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Mahkeme Dosya Numarası : 152
İlam Numarası : 73
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Avni Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi

Hadise-i isyanayede vazifesini terk eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Osmaniye Jandarma 
Müstakil Takımı efradından Çermik’in Çukur mahalleli yirmi üç yaşında Hamdi bin Hasan’ın hadise-i isyaniye 
hengamında Osmaniye’den Çermik’e kadar isal ve muhafazasına memur bulunduğu posta emanâtını terk ile kıtasına 
da iltihak etmeyerek bir müddet ötede beride dolaştığı kendisinin esna-yı muhakemede mesbuk suret-i ifade ve itirafı 
ve evrak-ı dava mündericâtı ve inde’l-muhakeme mütehassıl karaim ile sabit olduğundan fiil-i vaki’i isyan hadisesi 
esnasında vukuu hakkında esbab-ı müşeddiden addiyle hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesi 
mucibince ibtida-yı tarih-i tevkifinden itibaren iki sene müddetle hapsine ve ancak merkumûn suret-i müdafaasına ve 
evrak-ı dava miyanında mevcut kayda ve tarafından ibraz edilip tedkik edilen vesikaya nazaran hadd-i zatında vazife 
ve meslek-i askeriyesine merbut ve şayan-ı takdir hizmeti mesbuk efrattan olduğu mütezahir bulunmasına mebni bu 
cihet esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden görülerek kanun-ı mezkurun kırk yedinci maddesi hükmüne tevfikan bir mah 
müddetle hapsine ve mevkuf kaldığı müddetin mahkumun bih müddet-i cezaiye ile icra-yı mahsubuna vicahen ve 
müttefikan karar verildi. Zilhicce 343 ve 18 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 149
İlam Numarası : 74
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Avni Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi

Hadise-i isyaniyede kıtasını terk eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Osmaniye Müstakil 
Jandarma Takımı efradından Çermik’in Tepe mahallesinde mütevellid ve mukim yirmi iki yaşında Mustafa bin 
Hüseyin’in isyan hadisesi esnasında vazifesini ifadan imtina’ eylediği kendisinin suret-i ifade ve ikrarı ve raporlar, 
fezleke ve evrak-ı saire-i dava mündericâtıyla sabit olmuş ve fiil-i vakiin isyan gibi vatan ve memlekete zaaf ve vehn 
iras edecek zamanda hudusu hakkında sebeb-i şiddet addiyle hareket-i vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz 
ikinci maddesi hükmüne tevfikan ibtida-yı tevkifi olan 24 Haziran 341 tarihinden itibaren iki sene müddetle hapsine 
ve memuriyetten tardıyla fi-maba’d hidemât-ı devlette istihdam edilmemesine vicahen ve müttefikan karar verildi. 
Zilhicce 343 18 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 150
İlam Numarası : 75
Heyet-i sabıka

İsyan hadisesinde kıtaasından firar eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Çermikli Osmaniye 
Müstakil Takımı Jandarma Onbaşısı otuz yedi yaşında İbrahim bin Mehmed’in hadise-i isyan esnasında vazifesini 
ifadan imtina’ eylediği kendisinin suret-i ifade ve ikrarı ve raporlar, fezleke ve evrak-ı saire-i dava mündericatıyla sabit 
olmuş ve fiil-i vakiin isyan gibi vatan ve memlekete vehn ve zaaf iras edecek bir zamanda vukuu hakkında esbab-ı 
müşeddiden görülmüş olduğundan hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesi mucibince 
ibtida-yı tarih-i tevkifinden itibaren iki sene müddetle hapsine ve memuriyetten tardıyla fi-maba’d hidemât-ı devlette 
istihdam edilmemesine vicahen ve müttefikan karar verildi. Zilhicce 343 18 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 154
İlam Numarası : 76
Heyet-i sabıka

İsyanla alakadar olduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Çapakçur’da mukim kasap Çevlikli otuz 
dokuz yaşında Süleyman bin Musa’nın Çapakçur kasabasının usat tarafından işgalini müteakib kasaba-i mezkure 
halkının harekât-ı zaile-i isyaniyeyi tervic yollu tahrikât ve telkinât icra ve Türk vatanının inkısam ve Kürd istiklalinin 
teminine hadim usat lehine propaganda yaparak bi’l-fiil ve müsellahan harekât-ı isyaniyeye iştirak eylediği 
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merkumun Çapakçur’u istirdat eden kuva-yı askeriyenin vürudundan bir buçuk ay sonra yani usatın müteferrik surette 
dağlarda barınamayarak naçar kaldıkları bir zamanda teslim-i nefs etmesi ve kuva-yı hükümetin Çapakçur’a duhulünde 
haifen ve hasiren fürce-yâb-ı firar olarak Çapakçur harekât-ı isyaniyesi sergerdelerinden bulundukları öteden beri 
cereyan eden hadisât-ı zaileye müteallik safahât-ı muhakemât ve tahkikâttan mütezahir olan Monla Yusuf ve Arif 
Farisi gibi eşhas-ı asiyeye mülaki olarak beraber gezdiğine ve ikrar-ı müevvel mahiyyetinde olan [merkumân Arif 
Farisi ve Monla Yusuf hasta olduğundan beni güme götürdüler] mealindeki ifadesi ve hadd-i zatında kasaplıkla iştigal 
eden maznunun aleyh merkum Süleyman’a oldukça birer mevki-i ictimai sahibi olmak dolayısıyla ifadâtı mevsuk ve 
adavetleri mümteni’ bulunan kasaba-i mebhuse erkan-ı memurîninin makam-ı şehadette mesbuk ifadât-ı tahririyeleri 
mazmunâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle vasıl-ı mertebe-i sübut olduğundan maznunun aleyh merkum 
Süleyman’ın ol vechle Türkiye Hükümet-i Cumhuresinin vilayât-ı şarkiye aksâmından bir kısmını anavatandan tefrik 
ve müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil amâl-i hainanesiyle vücuda getirilen hadise-i ihtilale bi’l-fiil ve müsellahan 
iştirak eylemek fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. Zilhicce 343 19 
Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum kasap Süleyman bin Musa’nın 
hareket-i vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri fıkra-i mahsusası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tevfikan idamına 
kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. Zilhicce 343 19 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 160
İlam Numarası : 77
Heyet-i sabıka

Usata iştirak ve Palu’da Şeyh Şerif’in teşkil ettiği heyette aza bulunmak fiillerinden maznunun aleyh olup mevkuf 
bulunan Gökdere’nin Miyalan karyesinde mütevellid ve mukim rençber elli yaşında Faris bin Şemdin ve kezalik usata 
iltihak ve Mendo Boğazı’nda askerle müsademe eylediği iddiasıyla maznunun aleyh Palu’nun Haylan karyesinde 
mütevellid ve sakin Alanoğulları’ndan kırk yaşında Memiş bin Hasan haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyhimadan Faris bin Şemdin’in kendi muhitinde başına topladığı eşhasla birlikte Türk vatanının ecza-yı 
mühimmesinden olan şark vilayâtından bir kısmının anavatandan tefrik ve müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesis 
amâl-i hainanesini istihdafen kıyam ve isyan eden kuva-yı bağiyeye iltihak ve onların makâsıd-ı hainanesine fiilen 
iştirak eylediği ve diğer maznunun aleyh Memiş bin Hasan’ın dahi: Rüesâ-yı usattan maslub Şeyh Şerif’in ve bu kabil 
usat sergerdelerinden müteşekkil heyet-i ihtilaliyenin gaye-i iftirak-cûyanelerini teshil emrinde suret-i müessirede 
çalıştığı: Merkumânın inde’l-muhakeme mesbuk suret-i ifadâtı ve bunlardan Faris’in Palu Mevki Kumandanı Mustafa 
ve aza Hasan nam eşhas ile müştereken mevzu’ imzalarını ihtiva eden ve reisü’l-usat Şeyh Said dosyasından bi’l-
ihrac esna-yı muhakemede kıraat ve tedkik edilen Elaziz Cephesi Kumandanı Şeyh Şerif’e hitaben muharrer iki kıta 
rapor mündericâtı ve tahkikât-ı evveliyeyi havi evrak zirindeki fezlekeler, raporlar ve evrak-ı saire-i dava müfad ve 
mazmunâtı delâil ve emarâtıyla mertebe-i sübuta vasıl ve ol vechle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumândan 
Faris’in; vatanın inkısamını müeddi Kürd istiklalini istihdafen ika’ edilen harekât-ı zaile-i isyaniyede aslen hem-fiil 
olmak ve Memiş bin Hasan’ın da hadise-i isyaniyede fer’an zî-medhal bulunmak fiillerinin mürtekibleri olmak üzere 
mücrimiyetlerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 20 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid



654

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



655

Şark İstiklal Mahkemesi

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimân-ı merkumândan Faris bin Şemdin’in 
hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkra-i mahsusası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tevfikan idamına 
ve diğeri Memiş bin Hasan’ın dahi hareketine tevafuk eden kanun-ı mezburun birinci babının birinci faslına müzeyyel 
madde delaletiyle salifü’z-zikr kırk beşinci madde-i kanuniyenin fer’an zî-medhaliyetine müteallik fıkrası mucibince 
ibtida-yı tevkifinden itibaren ve Burdur Hapishanesinde ikmal-i müddet etmek üzere on beş sene müddetle küreğe 
vaz’ına ve kanun-ı mezkurun on üçüncü ve on dördüncü maddelerine tatbikan ikmal-i müddet-i cezaiyeden sonra 
zabıta nezareti altına alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 20 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 155
İlam Numarası : 78
Heyet-i sabıka

Müsellahan isyana iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Çevlik’de mütevellid 
ve mukim otuz yaşında Hamid nam-ı diğer Hingo bin Arab Abdi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyh merkum Hamid’in mukaddeman idama mahkum ve maslub pederi Arab Abdi’ye imtisalen irticakar 
Kürd istiklalini ve anavatanın vilayât-ı şarkiye aksâmından bir kısmının tefrik ve inkısamını istihdaf eden isyan 
hadise-i malumesine fiilen ve müsellahan iştirak ve Çapakçur’a vürud eden usatı, memurîn ve üsera aleyhine tahrik 
eylediği ve bi’l-hassa Demirci Azli Küçük Süleyman diye maruf ve Şeyh Saidle idama mahkum olan şahısla birlikte 
Çapakçur Boğazı’nı mürur hengamında merkumu yoldan çevirerek kasaba dahilinde bulunan memurîn ve rüesâya 
katl ve ifna makâsıd-ı hainanesiyle teşvikât-ı cinayetkaranede bulunduğu kendisinin inde’l-muhakeme müevvelen 
mesbuk ikrar ve itirafatı ve mevsukü’l-kelim şuhûdun ihbarâtı ve merkumun silahıyla birlikte derdest edilmiş olması 
ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi delâil ve emarâtıyla mertebe-i sübuta vasıl olduğundan merkum Hamid’in 
ol vechle devletin vilayât-ı şarkiye aksamından bir kısmını anavatandan tefrik ve müstakil bir Kürdistan teşkili amâl-i 
iftirak-cûyanesiyle vukua getirilen isyan ve ihtilale bi’l-fiil ve müsellahan iştirak ve hükümet-i metbualarına muti’ ve 
münkad bulunan memurîn ve üserayı katl ve ifnaya tasaddi fiillerinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen 
ve müttefikan karar verildi. 20 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Hamid bin Arab Abdi’nin 
azam-ı cürmünden dolayı hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ 
fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye hükmüne 
tevfikan idamına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 20 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid
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Mahkeme Dosya Numarası : 163
İlam Numarası : 79
Heyet-i sabıka

