi Necib Efendi’nin daha erkenden muhaberat-ı telgrafiye mevcut iken Tabur Kumandanını 
ve Ahz-ı Asker Şube reisi haberdar ve usat ile temas peyda etmeden ve hatta usatın kazaya takarrüb edip etmedikle-
rine dair keşfen bir güna malumât istihsal eylemeden fürceyab-ı firar olduğu ve bunun üzerine Yüzbaşı Osman Nuri 
Efendi’nin de firar eylediği emr-i mütehakkik bulunmuş olup bunlardan Osman Nuri Efendi firar hususundaki su-i 
hareketini bi’l-ahire kıta-i askeriyeye iltihak ve müdafaaya iştirak etmek suretiyle tadil ve bu tarikle kısmen vazife-i 
askeriyesini son zamana kadar ifada sabit kadem bulunmuş ve Necib Efendi ise hiçbir çare-i askeri inzibatiye müracaat 
etmeyerek firar etmesi ve Manavgat’a gelip keyfiyetten Tabur Kumandanını haberdar edip geri avdet etmesi telgraf 
başında kendisine ihtar olunduğu halde nezdine verilen kuvvetin altı kişi raddesinde cüz’i



42

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



43

Isparta İstiklal Mahkemesi

bir kuvvet olduğu bahanesiyle yine mahall-i memurîne gitmiyerek kendisi merkez livaya celb ettirmeğe sebebiyet 
vermek gibi ahvâli kendisinin iktidar ve kabiliyet-i askeriyeden ve hassaten amirinin emrini infaz etmemek gibi ita-
atsizlik ve muamelât-ı resmiye ile tehlike-i vakıa karşısında zaaf ve aciz göstermesi ve hiçbir hayatiyet ve faaliyet-i 
askeriye ibraz edememesi itibariyle, vücudundan istifade imkanı külliyen mefkud bulunmakla kanun-ı mahsusuna 
tevfikan mumaileyhin vazife-i muvazzafasına hitam verilerek tekaüde sevkine ve Osman Nuri Efendi’nin muahharan 
gösterdiği gayret dolayısıyla tecziyesi muvafık görülemediğinden şimdiye kadar geçen müddet-i mevkufiyeti ceza-yı 
kafi addolunarak beraetine 16 Rebiülevvel 39 ve 27 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 
27 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 28
Esas Numarası : 34
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere merkum Nureddin’in sevk olunduğu kıtaat-ı askeriyeden tevarih-i muhtelifede 
on defa firar ettiği ve en nihayet hatt-ı harbde bulunan Uşak Cephesindeki Yüz Yetmiş Altıncı Alaydan firar ettiği 
bi’l-muhabere Elmalı Kaymakamlığından mevrud Ahz-ı Asker Şubesi kayd-ı resmisiyle ve son firarı zamanında köy-
lerde dahi cephede askerin bozulduğundan bahisle telkinât ve ifsadâtta bulunduğu maa’l-yemin istima’ kılınmış olan 
şahit Korkudeli Jandarma Kumandanı Hüseyin Avni ve Karakol Kumandanı Ali’nin ihbar ve şehadâtı ve bu husus 
hakkında tanzim olunan zabıt varakası mündericâtı delaletiyle anlaşılmıştır. Merkumun şimdiye kadar daima firarla 
vakit geçirerek hiçbir kıtada ifa-yı hizmet etmemesine ve son defa intisab ettiği Yüz Yetmiş Altıncı Alaydan silah ve 
eşya-yı miriyesiyle gelmesi ve halkın müdafaa-i memleket için askerliğe olan hissiyât ve temayülâtını tahvil edecek 
surette telkinâtta bulunması merkum hakkında esbab-ı müşeddideden görülmüş olduğundan 14 Temmuz 332 ve 24 
Temmuz 330 tarihli Kanun-ı Muvakkat’ın ikinci maddesine tevfikan idamına 17 Rebiülevvel 39 ve 28 Teşrinisani 36 
tarihinde müttefikan karar verildi. 28 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 29
Esas Numarası : 32

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere merkum İbrahim Uşak Cephesinde bulunan ve hatt-ı harbe girmiş olan Yüz 
Yetmiş Altıncı Alaydan teçhizat-ı harbiyesiyle memlekete geldiği ve bi’t-takib derdest olunduğu şube kayd-ı resmiyle 
ve maa’l-yemin istima’ kılınan şuhûdun şehadâtı ve evrak miyanında mevcut zabıt varakası mündericâtıyla anlaşılmış 
ve ancak merkumun ilk defa firar ettiği ve zaman-ı firarında şekavet ve sair güna ef ’al-i memnu’aya süluk etmemesi 
merkumun irtikab ettiği ve mucib-i idamı olan fiilinde esbab-ı muhaffife-i vicdaniye tahassul etmiş olduğundan Askeri 
Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan seksen değnek darbıyla cepheye sevkine 17 Rebiülevvel 
39 ve 28 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar verildi. 28 Teşrinisani 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 30
Esas Numarası : 37
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere Korkudeli kazasının Pazar karyesinden Ahmed oğlu 313 tevellüdlü Ali’nin muh-
telif tarihlerde mensub olduğu Yüz Yetmiş Altıncı Alaydan firar ettiği Korkudeli Mıntıka Kumandanlığının 25 Teşri-
nisani 36 tarihli müzekkeresi bâlâsında muharrer kuyudât-ı resmiyeden anlaşılmış ve beraberinde götürdüğü silahını 
ahere füruht ve cephanesini sarf ve istihlak ettiği ve ba’dehu silahın satıldığı mahalden ahz edildiği ve kezalik müzek-
kere-i mezkur ve nefer-i merkumun muhakemeten vaki’ olan ikrarıyla sabit olduğundan ve firarilerin dehaleti hakkın-
da merkumun meskun olduğu Pazar karyesinde yapılan ilan ilmuhaberi henüz vürud etmemiş ve nefer-i merkumda 
kendisi dehalet eylemiş olduğundan hakkında görülen esbab-ı muhaffifeye binaen, iki yüz adetten ibaret bulunan 
fişenklerin fiyat-ı hazıra üzerinden esmanının zamanen kendisinden ahzına vuku’ bulan firarından naşi Askeri Ceza 
Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan seksen değnek darbıyla bir sene pranga-bend edilmesine19 
Rebiülevvel 39 ve 30 Teşrinisani 36 tarihinde müttefikan karar verildi.

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 31
Esas Numarası : 40
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Antalya’nın Duraliler karyesinden İbrahim oğlu Hüseyin Antalya’nın Şeyhşecaaddin mahallesinden Hasan 
oğlu Mustafa, Antalya’nın Pazaravdanı karyesinden Osman oğlu İsmail Millo’nun Dağ mahallesinden Ali oğlu Meh-
med Ali ve karye-i mezkureden Ali oğlu Tahir ve mezkur karyeden Hasan oğlu İbrahim ve Mehmed Ali oğlu Hüseyin 
ve Bekir oğlu Mustafa ve Osman oğlu Hüseyin ve İsmail oğlu Ahmed’in kıtalardan firar eyledikleri cihetle maznunen 
mahkememize sevk edilerek icra kılınan muhakemeleri neticesinde merkumûnun firar eyledikleri tahakkuk etmekte 
ise de kendilerinin bi’r-rıza dehalet ve teslim-i nefs etmiş olduklarının anlaşılmasına ve bir kısmının mıntıkamız na-
mına verilmiş olan müddet-i mehl zarfında isbat-ı vücud ettikleri ve bir kısmının da aşair-i seyyareden olup ilandan 
haberdar olamadıkları anlaşıldığı cihetle merkumûnun fiillerinde esbab-ı muhaffife görüldüğünden atiyen firarları 
halinde bu ciheti nazar-ı dikkate alınmak üzere cümlesinin muafiyetine ve ol vechle künyelerine işaret olunmak üzere 
i’lamlarıyla maan kendilerinin şubeye teslimlerine 20 Rebiülevvel 39 ve 1 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar 
verilerek tefhim kılındı. 1 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 32
Esas Numarası : 39
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere merkum Mehmed’in suret-i ihbar dairesinde asker firarisi Sarsaklı Ali ve Rama-
zan’ın kendilerini serbest bırakmak için rüşvet alarak elde edilmiş olan firari-i merkumânın salıverdiğine dair temin-i 
vicdana kafi delâil-i kanuniyenin fıkdanına ve merkumun mahall-i memuriyetince yapılan tahkikatla da bir güna su-i 
hali olduğunun anlaşılamamasına binaen beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı surette tahliyesine 25 
Rebiülevvel 39 ve 5 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 5 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 33
Esas Numarası : 44

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunlardan Ağva karyesinden asker Ali oğlu Ali’nin her nasılsa akdemce kıta-
sından firar ettiği ve dehalet etmek üzere nadimen avdetle şubeye gideceği esnada yakalandığı ve bir gece diğer maznun 
Giridli Mustafa’nın hanesinde misafir kaldığı kendisinin ikrarlarıyla anlaşılıyor ise de bunlardan Ali’nin esasen hizmet 
bölüğü ve gayr-ı müsellah efraddan olmasına ve firarı tekerrür dahi etmemesine ve bu kere kendisinin bi’r-rıza buraya 
gelmiş olduğunun tahakkuk etmesine ve Giridli Mustafa’nın dahi mücerred-i merkumu ihfa etmek suretiyle hanesi-
ne kabul ettiğinin sabit olamamasına binaen her ikisinin beraetine ve Ali’nin derhal tahliyesiyle şubeye teslimine 25 
Rebiülevvel 39 ve 5 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek tefhim kılındı. 5 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 34
Esas Numarası : 38
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunlardan Niyazi Çavuş’un Gebiz Nahiyesi Jandarma Karakol Kumandan-
lığında ifa-yı hizmet ettiği zamanda nahiye-i mezkure muzafatından ve merkumun müstahdem bulunduğu karakol 
mıntıkasına tabi’ kura halkından sinn-i mükellefiyete dahil olup el-yevm hükmü cari olan seferberlik müddeti zarfında 
firari ve bakaya olarak karyelerinde bulunup hükümetçe taharri ve takip edilmekte bulunan na-mahdut efrad-ı aske-
riyeyi vakit ve zamanıyla celb ve cem’ ederek şubelerine sevk ve teslimi akdem vezaifinden olduğu halde işbu vezaif-i 
kanuniyesine karşı iğmaz-ı ayn ederek bu uğurda menafi’-i şahsiye takibine koyularak kura Heyet-i İhtiyariyesi tarafın-
dan şubeye sevk olunmak üzere merkum Niyazi Çavuş’a teslim edilmiş bulunan efraddan para alarak serbest bıraktığı 
ve birçok efrad-ı askeriye göz önünde dolaştığı ve ez-cümle karakol civarında bulunan Nuri Efendi’nin mukattaında 
çalışan ve kısm-ı azamı firari ve erbab-ı ceraimden olduğu cereyan-ı tahkikat ile anlaşılan eşhas hakkında sevk-i men-
featle bir güna takibatta bulunmayarak kuva-yı umumiye-i devleti zaafa uğrattığı istihlas ve istiklal-ı vatan ve hilafet 
emrindeki makasıd-ı milliye-i katiyeyi ihmal ve menafi’-i şahsiyesini bu emr-i mukaddese takdim eylediği ve bundan 
başka halk üzerinde cebr ve şiddet ve zulm ve vahşet icra bu uğurda ahali ve muhtarânı darb, hapis ve tedhiş eylediği 
ve Macar mahallesinden Molla İbrahim kerimesi Şerife’yi ölüm derecesinde şediden darb ve işkence ve Hasan zevcesi 
Hatime nam kadını ırzına tasallut maksadıyla aşar ambarına hapsettiği
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ve’l-hasıl merkumun Karakol Kumandanlığında bulunduğu zaman zarfında sinn-i mükellefiyet dahilinde bulunan 
on beş, on altı nefer göndermekle iktifa ederek yüzlerce efradı menfaat-ı hasise mukabilinde firari ve na-mevcud 
göstermek suretiyle hizmet-i mükellefe haricinde bıraktığı ve muhtarân vasıtasıyla halktan para toplayarak köylüyü 
harac-güzar bir hale koyduğu ve muhtarânın mührünü dahi alarak istediği şekil ve surette ilmühaberler tanzim etti-
rip ma-fevk devairi hilaf-ı vaki’ şehadetnameler ile iğfal etmiş olduğu ve bir deve meselesinde yirmi beyaz mecidiye 
aldığı istima’ edilen ve evrak-ı tahkikiyede mazbut ifadeleri kıraat edilen şuhûdun ale’d-derecât ihbarâtı ve merku-
mun düçar-ı zulm ve gadri olan kesanın hazıran vaki’ olan müddeiyatı ve maznun-ı diğer Talat’ın ve merkum Niyazi 
Çavuş’un tevilen vaki’ olan ifadeleriyle derece-i sübuta vasıl olmuştur. Merkumun kasden ve bi’l-ihtiyar ika’ eylediği 
salifü’z-zikr ceraim-i muhtelifeden azam-ı cürmü olan kuvve-i umumiye-i devleti tenkis ve efrad-ı askeriyeyi rüşvet 
mukabilinde serbest bırakarak muhit-i memuriyetini haraca bağlamasından dolayı hareketine temas eden 12 Şevval 
332 ve 21 Ağustos 330 tarihli Kanun-ı Muvakkat’ın birinci maddesine tevfikan merkum Niyazi Çavuş’un idamına ve 
diğer maznun jandarma Talat’ın dahi merkum Niyazi Çavuş’un ef ’aline iştirak ve efrad-ı askeriye hakkında istihsal 
olunan ilmühaber ve şehadetnameleri bi’z-zat yazarak hilaf-ı vaki olduğunu bildiği bu muamelattan amirini haberdar 
etmeyerek ve Niyazi Çavuş’un efrad-ı askeriyeyi rüşvet mukabilinde serbest bıraktığını bildiği halde, bundan dahi 
tabura malumat vermemek suretiyle Niyazi Çavuş’un irtikab ettiği ef ’al-i memnuada fer’an zî-medhal olduktan başka 
karakola celb edilen Hatime kadına karşı muhill-i namus ve tecavüzâta cüret-yab olduğu kezalik istima’ edilmiş olan 
şuhud-ı muhallefenin şehadet-i vakıasıyla anlaşıldığından ve Askeri Ceza Kanunnamesi’nde bu kabil fer’an zî-medhal 
olan efrad hakkında sarahat-ı kafiye bulunmadığından Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin kırk beşinci maddesinin bi-
rinci fıkrasına tevfikan ve fail-i asli hakkında tayin edilmiş olan idam cezasının muadili bulunan on sene kürek cezası 
ile mahkumiyetine, 25 Rebiülevvel 339 ve 5 Kanunıevvel 336 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen 
tefhim olundu. 5 Kanunıevvel 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 35
Esas Numarası : 43
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznun-ı merkumândan Osman oğlu Musa’nın evkat-ı muhtelifede intisab 
ettirildiği kıta-i askeriyesinden defaât ile firarı vuku’ bulduğu ve irtikab ettiği işbu firar cürmünü hidemat-ı gayr-ı 
müsellahada istihdam olunduğu bir sırada vukua getirdiği ve bu kere de merkumun arz-ı teslimiyet eylemiş bulunduğu 
tahkikat-ı vakıa ve şubeden mehuz meşruhatlı künye pusulasından anlaşılmakla Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz 
otuz sekizinci maddesine tevfikan seksen değnek darbdan sonra cepheye sevkine ve diğer maznun Şaban’ın mukadde-
ma tayin edilen müddet-i mehile zarfında teslim-i nefs eden eşhastan olduğu cihetle kıtasına sevki akdemce karargir 
olmuşken merkumun bu defa sehven gönderildiği tahakkuk etmekle merkum hakkında tayin-i cezaya mahal olmadı-
ğına ve diğer firari Hasan Ali’nin derdestinden sonra kıtasına gönderilip el-yevm mevcut olmadığı şubeden ifade kı-
lınmakla, merkum hakkında dahi atiyen icabat-ı kanuniyeye tevessül edilmesine 26 Rebiülevvel 339 ve 6 Kanunıevvel 
336 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim olundu. 6 Kanunıevvel 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 36
Esas Numarası : 36
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı lede’l-müzakere maznunun aleyh Doktor Mehmed Tevfik Bey’in mürtekib olduğu cürm, itaat-ı askeriye 
hilafına olarak bila-mezuniyet işgal-i ecnebi altında bulunan Suriye’ye gitmiş olması keyfiyeti, vazife-i askeriyesinin 
ifasına mütedair olup bundan dolayı mensup olduğu fırkanın Divan-ı Harbince muhakeme edilmekte bulunmasına ve 
kendisine isnad edilen işbu maddenin aslen ve mahiyeten Divan-ı Harbin cümle-i vazaifinden olup mahkememizin 
dahil-i daire-i salahiyeti olan mesailden olmadığı cihetle evrak-ı mevcudenin Elli Yedinci Fırka Kumandanlığına tes-
yarına ve kendisinin dahi mezkur kumandanlığa gönderilmek üzere Havali Kumandanlığına müzekkere tastirine 26 
Rebiülevvel 339 ve 6 Kanunıevvel 336 tarihinde müttefikan karar verildi. 6 Kanunıevvel 336

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 37
Esas Numarası : 44
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere Antalya’nın Acemhane mahallesinden Bedros oğlu Eteni hakkında cereyan eden 
muhakeme neticesinde merkumun serseriyane bir surette ötede beride dolaştığını ve ezhan-ı umumiyeyi tahdiş edecek 
surette işaât-ı kazibede bulunduğu ve İtalyan askeri gidip yerine Fransız askeri gelmiş gibi sözlerle işgal ordusuyla 
Hükümet-i Osmaniye beyninde zemin-i ihtilaf olabilecek ahvâle sa’y ettiği ve kendisinin akdemce fiil-i şeni’ madde-
sinden üç sene kürek cezasına mahkum olup müddet-i mahkumiyetini bi’l-ikmal tahliyeden sonra muhill-i iffet ve 
namus meslek takib eden eşhastan bulunduğu, tahkikât-ı evveliye evrakında mazbut ifadeleri inde’l-muhakeme kıraat 
edilen kesanın ihbarât ve şehadâtıyla sabit olduğundan merkumun halen gayr-ı mukayyed ve serbest gezmesi emniyet 
ve asayiş noktasından cevaz görülemediğinden ahvâl-i hazıranın indifaına değin Eğirdir Gölü üzerinde Can Adası’nda 
ikametine 27 Rebiülevvel 39 ve 7 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 7 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 38
Esas Numarası : 35
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet maznunun aleyh Kağras karyesinden Abdurrahman oğlu Hafız Bekir Efendi hakkında cereyan 
eden tahkikât netayicine nazaran maznun-ı mumaileyhin ihbarât-ı vechle dahil-i memlekette amil-i isyan ve nifak ve 
irtica olduğuna dair delâil-i kanuniye tehassul edememiş ve mumaileyh hakkında usattan olup ahiren Kuvve-i Te’di-
biyeye dehalet ve istiman eden ve akdemce esna-yı rahta kendisini soyarak nukud ve eşyasını gasb eden Mehmed Efe 
nam şahsın vaki’ olan ihbarının mahz-ı kizb ve iftira olduğu tezahür etmekle mumaileyh Bekir Efendi’nin beraetiyle 
tahliyesine ve zaman-ı mevkufiyetinde merkum Mehmed tarafından ahz ve gasb ettiğini iddia eylediği hayvan ve 
zehair hakkında hukuk-ı şahsiye noktasından mahkeme-i aidesine müracaatta muhtariyetine 27 Rebiülevvel 39 ve 7 
Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan verilen karar canib-i riyasetten alenen tefhim kılındı. 7 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 39
Esas Numarası : 45
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere Antalya’nın Ahiyusuf mahallesinden ve kereste ticaretiyle meşgul Mısırlı Meh-
med oğlu Mursi Efendi müdafaa-i memleket noktasından ittihaz olunan tedabir-i milliyeyi ihlal kasdıyla tefevvühât 
ve ifsadâtta bulunduğu ihbar olunan Mursi Efendi hakkında icra kılınan muhakeme-i aleniye neticesinde mumai-
leyhin ihbar-ı vechle ef ’al-i memnua-i mezkureye ictisar ettiği usulen rehin-i sübut olamamış ve zabıtaca hakkında 
memleketin âti ve istikbali noktasından bir tehlike teşkil etmek ihtimali olduğu kayd ve tesbit edilememiş olduğundan 
mumaileyhin beraetine 29 Rebiülevvel 39 ve 9 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 9 
Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 40
Esas Numarası : 42
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyhimden Antalya livasının Finike kazasında mukim kasaplık ve 
celeplikle iştigal eden tebaa-i Yunaniyeden Papa Yuvani’nin misafiri bulunduğu kasaba-i mezkurede hakk-ı müsafe-
retini su-i istimal ederek inde’t-taharri hanesinde zuhur eden eşya miyanında elde edilmiş olup ale’l-usul katib-i adl 
marifetiyle tercüme ettirilen ve kısmen mündericâtı kapalı ve şifreli olup ale’t-tamam tercümesine muvaffakiyat hasıl 
olamayan tevarih-i muhtelifede namına mevrud mektuplar mündericâtından maznun-ı merkumun devlet-i metbuası 
nam ve hesabına ve bir cemiyet-i hafiye-i ihtilaliyenin amal ve makasıdını tervic yolunda muhabere ve münasebette 
bulunduğu mekatib-i mezkur ile ve bu miyanda zuhur eden ve mündericâtı Bizans kahramanlığı unvanını izafe eyle-
diğini haki bir kıta kartvizit muhteviyatından merkumun işbu amal ve makasıd-ı leimenin an-ı husulünde hakimiyet-i 
Yunaniyeyi temsil için devlet-i merkumeye mahsus bayrak ihzar ve hanesinde ketm ve ihfa eylediği ve bundan başka 
düşman askerlerine mahsus ceket, mahmuz ve torbanın dahi hanesinde bulunduğu ve başkaca bir de bomba infilakına 
mahsus iki adet fitil zuhur ettiği ve geçen sene kendisini tedavi ettirmek maksadıyla azimet eylediği İzmir’de fevkalade 
mazhar-ı ihtiram olarak kendisini işgal ordularına mahsus otomobillerle gezdirildiği ve kıtaat-ı askeriye miyanında 
elbise-i askeriyeyi labis olduğu
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halde bir müfreze-i askeriyeye talim ettir[ir] vaziyette aldırdığı resimlerden, merkumun asakir-i Yunaniye efradından 
olarak mahza Devlet-i Âliye aleyhinde ika’-ı fesad ve casusluk maksadıyla Finike’ye gelerek ihtiyar-ı ikamet ettiği 
marrü’l-beyan mekatib ve kartvizit ve muhtelif eşkaldeki alınan fotoğrafları delaleti ve fotoğrafçı Hasan Ragıb ve refiki 
tarafından mu’ta rapor teyidâtı ve mebhus bayraklar ve eşya-yı askeriye mevcudiyetiyle sabit olmuştur. Binaenaleyh Yu-
nan amalini tervicen Devlet-i Osmaniye aleyhinde casusluğa ictisar ederek Yunan ordusuyla muhabere ve münasebette 
bulunduğu anlaşılmış olan merkum Yuvani’nin hareketi Hiyanet-i Harbiye Kanunu’nun on dördüncü maddesinin 
beşinci fıkrasına mutabık ef ’’al-i cinaiyeden bulunmasına nazaran merkumun idamına ve elde edilen eşya-yı memnua-i 
muzırranın imhasına ve diğer maznunun aleyh tebaa-i merkumeden Yorgi İsteryo ve Komisyoncu Anastas’ın müstel-
zim-i mücazat ef ’ale ictisar ettiği anlaşılamadığından onların da beraetiyle tahliyesine ve tebaa-i Yunaniye hakkında 
ittihaz edilen karara tevfikan onlar hakkında da muamele ifası zımnında Mutasarrıflığa teslimine ve Vlahos’a ait olup P. 
Teşkilat memurluğunda kalmış olduğu inde’l-muhakeme anlaşılan yüz elli liranın idare-i mebhuseden alınarak sahibi 
olan Vlahos’a i’tasıyla bu babda tanzim olunacak olan zabıt varakasının mahkemeye tesyarı zımnında Mutasarrıflığa 
müzekkere tastirine 1 Rebiülahir 39 ve 11 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verildi. 11 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 41
Esas Numarası : 47
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh Sorgun karyeli, Manavgat Şube Muhafız efradından Mustafa 
oğlu İbrahim’in usatın takibine memuren gönderilmiş olan Merkez Jandarma Bölüğü efradından Kandıralı Hasan 
oğlu Süleyman’ın üzerinde bulunan elli adet fişengi havi fişenkliğini kendisinin esir sıfatıyla Manavgat’a getirdiği 
esnada ahz ve gasb ettiği ve gayr-ı eser istimal yirmi dokuzunun bi’t-taharri üzerinde zuhur ettiği şahit Hüseyin oğlu 
jandarma Mehmed Ali’nin şehadeti ve maznun-ı merkumun tevilen vaki’ olan ikrarı ve mağsub cephanenin üzerinde 
zuhur etmesiyle sabit olduğundan Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz elli beşinci maddesine tevfikan merkumun yirmi 
değnek darbıyla bir mah demir-bend edilmesine ve elde edilen cephaneliğin sahibi olan Süleyman’a iade ve teslimine 
ve istihlak ettiği yirmi bir fişengin bedelen merkumdan tahsiliyle tabur kasasına teslimine, 2 Rebiülahir 39 ve 12 Ka-
nunıevvel 36 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verildi. 12 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 42
Esas Numarası : 16
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere Konya hadise-i isyaniyesinde alakadar olduğu ihbar edilen Beyşehri ahalisinden 
Alişan zade Ziya Bey hakkında icra kılınan tedkikât ve muhaberât neticesinde gerçi mumaileyh Dersaadet’ten mak-
sad-ı ticaret uğrunda Antalya’ya geldiği anlaşılmakta ise de suret-i ihbar vechle gerek doğrudan doğruya ve gerek dola-
yısıyla isyan ile alakası bulunduğu anlaşılamadığından beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse tahliyesine ve 
Beyşehri Ahz-ı Asker Şubesi Riyasetinin telgraf-ı cevabiyesinden maznun-ı mumaileyhin el-haletü hazihi mükellefi-
yet-i askeriye dahilinde bulunması lazım gelen üç yüz on dört tevellüdlü efraddan bulunduğu bildirilmekte olmasından 
hidemât-ı vataniyesinin ifası zımnında mumaileyhin el-yevm ikametgah-ı muvakkati olan Antalya Ahz-ı Asker Şubesi 
Riyasetine teslimine müttefikan, 2 Rebiülahir 39 ve 12 Kanunıevvel 36 tarihinde karar verildi. 12 Kanunıevvel 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 43
Esas Numarası : 47
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh merkumûndan Karahasanoğulları’ndan Ömer oğlu Halil’in Bur-
dur Ahz-ı Asker Şubesine teslim olunmak üzere Tefenni Şubesinden kendisinin taht-ı kumandasında olan ve miktarı 
yedi kişiden ibaret bulunan müfreze-i askeriye ile sevkine memur olduğu altmış kişilik kafile-i askeriyenin esna-yı 
sevkinde vazife-i amiriyet ve inzibatiyesini layıkıyla ifa etmeyerek, emr-i muhafazayı acemi nefer yedine bırakarak 
işbu kafileden dokuz kişinin firarına meydan verdiği ve esna-yı rahta Kağı[l]cıklı Hasan’ın koyun sürüsünden bir re’s 
koyun sirkat ederek topladığı para mukabilinde efrada yedirdiği ve muahharan sahibinin şikayet ve müracaatı üzerine 
Burdur’da beş buçuk lira vermek suretiyle bedelini tazmin ettiği ve maznunun aleyhimden Osman oğlu Durmuş’un 
Kağılcık ve Akyaka karyelerinde ifa ettiği her iki nöbet zarfında, dokuz neferin dikkatsizlik neticesi olarak bi-gayr-ı 
kasdın firarına sebebiyet verdiği kendilerinin muhakemeten vaki’ olan ikrarlarıyla sabit olduğundan bunlardan Halil’in 
azam-ı cürmü olan koyun sirkatinden dolayı hareketine temas eden Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin iki yüz yirmi 
dördüncü maddesine tevfikan bir sene müddetle hapsine ve ancak kable’l-hüküm mutazarrırın zararını tazmin etmiş 
olduğundan kanun-ı mezkurun iki yüz otuzuncu maddesinin zeyline tevfikan iki sülüsünün bi’t-tenzil mütebaki dört 
mah hapsine ve Osman oğlu Durmuş’un dahi hareketin temas ettiği Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz kırk altıncı 
maddesine tevfikan otuz değnek darbına ve Bekir oğlu Ali ve Hasan oğlu Abdurrahman ve Mustafa oğlu Emin ve Ab-
durrahman oğlu Mehmed ve Bayram oğlu Hasan’ın ceza-yı kanuniyi müstelzim fiil ve hareketleri anlaşılamadığından 
onların da beraetine ve tahliyeleri lüzumunun Merkez Kumandanlığına tebliğine, 4 Rebiülahir 39 ve 14 Kanunıevvel 
36 tarihinde müttefikan karar verildi. 14 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 44
Esas Numarası : 46
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunân-ı merkumân Ahmed oğlu Mehmed ve Mustafa oğlu Mustafa’nın üç 
yüz üç ve üç yüz yedi tevellüdlü efraddan ve el-yevm silah altına davet edilmiş efraddan olmadıkları Ahz-ı Asker 
Şubesi Riyasetinin iş’ar-ı telgrafisinden ve merkumânın üç yüz on beş senesinde Alaiye’nin Kızılot karyesinden Mus-
tafa’nın hanesini basmak maddesinden Alaiye Bidayet Ceza Mahkemesince haklarında tahkikat icra edilmekte olduğu 
ve aleyhlerinde tevkif müzekkeresi sadır olduğu mahkeme-i mezkure riyasetinin der-kenarından anlaşıldığından ve 
merkumânın asker firarisi olmaması itibariyle akdemce irtikab ettikleri hane basmak fiilinden naşi mahkememizce 
muhakeme icrası zat-ı maslahat itibariyle haric ez-vazife bulunduğundan ve bu kere derdestlerinde müfrezeye silah is-
timal etmeleri keyfiyeti azam-ı cürmleri olan hane basmak maddesine ait dava ile tevhiden rü’yeti icab eden mevaddan 
bulunmakla merkumân ile maan evrak-ı mevcude-i davanın Alaiye Bidayet Mahkemesine tevdiine, 5 Rebiülahir 39 ve 
15 Kanunevvel 36 tarihinde müttefikan karar verildi. 15 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 45
Esas Numarası : 49
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznun-ı merkumûn Ali oğlu Ahmed ve Hüseyin oğlu Mehmed ve Hasan Hü-
seyin oğlu Mehmed ve İbrahim oğlu Mehmed Ali ve Abdi oğlu Ali ve Hasan oğlu Ali’nin Akseki Ahz-ı Asker Şu-
besinden vuku’ bulan davete icabetle sevk olundukları esnada yoldan firar ettikleri ve muahharan dahi teslim-i nefs 
ettikleri kendilerinin ikrarı ve Akseki Kaymakamlığının tahriratı mündericâtıyla anlaşılıp ancak efrad-ı merkume-
nin mükereren ve cepheden müsellahan firar etmiş efraddan bulunmamaları hasebiyle haklarında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriye görüldüğünden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan yirmi beşer değnek 
darbıyla şubeye teslimlerine ve keyfiyetin künyelerine işaret olunmak üzere darb hakkındaki hükmün tenfizinden 
sonra i’lamlarının kezalik Şube Riyasetine teslimine, 5 Rabiülahir 39 ve 15 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar 
verildi. 15 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 46
Esas Numarası : 51
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Maznunun aleyh Bayındırlı Gavur Hasan’ın meşru’ bir esbab-ı maişet takib etmeyerek hükümet nazarında 
şüpheli bir tarzda kaçakçılık gibi halen vukuuna cevaz verilecek ahvâl-i na-layıkada bulunduğu, Kaş Kazası Kayma-
kamlığının iş’arıyla mertebe-i sübutta görülüp merkum hakkında muayyen bir cürm-i mahsus tahakkuk etmemekte ise 
de salifü’l-beyan su-i halinden naşi merkumun serbest bir surette imrar-ı hayat etmesi içinde bulunduğumuz vaziyet-i 
harbiye ilcasıyla gayr-ı caiz görülmüş olduğundan ahvâl-ı hazıranın indifaına değin merkum Hasan’ın Eğirdir Gölü 
üzerinde kain Can Adası’nda ikametine ve bu suretle merkumun vücudundan süduru muhtemel mazarratın tahdidine 
6 Rebiülahir 39 ve 16 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 6 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 47
Esas Numarası : 53

 Reis Aza Aza
 Hamit Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Kıta-i askeriyelerinden mükerreren firar eylediklerinden dolayı maznunun aleyh Finike kazasının Sarıkavak 
karyesinden Mehmed oğlu İsmail ve Kargın karyesinden Hasan oğlu İsmail ve Yenice karyesinden Veli oğlu Ali ve 
Kuz karyesinden Ali oğlu Yusuf ve Andiya karyesinden Mehmed oğlu Veli ve Belen karyesinden İsmail oğlu İbrahim 
ve Yalınlı karyesinden Hüseyin oğlu Kerim ve Ali oğlu Mehmed ve Kuz karyesinden Ahmed oğlu Derviş ve Akçaeniş 
karyesinden İbrahim oğlu Hasan ve Abdullah oğlu Ali, Söğle karyesinden Çıplak Ahmed oğlu Veli ve Nasuh oğlu 
Hüseyin ve Halil oğlu Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûnun heyet-i mah-
kemece firari ve bakaya efradın dahaleti için tayin olunan on beş gün müddet-i mehile zarfında teslim-i nefs ettikleri 
veya bu müddetin hitamından sonra derdest olundukları vazıhan tahakkuk ve taayyün edememekte olmasına ve maz-
nunun aleyhimin suret-i ifadâtından bir aydan beri şubeden şubeye sevk olunmak suretiyle devairde dolaştıkları nüma-
yan olarak müddet-i mehile zarfında dehalet etmiş olmaları ihtimali kavi görülmüş olduğundan, ahkam-ı kanuniyenin 
mücrimin lehine tefsiri kaidesine binaen kendilerinin beray-ı muhakeme İstiklal Mahkemesine sevk olunduklarına 
dair sudur edecek i’lam üzerine şubelerdeki kayıtlarına işaret olunduktan sonra yine firar ettikleri takdirde haklarında 
muamele-i kanuniye tatbik olunmak üzere cümlesinin adem-i mesuliyetine 6 Rebiülahir 39 ve 16 Kanunıevvel 36 
tarihinde müttefikan karar verilerek canib-i riyasetten alenen tefhim kılındı. 16 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 48
Esas Numarası : 52

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek tarik-i şekavete süluk ve bin üç yüz otuz altı 
senesi kanunıevvel mahı zarfında Gavurali Boğazı nam mahalde Karaağaç kazasının Kızılhisar karyesinden Mustafa 
Ahmedle biraderi Mehmed’in önüne geçerek elli iki lira yüzlük evrak-ı nakdiyeleriyle üç top bez ve yedi kıyye sa-
bunlarını sirkat ettikleri iddiasıyla maznunun aleyh olan Elmalı kazasının Geçmen karyesinden üç yüz on tevellüdlü 
Süleyman oğlu Mustafa ve kaza-yı mezkurun Söğle karyesinden üç yüz on dört tevellüdlü Süleyman oğlu Abdullah ve 
Serkez karyesinden üç yüz on beş tevellüdlü Veli oğlu Süleyman haklarında vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde 
ber-vech-i iddia merkumûnun müddei Ahmed ve biraderi Mehmed’in müsellahan önlerine çıkarak nukud ve eşyala-
rını cebr ve şiddet istimaliyle ahz ve sirkat ettikleri müddeiyat-ı merkumânın, maznunlar aleyhine matuf hasr-ı iddiası 
nukud ve eşya-yı magsubenin bi’t-taharri hanelerinde suret-i zuhuruna dair tahkikat-ı evveliyede mazbutü’l-esami 
eşhasın şehadâtı ve kendilerinin huzur-ı mahkemede tevilen vaki’ olan beyanâtı ve nukud-ı magsubeden kırk sekiz lira 
ile üç top hanelerinde zuhur ederek kendileriyle maan mahkemeye sevk edilmesiyle sabit olmuştur. Merkumûndan 
Süleyman oğlu Mustafa’nın evrak-ı tahkikiyeye merbut ve Ahz-ı Asker Şubesinden müstahsal künye pusulasında 
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merkumun üç yüz otuz bir senesinden itibaren zaman-ı derdestine kadar sevkolunduğu kıtaât-ı askeriyesinden dokuz 
defa firar ederek ika’ ettiği vaka-i ahire üzerine derdest olunduğu ve akdemce vuku’ bulan firarından naşi 23 Nisan 333 
senesinde Divan-ı Harbce idama mahkum edilerek tahvilen bir sene hidemât-ı şakkada istihdamına karar verilmiş 
olduğu halde ıslah-ı nefs etmeyerek firarı itiyat eder takımından bulunmuş ve şu takdire göre hakkında esbab-ı müşed-
dide gelmiş olduğundan, merkumun azam-ı cürmü olan firarından dolayı 11 Ramazan 332 ve 24 Temmuz 330 tarihli 
Kanun-ı Muvakkatin ikinci maddesine tatbikan idamına ve diğer maznunun aleyh Süleyman ve Abdullah’ın firarları 
henüz tekerrür derecesine vasıl olmamış olduğundan merkumânın cürm-i firarında esbab-ı muhaffife-i takdiriye vu-
sulüne kanaat-ı vicdaniye tahassul ettiğiden azam-ı cürmü olan kat’-ı tarik ile şekavet maddesinden dolayı Mülkiye 
Ceza Kanunnamesi’nin altmış ikinci maddesinin zeyline tevfikan beşer sene müddetle küreğe vaz’ olunmalarına ve 
üzerlerinde zuhur edip sübut-ı cürme medar olmak üzere mahkemeye tevdi’ edilip gayr-ı eser teslim mevcut bulunan 
üç bin yedi yüz doksan beş kuruşla üç top bezin sahibi olan müddeilere teslimine ve fazla iddia ettiği dört lira yedi 
kıyye sabundan dolayı müddei-i merkumun hukuk mahkemesine müracaatta muhtariyetine 8 Rebiülahir 39 ve 18 
Kanunıevvel 36 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 18 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 49
Esas Numarası : 54
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