Esliha-i harbiye ve emiriye alıp satmak fiilinden maznunun aleyhima olup mevkuf bulunan Elbistan’ın Akviran 
karyesinde mukim Eleşkirdli kırk yaşında rençber Murad oğlu Muhyiddin ve Sancakdar mahallesinden Malatyalı 
kırk yaşında Altuncuoğulları’ndan Osman oğlu Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun 
aleyhimadan Eleşkirdli Muhyiddin bin Murad’ın bila-ruhsat esliha-i memnua ve ecza-yı nariye alıp sattığı, kendisinin 
evvel ahir sebk eden ikrar-ı sarihi ve heybesi derununda muhtelifü’l-cins fişenkler ve tabanca ve üzerinde ayrıca bir 
de Fransız tüfengi zuhur ederek derdest edilmiş olması ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle sabit olduğundan 
hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz altmış altıncı maddesinin zeyl-i muaddeli hükmüne tevfikan ibtida-yı 
tevkifi olan 18 Haziran 1341 tarihinden itibaren bir mah müddetle hapsine ve bir mecidiye altını ceza-yı nakdinin 
maa-zam kendisinden ahz ve istifasına ve diğeri Ahmed bin Osman’ın dahi: Mezkur fişenkleri mahkum-ı merkum 
Muhyiddin’e füruht eylediğine dair merkum Muhyiddin’in iddia-yı mücerredinden başka kanaat-bahş-ı vicdan 
olacak delâil ve karain-i kanuniye tehassul edemediğinden onun da beraetine ve bidayet-i tarih-i tevkifine nazaran 
müddet-i mahkumiyetini ikmal eylediği anlaşılan merkum Muhyiddin ile birlikte ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf 
bulunmadıkları takdirde her ikisinin de ihla-yı sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 21 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 164
İlam Numarası : 80
Heyet-i sabıka

Kıtasından mükerreren firar eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Elaziz Jandarma Bölüğü 
İzoli Takımı Süvari efradından ve Maden’in Şeyhkamil karyesinden yirmi üç yaşında Abid bin Mevlüd hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Abid bin Mevlüd’ün evvelen mensup olduğu karakoldan ve bi’l-ahire 
usatın Elaziz’den def’ ve tardını müteakib intisab ettiği jandarma kıtasından amirlerinin izin ve muvafakatini istihsale 
hacet görmeksizin bir müddet tebaüd ederek bu miyanda Maden vilayetindeki karyesine gittiği kıtası kumandanlığınca 
tanzim ve i’ta kılınan fezleke ve jurnallar mündericâtı ve kendisinin suret-i ifade ve müdafaası delâiliyle sabit olmuş 
ve ancak merkumun uzun bir müddet ifa-yı vazifeden imtina’ kastıyla firar etmeyip muhit ve zamanın vaziyet-i gayr-ı 
muttaridesinden indî mülahazât ile istifade kastına mukarin olarak az bir müddet vazifesinden infikak ile hiçbir taraftan 
maddi bir tazyik ve icbara maruz kalmadığı halde iş başına avdet eylediği cereyan-ı muhakemeden mütehassıl kanaat 
ve karain ile anlaşılmış ve binaberin bu cihet esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden görülmüş olduğundan merkum Abid 
bin Mevlüd’ün hareket-i vakıasına tevafuk eden İstiklal Mehakimi Kanunu’nun “A” fıkrası hükmüne tevfikan yüz elli 
değnek darbı suretiyle tecziyesine ve jandarma silkinden ihracıyla vazife-i askeriyesini Edirne vilayeti dahilinde ifa 
eylemesine vicahen ve müttefikan karar verildi. 21 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 165
İlam Numarası : 81

Usatın Maden’i işgalinde memur olduğu vazifesini bi’l-ifa Diyarbekir’e avdet eden Yüzbaşı Ferhad Efendi’yi 
iltica eylemiş olduğu Madenli Hoca Yusuf Efendi’nin hanesinden cebren dışarı çıkararak katl eylemek fiiliyle 
maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Ergani Madeni’nin Eğil nahiyesine mülhak Rutan karyesinden otuz beş yaşında 
rençber Zülkifl bin Abdullah Bey ve yine merhumu katle irae ve bu suretle şehadetine sebep olmak maddesinden 
maznunun aleyh ve keza mevkuf Ergani Madeni’nin Camiikebir mahallesinden Adliye odacısı yirmi dört yaşında 
hamal Resul hafidi Hüseyin bin Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimadan 
Eğilli Zülkifl bin Abdullah’ın öteden beri gaye-i emelleri olan Kürd istiklalini temin için zahiren din ve şeriat perdesi 
altında Hükümet-i Cumhuriye aleyhine müsellahan kıyam ve isyan ile Maden’e duhul eden usat sergerdelerinden Şeyh 
Abdurrahim ve avenesiyle birlikte isyan hadise-i cinayetkarisine fiilen ve müsellahan iştirak eylediği ve bundan maada 
Elaziz’den muayyen bir nokta-i askeriyeye cephane nakline memuren gitmekte iken usatın zuhuru üzerine Maden’e 
giden Yüzbaşı Ferhad Efendi’nin Maden’de Hoca Yusuf Efendi’nin tebdil-i kıyafetle Maden’de Hoca Yusuf Efendi 
namındakı şahsın selamlığına iltica ve ihtifa ettiği bir sırada ve merkum Zülkifl’in de şeyh-i merkumdan güya telakki 
eylediği emre müsteniden Maden Ceza Reisi’ni celbe memur olduğu bir hengamda maznunun aleyh diğer Adliye 
odacısı Hüseyin’in delalet ve muavenetiyle merkum Zülkifl Hoca Yusuf Efendi’nin hanesine giderek orada muhtefi 
bulunan aza Sarıklı Ali Rıza Efendi ile Yüzbaşı Ferhad Efendi’yi alıp hane haricine çıkararak mumaileyhimadan 
Yüzbaşı Ferhad Efendi’yi 
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tüfenk kurşunuyla bir suret-i feciada cerh ve katl eylediği ve maznun-ı diğer odacı Hüseyin’in dahi hadise-i isyan 
içinde ika’ edilen mebhusun anh katl fiil-i cinayetkarisinin temin-i vuku’ için evvelen katli musammem ve mutasavver 
olan şahsı bulmak ve ba’dehu fiil-i katli ika’ etmek gibi ef’al-i müteaddideyi tazammun eden fiilin madde-i asliyesi 
olan lazimü’l-katl şahsı tayin ve irae etmek suretiyle merkum Zülkifl’in ika’ ettiği hadise-i katlde bu suretle hem-fiil 
bulunduğu inde’l-muhakeme kıraat edilen şuhûd-ı müteaddidenin ale’d-derecât mesbuk şehadât ve ihbarât-ı mazbuta 
ve tahririyeleri ve merkumândan Zülkifl’in tahkikât-ı evveliye esnasında me’huz ifadesinde müevvel beyanâtta 
bulunmuş olduğu halde huzur-ı mahkemede külliyen inkar-ı cürm etmiş olması ve diğer maznunun aleyh Hüseyin’in 
keza tahkikât-ı evveliye evrakı miyanında mevcut bazı şuhûdun gerçi pek de kat’i olmayan ifadâtında usatın cebr ve 
tazyik mevzuu bulunmasına rağmen esna-yı muhakemede katil-i merkum Zülkifl’i katiyen tanımadığını musırran 
beyan etmiş bulunması ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi delâil ve karainiyle mertebe-i sübuta vasıl ve ol vechle 
kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumândan Zülkifl bin Abdullah’ın ol suretle yani Türk inkısam ve inhilalini 
ve Kürdistan istiklal-i muhayyelini temin gaye-i iftirak-cûyanesini istihdafen vücuda getirilen hadise-i isyaniyeye 
fiilen ve müsellahan iştirak eylemek ve hadise-i mezkure-i hıyanetkaraneyi bastırmak üzere vazife-i mukaddese-i 
askeriyesini ifa ve usat-ı bağiyenin taarruz ve harekât-ı şekavetkaranesinden nefsini vikaye ümidiyle bir haneye iltica 
eden Türkiye Cumhuriyet Ordusu zabitanından Yüzbaşı-i mumaileyh Ferhad Efendi’yi tasmim ve tasavvurla katl 
eylemek fiillerinin mürtekibi olmak ve diğeri Hüseyin’in de salifü’l-beyan tasvir ve tasmime müsteniden ika’ edilen 
madde-i katl-i mezkurun fail-i müşteriki bulunmak üzere her ikisinin de mücrimiyetlerine vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 23 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimân-ı merkumândan Zülkifl bin 
Abdullah’ın ictima-ı ceraim kaide-i kanuniyesine tevfikan azam-ı cürmü itibariyle harekât-ı vakıasına temas eden 
Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin fail-i aslilere müteferri’ fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun 
birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tevfikan ve diğer Hüseyin’in dahi salifü’z-zikr 
kırk beşinci maddenin hem-fiillere müteallik fıkrası delaletiyle maddeteyn-i mezkureteyn mukteziyatına tatbikan 
merkumân Zülkifl bin Abdullah Bey ve Hüseyin bin Mehmed’in her ikisinin de idamlarına kezalik vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 23 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 161
İlam Numarası : 82
Heyet-i sabıka

Usatın Elaziz’i işgalinde esliha ve saire yağmasına iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf 
bulunan Palu’nun Ohi karyesinden otuz yaşında amele Mehmed bin Mustafa hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyh merkum Sekratlı Mehmed bin Mustafa’nın Türk vatanını parçalamak ve bu suretle 
müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesis etmek emel ve gayesini istihdafen kıyam ve isyan eden kürd kafile-i 
bağiyesinin Elaziz’i işgalinde müsellahan usat miyanına bi’d-duhul asilerin dahil-i şehirde ika’ eyledikleri yağma ve 
garet gibi ef’al-i cinaiyeye iştirak ve irticakar bir fikir ile onların fiil ve maksad-ı caniyanesini teshile saik ahvâle cüret 
eylediği kendisinin inde’l-muhakeme müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafâtı ve şuhûd-ı müstemianın ale’d-derecât ve 
maa’l-kasem vuku’ bulan ifade ve ihbarâtı ve kasaba derununda mütemekkim ahali-i mutia ve sadıkanın müsellahan 
gezmeye muktedir olamadığı bir anda merkumun müsellahan geşt ü güzar ile mağsubâttan bazı eşyayı hanesinde ketm 
ve ihfa eylemiş olması delâil ve emarâtıyla mertebe-i sübuta vasıl ve ol vechle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan 
merkum Mehmed bin Mustafa’nın ol suretle vatanın inkısamını müeddi harekât-ı vakıa-i isyaniyede fer’an zî-medhal 
bulunmak fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 23 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid
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Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Mehmed bin Mustafa’nın hareket-i 
vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkrası ve kanun-ı mezkurun 
birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye delaletiyle salifü’z-zikr kırk beşinci madde-i kanuniyenin 
fer’an zî-medhaliyetine mütedair fıkra-i mahsusası ahkamına tevfikan ibtida-yı tevkifi olan 27 Mayıs 1341 ve 4 Zilkade 
1343 tarihinden itibaren on sene müddetle küreğe vaz’ına ve müddet-i mahkumiyetini Yozgad Hapishanesinde ikmal 
eylemesine ve mahiyet-i cürme nazaran kanun-ı mezkurun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i 
müddetten sonra zabıta nezareti altına alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 23 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 167, 166
İlam Numarası : 83
Heyet-i sabıka
Mülahazât: 06/03/927’de Havali Kumandanlığına verilmiştir.