Maznun-ı merkumûn Mehmed oğlu Ali ve Ahmed oğlu Emin ve Ahmed oğlu Mehmed’in İstiklal Mahke-
mesine sevk olunmak üzere Akseki Hükümetinden evraklarıyla maan kendilerine teslim edilen ve ahvâl-ı cürmüyeleri 
henüz anlaşılamamış bulunan dört mücrimin müsamaha ve teseyyüb neticesi olarak firarına ve işbu firarilerin suret-i 
sevki olan evrak-ı resmiyenin ve beraberinde bulunan yirmi adet Osmanlı lirasının mahv ve ziyaına bais oldukları, 
kendilerinin mübayin ifadeleri ve ahiren teslim-i nefs eden bu dört şahıstan iki kişinin hükümet-i mahalliyeye dehalet 
ederek maznunların esna-yı rahta önlerine çıkan Karazor avenesinden sekiz kişi ile vaki’ olan müsademede sarf ettikle-
rini beyan ettikleri cephanenin aynen bunlar üzerinde zuhur ederek Mıntıka Kumandanlığına teslim olunduğuna dair 
Tabur Kumandanlığından tevdi’ edilip muhakemeten kıraat edilen telgraf mündericâtıyla sabit olduğundan hapis firar 
ettirmeleri merkumûn hakkında esbab-ı müşeddide addolunarak evrak-ı resmiyenin telef ve ziyaından naşi hareketle-
rine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz yirmi altıncı maddesinin fıkra-i saniyesine tevfikan üçer mah hapislerine ve 
esas jandarma efradından oldukları anlaşılan Emin ve Mehmed’in jandarmadan kayıtlarının terkin ile Ali ile beraber 
hakkında muamele-i askeriye ifasına ve Emin ile Mehmed’den birer maaş nisbetinde başkaca ceza-yı nakdi ahzına ve 
gasb ettiklerini söyledikleri yirmi adet madeni Osmanlı altınının hamili olan Emin’den tazminiyle Hükümet-i Mahal-
liye teslimine 10 Rebiülahir 39 ve 20 Kanunıevvel 36 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek canib-i riyasetten 
alenen tefhim kılındı. 20 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 50
Esas Numarası : 12
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere tafsilat-ı lazimesi celesat-ı muhakematı natık tanzim edilen zevabıtta mestur 
ve mezkur olduğu üzere bin üç yüz otuz altı senesi Teşrinievvelinin üçüncü günü ale’s-sabah Konya Merkez vilayetine 
vaki’ olan tehacüm-i isyankar üzerine Konya Hapishanesinden fürceyab-ı firar olan Akseki kazasının Alakilise karye-
sinden Mehmed ile refakatinde bulunan Aksekili Reis oğlu Mehmed Ali ve Hacı Gökmen oğlu Ali ve Sülekli aşire-
tinden Alaiyeli Karateke Hasan ve Seydişehirli Hafız Bekir ve Huğlulu Kara Mustafa’dan mürekkep heyet-i fesadiye 
ve ihtilaliyenin Beyşehri ve Seydişehri tarikiyle Akseki kazasına duhul ve ibtida İbradı nahiyesinde tertibat ve teşkilat 
yapıldıktan ve yapılan teşkilata da bir reng-i meşruiyet vermek ve bu suretle ahali-i mutiayı kendilerine ram etmek ve 
hakikatte ise izmihlal-i milliye karşı meşru’ bir müdafaayı tazammun eden ve milli hudutlar dahilinde hayat ve istiklal-i 
milliyi ve hukuk-ı hilafet ve makam-ı mualla-yı saltanatı tahlis ahdi ile teşekkül eden ve memleketi emperyalizm ve 
kapitalizm tahakküm ve zulmünden kurtararak milleti irade ve hakimiyetinin sahibi kılmaya çalışan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini taklib ederek memlekette ihtilal ve iğtişaş ile müheyya-yı istila bulunan ve her fırsattan bi’l-istifade 
hakimiyet-i Osmaniye’yi imha ile millet-i Osmaniye’yi ribka-i esarete almak için müterakkıb-ı fırsat olan amal-i düş-
manı tervic için vasıta-i şer ve ifsad olan salifü’l-esami rüesanın şuradan buradan toplayabildikleri efrad-ı ahaliyi teslih 
ederek bir cem’-i [g]afir ile Akseki Merkez kazasını basıp Kuva-yı Te’dibiyece salben idam edilmiş olan Reis-i Kaza İb-
rahim Edhem Efendi’den gördükleri müzaharet neticesi olarak umur-ı mahalliyeye vaz’-ı yed ve tarih-i duhulleri olan 
8 Teşrinievvel 36 tarihinden itibaren icra-yı hükümete başladıkları ve bunu takiben hadise-i isyaniyeyi tevsi’ ederek 
Manavgat kazasıyla civarına musallat olarak oralarda dahi umur-ı hükümete vaz’-ı yed ve memurîn-i hükümeti darb ve 
tehdit ve hapis gibi şahsen ve fiilen tecavüzâta ictisar ve evrak-ı resmiye-i adliyeyi ve kuyudât-ı hükümeti cephane ve 
esliha debboylarını tahrip ve yağma ve iane namıyla işbu mahallerden na-mütenahi nukud ve eşya ve hayvanât-ı saire 
gasb ve garet ettikleri ve bunların takip ve tenkiline memur edilmiş bulunan müfreze-i askeriyeye silahla mukabale ve 
ellerine geçen cünud-ı Osmaniye ve jandarma efradını düşman suretinde telakki ederek hal-i esarete aldıkları eşya-yı 
askeriye ve silahlarından tecrid ettikleri cereyan-ı vakayi’ hakkında sahib-i malumat olan kesanın huzur-ı mahkemede 
vaki’ olan maa’l-yemin şehadâtı ve tanzim edilen evrak-ı tahkikiye mündericâtı ve eşhas-ı merkumenin el-yevm hal-i 
firarda bulunmasıyla vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş ve bunların amal ve niyâtının da bu merkezde olduğuna kanaat-ı 
heyet husule gelmiştir. Tarihçe-i zuhuru bu suretle derece-i sübuta vasıl olmuş olan hadise-i irticaiyenin İbradı, Akseki 
ve Manavgat havalisine sirayetini müteakib hilkat ve tıynetleri bu hadise-i elimeden cerr-i menfeate müsait olan eşhas 
miyanında bulunan hazır bi’l-muhakeme maznunun aleyhimden İbradı’da Kasab Ahmed’in hanesinde bila-mecburi-
yet akd olunan bir içtima-ı umumide, eşirra-yı merkumeye temin-i müzaheret karargir olduktan sonra ittihaz ettikleri 
Kökez Müdür-ı sabıkı Ali Cemil ve eabık Kadılardan İbradılı Şaban ve Hasan Hocazade Mustafa Efendiler ve Pehli-
van Ali Heyet-i Mebuse sıfatıyla Hak ve Halife Cemiyeti namı altında Akseki’ye gönderilip bunların da rüesa-yı usat 
ile hal-i temasa gelerek müzakere ve müşaverede bulundukları ve keyfiyet-i isyanı memlekette teyid ve te’bid etmek 
için talimat aldıkları ve bunun üzerine isyanın henüz sirayet etmemiş bulunduğu Alaiye, Manavgat, Antalya’ya telgraf-
lar çekerek Hak ve Halife Cemiyeti teşekkül ettiğinden ve maksat ve amali nef ’-i millet iktizasından olduğundan ve 
muhalefet vukuu halinde muamele-i cebriyeye tevessül olunacağından bahisle tehdidâtta bulundukları ve bunlar miya-
nında Ali Cemil ve Kağras Muallimi Mustafa Efendilerin dahi vaz’-ı imza suretiyle maksad-ı irticaa dahil bulundukla-
rı ve (........) karyesinde muallimlikle meşgul olan Mustafa Efendi vukuu sabit olamayan bir güna mecburiyet inzimam 
etmeksizin karyesine gelmiş olan usat ile refakatinde tedarik ettiği beş on şahıs olduğu halde kaza merkezine gelerek 
gaybubet etmiş olan Kaza Jandarma Kumandanı yerine kendini Jandarma Kumandanı nasb ettirip on gün kadar usata 
arz-ı hizmet etmiş bulunduğu Ali Cemil ve Şaban ve Mustafa Efendilerin merkezdeki teşkilat hakkında müdavele-i 
efkar ve ahz-ı talimattan sonra İbradı’ya avdet ve Hakk-ı Halife Cemiyeti’nde ifa-yı hizmet ve Şaban Efendi’nin Ma-
navgat’a giden asilere iltihak eylediği ve İbradı’dan müntehab salifü’l-esami eşhasın 
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azimetten sonra Kunduracı Ahmed ve Esad ve Kuvve-i Te’dibiyece idam edilmiş olan Hacı Sadık bila-mecburiyet 
Akseki’ye giderek asilere iltihak ve bunlardan Esad’ın usat lehine halkı teşci’ için alenen irad-ı nutuk ettiği ve bundan 
sonra Kadı Şaban ile birlikte İbradı ve Manavgat cihetlerinde ifa-yı hizmet ve asker erzak ve nukud-ı celb ve cem’inde 
ve’l-hasıl usatın bütün amal ve harekâtında dahil oldukları ve maznunlardan İbradılı Hayreddin dahi bi’r-rıza usata 
iltihak ile İbradı’dan Akseki’ye geldiği kendisinin ihtiyat zabiti bulunmasından Alakiliseli Mehmed’in maiyetinde 
yapacakları harekât-ı askeriyeyi idare için müşavir ve yaverlik namı altında usata irae-i tarik ve kılavuzluk ve bunların 
harekâtını idare ve teshil eylediği ve Telgrafçı Tevfik ve Telgrafçı Kadri Efendilerin bila-mecburiyet usata arz-ı hiz-
metle telgraf muhaberelerini temin eyledikleri ve Kasab Ahmed’in ber-vech-i bâlâ İbradı halkını hanesinde cem’ ile 
Hakk ve Halife Heyeti’nin teşkiline ve hanesinde müzakere ve müşavereye müsaade ile hadise-i müessifenin esbab-ı 
zuhuruna yardım eylemiş bulunduğu ve el-yevm hal-i firarda bulunan Manavgat Kadısı Mustafa Şükri Efendi dahi 
usatın vürudu üzerine idare-i milliyeye karşı muhalefetini izhar ve asilerle temas ederek bunlarla hem-fiil olarak kazada 
isyan zuhuruna sebebiyet verdiği ve hatta bu hale karşı muhalif ve muarız bulunan eşhasa [Şimdi sırası gelmiştir. Ne 
kadar Kuva-yı Milliyeye taraftarlık eden varsa hepsini keseceğiz] diye halkın fikir ve maneviyatı üzerinde tesir husule 
getirmeğe sa’y ve gayret eylediği ve el-yevm hal-i firarda bulunan ve bi’l-muhabere Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığına 
dahalet eylediği anlaşılan İbradılı İhtiyat Zabiti Ferid ve Larmalı Osman Pehlivan ve İbrahim Hakkı’nın rüesa-yı usat 
ile fiilen ve müsellahan bir kumanda deruhde ederek Manavgat civarında faaliyet gösterdiği, kezalik mahkemece icra 
kılınan tahkikat ve sebk eden ihbarât ve delâil ve beyyinât-ı saire-i kanuniye ile tezahür ve tebeyyün eylemiştir. Sali-
fü’l-esami rüesa-yı usattan olan Alakiliseli Mehmed ve Reis oğlu Mehmed Ali ve Hacı Gökmen oğlu Ali ve Sülekli 
aşiretinden Karateke Hasan ve Seydişehirli Hafız Bekir ve İhtiyat Zabiti Ferid ve Larmalı Osman ve Manavgat Jan-
darma Kumandanlığını yapan İbrahim Hakkı’nın el-yevm Kuvve-i Te’dibiye Kumandanlığı nezdinde olarak istiman 
ve arz-ı teslimiyet eylemiş olduğu bi’l-muhabere anlaşıldığından bunlar hakkında ba’dehu icab-ı kanunisine bakılmak 
üzere, onlara ait davanın tefrikinden sonra mahkemece derece-i fiil ve hareketleri mertebe-i sübuta vasıl olmuş olan 
Manavgat Kadı-ı sabıkı Mustafa Şükri ve Kağras Muallimi ve Kökez Müdür-i sabıkı Ali Cemil ve Nüvvab-ı sabıka-
dan Şaban ve Esad ve Kunduracı Ahmed ve Kasab Ahmed ve Telgrafçı Tevfik ve Telgrafçı Kadri ve Hasan Hocazade 
Mustafa ve Hayreddin Efendilerin mücazat-ı kanuniyeleri ciheti dahi derpiş olunarak bunlardan Kağras Muallimi 
Mustafa ve Ali Cemil ve Kadı Şaban ve Kunduracı Ahmed ve Hayreddin ve Esad’dan Mustafa Şükri’nin muvafık-ı 
hareketi olan Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun üçüncü maddesine tevfikan derdesti halinde tekrir-i muhakeme olun-
mak üzere idamına Esad ve Kunduracı Ahmed ve Ali Cemil ve Hayreddin ve Kadı Şaban ve Muallim Mustafa’nın 
hadise-i isyaniyede fer’an zî-medhal bulunmuş olmaları itibariyle kanun-ı mezkurun ikinci maddesi delaletiyle Ceza 
Kanunnamesi’nin kırk beşinci maddesinin birinci fıkrasına tevfikan onar sene müddetle küreğe vaz’ olunmalarına ve 
Telgrafçı Tevfik ve Kadri Efendilerin bir zaman-ı muvakkat zarfında usata telgraf yazmaktan başka hadise-i mebhu-
sede müessir ve fiili surette dahl ve iştiraki olmadığı ve kezalik Kasab Ahmed’in İbradı halkını hanesinde toplayarak 
müzakere cereyan etmesine cevaz göstermekten başka sair güna hareketi ve yine Hasan Hoca oğlu Mustafa Efendi ile 
Pehlivan Ali’nin İbradı’dan gönderilen Heyet-i Mahsusa miyanında Akseki’ye gidip başka harekât-ı fiiliyeye ictisar et-
memiş bulunmaları ve Hacı Bektaş’ın dahi Hakk-ı Halife Heyeti Riyasetinde bulunup bir iki telgrafa imza vaz’ etmesi 
kendisinin cehlinden inbias etmiş bulunmasına binaen kalben usata taraftarlık göstermiş olan bunların saha-i isyan 
olmuş memleketlerinde bulunması emniyet-i devlet noktasından rehin-i cevaz görülemediğinden, ahvâl-i hazıranın 
indifaına değin Eğirdir Gölü üzerinde kain Can Adası’nda ikametlerine ve Asım Ağazade Mehmed ve Hacı Hafız ve 
Memişzade Ali ve Kepekçi Mehmed ve Semercizade diğer Mehmed ve Fetay? karyesinden Mehmed Efendi’nin Feyzi 
ve Tevfik Efendi oğlu Nureddin’in müstelzim-i mücazat bir hali anlaşılamadığından merkumûn ile Aişe’nin kezalik 
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sübut-ı masumiyetine binaen beraetine ve kezalik İbradı Nahiyesi Müdürü Muhsin Efendi’nin evamir-i mahkemeyi 
tenfizde terahisi anlaşılıyorsa da bunun kasd-ı mahsus tahtında vukuaa getirildiği anlaşılamadığından ve el-haletü 
hazihi memuriyetine de hitam verilmiş bulunmasından naşi ceza-yı mahsus tayine mahal görülememekle bu cihetten 
adem-i mesuliyetine ve mevkuf bulunan eşhasın sebeb-i ahere mebni idame-i mevkufiyeti icab etmediği takdirde ih-
lal-ı [ihla-yı] sebillerine ve İbradılı Hacı Sadık hakkındaki davanın sükutuna 12 Rebiülahir 39 ve 22 Kanunıevvel 36 
tarihinde vicahen ve müttefikan karar verildi. 22 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 51
Esas Numarası : 56

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere ahvâli dai-i şübhe görüldüğünden bahisle, hakkında muamele-i kanuniye ifa olun-
mak üzere mahkemeye sevk edilmiş olan an-asl Fethiye kazasının Kaya karyesinden olup Bozova nahiyesinin Fığla 
karyesinde ikamet eden Yemenici Yorgi oğlu Vasili hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumun işaât-ı 
kazibede bulunduğu ve icra-yı sanat vesilesiyle livanın dahilinde ve turuk-ı muhtelifenin güzergahında ve hariçten 
gelebilecek eşhas ile temas ve ihtilat peyda edebilecek bir mevkiide ihtiyar-ı ikamet ettiğine ve muhakemeten vaki’ olan 
ifadesi vechle bulunduğu karyeyi terk ile Antalya’ya avdeti hususunda Nahiye Müdüriyetinin vuku’ bulan tebligatına 
ittiba’ etmeyerek mezkur karyede ikamette musırr bulunmasına nazaran merkumun selamet-i umumiye-i memleket 
noktasından, sahil olan işbu livada ikameti caiz görülemediğinden ahvâl-i hazıranın indifaına değin merkumun Eğirdir 
Gölü üzerinde kain Nis Adasında ikametine 13 Rebiülahir 39 ve 23 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar veri-
lerek tefhim olundu. 23 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 52
Esas Numarası : 55

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere Korkudeli kazasının Alifahreddinsağir karyesinin Muhtar-ı evveli Yunus Ça-
vuş’un biraderi İbrahim’in asker firarisi olduğunu bildiği halde, himaye ve ihfa ve memurîn-i hükümeti iğfal ettiğine 
dair delâil-i kanuniye hasıl olmadığından bu cihetten merkumun beraetine ve merkumun Korkudeli Jandarma Daire-
since isticvabı icra olunduğu esnada Jandarma Mülazımı Hüseyin Avni Efendi’nin Jandarma Osman ve Yazıcı Sabri 
huzurunda şediden darb ve tahkir ettiğine dair sebk eden iddia üzerine mumaileyh hakkında mensub olduğu Liva 
Jandarma Kumandanlığı tarafından tahkikât-ı acile ifasıyla iddia-yı vakiin sübutu takdirinde mumaileyh hakkında 
yapılacak tahkikât evrakının merciine tevdi’ hususunda Tabur Kumandanlığına müzekkere tastirine 13 Rebiülahir 39 
ve 23 Kanunıevvel 36 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 23 Kanunıevvel 36
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 53
Esas Numarası : 57

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznun-ı merkum Yordan’ın hissiyat-ı Osmaniye’yi rendice edecek surette te-
fevvühât-ı lisaniyede bulunduğu maa’l-kasem istima’ edilmiş olan muhbir Yağcı Halil oğlu Mehmed’in ihbarâtı ve 
kendisinin sicil-i nüfusta mukayyed tebaa-i Osmaniye’den olduğu gayr-ı malum ve musırran vaki’ olan ifadesinde ken-
disinin tabiiyet-i Yunaniye’de bulunduğu anlaşılmış ve merkumun ber-minval-i mezkur tefevvühât-ı vakıaya ictisara 
ber-mukteza-yı tabiiyet kendisinde husulü tabii hissiyat-ı siyasiyeden inbias etmiş olacağına ve memleketin müdafaa 
noktasından el-yevm içinde bulunduğu vaziyet-i siyasiye ilcasıyla işbu hissiyât ile meşbu’ olan merkum Yordan’ın An-
talya’da ikameti rehin-i cevaz görülemediğinden ahvâl-i hazıranın indifaına değin merkumun Eğirdir Gölü üzerinde 
kain Can Adası’nda ikametine 17 Rebiülahir 39 ve 27 Kanunıevvel 36 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 27 Kanunıevvel 36

 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 54
Esas Numarası : 58
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh merkumûn Mustafa oğlu Mehmed ve Hasan oğlu Ali ve Hü-
seyin oğlu Hüseyin ve Molla Mehmed oğlu Hüseyin ve Hasan oğlu diğer Hüseyin ve Hüseyin oğlu Hasan ve Osman 
oğlu Ali’nin kısmen esna-yı rahta ve kısmen sevk olundukları mevâkiden firar etmiş oldukları kendilerinin muhake-
meten vaki’ olan ikrarlarıyla anlaşılmıştır. Merkumûnun tedkik edilen künyelerindeki meşruhata nazaran bunların 
mükerrer firar etmiş efraddan oldukları tahakkuk edememiş ve firar ettikleri mahallerde cephenin gayrısından vuku’ 
bulmuş olduğundan fiillerinde görülen esbab-ı muhaffifeye binaen Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci 
maddesine tevfikan yirmişer değnek darbla ait oldukları kıtaya sevk olunmak üzere Antalya Ahz-ı Asker Şubesine tes-
limlerine ve bu babda sudur eden kararın künyelerine işaret olunmak üzere i’lamlarının dahi mezkur şubeye tevdiine ve 
hal-i firarda bulunan Abdullah oğlu Rasim ve Hüseyin oğlu Hasan ve Mehmed oğlu Ahmed’e ait muhakemenin tefriki 
ile haklarında başkaca muamele-i kanuniye yapılmak üzere merkumûnun bi’t-takib derdest ettirilmeleri hususunda 
Havali Kumandanlığına müzekkere tastirine l8 Rebiülahir 339 ve 28 Kanunıevvel 336 tarihinde müttefikan ve vicahen 
karar verilerek alenen tefhim kılındı. 28 Kanunıevvel 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 55
Esas Numarası : 59
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh merkum Kiriş Ömer’in firari olup hükümetçe takip edilmekte 
olan Demirci Osman oğlu Hüseyin’i kasden hanesinde gizleyerek merkumun firarını teshil ve idame-i firarını temin 
ettiği merkumun tayian vaki’ olan ikrarı ve kıraat edilen zabıt varakası mündericâtıyla sabit olduğundan merkumun 
hareketine temas eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz kırk yedinci maddesine tevfikan merkumun üç mah hapsine 
18 Rebiülahir 339 ve 28 Kanunıevvel 336 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 28 
Kanunıevvel 336
 Aza Aza Antalya’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 56
Esas Numarası : 73

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunân-ı merkumân Muhyiddin ve Ahmed’in tenbihât ve memnuiyet hi-
lafına olarak hükümetçe seyr ve seyahati men edilmiş olan ve maznunlardan Muhyiddin’in nezdinde çıraklık eden 
Kiryako’yu vesikasız olarak firaren Burdur’a götürdükleri merkumânın müevvelen vaki’ olan ikrarıyla sabit olduğundan 
Kanun-ı Ceza’nın doksan dokuzuncu maddesinin zeyl-i sanisine tevfikan birer mah hapislerine ve 18 Teşrinisani 336 
tarihinde taht-ı tevkife alındıkları bi’t-tedkik anlaşıldığından ve şu takdire göre müddet-i mevkufiyetleri müddet-i 
mahbusiyetlerine teadül etmiş olduğundan sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine 24 
Rebiülahir 339 ve 3 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim olundu. 3 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 57
Esas Numarası : 74

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Merkum Tavaslı Hasan’ın resmi seyahat varakası ile Karacasu’dan Eğirdir’e gel-
diği anlaşılmış ve binaenaleyh hareket-i vakıasında müstelzim-i mücazat bir cihet görülememiş olduğundan beraetine 
ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde tahliye-i sebiline 24 Rebiülahir 339 ve 3 Kanunısani 337 tarihinde 
müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 3 Kanunısani 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 58
Esas Numarası : 75
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznunun aleyh Keçiborlu Süvari Jandarma efradından Aydoğmuş karyesi 
ahalisinden Muradoğulları’ndan Mustafa oğlu Hakkı’nın İstiklal Mahkemesine sevk edilmek üzere derdest ve yed-i 
muhafazasına teslim edilmiş olan Çivril’in Cami mahallesinden Deli İbrahim oğlu Ali’yi vakit ve zamanıyla sevki 
lazım gelen Dinar kazasına götürmeyerek kendisinin mensup olduğu mezkur Aydoğmuş karyesinden vakit geçirmek 
üzere karye-i mezkurede kalarak ve emr-i muhafazısında takayyüd göstermeyerek muhtar odasına bila-muhafaza koy-
mak suretiyle merkumun firarına sebebiyet verdiği merkumun suret-i ifadesi ve ifadeleri kıraat edilen firari-i merku-
mun zevcesi Ümmühan ve Himmet oğlu Mehmed’in beyanâtı ve Jandarma Karakol Kumandanlığının miyan-ı evrakta 
mevcut 25 Teşrinisani 336 tarihli müzekkeresi mündericâtından anlaşıldığından hareketine temas eden Mülkiye Ceza 
Kanunnamesi’nin yüz on yedinci maddesine tevfikan ve fiilinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen Hapishanece 
mazbut ibtida-yı tarih-i tevkifinden bi’l-hesab iki mah müddetle hapsine ve ikmal-i müddetini müteakib mensub 
olduğu kıta-i askeriyesine sevk ve teslimine 24 Rebiülahir 339 ve 3 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan 
karar verilerek alenen tefhim kılındı. 3 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 59
Esas Numarası : 60

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere maznunun aleyh merkumûndan Yorgancı oğlu Mehmed mahdumu Ömer’in bi-
la-vesika nisvan-ı İslamiye kıyafetinde tebdil-i came ettirmiş olduğu halde İstavri zevcesi Anastasya’yı Isparta’dan 
Dinar’a kaçırmakta iken derdest olunduğu ve bundan başka eşhas tarafından verilmiş ve hükümetçe muayene ve tedkik 
ve posta pulu vaz’ edilmemiş dokuz kıta mektubu dahi beraberinde götürmekte iken bi’t-taharri derdest olunduğu ve 
validesi Adile’nin dahi cürmün esbab-ı husulünü tarif ve mezbure Anastasya’ya elbise tedarik etmek ve mezburenin de 
mahdumu Ömer’in cürmünde hem-fiil olduğu kendilerinin vaki’ olan ikrarları ve tahkikat-ı evveliye evrakında maz-
butü’l-esami kesanın kıraat edilen şehadetleri ve mektupların elde edilmesiyle sabit olduğundan merkum Ömerle vali-
desi Adile’nin hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun doksan 
dokuzuncu maddesinin üçüncü zeyline tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkiflerinden itibaren birer mah hapislerine ve elde 
edilen mektupların ceza-yı nakdisi alınmak üzere merkum Ömerle maan Posta Müdüriyetine teslimine ve kendilerinin 
20 Kanunısani 36 tarihinde taht-ı tevkife alındıkları bi’t-tahkik anlaşıldığından ve bi’l-hesab müddet-i mahbusiyetleri-
ni ikmal etmiş bulunduklarından sebeb-i ahere mebni mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine ve maznune Anastasya’nın 
hareket-i vakıası teşebbüs derecesinde kalmasına ve diğer maznunun aleyh Topal Ahmed’in cürm-i vakiide dahl ve 
iştiraki tebeyyün edememesine binaen merkum ve mezburenin dahi beraetiyle ihla-yı sebillerine 25 Rebiülahir 39 ve 4 
Kanunısani 37 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek tefhim kılındı. 4 Kanunısani 37
 Aza Aza Antalya’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 60
Esas Numarası : 67

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Maznunun aleyh Kırışzade Burdurlu Hacı İbrahim Ağa’nın hükümetçe takip 
edilmekte bulunan Ahmed nam firarinin taharrisi esnasında, Mahalli Polis Dairesince firari-i merkumun hanesinde 
elde edilmiş olan eşya-yı miriyeden bir adet torba ile bel kayışının istirdadı için yazdığı tezkere ile Polis Dairesine 
bi’t-teneffüz tesir ve tehdit ika’ına ictisar ettiği, kendisinin ikrarı ve elde edilen pusula mündericâtı ve zabıt varakası 
teyidatıyla sabit olduğundan, hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın doksan dokuzuncu maddesinin zeyline tevfi-
kan ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olduğu evrakın tedkikinden anlaşılan 5 Kanunıevvel 36 tarihinden itibaren dört mah 
müddetle hapsine 25 Rebiülahir 39 ve 4 Kanunısani 37 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek tefhim kılındı. 
4 Kanunısani 37
 Aza Aza Antalya’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 61
Esas Numarası : 66
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznun-ı merkum Burdur’un Şeyhsinan mahallesinden Börekçi oğlu Mustafa 
ile hemşiresi Zehra’nın cihet-i askeriyece takip edilmekte bulunan mükellefîn-i askeriyeden Ahmed’i hanelerinde 
gizleyerek taharriye gelen memurlara yanlış malumât verdikleri ve bi’t-taharri merkum Ahmed’in merkum ve mezbu-
renin bulundukları odanın kapı arkasında muhtefi bulunduğu halde derdest olunduğu, zabıt varakası mündericâtı ve 
kendilerinin müevvelen vaki’ olan ikrarlarıyla anlaşılmış ve ancak tedkik edilen firari Ahmed’in künye pusulasındaki 
meşruhatta merkumun cepheden firar etmiş efraddan olmayıp esaretten avdet etmiş ve müddet-i mehilenin hitamına 
mebni bir kıtaya sevki muktazi efraddan olup bi’d-derdest 1 Kanunıevvel 36 tarihinde Kırk Birinci Fırkaya gönderildiği 
muayyen olmuş ve şu takdire göre merkum Mustafa ve Zehra’nın hareketlerinde kasten asker firarisini ihfa etmek gibi 
bir cihet mevcut olmayıp yalnız memurîn-i hükümete yanlış malumât vermek suretiyle beyanât-ı kazibede bulunarak 
nizamât-ı devlete münafi ahvâle ictisar ettikleri cihetle hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın doksan dokuzuncu 
maddesinin ilavesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifleri olan 22 Kanunıevvel 36 tarihinden itibaren on beşer gün ha-
pislerine 25 Rebiülahir 339 ve 4 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 
4 Kanunısani 37
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 62
Esas Numarası : 65
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyh Süleyman’ın hükümetçe teslimi talep edilen bir adet muaddel 
Alman mavzerini Burdur Debboy Memurluğuna teslim ve i’ta ettiği ve gerçi keyfiyet-i teslimini hükümetçe tayin edi-
len müddetin hitamından sonra vuku’ bulduğu maznun-ı merkumun itirafıyla da sabit ise de merkumun tayin edilen 
müddet zarfında hasta bulunduğu evrakına merbut rapor mündericâtından müsteban olmasına binaen emr-i teslim-
deki teehhürün mazaret-i meşruadan inbias etmiş bulunması hasebiyle, merkumun tecziyesi lazım gelmiyeceğinden 
beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebiline 25 Rebiülahir 339 ve 4 Kanunısani 37 
tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 4 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 63
Esas Numarası : 64
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere maznun-ı merkumân İsmail ve Ali’nin mensub oldukları Demir Alayından 
firar ederek köyde ika’ ettikleri hayvan sirkati gibi ahvâl-i na-becadan dolayı, köy halkının husumet ve nefretini celb 
ederek bi’t-takib bunlardan İsmail ve Ali’nin ezmine-i muhtelifede derdest ve cihet-i askeriyeye teslim olundukları 
ve bunlardan Ali’nin öteden beri fiil-i sirkatle me’luf ve bundan dolayı cihet-i adliyece mahkum olmuş sabıkalı gü-
ruh ashabından olduğu kendilerinin ikrarı ve şuhud-ı müstemianın ihbarâtı ile sabit olup hareketleri Askeri Ceza 
Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesi hükmüne muvafık olmuş olduğundan, Ali’nin fiilinde görülen esbab-ı 
müşeddideye binaen kırk değnek darbıyla bir sene ve İsmail’in dahi kezalik kırk değnek darbıyla altı mah pranga-bend 
edilmesine ve elde edilmiş olan silah ve cephanenin İstiklal Mahkemesi müfrezesine i’tasına, 25 Rebiülahir 336 ve 4 
Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 4 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 64
Esas Numarası : 76
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Maznunun aleyh merkumân Baki oğlu Hasan ve Ömer Çavuş yeğeni Rama-
zan takib-i eşkıya zımnında Beyşehri Kaymakamı maiyetinde, Karaağaç’a geldikleri esnada müfrezeden ayrılarak üç 
yüz otuz altı senesi şehr-i Teşrinsani mahının yirmi altıncı gecesi Yakaemir karyesini basarak Kaymakçıoğlu Hacı 
Ahmed ve Okka oğlu Osman’ın bir re’s esbini muamele-i şedide icrasıyla gasb ederek kaçırmaktalar iken, merkum 
Osman’ın ailesi tarafından bi’t-takib hayvan ile maan merkumânın yakalandığı ve bundan başka merkumân Hasan 
ve Ramazan’ın Karaağaç Merkez kasabasının usat tarafından basıldığı esnada erbab-ı isyan miyanında bulundukları 
ifadeleri kıraat edilen şuhudun şehadâtı ve tanzim edilen zabıt varakası mündericâtı ve kendilerinin müevvelen vuku’ 
bulan ikrarlarıyla sabit olmuş ve kendilerinin hükümet namına takib-i eşkiyaya memuren gönderilmiş oldukları halde 
sirkat ve yağmagerlik gibi ahvâle ictisar etmeleri haklarında esbab-ı müşeddide-i kanuniyeden görülmüş olduğundan 
hareketlerine tevafuk eden Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin yüz yirmi birinci maddesine tevfikan ve ibtida-yı tarih-i 
tevkifleri olduğu evrak-ı tahkikiye mündericâtından münfehim olan 7 Kanunıevvel 36 tarihinden itibaren on birer sene 
küreğe konulmalarına, vicahen ve müttefikan 26 Rebiülahir 39 ve 5 Kanunısani 37 tarihinde karar verilerek tefhim 
kılındı. 5 Kanunısani 37
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası :65
Esas Numarası :72
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyhima-yı merkumân Pavli nahiyesinin Kuzca karyesinden Hacı 
Bekir oğlu Yusufla asker firarisi Ayvalı karyesinden Haytaoğulları’ndan Halil oğlu Mustafa müsellahan esaretten vürud 
eden Yakaafşar karyesinden Mehmed ve rüfekasının önlerine geçerek kendilerini silahla tehdit ederek merkumûnu 
kat’-ı tarik suretiyle soydukları ve bu uğurda nukud ve eşyalarını ahz ve gasb ettikleri, Yusuf ’un inkarına rağmen refiki 
Mustafa’nın tayıan ikrarı nukud ve eşya-yı mağsubenin yedlerinde zuhur ederek bi’l-istirdad ashabına iade olunması ve 
bunlardan Mustafa’nın kıtasından firar etmiş efrad-ı askeriyeden olduğu bi’l-muhabere anlaşılmasıyla sabit olmuş bu-
lunduğundan hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın altmış ikinci maddesinin ilavesine tevfikan ibtida-yı tarih-i 
tevkifleri olan 20 Kanunıevvel 336 tarihinden itibaren üçer sene müddetle küreğe konulmalarına ve ancak bunlardan 
Yusuf ’un üç yüz on sekiz tevellüd ile mukayyed olup henüz on sekiz yaşını ikmal etmediği nüfus kaydından nümayan 
olmakla kanun-ı mezkurun kırkıncı maddesinin fıkra-i mahsusasına tevfikan işbu cezanın nısfı bi’t-tenzil mütebaki bir 
buçuk sene müddetle hapsine, 27 Rebiülahir 339 ve 6 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 6 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid

Karar Numarası : 66
Esas Numarası : 79
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Tevarih-i muhtelifede kıta-i askeriyelerinden firar ederek bu kere dahalet ve 
bi’t-takib elde edilmiş olan Korkudeli kazasının Belen karyesinden Mehmed oğlu Mehmed ve Kargın karyesinden 
Hasan oğlu İsmail ve Alifahreddinsağir karyesinden Mehmed Ali oğlu Şükri ve Elmalı’nın Söğle karyesinden Halil 
oğlu Mehmed ve Egmir karyesinden Ömer oğlu Mustafa ve Finike kazasının Karacaören karyesinden Osman oğlu 
Süleyman ve Söğle karyesinden Çıplakoğulları’ndan Ahmed oğlu Veli haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde 
bunlardan Söğleli Halil oğlu Mehmed ve Kargınlı Hasan oğlu İsmail ve Çıplakoğulları’ndan Ahmed oğlu Veli hak-
larında mukaddema muhakeme cereyan ederek adem-i mesuliyetlerine, 16 Kanunıevvel 336 tarihinde karar verildiği 
bi’t-tedkik anlaşılmış ve Mehmed oğlu Mehmed ve Ömer oğlu Mustafa ve Osman oğlu Süleyman ve Nizamoğulla-
rı’ndan Mehmed Ali oğlu Şükri’nin müddet-i mehileden sonra dahalet ve derdest olundukları kendilerinin ifadâtı ve 
sebt edilen şube kuyudâtından anlaşılmış ise de vesait-i iblagıyenin mefkudiyeti hasebiyle, tebligat-ı vakıadan vakit ve 
zamanıyla haberdar olamamış bulunmaları muhtemel ve şu hale binaen firariler hakkında mevzu’ idam gibi ahkam-ı 
şedidenin tatbiki münafi-i madelet görülmüş olduğundan, atiyen firarları vukuu halinde bu cihet nazar-ı dikkate alın-
mak üzere heyetçe vukuuna kanaat hasıl olan esbab-ı muhaffifeye binaen, Askeri Ceza Kanunamesi’nin yüz otuz 
sekizinci maddesine tevfikan merkumûn Mehmed, Mustafa, Süleyman ve Şükri’nin kırkar değnek darbıyla adem-i 
mesuliyetlerine karar verilip kıtalarına sevk olunmayarak sehven mahkemeye tevdi’ edilmiş olan Mehmed, İsmail ve 
Veli ile maan şube-i askeriyeye teslimlerine ve keyfiyetin mensup oldukları Ahz-ı Asker Şubelerindeki kayıtlarına şerh 
verilmek üzere tebligatı ifasına, 27 Rebiülahir 339 ve 6 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 6 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid

Karar Numarası : 67
Esas Numarası : 77
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznun-ı merkumûndan henüz mahkemeye sevk edilmemiş olan Karaağaç 
kazasının Donarşa karyesinden 311 tevellüdlü İskenderoğulları’ndan Musa oğlu İskender ile hazır bi’l-muhakeme 
Ahmed oğlu Ahmed ve Hüseyin oğlu Ramazan ve Mehmed oğlu Hüseyin ve Ahmed oğlu Kamil ve Mehmed oğlu 
Mehmed ve Ali oğlu Mustafa’nın Beyşehri kazası ahalisinden olmalarına ve bunlardan Mehmed oğlu Hüseyin’den 
maadasının, mükellefiyet-i askeriye dahilinde bulunup hükümetçe takip ve tenkil edilen Demirci Mehmed Efe kuv-
vetlerine iltihak ederek esna-yı tenkilde firar etmiş olmalarıyla beraber, kendilerinin Demirci Kuvvetlerine suret-i ilti-
haklarına nazaran, kendilerinin bir kıtadan firar etmiş efraddan olacaklarına ve Beyşehri’nin saha-i isyan olmasından 
işbu efradın isyana iştirak ederek Kuvve-i Te’dibiyenin Beyşehri’ne vürudu üzerine, bunların setr-i kabahat maksadıyla 
Demirci’ye iltihak etmeleri varid görüldüğünden bunların hadise-i isyaniye ile derece-i iştiraki ve firarları hakkındaki 
muamele-i kanuniyelerinin tayiniyle mesuliyet-i kanuniyelerinin tahdidi, Konya İstiklal Mahkemesince lazimü’l-icra 
mesail-i kanuniyeden görülmüş olmakla hazır bi’l-muhakeme maznunların şerik-i cürmleri olan İskenderle maan 
Konya İstiklal Mahkemesine i’zamına 27 Rebiülahir 339 ve 6 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 6 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 68
Esas Numarası : 81
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyh Keçiborlu nahiyesinin Aydoğmuş karyesinden Ceyfaoğulla-
rı’ndan üç yüz on üç tevellüdlü Ahmed oğlu Nuri’nin kesb-i nisbet ettiği Yüz Yetmiş Altıncı Alay Makineli Tüfenk 
Bölüğünden 10 Şubat 336 tarihinde firar ettiği kendisinin itirafı künye pusulası mündericâtından münfehim olmuştur. 
Kayden firari görünen nefer-i merkum mezunen geldiği ve zaman-ı celbine kadar karyesinde hasta bulunduğuna dair 
karye Heyet-i İhtiyariyesinin bir kıta şahadetnamesi merkum tarafından ibraz olunmasına ve künyesi meşruhatından 
merkumun mükerrer firari efraddan olduğu anlaşılamamasına ve Heyet-i İhtiyariye şehadetnamesi mündericâtının 
aksi de sabit olamayarak esbab-ı muhaffife teşkil eder mahiyette görülmesine binaen Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin 
kırk yedinci maddesi delaletiyle Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan otuz değnek 
darbıyla ait olduğu kıtaya gönderilmek üzere şubeye teslimine, 1 Cemaziyelevvel 339 ve 9 Kanunısani 337 tarihinde 
vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 9 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid

Karar Numarası : 69
Esas Numarası : 63
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcabı bi’l-müzakere: Maznunun aleyh Eğirdir Jandarma Bölüğü Pavlu Takımı Merkez Karakolu efradından 
İbrahim’in gerçi ma-fevki dairenin izin ve icazeti lahik olmaksızın iki mahı mütecaviz zamandan beri, vazifesi başına 
gelmeyerek gaybubet ettiği cereyan-ı tahkikat ve suret-i iş’ardan müsteban olmakta ise de merkumun akdemce vuku’ 
bulan müsademe esnasında ayağından mecruh olduğu diğer evrak-ı dava miyanında bulunup kıraat edilen 12 Eylül 
336 tarihli rapor mündericâtından ve şimdiye kadar gelememesi esbabı da Pavlu nahiyesinde tahaddüs eden vakayi’-i 
isyaniye üzerine yolların mesdud ve mürur ve uburun inkıta’a uğramasından ileri geldiği de Eğirdir Jandarma Kuman-
danlığının evrak-ı tahkikiyede merbut tahrirât-ı cevabiyelerinden münfehim olmasına binaen merkumun zaruret-i 
mübreme üzerine icabet edememesinden adem-i mesuliyetine 1 Cemaziyelevvel 339 ve 9 Kanunısani 337 tarihinde 
vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 9 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid

Karar Numarası : 70
Esas Numarası : 82

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyh İzmirli Hasan Efendi oğlu Ali’nin yedinde hüviyetini natık 
seyahat vesikası olmadığı halde, merkumun seyr ve sefer hakkındaki talimat ahkamına muhalif olarak, bila-vesika 
Konya’dan Isparta’ya vürud ettiği itirafât-ı vakıasıyla ve kendisinin mazanne-i su’ takımından olmadığı istima’ edilmiş 
olan Kemal Efendi’nin şehadetiyle anlaşıldığından, bila-vesika ihtiyar-ı seyahat etmesinden dolayı hareketine temas 
eden Ceza Kanunnamesi’nin doksan dokuzuncu maddesinin zeyline tatbikan, yirmi dört saat hapsine ve 8 Kanunısani 
37 tarihinde taht-ı tevkife alındığı cihetle, müddet-i mahkumiyetini ikmal etmiş bulunduğundan sebeb-i ahere mebni 
mevkuf değilse tahliye-i sebiline bi’l-ittifak karar verilerek tefhim kılındı. 10 Kanunısani 37
 Aza Aza Isparta’da
 Durdu Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid

Karar Numarası : 71
Esas Numarası : 83
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Derdest edildiği Eğirdir kazasınca icra edilen tahkikât ile maznunun aleyh Mek-
ke ahalisinden olduğunu söyleyen Hacı Kerim oğlu İbrahim’in su-i hal eshabından olmadığı musarrah bulunmasına 
ve esaretten avdet etmiş olduğuna dair olan ifadesinin aksi de sabit olamamasına binaen merkumun müstelzim-i ceza 
bir hali tahakkuk edemediğinden beraetine ve Mekke-i Mükerreme ahalisinden olup Mekke’ye gitmek üzere buraya 
gelmesini söylemesinden merkumun seyr ve seyahati hakkında icab eden muamelenin ifası zımnında bi’t-tahliye Liva 
Mutasarrıflığına teslimine 2 Cemaziyelevvel 39 ve 10 Kanunısani 37 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek 
tefhim kılındı. 10 Kanunısani 37
 Aza Aza Isparta’da
 Durdu Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 72
Esas Numarası : 84
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyhim Isparta’nın Sülübey mahallesinden ve Kaşlıoğulları’ndan 
Osman oğlu Ali’nin kıta-i mürettebesinden on defa ve Elmalı’nın Bayındır karyesinden Cedidoğulları’ndan üç yüz on 
üç tevellüdlü Bayram oğlu Hüseyin’in beş defa ve Korkudeli kazasının Sultanalaaddin mahallesinden üç yüz on iki te-
vellüdlü Mehmed oğlu Sıdkı’nın dört defa ve Korkudeli kazasının Fığla karyesinden üç yüz on bir tevellüdlü Ali Efen-
di oğlu Şevket’in kezalik dört defa ve Elmalı’nın Bayat karyesinden Ali oğlu Mehmed’in yine dört defa ve Elmalı’nın 
Dereköse karyesinden Ömeroğulları’ndan Hüseyin oğlu üç yüz on iki tevellüdlü Kasım’ın beş defa ve Elmalı’nın Bayat 
karyesinden üç yüz on iki tevellüdlü İsmail oğlu Bayram’ın beşinci defa ve Korkudeli kazasının Leylek karyesinden üç 
yüz on üç tevellüdlü Hasan oğlu Mehmed’in kezalik beş kere ve Elmalı’nın Akçaeniş karyesinden üç yüz on tevellüdlü 
Hasan oğlu Bektaş’ın dört defa firar etmiş olduğu ve bunlardan Sülübey mahalleli Osman oğlu Ali’nin akdemce vuku’ 
bulan firarı esnasında beraberinde getirdiği bir adet Alman mavzer silahını kasten tahrip edilmiş olduğu halde şubeye 
getirip teslim ettiği tedkik edilen künye pusulaları delaleti ve kendilerinin huzur-ı heyette müevvelen vaki’ olan ikrar-
larıyla anlaşılmıştır. Künye pusulaları tedkik edilen marrü’l-esâmi kesânın hizmet-i gayr-ı müsellahada bulundukları 
zaman ile esna-yı sevklerinde yoldan kaçtıkları ve cephenin inhilali gibi haklarında esbab-ı müşeddide teşkil edecek 
ahvâlin fıkdanı ve kısmen de bi’r-rıza teslim-i nefs etmiş olmaları hasebiyle, bunlardan Ali’nin silahını tahrip etmesi 
keyfiyeti hakkında min-cihetin esbab-ı müşeddideden madud görülmüş olduğundan, emsali vechle silahın bedel ve 
kıymeti olan elli liranın zamanen kendisinden bi’l-istifa Şube Veznesine teslimine ve hareketine temas eden Askeri 
Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan, kırk değnek darbıyla bir sene pranga-bend edilmesine 
ve diğer maznunun aleyhim Bektaş ve rüfekasının dahi madde-i mebhuse hükmüne tevfikan kırk değnek darbından 
sonra ait oldukları kıtaya sevk olunmak üzere şubeye teslimlerine 2 Cemaziyelevvel 339 ve 10 Kanunısani 337 tarihin-
de vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim olundu. 10 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 73
Esas Numarası : 69
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcabı bi’l-müzakere: İşbu evrak maa teferruât heyetimizce mütalaa ve tedkik olundu. Demir Alayından firar 
ettikleri Mahkememize ihbar edilmiş olan Isparta’nın Sav karyesi ahalisinden Mehmed oğlu Ahmed ve İbrahim oğlu 
Arif ve Süleyman oğlu İbrahim ve yine Sav karyesinden İsmail oğlu Hasan ve Süleyman oğlu diğer İbrahim ve Ka-
raağaç nahallesinden Mehmed oğlu Halil’in akdemce derdest olunarak kıta-i mürettebelerine sevk edilmek üzere 23 
Teşrinisani 336 tarihinde Demir Alay Kumandanlığına teslim edildiği muamele-i cariyeden firari-i merkumûndan 
haric ez-derdest kalmış olan Geyran karyesinden Mehmed oğlu Ali ve karye-i mezkureden Süleyman oğlu İsmail 
muahharan karye Heyet-i İhtiyariyesince derdest edilerek haklarında cereyan eden muhakeme neticesinde İsmail’in 
bir sene ve Ali’nin kırk değnek darbıyla altı mah pranga-bend edilmesine 25 Rebiülahir 339 ve 4 Kanunısani 337 
tarihinde hüküm ve karar verildiği anlaşıldığından binaenaleyh mükerrer olarak mahkemeye tevdi’ edilmiş olan işbu 
evrak üzerine tekrar muhakeme icrasına mahal görülemediğine 2 Cemaziyelevvel 339 ve 10 Kanunısani 337 tarihinde 
müttefikan karar verildi. 10 Kanunsani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 74
Esas Numarası : 85
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Bozkır hadise-i ahire-i isyaniyesi esnasında, çapulculuk suretiyle ahali-i masu-
meye ait hayvanâtı garet ve yağma ederek Antalya’ya kaçırmaktalar iken isyan-ı mezkur ile alakadar görülerek Isparta 
Mutasarrıflığınca derdest edilmiş olan Balıkesir sancağının Hacıgaibi mahallesinde mukim Nureddin oğlu Şemseddin 
ve Dersaadet’in Ortaköyü’nde ikamet eden İdris oğlu Arnavud Hasib ve mahalle-i mezkureden Cafer oğlu Bayram 
ve Karagümrük mahallesinde mukim Osman oğlu Abdurrahman ve Balıkesir’de mukim Hasan oğlu Arnavud Sadık 
ve Karagümrük mahallesinden Osman oğlu Arnavud Mülayim, Eyübsultan sakinlerinden Bilal oğlu Kerim ve Boz-
kır’ın Soğucak karyesinden Çil Hasan oğlu Mehmed ve Arslantaş mahallesinden Osman oğlu Hasan ve Hasan oğlu 
Osman ve Alaiye’nin Çavuş karyesinden Mustafa oğlu Hasan ve Bozkır’ın Kovanlı karyesinden Mustafa oğlu Hasan 
ve Alaiye’nin Mısırlı karyesinden Mehmed oğlu diğer Hasan ve Yusuf ve İsmail ve Ali oğlu Mehmed ve Saraçlı karye-
sinden Hüseyin oğlu Yusuf ve Babalı karyesinden Ahmed oğlu Süleyman ve Süleyman oğlu Mehmed ve Ahmed oğlu 
Mustafa ve Ahmed oğlu Süleyman ve Mısırlı’dan Hüseyin oğlu Hasan ve Yusuf oğlu Mustafa ve İbrahim oğlu Ali ve 
Hüseyin oğlu Mustafa ve Uzunlar karyesinden Mehmed oğlu Ali ve Soğucak karyesinden Baki oğlu Ali ve Karabayır 
karyesinden Mehmed oğlu Ahmed ve Mısırlı’dan Mehmed oğlu Süleyman ve Mehmed oğlu Mehmed ve Karaba-
yır’dan Kerim oğlu diğer Mehmed ve Kovanlı karyesinden Nurullah oğlu Ali ve Karabayır’dan Ali oğlu Baki ve Bedeş 
Ali oğlu Mehmed ve Mustafa Çavuş oğlu Ahmed ve Bayır karyesinden Mustafa oğlu Mustafa haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde Konya vilayetiyle Bozkır ve Karaman civar kazalar kaymakamlarıyla cereyan eden muhabere 
neticesini mübeyyin evrak meallerine nazaran maznunun aleyh merkumûnun usata iltihak ve iştirak etmek gibi ef ’al-i 
memnua-i kanuniyeye ictisar ettikleri ve isyandan biraz akdem koyun almak bahanesiyle bi’l-iltizam Dersaadet’ten 
Antalya tarikiyle öteden beri saha-i isyan olan Bozkır kazasına azimet eden 
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maznun-ı merkumûndan Arnavud Şemseddin ve Arnavud Hasib ve Bayram ve Osman oğlu Abdurrahman ve Hasan 
oğlu Sadık ve Osman oğlu Mülayim ve Bilal oğlu Kerim ile Bozkır ve Alaiye kazaları ahalisinden olan diğer eşhasın, 
isyanda casusluk ve düşman amalini tervic için usat ile tesis-i muhabere ve irtibata sa’y ettiklerine dair delâil-i kanuni-
yeye dest-res olunamadığından bu cihetten beraetlerine ve ancak bunlardan Şemseddin ve Hasib ve Abdurrahman’in 
Bozkır’a sirayet eden hadise-i isyaniye amillerinden olup irtikab ettiği hıyanet-i vataniyeden naşi hal-i firarda bulundu-
ğu bi’l-muhabere anlaşılan Bozkır ahalisinden ve rüesa-yı usattan Bozkırlı Kocakafa oğlu Hacı Mustafa ile şeriki Kara 
Mustafa’nın hadise-i isyaniyenin etrafa sirayet ettiği esnada, ahali-i masume yedinden bir suretle gasb ve sirkat etmiş 
olduğu miktarı ol babdaki zabıt varakasında muharrer dört bin yedi yüz on iki adet koyunun magsubiyet ve mesrukıye-
tine vakıf oldukları halde, kaçırmaktalar iken hükümetçe vaki’ olan ihbar üzerine derdest edildiği, mezkur zabıt varakası 
mündericâtı ve mezkur hayvanâtın usata ait olduğuna dair Konya vilayetinden mevrud ve evrak-ı hükmüye miyanında 
mevcut 31 Teşrinisani 336 tarihli telgrafnamesi meali isticvab edilen maznun-ı merkumûn Şemseddin ve Abdurrah-
man ve Hasib tahkikat-ı ibtidaiye esnasında hüviyetlerini ve elde edilen malın miktar-ı hakikisini ketm ederek elde 
edilen malın iki bin adet koyundan ibaret olduğunu söyledikleri halde yapılan tamikat neticesinde ifade-i vakıanın 
kizb-i zahir olarak tevil-i cürm suretinde ahiren hakikat-i ahvâli ikrar etmeleri ve elde edilen koyunların miktarı, mez-
kur zabıtta mürakkam miktardan ibaret olduğu halde Şemseddin tarafından kendisine aidiyeti iddia edilen hayvanatın 
dört bin yüz yirmi beş ve Hasib tarafından iki bin bir ve Abdurrahman tarafından beş yüz seksen ve maznunlardan 
Durali’nin yedi yüz sekiz ve Baki’nin iki yüz yetmiş adet koyun mevcut iddiası sebkat ederek, bu hesaba göre koyunların 
mevcudu altı bin altı yüz seksen dört adede reside olması lazım gelirken dört bin yedi yüz on iki zuhur etmesine göre 
merkumûnun muhakemeten vaki’ olan ifadeleri dahi makrun-ı hakikat olmadığı gibi, ticaret kastıyla ve suret-i meşrua-
da bir mal almadıklarına ve şuradan buradan toplatılmış olan mebhus koyunları bir suretle elde ederek kaçırmakta iken 
derdest edilmiş bulunmalarına ve muahharan Eskişehir merkezinden Kalkandelenli Ali isminde bir şahıs tarafından 
çekilen telgrafta mezkur koyunların kendisine aidiyeti iddia ve lede’s-sual Şemseddin ve rüfekası tarafından merkumun 
şahsı ve hüviyeti tayin edilmediği gibi, iştiraki dahi bulunmadığı beyan edilmesinden elde edilen mezkur koyunların id-
dia-yı temellükle yed ve gasb ve ketme geçirilmeğe sa’y edilmekte bulunduğunun nümayan olmasına ve Talat imzasıyla 
merkum Şemseddin’e yazılmış olan bir adet mektupta koyunların bedel mukabilinde mübayaa edildiğinden bahisle 
isbat etmesi merkum Şemseddin’e tavsiye edilmekte bulunmasına ve koyunlar hakkında müşterek olduğunu ifade ve 
iddia eden Antalya’da mukim Balıkesir Heyet-i Merkeziyesi Resi Mehmed Emin Efendi’nin ol babdaki iddiası dahi 
sıhhat ve hakikatten mahrum olduğu bi’t-tedkik tezahür etmesiyle sabit olmuştur. Tafsilat-ı anife ile mevki’-i kanunisi 
taayyün eden eşhas-ı merkumenin isyan ile alakadar olmamasına binaen, ber-vech-i bâlâ bu cihetten beraetleri takarrür 
ederek ancak bey’ hakkındaki ifade-i hazıralarının kabulüyle emval-i magsubeyi suret-i gayr-ı meşruada magsubiyetine 
vakıf oldukları halde vazı’ü’l-yed ve satın almış bulundukları cihetle merkumûndan Şemseddin ve Abdurrahman ve 
Hasib’in hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın iki yüz otuzuncu maddesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifleri 
29 Teşrinievvel 336 tarihinden itibaren ikişer mah hapislerine ve ikmal-i müddet etmiş olmaları hasebiyle sebeb-i 
ahere mebni mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine ve diğer maznunun aleyh Bayram, Hasan oğlu Sadık ve Osman oğlu 
Mülayim ve Bilal oğlu Kerim ve Bozkır’ın Soğucak karyesinden Çil Hasan oğlu Mehmed ve rüfekası hal ve vaziyetleri 
itibariyle ücret mukabilinde merkumûna çobanlık ederek hayvanatın nakline tevassuttan başka fiil ve sirkatte medhal-i 
iştirakleri anlaşılamadığından onların da beraetlerine ve mebhus koyunların bi’l-müzayede esman-ı baliğası olan hay-
van sirkatinin men’i hakkındaki kanun hükmüne tevfikan, Isparta Belediyesine emaneten tevdi’ edilmiş olan ve miktarı 
mezad kaimesinde muharrer bulunan mebaliğden, hayvanât hakkında ihtiyar edilen masarıf-ı zaruriyenin tenzilinden 
sonra mütebakisinin nef ’-i âmm noktasından Belediyeye irad kaydına 3 Cemaziyelevvel 339 ve 11 Kanunısani 337 
tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 11 Kanunsani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Hamdi Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 75
Esas Numarası : 11
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere cebhe-i harbden firar etmelerinden dolayı maznunen mahkemeye sevk edilen 
Akseki’nin Didere karyesinden Abdulkadir oğlu 310 tevellüdlü Mustafa ve Cemaller karyesinden 313 tevellüdlü Ali 
oğlu Ali Onbaşı ve İbradı’nın Bâlâ mahallesinden Demircioğulları’ndan Kara Mehmed oğlu İbrahim, Hatiboğul-
ları’ndan Abdullah oğlu Durmuş’un sevk olundukları cebhe-i harbden Teşrinievvel 336 tarihinde müsellahan firar 
ettikleri şubelerinden mevrud telgrafname-i cevabi delaletinden anlaşılmış ise de suret-i iş’ara nazaran kendilerinin 
mükerreren firar etmiş sabıkalı efrad-ı askeriyeden olmamalarına ve firarlarını müteakib Isparta civarında derdest olu-
narak yedlerinde bulunan esliha ve eşya-yı miriye istirdad edilerek makbuz mukabilinde Demir Alay Kumandanlığına 
teslim edilmiş olduğundan, atiyen firar ettikleri ve emr-i firarda istimrar gösterdikleri takdirde haklarında kanun tatbik 
olunmak üzere şimdiye kadar geçen müddet-i mevkufiyetleri cezaya kafi addolunarak bi’t-tahliye ait oldukları kıta-i 
askeriyeye sevk olunmak üzere i’lamlarıyla maan Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine, 4 Cemaziyelevvel 339 ve 
12 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 12 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 76
Esas Numarası : 89
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Yedinde mevadd-ı müştaile zuhur etmesinden dolayı maznunun aleyh bulu-
nan Aydın’ın Kepez mahallesinden Hacı Yorgi oğlu Toma ile inde’l-muhakeme maznuniyeti anlaşılmasından dolayı, 
dahil-i muhakeme edilen Kireççi Vasil zevcesi Mariya haklarında icra kılınan tahkikattan mezbure Mari tarafından 
bera-yı füruht taş ocaklarına mahsus üç parça lağım fitili verildiği merkum Toma’nın da bunları satmakta iken yaka-
landığı kendilerinin itirafatıyla anlaşılıyorsa da işbu fitillerin maksad-ı mahsus tahtında ihzar ve füruht olmak üzere 
Toma’ya verildiği hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil-i kanuniye mevcut olmadığından her ikisinin beraetine 
ve elde edilen fitillerin bi’l-müsadere Nafia Dairesine teslimine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değillerse, tahliye-i 
sebillerine vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 4 Cemaziyelevvel 339 ve 12 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 77
Esas Numarası : 90
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Maznunun aleyhim Alaiye’nin Dimalakilise karyesinden Katırcı Yusuf oğlu 
Kara Ahmed ve mahdumu Ali ve Nizamoğulları’ndan Molla Hüseyin’in Konya isyanını müteakib öteye beriye dağıl-
mış usata mensub eşhastan olması muhtemel bulunan yolda tesadüf ettikleri yedi kişinin hüviyet ve esbab-ı seyahatle-
rini ve yedlerinde seyr ve sefer talimatına muvafık seyahat varakası bulunup bulunmadığını tahkik etmeksizin, eşhas-ı 
merkumeden üçünü Kara Ahmed ile Hüseyin’in Ermenek’e ve dördünü dahi Kara Ahmed oğlu Ali’nin Alaiye’ye git-
mek üzere bir gece hanesinde misafir ederek bunlara yol tarif etmek suretiyle seyahatlerini teshil ettikleri, kendilerinin 
ikrarlarıyla derece-i sübuta vasıl olduğundan, nizamât-ı devlete muhalif olan hareket-i vakıalarından naşi Kanun-ı 
Ceza’nın doksan dokuzuncu maddesinin zeyline tevfikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifleri olduğu anlaşılan 25 Kanunıevvel 
336 tarihinden itibaren birer mah hapislerine, 4 Cemaziyelevvel 339 ve 12 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan karar 
verilerek alenen tefhim kılındı. 12 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 78
Esas Numarası : 93
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Hamdi Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Kıta-i asliyelerinden mükerreren firar ederek Ahz-ı Asker Şubesi tarafından 
mahkemeye sevk edilmiş olan Isparta’nın Hacılarsağir karyesinden üç yüz üç tevellüdlü Hacıeminoğulları’ndan Veli 
oğlu Ali ve Findoskebir karyesinden Mehmed oğlu Şerif ’in mensup olduğu mevâki’-i harbiyeden evkat-ı muhtelifede 
firar etmiş oldukları tedkik edilen Ahz-ı Asker Şubesinden mevdu’ künye pusulaları mündericâtı ve kendilerinin hu-
zur-ı heyette vaki’ olan ikrarlarıyla saha-i sübuta vasıl olmuş ve gerçi merkumân mükerrer firari efraddan iseler de son 
defa elde edilmeleri kendilerinin dehaleti suretinde vuku’ bulmuş ve bu itibarla fiillerinde esbab-ı muhaffife-i kanuniye 
görülmüş olduğundan Askeri Ceza Kanunamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan kırkar değnek darblarıyla 
şubeye teslimlerine 4 Cemaziyelevvel 339 ve 12 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen 
tefhim kılındı. 12 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 79
Esas Numarası : 86
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyesinden firar etmiş olmasından dolayı mahkemeye tevdi’ edilen 
Muğla’nın Deksid mahallesi ahalisinden Gazar oğlu Osman hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde gerçi mer-
kumun tertip olunan künye pusulasında 17 Mart 335 tarihinde firar ettiği musarrah ise de merkumun inde’l-muha-
keme ibraz ettiği 2 Ağustos 336 tarihli silah ve cephanesinin teslimini natık ilmuhaber delaletinden merkumun künye 
pusulasında gösterilen firar tarihinden sonra hükümete müracaat ettiği ve firarının bundan sonra başladığı cereyan-ı 
tahkikat ile sabit olmuş ve merkumun firariliği tekerrür ederek fiilinde de esbab-ı müşeddide tahassul etmemiş ol-
duğundan şimdilik uzak cebhe-i harblerden birine sevki ceza-yı kafi suretinde takdir edilmiş olduğundan merkum 
hakkında ol vechle muamele yapılmak üzere kendisinin derhal Isparta Şubesine teslimine ve bundan bahisle mensub 
olduğu şubeye bura şubesi tarafından tebligat ifasına 5 Cemaziyelevvel 339 ve 13 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve 
müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 13 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Karar Numarası : 80
Esas Numarası : 91
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıtasından firar ederek altı mah hal-i firarda kaldıktan sonra derdestine te-
şebbüs eden Söke jandarma efradından Mehmed Onbaşı ve rüfekasına teşhir-i silah ettiği ihbar olunmasından do-
layı maznunen İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Söke jandarma efradından ve kaza-yı mezkur Çekçekli mahallesi 
ahalisinden Pomak Ahmed oğlu Mustafa’nın tesadüf olduğu mahalde Mehmed Onbaşı ve rüfekası tarafından teslim 
olunması ihtar edildiği halde ihtar-ı vakıa adem-i itaat ve firara teşebbüs etmesi üzerine bi’t-takib derdest olunduğu 
hengamda Mehmed Onbaşı’ya karşı hamil olduğu rovelverini teşhir ve üç el endaht ederek çıkan mermilerden birinin 
merkumun elbisesine isabet ettiği keyfiyet-i derdesti natık tanzim edilen zabıt varakası muhteviyatı ve tahkikat-ı evve-
liyede mazbutü’l-esami şuhudun kıraat edilen ifadeleri delaleti ve silahın merkumla birlikte elde olunması ve mebhus 
silahın istimal edildiğine dair istihsal edilen ehl-i vukuf takriri teyidâtıyla anlaşıldığından merkumun bila-zaruretin 
kıtasından firar ederek altı mah hal-i firarda kalması silah ve eşya-yı miriyesini dahi beraberinde alıp götürmüş olması 
cihâtı hakkında esbab-ı müşeddide teşkil etmiş olduğundan ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 9 Kanunıevvel 336 tarihinden 
itibaren hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın 113’üncü maddesinin fıkra-i ahiresine tevfikan iki sene müddetle 
hapsine ve jandarma kaydının terkinine ve elde edilip Dinar Jandarma Dairesinde kaldığı anlaşılan ve mahkemeye 
gönderilmesi telgrafla iş’ar edilen silahın vürudunda müsaderesine, 5 Cemaziyelevvel 339 ve 13 Kanunısani 337 tari-
hinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 13 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 81
Esas Numarası : 78
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden mükerreren firar eden Isparta’nın Ağros nahiyesi aha-
lisinden üç yüz on dört tevellüdlü Ali oğlu Ali ve Isparta’nın Hisarefendi mahallesinden üç yüz on bir tevellüdlü 
Tataroğulları’ndan Abdullah oğlu Mehmed Salih haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumânın evkat-ı 
muhtelifede mürettebât-ı askeriyelerinden kaçtıkları tedkik edilen künye pusulaları mündericâtıyla anlaşıldığından 
Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesinin hükmüne tevfikan ellişer değnek darbla kendilerinin 
Elcezire Cephesine sevkleri zımnında Şubeye teslimlerine, 7 Cemaziyelevvel 339 ve 15 Kanunısani 337 tarihinde 
müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 15 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 82
Esas Numarası : 94
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar edip bu kere derdest edilmiş olan Isparta’nın Ha-
cıelfi mahallesinden Hacışerifoğulları’ndan Süleyman oğlu Ali ve rüfekası haklarında icra kılınan muhakeme netice-
sinde bunlardan merkum Süleyman oğlu Ali’nin on bir ve Kışla karyesinden Bayram oğlu Hasan’ın altı ve Ağros’un 
Sökmen mahallesinden Hüseyin oğlu Bekir’in dört defa firar ettikleri ve İslam karyesinden Hasan oğlu İbrahim Ali 
ve Bozanönü karyesinden Süleyman oğlu Ali ve Kayı’dan Süleyman oğlu Mehmed ve Agros’un Pazar mahallesinden 
Hüseyin oğlu Salih ve Giresun karyesinden Gençoğulları’ndan Halil oğlu Hasan ve İlyas karyesinden Mehmed oğlu 
İsmail’in kezalik birer ikişer defa müsellah ve gayr-ı müsellah hizmet-i askeriyeden kaçmış oldukları ve bunlardan 
Mehmed oğlu İsmail’in zaman-ı firarında bir adet Rus silahıyla elli cephaneyi sirkat etmiş bulunduğu tedkik edilen 
kuyudât-ı resmiyesi delaletiyle anlaşıldığından, bunlardan Bekir, Hasan ve Halil oğlu Hasan ve Süleyman oğlu Ali’nin 
fiillerinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan 
ellişer değnek darbla altışar mah pranga-bend edilmelerine ve Mehmed oğlu İsmail’in ictisar ettiği sirkat fiilinden naşi 
kanun-ı mezkurun yüz elli beşinci maddesine tevfikan yirmi değnek darbla üç mah demir-bend edilmesine ve sirkat 
ettiği silah bedeli olan yüz liranın zamanen kendisinden ahzına İbrahim Ali ve Süleyman oğlu Ali ve Süleyman oğlu 
Mehmed ve Hüseyin oğlu Salih’in ellişer değnek darbıyla mürettebât-ı askeriyelerine sevklerine 7 Cemaziyelevvel 339 
ve 15 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 15 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 83
Esas Numarası : 71

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere tarik-i şekavete sülük ederek Demirci Kuvvetlerinden inhilal eden İsmail oğlu 
Osman ve rüfekasının önlerine geçerek soydukları ve takiblerine giden jandarma müfrezesine karşı silah istimal ederek 
müsademe ettikleri cihetle maznunen İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan Timurcuoğullarından Koca İbrahim 
oğlu Ali ve Saçıkaralı aşiretinden Ali oğlu Osman ve Musa oğlu Hacı Mehmed ve Kaz Ahmed ve İbrahim oğlu 
Kerim ve Osman oğlu Bedel Mehmed haklarında icra kılınan tedkikât ve muhakemât neticesinde bunlardan Bedel 
Mehmed’in müsademe esnasında maktulen telef olduğu cihetle hakkındaki davanın sükutuna ve diğer maznun Ali ve 
rüfekasının fiillerinde suret-i şehadete göre şekavet, ihlal-i asayiş şaibesi görülmeyip hükümete muavenet maksadıyla 
ve vuku’ bulan te’dibat üzerine silahlarıyla etrafa dağılmış olan Demirci Kuvvetlerinden olduğu anlaşılan İsmail oğlu 
Osman ile dört refikinin müsellahan kaçmakta olduğu bir sırada bunlar derdest ederek hükümete teslim etmek üzere 
Genç Ali Heyet-i İhtiyariyesi huzuruna getirdikleri vürud eden jandarmalara karşı bunların teşhir-i silah etmek gibi 
bir halleri vaki’ olmayıp kendilerinin müfrezeye bi’r-rıza teslim olarak silahtan tecrid olundukları anlaşıldığı cihetle 
cümlesinin beraetine ve bunlardan sinn-i mükellefiyet dahilinde görülen Timurcu oğlu Ali ve Saçıkaralı aşiretinden Ali 
oğlu Osman ve İbrahim oğlu Kerim’in muamele-i askeriyesinin icrası zımnında Ahz-ı Asker Şubesine ve bi’l-muha-
bere hakkında adliyece takibat ifa kılınmakta olduğu nümayan olan Kaz Ahmed’in de Müddei-i Umumiliğe teslimine 
ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebillerine bi’l-ittifak karar verilerek 8 Cemaziyelevvel 339 ve 
16 Kanunısani 337 tarihinde alenen tefhim kılındı. 16 Kanunısani 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 84
Esas Numarası : 87

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek tarik-i şekavete sülük ettiklerinden bahis-
le İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Köyceğiz kazası esas jandarma efradından Nizamoğulları’ndan Ahmed 
oğlu Mehmed Şükri ve Ömer oğlu Hasan ve Halil oğlu Mustafa ile mensub oldukları kıta-i askeriyesinden firarla 
merkumûna iltihak etmiş olan Masid Muhtarı ve merkum Mehmed Şükri’nin biraderi Hamid Hoca ve Karaman 
karyesinden Tuzluoğlu Ahmed haklarında icra kılınan tedkikât neticesinde bunlardan Mehmed Şükri’nin talimgâha 
gönderileceği esnada emr-i kumandaya itaat etmeyerek müsellahan Bölük Merkezinden bi’l-firar iki mah hal-i firarda 
kaldığı ve biraderi Hamid Hoca’nın dahi merkuma iştirak ederek müsellahan merkum ile dolaştıktan başka diğer firari 
jandarma Ömer oğlu Hasan ve Ulalı Halil oğlu Mustafa ve Karaman’dan Tuzlu oğlu Ahmed’i dahi iğfale ve ikna ede-
rek merkumûnu dahi firara teşvik etmiş bulundukları kendilerinin muhakemeten vaki’ olan müevvel ikrarları, ifadeleri 
kıraat edilen şuhudun şehadâtı ve Jandarma Bölük Kumandanı tarafından tanzim edilen ilave-i mütalaayı havi bulunan 
fezleke mündericâtıyla derece-i sübuta vasıl olmuştur. Bunlardan jandarma Ahmed oğlu Mehmed Şükri’nin biraderi 
Hamid Hoca ile beraber firar etmelerinden başka diğer efrad-ı askeriyeyi bi’t-teşvik kendilerine iltihak ile itaat-ı aske-
riyeye münafi ahvâle tasaddi etmeleri haklarında sebeb-i şiddet olarak hareketlerine temas eden Askeri Ceza Kanun-
namesi’nin yüz yirmi dördüncü maddesine tevfikan beşer mah pranga-bend edilmelerine ve diğer maznun Yankı kar-
yeli Ömer oğlu Hasan ve Ulalı Halil oğlu Mustafa’nın Tuzlu oğlu Ahmed ile maan muvafık hareketleri olan kanun-ı 
mezkurun yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan otuzar değnek darbla sinn-i mükellefiyet dahilinde bulunmalarından 
mensup oldukları mürettebâta sevk olunmak üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine, 8 Cemaziyelevvel 339 
ve 16 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 16 Kanunısani 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid



84

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



85

Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 85
Esas Numarası : 103
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Oğlu asker firarisi Hasan’ın firarını teshil ve merkumu ihfa ettiğinden bahisle 
maznunen mahkemeye sevk edilmiş olan Fethiye kazasının Üzümlü nahiyesinin Ovacık karyesi ahalisinden Kürd 
Raşid hakkında icra kılınan muhakeme neticesine nazaran merkumun suret-i sevkini natık olan evrakın tedkik-i mü-
talaasından oğlu merkum Hasan’ın bir kıtadan firar ettiğine dair kayd-ı resmiye tesadüf olunamadığı gibi maznun-ı 
hazır Raşid’in oğlunun firar ve ihfasında tesir ve alakası bulunduğu rehin-i mertebe-i sübut olamadığından merkumun 
beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebiline 9 Cemaziyelevvel 339 ve 17 Kanunısani 
337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 17 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 86
Esas Numarası : 88
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Tabiiyet-i Yunaniyede bulundukları halde asker elbisesini labisen ve firaren 
Söke’ye gelerek ahvâli dai-i iştibah görülerek bi’d-derdest mahkemeye sevk edilmiş olan Rodos’a tabi’ Telyos karyesi 
ahalisinden Yani oğlu Yorgi ve Pandeli oğlu Pavli haklarında gıyaben ve vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde 
merkumânın tabiiyet-i esasiyesi hakkında tenvir-i tahkikata medar olacak delâil mevcut olmadığı gibi tahkikine de 
imkan-ı kanuni görülememiş ve kıraat edilen Söke Bidayet Mahkemesi zabıt varakasında ifadesi mazbut Zeynel Abi-
din Efendi’nin cümle-i şehadeti hazır bi’l-muhakeme Yorgi’nin Yunanlı olduğu merkezinde olmasına ve bu suretle 
merkum Yorgi’nin tabiiyet hakkında dermiyan ettiği ifadenin kabul ve mevsukiyeti lazım gelmesine ve kendilerini 
suret-i vüruduyla keyfiyet-i derdestlerine nazaran casusluk ve hıyanet gibi maddi bir fiilin mürtekibi olduğu tezahür 
edememiş bulunmasına binaen beraetlerine ve ancak merkumun Yunanlı bulunmasından dahil-i memlekette serbest 
bir halde gezmesi şayan-ı tecviz olmadığından el-yevm içinde bulunduğumuz hal-i harbin inkişafına kadar merkumun 
bi’t-tecrid Can Adası’nda ikametine 9 Cemaziyelevvel 339 ve 17 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar 
verilerek alenen tefhim kılındı. 17 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 87
Esas Numarası : 100
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Yunanlılar lehine casusluk etmek suretiyle kendilerine arz edilen menfaat muka-
bilinde bilad-ı meşgule-i Osmaniye’den kalkarak inkişaf-ı ahvâl ile düşmana malumât vermek üzere hudud-ı Osmani-
ye’ye geldiklerinde kıtaât-ı askeriye tarafından derdest olunarak On İkinci Kolordu Divan-ı Harb-i Daimisinin maz-
bata-i hükmüyesiyle vazife noktasından İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan ve esna-yı sevkinde Dinar’da vefat 
ettiği, Dinar Jandarma Kumandanlığının iş’ar-ı telgrafisinden anlaşılan Isparta sancağının Feyzullah Mahallesi'nden 
Hasan Hüseyin oğlu üç yüz on iki tevellüdlü Mustafa ile Akseki kazasının Çimi karyesinden üç yüz on tevelüdlü 
Ali oğlu Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumân Yunan işgaline maruz kalan memâlikte 
jandarma silkinde bulundukları esnada vuku’-ı işgal üzerine düşman tarafından silahlarından tecrid olunduktan sonra, 
merkumân birleşerek Yunan Kumandanından aldıkları yüz Frank nakdiye mükafat mukabilinde gayr-ı meşgul Memâ-
lik-i Osmaniye’ye gelerek Müdafaa-i Milliye Kuva-yı Askeriyesi ve mevâki’-i askeriye hakkında malumat aldıktan 
sonra memleketlerine izhar-ı hıyanet ederek Yunanlılara i’ta-yı malumat ve bakiye-i memâlikin dahi istilasını temin 
maksadıyla düşmana arz-ı hizmet ve bu maksatla Karahayta civarına geldiklerinde Kıtaât-ı Askeriye-i Osmaniye ta-
rafından derdest olundukları ve kendilerinin düşman erkan ve ümera-i askeriyesiyle mükaleme ve muhabere ederek 
kendilerine tevdi’ edilen vazifeyi ifa edeceklerine dair, haç öpmek suretiyle söz verdikleri ve kendilerinin esaretten avdet 
ettiklerinden bahisle uğradıkları Söke kasabasında hükümeti iğfal ederek birer vesika aldıkları hazır bi’l-muhakeme 
merkum Mustafa’nın inkarına rağmen kıraat edilen iki kıta isticvab varakası ile Divan-ı Harb Heyeti huzurunda vaki’ 
olan ikrarlarını havi mazbata-i hükmüye mündericâtı ve merkum Mustafa’nın ifade-i mazbutasından bazı aksâmını 
kabul ve tasdik eylemiş bulunması delaletiyle anlaşılmıştır. Cereyan-ı tahkikat ile hazır bi’l-muhakeme Mustafa’nın ic-
raasına mütecasir olduğu işbu casusluk cürmünü esna-yı sevkinde vefat eden Ispartalı Mustafa’nın teşvik ve telkinâtıyla 
kabul ederek hatt-ı harbe vürudlarında kuva-yı askeriye tarafından yakalanmak suretiyle ne istihsal-i malumat ve ne de 
düşmana tahaşüdât-ı askeriye hakkında malumat veremeden derdest edilmiş bulunmalarına nazaran, merkum deruhde 
ettiği casusluğu ikmale muvaffak olamayarak hareket-i vakıası teşebbüs derecesinde kalmış olduğundan merkumun 
muvafık-ı hareketi olan Hıyanet-i Harbiye hakkındaki Kanun’un on dördüncü maddesinin beşinci fıkrasına tevfikan 
müstahak olduğu idam cezasına mukabil Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin kırk beşinci maddesine tevfikan ibtida-yı 
tarih-i tevkifi olduğu anlaşılan 12 Teşrinisani 36 tarihinden itibaren 15 sene müddetle küreğe vaz’ına ve Ispartalı Mus-
tafa’nın vuku’-ı vefatına mebni hakkındaki davanın sükûtuna, sübut-ı cürmde ittifak ve tayin-i cezada ekseriyetle 9 Ce-
maziyelevvel 339 ve 17 Kanunısani 337 tarihinde karar verilerek alenen usul-ı tefhim icra kılındı. 17 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Karar Numarası : 88
Esas Numarası : 97

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ve mezun bulundukları müddeti tecavüz ettirmele-
rinden dolayı mensup oldukları şubelere dehalet ve kısmen derdest olunmak suretiyle Isparta, Burdur, Elmalı Ahz-ı 
Asker Şubelerinden mevcuden mahkemeye sevk ve tevdi’ edilen Isparta’nın Lağos karyesinden üç yüz on bir tevellüdlü 
Ali oğlu Hüseyin ve Elmalı’nın Karaköy karyesinden üç yüz on üç tevellüdlü Hüseyin oğlu Nazif ve kaza-yı mezkurun 
Kuşakçılar karyesinden üç yüz on tevellüdlü Abdullah oğlu Receb ve Finike’nin Tüngüşlü aşiretinden üç yüz on üç 
tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed ve Burdur’un Yazı karyesinden üç yüz on üç tevellüdlü Ahmed oğlu Ömer ve Kaş’ın 
İslamlar karyesinden üç yüz on üç tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed ve karye-i mezkureden üç yüz on iki tevellüdlü 
Hüseyin oğlu Kadir ve Elmalı’nın Eymir karyesinden üç yüz on üç tevellüdlü Tahir oğlu Mustafa ve Tatlılar mahal-
lesinden üç yüz on tevellüdlü Kahramanoğulları’ndan İsmail ve kaza-i mezkurun Külahçılar mahallesinden üç yüz on 
bir tevellüdlü Ali oğlu Salih ve Elmalı’nın Serkez karyesinden üç yüz on bir tevellüdlü Ömer oğlu Murad ve Burdur’un 
Koşaban [Kuşbaba] karyesinden üç yüz on iki tevellüdlü Molla Ali oğlu Halil ve Burdur’un Çeltekçi karyesinden 
üç yüz on üç tevellüdlü Hasan oğlu Hamdi ve Isparta’nın Sekübey [Sülübey] mahallesinden üç yüz on üç tevellüdlü 
İsmail oğlu Tahsin haklarında icra kılınan tedkikât ve muhakemât neticesinde; Bunlardan Yazı karyeli Ahmed oğlu 
Ömer ile Eymir karyesinden Tahir oğlu Mustafa’nın tebdil-i hava olarak mezunen geldikleri ve müddet-i mezuni-
yetlerini cüz’ice geçirdikleri anlaşılıyorsa da bunun esna-yı rahta mürur etmesi ihtimaline binaen, fiillerinde mucib-i 
ceza bir cihet görülemediğinden adem-i mesuliyetlerine ve diğer maznunun aleyhim Hüseyin ve rüfekasının tevarih-i 
muhtelifede müsellah ve gayr-ı müsellah olarak mürettebât-ı askeriyelerinden kaçtıkları tedkik olunan künyelerindeki 
meşruhât-ı askeriye ile sabit olduğundan, kendilerinin izhar-ı nedamet ederek bi’r-rıza arz-ı teslimiyet etmiş olmaları 
keyfiyeti, haklarında esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden madud görülmüş olduğundan hareketlerine tevafuk eden Askeri 
Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan kırkar değnek darblarından sonra künye pusulalarındaki 
meşruhât vechle şubelerince tayin edilen mürettebâta sevk edilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine 10 
Cemaziyelevvel 39 ve 18 Kanunısani 37 tarihinde müttefikan vicahen karar verilerek tefhim kılındı. 18 Kanunısani 37

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 89
Esas Numarası : 96

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek tarik-i şekavete sülük ile Avlanbeli nam 
mahalde gelip geçen müteaddid eşhası soyduklarından bahisle maznunen İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan 
Elmalı’nın Kışla karyesinden Abbas oğlu Mustafa ve Eskihisar karyesinden Abdullah oğlu Mehmed ve Halil oğlu di-
ğer Mehmed ve Mümür karyesinden Kocakafa Ahmed oğlu Süleyman ve Tavullar karyesinden Ahmed oğlu Karagöz 
Mehmed ve maktul Keçe Mehmed biraderi İbrahim oğlu Ali ve Suyabatmaz aşiretinden Durmuş oğlu Halil ve Elma-
lı’nın Dere karyesinden Yenisalihoğulları’ndan Ali ve Suyabatmaz aşiretinden Durmuş oğlu Mustafa ve gayr-ı mevkuf 
Molla Hüseyin ve biraderi Ali haklarında icra kılınan tahkikât ve muhakemât neticesinde bunlardan Durmuş oğlu 
Mustafa’nın esna-yı sevkinde Burdur’da vefat ettiği anlaşıldığı cihetle hakkındaki davanın sükutuna ve diğer maznun 
İbrahim oğlu Ali ve Durmuş oğlu Halil esna-yı müsademede maktulen vefat eden Dere karyesinden Yenisalihoğulla-
rı’ndan Süleyman ve Hasan ile maan tarik-i şekavete sülük ederek bin üç yüz otuz altı senesi Teşrinisani mahının yirmi 
sekizinci pazar günü Elmalı ve Finike kazalarının nokta-i iltisakında bulunan Avlanbeli nam mahalde ahz-ı mevki’ 
ve kat’-ı tarik ederek yevm-i mezkurun Pazara müsadif olması hasebiyle mevki’-i mezkurdan mürur eden Mehmed 
Onbaşı zevcesi Mihriban ve Elmalılı Arab Hüseyin oğlu İbrahim ve Ömer oğlu Hasan ve Elmalı’da mukim Alaşehir 
muhacirlerinden Hacı Osman oğlu Halil İbrahim ve Eskicami mahallesinden Hüseyin ve Yazır karyesinden Hüseyin 
oğlu Ahmed ve Balcı oğlu Ali ve Salih oğlu Abdullah Çavuş ve Serkez’den Durmuş’un Receb ve 
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ve Salih oğlu Mehmed’in üzerine silah tevcih etmek suretiyle merkumûnun cem’an yekün beş yüz lira raddesinde 
nukud ve eşyalarını ahz ve gasb ettikleri ve bunun üzerine gönderilen kuvve-i takibiye ile müsademe ederek Yeni Salih 
oğlu Süleyman ve Hasan’ın maktulen ve İbrahim oğlu Ali ve Halil ve Yeni Salih oğlu Ali’nin hayyen derdest edildiği ve 
merkumûndan Yeni Salih oğlu Ali ve Kışlalı Abbas oğlu Mustafa Bey müsellahan mezkur çeteye iltihak ederek kat’-ı 
tarik esnasında mağdurlar üzerine silah tevcih etmek suretiyle fiil-i sirkatin ve kaziye-i şekavetin itmamına hadim 
ef ’ale ictisar ettikleri müddeilerin tayin-i şahs ederek Halil ve Ali’ye karşı vaki’ olan hasran ve musırran iddiaları ve 
Ali’nin muhakemeten ve Abbas oğlu Mustafa’nın tahkikât-ı ibtidaiye evrakında mevcut ve zabıt varakasında mazbut 
beyanâtı ve Abdullah oğlu Mehmed ve Halil oğlu diğer Mehmed ve Kocakafa Ahmed oğlu Süleyman ve Ahmed oğlu 
Mehmed’in de kezalik kıta-i askeriyelerinden firar ettikleri kendilerinin muhakemeten vaki’ olan ikrarlarıyla derece-i 
sübuta vasıl olduğundan, bunlardan fiil-i vakiin amil-i aslilerinden olan İbrahim oğlu Ali ve Durmuş oğlu Halil’in ha-
reketlerine tevafuk eden Ceza Kanunnamesi’nin altmış ikinci maddesinin ilavesine tevfîkan bunlardan Ali’nin firariliği 
hakkında sebeb-i şiddet tutularak azam-ı cürm olan kat’-ı tarik ile şekavet cürmünden dolayı ibtida-yı tarih-i tevkifleri 
olan 14 Kanunıevvel 336 tarihinden itibaren on beşer sene müddetle küreğe konulmalarına ve merkumânın fiillerinde 
fer’an zî-medhal olan Yeni Salih oğlu Ali ve Abbas oğlu Mustafa’nın dahi hareketlerine temas eden kanun-ı mezkurun 
kırk beşinci maddesinin birinci fıkrasına tevfikan asıl failler için hükmedilen on beş senesinin sülüsü olan beş senenin 
tenziliyle ibtida-yı tarih-i tevkifleri olan 10 Kanunıevvel 336 tarihinden itibaren, mütebaki onar sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve Abdullah oğlu Mehmed ile Halil oğlu Mehmed ve Ahmed oğlu Süleyman ve Karagöz Mehmed ve 
firari Molla Hüseyin ve biraderi Ali’nin fiil-i mezkurda medhal-i iştiraki anlaşılamadığından onların da beraetine ve 
sebeb-i ahere mebni mevkuf değillerse ihla-yı sebillerine ve Halil oğlu Mehmed ve Ahmed oğlu Süleyman ve Karagöz 
Mehmed’in hareketlerine tevafuk eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan kırkar 
değnek darbından sonra künye pusulalarıyla maan mürettebât-ı askeriyelerine sevk olunmak üzere Isparta Ahz-ı Asker 
Şubesine teslimlerine 10 Cemaziyelevvel 339 ve 18 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek 
alenen usul-ı tefhim icra kılındı. 18 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 90
Esas Numarası : 98
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hüsrev Sami Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Tahdiş-i ezhanı mucib olacak tefevvühât-ı lisaniyede bulunduğu ihbarıyla 
maznunen İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan diş tabibi Aydın’ın Hisar mahallesinde mukim Abdullah oğlu 
Nuri Efendi hakkında icra kılınan tedkikât neticesine nazaran maznun-ı mumaileyh izz ve isnad edilen tefevvühât 
maddesinden kuvve-i maneviye-i umumiye üzerinde su-i tesir edecek bir güna şaibe-i cürmüye görülemeyip bi’l-a-
kis düşmanın ahali-i masumeye karşı icra ettiği fecayi’ hikaye etmiş olmasına ve maznun-ı mumaileyhin ibraz ettiği 
müteaddid vesaik-i resmiye delaletinden kendisinin Osmanlı Orduları Hastahanelerinde hüsn-i suretle ifa-yı hizmet 
etmiş sadık bir bende-i millet olduğu anlaşıldığından mumaileyhin beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı 
takdirde ihla-yı sebiline ve Hilmi tarafından hakkında vaki’ olan ihbarın keza heyetçe derece-i sübutta görüldüğünden 
bu babda maznunun aleyhimin hakk-ı kanunisini istimalde muhtariyetine, 11 Cemaziyelevvel 339 ve 19 Kanunısani 
337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 19 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hüsrev Sami Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 91
Esas Numarası : 9
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Bi’l-cümle evrak-ı davanın tedkik ve mütalaasından sonra icab-ı keyfiyet müzakere olundu: Mükellefiyet-i as-
keriye dahilinde bulundukları halde davet-i askeriyeye icabet etmeyerek müsellahan karyelerinde başlarına topladıkları 
bir cem’-i gafir ile kıyam ve ihtilal ve takib-i eşkiya zımnında Memduh Bey nam şahsın kumanda ve refakatinde taraf-ı 
hükümetten gönderilmiş olan jandarma müfrezesi üzerine istimal-i silah ederek Memduh Beyle jandarma Yaşar’ın 
maktuliyet ve Pavlu Jandarma Kumandanı Hasan Çavuşla rüfekasının mecruhiyetine ve müfreze-i mezkurenin silahla-
rını ahz ve gasba ictisar etmelerinden maznunun aleyh olan Pavlu nahiyesinin Beydili karyesinden Kosat namıyla ma-
ruf Karahamzaoğulları’ndan 308 tevellüdlü İbrahim oğlu Mehmed ve yine karye-i mezkureden Çakmakoğulları’ndan 
309 tevellüdlü Mehmed oğlu Mevlüd ve yine Pavlu nahiyesinde müsellahan vuku’ bulan kıyam ve isyan maddesinden 
maznunun aleyh merkumân Mevlüd ile Eğirdir eşrafından Mebus-ı esbak Hacı Eşref Ağa ve Cevdet ve Hacı Rıfat ve 
Tevfik ve Hacı Memişzade Şevket ve Hacı İsmail Ağa mahdumu Murad ve Eğirdir’de mukim jandarma çavuşlarından 
Hüseyin Çavuş ve Pavlu’nun Kuzca karyesinden İsmail oğlu Mustafa ve karye-i mezkureden Metelik oğlu Hüseyin ve 
Sorguncak karyesinden Mehmed oğlu Mehmed ve Pavlu’da mukim sabık Süvari Binbaşılarından Alaaddin ve Bahriye 
Mülazımlığından mütekaid Nafiz Efendilerle Kesme karyesi ahalisinden Hoca Osman Efendi ve Ali Efendi oğlu Ab-
dullah ve Pavlu ahalisinden Ahmed Ağa ve Beydili karyesinden Mehmed oğlu Hasan ve Abdullah oğlu Mehmed ve 
Tavarlıoğulları’ndan Süleyman oğlu Yusuf ve Pavlu’dan İsmail oğlu Şevket ve Kesme’den Hacı Mehmed oğlu Osman 
ve Badab karyesinden Hamza oğlu Hüseyin ve Beydili karyesinden Hasan oğlu Mustafa ve Hacıahmedler karyesinden 
Hacı İsmail oğlu Mehmed ile evrak-ı resmiyeyi ahz ve imha etmek maddesinden maznunun aleyh bâlâda muharre-
rü’l-esami Kuz karyeli Metelik oğlu Hüseyin 
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ve Kara İsmail oğlu Mustafa ve Tahsil Memuru Şükri ve Tahsildar Abdullah Efendilerin tahsil ederek beraberlerinde 
getirmekte oldukları nukudu ahz ve gasb ettirmek maddesinden kezalik maznunun aleyh olan Hacımemişzade Tevfik 
ve Hacı İsmail Ağa mahdumu Murad ve Antalya’nın Gebiz nahiyesi dahilinde meskun kura ahalisini soyarak birçok eş-
hasın nukud ve eşya ve hayvanatını gasb etmek maddesinden maznunun aleyh salifü’l-isim Beydilli Mevlüd ile esna-yı 
muhakemede ketm-i hakikat etmelerinden dolayı haklarında takibat ifasına karar verilmiş olan sabık Eğirdir Tahsil 
Memuru Şükri ve Eğirdir Tahsildarı Abdullah Efendiler hakkında tevhiden icra kılınan muhakeme neticesine nazaran 
eşhas-ı merkumeden Beydilli Kosat Mehmed ile Mevlüd bin üç yüz otuz altı senesi Eylül mahının sekizinci Çarşamba 
günü hal-i firarda bulunan efrad-ı askeriyeyi derdest ve takip etmek üzere merkezden tahrik edilmiş olan müfreze-i 
askeriyenin Beydili karyesi civarına muvasalatlarında merkumân Mevlüd ve Mehmed’in civar köyler ahalisinden baş-
larına toplamış oldukları bir cemm-i gafir tarafından müfreze üzerine bağteten ateş açılarak Müfreze Kumandanı 
Memduh ve Pavlu Takım Kumandanı Hasan Çavuş ve jandarma Yaşar ve İbrahim ve Sarıidris karyesinden Osman ve 
takip efradından Ali ve Abdullah ve Rıza’yı cerh ederek işbu mecruhlardan Memduh ile Yaşar’ın aldığı cüruhât tesiriy-
le vefatına sebebiyet verdikleri ve ba’de’l-vak’a meydana çıkmış olan mütecasir-i merkumân izhar-ı nedamet tarzında 
mecruhlara hitaben, kendilerinin iğfal edildiğini beyanla beraber silah ve eşyalarını ahz ve gasb ettikleri ve bu hadise 
üzerine merkumân kıyam ve isyana germi vererek nahiyeyi ihtiva eden kura halkını hükümete itaatten inhiraf ettirerek 
bunları bi’t-teslih nahiyenin muhtelif mevâkiinde ictima’ ve müzakerât ile emr-i hükümete adem-i itaatten başka nahi-
ye hükümetinin kuvvet-i resmiyesini ıskat ve jandarmaların silahlarını alarak faaliyetten mahrum bıraktıkları ve nahiye 
ile kaza hükümetinin müraselât ve muhaberâtını tamamen keserek iki aydan fazla bir zaman şekavet ve isyanda devam 
ve ısrar ettikleri ve Kosat Mehmed’in imzası tahtında Kaza Kaymakamına gönderdiği mektuplarla icraat-ı hükümete 
müdahale ve kazayı basacaklardan bahisle kazanın sükun ve emniyetini ihlal etmiş bulundukları ve bunlardan Mev-
lüd’ün Kuvve-i Te’dibiyenin Pavlu’ya duhulünden sonra silah ve firari asker celb ve cem’i maksadıyla Antalya livasının 
Gebiz nahiyesine memuren gönderildiği esnada nahiye-i mezkure ile mülhakatından olan ve Hasiçi nam mahalde 
ikamet eden birçok köylü ve Tahtacıların hayvanât ve eşya ve zî-kıymet bütün mevcudâtını garet ve yağma etmiş ol-
duğu ve salifü’l-esami eşhastan Pavlulu Ali Bey’in müsademe mahalli olan Çemenova mahallinde yevm-i mezkurda 
bulunup jandarmaları it’am ettikten sonra civarda ictima’ etmiş olan müsellah eşkiyaya icra-yı tesir ve telkin suretiyle 
müfreze üzerine ateş açtırarak hadise-i cerh ve katlin vukuuna sebebiyet verdiği ve Kosatla Mevlüd’ün firaren asi olarak 
müsellah bir cemm-i gafir ile nahiye dahilinde geşt ve güzar ettiği esnada merkum dahi usat miyanına girerek ictima’ 
mahallerinde bulunarak merkumânın isyanını tervic ve teshil ile hadise-i isyaniyede, dolayısıyla medhaldar olduğu 
ve yine maznunun aleyhimden Hüsni Çavuş ve Abdullah oğlu Mehmed’in isyan maksadı tahtında müsellah olarak 
Kosat’a iltihak ve Kesme karyesinde vuku’ bulan ictima’a dahil olduğu ve Kesme karyeli Osman Efendi’nin de karyede 
vuku’ bulan ictima’dan haberdar olduğu halde hükümete ihbar-ı keyfiyet etmeyerek kaziye-i isyanın kaza dahilinde te-
vessüüne kalben mümaşat etmiş olduğu ve yine maznunlardan Süvari Binbaşılığından mütekaid olduğunu beyan eden 
Alaeddin Efendi’nin tabiblik namı altında Pavlu nahiyesine gelerek eczacılık ve üfürükçülük gibi gayr-ı meşru’ makasıd 
ile temin-i menfaat ettiği esnada usat miyanına girerek usatın tezyid-i kuvası için köylülere telkinâtta bulunduğu ve 
Kesme’de vuku’ bulan ictima’ dahi dahalet ederek asilerin tezyid-i mukavemeti zımnında mevazı’-ı tayin etmek sure-
tiyle usata fikr-i askeri verdiği ve Tevfik Efendi’nin isyan ile alakası manevi bir şekilde olup delâil-i kanuniye ile cüret-i 
vakıası tahakkuk edememekte ise de başına topladığı on beş yirmi raddesinde müsellah eşkiya ile tahsilattan avdet eden 
Tahsil Memuru Şükri ve Tahsildar Abdullah ve Jandarma Tahsin’i Pınarpazarı mevki’ mahalde yakalayarak emval-i 
emiriyeden olan mebaliğ-i mevcudeyi ve üzerlerinde bulunan silahlarını ahz ve gasb ederek bir oda dahilinde hapis 
ile tazyik ettiği ve Üstül Hüseyin’in dahi müsellahan Kosat Çetesi’ne dahil olarak reis-i merkumun ef ’al ve harekâtına 
iştirak ettiği ve Kuzca karyesinden Metelik oğlu Hüseyin ve İsmail oğlu Mustafa’nın Kaza Kaymakamlığından Pavlu 
Müdüriyetine gönderilmiş olan evrak-ı resmiyeyi Korucu İbrahim oğlu Mustafa yedinden ahz ve gasb ile imha ve bu 
suretle nüfuz-ı hükümete tecavüz etmiş bulundukları istima’ edilmiş olan şuhud-ı müteaddidenin maa’l-yemin vaki’ 
olan ihbarâtı ve kendilerinin tevilen vuku’ bulan ikrarı ve Kosat Mehmed tarafından yazılmış mektupların delalet ve 
teyidatı ve katl ve isyan hakkında Eğirdir ve Pavlu Hükümetlerince yapılan tahkikat ve tutulan zabıt varakası münde-
ricâtı ve Kosatla Mevlüd’ün firarilikleri hakkında şubeden ahz edilen künye pusulası muhteviyatı ve Mevlüd’ün Gebiz 
nahiyesinden aşırdığı eşya ve hayvanâtın peyderpey zahire ihraç olunmakta bulunması ve Kosat Mehmed tarafından 
hükümete yazılmış olan mektup müsveddesinin Ali Bey’in sandığı derununda zuhur etmiş bulunması ve Kosat’ın fi-
rarından dolayı akdemce Divan-ı Harb tarafından idama mahkum edilmiş iken altı mah hidemat-ı şakkada istihdamı 
karargir olduğu halde ıslah-ı nefs etmemiş eşirradan olduğunun kayd-ı resmi ile tahakkuk etmesine ve binaenaleyh 
başta Kosat Mehmed ve Mevlüd olmak üzere dahil-i nahiyede fesat ve isyanın zuhura gelmiş ve muharrerü’l-esami 
eşhasın dahi bâlâ-yı izahat ile ef ’al-i cürmüyeye ictisar ettiklerine kanaat-ı vicdaniye hasıl olmuştur. Bunlardan Mevlüd 
ile Kosat’in hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın elli yedinci maddesine tevfikan idamlarına ve fer’an zî-medhal 
Ali Bey ve Alaeddin ve Hüsni Çavuş ve Abdullah oğlu Mehmed ve Üstül Hüseyin’in dahi ibtida-i tarih-i tevkifleri 
olan 10 Kanunısani 337 tarihinden bi’l-hesab hareketlerine tevafuk eden kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesine 
tevfikan onar sene müddetle küreğe konulmalarına ve ancak bunlardan Hüsni Çavuş ve Abdullah oğlu Mehmed ve 
Üstül Hüseyin’in sevk-i cehaletle ve Alaeddin’in ilca-yı menfeatle fesat ve isyana dahil olduklarının tahakkukundan 
naşi bunların hareketlerinde esbab-ı muhaffife-i takdiriye görüldüğünden Kanun-ı Ceza’nın kırk yedinci maddesine 
tevfikan hükmedilen işbu on sene kürek cezasının üç sene kala-bendliğe tahviline 
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ve Tevfik’in muvafık-ı hareketi olan kanun-ı mebhusun iki yüz yirmi birinci maddesine tevfikan üç sene küreğe ko-
nulmasına ve Kesmeli Osman Efendi’nin ahvâl-i hazıranın inkişafına değin Tefenni’ye teb’idine ve Metelik oğlu Hü-
seyin ve Kara İsmail oğlu Mustafa’nın hareketine temas eden kanun-ı mezkurun 127’nci maddesine tatbikan ibtida-yı 
tarih-i tevkiflerinden itibaren birer sene hapislerine ve mütebaki maznunun aleyhim Cevdet ve Eşref Ağalarla Rıfat 
Efendi ve Nafiz Efendi ve Şevket ve Murad ve Hacı Yusuf ve Sorguncak karyesinden Mehmed oğlu diğer Mehmed 
ve Hüseyin Çavuş ve Mehmed oğlu Mehmed ve Hüseyin oğlu Yusuf ve İsmail oğlu Şevket ve Hacı Mehmed oğlu 
Osman ve Hasan oğlu Mustafa ve Hacı İsmail oğlu Mehmed ve Pavlulu Ahmed Ağa ve Abdullah’ın beraetlerine 
ve ancak bunlardan Cevdet Ağa ve Rıfat Efendi ve Eşref Ağa ve Hacımemişzade Şevket ve Murad Ağaların kaza 
merkezinde zî-nüfuz eşhastan olup memleketlerine avdetleri takdirinde ika’-ı tezvirat etmeleri veya halkın işbu eşhas 
aleyhinde hareket-i müşterekede bulunmaları muhtemel olduğundan Liva Mutasarrıflığınca memleketlerine avdetleri 
mahzur-ı salim olduğu takdir ve kabul olunacak zamanın hululüne ta’likan Isparta’da ikametlerine ve Nafiz Efendi’nin 
yabancı ve serseri makule-i eşhastan ve köylerde halkı idlal ile meşgul olmasına binaen, tahdid-i mazarratı için Eğirdir 
kazasının Can Adası’nda ikametine ve mumaileyh Cevdet Ağa ve Eşref Ağa ve Hacı Rıfat ve Şevket ve Murad ve Hacı 
Yusuf ve Mehmed oğlu Mehmed ve Mehmed oğlu Hasan ve Yusuf ve İsmail oğlu Şevket ve Osman ve Hasan oğlu 
Mustafa ve Hacı İsmail oğlu Mehmed ve Abdullah’ın, Hüseyin Çavuş ile maan mevkuf olmadıkları takdirde derhal 
tahliyelerine ve Nafiz Efendi’nin derhal Kesmeli Osman Efendi ile maan menfalarina sevk olunmak üzere hükümete 
teslimlerine ve ketm-i hakikat ettikleri cereyan-ı tahkikat ile anlaşılarak haklarında takibat ifası takarrür etmiş bulunan 
Tahsil Memuru Şükri ve Tahsildar Abdullah Efendilerin dahi muvafık-ı hareketleri olan Kanun-ı Ceza’nın 207’nci 
maddesine tevfikan, ibtida-yı tarih-i tevkifleri olan 13 Kanunısani 337 tarihinden itibaren üçer mah hapislerine ve 
ancak mumaileyhimanın son celse-i muhakemede vaki’ olan ihtar üzerine hakikate rücu’ etmelerine binaen, kanun-ı 
mezkurun 211’nci maddesinin son fıkrasına tevfikan sülüsü olan bir mahın tenzili ile mütebaki ikişer mah hapislerine 
14 Cemaziyelevvel 339 ve 22 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı tefhim alenen icra 
kılındı. 22 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 92
Esas Numarası : 112
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar etmiş olmalarından dolayı İstiklal Mahkemesine 
tevdi’ edilmiş olan Tefenni kazasının Hasanpaşa karyesinden 313 tevellüdlü Ahmed oğlu Abdulaziz ve Elmalı’nın Der-
vişler mahallesinden 311 tevellüdlü Abdurrahman oğlu Ali ve Elmalı’nın Müğren karyesinden 310 tevellüdlü Mustafa 
oğlu İsmail ve Tefenni’nin Bayramlar karyesinden İbrahim oğlu Halil ve Elmalı’nın İlyağı karyesinden 313 tevellüdlü 
Mehmed oğlu Ramazan ve Elmalı’nın Salur karyesinden 310 tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed ve Hasanpaşa karye-
sinden 312 tevellüdlü İsmail oğlu Halil ve Elmalı’nın Karaköy karyesinden 311 tevellüdlü Hasan oğlu Mehmed Ali ve 
Elmalı’nın Kaşçiftliğinden 315 tevellüdlü Yusuf oğlu Hasan ve Şarkikaraağaç’ın Camiikebir mahallesinden Mustafa 
oğlu İbrahim ve Burdur’un Karasenir mahallesinden 310 tevellüdlü Abdullah oğlu Ahmed ve Ağlasun nahiyesinin 
Aksu karyesinden 310 tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed ve Elmalı’nın Gilevgi karyesinden 313 tevellüdlü Ömer oğlu 
Ali ve Elmalı’nın Kortan karyesinden 314 tevellüdlü Osman oğlu Hüseyin ve karye-i mezkureden 312 tevellüdlü Salih 
oğlu Mehmed ve kaza-yı mezkurun Akçaeniş karyesinden 310 tevellüdlü Ali oğlu Mehmed ve Tekke karyesinden 
313 tevellüdlü Hüseyin oğlu Şerif ve Yeniosmanlı aşiretinden 310 tevellüdlü Mehmed oğlu İsa ve Tefenni’nin Manca 
karyesinden 312 tevellüdlü Mehmed oğlu Halil ve Tefenni’nin Ovacık karyesinden 313 tevellüdlü Cafer oğlu Ahmed 
ve Tefenni’nin Karamusa karyesinden 313 tevellüdlü Hasan oğlu Bekir ve kaza-yı mezkurun Yuvalak karyesinden 
313 tevellüdlü Mehmed oğlu Ramazan ve Müğren karyesinden 313 tevellüdlü Durmuş oğlu Salih ve Tüngüşlü aşi-
retinden 313 tevellüdlü Süleyman oğlu Yusuf ve Eskihisar karyesinden 314 tevellüdlü Mehmed oğlu Halil ve Eymir 
karyesinden 314 tevellüdlü Ömer oğlu Halil ve Elmalı’nın Çiftlik karyesinden 309 tevellüdlü Mehmet oğlu Salih ve 
Tüngüşlü aşiretinden 311 tevellüdlü Mustafa oğlu Ali ve Manavgat’ın Ilıca karyesinden 312 tevellüdlü İbrahim oğlu 
Ali ve Tefenni’nin Çaylı karyesinden 315 tevellüdlü Osman oğlu Abdurrahman ve Burdur’un Kozluca karyesinden 
312 tevellüdlü Hasan oğlu Mustafa ve Finike’nin Tüngüşlü aşiretinden Veli oğlu Ali haklarında icra kılınan muha-
keme-i vicahiye neticesinde merkumûndan Veli oğlu Ali’nin mukaddema İstiklal Mahkemesince künyesi bi’t-tedkik 
mürettebât sevkine karar verilmiş olduğu halde bu kere sehven mahkemeye tevdi’ edilmiş olduğundan hakkında başka 
hüküm i’tasına mahal görülememesine ve Mustafa oğlu İbrahim ve Yusuf oğlu Hasan ve Hasan oğlu Mehmed Ali ve 
İsmail oğlu Halil ve Salur karyeli Ahmed oğlu Mehmet ve Mehmed oğlu Ramazan ve İbrahim oğlu Halil ve Mustafa 
oğlu İsmail ve Abdurrahman oğlu Ali ve Ahmed oğlu Abdulaziz ve Abdullah oğlu Ahmed’in mükerreren cebehât-ı 
askeriyeden firar etmiş bulunmaları hasebiyle Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan 
seksener değnek darbına ve onbaşı rütbesini haiz olan Abdullah oğlu Ahmed’in rütbesinin ref ’iyle müceddeden nefer 
kaydına ve diğer firari Aksulu Ahmed oğlu Mehmed ve rüfekasının dahi madde-i mezkure hükmüne tevfikan kırkar 
değnek darblarından sonra mensup oldukları mürettebât-ı askeriyeye sevkine ve haklarında terettüb eden işbu hükmün 
mensup oldukları şubeler tarafından künye-i askeriyelerine derc olunarak bundan sonra dahi firarları vuku’u halinde 
haklarında ahkam-ı şedide-i kanuniyenin tatbikine 15 Cemaziyelevvel 339 ve 23 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak 
karar verilerek alenen tefhim kılındı. 23 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 93
Esas Numarası : 104
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere sevkine memur olduğu efrad-ı askeriyeden muhtelif zamanlarda yirmi beş ki-
şinin firarına sebebiyet verdikleri cihetle li-ecli’l-muhakeme İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Korkudeli’nin 
Çıvgalar karyesinden Salih oğlu Osman ve kaza-yı mezkurun Kevzer karyesinden Mehmed oğlu Ramazan ve Halil 
oğlu Emin ve İbrahim oğlu Mehmed ve Avdan karyesinden Mustafa oğlu Ahmed ve Sugözü karyesinden Mustafa 
oğlu Mehmed ve Bodrum’un Müskebi karyesinden Hüseyin oğlu Hasan ve Ahmedler karyesinden Hasan oğlu Ali 
ve Karacaören karyesinden Ahmed oğlu Cemal ve Milli nahiyesinden Veli oğlu Abdurrahman haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde merkumûndan Alaiye kazasının Sugözü karyesinden Mustafa oğlu Mehmed’in sevk müfreze-
sine kumandan olarak tayin edilip maiyetinde bulunan bâlâda esamisi muharrer dokuz nefer ile maan sevkine memur 
olduğu yüz yedi neferden yirmi beş kişinin yollarda ve askeri iskan ettiği mahalde nöbet vazifesini hüsn-i ifa etmemek 
ve sevki mutad olmayan mahallerden götürmek suretiyle işbu efraddan yirmi beş kişinin firarına sebebiyet vermiş oldu-
ğu ifade-i müevvelesi ve isticvab edilen rüfekasının beyanâtı delaletiyle sabit olduğundan merkumun hareketine temas 
eden Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin yüz ikinci maddesine tevfikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 8 Kanunısani 337 
tarihinden itibaren bir mah hapsine ve meselede mesuliyet-i kanunisi tahakkuk edemeyen Osman ve rüfekasının be-
raetine ve kendilerinin mensup oldukları Antalya Merkez Taburuna sevk edilmek üzere Isparta Şubesine teslimlerine 
16 Cemaziyelevvel 339 ve 24 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek usul-ı tefhim alenen icra 
kılındı. 24 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 94
Esas Numarası : 106
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek derdest olundukları beyanı ile ve Muğ-
la Jandarma Dairesinden derdest edilerek akdemce ika’ ettiği katl fiilinden naşi Muğla Hapishanesinde alıkonulan 
Muğla’nın Ahmedhoca mahallesinden İsmail oğlu Cemal’in refiki olup İstiklal Mahkemesine sevk edilen mahalle-i 
mezkureden Salih oğlu 312 tevellüdlü Mehmed hakkında cereyan eden muhakeme neticesinde; Merkumun cepheden 
müsellahan firar etmiş efraddan olduğuna dair, şube kaydında bir güna sarahat olmadığı gibi kendisinin firarından son-
ra bi’r-rıza hükümet-i mahalliyeye arz-ı teslimiyet eylemiş olduğuna dair muhakemeten serd ettiği müdafaât-ı evrak 
miyanında mevcut istid’a mündericâtıyla da vaki’ ve muhik görülmüş olduğundan bundan sonra vuku’ bulacak firarı 
halinde ahkam-ı şedide-i kanuniye tatbik olunmak ve künyesine de ol vechle şerh verilmek üzere kıtaât-ı münasibeden 
birine gönderilmek üzere merkumun i’lamıyla birlikte Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimine, 16 Cemaziyelevvel 339 
ve 24 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak vicahen karar verilerek alenen tefhim olundu. 24 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 95
Esas Numarası : 105
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerindan firar etmiş oldukları beyanıyla İstiklal Mahkemesine 
sevk edilen Muğla’nın Ula nahiyesinin Hacıaliağa mahallesinden 308 tevellüdlü İbrahim oğlu Ali ve nefs-i Muğla’nın 
Dikset mahallesinden 313 tevellüdlü Bektaş oğlu Şerif ve Aydın’ın Sobuca karyesinden 310 tevellüdlü Adem oğlu 
Mehmed haklarında icra kılınan tedkikât neticesine nazaran merkumûndan Adem oğlu Mehmed’in firarından akdem 
irtikab ettiği cürmden naşi Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harbine tevdi’ edildiği tedkik edilen künyesindeki meşruhattan 
anlaşılmış ve Divan-ı mezkur, İstiklal Mahkemesine birçok evrak-ı dava devir ve tevdi’ etmiş olduğundan merkumun 
firarından başka ika’ eylediği cürmün mahiyeti anlaşılmak üzere, merkumun işbu davadan tefrikine ve diğer maznunun 
aleyh İbrahim oğlu Ali’nin 17 Teşrinisani 36 tarihine kadar Müdafaa-i Milliye hizmetinde bulunduğu ibraz ettiği 
vesikasından ve terhisinden sonra şubesince talep ve dava olunmadığı künye pusulasından anlaşıldığından, merkumun 
firari add olunamayacağı gibi diğer maznun Bektaş oğlu Şerif ’in firarı tekerrür etmemiş olduğundan bundan sonra fi-
rar ettiği takdirde hakkında mücazat-ı kanuniye tatbik olunmak üzere kıtasına sevk olunması zımnında her ikisinin de 
derhal Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine, 16 Cemaziyelevvel 339 ve 24 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak 
vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 24 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 96
Esas Numarası : 108
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Bir kıta-i askeriyeye hin-i sevkinde esna-yı rahta firar ettiği beyanıyla mah-
kemeye sevk edilmiş olan Muğla’nın Ahmedhoca mahallesinden Abbasoğulları’ndan Ali oğlu 312 tevellüdlü Murad 
hakkında cereyan eden tahkikata nazaran merkumun esna-yı rahta hastalanmasından dolayı sevkiyattan geri kalarak 
bir kıtaya iltihak edemeyip şimdiye kadar bakayada kaldığından firari addolunmuş olduğu yolundaki ifadesinin aksi 
anlaşılamadığı gibi sevk eden Muğla şubesinden merkumun muamele-i askeriyesini natık muvazzah künye pusulası 
dahi irsal edilmemiş olduğundan ve İstiklal Mahkemesi Beyannamesi’nin neşrinden dahi malumatdar olmayıp muah-
haran aldığı haber üzerine bi’r-rıza teslim-i nefs etmiş olduğu yolundaki beyanâtı dahi muvafık-ı nefsü’l-emr görüldü-
ğünden bi’t-tahliye kıta-i mürettebeden birisine sevk olunmak üzere merkumun hemen Isparta Ahz-ı Asker Şubesine 
teslimine 16 Cemaziyelevvel 339 ve 24 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 24 
Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 97
Esas Numarası : 109
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Ahz-ı Asker Şubesinden asker firarlarına sebebiyet verdiği beyanıyla maznunen 
İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan Fethiye kazasının Ahadlı karyesinden ve İbrahimoğulları’ndan Durmuş oğlu 
Bayram hakkında icra kılınan muhakeme ve tedkikât neticesinde: Merkumun halen doksan altı tevellüdüyle mukayyed 
olduğu görülmesine nazaran bu kabil eşhasın dahil-i mükellefiyet-i askeriye olup olmadığı hakkında tahakkuk eden 
iştibah üzerine keyfiyet Ahz-ı Asker Şubesinden lede’l-isti’lam mezkur tevellüdlü efradın iki mah hizmet etmek üzere 
Cenub Cephesi Kumandanlığının emr-i mahsusu ile taht-ı silaha davet edildiği cevaben ifade kılınmasına binaen maz-
nun-ı merkumun hizmet-i mecbure ashabından bulunmadığının anlaşılmasına ve taht-ı muhafazasına tevdi’ edilmiş 
olan efrad-ı askeriyeyi kasden firar ettirmiş olduğuna dair mahallince bir güna evrak-ı tahkikiye tanzim edilmemiş bu-
lunmasına nazaran merkumun tecziyesi muvafık-ı madelet olamayacağından beraetiyle tahliyesine 16 Cemaziyelevvel 
39 ve 24 Kanunısani 37 tarihinde müttefikan karar verilerek tefhim kılındı. 24 Kanunısani 37
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 98
Esas Numarası : 112
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Müdafaa-i Milliye Teşkilatı aleyhine tefevvühât-ı lisaniyede bulunduğu ve bu 
vesile ile râkib olduğu vapurda esaretten avdet eden efrad-ı askeriyeyi idlale sa’y ettiği beyanıyla İstiklal Mahkemesine 
tevdi’ edilen Senirkend nahiyesinin Şeyh mahallesi ahalisinden Müsteceb hakkında icra kılınan tahkikata ifadesi kıraat 
edilen muhbir Saffet ve İbrahim Efendilerin keyfiyet-i şehadetinden merkumun efrad-ı askeriyeyi idlal maksadıyla 
tezvirât ve telkinât-ı bedhahanede bulunduğunun sübutuna na-kafi temin-i vicdan eder mahiyette görülemediğinden 
merkumun beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebiline bi’l-ittifak 18 Cemaziyelevvel 
339 ve 26 Kanunısani 337 tarihinde karar verilerek alenen tefhim kılındı. 26 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 99
Esas Numarası : 62
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcabı bi’l-müzakere: Ticaret kasdıyla iştira ettikleri arabalarla efrad-ı askeriye idaresinde olarak vesikasız Kad-
niko namındaki Hristiyan kadınını Dinar’dan Isparta’ya gönderdikleri beyanıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş 
olan ve esna-yı sevkinde yoldan firar etmiş olan Söğüd kazasının Bozöyük nahiyesinden Mehmed Çavuş ve Düzce 
kazasının Islahiye karyesinden 310 tevellüdlü Mustafa oğlu Mehmed ile mezkur arabaların sahibi ve merkumânın 
amir-i askerisi bulunan Dinar Nokta Kumandanı Binbaşı Feridun Bey ve katibi Ahmed Hamdi Efendiler hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde mumaileyhimânın zatı işlerinde kullanmak üzere iştira ettikleri iki arabayı neferât-ı 
merkumânın sevk ve idarelerine bi’t-tevdi’ arabaların noktaya aidiyetinden bahisle suret-i resmiyede Feridun Bey ta-
rafından Mehmed Çavuş yedine vesika i’ta olunarak bundan başka merkum yedine başkaca bir de silah verilerek seyr 
ve sefer talimatına muhalif eşhas-ı Hristiyaniyenin bir mahalden diğer mahalle bila-istizan nakledilmeleri hakkındaki 
kaide-i umumiyeye rağmen, on sekiz lira ücret mukabilinde Ispartalı Loga kerimesi Kadniko’yu Dinar’dan Isparta’ya 
nakletmiş oldukları mezburenin arabalarla suret-i derdesti hakkında Isparta Polis Merkez Memurluğunca tanzim 
edilen tahkikat-ı evveliye evrakı ve Mustafa oğlu Mehmed ve Mehmed Çavuş’un kıraat edilen ifadeleri meali ve ken-
dilerinin mezkur arabaları ticaret kastıyla iştira etmeyip Feridun Bey’in zaruret halinde ailesini nakletmek ve Hamdi 
Efendi’nin de terhisten sonra arabacılıkla iştigal etmesinden ol vakitten yedinde kalmış olduğuna dair muhakemeten 
serd ettikleri müdafaa zımnında vuku’ bulan müevvel ikrarları ve arabanın menzile ait olduğundan taraf-ı aherden 
müdahale edilmemesine dair 21 Teşrinievvel 336 ve 11 Teşrinisani 336 tarihli 
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resmi iki kıta vesikanın mevcudiyeti ve mebhus arabalardan bir tanesinin Feridun Bey ile müştereken Dinar’da satın 
aldıklarına dair esna-yı muhakemede Katib Hamdi Efendi tarafından bir kıta ilmuhaber i’ta olunmasıyla anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh maznunun aleyhimden Feridun Beyle Hamdi Efendi’nin nüfuz-ı memuriyetlerinden bi’l-istifade zatı ve 
şahsi arabalarını beyliğe ait olduğundan bahisle hilaf-ı hakikat verilmiş iki kıta resmi varaka ile ücret ile eşhas naklettir-
dikleri ve arabacısına bir de silah vererek gayr-ı mesul eşhasa sıfat-ı resmiye bahş etmiş olduğu ve bu suretle her ikisinin 
de vazifelerinde su-i istimal ve efrad-ı askeriyeyi tahsis olundukları hizmetin gayrısında istihdam etmiş bulunmala-
rından naşi fiillerinde görülen esbab-ı müşeddide nazar-ı dikkate alınarak azam-ı cürmleri olan vazifeyi su-i istimal 
keyfiyetinden naşi hareketlerine tevafuk eden Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin yüz ikinci maddesinin birinci zeylinin 
son fıkrasına tevfikan yirmi beşer lira ceza-yı nakdi ahzına vermedikleri takdirde kanun-ı mezkurun otuz yedinci 
maddesine tevfikan beher rub’ lira için birer gün hapislerine ve üçer mah müddetle memuriyetten mahrumiyetlerine ve 
kendilerinin kıtası tebdil olunmak üzere Cenub Cephesi emrine teslimine ve nefer Mehmed Çavuş ile Mustafa oğlu 
Mehmed telakki ettikleri emri icradan başka bir güna müstelzim-i ceza ahvâle ictisar etmemiş bulunmalarına binaen 
onların da adem-i mesuliyetine, arabaların da Burdur Ahz-ı Asker Kalemi Riyaseti tarafından kendilerine iade ve si-
lahın da müsadere edildiği mezkur Kalem Riyasetinin cümle-i iş’arından bulunmasına binaen o cihet hakkında karar 
ittihazına mahal olmadığına ve kendilerinin sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine, 18 
Cemaziyelevvel 339 ve 26 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 26 
Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 100
Esas Numarası : 92
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kuşadası ahalisinden olup hizmet-i askeriyesinden naşi İzmir’e firar ve oradan 
bahren Kuşadası’na gelmiş olan Kasab Yusuf ve iki nefer asker firarisinin vapurdan vapura nakletmek suretiyle firarını 
teshil etmiş olmasından dolayı maznunun aleyh sıfatıyla mevcuden Aydın Mutasarrıflığından İstiklal Mahkemesine 
tevdi’ edilmiş olan Kuşadası’nda mukim kayıkçı esnafından Halife oğlu Salih ve Çeşmeli Ahmed oğlu Mehmed ve 
İbrahim oğlu diğer Mehmed ve Ahmed oğlu Mustafa haklarında vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde: Mer-
kumûndan firari oldukları ihbar edilen üç şahsın muamele-i askeriyesine dair miyan-ı evrakta bir güna kayıt ve malu-
mat olmamasına ve maznunun aleyhimin de bunların asker firarisi olduğunu bildikleri halde, vapurdan vapura naklet-
tiklerinin sübutuna kafi delâilin fıkdanına ve maahaza maznun-ı merkumûn Salih ve Ali’nin Kuşadası’nın yabancısı ve 
cümlesi memâlik-i meşguleden hicret etmiş eşhas ve ahvâl-i mahalliyeyi tanır ve kasten hıyanet-i vataniyede bulunur 
eşhastan olduğunun tahakkuk edememesine binaen cümlesinin beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadıkları 
takdirde ihla-yı sebillerine 18 Cemaziyelevvel 339 ve 26 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verile-
rek alenen tefhim kılındı. 26 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 101
Esas Numarası : 70
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Antalya Divan-ı Harb-i Daimisinin işbu karar mazbatasıyla heyetimize tevdi’ edilmiş olan ve katl maddesinden 
maznunun aleyh olup ahiren vefat eden Memduh Efendi’nin rüfekasından Çelikoğulları’ndan Ali oğlu Hasan Hüseyin 
ve rüfekasına müteallik olan işbu evrak-ı tahkikiye maa teferruat mütalaa ve tedkik olundu. Merkum Hasan Hüseyin 
ve rüfekasının zaman-ı cürmde dahil-i mükellefiyet-i askeriye oldukları anlaşılamadığı gibi, mükellefiyet dahilinde bu-
lunanlar dahi Tecil Kararnamesi’ne tevfikan Liva Hapishanesinden tahliye edilmiş bulunmasına nazaran fi’l-asl firari 
ve bakaya olarak hizmet-i askeriye haricinde kalmış ve zaman-ı firarında katl ve şekavet gibi ef ’al-i cürmüye ika’ etmiş 
olan mükellefîn-i askeriyenin icra-yı muhakemesiyle mükellef olan İstiklal Mahkemesinin mevzu-ı bahs olan işbu katl 
maddesi hakkında icra-yı muhakemeye salahiyet-i kazaisi bulunmayıp doğrudan doğruya vezaif-i adliye idadına dahil 
mevaddan görülmüş olmakla, mevkufiyetleri temadi etmiş olan bir kısım maznunların intac-ı tahkikatıyla işin mahke-
me-i aidesine lüzum-ı tevdii heyetimizce tensip edilerek evrak-ı mevcudenin Liva Müddei-i Umumiliğine tevdiine ve 
Liva Tevkifhanesine nakledilmiş olan mevkufların memuriyet-i mezkure emrine teslimine 19 Cemaziyelevvel 339 ve 
27 Kanunısani 337 tarihinde karar verildi. 27 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 102
Esas Numarası : 119
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Hıyanet-i vataniye ile müttehim ve Eskişehir İstiklal Mahkemesince idama 
mahkum edilen biraderi Serkis’i hanesinde ihfa ettiği cihetle, mevcuden İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan ve 
vazife-i adliyesi esnasında rüşvet ahz ettiği cihetle, cinayetle müttehimen Antalya Cinayet Mahkemesinde muhake-
mesi icra edilmekte olduğu anlaşılan Antalya Bidayet Mahkemesi azasından Artin Efendi hakkında biraderi Serkis’in 
ihfasından dolayı cereyan eden muhakeme-i vicahiye neticesinde mumaileyhin biraderini ihfa ettiğine dair rü’yet ve 
hükümetin malumât-ı resmiyesine müstenid bir güna ihbar olmamasına ve Kanun-ı Ceza’nın yüz yirmi birinci mad-
desinde bu kabil akrabanın sabit olacak bu husustaki cürmleri hakkında muafiyet-i kanuniye mevcut bulunmasına 
nazaran maznun-ı mumaileyhin adem-i mesuliyetine ve bi’t-tahliye müttehim bulunduğu diğer meseleden dolayı cere-
yan etmekte bulunan muhakemesinde hazır bulunmak üzere Antalya İstinaf Müddei-i Umumiliğine i’zamına 19 Ce-
maziyelevvel 339 ve 27 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim olundu. 27 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 103
Esas Numarası : 116
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıtalarından firar ettikleri beyanıyla İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan 
Çivril kazasının Karaağaçlar mahallesinden üç yüz on beş tevellüdlü Osman oğlu Hilmi ve biraderleri üç yüz on dört 
tevellüdlü Lütfullah ve Emin haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumûnun düşman tarafından Çivril’in 
esna-yı işgalinde efrad-ı ailelerini tahlis maksadıyla kıtalarından firar ederek beş gün zarfında dehalet ve teslim-i nefs 
etmiş oldukları anlaşıldığından, 14 Ramazan 332 ve 24 Temmuz 330 tarihli kanunun ikinci maddesinde muayyen 
ceza-yı idamın tatbikine mahal olmadığına ve firaren geçirdikleri beş gün için madde-i mezkurun son fıkrasında hi-
tam-ı seferberide beher güne mukabil iki mah hidemât-ı şakkada istihdamları muharrer ise de efrad-ı ailelerini tahlise 
gitmek gibi temayülât-ı ahlakiyeye binaen Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin kırk yedinci maddesine istinad olunan 
ahkama binaen fiillerinde görülen esbab-ı muhaffife-i vicdaniyeye tebean bu cihetin tatbikinden sarf-ı nazarla derhal 
mensup oldukları kıtaya sevklerine 19 Cemaziyelevvel 339 ve 27 Kanunısani 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar 
verilerek alenen tefhim kılındı. 27 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 104
Esas Numarası : 125
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden müsellah ve gayr-ı müsellah olarak firar ettikleri cihetle 
İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan, Korkudeli kazasının Çaykenarı karyesinden 313 tevellüdlü Halil oğlu Halil 
ve Çıvgalar karyesinden 312 tevellüdlü Osman oğlu İbrahim ve Yalınlı karyesinden 310 tevellüdlü Hüseyin oğlu Ab-
durrahman ve Tefenni kazasının Dengere karyesinden 311 tevellüdlü Hüseyin oğlu Mehmed ve nefs-i Tefenni’den 312 
tevellüdlü İbrahim oğlu Ahmed ve Ağlasun’un Ürkütlü karyesinden 310 tevellüdlü Mehmed oğlu Mustafa ve Yüreğil 
karyesinden 310 tevellüdlü Hüseyin oğlu Yusuf ve Isparta’nın İslam karyesinden Şevki oğlu 312 tevellüdlü Halil ve 
Karaman karyesinden 314 tevellüdlü Ömer oğlu Mustafa ve Karaman karyesinden 310 tevellüdlü Hasan Ali oğlu 
Salih ve Isparta’nın Doğancı mahallesinden 309 tevellüdlü Ömer oğlu Hüseyin ve Kuruçay karyesinden Bekir oğlu 
311 tevellüdlü Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde merkumûnun tedkik edilen künye pusulalarında 
bunlardan Hasan oğlu Mehmed ve Hüseyin oğlu Abdurrahman ve Osman oğlu İbrahim ve Halil oğlu Halil’in şimdiye 
kadar i’zam kılındıkları kıtaât-ı askeriyenin hiçbirinde namuskarane ifa-yı hizmet etmeyip daima firar ile imrar-ı vakit 
ettikleri anlaşıldığından ve bu suretle merkumûnun fiillerinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen altmışar değnek 
darblarıyla altışar mah pranga-bend edilmelerine ve diğer firari Bekir oğlu Ahmed, Ömer Efendi oğlu Hüseyin ve 
Hasan Ali oğlu Salih ve Ömer oğlu Mustafa ve Şevki oğlu Halil ve Hüseyin oğlu Yusuf ve Mehmed oğlu Mustafa 
ve İbrahim oğlu Halil’in dahi firarları kendi ikrarları ve tedkik edilen künye pusulalarıyla tahakkuk etmekte ise de 
bunların suret ve keyfiyet-i firarı hakkında teşdid-i cezalarını mucib ahvâl tahakkuk etmediğinden kendilerinin kırkar 
değnek darbından sonra mürettebât-ı askeriyelerine sevk edilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine 19 
Cemaziyelevvel 339 ve 27 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek hüküm ve karar alenen tefhim kılındı. 
29 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 105
Esas Numarası : 115