Usatın Elaziz Cephesi Kumandanı Şeyh Şerif’e iltihak ve ellerine düşen Onuncu Alayın Birinci Taburu Katibi 
Selim Sami Efendi ile maiyetindeki on yedi neferi şehit ederek Fırat’a atmak fiilinden maznunun aleyhim ve mevkuf 
Palu’nun Hun karyesinden rençber yetmiş yaşında Ali Ağa bin Hacı Hasan ve rüfekası ve yine aynı fiilden maznunun 
aleyhim ve mevkuf olup yüz altmış altı numaralı dosyada esami ve hüviyetleri muharrer bulunan Palu’nun Hun 
karyesinden rençber otuz iki yaşında Hasan Hüseyin bin Ahmed ve yirmi yaşında Hacıyan karyesinden Hacı bin Hamid 
ve Hun karyesinde mukim yirmi iki yaşında mühtedi Ali bin Ahmed ve Havsik karyesinden otuz yaşında rençber 
Mehmed bin Hüseyin ve rüfeka-yı maznune-i saireden muharrerü’l-esami maznunun aleyhim haklarındaki dava bi’t-
tefrik icra kılınan muhakemeleri neticesinde: Maznunun aleyhim merkumûndan Palulu Hasan Hüseyin bin Ahmed 
ve Hacı bin Hamid ve mühtedi Ali bin Ahmed ve Mehmed bin Hüseyin’in anavatanın vilayât-ı şarkiye aksâmından 
bir kısmını tefrik ve bu suretle müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil etmek emel ve maksad-ı iftirak-cûyanesiyle 
vücuda getirilen hadise-i isyaniyeye fiilen ve müsellahan iştirak eyledikleri gibi ellerine esir düşen Onuncu Alayın 
Birinci Taburu Katibi Selim Sami Efendi ile beraberindeki on yedi neferi Türk asâkirini gaib ani’l-muhakeme İbrahim 
bin Ali Ağa nam şahs-ı şeririn emir ve kumandası tahtında kollarını bağladıktan sonra kama ve bıçaklarla bir suret-i 
feciada katl ve şehid ederek Murad Nehri’ne attıkları ve diğeri Ali Ağa bin Hasan’ın da harekât-ı isyaniye esnasında 
sevk memurluğu vazifesini yaparak kendisine teslim edilmek üzere gönderilen şühedâ-yı merhumûnu kast ile [Bunları 
götürünüz] tarzında verdiği emirle gerek isyan hadisesinde ve gerek vak’a-i müellime-i katl ve şehadette fer’an zî-
medhal bulunduğu: Şühedâ-yı mezburûn ile birlikte bulunup esaretten avdet eden Onuncu Alayın Birinci Taburunun 
Birinci Bölüğü Onbaşısı Hacı Süleyman bin Bekir’in rü’yete müsteniden ve hazır bi’l-muhakeme maznunun aleyhimi 
teşhis ve irae suretiyle vaki’ olan şehadet-i sarihası ve merkumûndan mühtedi Ali’nin tahlis-i nefs ümidiyle Murad 
Nehri’nin öbür sahiline kadar kaçabilen esir bir Türk neferini [bi’z-zat gidip getirdim] tarzında mesbuk ikrar ve itirafâtı 
ve şuhûd-ı müteaddidenin ale’d-derecât mesbuk ifadât-ı mazbutaları ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle delâil 
ve karainiyle mertebe-i sübuta vasıl ve ol vechle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumûndan Hasan Hüseyin 
bin Ahmed ve Hacı bin Hamid ve mühtedi Ali bin Ahmed ve Mehmed bin Hasan’ın ol suretle yani Türk vatanının 
inkısamını müeddi Kürd istiklalini istihdafen ika’ edilen harekât-ı zaile-i isyaniyede ve mebhusun anh hadise-i katl ve 
şehadette aslen hem-fiil olmak ve diğeri Ali Ağa bin Hacı Hasan’ın dahi gerek isyan hadisesinde ve gerekse vak’a-i 
katlde fer’an zî-medhal bulunmak fiillerinin mürtekibleri olmak üzere mücrimiyetlerine vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 26 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Tevhid-i ceraim kaide-i kanuniyesine tevfikan 
mücrimûn-ı merkumûndan Hasan Hüseyin bin Ahmed ve Hacı bin Hamid ve mühtedi Ali bin Ahmed ve Mehmed bin 
Hüseyin’in azam-ı cürm itibariyle hareket-i vakıalarına temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin “hem-
fiillerin fail-i asli gibi add ve telakki edileceklerine mütedair fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı-mezkurun birinci 
babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tatbikan idamlarına ve diğeri Ali Ağa bin Hüseyin’in 
dahi keza azam-ı cürm itibariyle hareketine tevafuk eden salifü’z-zikr kırk beşinci madde-i kanuniyenin fer’an zî-
medhallere müteferri’ fıkrası delaletiyle salifü’l-beyan madde-i müzeyyele mantukunca ibtida-yı tevkifi olan 1341 
tarihinden itibaren on sene müddetle küreğe vaz’ına ve müddet-i mahkumiyetini Çorum’da ikmal eylemesine ve 
mahiyet-i cürmüyesine nazaran kanun-ı mezburun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddet-i 
cezaiyeden sonra zabıtaca nezaret altına alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 26 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid
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Mahkeme Dosya Numarası : 97
İlam Numarası : 84
Heyet-i sabıka

İsyana iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh Lice’de mütevellid ve mukim rençber otuz altı yaşında Galib 
bin Fettah hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkum Liceli Galib bin Fettah’ın mabihi’z-
zannı olan harekât-ı isyaniye ile alakadarlığı hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delil ve emarât-ı kanuniye 
tahassul edemediğinden beraetine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 29 Temmuz 1341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 80
İlam Numarası : 85
Heyet-i sabıka

İsyana iştirak ve müsellahan bir kafile-i-usata kumanda ettiği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan 
Lice’nin Camiikebir mahallesinde mütevellid ve mukim rençber otuz iki yaşında Hakkı Bey bin Mahmud Bey 
hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Liceli Hakkı Bey bin Mahmud’un Türk vatanını 
inkısama uğratarak müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesis etmek emel ve makâsıd-ı iftirak-cûyanesiyle vukua 
getirilen isyan hadisesine fiilen iştirak ederek usat-ı bağiye nezdinde müteaddid eşhas-ı müsellahaya kumanda etmek 
suretiyle muhtelif mevâkide günlerce müsellahan gaye-i isyan için çalıştığı: Mukaddema merkum hakkında icra-yı 
muhakeme ve i’ta-yı hükme mezun Lice Divan-ı Harb-i Örfisi tarafından icra ve idamına hüküm istarı suretiyle intac 
edilen muhakemesi esnasında muhallefen istima’ kılınmış olan şuhûdun ale’d-derecât mesbuk şehadât ve ihbarâtı ve 
evrak-ı dava miyanında mevcut ve [Emirü’l-mücahidîn reşadet meab Şeyh Efendi Hazretlerine] hitabesiyle başlayıp 
[Mevcudumuz seksen üç atlı iki yüz otuz yayandır] cümleleriyle nihayet bulan 22 Şabanü’l-muazzam 343 tarihli ve 
Hakkı imzalı mektup müfadı ve kendisinin mukaddema gerek divan-ı mezkur heyeti muvacehesinde sarahaten ve 
gerek esna-yı muhakemede müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi delaletiyle 
mertebe-i sübuta vasıl ve ol vechle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkum Hakkı bin Mahmud’un ol suretle yani 
Türk camia-i siyasiyesinin inkısamını müeddi Kürdistan istiklalini istihdafen ika’ edilen hadise-i isyaniyede hem-fiil 
olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 29 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Hakki Bey bin Mahmud’un 
hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın bab-ı evvelinin birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye delaletiyle 
kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkra-i mahsusası hükmüne tevfikan idamına kezalik 
vicahen ve müttefikan karar verildi. 29 Temmuz 341

 Avni Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 110
İlam Numarası : 86
Reis: Mazhar Müfid Bey, Aza: Ali Saib Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey
Mülahazât: 03/10/1927’de Havali Kumandanlığına verilmiştir.

Hadise-i isyanla alakadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Kiğı kazasının Karir 
nahiyesinin Sağyan karyesinde mütevellid ve Elaziz’in Hüseynik karyesinde mukim altmış yaşında zürra Ali Ağa 
bin Karilli Süleyman ve mahdumları otuz altı yaşında Karilli Mehmed Efendi bin Ali Ağa ve yirmi bir yaşında 
Selim Haki bin Ali Ağa ve yirmi yedi yaşında Musa bin Ali Ağa ve on dokuz yaşında Hüseyin Sabri bin Ali Ağa 
ve hizmetkarları yirmi beş yaşında Vartolu Hasan bin Mustafa ve otuz sekiz yaşında Kiğılı Hüseyin bin Mustafa ve 
firari yirmi yedi yaşında Hasan bin Ali Ağa hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden 
Mehmed Efendi ve biraderleri Hüseyin Sabri, Selim Haki, Musa ve hizmetkarları Hasan, Hüseyin ve firari Hasan’ın 
Türk camia-i siyasiyesini teşkil eden anavatanın vilayât-ı şarkiye aksâmından bir kısmını parçalayarak müstakil bir 
Kürdistan Hükümeti teşkili emel ve maksad-ı iftirak-cûyanesiyle vukua getirilen isyan sergerdelerinden Şeyh Şerif ve 
avene-i bağiyanesinin Elaziz’i işgal etmek üzere Hüseynik karyesi civarındaki depo ve cephaneliğe hücum ettikleri 
esnada müsellahan girerek usat-ı merkume ile birlikte cephane deposunda müteaddid esliha ve cephane ve mühimmât 
yağma ile hanelerine götürdükleri ve bunlardan Mehmed Efendi’nin ayrıca Şeyh Şerif ile birlikte Elaziz’e gelerek 
beraberinde bulunup şeyh-i merkum tarafından ittihaz olunan tedabire iştirak eylediği merkumûnun hanelerinde icra 
kılınan taharriyât neticesinde müteaddid esliha ve cephane ve askeri elbiseleri ve bu miyanda makineli tüfenk ve 
bomba gibi esliha-i mühimme ve kanla mülemma askeri ceketlerinin zuhur etmesi ve şuhûd-ı müstemianın ale’d-
derecât ve maa’l-kasem vuku’ bulan şehadât ve ihbarâtı ve miyan-ı evrakında mevcut müteaddid zabıt ve taharri 
varakaları mündericâtıyla mertebe-i sübuta vasıl ve kanaat-ı vicdaniyede bu merkezde hasıl olduğundan hengam-ı 
isyanide usat tarafından ika’ edilen mezalime adem-i iştiraki anlaşılarak bu cihet hakkında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden görülen maznunun aleyhimden Mehmed Efendi’nin ol suretle yani Türk vatanını inkısama uğratarak 
müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesisi maksad-ı hainanesiyle vücuda getirilen Şark İsyanında hem-fiil olmak ve 
diğer maznunun aleyhim Hüseyin Sabri, Selim Haki, Musa, Vartolu Hasan, Kiğılı Hüseyin ve firari Hasan bin Ali’nin 
hadise-i isyaniyede fer’an zî-medhal bulunmak fiillerinin mürtekibleri 
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olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunun aleyh Ali Ağa’nın mabihi’z-zannı olan ef ’ale mücasereti sabit 
olamadığından onun da beraetine ve sebeb-i aherle mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline, firari Hasan 
hakkında gıyaben ve diğerleri hakkında vicahen ve müttefikan karar verildi. 10 Ağustos 1341

 Ali Saib Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi keyfiyet müzakere olundukta: Mücrimiyetleri karar-gir olan merkumûndan 
Mehmed Efendi’nin hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ 
fıkrası delaletiyle kanun-ı mezkurun bab-ı- evvelinin birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye hükmüne tevfikan 
idamına ve ancak mumaileyhin diğer usat misillü ahali-i mütiaya karşı tatbik edilen mezalime iştirak etmediğinin 
cereyan-ı muhakemeden mutehassıl kıraatle mütezahir bulunması keyfiyeti hakkında esbâb-ı muhaffife-i takdiriyeden 
addedilerek kanun-ı mezkurun kırk yedinci maddesine tevfikan idam cezasının küreğe bi’t-tahvil ibtida-yı tevkifinden 
itibaren müebbeden küreğe konulmasına ve diğer mücrim Hüseyin Sabri, Selim Haki, Musa ve hizmetkarları Hasan 
ve muhacir Hüseyin ve firari Hasan’ın hareketleri salifü’z-zikr Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin fer’an 
zî-medhal olanlara ait fıkrası mazmunuyla kanun-ı mezburun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i 
mebhuseye tevfikan firari Hasan’in tarih-i derdestinden ve diğerlerinin ibtida-yı tarih-i tevkiflerinden itibaren onar 
sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve cümlesinin mahkumiyetlerini Afyonkarahisarı Hapishanesinde ikmalden 
sonra zabıtaca nezaret altına aldırılmalarına ve cürmlerinin mahiyetine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üç ve on dördüncü 
maddeleri mucibince mahkum bulundukları müddetin ikmalinden sonra vilayet-i mezkure haricine çıkamamalarına ve 
firari Hasan’ın hukuk-ı medeniyeden bi’l-ıskat arazi ve emlakinin bi’l-haciz usulen idare ettirilmesine kezalik firari 
Hasan hakkında gıyaben ve diğerleri hakkında vicahen ve müttefikan karar verildi. 10 Ağustos 1341

 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 90
İlam Numarası : 87
Heyet-i sabıka

Pederi Şeyh İsmail ile birlikte usata iltihak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Maden 
vilayetinin Osmaniye kazasına merbut Termul karyesinde mukim on üç yaşında Mustafa bin Şeyh İsmail hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkum Mustafa bin İsmail’in mabihi’z-zannı olan isyana iltihak 
fiiline mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarât-ı kanuniye tahassul edemediğinden 
beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi: 
Muharrem 1344 ve 12 Ağustos 1341

 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 275
İlam Numarası : 88
Heyet-i sabıka

Usatın Elaziz’e taarruzunda cerh ve vefata sebebiyet verdikleri iddiasıyla maznunun aleyhima olup gayr-ı 
mevkuf bulunan On Yedinci Liva Kumandan-i sabıkı elli yaşında Miralay Osman Arif Bey bin Şeyh Hasan Efendi 
ve Elaziz vilayeti Vali-i sabıkı Hilmi Bey haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimadan 
Miralay Osman Arif Bey’in mukaddema Elaziz’e usatın taarruzu ve idare-i örfiyenin ilanı sıralarında muharebât 
ve müsademât ile meşgul bulunan asâkiri teftiş ve idare zımnında diğer maznunun aleyh Vali-i sabık Hilmi Beyle 
birlikte otomobile râkiben müsademe mahalline azimetlerinde dahil-i kasabada ve şehrin medhalinde tesadüf ettikleri 
dâî-i şübhe bir tarzda müctemi halka karşı idare-i örfî ahkamına riayet hususunda dağılmaları için ihtarât-ı lazimede 
bulunmuş ve avdette yine halkın aynı mahalde hal-i ictimada bulunduklarını görüp emri tekrar etmiş ve bir müddet 
sonra devr ve teftişte musırran ictimaın devamını görmesiyle üçüncü defa ihtarda bulunmuş ve cephanelik civarındaki 
müsademede askerin arkadan ve yandan ateş altına alınması calib-i dikkat görülmekle bu izdihamın dağılmamaktaki 
ısrarı üzerine mumaileyh Osman Arif Bey’in ihafet maksadıyla bir kaç el silah endaht eylemesi sırasında Elazizli dellal 
Faik mahdumu Nazım nam çocuğun cerh ve vefatına sebebiyet verildiği anlaşılmakta ise de tarih-i vakıada idare-i 
örfi amiri bulunması hasebiyle İdare-i Örfi Nizamnamesi ahkamına tevfikan her türlü tedabiri ittihaza salahiyettar 
bulunan mir-i mumaileyhin mahza emniyet ve asayiş-i beldeyi muhafaza emrinde ve ihtarât-ı mesbukasının nazar-ı 
dikkate alınmaması hasebiyle ve bir güna kasta makrun olmayarak silah endaht etmesi müstelzim-i muahaze ef’alden 
görülememiş ve diğer maznunun aleyh VaIi Hilmi Bey hakkında dahi mecruhun pederinin iddia-yı mücerredinden 
başka delâil ve emarât-ı kanuniye gayr-ı mütehassıl bulunmuş olmasına binaen mumaileyhima Osman Arif ve Hilmi 
Beylerin her ikisinin de adem-i mesuliyetlerine Osman Arif Bey hakkında vicahen ve Hilmi Bey hakkında gıyaben ve 
müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 12 Ağustos 341

 Ali Saib Lütfi Müfid
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Mahkeme Dosya Numarası : 281, 35
İlam Numarası : 89
Heyet-i sabıka

Tevarih-i muhtelifede ahaliyi yekdiğeri aleyhine mukateleye tahrik ve Hükümet-i Cumhuriye aleyhine sarf-ı 
mesai ve Kürtçülük gayesini istihdaf eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup gayr-ı mevkuf bulunan Urfa’da 
mütevellid ve mukim ashab-ı zürradan Badıllı Aşireti Reisi kırk beş yaşında Said Bey bin Hums ile müsellahan 
hattın cenubuna geçmek ve Şahinzadelerle temasta bulunup jandarmaların silahını gasb ve katl etmek maddelerinden 
maznunun aleyhim ve mevkuf Urfalı zürra kırk bir yaşında Abdulvahap Bey bin Bekir ve otuz bir yaşında Bekir Bey 
bin Mehmed ve otuz üç yaşında Sino bin Begzo ve yirmi dokuz yaşında zürra Mehmed bin Abdurrahman ve altmış beş 
yaşında Mustafa bin Şeyho ve Uzuncuk köyünden elli beş yaşında zürra Halil bin Bekir ve Çiftlik karyesinden zürra 
otuz yaşında Abdullah bin Mustafa ve mumaileyh Said Bey’in hizmetçisi şoför Hacı Şevket bin Ahmed haklarında 
tevhiden icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden mezburun ahz ve gasb ve katl ve hattın cenubuna 
geçmek maddelerinden ibaret olmak üzere üç cürmden dolayı taht-ı zanda iseler de merkumûnun Sivas ve Urfa 
Mahkemelerince katlden beraetlerine ve gasbdan adem-i mesuliyetlerine karar verilmiş olduğu anlaşılmış ve bakiye-i 
fiilleri olan hattın cenubuna geçmeleri keyfiyeti ise bazı mütegallibe ve mütegazzanın araz-ı şahsiyeden mütevellid 
tahrik ve teşvikâtı ve hilaf-ı hakikat isnadât-ı harisaneleri tesiriyle vukua gelmiş bir hal-i ıztırari olduğu cereyan-ı 
muhakemeden mütehassıl kanaat ve karain ile tebeyyün etmiş ve binaberin hareket-i mebhuse-i ahireleri dahi 
müstelzim-i muahaze ef’alden görülememiş olmasına binaen cümlesinin adem-i mesuliyetlerine ve sebeb-i aherle 
mevkuf olmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 13 Ağustos 
341

 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası : 224
İlam Numarası : 90
Heyet-i sabıka

Reisü’l-usat Şeyh Said’in 15 Nisan 341 tarihinde Varto’nun Çarpuh mıntakasında esna-yı derdestinde heybesinde 
bulunan parasının mahall-i mezkurda yağma edilmesi suretiyle vazife-i memurelerini su-i istimal eyledikleri iddiasıyla 
maznunun aleyhim olup mevkuf bulunan Otuz Beşinci Alayın İkinci Taburunun Üçüncü Bölüğünün Birinci Takım 
Kumandanı Mülazım-ı evvel yirmi dokuz yaşında Vanlı Derviş Efendi bin Edhem ve maiyeti efradından Tortum’un 
Vimnik karyesinden yirmi dört yaşında Sadık Çavuş bin Ahmed ve Erzurum’un Zuvans karyesinden yirmi altı yaşında 
Yunus Çavuş bin Ali ve Mehmansur [Meksor] karyesinden yirmi yedi yaşında Süleyman Çavuş bin Abdullah ve 
Narman’ın Samikara [Samikale] karyesinden yirmi dört yaşında Cafer Onbaşı bin Ahmed ve Kornis karyesinden yirmi 
beş yaşında iaşede müstahdem Cemal Çavuş bin Abdullah ve Simserkis karyesinden yirmi dört yaşında nefer Emin 
bin Ali ve Erzurum’un Gez mahallesinden yirmi altı yaşında İhsan Çavuş bin Mustafa ve Muradpaşa mahallesinden 
yirmi altı yaşında Tabur Çavuşu Nuri bin İdris ve Kağızman’ın Pazarcık karyesinden yirmi beş yaşında nefer Şevket 
bin Kamil ve Erzurum’un Tazegül karyesinden yirmi beş yaşında nefer Mehmed bin Ömer ve Mehmansur [Meksor] 
karyesinden yirmi yedi yaşında Mustafa bin Bekir ve Aşkale’nin Gölviran karyesinden yirmi dört yaşında nefer 
Ahmed bin Mehmed haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhim Mülazım Derviş Efendi ve 
maiyeti efradından Sadık Çavuş bin Ahmed ve Yunus Çavuş bin Ali ve Süleyman Çavuş bin Abdullah ve Cafer Onbaşı 
bin Ahmed ve Cemal Çavuş bin Safer ve Emin bin Ali ve İhsan Çavuş bin Mustafa ve Nuri Çavuş bin İdris ve Şevket 
bin Kamil ve Mehmed bin Ömer ve Mustafa bin Bekir ve Ahmed bin Mehmed’in reisü’l-usat Şeyh Said’i derdest 
ve beraberinde bulundurduğu nukûdunun yağmasında bulundukları cereyan-ı tahkikât ve muhakemâtla anlaşılmakta 
ise de Türk vatanını parçalamak ve bu suretle müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesis etmek maksad-ı 
hainanesiyle kıyam ve isyan eden ve refah-ı memleketi ihlal ile binlerce Türk evladının ifna-yı hayatına yegane 
amil bulunan Şeyh Said gibi bir haini derdest etmek suretiyle vatan ve millete büyük ve müftehar hizmetleri sebkat 
etmiş olmasına ve ellerine düşen mebaliğin inde’t-taharri tamamen ve hatta ekserisinin nukûd-ı zatiyesi de dahil 
olduğu halde kendilerinden istirdât edildiği anlaşılmasına ve hülasa mülazım Derviş Efendi’nin tesellüm keyfiyeti 
anında icab eden taharriyatı icra edememesinin dahi bir kasta makrun olmadığı cereyan-ı muhakemeden müsteban 
olmuş ve binaberin maznunun aleyhimin esbab-ı mağdudeye binaen harekât-ı vakıalarında müstelzim-i muahaze bir 
cihet görülememiş bulunmasına mebni cümlesinin adem-i mesuliyetlerine ve sebeb-i aherden mevkuf bulunmadıkları 
takdirde ihla-yı sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 13 Ağustos 1341

 Ali Saib Lütfi Müfid
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Mahkeme Dosya Numarası : 19, 37
İlam Numarası : 91
Heyet-i sabıka