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek Karaağaç kazasının Bağıllı karyesinden 
Süleyman oğlu Hasan ve Hacı Hafız Mehmed Ağa ve Musa oğlu Mustafa Ali ve Musa oğlu Mehmed’in önlerine 
geçerek kendilerine silah teşhir etmek suretiyle iki heybe eşya ve bir re’s hayvan ve nakitlerini ahz ve sirkat ettikleri 
cihetle maznunen İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan mükerrer firari efrad-ı askeriyeden Karabet namıyla maruf 
310 tevellüdlü Eğirdir’in Çay karyesinden Hüseyin oğlu Halil ve karye-i merkumeden 309 tevellüdlü Ahmed oğlu 
İbrahim ve 311 tevellüdlü Osman oğlu Ali ve Akdoğan karyesinden Himmet oğlu Razaman, 316 tevellüdlü Molla 
Mehmed oğlu Himmet ve 314 tevellüdlü Eğridir’in İmaret mahallesinden Arab Said oğlu Şükri haklarında icra kılı-
nan muhakeme-i vicahiye neticesine nazaran bunlardan Razaman ve Arab Said oğlu Şükri hal-i firarda bulundukları 
esnada bi’t-derdest mürettebât-ı askeriyelerine gönderilmek üzere Afşar nahiyesine vürudlarında, merkumân sıfat-ı 
askeriyeyi haiz bulunan diğer refikleri ile birlikte bulundukları odanın penceresini kırmak suretiyle tekrar firar ettikten 
sonra refakatlerine Molla Mehmed oğlu Himmet’i dahi alarak neharen salifü’l-esami müştekilerin önlerine geçerek 
hamil oldukları silahlarla bi’t-tehdit müddeilerin cümle-i iddiasından bulunan müfredat-ı tahkikat-ı evveliye evrakın-
da muharrer eşya ve hayvanlarını gasb ve sirkat ettikleri Ramazan ve Himmet’in müevvel ikrarı ve Şükri’nin işbu ikrara 
mukarin beyanâtı ve emval-i mesrukayı havi heybenin Ramazan’ın hanesinde zuhur etmiş olmasıyla derece-i sübuta 
vasıl olmuştur. Diğer maznun Halil ve İbrahim ve Ali’ye gelince her ne kadar müştekilerin failleri teşhis hakkında 
tanzim edilen zabıt varakasında sariklerden birinin de Halil olduğunu söylemekte iseler de sirkate ictisar eden şahsın 
uzun boylu olması beyanına karşı merkum Halil’in orta boyda bulunmasından ve iddia-yı vaki’ takviye eden ihbar ve 
delâil-i saire dahi cereyan-ı tahkikata inzimam etmemiş bulunduğundan merkum Halil ile refiki olan İbrahim ve Os-
man oğlu Ali’nin işbu sirkate ictisar ettiklerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak delâil-i sübutiyenin fıkdanına binen 
merkumûnun da işbu maddeden beraetleri kanaatı tehassul etmiştir. Yalnız bunlardan Osman oğlu Ali’nin mukadde-
ma irtikab eylediği sirkat fiilinden naşi cinayetle müttehimen mevkuf iken Tecil-i Mücazat Kanunnamesi’ne tevfikan 
Isparta Hapishanesinden bi’t-tahliye cihet-i askeriyeye teslim edildiği ve kıta-i askeriyesinden firar ederek Demirci 
Çetesi’ne dehalet işbu çetenin dahi tenkili üzerine gayr-ı mesul bir mevki’de kaldığı ve muhakemesinin bu sebepten 
naşi neticelenemediği bi’t-tahkik anlaşıldığından merkumun muhakemesine devam edilmek üzere Müddei-i Umumi-
liğe teslimine ve ber-vech-i bâlâ sirkate ictisar ettiği mertebe-i sübutta görülen Ramazan ve Şükri’nin duvar delmek 
suretiyle mahall-i ictima’dan firar etmesi haklarında sebeb-i şiddet tutularak irtikab ettikleri vak’a-i sirkatten naşi Ka-
nun-ı Ceza’nın iki yüz yirmi ikinci maddesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifleri olan 17 Kanunısani 337 tarihinden 
itibaren birer buçuk ve Mehmed oğlu Himmet’in dahi madde-i mezkur hükmüne tevfikan bir sene hapsine ve yalnız 
firar ettikleri tahakkuk eden bâlâda muharrerü’l-esami eşhastan Halil’in şimdiye kadar dokuz defa kıtasından firar 
ederek hakkında hiçbir mücazat-ı kanuniye tatbik edilmemesinden naşi firarı itiyad edinmesinden naşi merkumun altı 
mah pranga-bend edilmesine ve İbrahim’in dahi intibah noktasından seksen değnek darb olunduktan sonra mahall-i 
mürettebine sevk edilmek üzere şubeye teslimine 21 Cemaziyelevvel 339 ve 29 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak 
karar verilerek usul-ı tefhim alenen icra kılındı. 29 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 106
Esas Numarası : 117

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Düşman hesabına olarak casusluk etmek bahanesiyle Yunan’ın taht-ı işgalinde 
bulunan Kelas nahiyesinin Halılar karyesinden geldiği beyanıyla mahkemeye sevk edilen Ali oğlu Arab Kerim hakkın-
da İstiklal Mahkemesince icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Merkumun ihbar vechle casusluk maksadıyla 
memâlik-i meşguleden geldiğine dair edille ve ihbar olmadığı gibi merkum sinnen altmış beş yaşında nik ve bedi, tefrik 
ve takdirden aciz matuh bir şahıs olduğunun nasiye-i halinden anlaşılmasına ve düşmanın köylerini mukaddema istila 
ettiği esnada Denizli’ye vuku’ bulan hicretlerinde gayb ettiği kızını aramak üzere geldiğine dair serd ettiği müdafaanın 
da aksi sabit olamamasına binaen merkumun beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline 22 
Cemaziyelevvel 339 ve 30 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verile[rek] alenen tefhim kılındı. 30 
Kanunısani 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 107
Esas Numarası : 129
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kısm-ı askerisinden firar ettikleri beyanıyla ve Divan-ı Harb-i Daimi kararıyla 
İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan nefs-i Çal kazasının İsmailağa mahallesinden 310 tevellüdlü Nazmi oğlu Ali 
ve kaza-yı mezkurun İsabey karyesinden 311 tevellüdlü Kurtoğulları’ndan Hüsameddin haklarında icra kılınan mu-
hakeme neticesinde: Merkumânın Melli köyünde bulunan düşmana karşı icrası tertib edilen baskın esnasında kısm-ı 
askeriden firar ettikleri kendilerinin ikrarı ile mertebe-i sübuta vasıl olmuş ve ba’de’l-firar derdest ve taht-ı tevkife 
alındıkları dahi reviş-i tahkikat ile anlaşılmış ve merkumân 11 Teşrinisani 336 tarihinde tevkif edildikleri de bi’t-tedkik 
nümayan olmuş bulunduğundan şimdiye kadar geçen müddet-i mevkufiyetleri ceza-yı kafi görülerek bi’t-tahliye mü-
rettebât-ı münasibeden birine gönderilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine 23 Cemaziyelevvel 339 ve 
31 Kanunısani 337 tarihinde bi’l-ittifak ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 31 Kanunısani337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 108
Esas Numarası : 130
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Esna-yı vazifede mevkiini terk etmek suretiyle uhdesine muhavvel vezaifi ifada 
kayıtsızlık göstermek suretiyle icrasına başladığı müsademeyi hüsn-i neticeye isal edemeyerek maiyetinde bulunan 
müfreze-i askeriyenin dağılıp mahall-i müsademeden firarlarına sebebiyet verdiği beyanıyla Divan-ı Harb-i Daiminin 
vazife firarıyla İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen Muğla sancağına tabi’ Milas Jandarma Bölüğü Selimiye Karakol 
Çavuşu 304 tevellüdlü Arif hakkında icra kılınan muhakeme esnasında tahkikat-ı ibtidaiye evrakında isimleri mu-
harrer kesanın suret-i şehadetinden merkum Arif Çavuş’un Sakarkaya mevkiinden başladığı müsademe esnasında 
müsademeye sebebiyet veren esbabı ve üzerine silah atan eşhası anlamaksızın ve’l-hasıl uhdesine terettüb eden vazife-i 
takibiyeyi imkan dairesinde icra ve ikmal etmeksizin silah atılması üzerine mevkiini terkle Derince karyesine gidip 
Hacı Mehmed’in hanesinde gizlenerek uhdesine muhavvel vazifeyi ifada kusur ettiği derece-i sübuta vasıl olmuş ve 
hareketi Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesine muvafık görülmüş olduğundan madde-i mezkure hükmüne tevfikan 
ibtida-yı tarih-i tevkifi olduğu bi’t-tedkik anlaşılan 22 Teşrinisani 336 tarihinden itibaren iki mah müddetle hapsine ve 
ikmal-i müddet ettiği cihetle tahliyesine ve müstahdem bulunduğu Bölükte ba’dema istihdamı gayr-ı caiz olduğundan 
kıtası tebdil olunmak üzere merkumun Muğla Jandarma Tabur Kumandanlığına i’zamına 23 Cemaziyelevvel 339 ve 
31 Kanunısani 337 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim olundu. 31 Kanunısani 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 109
Esas Numarası : 126
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Çivril kazasına tabi’ Karahallı nahiyesinin ahiren düşman tarafından işgal ve 
tahliyeden sonra Uşak kazasına tabi’ Delihıdırlı ve Kökezli Ayı Veli ve rüfekasından mürekkeb eşkiya çetesinin Ka-
rahallı nahiyesine vüruduyla ahali-i karyeden teşkil ettikleri müsellah eşhas ile Çivril kazasının Buğdaylı ve Kaykıl-
lı karyelerinde Çal müfrezesi tarafından yapılan takibat esnasında müfreze-i mezkureye karşı eşkiya-yı merkumûn 
ile müştereken müsellahan mukavemet ve müfreze üzerine silah istimal ettikleri cihetle maznunen mahkemeye sevk 
edilmiş olan Çivril kazasının Karahallı nahiyesinden ve jandarma takviye efradından Nakıs oğlu Mehmed ve Boyacı 
Ali oğlu Yusuf ve Muharrem oğlu Fesli Süleyman ve Hacı Mustafa oğlu Hacı Nuri ve Kör Osman oğlu Hacı Ali ve 
el-yevm hal-i firarda bulunan Toko oğlu Emin haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Nakıs 
oğlu Mehmed ve Boyacı Ali oğlu Yusuf ve jandarma takviye efradı olarak nahiye merkezinde istihdam olundukları 
halde düşmanın vürudu halinde haysiyet-i hükümeti muhafazadan mahall-i ahere çekilmeyerek nahiye merkezi olan 
Karahallı nahiyesinde silahlarıyla beraber kaldıkları ve düşmanın çekilmesini müteakib düşmanla teşrik-i mesai etmiş 
olan Ayı Veli ve rüfekasından mürekkeb müsellah çetenin, merkez nahiyeye vürudu üzerine merkumân ile Muharrem 
oğlu Fesli Süleyman ve Hacı Mustafa oğlu Hacı Nuri ve Hacı Toko oğlu Emin işbu eşkiyaya arz-ı hizmet ederek eşkiya 
marifetiyle toplattırılmış olan hayvanlarla müsellah olarak müştereken ve müctemian Buğdaylı ve Kaykıllı karyelerine 
giderek cebr ve zor ile ahaliden silah ve hayvan topladıkları ve bu esnada Çal Jandarma Müfreze Kumandanı Arif Bey 
kumandasında işbu eşkiyanın takibine memuren gönderilen kuvve-i müsellahaya karşı silahla mukavemet ve bir saat 
kadar Buğdaylı karyesinde müfreze üzerine ateş açtıkları kendilerinin tevilen vaki’ olan ikrarı ve tahkikat-ı evveliyede 
ifadeleri mazbut kesanın şehadeti ve bunlardan Emin’in el-yevm hal-i firarda bulunmasıyla anlaşıldığından hareket-
lerine temas eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin kırk sekizinci maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan ve ibtida-yı 
tarih-i tevkifleri olan 23 Kanunısani 337 tarihinden itibaren mevkuf bulunan Mehmed ve Yusuf ve Süleyman ve Hacı 
Nuri’nin birer sene müddetle ve davet-i vakıaya icabet etmeyerek firar etmesi ve el-yevm eşkıya içerisinde kalmış ol-
ması keyfiyeti merkum hakkında sebeb-i şiddet tutularak merkumun dahi derdest olunacağı tarihten itibaren fıkra-i 
mezkureye tevfikan üç sene kale-bend edilmelerine ve diğer maznunun aleyh Hacı Ali’nin müsellahan ve bi’r-rıza eşkı-
ya ile giderek müsademeye iştirak ettiğine dair temin-i vicdana kafi delâil-i sübutiyenin fıkdanına ve tahakkuk eden fiil 
ve hareketi ise eşkiyanın topladığı silahları Nahiye Belediyesine götürüp teslim etmekten ibaret bulunmasına binaen 
merkumun da beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline 24 Cemaziyelevvel 339 ve 1 Şubat 337 
tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 1 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 110
Esas Numarası : 128
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Yedlerine teslim edilmiş olan mükerrer firari efrad-ı askeriyeden esna-yı rahta 
iki neferin kelepçelerini çözerek firarına sebebiyet verdikleri beyanıyla mahkemeye sevk edilmiş olan Muğla sancağına 
tabi’ Marmaris Jandarma Bölüğü efradından Seyyid Ali oğlu Osman ve Mehmed oğlu Şükri haklarında vicahen ve 
gıyaben icra edilen tedkikât neticesinde: Merkum Osman neferât-ı merkumeyi Köyabad Karakolunda İbrahim ismin-
de bir nefere teslim ettiklerini ve mukabilinde bir de ilmuhaber aldığını ve ancak tesellüm eden jandarma İbrahim’in 
okuyup yazması olmadığından ilmuhaberi kendisi yazdığını ve mündericâtının doğru olduğunu ve ba’de’l-teslim bir 
balıkçı kayığı ile ve herkesin gözü önünde Gelibolu İskelesine çıktığını musırran ve müdafaaten beyan etmekte ol-
masına ve gerçi evrak miyanında mevcut ve Ula Jandarma Karakolu Kumandanı Halil imzalı varakada yevm-i teslim 
olarak gösterilen günde karakolda İbrahim isminde bir neferin bulunmayıp vazifede olduğunu müş’ir ise de hadd-i 
zatında mezkur karakolda İbrahim isminde bir neferin mevcudiyeti mütehakkık bulunmasından teslim edilmiş olan 
askerlerin firarından sonra bayram münasebetiyle yalnız bırakılmış olan karakolun boş bir halde olmasından kendile-
rine mesuliyet teveccüh edeceği zehabıyla mezkur ilmuhaberin hakikate mugayir olarak verilmesi melhuz ve maznun-ı 
hazırın ifadesini tekzib edecek mahiyette bulunmadığından ve merkumun şimdiye kadar geçirdiği müddet-i mevku-
fiyeti cezâ-yı kafi görülerek her ikisinin de beraetine ve tahliyesiyle mensub olduğu Jandarma Dairesine gönderilmek 
üzere Isparta Jandarma Dairesine teslimine 24 Cemaziyelevvel 339 ve 1 Şubat 337 tarihinde müttefikan karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 1 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Durdu Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası :111
Esas Numarası :132

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar etmiş olan 57’nci Fırka İstihkam Bölüğü efradın-
dan ve İnegöl kazasının Atabindi [Adanebi/Adibini] karyesinden üç yüz on tevellüdlü Ali oğlu Ahmed ve mezkur bö-
lük efradından üç yüz on beş tevellüdlü Mehmed oğlu Sadık ve İnegöl’ün Cuma mahallesinden üç yüz on tevellüdlü Ali 
oğlu İbrahim’i firara teşvik etmiş olan Elli Yedinci Fırka Süvari Bölüğü çavuşlarından İnegöl’ün Kurşunlu karyesinden 
üç yüz on iki tevellüdlü İsmail oğlu Mehmed hakkında vicahen ve diğerleri hakkında gıyaben İstiklal Mahkemesinde 
icra kılınan muhakeme neticesinde merkumûn hakkında Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harb-i Daimisi tarafından icra 
kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde, İbrahim ve Sadık ve Ahmed’in birer mah hapislerine ve merkumândan İbra-
him ile Ahmed’in ziya’a uğrattıkları fişenk esmanı olan dört yüz kırk bir kuruşun kendilerinden tahsiline ve İsmail oğlu 
Mehmed’in dahi 24 Temmuz 330 tarihli zeyl-i kanununun üçüncü maddesine tatbikan üç sene küreğe konulmasına 
ve ziya’a uğrattığı iki silahla fişenk bedeli olan cem’an sekiz bin üç yüz seksen beş kuruşun merkumdan tahsiline dair 
30 Eylül 336 tarihinde sadır olan hükm-i karar Kolordu Kumandanlığının 16 Teşrinievvel 336 tarihli emr-i tahririsiyle 
nakz edilmiş olmasına ve suret-i nakz ise merkum Mehmed Çavuş hakkında tatbik edilen madde-i kanuniyenin ahiren 
fesh edilmesinden dolayı, kanun-ı mefsuh hükmüne istinaden hüküm verildiğinin sebeb-i nakz olarak gösterilmesin-
den, maznunun aleyh sıfatıyla mahkemeye sevk edilmiş olan Sadık ve İbrahim ve Ahmed haklarındaki Divan-ı Harb 
hükmünün baki ve mevcut olmasına vicahen muhakemesi icra kılınmış olan İnegöllü Mehmed Çavuş’un ber-minval-i 
muharrer efrad-ı merkumeyi leylen firara teşvik ettiği icra kılınan tedkikât ve mahkemeye mevdu’ tahkikat-ı evveliye 
evrakında mazbutü’l-esami kesanın ihbarı ve firar eden efradın beyanâtıyla anlaşılmış olduğundan, merkum Mehmed 
Çavuş’un muvafık-ı hareketi olan Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz kırk altıncı maddesinin matufun aleyh olan ka-
nun-ı mezkurun yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 17 Eylül 336 tarihinden itibaren 
altı mah pranga-bend edilmesine ve mezkur 146’ncı madde mucibince otuz değnek darbına ve kanun-ı mebhusun 
yüz otuz birinci maddesine tevfikan merkum Mehmed Çavuş’un ziya’a uğrattığı esliha ve cephane bedeli olup ol za-
manki rayiç üzerinden Divan-ı Harbce takdir edilmiş olan sekiz bin üç yüz seksen beş kuruşun kendisinden istifasına 
ve rütbesinin ref ’iyle müceddeden nefer kaydına ve evvelce mahkum edilmiş olan nefer Ahmed ve Sadık ve İbrahim 
hakkında esbab-ı anifeden naşi başkaca hüküm i’tasına mahal olmadığına ve yalnız Ahmed ve İbrahim aleyhine hükm 
edilmiş olan dört yüz kırk bir kuruşun Mehmed Çavuş hakkında hükm edilen tazminat akçesiyle maan kendilerinden 
tahsiline 24 Cemaziyelevvel 339 ve 1 Şubat 337 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 1 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 112
Esas Numarası : 127
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Hıyanet-i vakıalarından dolayı İstiklal Mahkemesine sevki lazım gelen efrad-ı 
Hristiyaniyeden iki şahsın firarına sebebiyet verdikleri cihetle maznunen İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan Eğir-
dir kazası jandarma süvari efradından Isparta’nın Tekke mahallesinden Ahmed oğlu Ali ve Eğirdir jandarma takviye 
efradından ve Eğirdir’in Kasımlar karyesinden Salim haklarında icra kılınan muhakeme neticesine nazaran, sevki 
lazım gelen efrad Karakol Kumandanı Arif Çavuş tarafından süvari Ahmed oğlu Ali’ye yalnız olarak teslim edildiği 
ve bunların dikkatlice sevki hakkında tembihat-ı lazime icra etmediği ve Ali’nin ba’de’t-tesellüm sevk ettiği altı kişiyi 
esna-yı rahta hod be hod takviye neferi Salim’in yed-i muhafazasına terkle kendisi doğruca Eğirdir’e gidip vaka-ı firarî 
nefer Salim Findos karyesinde geçirdiği gecede eşhas-ı merkumenin şahıs ve hüviyetini ve esbab-ı sevkini bilmediği 
cihetle serbest bir halde bırakmasından neşet ettiği ve binaenaleyh Ahmed oğlu Ali’nin ma-fevkinden telakki ettiği 
emri ala-vechi tamam ifa etmeyerek vazifedar olmayan eşhasa teslim etmek suretiyle vazifesinde kayıtsızlık gösterdiği 
sabit olduğundan cezaen rub’ maaşının kat’ına ve Salim’in esasen bu işte vazifedar olmamasından beraetine ve bu gibi 
eşhasın sevkinde Jandarma Nizamnamesi ahkamına tamami-i riayetle müteaddid eşhası bir nefer ile göndermemesinin 
ve tekerrürü halinde hakkında muamele-i intibahiye icra kılınacağının kendisine ihtarına, 25 Cemaziyelevvel 339 ve 2 
Şubat 337 tarihinde müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 2 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 113
Esas Numarası : 134
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ettikleri cihetle Muğla, Denizli şubeleri tarafından 
bi’d-derdest İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Denizli’nin Kayalık mahallesinden Ali oğlu Şevket ve Muğla’nın 
Gökabad karyesinden 314 tevellüdlü Süleyman oğlu Ali haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumân-
dan Şevket’in iştirak ettiği Çivril Harbi’nden sonra mahalline bırakmak suretiyle Menderes Grubu Süvari Bölüğün-
den bi’l-firar altı gün hal-i firarda kaldığı ve Süleyman oğlu Ali’nin dahi 26 Eylül 336 tarihinde firar ederek zaman-ı 
derdestine değin hal-i firarda kaldığı kendilerinin ifadesi ve Ali’nin tedkik edilen muvazzah askeri künye pusulasıyla 
sabit olduğundan Ali’nin akdemce Divan-ı Harbce firarından dolayı üç mah hidemat-ı şakkada istihdamı karargir 
olmuş olması ciheti hakkında sebeb-i şiddet tutularak merkumun seksen ve Şevket’in altmış değnek darbından sonra 
mürettebât-ı münasibeye sevk edilmek üzere kendilerinin Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine müttefikan ve vicahen 
karar verilerek alenen tefhim kılındı. 2 Şubat 337 25 Cemaziyelevvel 339 ve 2 Şubat 337 
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 114
Esas Numarası : 107
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Asi Edhem tarafından tanzim edilip ordu zabitanını ve asakir-i milliyeyi isyan 
ve adem-i itaat ve Ankara Hükümetinin meşruiyeti aleyhine isyana daveti mütazammın olan beyanname ile derdest 
olunarak İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Çivril kazasının Aşağı mahallesinden Kör Mehmed Ali ve kaza-yı 
mezkur ahalisinden Muhtar İbrahim haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Merkumândan Meh-
med Ali’nin Çivril kazasının Yunan işgaline düçar olmasından iki gün sonra, mahall-i aherde bulunan ailesini taharri 
etmek üzere Yunan idaresinden aldığı bir kıta vesika ile Çivril’den müfarakatından sonra Asi Edhem tarafından tan-
zim edilmiş olan ve mahiyet-i mündericâtı bâlâda muharrer olan beyannameyi hamilen hududu geçmesini müteakib 
derdest olunarak mezkur beyannameyi ibraz ve Otuz Yedinci Alay Kumandanlığına tevdi’ ve i’ta ettiği ve gerçi bu 
beyannameyi Işıklı Muhtarına verilmek üzere Muhtar İbrahim’in vermiş olduğunu ve mündericâtına bi’t-tabi’ vakıf 
olmayarak bi’t-tav’ ve rıza Alay Kumandanına verdiğini beyan ve bi’l-isti’lam mezkur kumandanlık dahi mebhus be-
yannamenin merkumun ibrazı suretiyle ele geçtiğini cevaben iş’ar kılınmakta ise de beyannamenin doğrudan doğruya 
asker ve zabitanı isyana davet için tanzim edilmiş olmasına ve mündericâtının zabitan ve efrada tebliğ ve asali cümle-i 
makasıttan olacağına göre merkumun bi’r-rıza beyannameyi zabitana vermiş olması hadd-i zatında hüsn-i niyetten 
ziyade tahrik ve idlal fikrine müstenid olacağı istidlal ve sübut-ı cürm noktasından merkumun vaziyet-i kanuniyesi de 
bu noktada takdir edilmiş esasen kendisinin fiil-i katl ile mahkum ve hapishaneden tahliye edilmiş su-i hal erbabın-
dan bulunduğu Çivril Kaymakamlığının iş’ar-ı cevabisiyle mütehakkik bulunduğundan merkumun muvafık-ı hareketi 
olan Kanun-ı Ceza’nın altmış altıncı maddesinin birinci zeylinin son fıkrasına tevfikan ibtida-yı tarih-i derdesti olan 
13 Kanunısani 337 tarihinden itibaren bir sene hapsine; İbrahim’e gelince maznun-ı merkum Mehmed Ali’nin atf-ı 
cürm suretiyle vuku’ bulan müdafaâtı ve merkum İbrahim’in işbu cürmle alakası sabit olamadığından merkumun da 
beraetine 28 Cemaziyelevvel 339 ve 5 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 
5 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 115
Esas Numarası : 131
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Cebhe-i harpten firar ederek muhtelif zamanlarda derdest olundukları ve es-
na-yı rahta Karahisar Mebusu ve Milli Altmış İkinci Alay Kumandanı İsmail Şükri Efendi’nin müfrezesiyle vuku’ 
bulan müsademede, bir neferin maktuliyetine sebebiyet verdikleri beyanıyla ve Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harbinden 
ve evrakları ile maan mahkemeye tevdi’ edilmiş olan Muğla sancağının Ballı mahallesinden Edirnelioğulları’ndan üç 
yüz on beş tevellüdlü Hasan oğlu Ali ve Dirlivan karyesinden Hacıoğulları’ndan 312 tevellüdlü Kara Hüseyin oğlu 
Hasan ve Pisi karyesinden 314 tevellüdlü Hacı Emin oğlu Ali ve karye-i merkumeden Kocahüseyinoğulları’ndan 315 
tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed hakkında vicahen ve Muğla’nın Emirküçük mahallesinden Salih oğlu Mustafa ve 
Dirlivan karyesinden Hacımuttaliboğulları’ndan Ali oğlu Mehmed Ali haklarında gıyaben icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkumûndan Hasan oğlu Ali ve Hacı Emin oğlu diğer Ali ve Ahmed oğlu Mehmed Bilecik’te Aram-
saz Depo Taburundan birer kasalı Osmanlı ve yüzer adet fişenkleriyle birlikte firar ettikleri gibi, Kara Hüseyin oğlu 
Hasan’ın dahi Eskişehir sevkiyatından gayr-ı müsellah olarak kaçtığı ve dördü birlikte gelirlerken yolda dağıldıkları 
kendilerinin ikrarı ve Divan-ı Harbce icra kılınan muhakeme esnasında tanzim edilen evrak-ı tahkikiye mündericatı ve 
Çivril Jandarma Kumandanlığının Hasan oğlu Ali hakkında tanzim olunan zabıt müzekkeresiyle anlaşılmıştır. Hakla-
rında gıyaben muhakeme icra edilen Salih oğlu Mustafa ve Ali oğlu Mehmed Ali isminde neferlerin kendi aralarından 
olmadığı ve bu isimleri Hasan oğlu Ali’nin hilaf-ı hakikat olarak söylediği merkum tarafından ifade olunduğu gibi, 
Mustafa namında bir neferin kaydı dahi bulunmadığı evrak miyanında mevcut ve Muğla Şube Riyasetinin telgrafından 
müsteban olmasına göre, işbu isimlerin tağyir-i hakikat suretinde merkum Hasan oğlu Ali’nin ihbar etmiş olduğu varid 
görülmüş ve Çivril Jandarma Kumandanlığının müzekkeresinde bahs edilen katl maddesi hakkında bir güna ihbar ve 
muamele sebk etmediği dahi mahall-i cürm olarak gösterilen mevki’e mücavir Sandıklı ve Çivril Müddei-i Umumile-
rinin sebk eden cevabî iş’arlarından münfehim olduğundan bu vakanın dahi bî-asl ve esas olduğu tahakkuk etmiş ise 
de atiyen böyle bir vakanın merkumûndan sudur ettiği sabit olduğundan haklarında başkaca icab-ı kanuniye tevessül 
edilmek üzere merkumûn Ali ve Hasan ve Hacı Emin oğlu diğer Ali ve Ahmed oğlu Mehmed’in firarı tekerrür et-
memiş olduğundan, kırkar değnek darbıyla mürettebât-ı askeriyelerine li-ecli’s-sevk Isparta Ahz-ı Asker Şubesine 
teslimlerine ve beraberlerinde getirip zayi’ ettiklerini söyledikleri üç silah ile üç yüz cephane için yüz yirmişer liranın 
Hasan oğlu Ali ve Hacı Emin oğlu diğer Ali ve Ahmed oğlu Mehmed’in velilerinden bi’t-tazmin Hazine-i Celileye 
irad kaydına ve Salih oğlu Mustafa ile Ali oğlu Mehmed’in hululen bu işe karıştırılmış olmasından naşi onlar hakkında 
başka muamele icrasına mahal olmadığı 28 Cemaziyelevvel 339 ve 5 Şubat 337 tarihinde müttefikan karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 5 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 116
Esas Numarası : 114

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Müsellah ve gayr-ı müsellah olarak kıta-i askeriyelerinden firar ederek jandar-
malar tarafından yedisi silahlı ve ikisi gayr-ı müsellah olarak derdest edilmiş olan Tavas’ın Kirazlı karyesinden 312 te-
vellüdlü Hacı Hasan oğlu Mustafa ve Yahşiler karyesinden 315 tevellüdlü Ömer oğlu Ali ve Avdanlar karyesinden 315 
tevellüdlü Ahmed oğlu Hasan ve Deliler karyesinden 315 tevellüdlü Ahmed oğlu Mehmed ve Merkebli karyesinden 
314 tevellüdlü Mustafa oğlu Ali ve Kızılca karyesinden 310 tevellüdlü Mehmed oğlu Mevlüd ve Avdanlar karyesinden 
314 tevellüdlü Mehmed oğlu İsmail ve Uluköy karyesinden 309 tevellüdlü Mehmed oğlu Hüseyin ve Garbikaraağaç 
kazasının Yassıhöyük karyesinden 310 tevellüdlü Mustafa oğlu Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye 
neticesinde: Merkumûndan Hüseyin ve Mehmed’den maadasının cepheden ve depo alayından silah ve cephaneleriyle 
birlikte firar ederek Hüseyin ve Mehmed ile cümlesi birleşerek gelmekteler iken İlyas Karakolu Jandarmaları tarafın-
dan Çığrı karyesi civarında derdest olunarak silah ve cephane ahz ve istirdad edildiği tahkikat-ı cariye ve kendilerinin 
tayian vaki’ olan ikrarlarıyla anlaşılıp merkumûnun hin-i derdestinde firari-i merkumûnun jandarma üzerine silah 
istimal etmiş olduğuna dair miyan-ı evrakta mevcut zabıt varakası firarilere ait cephanenin tamamen elde edilmesiyle 
şayan-ı vüsuk görülemeyerek hareket-i sabiteleri firar derecesinde kalmış olduğundan ve mahalli Ahz-ı Aşker Şube-
sinden telgrafla celb edilen künye-i askeriyelerindeki meşruhat delaletiyle bunların mükerrer firari efraddan oldukları 
tezahür ve bu itibar ile fiillerinde esbab-ı müşeddide tahassul edemediğinden cümlesinin altmışar değnek darbıyla 
Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine ve elde edilen silahlar ilmühaber mukabilinde Isparta Şubesine verilmiş 
olduğundan bu cihet hakkında başkaca tazminat-ı nakdiye hükmüne mahal olmadığına 28 Cemaziyelevvel 339 ve 5 
Şubat 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 5 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Isparta İstiklal Mahkemesi

Karar Numarası : 117
Esas Numarası : 141
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Antalya Merkez Hastahanesi tababetinde müstahdem iken Konya’ya tahvil-i 
memuriyet eden etibba-i askeriyeden Yüzbaşı Enis Beyle Antalya’da mukim İzmirli İsmail oğlu Abbas Efendi hakla-
rında Antalya Havali Kumandanlığı marifetiyle icra ettirilen tahkikatı havi işbu evrak heyetimizce mutalaa ve tedkik 
olundu. Mündericâtına nazaran mumaileyh Enis Bey’in hastane tababetinde bulunduğu esnada muayeneye tabi’ tutu-
lan efrad-ı askeriyenin esna-yı muayenesinde menafi’-i gayr-ı meşrua takip ederek Abbas Efendi vesatatıyla efraddan 
rüşvet alarak bu uğurda rapor vermek suretiyle vazifesini su-i istimal ve kuva-yı umumiye-i memleketi zaafa uğratacak 
ahvâle ictisar ettiği anlaşılmaktadır. Mürtekib olduğu cürmden dolayı icra-yı muhakemesi lazım gelen mumaileyh 
Enis Bey’in ahiren Konya’ya nakl-i memuriyetle mahkememizi daire-i kazasından infikak eylediği kendisinin Burusa 
ve Gemlik’te bulunduğu esnada Müdafaa-i Milliyeye ait nukud ve eslihayı satarak vukua getirdiği mesaviden naşi 
aleyhinde bazı rüfekasıyla Eskişehir İstiklal Mahkemesince takibât ve muhakemât icra edilmekte olduğu muhabere-i 
cariyeden anlaşıldığından ictima-ı ceraim ve tevhid-i muhakeme tarikleriyle mumaileyh ile şerik-i cürmü olan Abbas 
Efendi hakkında tahakkuk eden işbu fiil-i hadisten dolayı mahkeme-i muşarünileyhaca icab-ı kanunisine bakılmak 
üzere bu hususa ait evrakın maa teferruat Eskişehir İstiklal Mahkeme-i Muhteremesine tevdi’ ve isaline 29 Cemaziye-
levvel 339 ve 6 Şubat 337 tarihinde karar verildi. 6 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 118
Esas Numarası : 140
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar etmiş olan Eğirdir kazasının Selköşe karyesinden 
311 tevellüdlü Eyüb oğlu Memiş ve Karacahisar karyesinden 310 tevellüdlü Mustafa oğlu Ali ve Keçiborlu’nun Senir 
karyesinden 314 tevellüdlü Mustafa oğlu İbrahim ve Hacılar karyesinden 313 tevellüdlü Mustafa oğlu Osman ve Kışla 
karyesinden 310 tevellüdlü Mustafa oğlu Mahmud ve karye-i merkumeden 310 tevellüdlü Ahmed oğlu Veli ve Koz-
luca karyesinden 314 tevellüdlü Hüseyin oğlu Mustafa ve Korkudeli kazasının Akçapınar karyesinden 312 tevellüdlü 
Abdi oğlu Mehmed Emin ve kaza-yı mezkurun Belen karyesinden 312 tevellüdlü Halil oğlu Selim ve Sav karyesinden 
308 tevellüdlü Süleyman oğlu İbrahim ve karye-i merkumeden 308 tevellüdlü Mehmed oğlu Ahmed ve Burdur’un 
Böbekler karyesinden 314 tevellüdlü Mehmed Ali oğlu Mustafa ve karye-i merkumeden 313 tevellüdlü Ahmed oğlu 
Ali, 313 tevellüdlü Mahmud oğlu Durali ve Burdur’un Üçdibek mahallesinden 313 tevellüdlü Bektaş oğlu Mahmud 
ve Kışla karyesinden 308 tevellüdlü Osman oğlu Bayram ve Sala karyesinden 311 tevellüdlü Hüseyin oğlu Yusuf ve 
karye-i merkumeden 314 tevellüdlü Mestan oğlu Halil İbrahim ve Elmalı’nın Eskihisar karyesinden Kadir oğlu 313 
tevellüdlü Raşid ve Sala karyesinden 315 tevellüdlü Süleyman oğlu Osman ve Burdur’un Kılavuzlar karyesinden 310 
tevellüdlü Mehmed oğlu Osman ve 313 tevellüdlü Ali oğlu İbrahim ve Burdur’un Kuyu mahallesinden 315 tevel-
lüdlü Ali oğlu Şükri ve Koçarlı nahiyesinin Timinciler karyesinden 310 tevellüdlü Jandarma Molla Mehmed oğlu 
Mustafa haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Bâlâda muharrerü’l-esami eşhastan Keçiborlu’nun 
Senir karyesinden Mustafa oğlu İbrahim ile Eğirdir’in Selköşe karyesinden Cinoğulları’ndan Eyüb oğlu Memiş’in 
mukaddema İstiklal Mahkemesine serd olunarak haklarında bundan sonra vuku’ bulacak firarlarından dolayı ahkam-ı 
cezaiye tatbiki karargir olmuş iken merkumânın ba’de’l-muhakeme sevkleri esnasında firar etmiş oldukları ve keza 
Karacahisar karyeli Mustafa oğlu Ali ile Hacılarlı Mustafa oğlu Osman’ın beşer ve Kışlalı Mustafa oğlu Mahmudla 
Ahmed oğlu Veli’nin dahi on birer defa kıtalarından firaren tebaüd ettikleri tedkik edilen künye pusulaları mündericâtı 
ve kendilerinin huzur-ı mahkemede vaki’ olan ikrarıyla derece-i sübuta vasıl olduğundan bunlardan İstiklal Mahke-
mesi kararıyla mazhar-ı muafiyet olan Memiş ve İbrahim’in fiilinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen Askeri Ceza 
Kanunnamesi’nin 138’inci maddesine tevfikan birer sene ve Mustafa oğlu Ali ve Mustafa oğlu Osman ve Ahmed oğlu 
Veli ve Mustafa oğlu Mahmud’un dahi madde-i mezkure hükmüne tevfikan altışar mah pranga-bend edilmelerine 
ve mütebaki maznunun aleyhimin yirmi beşer değnek darbdan sonra mürettebât-ı askeriyelerine sevk edilmek üzere 
künye pusulalarıyla maan Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimlerine, 29 Cemaziyelevvel 339 ve 6 Şubat 337 tarihinde 
vicahen ve müttefikan karar verilecek alenen tefhim kılındı. 6 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
Karar Numarası : 119
Esas Numarası : 135
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Köyceğiz Jandarma Bölüğü efradından olup kıtasından firar ve esna-yı vazifede 
firari efrad-ı askeriyeyi hidemât-ı hususiyesinde istihdam ettiği cihetle, maznunun aleyh sıfatıyla Elli Yedinci Fırka 
Divan-ı Harbi tarafından 22 Kanunıevvel 336 tarihinde mahallince bi’d-derdest mevkufen muhakemesi icra edilmekte 
iken vazife firarıyla evrak-ı tahkikiyesi İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Tire kazasının Camiönü mahalle-
sinden Cafer Ağa oğlu 309 tevellüdlü Hüseyin hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Merkumun 
memâlik-i meşguleden avdet etmiş olan efrad-ı ailesini taharri etmek için talep ettiği mezuniyetin ma-fevki tarafından 
verilmemesinden dolayı mevki’-i memuriyetinden firar ettiği ve ba’de’l-firar derdestle kaydının terkin ve kendisinin 
Divan-ı Harbe tevdi’ edildiği merkumun muhakemeten vaki’ olan ikrarı ve hakkında tanzim edilen evrak-ı tahkiki-
ye mündericâtıyla anlaşılmıştır. Miyan-ı evrakta mevcut bir kıta muameleli istid’adan kendisinin akdemce resmen 
mezuniyet talebinde bulunduğu ve işbu mezuniyetinin verilmemesinden naşi aile hissiyatına tabi’ olarak kaçtığı ve 
binaenaleyh işbu fiili vicdani mecburiyet ve teessürât sevkiyle ihtiyar ettiği heyetce varid görülmüş ve Şükri ve Cemal 
ismindeki neferleri kendi umurunda ve hususat-ı zatiyesinde istihdam ettiğine dair mahallince bir güna delâil-i sübu-
tiye gösterilmeyip, hadd-i zatında kendilerini mesuliyet-i kanuniyeden vareste kılmak bahanesiyle firari-i merkumânın 
tahkikat-ı ibtidaiye esnasında mazbut ifadelerinde maznun Hüseyin hakkında serd ettikleri beyanât hakikate makrun 
görülememiş olduğundan merkumun tahkikat ve muhakemât münasebetiyle Divan-ı Harbde geçen müddet-i mevku-
fiyeti ceza-yı kafi görülerek bi’t-tahliye Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimine 29 Cemaziyelevvel 339 ve 6 Şubat 337 
tarihinde bi’l-ittifak vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 6 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi Hamid
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Karar Numarası : 120
Esas Numarası : 139

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: İki ay mezuniyetine dair 14 Eylül 336 tarihli bir kıta tezkere ile mezunen kar-
yesine i’zam edilen Isparta’nın Dereköy karyesinden 314 tevellüdlü Yusuf oğlu Salih hakkında müddet-i mezuniyetin 
tecavüzü ve iki mah tebdil-i havaya dair verilmiş olan rapordaki mezuniyetin sonradan on kelimesi ilavesiyle, on iki 
maha tebdil edilmiş olduğu halde tahrif-i vakıa binaen mezkur raporu Ahz-ı Asker Şubesine ibraz etmek suretiyle is-
timal ettiği cihetle, İstiklal Mahkemesinde huzuren ve muvaceheten cereyan eden muhakeme neticesinde: Merkumun 
ber-vech-i bâlâ iki mah mezuniyete dair verilen 14 Eylül 336 tarihli raporda münderic mezuniyeti hitam bulmuş oldu-
ğu halde iki aydan ziyade bakayada kaldığı ve mezkur raporun iki mah tebdil-i havaya dair olan fıkralarına göre gerek 
rakam ve gerek hurufât ile on ilavesiyle tahrif edilmiş olduğu ve muharref olan işbu raporu merkum Salih’in istimal et-
tiği elde edilen raporun şekl ve hali ve Ahz-ı Asker Riyasetinin ikrarıyla anlaşılmış ve ancak merkumun kitabete gayr-ı 
muktedir bulunmasından mesele-i tahrifin hal-i mechulünde kalan bir şahs-ı aher tarafından icra edilerek merkum 
Salih’in bu ciheti bildiği halde, mezkur raporu istimal etmiş olmasından naşi hareketine tevafuk eden Mülkiye Ceza 
Kanunnamesi’nin yüz elli beşinci maddesine tevfikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 3 Şubat 337 tarihinden itibaren 
azam-ı cürmü olan tahrif edilmiş raporu istimalden naşi bir sene hapsine ancak kendisinin kitabet ve kıraate gayr-ı 
muktedir bulunmasından sevk-i cehaletle işbu raporu istimal etmiş olması keyfiyeti hakkında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden görülmüş olduğundan, kanun-ı mebhusun kırk yedinci maddesine tatbikan işbu ceza-yı muayyenin on 
beş güne tenziline ve ikmal-i müddet-i cezaiyeden sonra bakaya olarak kalmasından naşi başkaca otuz değnek darbıyla 
mensup olduğu kısm-ı askeriye gönderilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimine, 30 Cemaziyelevvel 339 ve 
7 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 7 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 121
Esas Numarası : 143
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Tabiiyet-i Osmaniye’de bulunduğu halde, Adana’ya giderek Fransızlara arz-ı 
hizmet eden memurîn-i Osmaniye ve ahali-i İslamiyeye karşı zulm ve şenaat icrasıyla harbi ve vatani hıyanette bulun-
duğu beyanıyla İstiklal Mahkemesine sevk edilen an-asl Sivas vilayeti ahalisinden olup dokuz aydan beri Antalya’nın 
Babadoğan mahallesinde ikamet ederek bıçakçılık ile meşgul Mıgırdiç oğlu Karakin hakkında icra kılanan muhakeme 
neticesinde merkum ba’de’l-mütareke Adana’ya giderek ber-vech-i bâlâ ef ’al-i cürmüyeye ictisar ettiği Antalya’da mu-
kim sabık Avusturya-Macaristan Konsolosu Kavas İsmail Hakkı tarafından hasıran ve musırran ihbar edilmekte ise 
de ifadâtı kıraat edilen ve Adana’nın işgali üzerine Antalya’ya nakl-i memuriyet eden polis memurlarından Ahmed ve 
Memduh Efendiler tarafından madde-i muayyene tasrih ve zaman ve mekan tayiniyle merkumun intikam-cuyane fe-
cayi’ ve hiyanete cüret ettiğine dair hakiki ve kat’i bir malumatı dermiyan edilmemesine ve merkumun ba’de’l-mütareke 
icra edilen terhise değin ordu-yı Osmanide ifa-yı hizmet ettiği Mülazım Himmet Efendi’nin cümle-i şehadetinden 
olup bu suretle şahit İsmail Hakkı’nın akib-i mütarekede merkum Karaki’nin Fransız hizmet-i askeriyesini deruhde 
ettiğine dair dermiyan ettiği malumat şayan-ı vüsuk ve itimat olmadığına delalet etmekte bulunmasına ve maznun 
Karaki’nin dokuz ay mukaddem Antalya’ya geldiği ve Adana’da bulunduğu müddet zarfında ifadesi vechle bıçakçılıkla 
iştigal ettiği şahit Avram oğlu Bahoz ve Helvacı Mustafa taraflarından ihbar edilmesine ve Adana gibi kesirü’n-nü-
fus bir memlekette iştigalden sonra maznunun aleyhimi tanıyarak ihbar zamanına isim ve eşkalini hafızada mahfuz 
tutmak imkan-ı akl haricinde görülmesine ve ihbar olunduğu vechle vekayi’-i feciaya iştirak eden bir şahsın kendisini 
tanıyacak eşhasın bulunması melhuz Antalya’ya gelmesi aklen müstebad olmasına ve maahaza merkumun dokuz mah-
tan beri Antalya’da mukim olmasına nazaran şimdiye kadar merkum hakkında bir güna ihbarâtta bulunmamasıyla da, 
ihbarın sümme tedarik olduğuna kanaat husule gelmiş bulunmasına binaen merkumun isnad-ı vakadan beraetine ve 
ancak kendisinin kısmen işgal altında bulunan Antalya’da ikameti Adana ile muhabere etmesi ihtimaline binaen gayr-ı 
caiz görüldüğünden kendisinin ahvâl-i hazıranın inkişafına değin Burdur livasına merbut Tefenni kazasına teb’idine 
ve üzerinde zuhur eden bir adet Fransız gömleğinin sübut-ı cürme tesiri olamadığından onun da kendisine iadesine 1 
Cemaziyelahir 339 ve 8 Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 8 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 122
Esas Numarası : 142
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Merkum Ahmed’in asker firarisi Mustafa oğlu Ömer’in devam-ı firarına se-
bebiyet verecek vechle merkumu ihfa ve iaşe ve ilbas ettiği hakkında delâil-i subutiyenin fıkdanına ve heyetin verdiği 
müsaade üzerine merkum Ahmed şubeden aranılmakta bulunan Ömer’i bi’z-zat getirerek heyete teslim etmiş olması-
na nazaran merkum Ahmed’in beraetine ve Ömer’in müzekkere-i mahsusa ile şubeye i’zamına ve sebeb-i ahere mebni 
mevkuf değilse tahliye olmak üzere, Ahmed hakkında tahliye müzekkeresi istarına 1 Cemaziyelahir 339 ve 8 Şubat 337 
tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 8 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 123
Esas Numarası : 146
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet bi’l-müzakere: Kıtalarından müsellah ve gayr-ı müsellah firar etmelerinden naşi İstiklal Mah-
kemesine tevdi’ edilmiş olan Tefenni kazasının Dirmil karyesinden 311 tevellüdlü Ömer oğlu Mehmed ve Karaköy 
karyesinden 310 tevellüdlü Osman oğlu Bekir ve Sarayköy’ün Tuğcalı karyesinden 315 tevellüdlü Halil oğlu Hüseyin 
ve 312 tevellüdlü İbrahim oğlu Mehmed 315 tevellüdlü Osman oğlu Mustafa ve Denizli’nin Şemikler karyesinden 314 
tevellüdlü Mehmed oğlu Mustafa ve 314 tevellüdlü Ali oğlu Hüseyin ve 313 tevellüdlü Ali oğlu Ali ve 312 tevellüdlü 
Mehmed oğlu Hüseyin ve 313 tevellüdlü Ali oğlu Hüseyin ve Tavas’ın Kızılca karyesinden 313 tevellüdlü Hasan oğlu 
Osman ve 311 tevellüdlü Ali oğlu Mustafa ve Denizli’nin Yeğenağa karyesinden 312 tevellüdlü Yusuf oğlu Hüseyin 
haklarında vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun müsellah ve gayr-ı müsellah olarak kıtaât-ı 
mensubelerinden firar ettikleri ve bunlardan Halil oğlu Hüseyin’in mezuniyetini tecavüz ettirerek bila-zaruretin kö-
yünde kaldığı tedkik edilen vukuât-ı askeriyelerini mübeyyin künye pusulaları mündericâtından ve kendilerinin hu-
zur-ı heyette vuku’ bulan ikrarlarından anlaşılmıştır. Bunlardan Ömer oğlu Mehmed ve Osman oğlu Bekir’in firarları 
tekerrür etmiş olmakla beraber, merkumânın firardan dolayı mukaddema şubelerin Divan-ı Harbi tarafından idama 
mahkum edilmişken mazhar-ı af oldukları halde ıslah-ı nefs etmeyerek firarda ısrar etmelerinden naşi merkumânın fi-
illerinde görülen esbab-ı müşeddideye binaen hareketlerine tevafuk eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz seki-
zinci maddesine tevfîkan her ikisinin seksener değnek darbına ve diğerlerinin dahi madde-i mezkur hükmüne tevfikan 
otuzar değnek darbından sonra mahall-i müretteblerine sevk edilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslimine, 1 
Cemaziyelahir 339 ve 8 Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 8 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 124
Esas Numarası : 147
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Dükkanında mevadd-ı infilakiyeden bir adet bomba ve inde’t-taharri büyük ve 
ufak çapta olmak üzere iki kıta rovelver ve muhtelifü’l-cins rovelver fişenki zuhur etmesinden dolayı maznunen İstiklal 
Mahkemesine sevk edilmiş olan Isparta’nın Kemer mahallesi ahalisinden Nikola oğlu bakkal Lazari hakkında icra 
kılınan tahkikat ve muhakeme neticesinde: Dinar kazası jandarma efradından olup Dinar’dan Isparta’ya mevkuf nakl 
eden Ahmed ve Mevlüd isminde iki jandarmanın merkum Lazari’den bazı eşya mübayaa ettikleri esnada merkumun 
dükkanında bulunan fasulye çuvalı derununda mahall-i imali anlaşılamayan ve bi’l-muayene müheyya-yı infilak bulu-
nan bir adet bomba zuhur ederek enzar-ı ammeden gizlemek maksadıyla işbu bombayı merkum Lazari’nin der-akab 
alarak civardaki dükkan damı üzerine attığı cereyan-ı tahkikat ile derece-i sübuta vasıl olmuş ise de mezkur bombanın 
zuhurundan akdem merkumân jandarma Ahmed ve Mevlüd’ün Lazari’nin dükkanına giderek alış veriş ettikleri ve 
bundan bir gün sonra da tekrar mezkur dükkana gidip leblebi ve incir ve bir kıyye de fasulye aldıkları esnada mezkur 
bombanın terazi ile fasulyenin çuvaldan alındığı esnada terazi içerisine girmiş olmasına ve neferât-ı merkumenin tah-
sisen Lazari’nin dükkanına gidip şüpheli bir tarzda mübayaâtta bulunmalarına ve bombanın fasulye çuvalının sathında 
ve dükkanın görülebilir mahallinde bulunan çuval derununda zuhur etmesine ve bunlardan Ahmed’in Dinar’dan ge-
lirken yedinde turpa müşabih bir siyah cisim görüldüğünün şahit İbrahim tarafından haber verilmesine ve Dinar Kay-
makamlığının bu husustaki iş’arât-ı resmiyesi de bunu teyid eder mahiyette bulunmasına nazaran mezkur bombanın 
bunlar tarafından konulması melhuz ve maznunun aleyh Lazari’nin ızhar-ı hıyanetle madde-i mezkureyi 
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tedarik ve çuval derununa gizlemiş olmasının gayr-ı sabit bulunmasına binaen bu cihetten beraetine ve ancak merku-
mun yedinde bir güna ruhsat-ı resmiye olmadığı halde rovelver ve fişenk sattığı bi’t-taharri dükkanda esliha-i memnu-
adan uzun çaplı bir adet rovelverle ufak çapta diğer bir rovelverin ve bunlara mahsus fişenk zuhur ettiği zabıt varakası 
ve buna inzimam eden kendisinin ikrarıyla sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz altmış 
altıncı maddesinin son fıkrasına tevfikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 24 Kanunısani 337 tarihinden itibaren bir mah 
hapsine ve on lira ceza-yı nakdi ahzına, vermediği takdirde kanun-ı mezkurun otuz yedinci maddesi mucibince baş-
kaca kırk gün hapsine ve elde edilen bomba bâ-müzekkere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine teslim edilmiş olduğundan 
elde mevcut bulunan rovelver ve fişenklerin bi’l-müsadere füruht olmak üzere Liva Müddei-i Umumiliğine teslimine 
l Cemaziyelahir 339 ve 8 Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 8 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 125
Esas Numarası : 155
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harbinden vazife noktasından İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan işbu evrak 
heyetimizce lede’t-tedkik evrak-ı tahkikiyede künyesi muharrer asker firarisi İbrahim’in Eskişehir Mıntıka Kuman-
danlığına i’zam edildiği anlaşıldığından, maznunun aleyhin müstahdem bulunduğu kıta-i askeriyenin mahall-i müret-
tebi noktasından keyfiyetin rü’yeti Eskişehir İstiklal Mahkemesinin cümle-i vezaifinden görülerek evrak-ı mevcudenin 
mahkeme-i müşarünileyhaya takdimine müttefikan karar verildi. 10 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 126
Esas Numarası : 156

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harbinden vazife noktasından İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan işbu evrak 
heyetimizce lede’t-tedkik evrak-ı tahkikiyede künyesi muharrer asker firarisi Bekir’in Eskişehir Mıntıka Kumandan-
lığına i’zam edildiği anlaşıldığından maznunun aleyhin müstahdem bulunduğu kıta-i askeriyenin mahall-i mürettebi 
noktasından keyfiyetin rü’yeti Eskişehir İstiklal Mahkemesinin cümle-i vezaifinden görülerek evrak-ı mevcudenin 
mahkeme-i müşarünileyhaya takdimine müttefikan karar verildi. 10 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 127
Esas Numarası : 157

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Elli Yedinci Fırka Divan-ı Harbinden İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan işbu evrak heyetimizce müta-
laa ve tedkik olundu. Mahbus firarına sebebiyet ve silahı ziya’a uğratmak suretiyle vazifesini su-i istimal etmiş olan 
jandarma Durmuş oğlu Hüseyi’in firar ettirdiği eşhasın efrad-ı adiye olmasına ve silahını ziya’a uğratması keyfiyeti de 
idari mesail-i cürmüyeden bulunmasına ve kendisinin de el-yevm Antalya jandarma taburunda müstahdem olduğu cari 
muhabereden münfehim olmasına nazaran İstiklal Mahkemesine taalluku görülemeyen işbu evrakın Antalya Divan-ı 
Harbine tevdiine müttefikan karar verildi. 10 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 128
Esas Numarası : 144

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Söke Reji İdaresi zeriyat memuru olup kaza-yı mezkurda bulunan İtalya İşgal 
Kumandanlığına dahalet etmek suretiyle tabiiyete münafi ahvâli ictisar etmesinden naşi, maznunun aleyh sıfatıyla İs-
tiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Hetum Tatosyan hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkum Söke 
Polis Dairesinden kefil tedarik etmek üzere memur-ı mahsusa terfikan daire-i mezkureden müfarakatini müteakip 
İtalya İşgal Kumandanlığına firar etmek suretiyle hakkında yapılmakta olan takayyüdâtı ihlal ettiği ve kendisinin daha 
akdemce aldığı İtalyan pasaportuyla İzmir’e seyahat ederek devlet-i mebhuse himayesine rağbetkar olduğu ve işbu his-
se tebean hareket-i ahireye dahi ictisar etmiş bulunduğu elde edilen mezkur pasaport mündericâtından ve kendisinin 
Söke Reji memurluğu vekaletinde bulunduğu esnasında el-yevm düşman istilasında bulunan İzmir İdare-i İnhisariye-
siyle muhabere ettiği ve yine merkumun İzmir İdaresinin tensibi ile Aydın Rejisinde memuriyet kabul ederek harekete 
müheyya olduğu huzur-ı heyette vuku’ bulan ikrarı ve ibraz ettiği devir teslim muamelesini mübeyyin zabıt varakası 
mündericâtından ve merkumun memuriyette bulunduğu zamanlarda haricen ticaretle iştigal etmek gibi memnuiyet 
hilafına hareket ettiği ve binaenaleyh kendisinin gerek hissi ve gerek ahlaki nokta-i nazardan şayan-ı emniyet ve itimat 
eşhastan bulunmadığı ve ahenk-i milliye tebaiyet eylemediği vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş ve tercümesi kıraat edi-
len vasiyetname mündericâtından dahi hissiyat-ı milliyeye mağlup eşhastan bulunduğu da başkaca teemmül edilmiş 
ise de hareket-i vakıası nazar-ı kanunda müsbit bir şekle iktiran edemeyip temayülât ve harekât-ı şahsiyesi itibariyle 
merkumun serbest bir halde bulunması selamet-i ati-i memleket noktasından şayan-ı tecviz görülemediğinden ahvâl-i 
hazıranın inkişafına değin merkumun Eğirdir Gölü üzerinde kain Can Adası’na teb’idine 4 Cemaziyelahir 339 ve 12 
Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 12 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 129
Esas Numarası : 153