Kuvayı Hükümeti iğfal ve ihlal eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhima olup gayr-i mevkuf bulunan Savur 
kazasının Bakistan karyesinden ve zürradan altmış yaşında Cevvi bin Fettah ve mezkur karyeden zürra kırk altı yaşında 
Şeyhmus bin Ahmed ve yine usata iltihak fiilinden maznunun aleyh gayr-ı mevkuf Beyşehir’in Koği karyesinden ve 
Diyarbekir’in Camiikebir mahallesinde sakin elli beş yaşında rençber Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Resul ve yine 
harekât-ı tenkiliye esnasında kurada yapılan mezalim ve nehb u gârâta iştiraklerinin inde’l-muhakeme tezahürüne 
mebni taht-ı zan ve tevkife alınan Diyarbekir’in Avine karyesinden İhtiyat Zabiti tüccar otuz bir yaşında Kamil Bey 
bin Hacı Ahmed ve Diyarbekir’in Camiişerif mahallesinden otuz altı yaşında zürra Pirincizade Sıdkı Bey bin Hacı 
Hüseyin ve Beşiri Müftü-i sabıkı Behramki nahiyesinin Koği karyesinden zürra kırk yaşında Muhyiddin Efendi bin 
Hacı Hüseyin ve Arpatepe karyesinden kırk yaşında rençber Abdurrahman bin Üzeyr ve yine garât fiilinde medhaldar 
olmak suretiyle vazife-i memuresinde ihmal ve terahi gösterdiği iddiasıyla maznunun aleyh gayr-i mevkuf Savur 
Müstakil Jandarma Takım Kumandanı yirmi yedi yaşında Diyarbekirli Mülazim-ı sani Arif Şeyda Efendi bin Fethi ve 
yine işbu dava muhakemesinin esna-yı cereyanında şehadet-i kazibede bulunmalarından dolayı maznunen dahil-i dava 
edilen Savur’un Bakistan karyesinden on dokuz yaşında rençber Ferec bin Ahmed ve yirmi sekiz yaşında Yusuf bin 
Süleyman ve keza yirmi sekiz yaşında Mahmud bin Murad ve kırk beş yaşında Hüseyin bin Hacı Mehmed ve altmış 
beş yaşında Ahmed bin Hasan ve otuz altı yaşında Şeyhmus bin Hasan ve yirmi sekiz yaşında İbrahim bin Hasan ve 
Diyarbekir’in Avine karyesinden otuz yaşında oduncu Said bin Şeyhi haklarında tevhiden ve vicahen icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden Avineli Kamil Bey ve Müftü Muhyiddin Efendi ile Abdurrahman bin 
Üzeyr’in Kuva-yı Te’dibiye emrinde müstahdem bulundukları sırada Diyarbekir’in Behramki nahiyesi dahilindeki 
Koği vesair kurada yapılan nehb u gârâta iştirak eyledikleri muhallefen istima’ kılınan şuhûdun ale’d-derecât ve 
maa’l-kasem vuku’ bulan şehadâtı ve kendilerinin suret-i müdafaa ve ifadâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi 
ve cereyan-ı muhakemeden mütehassıl karain ve emarât-ı kanuniye ile mertebe-i subuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı 
vicdaniye hasıl olmuş ve ancak maznunun aleyhim mumaileyhimin harekât-ı tenkiliye evailinde harekât-ı mezkureye 
iştirak eylemiş bulunmaları keyfiyeti haklarında esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden görülmüş olmasına mebni 
mumaileyhim Kamil Bey ve Muhyiddin Efendi ve Abdurrahman bin Üzeyr’in yalnız kurada vukua getirilen nehp ve 
garât fiilinde fer’an zî-medhal olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunun aleyhim Hüseyin bin Hacı Mehmed 
ve Ahmed bin Haso ve Said bin Şeyhi ve Yusuf bin Sülo ve Mahmud bin Murad ve İbrahim bin Hasan ve Şeyhmus 
bin Hüseyin ve Ferec bin Ahmed’in dahi: İbtidaen mazbut ifadelerini esna-yı muhakemede inkar suretiyle irtikab-ı 
kizb eyledikleri kezalik cereyan-ı muhakeme ve tahkikât ile sabit olmasına mebni merkumûnun da ol vechle şehadet-i 
kazibede bulunmak fiilinin mürtekibi olmak üzere failiyetlerine ve diğer maznunun aleyhim Cevvi bin Fettaf ve 
Şeyhmus bin Ahmed ve Koğili Hacı Hüseyin bin Hacı Resul ve Pirincizade Sıdkı ve Jandarma Mülazımı Arif Şeyda 
Efendilerin mabihi’z-zanları olan ef’ale mücaseretlerine dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarât-ı 
kanuniyenin adem-i tahassülüne mebni onların da beraetlerine ve bunlardan mevkuf bulunan Sıdkı Bey’in sebeb-i 
aherden dolayı mevkufiyeti bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline ve Mülazım Arif Efendi’nin Trakya’da istihdam 
olunmak üzere kıtasının tebdili lüzumunun Umum Jandarma Kumandanlığına iblağına ve Koğili Hacı Hüseyin’in 
zarar ve ziyaından mütevellid hukuk-ı şahsiyesinden dolayı mahakim-i aidesine müracaatta muhtariyetine ve mevcut 
mağsubât hakkında Kolorduca yapılacak muameleye medar olmak üzere mumaileyh Hacı Hüseyin Efendi hakkında 
müttehaz kararın Kolorduya tebliğine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 15 Ağustos 1341

 Ali Saib Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta mücrimûn-ı mumaileyhimden Kamil bin Hacı 
Ahmed Ağa ve Müftü Muhyiddin Efendi ve Abdurrahman Üzeyir’in hareket-i vakıalarına temas eden Kanun-ı 
Ceza’nın 29 Nisan 1341 tarihinde tadil edilen elli altıncı maddesi yerine kaim muaddel üçüncü maddesiyle kanun-ı 
mezkurun kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkra-i mahsusası ahkamına tevfikan onar sene 
müddetle küreğe konulmalarına ve ancak harekât-ı tedibiyeye keyfiyet-i iştirakleri haklarında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden görülmesine mebni kanun-ı mezburun kırk yedinci maddesi mucibince mahkum bulundukları kürek 
cezasının kale-bendliğe bi’t-tahvil Sinob Kalesi dahilinde serbest gezmek ve şehir haricine çıkamamak ve bu suretle 
ikmal-i müddet eylemek üzere ibtida-yı tevkifleri olan bunlardan Kamil Bey bin Hacı Ahmed’in 3 Mayıs 341 ve 
Abdurrahman Üzeyir’in 1 Temmuz 1341 ve Müftü Muhyiddin Efendi’nin 21 Haziran 1341 tarihlerinden itibaren üçer 
sene müddetle kale-bend edilmelerine ve şehadet-i kazibeden failiyetleri karar-gir olan Hüseyin bin Hacı Mehmed 
ve Ahmed bin Haso, Said bin Şeyhi ve Yusuf bin Sülo ve Mahmud bin Murad ve İbrahim bin Hasan ve Şeyhmus bin 
Hüseyin ve Ferec bin Ahmed’in hareketlerine 
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tevafuk eden kanun-ı mezkurun iki yüz yedinci maddesinin fıkra-i evvelisi hükmüne tatbikan ve ibtida-yı tevkifleri 
olan 3 Mayıs 341 tarihinden bi’l-itibar üçer mah müddetlerle hapislerine kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 
Muharrem 344 ve 15 Ağustos 1341
 Ali Saib Lütfi Müfid
Mahkeme Dosya Numarası : 14
İlam Numarası : 92
Heyet-i sabıka
Mülâhazat: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Kıta-i askeriyelerinden firar etmekle maznunun aleyhim İbrahim bin Halil, İsa bin Kör Osman, Selim bin Salih, 
Ali bin Mehmed, Cuma bin Salih, Abdullah bin Halid, Ökkeş bin Ömer ve Dede ve Şeyho bin İbrahim ve Bekir bin 
İsmail haklarında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan fiilleri kıtalarından firardan 
ibaret olup Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen 
makam-ı iddianın muvafık-ı nefsü’l-emr görülen talebi vechle işbu evrakın ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal 
Müdde-i Umumilik makamına lüzum-ı tevdiine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 
1341
 Ali Saib Lütfi Müfid
Mahkeme Dosya Numarası : 86
İlam Numarası : 93
Heyet-i sabıka
Mülâhazat: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Kıtalarından firar etmekle maznun Alay 35/2, Bölük 8 efradından Erbaalı Hacı Ahmed oğlu Cemal ve Alay 
35/2, Bölük 6 efradından Mehmed Kerami oğlu Ahmed haklarında icra kılınan muhakemede maznunun aleyhimanın 
mabihi’z-zanları olan fiil kıtalarından firardan ibaret ve binaberin vazife-i askeriyelerinden mütevellid bir cürm 
olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-
vech-i taleb işbu evrakın ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine 
vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib
Mahkeme Dosya Numarası : 136
İlam Numarası : 94
Heyet-i sabıka
Mülahazât: 03/09/1344’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Silah ve cephanesiyle kıtasından firar etmekle maznunun aleyh Harput’un Sarılı karyesinden Mehmed oğlu 
Osman hakkında icra kılınan muhakemede: Maznun-ı merkumûn mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından firar ve binaberin 
vazife-i askeriyeden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesince rü’yeti esbab-ı sübutiyenin 
cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vech-i taleb evrak-ı mezkurun ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-
irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 
31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
Mahkeme Dosya Numarası : 57
İlam Numarası : 95
Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Kıtalarından firar etmelerinden dolayı maznunun aleyhim Çermik jandarmalarından Abdulbaki bin Şaban ve 
Haşim bin Zülfikar ve Bektaş bin Zülfikar ve Mustafa bin Mustafa ve Osman bin İbrahim ve Şerif bin Yusuf ve Keleş 
bin Abdulcebbar ve Yunus bin Cemil ve Bedri bin Zülfikar ve Efendi bin İsmail haklarında icra kılınan muhakemede: 
Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan fiilleri kıtalarından firar ve binaberin vazife-i askeriyelerinden mütevellid 
bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasında daha eshel bulunmasına 
binaen ber-vech-i taleb işbu evrakın ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine 
lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. 31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
Mahkeme Dosya Numarası : 151
İlam Numarası : 96
Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

İsyan hadisesinde kıtasından firar etmekle maznunun aleyh Çüngüş Jandarma Takımı efradından Mehmed Ali oğlu 
Arif hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı merkumûn mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından firardan 
ibaret ve binaberin vazife-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesince 
rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vech-i taleb işbu evrakın ait olduğu 
mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. Muharrem 
344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib
Mahkeme Dosya Numarası : 153
İlam Numarası : 97
Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

İsyan hadisesinde memur olduğu vazifesini terk ve efradın firariyetine sebebiyet vermekle maznunun aleyh 
Osmaniye Jandarma Takımı efradından Çermikli Ahmed oğlu Fikri hakkında icra kılınan muhakemede: Maznun-ı 
merkumûn mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından firar ve binaberin vazife-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına 
ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti delâil-i sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen işbu evrakın 
ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine ber-vech-i taleb vicahen 
ve müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 127  ;  İlam Numarası : 98  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Kıta-i askeriyelerinden firar ve isyana iştirak etmekle maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Genc vilayeti 

jandarmalarından İsa oğlu İbrahim ve Şerif oğlu Hasan ve Hasan oğlu Eyüb ve Haydar oğlu Selim haklarında icra 
kılınan muhakemede: Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan fiilin asıl kıtalarından firardan ibaret ve binaberin 
vazife-i askeriyelerinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesince rü’yeti esbab-ı 
sübutiyenin cem’ ve telfiki noktasından daha eshel bulunmasına binaen evrak-ı mezkurun ait olduğu mahkemeye li-
ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine ber-vech-i taleb vicahen ve müttefikan karar verildi. 
Muharrem 344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası : 143  ;  İlam Numarası : 99  ;  Heyet-i Hakime : Sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
İsyanın zuhurunda vazifelerini terk ile usata iştirak etmekle maznunun aleyhim olup mukaddeman Diyarbekir 

Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesince gıyaben idama mahkum iken bu kere derdestle tevkif edilmiş olan jandarma 
Yusuf oğlu Rıza ile tevhiden muhakeme icrası lazım gelen Hanili Şefik ve Diyarbekirli Abdulkadir ve Rıza ve Ömer 
haklarında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan fiilin asıl kıtalarından firar ve 
hizmet-i askeriyelerinden mütevellid bir cürm bulunmasına ve Divan-ı- Harb-i Örfi Mahkemesince fasl ve rü’yeti 
esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vech-i taleb evrak-i mezkurenin ait 
bulunduğu Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesine li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine 
müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 118  ;  İlam Numarası: 100  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341 de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Müsellahan terk-i vazife ile isyana iştirak etmekten maznunun aleyh ve mevkuf Darahini Jandarma Bölüğü 
efradından Palulu Hasan oğlu Şerif hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı 
olan fiilin asıl vazifesini terkten ibaret ve binaberin hizmet-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı 
Harb-i Örfice rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshal bulunmasına binaen ber-vech-i taleb evrak-ı 
mezkurenin ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine vicahen ve 
müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 121  ;  İlam Numarası: 101  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Terk-i vazife ile müsellahan usata iltihak etmekle maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Lice Jandarma Bölüğü 

efradından Mehmed oğlu Kıblet ve Monla Mehmed oğlu Tahir ve Abdullah oğlu Ahmed ve Hasan oğlu Halid ve 
Mustafa oğlu Yusuf ve firari Liceli Halil ve Monla Mustafa oğlu Abdulgani ve Abdussamed haklarında icra kılınan 
muhakemede: Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan fiilin aslı kıtalarından terk-i vazife etmiş olmalarından 
ibaret ve binaberin vazifeyi askeriyelerinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti delâil-i 
sübutiyenin cem’i ve telfiki noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vech-i taleb bu babdaki evrakın ait olduğu 
mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. Muharrem 
1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 144  ;  İlam Numarası: 102  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Kıtasından mükerreren firar etmek maddesinden maznunun aleyh Siverek’in Gülabibey mahallesinden müezzin 

Mehmed bin Eyüb hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından 
mükerreren firardan ibaret ve binaberin vazife-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harbce 
rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen makam-ı iddianın taleb-i vakii vechle 
işbu evrakın ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan 
karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 146  ;  İlam Numarası: 103  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Kıta-i askeriyesinden firar etmekle maznunun aleyh Diyarbekir’in Alipaşa mahallesinden Süleyman oğlu Mecid 

hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından firardan ibaret ve 
binaberin vazife-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harbce rü’yeti delâil-i sübutiyenin cem’i 
noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vech-i taleb işbu evrakın makam-ı aidine li-ecli’l-irsal Müddei-i 
Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 226  ;  İlam Numarası: 104  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddet Umumiliğe verilmiştir.
Hadise-i isyanda kıtasından firar etmek ve isyanla alakadar olmaktan maznunun aleyh Genc vilayeti 

jandarmalarından Faris oğlu Cemal ve Hasan oğlu Ali haklarında icra kılınan muhakemede: Maznun-ı merkumânın 
mabihi’z-zanları olan fiilin aslı kıtalarından firardan ibaret ve binaberin hizmet-i askeriyelerinden mütevellid bir 
cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti esbab-ı sübutiyenin cem’i noktasında daha eshel bulunmasına binaen 
evrak-ı mezkurenin makam-ı aidine li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumiliğe lüzum-ı tevdiine ber-vech-i taleb müttefikan 
karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 63  ;  İlam Numarası: 105
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Kıtasından bila-mezuniyet infikak ve bu suretle firar etmekle maznunun aleyh jandarma efradından Şeyhmus oğlu 

Adem hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan fiil kıtasından firardan 
ibaret ve hizmet-i askeriyesinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harb-i Örfice rü’yeti delâil-i sübutiyenin 
cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen ber-vechi taleb işbu evrakın ait olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal 
Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 233  ;  İlam Numarası: 106  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 02/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
İsyan esnasında vazifeleri başından firar etmekle maznunun aleyhima jandarma Hüseyin oğlu Cemal ve Cuma 

oğlu Osman haklarında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyhimanın mabihi’z-zanları olan fiil kıtasından 
firardan ibaret ve binaberin vazife-i askeriyelerinden mütevellid bir cürm olmasına ve Divan-ı Harbce rü’yeti esbab-ı 
sübutiyenin cem’i noktasından daha eshel bulunmasına binaen makam-ı iddianın talebi vechle işbu evrakının aid 
olduğu mahkemeye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. 
Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 75  ;  İlam Numarası: 107  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 30/08/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Hadise-i isyanda fer’an zî-medhal oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Diyarbekirli Kadızade 

Tevfik Efendi bin Seyfullah ve biraderleri Refik ve Şefik Efendilerle Faralı Filo ve Tepeli Miro’dan merkumân 
Miro ve Filo’nun el-yevm vadi-i firarda bulunmaları hasebiyle ayrıca muhakemeleri icra edilmek üzere haklarındaki 
davanın tefrikinden sonra diğer muharrerü’l-esami maznunun aleyhim haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye 
neticesinde: Mumaileyhim Kadızade Tevfik Efendi bin Seyfullah ve biraderleri Refik ve Şefik Efendilerin mabihi’z-
zanları olan hadise-i isyanda fer’an zî-medhaliyedleri hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve 
emarât-ı kanuniye tehassul edememiş olduğundan beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları 
takdirde tahliye-i sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 31, 116  ;  İlam Numarası: 108  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 01/09/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Usatın harekât-ı bağiyanesinin devamı esnasında telgraf hatlarını tamir için çıktıklarında firar ederek usata iltihak 

ve isyana iştirak eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan Diyarbekir Süvari Jandarma Efradından 
Hanili Rıza bin Mehmed ve Ömer bin Mehmed Ali ve Liceli Hüseyin bin Ahmed haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyhim merkumândan jandarma Rıza bin Mehmed ve Ömer bin Mehmed’in kıtalarını terk 
ederek karyelerine savuşup imkan mevcut iken kıtalarına iltihak etmedikleri ve bu suretle vazifelerini terk ile âr-ı 
firarı irtikab eyledikleri miyan-ı evrakta mevcut müteaddid jurnallerle kendilerinin suret-i ifadâtı ve evrak-ı dava 
mündericât-ı umumiyesiyle sabit olduğundan hareketlerine temas eden İstiklal Mehakimi Kanunu’nun [A] Fıkra 
hükmüne tevfikan yüzer değnek darbıyla Urfa Jandarma Alayında ifa-yı hizmet etmek üzere kıtalarının tebdiline ve 
usata iltihakları hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve karain-i kanuniyenin adem-i tahassulune 
mebni bu cihetten beraetlerine ve diğer maznunun aleyh Hüseyin bin Ahmed’in mukaddeman Divan-ı Harb-i Örfice 
muhakemesi bi’r-rü’ye beraetine karar verilmiş olduğu dosya miyanında mevcut Jandarma Takım Kumandanlığının 2 
Haziran 341 tarih ve 117 numaralı takriri müfadından anlaşılmasına mebni merkum Hüseyin hakkında ittihaz-ı karara 
mahal olmadığına ve sebeb-i aherle mevkuf bulunmadığı surette ihla-yı sebiliyle kıtasına iade ve teslimine vicahen ve 
müttefikan karar verildi. Muharrem 344 ve 31 Ağustos 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 173  ;  İlam Numarası: 109  ;  Heyet-i sabıka
Kıtalarından firar eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Alay 25/1 efradından Çemişgezekli Rıza 

bin Ali ve Elazizli Abdulkadir bin Osman ve Ahmed bin Hasan ve gayr-i mevkuf Emin bin Bekir ve Arif bin Veli 
ve Hasan bin Behcet ve Hasan bin İbrahim haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimin 
tevarih-i muhtelifede kıtalarından firar eyledikleri tahkikât-ı ibtidaiye evrakı miyanındaki jurnallar ve künyeleri 
bâlâsında münderic meşruhat ve suret-i ifadât ile sabit olduğundan hareketlerine tevafuk eden İstiklal Mehakimi 
Kanunu’nun [A] fıkrası hükmüne tevfikan bunlardan Abdulkadir bin Osman’ın ikinci defa firarının hakkında esbab-ı 
müşeddideden addiyle yüz değnek darbı suretiyle tecziyesine ve Trakya’da Üçüncü Kolorduda ifa-yı hizmet etmek 
üzere kıtasının tebdiline ve diğeri Rıza bin Ali ve Emin bin Bekir ve Arif bin Veli ve Hasan bin Behcet ve Hasan 
bin İbrahim ve Ahmed bin Hasan’ın dahi ellişer değnek darbıyla kıtalarına iadelerine Rıza ve Abdulkadir ve Ahmed 
haklarında vicahen ve diğerleri hakkında gıyaben ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 33  ;  İlam Numarası: 110  ;  Heyet-i sabıka
Gönüllü kıtaatı itaat ve inzibattan huruca teşvik ve tahrik ve rüşvet ahzı ve Birecik Mustantikini darb ve cerh 

etmek maddelerinden maznunun aleyh ve mevkuf Birecik Mahkemesi Müddei-i Umumisi Asaf Bey hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı mumaileyhin mabihi’z-zannı olan ef’alden [gönüllü kıtaatı itaat ve inzibâttan 
huruca teşvik ve tahrik ve rüşvet ahzı fiillerine mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve 
emarât-ı kanuniyenin adem-i tahassülüne mebni cihât-ı mezkureden dolayı beraetine ve ancak Birecik Mustantiki 
Şefik Efendi’yi on iki günde iltiyam-pezir olabilecek deredede yüzünden cerh eylediği miyan-ı evrakta mevcut tabip 
raporu ve zabıt varakası ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle sabit olduğundan hareketine tevafuk eden Kanun-ı 
Ceza’nın yüz yetmiş dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası hükmüne tevfikan ve ibtida-yı tevkifi olan 28 Nisan 1341 
tarihinden itibaren üç mah müddetle hapsine ve tarih-i tevkifine nazaran ikmal-i müddet-i cezaiye eylemiş olduğundan 
sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 
1344 ve 31 Ağustos 341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 251  ;  İlam Numarası: 111  ;  Heyet-i sabıka
Fiilen ve müsellahan usata iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Muş’un Evran 

karyesinden ve Muş Lisesi talebesinden on üç yaşında Şemseddin nam-ı diğeri Şeso bin Mahmud hakkında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkumun Muş vilayetine tabi Akçan nahiyesini basarak Müdür 
Abdulkadir Efendi ile nahiye-i mezkure jandarma karakol efradını esir ve Şakadi ile Kuradi mevkileri arasındaki üç 
telgraf telini kasten kat’ ve ahiren isyana fiilen ve müsellahan bi’l-iştirak Varto kazası işgali ve Murad köprüsüne kadar 
gelerek askere istimal-i silah eden kuvve-i bağiye ile birlikte müsellahan çalıştığı miyan-ı evrakta mevcut ve Akçan 
Nahiyesi Müdüriyetinin 16/6/41 tarih ve 66 numaralı raporu mündericâtı ve tûl-ı müddet hal-i firarda kalmış olması ve 
kendisinin müevvelen vaki’ olan ikrar ve itirafâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle mertebe-i sübuta vasıl ve 
ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkum Şemseddin’in ol vechle yani Türk vatanının inkısamını müeddi 
harekât-ı isyaniyeye fiilen ve müsellahan iştirak eylemek fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve 
müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 1 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Şemseddin bin Mahmud’un 
hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteallik fıkra-i mahsusası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye hükmüne tevfikan idamına 
ancak merkum on üç yaşını henüz ikmal ve on beş yaşını itmam etmemiş olmasına mebni kanun-ı mezburun kırkıncı 
maddesi mucibince ibtida-yı tevkifinden itibaren ıslah-ı nefs için beş sene müddetle hapsine ve müddet-i mahbusiyetini 
Yozgad Vilayeti Hapishanesinde ikmal eylemesine ve mahiyet-i cürmiyesine nazaran kanun-ı mebhusun on üçüncü 
ve on dördüncü maddeleri mantukunca müddet-i mahkumiyetini ba’de’l-ikmal zabıtaca nezaret altına alınmasına ve 
vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 1 Eylül 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 229  ;  İlam Numarası: 112  ;  Heyet-i sabıka
Usat arasında postalık yaptığı iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Genc Jandarma Bölüğü Süvari efradından 

ve Kadımadrak karyesinden Seyfi bin Mehmed hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunun 
aleyh merkum Seyfi bin Mehmed’in mabihi’z-zannı olan usat nezdinde postalık yapmak fiiline mücasereti hakkında 
kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve karain-i kanuniye tahassul edemediğinden beraetine ve sebeb-i aherden 
dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. Muharrem 1344 ve 1 Eylül 
1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 264, 138, 106, 107, 103  ;  İlam Numarası: 113  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 06/03/1927’de Havali Kumandanlığına verilmiştir.
İsyana iştirak ve usat çetelerine riyaset etmek ve gasb maddelerinden dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf 