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-ı askeriyesinden müsellahan firar ederek Karamanlı Mustafa kerimesi 
bikr-i baliğa Münire’yi kaçırarak bikrini izale etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup firariye taalluku ha-
sebiyle vazife firarıyla evrak-ı tahkikiyeleri Burdur Müstantikliğinden İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Bur-
dur’un Eğneş karyesinden 312 tevellüdlü Molla Mustafa oğlu İbrahim hakkında vicahen ve mezburenin firarında 
merkuma muavenet etmelerinden dolayı maznunun aleyh olan merkum İbrahim’in biraderi Osman ve pederi Molla 
Mustafa ve Hatib oğlu diğer Mustafa haklarında icra kılınan tedkikât neticesine nazaran mezbure Münire’nin izale-i 
bikri vuku’ bulmadığı evrak miyanında mevcut ve Burdur Sıhhıye Müdüriyetinden mu’ti muayene raporundan ve 
kendisinin merkum Mustafa ile bi’r-rıza gitmiş olduğu mezburenin istintaken beyan ve istid’a-yı mahsus ile dava-yı 
vakıadan feragat etmesini ityan eylemesinden ve mezburenin kayden 316 tevellüdlü olduğu anlaşılmasından bu bab-
daki feragatin kanunen muteber olacağı der-kar olduğundan ve maahaza daire-i istintakca istima’ edilip ifadeleri kıraat 
edilen şahidelerin cebir hakkında bir güna meşhudâtı olmamasıyla kız kaçırmak fiili usulen tahakkuk edemediğin-
den bu cihetten cümlesinin beraetine ancak merkumûndan Halil İbrahim’in müsellahan kıtasından firar ettiği tedkik 
edilen künye pusulası ve buna munzam ikrarıyla anlaşıldığından, Askeri Ceza Kanunnamesi’nin 138’inci maddesine 
tevfikan, seksen değnek darbından sonra kıta-i mürettebesi olan Elcezire Cephesine sevkine ve hin-i derdestinde silah 
ve doksan beş cephanesinin istirdad edildiği Takip Müfrezesi tarafından tanzim edilen zabıt varakası mündericâtından 
münfehim olduğundan yalnız zayi’ ettiği ikrarıyla tahakkuk eden beş cephanenin fi-i mirisi olan beş mecidiyenin mer-
kumdan bi’t-tahsil Hazine-i Celileye irad kaydına 4 Cemaziyelahir 339 ve 12 Şubat 337 tarihinde müttefikan karar 
verilerek alenen tefhim kılındı. 12 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 130
Esas Numarası : 154

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyesinden firar ederek karyesine geldiği ve beraberinde getirmiş 
olduğu beylik bir Alman silahıyla yüz adet cephanesini Çerçinli Hasan isminde birisine teslim ederek ziya’a uğrattı-
ğından bahisle Burdur Mutasarrıflığından İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan Burdur’un Askeriye karyesinden 
311 tevellüdlü Çiçekoğulları’ndan Süleyman oğlu Halil hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Mer-
kumun ber-minval-i meşruh kıtasından müsellahan firar ederek beraberinde getirdiği silahı ziya’a uğrattığı, kendisinin 
ikrarı ve tedkik edilen künye pusulasındaki meşruhattan anlaşılmış ve ancak merkum firari Halil’in hal-i firarda kaldığı 
müddet zarfında şekavet gibi muhill-i asayiş bir hale ictisar ettiği tahakkuk edememiş olduğundan, vuku’ bulan firarın-
dan naşi hareketine temas eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine tevfikan seksen değnek 
darbından sonra Elcezire Cephesine sevkine ve ziya’a uğrattığı silah bedeli olan yüz ve cephane bedeli olan yirmi lira 
ki ceman yüz yirmi liranın merkumdan ahzıyla Maliye Veznesine teslimine ve Çerçinli Hasan yedinde elde edilip mer-
kum Halil ile maan mahkemeye teslim edilen maa cephane bir adet kara tüfenginin Ahz-ı Asker Şubesine teslimine 4 
Cemaziyelahir 339 ve 12 Şubat 337 tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 12 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Durdu Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 131
Esas Numarası : 159

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyesinden firar etmiş olmasından dolayı mahkemeye sevk edilen 
Senirkend nahiyesinin Yassıviran karyesinden 312 tevellüdlü Hüseyin oğlu Tevfik’in On İkinci Kolordu Erzak An-
barından firar ederek bi’d-derdest mahkemeye sevk edildiği kendisinin ikrarı ve tedkik edilmiş olan künye pusulası 
mündericâtıyla anlaşıldığından ve kendisinin Harb-i Umumi zarfında vuku’ bulan firarından naşi idama mahkum 
edilmiş olduğu halde yine mütenebbih olmayarak bu kerede firar etmesinden naşi hakkında tahassul eden esbab-ı 
müşeddideye binaen seksen değnek darbıyla uzak cephelerden birine sevk edilmek üzere Isparta Ahz-ı Asker Şubesine 
teslimine, 5 Cemaziyelahir 339 ve 13 Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 
13 Şubat 337

 Aza Aza Isparta’da
 Durdu Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 132
Esas Numarası : 152

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Kıta-i askeriyelerinden firar ederek İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilmiş olan 
Köyceğiz’in Kızılyurd karyesinden 315 tevellüdlü Murad oğlu Hüseyin ve 315 tevellüdlü Ali oğlu Yahya ve Köyceğiz’in 
Yangı karyesinden 313 tevellüdlü Yusuf oğlu Ali ve Milas’ın Kazıklı karyesinden 315 tevellüdlü Mehmed Çavuş oğlu 
Mustafa ve 315 tevellüdlü İbrahim oğlu Hüseyin ve 309 tevellüdlü Mehmed oğlu Mehmed ve Marmaris’in Turgud 
karyesinden 310 tevellüdlü Mehmed oğlu Ali ve Bodrum’un Çiftlik karyesinden 311 tevellüdlü Ahmed oğlu Hüse-
yin haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûnun gerek cepheden ve gerek cephe gerisinde bulunan 
hidemât-ı askeriyeden ezmine-i muhtelifede firar etmiş oldukları kendilerinin ikrarı ve tedkik edilen künye pusulaları 
mündericâtıyla anlaşılmış ve merkumûnun tarih-i tevellüdlerine nazaran sinn-i mükellefiyete yeni girmiş ve firarilikleri 
tekerrür etmiş efraddan görülmemiş olduklarından hareketlerine tevafuk eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz 
sekizinci maddesine tevfikan yirmi beşer değnek darbıyla mürettebât-ı münasibeye sevk edilmek üzere Isparta Ahz-ı 
Asker Şubesine teslimlerine ve bunlardan Mehmed Çavuş oğlu Mustafa üzerinde zimmet kayd olunan yüz cephane ile 
kasatura ve Yusuf oğlu Ali namına mukayyed yüz cephane ile bir Alman tüfengi ve bir kasatura ve Mehmed oğlu Ali 
namına mukayyed eslihanın 



124

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



125

Isparta İstiklal Mahkemesi

merkumûn tarafından beraber getirildiği hakkında künye pusulalarında münderic meşruhât-ı keyfiyet-i sübut nokta-
sından hükme na-kafi görüldüğünden bu cihet hakkında adem-i mesuliyetlerine 5 Cemaziyelahir 339 ve 13 Şubat 337 
tarihinde bi’l-ittifak karar verilerek alenen tefhim kılındı. 13 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 133
Esas Numarası : 161
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Yunan işgal-i askerisini müteakib efrad-ı Yunaniyeye refakat suretiyle icra-yı 
fuhşiyata delalet ve muhadderat-ı İslamiye hanelerini irae etmek suretiyle fiil-i mezmumun esbab-ı husulünü tehiye 
ettiği ihbarıyla İstiklal Mahkemesine sevk edilmiş olan Çivril’in Cami mahallesinden Şerbetçioğulları’ndan Süleyman 
oğlu Mehmed’in ef ’al-i mezkureye ictisar ettiği rü’yet ve mesmuata müstenid şuhud-ı muhtelifenin ihbarâtıyla de-
rece-i sübuta vasıl olduğundan ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 22 Kanunısani 337 tarihinden itibaren hareketine temas 
eden Ceza Kanunnamesi’nin iki yüz yirminci maddesine tevfikan ve fiilinde görülen esbab-ı müşeddide-i vicdaniyeye 
tebean bir sene müddetle hapsine 5 Cemaziyelahir 339 ve 13 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 13 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 134
Esas Numarası : 160
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Çivril’in düşman tarafından hin-i işgalinde, hükümetin tenbihatı hilafına ola-
rak merkez kazaya çıkmadığı ve ba’de’l-işgal ahaliyi Hükümet-i Milliyeden soğutmak maksadıyla Asi Edhem tara-
fından tasni’ edilen beyannameyi kıraat ve mealini halka tefhim etmek suretiyle hiyanet-i harbiyede bulunduğundan 
bahisle evrakıyla mahkemeye tevdi’ edilen Çivril kazası Bidayet Mahkemesi azasından Ali Galib Efendi hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde ifadeleri kıraat edilen muhbirlerin ifadelerine nazaran maznun-ı mumaliyhin iş-
gali müteakib Çivril’de geçirdiği müddet zarfında düşmana mümaşat etmek gibi tabiiyet ve sadakata münafi’ ahvâli 
anlaşılamadığı gibi Edhem’e ait beyannamenin kıraatını dahi maa’l-ikrah ve sevk-i icbar ile ifa ettiği cümle-i ihbardan 
bulunmuş olduğundan ve binaenaleyh fiilinde vatani bir hiyanet görülemediğinden bu cihetten beraetine ancak vukuu 
melhuz işgalden dolayı memurîn-i hükümetin düşmana esir düşmemek için hükümetin göstereceği bir tarafa çekilme-
leri hakkında umum-i memurîne yapılan tebligata itaat etmeyerek kesret-i aile bahanesiyle içeride kalmasından naşi 
haysiyet-i hükümet ve mukteza-yı resmiye münafi’ olan ikrarıyla sabit şu halinden naşi mahkeme azalığı gibi müs-
tesna bir vazifede mumaileyhin ba’dema devam ve beka-yı memuriyeti caiz görülemediğinden memuriyetine nihayet 
verilmesine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadığı takdirde ihla-yı sebiline 5 Cemaziyelahir 339 ve 13 Şubat 337 
tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim kılındı. 13 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 135
Esas Numarası : 61

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Müdafaa-i Milliyeye ait efkarı tağlit etmek fiilinden maznunun aleyh olup 
Eskişehir İstiklal Mahkemesinin ol babda ittihaz eylediği salahiyet kararına atfen evrakıyla İstiklal Mahkemesine sevk 
ve tevdi’ edilmiş olan, Antalya Muhasebeci-i sabıkı Talat Bey hakkında husus-ı mezkur ile ahiren ba-istid’a aleyhinde 
dava-yı şahsi ikame eden Antalya’da mukim Meclis-i Umumi-i Liva azasından Emin ve tüccardan Giritli Zeki Bey’i 
İtalyan İşgal Kumandanına teslim etmek suretiyle vatandan tağrip Rodos ve İzmir’e nefy olunmalarına sebebiyet ver-
mesinden naşi esna-yı muhakemede maznuniyeti anlaşılıp hakkında takibat ifasına karar verilerek celb edilen Antalya 
Polis Komiser-i sabıkı Prevezeli Eşref Efendi haklarında tevhiden icra kılınan muhakeme neticesinde: Bu babda istima’ 
edilmiş olan şuhuddan Antalya Müftüsü Ahmed Hamdi ve Şube Reisi Faik ve Arif Efendi zade Halid Efendilerin 
ihbar ve şahadetlerine nazaran, maznunun aleyhimadan Muhasebeci-i sabık Talat Bey’in Yunanlıların İzmir’i işgal ve 
Aydın havalisine tecavüz ve tahatti etmeleri üzerine zevat-ı mumaileyhim ile bi’l-istişare Müdafaa-i Milliye esasını 
teşkil ile bu uğurda o zaman mevcut olan İstanbul Hükümetinin arzusu hilafına olarak iane ve nukud ve ahaliden gö-
nüllü asker celb ve Cemiyetle Nazilli cihetlerine sevkine teşebbüs etmişken Burdur Mutasarrıfı Vasfi Efendi’nin men’i 
üzerine teşebbüs-i mezkur düçar-ı akamet olduğuna ve şu surete göre mumaileyhin tağlit-i efkardan ziyade düşmanın 
tecavüzâtı karşısında gayr-ı mütehassıs olmayarak zahiren müdafaa teşebbüsatında bulunmasına ve bu uğurda tağlit-i 
ezhan ve efkara sa’y eylediğinin derece-i sübuta vasıl olamamasına 
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ve bu esnada milli kuvvetlere kumanda eden Demirci Efe’nin vuku’ bulan talebi üzerine mumaileyh Denizli’ye kadar 
gönderilmiş iken hıyaneti anlaşılamayarak iade edilmesine nazaran bu cihetten beraetine ve Emin ve Zeki Beylerin 
İtalyan İşgal Kumandanlığına teslimiyle tağribine gelince safahat-ı muhakemeden anlaşıldığı üzere İtalyanlar tarafın-
dan Antalya’nın işgalini müteakib işgal kumandanı tarafından mumaileyhima Emin ve Zeki Beylerin yirmi dört saat 
zarfında ya şehri terk etmeleri veyahut kuvve-i cebriye ile kendilerinin derdest ve götürüleceği kendilerine doğrudan 
ihbar ve mumaileyhimanın da devlet-i metbuaları sıfatıyla Hükümet-i Osmaniye’ye müracaat ile müdafaa-i hukukları 
talep olunmuş bulunduğu cihetle bu babda kuva-yı mevcudeye müracaatla bu iki vatandaş hakkında henüz iade-i mü-
nasebât edilmemiş olan İtalyanlara teslim etmemek tarikinin taht-ı vücubda iken işe İstanbul ile muhabereye dökerek 
bi’l-ahire Dahiliye Nezaretinde bulunan Cemal Bey’in teslim hakkında Dahiliye Nazırı sıfatıyla vermiş olduğu emir 
vechle müşteki-i mumaileyhimayı bundan akdem Komiser Eşref Efendi ve da’atiyle İtalyanlara teslime cevaz verdikten 
sonra yevm-i mezkurda gemide müretteb ziyafete icabet eylemiş olduğu kendisinin muhakemeten ikrarı ve şuhuddan 
Şakir Efendi’nin ihbarı ve müştekilerin yekdiğerini müeyyed ifadâtına nazaran teslim hususunda amiliyet gösterdiği 
derece-i sübuta vasıl olmuştur. Ancak müştekilere yirmi dört saat mehl verildiği ve bu müddet zarfında Antalya’dan 
tebaüd ettikleri takdirde takibattan vareste kalacakları der-kar ve ol zaman mütareke akd eden devletlerin memlekete 
birer sebeple müstevli olmakta bulundukları aşikar iken mumaileyhimanın ika’-ı müşkilat etmemek ve aynı zamanda 
masuniyet-i şahsiyelerini temin etmek için gaybubet etmeyerek keyfiyet-i teslime sebebiyet vermiş olmaları mumaileyh 
hakkında esbab-ı muhaffife teşkil etmiş ve mumaileyhin aslen İbradılı olup Cemal Bey’e karabeti mevcut ve İstanbul 
ile muhabereye tevessül etmesi melhuz ve halen işgal altında bulunan Antalya’da ikameti de mahzurdan gayr-ı salim 
görülmüş olduğundan ahvâl-i hazıranın indifaına değin Isparta’da ikametine ve bi’t-tahliye i’lamıyla Mutasarrıflığa 
teslimine ve Eşref Efendi’nin ise Mutasarrıflık namına olarak Talat Bey’den aldığı emre tebean teslim vazifesini ifa 
etmiş olduğundan onun müstelzim-i ceza bir hali görülemediğinden beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse 
ihla-yı sebiline 5 Cemaziyelahir 339 ve 13 Şubat 337 tarihinde müttefikan ve vicahen karar verilerek alenen tefhim 
kılındı. 13 Şubat 337
 Aza Aza Isparta’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 136
Esas Numarası : 122
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Evrak-ı davanın tedkik ve mütalaasından ve cereyan eden muhakemenin evrak-ı dava müeddasıyla mezc ve 
telfikinden sonra icab-ı keyfiyet müzakere olundu. Memlekette işaa ettiği havadis-i kazibe ile memleketin vesait-i 
müdafaasını tağlit ve ihlal ve amal-i Yunaniyeyi tervicen dahil-i memlekette ika’ ve neşr-i fesad etmesinden maznunun 
aleyh olarak Burdur Müstantikliğinin vazife firarıyla evrak-ı davasıyla maan İstiklal Mahkemesine bi’t-tevdi’ ve 15 
Şubat 337 tarihinde taht-ı nezarete alınan Dinar Belediye Reisi Nuri Efendi hakkında icra kılınan muhakeme-i vica-
hiye neticesine nazaran her ne kadar maznun-ı mumaileyh hakkında vuku’ bulan ihbarâtın bi-asl ve esas olduğunun ve 
yalnız İzmir’in hin-i işgalinde orada bulunup Yunanlılar tarafından hapis ve tevkif edilerek Dinar Belediye Reisliğinde 
bulunduğundan bahisle verdiği vesika üzerine sebilinin tahliye ve İzmir’den Dinar’a azimetine müsaade edildiğini 
ve tahliyeden sonra İzmir’de mukim Yunan amali mürevviclerinden Kara Yorgi nam şahsın Dinar ahalisinin İzmir 
işgaline talib ve ragıb olduğuna dair Belediye Reisi sıfatıyla muvafakatname i’tasına dair yaptığı teklifi red ile Dinar’a 
geldiğini ve ba’dehu işgalin tevessüü üzerine memlekette vesait-i müdafaa ihzarına bi’t-tevessül asker celb ve cem’i 
aynen ve nakden iane vermek suretiyle Müdafaa-i Milliye esasının takviyesine sa’y etmiş olduğu ve bu babda Demirci 
Mehmed Efe’nin mazhar-ı takdiri olduğunu bi’l-beyan inkar-ı cürm etmekte ve yalnız İzmir’den vürudunu müteakib 
gördüğü ahvâli Kaza Kaymakamıyla Kadı Ali Niyazi Efendi ve rüfekasına hikaye ettiğini beyanen serd-i müdafaa 
etmekte ise de muvaceheten istima’ mahall-i ahere azimetleri hasebiyle celb ve isticvabı müteassir görülerek ifladâtı 
kıraat edilen şuhudun cümle-i beyanâtına nazaran maznun-ı mumaileyhin İzmir’den vürudunu müteakip müctemi’ ve 
müteferrik mahallerde düşman-ı din ve devlet olan Yunanlıların zulm ve şenaatini tekzib ve bi’l-akis herkese adl ile 
muamele etmekte olduklarından ve memlekete sirayet etmekte bulunan Yunan istilasına mukavemet imkanı olmadığı 
cihetle muhafaza-i mal ve canı noktasından refakatine Belediye azalarını ve Müfti Efendi ile Papaz istishab ederek 
Hamidiye İstasyonuna kadar karşıya çıkacağını ve müdafaa yapılmamasını ve hatta halkı tehyic ve vazife-i vataniyesini 
ifa maksadıyla akdi mutasavver mitingin icrasına muhalefet ve her rast geldiği şahsa ihlal-i maneviyatı müedda olacak 
tarzda işaât ve neşriyât-ı kazibede bulunduğu gibi mumaileyhin İzmir’de ikamet eden ve hıyanet-i ammenin malumu 
olan ve Yunan amal-i istilaiyesinin memlekette tevessüüne şahsen ve fiilen hadim olan Kara Yorgi’nin refakatinde 
Yunan askerleri bulunduğu halde, merkum ile temasa gelerek talep edilen vesikanın i’tasına müteallik müdavele-i ef-
karda bulunduğu ve hatta merkum ile Goncalı İstasyonuna kadar aynı trende beraber geldiği ve’l-hasıl mumaileyhin 
bir Osmanlı sıfatıyla son dakika-i hayatına kadar muhafazasıyla mükellef olduğu istiklal-i milliye karşı akval-i kazibe 
ile dahil-i vatanda neşr-i fesad etmek suretiyle servet ve sâmânının muhafazasını menafi’-i milliyeye takdim eylemiş 
olduğu şahit Osman Bey ve Ali Ağa ve Reji memuru Mustafa Tayyar ve Dava Vekili Zeki ve Mal Muavini Hasan 
Tahsin ve Müftü Ahmed Hamdi ve Tahrirat Katibi Kenan ve Mahkeme Reis-i sabıkı 
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İbrahim Edhem ve İbradılı Muhsin ve Orman muamelat memuru İsmail Hakkı Efendilerin ale’d-derecât ihbarâtıyla 
vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş ve şuhud-ı müstemianın zat ve şahadetine karşı maznunun aleyhin ta’n-ı itirazâtı gayr-ı 
varid görülmüş ve inkar-ı vaki’i sebk eden ihbarât ile tekzib olunmuştur. Mumaileyhin hareket-i sabitesi Hıyanet-i 
Harbiye Hakkındaki Kanunun yedinci ve Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin iki yüz otuz dokuzuncu maddesinin birinci 
fıkrasına tevafuk edip maddeteyn-i mezkureteynden Hiyanet-i Harbiye Hakkındaki Kanunun yedinci maddesine tev-
fikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 15 Şubat 337 tarihinden itibaren iki sene müddetle hapsine 7 Cemaziyelahir 339 
ve 15 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 15 Şubat 337

 Aza Aza Dinar’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 137
Esas Numarası : 162

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Sirkat maddesinden maznunun aleyh olup hakkında mensub olduğu şube-i 
askeriyece mevkufen tahkikat icra kılınmakta iken, 10 Şubat 37 tarihinde firar ederek el-yevm hal-i firarda bulunan 
Dinar Menzil Anbar memuru Kirmastılı Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi ile anbar efradından Tire’de muhaceretle mu-
tavattın Yanyalı Hilmi oğlu Hasan ve esna-yı muhakemede mal-ı mesruku bilerek almasından dolayı hakkında takibat 
ifasına karar verilmiş olan an-asl Uşak muhacirinden olup Dinar’ın Camiikebir mahallesinde mukim ve istasyonda 
bakkallık eden Hasan haklarında icra kılınan muhakeme neticesine nazaran maznunun aleyh İsmail Hakkı Efendi’nin 
leylen anbar kapısı üzerinde bulunan mührü bozmak suretiyle mezkur erzak anbarını açarak seksen kilo sıkletinde 
bir fıçı zeytin yağını sirkatle hanesine merkum Hüseyin’in muavenetiyle nakl etmiş olduğu ve maznunun aleyhin 
ba’de’l-vak’a hanesinde icra edilen taharriyat neticesinde eşya-yı askeriyeden vaketa ve kösele ve İtalyan efradına mah-
sus melbusat zuhur ettiği ve mumaileyhin öteden beri fiil-i sirkati itiyad ederek fırsat düştükçe şeker ve dakik gibi 
levazımât-ı askerce sirkat etmiş olduğu ve bundan başka Kolurdu 12 namına vürud etmiş eşya balyasını maznunun 
aleyh Hasan marifetiyle sökerek muhtelif renkte yirmi iki metre tûlünde kumaş çaldığı ve mezkur kumaşı dahi bey’ 
olunmak üzere terzi Ahmed Hamdi’ye tevdi’ ederek mumaileyhin irtikab ettiği fiil-i sirkatin şüyuu üzerine, mezkur 
kumaşların merkum Ahmed Hamdi’den istirdad edildiği diğer maznunun aleyh Uşaklı bakkal Hasan’ın dahi ber-ve-
ch-i bâlâ evsaf ve şerait dahilinde sirkat etmiş olan dakiklerden bir buçuk çuval miktarını on üç buçuk liraya aldığı 
ve mezkur unun askeri müddaharından çıkarıldığı ve diğer eşya-yı askeriye miyanında bulunduğu halde asker Hasan 
tarafından satılmış olmasına göre mebhus unun dahi mal-ı mesruk olarak merkum tarafından iştira edildiği istima’ 
kılınan şuhudun ale’d-derecat ve maa’l-yemin vaki’ olan ihbarı ve Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi’nin vakayı müteakib 
Askeri Tevkifhanesinden firar ederek el-yevm hal-i firarda bulunması ve taharriyi natık zabıt varakası mündericâtıyla 
sabit olmuştur. Mumaileyhin el-yevm cari olan seferberlik esnasında vukua getirdiği sirkat fiilinden naşi firar etmesi ve 
efrad-ı askeriyenin muayyenâtına tahsis edilmiş olan ve bin müşkilat ile tedarik edilen havayic-i zaruriyesini intifa’ kas-
dıyla menfaat-i şahsiyesini teminen istihlak etmesi keyfiyeti, hakkında esbab-ı müşeddide-i vicdaniye-i takdiriyeden 
addolunarak hareketine tevafuk eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz altmışıncı maddesine tevfikan silk-i askeriden 
tardıyla on sene küreğe vaz’ına ve elde mevcut eşya-yı zatiyesi her neden ibaret ise satılarak esmanı Menzil İdaresine 
irad kaydına ve işbu i’lamın tarih-i südurundan itibaren sekiz gün zarfında işbu hüküm aleyhine itiraz ile isbat-ı vücud 
etmediği takdirde, herkesin kendisini ifşaya mezun bulunduğuna ve mal-ı mesruku bilerek almış olan Hasan’ın dahi 
fiil ve hareketine tevafuk eden Mülkiye Ceza Kanunnamesi’nin iki yüz otuzuncu maddesinin üçüncü zeyline tevfikan 
ve ibtida-yı tarih-i tevkifi olan 16 Şubat 37 tarihinden itibaren on beş gün hapsine ve diğer Hüseyin’e gelince: Mer-
kum emre tabi efrad-ı askeriyeden olup amiri olan sarik-i merkum İsmail Hakkı’nın ma-fevk sıfatıyla verdiği emri 
ifada muzdar olmak gibi mecburiyet ve taat-ı askeriye sevkiyle ve merkumun arzusu hilafına vuku’ bulduğuna Heyetce 
kanaat hasıl olmakla adem-i mesuliyetine ve ancak merkumun işbu sirkatten su-i şöhret kazanmış olmasından dolayı 
fi’l-hal menzilde istihdamı caiz görülemediğinden, kıtasının tebdiline ve bundan dolayı Menzil Müfettişliğine tebli-
gat ifasına müttefikan 8 Cemaziyelahir 39 ve 16 Şubat 37 tarihinde Hasan hakkında vicahen İsmail Hakkı hakkında 
gıyaben karar verildi. 16 Şubat 37

 Aza Aza Dinar’da
	 Tahsin	 Hamdi	 İstiklal	Mahkemesi	Reisi	
   Hamid
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Karar Numarası : 138
Esas Numarası : 163
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Çivril’in Yunan tarafından işgali esnasında karyesi olan Işıklı’da Mektep Mu-
allimi Hasan Efendiye karşı, Yunanlılar lehinde beyanâtta bulunduğu ihbar olunmasından dolayı maznunun aleyh 
olarak İstiklal Mahkemesine tevdi’ edilen karye-i merkume hatibi Mustafa Efendi ve işbu meselede hilaf-ı hakikat 
ve maa’l-yemin ihbarâtta bulunmak maddesinden maznunun aleyh Hasan Efendi ile ahali-i karyeden Gökçe oğlu 
Mahmud haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde bunlardan Mustafa Efendi’nin ihbar olunduğu vechle ve 
Çivril’in işgali anında adalet-i Yunaniyeden ve hükümet işlerinin düzelemeyeceğinden bahisle ilkaât-ı bedhahanede 
bulunduğuna dair haber-i vahid derecesinde bir ihbar dahi vaki’ olmamasına ve meselenin muhbiri olmak üzere istic-
vab edilen Hasan Efendi’nin yemin tahtında Heyet-i Tahkikiyece zabt-ı ifadesi esnasında külliyen inkar-ı madde etmiş 
iken muahharan verdiği istid’a ile beyanât-ı evveliyesine muhalif olarak Mustafa Efendi’nin ber-minval-ı muharrer 
tefevvühâtta bulunduğu şehadet ma’razında musırran beyan etmekte bulunmuş ise de tahkikat-ı cariye ile ihbar-ı vaki’ 
hakkında bir güna esbab-ı teyidiye hasıl olamamış ve keza Mahmud dahi bidayeten adem-i malumât beyan ederek 
muahharan i’ta edilen istid’a ile aynı suretle isbat-ı ihbarını kıyam eylediği ve inde’l-muhakeme ise mazbut ifadeleri 
hilafına olarak Mustafa Efendi’den bir şey işitmeyip Hasan Efendi’nin söylediğini dermiyan eylemesine nazaran, ifa-
deteyn-i mezkureteynin tayin-i sıhhati emrinde esbab-ı müeyyide mefkud bulunmuş ve be-tahsis merkumân evvelce 
yemin tahtında isticvab edilmiş oldukları halde hadiseye dair bir güna malumât beyan etmemiş iken ahiren bir takım 
tevilât ile Mustafa Efendi hakkında vaki’ olan ifadeleri kizbe makrun bulunduğuna kanaat hasıl edildiğinden evvela 
cürmü sabit olamayan Mustafa Efendi’nin beraetine, sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline ve saniyen 
Mahmudla Hasan Efendi’nin ber-vech-i meşruh ahere ika’-ı mazarrat kasdıyla ve tahkikat-ı resmiye esnasında hilaf-ı 
hakikat beyanâtta bulunmalarından naşi hareketlerine temas eden Ceza Kanunnamesi’nin yüz elli beşinci maddesinin 
ikinci zeyline tevfikan ve ibtida-yı tarih-i tevkifleri olan 8 Şubat 337 tarihinden itibaren ikişer mah hapislerine ve 
onar lira ceza-yı nakdi ahzıyla mücazatlarına, ceza-yı nakdi-i mezkuru vermedikleri takdirde kanun-ı mezkurun otuz 
yedinci maddesine tevfikan beher rub’ lira için bir gün hesabıyla başkaca kırkar gün hapislerine 9 Cemaziyelahir 339 ve 
17 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim kılındı. 17 Şubat 337
 Aza Aza Dinar’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 139
Esas Numarası : 164
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Evrak-ı davanın tedkik ve mütalaasından sonra icab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Gönüllü sıfatıyla hizmet-i as-
keriyeye dahil olup mensub oldukları Kuva-yı Milliye Kıtasından düşman karşısında esna-yı harpte silah ve bütün 
techizat-ı harbiyeleriyle hatt-ı harpten firar ederek karyeleri olan Dinar’ın Tatarlı köyüne gidip vuku’-ı firarları ha-
sebiyle takip ve derdestlerine taayyün edemeyen bir merciiden gönderilmiş olmaları melhuz bulunan Karakülah nam 
şahsın taht-ı emir ve kumandasındaki müsellah Kuva-yı Milliye çetesiyle müsademe ederek Tatarlı karyesi ahalisinden 
Kadir oğlu Osman çavuş ve Keleş oğlu İbrahim mahdumu Ali ve Gümüş oğlu Ahmed ve Halil Çavuş ve Karakülah 
namıyla maruf müfrezeye riyaset eden şahsın mecruhiyet ve bunlardan Osman Çavuşla Ali ve Karakülah’ın aldığı 
cerihalar tesiriyle vefatına sebebiyet verdikleri iddia olunmasından dolayı maznunun aleyh olup 31 Temmuz 336 ve 7 
Ağustos 336 tarihinde Dinar Bidayet Mahkemesi Müstantikliğinden taht-ı tevkife alınıp Elli Yedinci Fırka Divan-ı 
Harb Heyeti tarafından gayr-ı mevkuf olarak icra-yı muhakemelerine karar verilerek 28 Kanunıevvel 336 tarihinde 
Denizli Divan-ı Harb Tevkifhanesinden tahliye edilmiş olan Dinar’ın Tatarlı karyesinden Gümüş oğlu Ahmed mah-
dumu Mehmed ve Süleyman oğlu Durmuş Ali ve Horzum oğlu Musa ve Emir oğlu Salih ve 1 Eylül 336 tarihinde 
tevkifhane-i mezkurda ecel-i mevuduyla vefat eden Salih oğlu Ahmed ve gayr-ı mevkuf Mehmed oğlu Durmuş hak-
larında vicahen icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumûndan Salih oğlu Ahmed’in Hapishane-i Askeride ecel-i 
mevuduyla vefatı vuku’ bulmuş olması hasebiyle hakkındaki davanın sükutuna ve diğer maznunun aleyhim Mehmed ve 
rüfekasının suret-i cereyan-ı vak’aya nazaran ve Karakülah nam şahsın kumandasındaki Kuva-yı Milliye namı altında 
hareket eden gayr-ı mesul kuvvetin geceleyin karyeyi ihata ederek karye Heyet-i İhtiyariyesine haber vermedikten baş-
ka ahaliden başkalarının dahi malumat ve tavassutuna müracaat etmeksizin eşhas-ı merkumenin cepheden firar etmiş 
oldukları beyanıyla sabaha karşı karye dahilinde silah atarak müsademeye sebebiyet verdiği ve bunlardan Mehmed’in 
hanesini ihraka tasaddi ve oğlunun kendilerine teslimi için pederi Ahmed’i tazyik ve hatta merkumu ayağından cerh 
etmiş oldukları ve bu esnada firar eden Mehmed üzerine dahi istimal-i silah ederek merkum ile mağdur İbrahim oğlu 
Ali ve Osman Çavuş’u cerihadar ve müfrezeden dahi Karakülahla Ali Çavuş’u kezalik mecruh olarak, bunlardan işbu 
cerh tesiriyle Osman Çavuş ile Ali ve Karakülah’ın vefat ettiği, cereyan-ı tahkikattan ve maznunun aleyhimin kıta-i 
askeriyelerinden firar ettikleri ikrar-ı vaki’lerinden anlaşılmakta ise de müsademenin Karakülah Müfrezesi tarafından 
vuku’a getirilmesine ve mesele-i cerhin maznunlar tarafından vuku’u yafta olduğuna dair esbab-ı sübutiyenin fıkdanına 
ve müsademeden sonra vuku’ bulan davet üzerine maznunların silah ve techizat-ı harbiyeleriyle müfreze-i mezkureye 
teslim-i nefs ederek taht-ı tevkife alınmış olmalarından ve bunlardan Mehmed’in o esnada nukud ve hayvanlarının da 
ahz ve gasb edildiğinde Dinar Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesinin 9 Ağustos 336 
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tarihli tezkeresi müeddasından müsteban olmasına göre merkumûnun fiil-i cerh ve katle ictisarları hakkında kana-
at-bahş-ı vicdan olacak esbab hasıl olamadığından cümlesinin bu cihetten beraetine ve maznunlardan Mehmed ve 
Musa ve Süleyman ve Mahmud oğlu Durmuş’un Isparta ve Havalisi İstiklal Mahkemesi tarafından firari ve bakaya 
efradın dahaleti için 13 Teşrinievvel 336 tarihinde neşr ve ilan olunan on beş günlük icabet müddeti zarfında maznun-ı 
merkumûnun taht-ı tevkifte olup bu kere tahliye edildiği ve Mehmed oğlu Durmuş’un tarih-i mezkurda hizmet-i 
askeriyesini ifa etmekte iken 28 Kanunıevvel 336 tarihinde Maraş Fırkasına müretteben esna-yı sevkinde Karahisar 
sevkiyatından firar etmiş olduğu Dinar Şubesinden mevdu’ künye pusulasındaki meşruhattan müsteban olmuş bulun-
duğundan ve esasen mükellefiyet-i askeriye dahilinde olmadıkları halde gönüllü sıfatıyla cephe-i harbe gönderilmiş 
olan Mehmed ve Musa ve Süleyman oğlu Durmuş’un ilan müddeti zarfındaki mevkufiyeti hasebiyle haklarında tayin-i 
cezaya mahal olmadığına, muahharan firar ederek derdest edilmiş olan Mehmed oğlu Durmuş’un Harb-i Umumi 
esnasında dört defa idama mahkum edilerek mazhar-ı af olmuş bulunduğu halde yine ıslah-ı nefs etmeyip firarda 
taannüd göstermesinden naşi hareketine tetabuk eden Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz otuz sekizinci maddesine 
tevfikan seksen değnek darbıyla mahall-i mürettebi olan Maraş Cephesine sevk edilmek üzere Dinar Ahz-ı Asker 
Şubesine teslimine 9 Cemaziyelahir 339 ve 17 Şubat 337 tarihinde vicahen ve müttefikan karar verilerek alenen tefhim 
kılındı. 17 Şubat 337
 Aza Aza Dinar’da
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
Karar Numarası : 140
Esas Numarası : 170
 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İşbu evrak heyetimizce mütalaa ve tedkik olundu: Kıtasından firar ederek 18 Teşrinievvel 336 tarihinde derdest 
edilmiş olan Alay 175/2 Altıncı Bölüğü efradından ve Afyonkarahisar Sancağının Eber karyesinden üç yüz on beş 
tevellüdlü İbrahim oğlu Süleyman’ın ictisar ettiği firarı müteakib Fırka 57 Muhafız Bölüğü tarafından bi’d-derdest 
fırka-i mezkur Divan-ı Harbine sevk olunduğu ve firariler hakkındaki kanunun tadilinden ve şekl-i muaddelinin 
Fırka-i Divan-ı Harbinde bulunmadığından naşi temadi-i mevkufiyete mahal kalmamak üzere kıtasına sevk edildiği 
muamele-i cariyeden münfehim olmuş ve Isparta ve Havalisi İstiklal Mahkemesi ise 13 Teşrinievvel 336 tarihli beyan-
name ile dahalet için on beş gün mehl vermiş ve merkumun derdesti de bu müddet zarfında vuku’ bulmuş olduğundan 
tecziyesine mahal görülemeyerek işbu evrakın hıfzına karar verildi. 20 Şubat 337 ve 12 Cemaziyelahir 339
 Aza Aza Denizli’de
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 141
Esas Numarası : 165