bulunan Maden’in Tilhum karyesinden Zülfikar bin Şiro ve İzoli aşiretinden ve Ergani’nin Dumurlu karyesinden 
Timur Ağa bin Eyüb ve Maden’in Konağın  karyesinden Hamo bin Mehmed ve Madenli Osi bin Mai ve Diyarbekir’in 
Ömerikan aşiretinden Eyüb Zeriki ve firari Erganimadeni’nin Tilhumlu karyesinden Reşid bin Şiro ve Maden’in 
Dumurlu karyesinden Ahmed bin Temo ve Kino ve Maho ve Hasi Mai ve Hamza Hapo ve Maden’in Boğaz karyesinden 
Faro bin Reşo ve oğlu Apo ve Şeyhoy Semo ve Maden’in Gulfakı karyesinden Mehmed Mustaki ve Kemal bin 
Mehmed Şiman ve Aziz Deriki ve Şeyh Beko ve Maden’in Hamuk karyesinden Bayro bin Deli Monla ve İbo’yu 
Eboy Resen ve biraderi Abdullah ve Maden’in İncehızır karyesinden ve Ömerikan aşiretinden Feroy Mamoy Soriki 
ve oğlu Ahmed ve Maden’in Arvanlı karyesinden Mehmed Ubeyd ve Mehmed Meno ve Ahmed ve Seyyid Ahmed’in 
iki oğlu ve Haso bin Sülo ve Mehmed Hedo ve Ahmed bin Hacı Resul ve Hamey bin Dankıran Hezo ve biraderi 
Hallo ve Mehmed Salih bin Zülfoy Alikan ve Cano bin Mehmed Şerif ve Oso bin Eyyubi Bozo ve biraderi İbrahim ve 
Maden’in Alitaş karyesinden Zülfoy Ali ve Karayakub karyesinden Ali bin Mamo ve kardeşi Abdullah ve eşkiyadan 
Gülo ve biraderi Meço ve Sino bin Rozi ve Mehmed bin Aboy Abdo ve Harbey Terkan karyesinden Ebimedin’in 
amcazadesi Kejo ve Alik karyesinden Ahmed Namo ve Mehmed bin Hasoy Eyyübi Cafer ve Yenice karyesinden ve 
Ömerikan aşiretinden Mehmed Zülfi ve Gülik karyesinden ve Kavran aşiretinden Halid Ağa bin Ali Ağa ve Maden’in 
Dişo karyesinden Adem Ağa ve Ali Harki ve Zaza beylerinden Zenon Bey ve Harbikaran karyesinden Mehmed Ömer 
ve Gazdarili Abdik ve Karapınar’da mukim Mahliyanlı Said ve Harbihestan karyesinden Ahmed Otman Kadiz ve 
Alitaş karyesinde mukim Salla karyeli Musa ve Osoy Mustafa ve isyanla alakadar olmaktan maznunun aleyhim ve 
mevkuf Eyüb bin Eyyübi Zeriki ve Oso bin Mai ve Aliko bin İbo ve Ali bin Hamzo ve Timur Ağa bin Eyüb ve 
Mehmed Küno bin Bedo ve Zülfo bin Eyüb ve Rüşdi bin Abdullah ve Hamza bin Filo ve Şeyho bin Eyüb ve Hasan 
bin Mehmed Zeyneki ve Bekir bin Mehmed ve Ahmed bin Bedir ve Zülfikar bin Şiro ve Hamo bin Mehmed Mai 
Cuci ve Eyyübi Zeriki’nin rüfeka-yı mazmunesinden ve Viranşehir’in Devrikan aşireti ağavatından Şeyhmus bin 
İbrahim ve firari Fuad bin Siverekli Hamey Zelo ve Kesranlı Monla bin Soynebo haklarında tevhiden icra kılınan 
muhakeme-i vicahiye ve gıyabiye neticesinde: Esbab-ı mucibesi muhakeme zabıtnamesinde gösterildiği üzere 
maznunun aleyhim merkumûndan Tilhumlu Zülfikar bin Şiro ve biraderi firari Reşid bin Şiro ve mevkuf İzollu Timur 
Ağa bin Eyüb’ün Türk vatanını inkısama uğratarak müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesis eylemek emel 
ve maksad-ı hainanesiyle vukua getirilen hadise-i isyaniyeye fiilen ve müsellahan iştirak ve birtakım usat çetelerine 
riyaset ederek Osmaniye kasabasına baskın yapıp kıtaat-ı askeriye ile müsademe ve müteaddid Türk askerinin şehit ve 
Kaynakhanı derununda mevcut eşya ve zehairi ve ez-cümle esna-yı rahta arabacılarla yolcuların eşya ve hayvanâtını 
gasb ve kıtaat-ı askeriye tarafından Diyarbekir’e sevk olunan eslihayı yağma etmek suretiyle hadise-i isyaniyede hem-
fiil oldukları ve diğer maznunun aleyhim ve mevkuf Hamo bin Mehmed ve Eyyübi Zeriki ve Oso bin Mai ve Mehmed 
Küno bin Bedo ve Hamza bin Filo ve Şeyhmus bin İbrahim ve Rüşdi bin Abdullah ve Ahmed bin Bedir ile el-yevm 
vadi-i firarda bulunan Ahmed bin Temo ve Kino ve Maho ve Hasey Mai ve Hamza Hapo ve Faro bin Reşo ve oğlu Apo 
ve Şeyhoyi Semo ve Mehmed Mustaki ve Kemal bin Mehmed ve Aziz Deriki ve Şeyh Beko ve Bayro bin Deli Monla 
ve İboy Aboy Resen ve biraderi Abdullahlı ve Feroy Mamoy Soriki ve oğlu Ahmed ve Mehmed Abid ve Mehmed 
Meno ve Ahmed ve Seyyid Ahmed’in iki oğlu Haso bin Sülo ve Mehmed Hedo ve Ahmed bin Hacı Resul ve Hamey 
bin Dankıran Hezo ve biraderi Hallo ve Mehmed Salih bin Zülfoy Alikan ve Cano bin Mehmed Şerif ve Oso bin 
Eyyubi Bozo ve biraderi İbrahim ve Zülfoy Ali ve Ali bin Mamo ve biraderi Abdullah ve eşkiyadan Gülo ve biraderi 
Meço ve Sino bin Rozi ve Mehmed bin Eyyübi Abdo ve Ebimedin’in amcazadesi Kejo ve Ahmed Namo ve Mehmed 
bin Hasoy Eyyübi Cafer ve Mehmed Zülfi ve Halid Ağa bin Ali Ağa ve Adem Ağa ve Ali Harki ve Zaza Zenon Bey 
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ve Mehmed Abdu ve Mahliyanlı Said ve Ahmed Otman Kadiz ve Sallalı Musa ve Osoy Mustafa ve Fuad bin Hamey 
Zelo ve Monla bin Hasoybeno nam merkumûnun dahi hadise-i ihtilaliyede fer’an zî-medhal bulundukları şuhûd-ı 
müteaddidenin hükme mezun heyet huzurunda ale’d-derecât ve maa’l-kasem vuku’ bulan şehadât ve ihbarâtı ve 
müteaddid zabıt varakaları ve kumandanlık raporları ve fezlekeler ve mektuplar ve mazbatalar ve şehadetnameler ve 
evrak-ı saire-i dava müfad ve mazmunâtı ve bunlardan bazılarının ibtidaen mazbut ifadâtında kısmen sarahâten ve 
kısmen müevvelen beyanâtta bulunmalarına rağmen esna-yı muhakemede külliyen ve musırran inkar-ı cürm eylemeleri 
ve firarilerin halen teslim-i nefs etmeyerek vadi-i firarda bulunmaları gibi yekdiğerini müeyyid ve musaddık delâil ve 
emarât-ı kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumûndan Zülfikar 
bin Şiro ve Timur Ağa bin Eyüb ve firari Reşid bin Şiro’nun ber-vech-i mesrut hadise-i isyaniyede hem-fiil olmak ve 
diğer maznunun aleyhim ve mevkuf Hamo bin Mehmed ve Eyüb Zeriki ve Oso bin Mai ve Mehmed Küno bin Bedo 
ve Hamza bin Filo ve Şeyhmus bin İbrahim ve Rüşdi bin Abdullah ve Ahmed bin Bedir ile Şeyho firari muharrerü’l-
esami rüfeka-yı maznunelerinin hadise-i mebsute-i isyaniyede fer’an zî-medhal bulunmak fiillerinin mürtekibleri 
olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunun aleyhim ve mevkuf Aliko bin İbo ve Ali bin Hamzo ve Hasan bin 
Mehmed Hamo Zeyneki ve Bekir bin Mehmed’in mabihi’z-zanları olan hadise-i isyaniye ile aslen ve fer’an medhaldar 
oldukları hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve karain-i kanuniye tahassul edemediğinden onların 
da beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine ve diğer maznunun aleyh 
ve mevkuf Zülfo bin Eyüb’ün kable’l-muhakeme vefat eylediği anlaşılmakla hakkındaki hukuk-ı umumiye davasının 
sukutuna, mevkuf olanlar hakkında vicahen ve firariler hakkında gıyaben ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 2 Eylül 
1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimûn-ı merkumûndan Zülfikar bin Şiro 
ve Timur Ağa bin Eyüb ve firari Reşid bin Şiro’nun harekât-ı vakıalarına temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci 
maddesinin hem-fiillere müteallik fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına 
müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tevfikan idamlarına ve diğer mücrimlerden mevkuf Eyüb Zeriki ve Oso bin 
Mai ve Mehmed Küno bin Bedo ve Hamza bin Filo ve Ahmed bin Bedir ve Hamo bin Mehmed ve Şeyhmus bin 
İbrahim ve Rüşdi bin Abdullah ile firari Hamza Hapo ve Faro bin Reşo ve oğlu Apo ve Şeyhoy Semo ve Mehmed 
Mustaki ve Kemal bin Mehmed ve Ahmed bin Temo ve Kino ve Maho ve Hasi Mai ve Aziz Deriki ve Şeyh Beko ve 
Bayro bin Deli Monla ve İboy Aboy Resen ve biraderi Abdullahlı ve Feroy Mamoy Soriki ve oğlu Ahmed ve Mehmed 
Ubeyd ve Mehmed Meno ve Ahmed ve Seyyid Ahmed’in iki oğlu ve Haso bin Sülo ve Mehmed Hindo ve Ahmed 
bin Hacı Resul ve Hamey Hezo bin Dankıran Hezo ve biraderi Hallo ve Mehmed Salih bin Zülfoy Alikan ve Cano 
bin Mehmed Şerif ve Oso bin Eyyübi Bozo ve biraderi İbrahim ve Zülfoy Ali ve Ali bin Mamo ve biraderi Abdullah 
ve eşkiyadan Gülo ve biraderi Meço ve Sino bin Rozi ve Mehmed bin Eyyübi Abdo ve Ebimedin’in amcazadesi 
Kejo ve Ahmed Namo ve Mehmed bin Hasoy Eyyübi Cafer ve Mehmed Zülfi ve Halid Ağa bin Ali ve Adem Ağa 
ve Ali Harki ve Zenon Bey Mehmed Ömer ve Abdik ve Mahliyanlı Said ve Ahmed Otman Kadiz ve Sallarlı Musa 
ve Osoy Mustafa ve Fuad bin Hamey Zelo ve Monla bin Hasoybeno’nun dahi hareketlerine tevafuk eden kanun-ı 
mezburun salifü’z-zikr kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkrası mucibince mevkufların tarih-i 
tevkiflerinden ve firarilerin derdestleri tarihinden itibaren ve Sivas vilayeti Hapishanesinde ikmal-i müddet-i cezaiye 
etmek üzere on beşer sene müddetlerle küreğe konulmalarına ve mahiyet-i cürmüyelerine nazaran on üçüncü ve 
on dördüncü maddeleri mantukunca müddet-i mahbusiyetlerini ba’de’l-ikmal zabıtaca nezaret altına alınmalarına ve 
vilayet-i mezkure haricine çıkamamalarına ve firari merkumûnun hukuk-ı medeniyeden bi’l-ıskat emlak ve arazilerinin 
bi’l-hacz usulen idare ettirilmesine merkumûndan mevkuf bulunanlar hakkında kezalik vicahen ve firariler hakkında 
gıyaben ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 2 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 250  ;  İlam Numarası: 114  ;  Heyet-i sabıka
Maslub Baba Beyle birlikte müsellahan isyana iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Erzurum 

vilayetinin Tercan kazasının Yavi nahiyesinin Ağaköy karyesinde mukim otuz dokuz yaşında rençber Gerdiz Mehmed 
bin Abdulkadir hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkumun mukaddeman sirkat 
fiilinden mahkum olarak Kuva-yı Milliye’deki hizmetine karşı mazhar-ı af olduktan sonra tekrar irtikab eylediği bir 
silah teşhir ve endahtı fiilinden müttehem olup inde’t-takib derdest ve Erzurum Hapishanesine sevki sırasında firar edip 
hadise-i isyanın zuhuru üzerine usattan maslub Baba Bey’in nezdine giderek harekât-ı isyaniyeye fiilen iştirak eylediği 
evrak-ı ibtidaiyede ifadâtı mazbut şuhûd-ı müteaddidenin ale’d-derecât mesbuk şehadât ve ihbarâtı ve kendisinin 
Baba Bey’i bir defa gördüm tarzındaki müevvel itirafâtı ve miyan-ı evrakta mevcut rapor ve fezlekelerle evrak-ı saire-i 
dava mündericât-ı umumiyesiyle mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkum 
Gerdiz Mehmed’in Türk vatanının inkısamını müeddi Kürdistan istiklalinin temini maksad-ı iftirak-cûyanesiyle 
vücuda getirilen hadise-i ihtilaliyede fer’an zî-medhal olmak fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 1344 ve 3 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Gerdiz Mehmed bin 
Abdulkadir’in hareket-i vakıasına tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci ve onu vely eden ikinci 
maddesinin fıkra-i ahiresi ahkamına tevfikan bidayet-i tevkifi olan 16 Mayıs 1341 tarihinden itibaren ve Kırşehir’de 
ikmal-i müddet-i cezaiye eylemek üzere on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve mahiyet-i cürmüyesine nazaran 
Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddetten sonra zabıtaca nezaret altına 
alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 3 Eylül 
1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 228  ;  İlam Numarası: 115
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi
Müsellahan isyana iştirak eylemek maddesinden dolayı maznunun aleyh ve mevkuf Genc vilayetinin Dilistan 

karyesinden Emin bin Arif hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Emin bin Arif’in harekât-ı 
isyaniyeden mukaddem Çapakçurlu İskan oğlu Derviş ve rüfekasına istimal-i silahla beraber Cevahir nam kadına ait 
hayvanâtı gasb etmek fiiliyle müttehimen firari iken muahharan bi’l-fiil harekât-ı isyaniyeye iştirak eylediği istintaken 
ifadâtı mazbut şuhûdun ale’d-derecât ve maa’l-kasem mesbuk ihbarât ve şehadâtı ve miyan-ı evrakta mevcut Çapakçur 
Müstantikliğinin 15 Kanunısani 1341 tarih ve 6 numaralı cinayetle lüzum-ı muhakemeyi mutazammın kararnamesi 
mündericâtı ve evrak-ı dava meal ve mazmunâtı delâil ve emarâtı ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı 
vicdaniye hasıl olduğundan merkumun ol vechle yani Türk vatanını taksim ve bu suretle müstakil bir Kürdistan 
Hükümeti teşkil ve tesisi âmâl ve makâsıd-ı iftirak-cûyanesi ile vukua getirilen Şark isyanında fer’an zî-medhal olmak 
ve katl kastıyla istimal-i silah ve gasb ef’alinin mürtekibi bulunmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 1344 ve 5 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Emin bin Arif’in katl kastıyla 
silah istimali ve hayvan gasbı ef’alinin hakkında esbab-ı müşeddideden addiyle azam-ı cürmünden dolayı hareket-i 
vakıasına tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun ikinci maddesinin birinci fıkrasına istinaden ve Kanun-ı 
Ceza’nın kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkra-i mahsusası ahkamına tevfikan ibtida-yı 
tevkifi olan 1341 tarihinden itibaren on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve müddet-i mahkumiyetini Yozgad 
Hapishanesinde ikmal eylemesine ve mahiyet-i cürmüyesine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on dördüncü 
maddeleri mantukunca müddet-i cezaiyesini ba’de’l-ikmal zabıtaca nezaret altına alınmasına ve vilayet-i mezkure 
haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 5 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 123  ;  İlam Numarası: 116  ;  Heyet-i sabıka
İsyanla alakadar olduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Lice’nin Camiikebir mahallesinde mukim yirmi 

bir yaşında Abdullah bin Salih Bey hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhin Lice kasabasının 
usat tarafından istilası sırasında hükümetce nöbetçi bulunan jandarmaya cebr ve şiddet istimaliyle yedindeki silahını 
aldığı kendisinin huzur-ı mahkemede mesbuk ikrar-ı sarihi ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesiyle sabit olmuş ve 
fiil-i vakiin isyan esnasında vukuu hakkında esbab-ı müşeddideden görülmüş olmakla merkumun ol vechle emniyet 
ve asayiş-i beldeyi muhafazaya memur jandarmaya cebr istimaliyle yedindeki silahını ahz etmek fiilinin mürtekibi 
olmak üzere failiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 5 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Fail-i merkum Abdullah bin Salih Bey’in ber-
vech-i meşruh âzâm-ı cürmünden dolayı hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz on dördüncü maddesi hükmüne 
tevfikan ve ibtida-yı tevkifinden itibaren iki sene müddetle hapsine ve mahkûmun bih müddet-i cezaiyesini Kayseri 
Hapishanesinde ikmal eylemesine ve cürmün zaman ve suret-i vukuu itibariyle Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on 
dördüncü maddeleri mucibince müddet-i mahbusiyetini ba’de’l-ikmal zabıtaca nezaret altına alınmasına ve vilayet-i 
mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 5 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 252  ;  İlam Numarası: 117  ;  Heyet-i sabıka
Usatın Hınıs baskınına iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Malazgird’in Sivi karyesinden 

Hamza bin İsa hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan usatın 
Hınıs kasabası üzerine yaptığı baskın harekâtına iştirak eylediği hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede 
delâil ve emarât-ı kanuniye tehassul edememiş olduğundan beraetine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadığı 
takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 5 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 246  ;  İlam Numarası: 118  ;  Heyet-i sabıka
İsyanla alakadar olduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Muş’un Arnçavank karyesinden Çerkez bin 

Halil hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan isyanla alakadar 
olduğuna dair kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarât-ı kanuniye tahaasul edememiş olduğundan 
beraetine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 1344 ve 5 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 235  ;  İlam Numarası: 119
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi
İsyana iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Piçar’ın Hezan karyesinde sakin Zengesor 

karyeli Ömer Efendi bin Monla Fethullah hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Tahriren hıyanet-i vataniyede 
bulunmak fiilinden taht-ı zanna alınan maznunun aleyh Ömer Efendi bin Fethullah’ın dosya miyanında mevcut 
mektuplarında Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesinde tasrih ve tadât olunan kuyûd-ı kanuniyeden 
hiçbirisi mevcut olmadığı gibi bi’l-akis meal ve mazmunâtı kıtaat-ı askeriyenin vürudu temenniyâtını ızhardan ibaret 
ve binaberin mücib-i muahaze bir hal ve hareketi görülememiş olduğundan adem-i mesuliyetine ve sebeb-i aherden 
dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 5 Eylül 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 245  ;  İlam Numarası: 120  ;  Heyet-i sabıka
Usattan olup hal-i firarda bulunan Mecid Şiro’nun ağnam ve eşyasını Haydaranlı dahiline esna-yı sevkinde 

takibine giden müfrezeyle müsademe eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf bulunan Bulanık kazasının 
Conca [Yoncalı] karyesinde mukim Hamza bin Faro veya Sofu Farisi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyh merkumun mabihi’z-zannı olan ef’al-i mezkureye mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak 
derecede delâil ve karaine dest-res olunamamasına ve yedindeki ağnamın kendisine ait olduğunu beyan etmesine 
ve ağnam-ı mebhuse bi’l-farz şahs-ı merkuma ait olsa bile emaneten maznun Hamza’nın nezdinde bulunması 
müstelzim-i muahaze ahvâlden görülememiş bulunmasına binaen adem-i mesuliyetine ve sebeb-i aherden dolayı 
mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 5 Eylül 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 135  ;  İlam Numarası: 121  ;  Heyet-i Hakime : Sabıka
İsyanla alakadar olduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Darahini’de mukim eşraftan Mehmed Ağa bin 

Hacı Mustafa hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyhin mabihi’z-zannı olan isyanla alakadar olmak 
fiiline mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarât-ı kanuniyenin tahassul edememesine 
mebni beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 344 ve 6 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 180  ;  İlam Numarası: 122  ;  Heyet-i sabıka
İsyanla alakadar olup usatın Palu Kaymakamlığını ifa eden maktul Şeyh Sadeddin’in hanesinde muhtefi 

olarak derdest edildiği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Mardin Ahz-ı Asker Şubesi Kitabetinden mütekaid 
ve Diyarbekir Meclis-i Umumi azasından Diyarbekir’in Çoban mahallesinde mukim Liceli altmış bir yaşında Zeki 
Efendi bin Abdurrahman hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhin öteden beri Türk vatanının 
taksimi ve müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesisi âmâl ve makâsıd-ı hainanesiyle vukua getirilen hadise-i 
isyaniyenin amil ve mürettibleri miyanında bulunduğu kendisinin hadise-i zailenin mebdei sırasında daha evvelki 
muhakemelerde memlekete hıyaneti sabit olan ve vuku’-ı vefatı hasebiyle hakkında takibât-ı kanuniye icra edilemeyen 
İmam Bedreddin’in hanesinde bulunduğu ve nasiye-i haline nazaran oldukça müsin ve hal-i şeyhuhette bulunduğu 
halde müşkilât-ı seferiyesi bedihi olan mevsim-i şitada efrad-ı ailesini Diyarbekir’de terk ile Elaziz’e ve bi’l-ahire de 
usatın Palu Kaymakamlığını ifa eden ve Hapishaneden firarı esnasında bi-hakkın maktul olan usat sergerdelerinden 
ve aynı zamanda İmam Bedreddin’in halifesi bulunan Şeyh Sadeddin’in hanesinde tûl-ı müddet misafireten kalarak 
en nihayet mezkur hanede derdest edildiğini ve kısm-ı küllisi isyanla alakadar olan Palu memurîni ile birlikte suyun 
öbür tarafında kaldığını huzur-ı mahkemede sarahaten itiraf eylemiş olması ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi 
ve cereyan-ı muhakemeden mütehassıl delâil ve karain-i kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı 
vicdaniye hasıl olmuş ve ancak mumaileyhin hadise-i mezkurede faal bir rol oynamaması ve sinninin müterakki ve 
uzun müddet hidemât-ı devlette istihdam edilmiş mütekaidîn-i askeriyeden bulunması hakkında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden görülmüş olduğundan mumaileyh Zeki Efendi’nin ol vechle yani Türk vatanının inkısamını müeddi 
Kürdistan istiklalini temin gayesini istihdafen vücuda getirilen şark hadise-i isyaniyesinin amil ve mürettibleri 
miyanında bulunarak onların harekât-ı bağiyanelerini i’dad ve teshil eylemek suretiyle hıyanet-i vataniyede bulunmak 
fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 7 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim Zeki Efendi bin Abdurrahman’ın 
hareket- i vakıasına temas eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun birinci maddesi hükmüne tevfikan idamına ve ancak 
mumaileyhin karar-ı mücrimiyetinde mesrud esbab-ı muhaffife-i takdiriye binaen Kanun-ı Ceza’nın kırk yedinci 
maddesi mucibince mahkum olduğu ceza-yı idamın küreğe bi’t-tahvil bidayet-i tevkifi olan 341 tarihinden itibaren 
on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve müddet-i cezaiyesini Çorum vilayeti Hapishanesinde ikmal eylemesine 
ve mahiyet-i cürmüyesine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üç ve on dördüncü maddeleri mantukunca müddet-i 
mahbusiyetini ba’de’l-ikmal zabıtaca nezaret altına alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik 