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İcab-ı keyfiyet lede’l-müzakere: Antalya’da mukim, İtalyan İşgal Kumandanlığına telgraf çekmek suretiyle 
Devlet-i müşarünileyha askerini beray-ı işgal memleketlerine davet ve İtalya himayesini kabule rızadade ve amade 
olduklarına dair metalib-i mutavaatkarane de bulunarak devletin istiklal ve hayat-ı müstakbelesine karşı teşebbüsât-ı 
hainanede bulundukları iddiasıyla maznunun aleyhim olup 29 Zilkade 338 ve 15 Temmuz 336 tarihinde gayr-ı mu-
vakkat tevkif müzekeresiyle Garbikaraağaç Müstantikliği tarafından tevkif edilmiş olan, Garbikaraağaç ahalisinden 
Hancı Raşid Usta’ya ve Beşe oğlu Mustafa ve esnaftan Bakkal Emin 2 Zilhicce 338 ve 17 Ağustos 336 tarihinde 
taht-ı tevkife alınmış olan Acıbadem Mahkeme-i Şer’iyye Başkatibi Mustafa Efendi oğlu Ahmed Feyzi ve Müftizade 
Ahmed Hulusi ve Yatağan karyesinden Ahmed Nazif ve Akalan karyesinden Çavuş oğlu Molla Mustafa ve Cafer 
oğlu Hacı Hasan ve 27 Zilkade 338 ve 13 Ağustos 336 tarihinde kezalik taht-ı tevkife alınmış olan Garbikaraağaç 
Belediye ve Müdafaa-i Milliye Reisi Dedezade Mehmed Akif ve Sipahizade Ali ve Mahkeme Başkatib-i sabıkı Ali 
Rıza ve Müderris Mehmed Hulusi Efendiler ile Basmacızade Arab Ali Ağa ve Memiş Kahya oğlu Ali ve Ekmerlizade 
Ahmed ve Sipahizade Hafız Ahmed ve Kıllı oğlu Mustafa ve Hatib Nuri ve Fırıncı Edhem ve Dede oğlu Mahmud 
ve Hancı Bekir ve Muhtar Hacı Ali Ağa ve Topal Mehmed oğlu Abdullah ve Osman Efendi oğlu İbrahim Hakkı ve 
Fırıncı Hacı Ahmed ve Ekmekçi Hacı Veli Usta ve Belediye Katibi Ahmed Efendi ve Muhtar-ı sabık Kara Hüseyin 
Ağa ve Berber Halil Usta ve Bakkal Emin oğlu Mehmed Ali ve gayr-ı mevkuf el-an Büyük Millet Meclisi azasından 
Garbikaraağaç Müftüsi Hüseyin Hilmi ve Ali Fuad ve Canbaz Ali Ağa ve Yatağan karyeli Mustafa ve Mal Müdürü 
zade Edhem ve Kızılhisar karyesinden Nuri Bey ve Hafız Ömer ve Hafız Hasan ve Müderris Emin Efendi ve diğer 
Müderris Ali Efendi ve Kayser karyesinden Hafız Ahmed ve Belediye Reisi Halil İbrahim ve Hacı Mağrulun Hacı 
Mustafa ve Hacı Emin oğlu Ahmed Efendi ve Yatağan karyesinden Mehmed Arif Efendiler haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde maznun-ı mumaileyhumûnun ber-vech-i bâlâ suretleri elde mevcut 7 ve 8 Temmuz 336 tarihli 
iki kıta telgrefname ile Garbikaraağaç’ı işgale davet ettikleri gerek mezkur telgrafnameler delaleti ve kendilerinin mü-
evvelen vaki’ olan ikrar ve ifadeleriyle derece-i sübuta vasıl olmuştur. Esbab-ı sübutiye noktasından işin şekl-i maddisi 
ber-vech-i bâlâ olmakla beraber kaide-i hak ve adl noktasından işbu teşebbüsün esbab ve avamil-i hakikiyesine irca-ı 
nazar olundukta tarihen sabit olduğu vechle mütareke şeraitine gayr-ı muvafık olunarak İzmir’in işgali üzerine Aydın 
vilayetine inhisar eden Yunan istilası hatve be hatve terakki ederek Denizli hududunu geçmiş ve tehlike-i istila umu-
mileşmek üzere bulunmuş iken ol zamanlar memleketin yegane esbab-ı kuvasından olan 
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gayr-ı mesul ve gönüllü efradın her istila vuku’ buldukça terk-i mevki’ ederek daha gerilere çekilmek suretiyle efkar-ı 
umumiyede husule gelen tahavvülât-ı meyusane ve işbu gayr-ı mesul kuvvetlerin çekildikleri memleketler üzerinde 
icra ettikleri taşkınlık emval ve eşya yağma etmek gibi ika’ ettikleri tecavüzât karşısında hükümet-i mevcudelerin işbu 
anarşiyi teskin ve halka karşı vezaif-i idariye ve siyasiyesini ifada izhar-ı acz etmesi halkı merbutiyet-i siyasiye nokta-
sından tayin-i müracaatgahta mütereddit ve bi-karar bırakmış ve en nihayet Demirci Mehmed Efe’nin Nazilli işgalini 
müteakib Denizli’de ve enzar-ı halkta ensesinden kestirmek suretiyle masum ve bi-günah bazı eşhası katl ve idam 
etmesi Denizli ve muhitinde mahuf ve şayan-ı ihtiraz bir tesir-i feci’ bıraktığı müsellemât ve muhakkakât-ı umurdan 
bulunmuş ve binaenaleyh memlekete musallat olan işbu tehlike-i bağiye karşısında taraf taraf hükümetlerin düçar-ı 
inhilal olmasından ve aynı hadisenin de Karaağaç’ta vukuu yafta olmasına mani olabilecek bir kuvvetin fıkdanından 
naşi halkın bi’l-ızdırar ve maa’l-ikrar işbu teşebbüse ictisar etmiş oldukları Heyetçe ahvâl-i mahalliyeden istihsal edi-
len malumât-ı umumiye ve gerek cereyan-ı tahkikattan tahassul eden netayic-i kanuniye itibariyle vaki’ görülmüştür. 
Garbikaraağaç ahalisi şimdiye kadar lazime-i tabiiyyeti ifada izhar-ı hiyanet etmemiş bir memleket olmasına ve her 
taraf gibi tehlike-i işgal karşısında Müdafaa-i Milliye namına malen ve bedenen çalışmış olduklarının mertebe-i sü-
butta bulunmasına nazaran ekserisi Müdafaa-i Milliye Heyetine ve birisi bugünkü Büyük Millet Meclisine aza olarak 
intihab ve kabul edilmiş ve mazbatası ta’lil dahi olunmamış zevattan bulunmasından, marü’z-zikr telgrafların sebeb-i 
keşidesinde muhalif-i sadakat efkardan ziyade kendi hallerine bırakılmış olan efrad-ı halkın muhafaza-i ırz ve can nok-
tasından vaki’ olan ikrah ve icbarıyla keşide edildiğine Heyetçe bir kat daha kanaat edilmiş ve maahaza işbu teşebbüsün 
Acıbadem’e mücavir olan Menteşe livasında olduğu gibi siyasi bir iki memur celb etmek suretiyle vukuu melhuz işgal 
ve tehlikenin ref ’ine tevessülden ibaret olup bunun tamamen iftirakcuyane bir teşebbüs olmadığı dahi cereyan-ı hal 
delaletinden istidlal olunmuş ve şu hale nazaran mütecasir-i mumaileyhumûnun derece-i sübutta görülmüş olan fiil ve 
hareketleri ahvâl-i umumiyeden istinbat olunan fikir ve kanaat itibariyle zaruret ve mecburiyet tahtında vaki’ olması 
ve iki gün sonra da izhar-ı nedametle telgrafın istirdadına teşebbüs olunması ve bu işte başta bulunan Mehmed Akif 
Efendi’nin Demirci Mehmed Efe’ye isal-i haberle teşebbüs-i vakiden haberdar ettiğinin şehadetine müracaat edilip 
inde’l-muhahakeme varaka-i nutkiyesi kıraat edilen Cumalı Fabrikası Müdürü Mehmed Hilmi Efendi’nin cümle-i 
şehadetinden bulunmuş ve içlerinde altmış ile yetmiş yaşını ikmal etmiş idrak-i ahvâlden mahrum ve fiilinin netayicini 
gayr-i müdrik eşhas bulunmasına ve bir kısmının da telgraf mündericâtına vakıf olduğu halde imza etmiş olduğu da 
mevsuk görülememesine binaen cümlesinin adem-i mesuliyetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf olmadıkları takdirde 
mevkuf olan eşhasın ihla-yı sebillerine 13 Cemaziyelahir 339 ve 21 Şubat 337 tarihinde müttefikan karar verilerek 
alenen tefhim kılındı. 21 Şubat 337
 Aza Aza Denizli’de
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 142
Esas Numarası : 174

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

İşbu evrak mütalaa ve tedkik olundu. Kıtasından firar ederek 8 Haziran 36 tarihinde derdest edilmiş olan, Alay 
175/3 İkinci Bölüğü efradından Sarayköy’ün Beylerbeyi karyesinden 310 tevellüdlü Karslı Topaloğullar’ından Ahmed 
oğlu Hasan’ın ictisar ettiği firarı müteakib 57. Fırka Muhafız Bölüğü tarafından bi’d-derdest fırka-i mezkur Divan-ı 
Harbine sevk olunduğu ve firariler hakkındaki kanunun tadilinden ve şekl-i muaddelinin Fırka Divan-ı Harbinde 
bulunmadığından naşi temadi-i mevkufiyetine mahal kalmamak üzere, kıtasına sevk edildiği muamele-i cariyeden 
anlaşılmış Isparta ve Havalisi İstiklal Mahkemesi ise 13 Teşrinievvel 336 tarihli beyanname ile dehalet için onbeş gün 
mehl vermiş ve merkumun derdesti de bu müddet zarfında vuku’ bulmuş olduğundan tecziyesine mahal görülemeyerek 
işbu evrakın hıfzına müttefikan karar verildi. 22 Şubat 337 ve 14 Cemaziyelahir 339

 Aza Aza Denizli’de
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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Karar Numarası : 143
Esas Numarası : 173

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Kıta-i askeriyesinden firar etmek maddesinden dolayı maznunun aleyh olup 57. Fırka Divan-ı Harbi tarafından 
hakkında tahkikat icrasına şüru’ edilmiş olan Sarayköy İnzibat Askeri efradından ve Çal kazasının Süleymanlı karye-
sinden Şerif oğlu Mehmed ile Süleyman oğlu 315 tevellüdlü Tahir hakkındaki evrak-ı tahkikiye-i merbutiye Heyeti-
mizce mütalaa ve tedkik olunarak Şerif oğlu Mehmed’in firarından dolayı karyesinde hasta olarak yakalanıp Şubece 
on gün izin verildiği ve diğer firari Tahir’in de 1 Teşrinievvel 336 tarihinde derdestle isticvab olunduğu ve bi’l-ahire de 
firariler hakkındaki madde-i kanuniyenin tadil edilmiş olmasından naşi tahkikatın Divan-ı Harbce ala-halihi kaldığı 
görülmüş ve Şubesinden bi’s-sual firari-i merkumun Otuz Dokuzuncu Alayın Üçüncü Taburunda müstahdem olduğu 
cevaben bildirilmiş ve şu takdire göre firari ve bakaya efradın temin-i dehaleti için Mahkememiz cânibinden istar 
olunan on beş günlük mehl zarfında, merkumân elde edilmiş olmakla haklarında mücazat-ı kanuniye tatbikine mahal 
olmayarak işbu evrakın hıfzına karar verildi. 14 Cemziyelahir 339, 22 Şubat 337

 Aza Aza Denizli’de
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid

Karar Numarası : 144
Esas Numarası : 179

 Reis Aza Aza
 Hamid Bey Hamdi Bey Tahsin Bey

Alay 175/2 Mitralyöz Bölüğü efradından Acıbadem karyesinin Akalan karyesinden Hasan Hüseyin oğlu 310 
tevellüdlü Himmet ve Tefenni kazasının Salda karyesinden 311 tevellüdlü Mehmed oğlu Hamid haklarında 57. Fırka 
Divan-ı Harbi tarafından İstiklal Mahkemesine muhavvel merbut evrak-ı tahkikiye mütalaa ve tedkik olundu. Evrak-ı 
tahkikiye mündericâtına ve bi’l-isti’lam Denizli Hapishane Memurluğundan ve Acıbadem Asker Şubesinden alınan 
malumata göre merkumânın ba’de’l-firar elde olunarak Hamid’in 30 Teşrinisani 36 tarihinde bi’t-tevkif Divan-ı Harb 
kararıyla 20 Kanunıevvel 336 tarihinde tahliye edildiği ve Himmet’in de Acıbadem Jandarma Bölüğünde müstahdem 
olduğu anlaşılmış ve her ikisinin derdest veya dehaleti mahkemenin dehalet için istar eylediği beyanname müddetin-
den evvel vuku’ bulduğu gibi ve bunlardan Hamid’in silahını teslim eylediğine dair esbab-ı sübutiye irae etmesine ve 
Himmet’in de Mitralyöz Bölüğü efradından olup kabil-i nakl esliha ile mücehhez olmamasına nazaran ciheteyn-i 
mezkureteynden her ikisinin tecziyesine mahal görülemediğine, bi’l-ittifak karar verildi. 22 Şubat 337

 Aza Aza Denizli’de
 Tahsin Hamdi Türkiye Büyük Millet Meclisi
   İstiklal Mahkemesi Reisi
   Hamid
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3. Bölüm
Mahkeme Zabıtları



Mahkeme Zabıtnamesi Olmayan Kararların Listesi

Karar No Esas No Açıklama

4 Evrakı, Karaağaç Jandarma Kumandanlığı'na gönderilmiştir.

7 Evrakı, Yalvac Jandarma Kumandanlığı'na gönderilmiştir.

10 8 Konya İstiklal Mahkemesi'ne i'zam olunmak üzere Isparta Mutasarrıflığı'na 
gönderilmiştir.

11 13 Evrakı, Adliye Vekalet-i Celilesi'ne gönderilmiştir.

14 19 Antalya Bidayet Müddei-i Umumiliği'ne gönderilmiştir.

36 36 Havale Kumandanlığı'na gönderilmiştir.

50 12 Dosyasında zabtı mevcut değildir.

74 85 Dosyası mevcut değildir.

90 98 Dosyası mevcut değildir.

101 70 Müddei-i Umumiliğe gönderilmiştir.

108 130 Dosyası mevcut değildir.

113 134 Dosyası mevcut değildir.

117 141 Dosyası mevcut değildir.

125 155 Dosyası mevcut değildir.

126 156 Eskişehir İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

127 157 Eskişehir İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

131 159 Eskişehir İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

134 160 Antalya Divan-ı Harbi'ne gönderilmiştir.

144 179 Dosyası mevcut değildir.
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KARAR 1 Yalvac Kazası Kaymakamı Selanikli Halil oğlu Murad Nihad 
Bey Hakkında Zabıtname
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KARAR 2 Kıbrıslı Mühtedi Abdullah oğlu Ahmed Kemal ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname
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KARAR 3 Karaağaçlı Fırıncı Mehmed oğlu Kopuk Ömer ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname
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KARAR 5 Yalvac Müftüsü Yusuf oğlu Hüseyin ve Rüfekası Haklarında 
Zabıtname
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KARAR 6 Yalvac’ın Örkenez Karyesinden İsmail oğlu Emin ve 
mahdumu İsmail Haklarında Zabıtname
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KARAR 8 Yalvac Kazası Ahz-ı Asker Şubesi Reisi Hüseyin Hüsni oğlu 
Rıfat Bey, Kaza Jandarma Kumandanı Ahz-ı Asker Şube 
Reisi Binbaşı Hurşid oğlu Ziya Bey ve Kıdemli Yüzbaşı 
Mehmed Emin oğlu İsmail Hakkı Efendi Haklarında 
Zabıtname
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KARAR 9 Yalvac Jandarma Efradından Hüseyin oğlu Şükri ve Hoyran 
Nahiyesi Müdürü Hikmet Efendi Haklarında Zabıtname
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KARAR 12 Jandarma Mülazımı İbrahim oğlu Fikri Efendi Hakkında 
Zabıtname
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KARAR 13 Antalya Ahz-ı Asker Şube Yazıcılarından Şakir oğlu Hüseyin 
Azmi, Ali Efendi oğlu Ahmed ve Mehmed Çavuş oğlu 
Kasab Abdullah Haklarında Zabıtname



186

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



187

Isparta İstiklal Mahkemesi



188

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



189

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 15 Antalya’da Emekli Yüzbaşı Hasan Fehmi Efendi oğlu Tayyar 
Bey Hakkında Zabıtname
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KARAR 16 Manavgat’ın Seki Karyesinden Bekir oğlu Hasan Ali ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname
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KARAR 17 Alaiye Bölüğü Jandarma Takımı Kumandanı Mülazım-ı 
Evvel Tevfik oğlu Hamdi Efendi Hakkında Zabıtname
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KARAR 18 Antalya Jandarma Taburu Efradından Hüseyin oğlu Ali 
ve Karataş Karyesinden Mahmud oğlu Ahmed ve Kızıllı 
Karyesinden Mehmed oğlu Musa Haklarında Zabıtname
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KARAR 19 Taşağıl Nahiyesi Müdürü Süleyman oğlu Rıza Efendi ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname
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KARAR 20 Çakış Karyesinde Mukim Antalyalı Şemsi Beyzade Fahri ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname
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KARAR 21 Yorgi oğlu İlya Hakkında Zabıtname
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KARAR 22 Süleyman oğlu Topal Hüseyin ve Rüfekası Haklarında 
Zabıtname
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KARAR 23 Antalyalı Ömer oğlu Mehmed, Yusuf oğlu Hakkı ve Alaiyeli 
Hüseyin oğlu Mustafa Haklarında Zabıtname
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KARAR 24 Hüseyin oğlu Sadık ve İsmail oğlu Murad Haklarında 
Zabıtname
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KARAR 25 Antalya’nın Rummakbule Mahallesi’nden Kalburkulak 
Nikola oğlu Yordan Hakkında Zabıtname
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KARAR 26 Afyonkarahisar’ın Kırklarmakamı Mahallesi’nden Agob oğlu 
Kirkor Hakkında Zabıtname
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KARAR 27 Akseki Ahz-ı Asker Şube Reisi Hüseyin oğlu Osman Nuri 
Efendi ve Hafız İbrahim oğlu Necib Efendi Haklarında 
Zabıtname
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KARAR 28 Ali Onbaşı oğlu Nureddin Hakkında Zabıtname
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KARAR 29 Zivind Karyesinden Ahmed oğlu İbrahim Hakkında 
Zabıtname
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KARAR 30 Korkudeli Kazasının Pazar Karyesinden Ahmed oğlu Ali 
Hakkında Zabıtname
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KARAR 31 Millu’nun Dağ Mahallesi’nden Bekir oğlu Mustafa ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname
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KARAR 32 Jandarma Ömer oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname
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KARAR 33 Antalya’nın Ağva Karyesinden Asker Ali oğlu Ali ve 
Antalya’nın Osmaniye Mahallesi’nden Giridli Hüseyin oğlu 
Mustafa Haklarında Zabıtname



255

Isparta İstiklal Mahkemesi



256

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 34 Gebiz Nahiyesi Jandarma Karakol Kumandanı Yusuf oğlu 
Niyazi Çavuş Hakkında Zabıtname



257

Isparta İstiklal Mahkemesi



258

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



259

Isparta İstiklal Mahkemesi



260

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



261

Isparta İstiklal Mahkemesi



262

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



263

Isparta İstiklal Mahkemesi



264

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 35 Antalya’nın Koyunlu Karyesinden Halil Çavuş oğlu 
Mehmed Ali, Kocaaliler Karyesinden Osman oğlu Musa 
ve Hacıbalaban Mahallesi’nden Ali oğlu Şaban Haklarında 
Zabıtname



265

Isparta İstiklal Mahkemesi



266

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 37 Antalya’nın Acemhane Mahallesi’nden Bedros oğlu Eteni 
Hakkında Zabıtname



267

Isparta İstiklal Mahkemesi



268

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 38 Kağras Karyesinden Abdurrahman oğlu Hafız Bekir Efendi 
Hakkında Zabıtname



269

Isparta İstiklal Mahkemesi



270

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



271

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 39 Antalya’nın Ahiyusuf Mahallesi’nden Mısırlı Mehmed oğlu 
Mursi Efendi Hakkında Zabıtname



272

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



273

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 40 Antalya Livasının Finike Kazasından Papa Yuvani, Yorgi 
İsteryo ve Komisyoncu Anastas Haklarında Zabıtname



274

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



275

Isparta İstiklal Mahkemesi



276

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



277

Isparta İstiklal Mahkemesi



278

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



279

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 41 Sorgun Karyeli Manavgat Şube Muhafız Efradından 
Mustafa oğlu İbrahim Hakkında Zabıtname



280

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



281

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 42 Beyşehri Ahalisinden Alişan zade Ziya Bey Hakkında 
Zabıtname



282

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



283

Isparta İstiklal Mahkemesi



284

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



285

Isparta İstiklal Mahkemesi



286

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



287

Isparta İstiklal Mahkemesi



288

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 43 Tefenni’nin Karahasanoğullarından Ömer oğlu Halil ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



289

Isparta İstiklal Mahkemesi



290

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



291

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 44 Alaiye’nin Günas Karyesinden Kerim oğlu Ahmed’in 
Mehmed ve Mustafa oğlu Mustafa Haklarında Zabıtname



292

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



293

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 45 Çaltılıçukur Karyesinden Karaahmedoğullarından Ali oğlu 
Ahmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



294

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



295

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 46 Bayındırlı Bekir oğlu Gavur Hasan Hakkında Zabıtname



296

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 47 Finike Kazasının Sarıkavak Karyesinden Çıldıroğullarından 
Mehmed oğlu İsmail ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



297

Isparta İstiklal Mahkemesi



298

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



299

Isparta İstiklal Mahkemesi



300

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 48 Elmalı Kazasının Geçmen Karyesinden Süleyman oğlu 
Mustafa, Söğle Karyesinden Süleyman oğlu Abdullah 
ve Serkez Karyesinden Veli oğlu Süleyman Haklarında 
Zabıtname



301

Isparta İstiklal Mahkemesi



302

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



303

Isparta İstiklal Mahkemesi



304

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 49 Gödene Karyesinden Jandarma Mehmed oğlu Ali, Süvari 
Neferi Ahmed oğlu Emin ve Ahmed oğlu Mehmed 
Haklarında Zabıtmame



305

Isparta İstiklal Mahkemesi



306

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 51 Bozova Nahiyesinin Fığla Karyesinden Yorgi oğlu Vasil 
Hakkında Zabıtname



307

Isparta İstiklal Mahkemesi



308

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 52 Korkudeli Kazasının Alifahreddinsağir Karyesinin Muhtar-ı 
Evveli Murad oğlu Yunus Çavuş Hakkında Zabıtname



309

Isparta İstiklal Mahkemesi



310

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 53 Antalya’nın Rağbetiye Mahallesi’nden Haci Kosti oğlu Koca 
Yordan Hakkında Zabıtname



311

Isparta İstiklal Mahkemesi



312

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



313

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 54 Akseki’nin Bergos Karyesinden Mustafa oğlu Mehmed ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



314

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



315

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 55 Korkudeli Kazasının Sultan Alaaddin Mahallesi’nden Şeref 
Çavuş oğlu Kiriş Ömer Hakkında Zabıtname



316

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 56 Ispartalı Hüseyin oğlu Muhyiddin ve Osman oğlu Ahmed 
Haklarında Zabıtname



317

Isparta İstiklal Mahkemesi



318

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 57 Tavas Kazası’nın Karaköy Karyesinden Mehmed Ali oğlu 
Hasan Hakkında Zabıtname



319

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 58 Keçiborlu’nun Aydoğmuş Karyesinden Muradoğullarından 
Mustafa oğlu Hakkı Hakkında Zabıtname



320

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



321

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 59 Isparta’nın Camiiatik Mahallesi’nden Yorgancıoğullarından 
Mehmed oğlu Ömer ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



322

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



323

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 60 Burdur’un Dibek Mahallesi’nden Kırışzade Hacı Fettah oğlu 
Edhem Hakkında Zabıtname



324

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 61 Burdur’un Şeyhsinan Mahallesi’nden Hüseyin oğlu Mustafa 
ve Hüseyin kızı Zehra Haklarında Zabıtname



325

Isparta İstiklal Mahkemesi



326

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 62 Burdur’un Kestel Karyesinden Yörükoğullarından Mehmed 
oğlu Süleyman Hakkında Zabıtname



327

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 63 Isparta’nın Geyran Karyesinden Hacıvelioğullarından 
Mehmed oğlu Ali ve Zorluoğulları’ndan Süleyman oğlu 
İsmail Haklarında Zabıtname



328

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



329

Isparta İstiklal Mahkemesi



330

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 64 Baki oğlu Hasan ve Beyşehir Kazasının Akburun 
Karyesinden Ömer Çavuş Yeğeni Mustafa oğlu Ramazan 
Haklarında Zabıtname



331

Isparta İstiklal Mahkemesi



332

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



333

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 65 Eğirdir Kazası Pavlu Nahiyesinin Kuzca Karyesinden Hacı 
Bekir oğlu Yusuf ve Ayvalı Karyesinden Haytaoğullarından 
Halil oğlu Mustafa Haklarında Zabıtname



334

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



335

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 66 Korkudeli Kazasının Belen Karyesinden Mehmed oğlu 
Mehmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



336

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



337

Isparta İstiklal Mahkemesi



338

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 67 Ahmed oğlu Ahmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



339

Isparta İstiklal Mahkemesi



340

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 68 Keçiborlu Nahiyesinin Aydoğmuş Karyesinden Ahmed oğlu 
Nuri Hakkında Zabıtname



341

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 69 Isparta Jandarma Taburu Eğirdir Bölüğü Merkez 
Kumandanlığı Süvari Efradından İsmail oğlu İbrahim 
Hakkında Zabıtname



342

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 70 İzmir’in Dibekbaşı Mahallesi’nden Hasan Efendi oğlu Ali 
Hakkında Zabıtname



343

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 71 Mekke-i Mükerreme Ahalisinden Deliabbas Karyesinden 
Hacı Kerim oğlu İbrahim Hakkında Zabıtname



344

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 72 Isparta’nın Sülübey Mahallesi’nden Kaşlıoğullarından 
Osman oğlu Ali ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



345

Isparta İstiklal Mahkemesi



346

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 73 Isparta’nın Sav Karyesi Ahalisinden Mehmed oğlu Ahmed 
ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



347

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 75 Akseki’nin Didere Karyesinden Abdulkadir oğlu Mustafa ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



348

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



349

Isparta İstiklal Mahkemesi



350

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



351

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 76 Aydın’ın Kepez Mahallesi’nden Hacı Yorgi oğlu Toma ve 
Kireççi Vasil zevcesi Mariya Haklarında Zabıtname



352

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



353

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 77 Alaiye’nin [Dim]alakilise Karyesinden Katırcı Yusuf oğlu 
Ahmed, Ahmed oğlu Ali ve Nizam oğlu Hüseyin Haklarında 
Zabıtname



354

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



355

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 78 Isparta’nın Findoskebir Karyesinden Tekeoğullarından  
Mehmed oğlu Şerif ve Isparta’nın Hacılarsağir Karyesinden 
Hacıömeroğullarından Veli oğlu Ali Haklarında Zabıtname



356

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 79 Muğla’nın Deksid Mahallesi’nden Gazar oğlu Osman 
Hakkında Zabıtname



357

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 80 Söke Kazasının Çeltikli Karyesinden ve Söke Jandarma 
Efradından Pomak Ahmed oğlu Mustafa Hakkında 
Zabıtname



358

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



359

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 81 Isparta’nın Altunbağ Karyesinden Ali oğlu Ali ve Isparta’nın 
Hisarefendi Mahallesi’nden Tataroğullarından Abdullah oğlu 
Mehmed Salih Haklarında Zabıtname



360

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



361

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 82 Isparta’nın İslam Karyesinden Burdaoğullarından Hasan oğlu 
İbrahim Ali ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



362

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



363

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 83 Timurcuoğullarından Koca İbrahim oğlu Ali ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname



364

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



365

Isparta İstiklal Mahkemesi



366

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



367

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 84 Köyceğiz Kazası Jandarma Bölüğü Efradından 
Nizamoğullarından Ahmed oğlu Mehmed Şükri ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname



368

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



369

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 85 Fethiye Kazasının Üzümlü Nahiyesinin Ovacık Karyesi 
Ahalisinden Hasan oğlu Kürd Raşid Hakkında Zabıtname



370

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 86 Rodos’a tabi’  Telyos Karyesi Ahalisinden Yani oğlu Yorgi ve 
Pandeli oğlu Pavli Haklarında Zabıtname



371

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 87 Isparta Sancağının Feyzullah Mahallesi’nden Hasan Hüseyin 
oğlu Mustafa ile Akseki Kazasının Çimi Karyesinden Ali 
oğlu Mustafa Haklarında Zabıtname



372

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



373

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 88 Isparta’nın Lağos Karyesinden Ali oğlu Hüseyin ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname



374

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



375

Isparta İstiklal Mahkemesi



376

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 89 Elmalı’nın Kışla Karyesinden Abbas oğlu Mustafa ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



377

Isparta İstiklal Mahkemesi



378

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



379

Isparta İstiklal Mahkemesi



380

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 91 Eğirdir’in Camiikebir Mahallesi’nden Memişzade Murad 
oğlu Hacı Eşref ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



381

Isparta İstiklal Mahkemesi



382

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



383

Isparta İstiklal Mahkemesi



384

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



385

Isparta İstiklal Mahkemesi



386

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



387

Isparta İstiklal Mahkemesi



388

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



389

Isparta İstiklal Mahkemesi



390

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



391

Isparta İstiklal Mahkemesi



392

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



393

Isparta İstiklal Mahkemesi



394

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



395

Isparta İstiklal Mahkemesi



396

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



397

Isparta İstiklal Mahkemesi



398

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



399

Isparta İstiklal Mahkemesi



400

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



401

Isparta İstiklal Mahkemesi



402

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 92 Tefenni Kazasının Hasanpaşa Karyesinden Ahmed oğlu 
Abdulaziz ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



403

Isparta İstiklal Mahkemesi



404

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



405

Isparta İstiklal Mahkemesi



406

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



407

Isparta İstiklal Mahkemesi



408

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 93 Korkudeli’nin Çıvgalar Karyesinden Salih oğlu Osman ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



409

Isparta İstiklal Mahkemesi



410

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



411

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 94 Muğla’nın Ahmedhoca Mahallesi’nden İsmail oğlu Cemal ve 
Salih oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname



412

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 95 Muğla’nın Ula Nahiyesinin Hacıaliağa Mahallesi’nden 
İbrahim oğlu Ali ve Nefs-i Muğla’nın Diksed 
Mahallesi’nden Bektaş oğlu Şerif ve Aydın’ın Sobuca 
Karyesinden Adem oğlu Mehmed Haklarında Zabıtname



413

Isparta İstiklal Mahkemesi



414

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 96 Muğla’nın Ahmedhoca Mahallesi’nden Abbasoğullarından 
Ali oğlu Murad Hakkında Zabıtname



415

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 97 Fethiye Kazasının Ahadlı Karyesinden İbrahimoğullarından 
Durmuş oğlu Bayram Hakkında Zabıtname



416

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 98 Senirkend Nahiyesinin Şeyh Mahallesi Ahalisinden Hüseyin 
oğlu Müsteceb Hakkında Zabıtname



417

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 99 Dinar Nokta Kumandanı Binbaşı Halil İbrahim oğlu 
Feridun Bey ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



418

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



419

Isparta İstiklal Mahkemesi



420

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



421

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 100 Kuşadası Kayıkçı Esnafından Halife oğlu Salih ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname



422

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



423

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 102 Antalya Bidayet Mahkemesi Azasından Haçir oğlu Artin 
Efendi Hakkında Zabıtname



424

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



425

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 103 Çivril Kazasının Karaağaçlar Mahallesi’nden Osman 
oğlu Hilmi ve Biraderleri Lütfullah ve Emin Haklarında 
Zabıtname



426

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 104 Isparta’nın İslam Karyesinden Tellioğullarından Şevki oğlu 
Halil ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



427

Isparta İstiklal Mahkemesi



428

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



429

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 105 Karabet Namıyla Maruf Eğirdir’in Çay Karyesinden Hüseyin 
oğlu Halil ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



430

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



431

Isparta İstiklal Mahkemesi



432

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 106 Kelas Nahiyesinin Halılar Karyesinden Ali oğlu Arab Kerim 
Hakkında Zabıtname



433

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 107 Nefs-i Çal Kazasının İsmailağa Mahallesi’nden Nazmi oğlu 
Ali ve İsabey Karyesinden Kurdoğullarından Halil oğlu 
Hüsameddin Haklarında Zabıtname



434

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



435

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 109 Çivril Kazasının Karahallı Nahiyesinden ve Jandarma 
Takviye Efradından Nakıs oğlu Mehmed ve Rüfekası 
Haklarında Zabıtname



436

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



437

Isparta İstiklal Mahkemesi



438

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 110 Muğla Sancağına Tabi’ Marmaris Jandarma Bölüğü 
Efradından Seyyid Ali oğlu Osman ve Mehmed oğlu Şükri 
Haklarında Zabıtname



439

Isparta İstiklal Mahkemesi



440

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 111 İnegöl Kazasının Atabindi [Adanebi/Adibini] Karyesinden 
Ali oğlu Ahmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



441

Isparta İstiklal Mahkemesi



442

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 112 Eğirdir Kazası Jandarma Süvari Efradından Isparta’nın 
Tekke Mahallesi’nden Ahmed oğlu Ali ve Eğirdir Jandarma 
Takviye Efradından ve Eğirdir’in Kasımlar Karyesinden 
Hüseyin oğlu Salim Haklarında Zabıtname



443

Isparta İstiklal Mahkemesi



444

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 114 Çivril Kazasının Aşağı Mahallesi’nden Kör Mehmed Ali ve 
Hasan oğlu Muhtar İbrahim Haklarında Zabıtname
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



447

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 115 Muğla Sancağının Ballı Mahallesi’nden Edirnelioğullarından 
Hasan oğlu Ali ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



448

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



449

Isparta İstiklal Mahkemesi



450

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 116 Tavas’ın Kirazlı Karyesinden Hacı Hasan oğlu Mustafa ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



451

Isparta İstiklal Mahkemesi



452

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



453

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 118 Eğirdir Kazasının Selköşe Karyesinden Eyüb oğlu Memiş ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



457

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 119 Tire Kazasının Camiönü Mahallesi’nden Cafer Ağa oğlu 
Hüseyin Hakkında Zabıtname



458

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



459

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 120 Isparta’nın Dereköy Karyesinden Yusuf oğlu Salih Hakkında 
Zabıtname



460

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



461

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 121 Antalya’nın Babadoğan Mahallesi’nden Mıgırdiç oğlu 
Karakin Hakkında Zabıtname



462

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



463

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 122 Isparta’nın Hacılarkebir Karyesinden Tongal İbrahim oğlu 
Ahmed Hakkında Zabıtname



464

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



465

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 123 Tefenni Kazasının Dirmil Karyesinden Ömer oğlu Mehmed 
ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



467

Isparta İstiklal Mahkemesi



468

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 124 Isparta’nın Kemer Mahallesi’nden Nikola oğlu Bakkal Lazari 
Hakkında Zabıtname



469

Isparta İstiklal Mahkemesi



470

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 128 Söke Reji İdaresi Zeriyat Memuru Hetum Tatosyan 
Hakkında Zabıtname



471

Isparta İstiklal Mahkemesi



472

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



473

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 129 Burdur’un Eğneş Karyesinden Molla Mustafa oğlu İbrahim, 
Biraderi Osman, Pederi Molla Mustafa ve Hatib oğlu 
Mustafa Haklarında Zabıtname
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



475

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 130 Burdur’un Askeriye Karyesinden Çiçekoğullarından 
Süleyman oğlu Halil Hakkında Zabıtname



476

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



477

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 132 Köyceğiz’in Kızılyurd Karyesinden Murad oğlu Hüseyin ve 
Rüfekası Haklarında Zabıtname



478

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



479

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 133 Çivril’in Cami Mahallesi’nden Şerbetçioğullarından 
Süleyman oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname



480

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 135 Antalya Muhasebeci-i Sabıkı Mümtaz oğlu Talat Bey ve 
Giridli Yakub oğlu Eşref Efendi Haklarında Zabıtname



481

Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



484

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



488

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 136 Dinar Belediye Reisi Hacı Hasan oğlu Nuri Efendi 
Hakkında Zabıtname



489

Isparta İstiklal Mahkemesi



490

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



494

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 137 Dinar Menzil Anbar Memuru Kirmastılı Yüzbaşı Hasan oğlu 
İsmail Hakkı Efendi ile Anbar Efradından Yanyalı Hilmi 
oğlu Hasan ve Hüseyin oğlu Hasan Haklarında Zabıtname
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



498

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



499

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 138 Çivril’in Işıklı Karyesinden Mekteb Muallimi Hacı Ömer 
oğlu Hasan Efendi, Ali oğlu Mustafa Efendi ve Gökçe oğlu 
Mahmud Haklarında Zabıtname



500

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



501

Isparta İstiklal Mahkemesi



502

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 139 Dinar’ın Tatarlı Karyesinden Gümüş oğlu Ahmed mahdumu 
Mehmed ve Rüfekası Haklarında Zabıtname
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Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



506

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 140 Afyonkarahisar Sancağının Eber Karyesinden İbrahim oğlu 
Süleyman Hakkında Zabıtname



507

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 141 Garbikaraağaç Belediye Reisi ve Müdafaa-i Milliye Reisi 
Dedezade Ahmed oğlu Mehmed Akif Hakkında Zabıtname



508

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



509

Isparta İstiklal Mahkemesi



510

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



511

Isparta İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
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Isparta İstiklal Mahkemesi



514

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



515

Isparta İstiklal Mahkemesi

KARAR 142 Sarayköy’ün Beylerbeyi Karyesinden Karcılı 
Topaloğullarından Ahmed oğlu Hasan Hakkında Zabıtname



516

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 143 Sarayköy İnzibat Askeri Efradından ve Çal Kazasının 
Süleymanlı Karyesinden Şerif oğlu Mehmed ile Süleyman 
oğlu Tahir Haklarında Zabıtname



Ekler
Isparta İstiklal Mahkemesi ile İlgili Bazı Belgeler
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

“Isparta Havalisi Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Mahkemesi Heyeti” yazılı flama
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Eskişehir İstiklal Mahkemesi

İstiklal Mahkemesi Beyannamesi (s. 1)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İstiklal Mahkemesi Beyannamesi (s. 2)
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Eskişehir İstiklal Mahkemesi

İstiklal Mahkemesi Beyannamesi (s. 3)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

İstiklal Mahkemesi Beyannamesi (s. 4)
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Eskişehir İstiklal Mahkemesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



525

Eskişehir İstiklal Mahkemesi



526

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı




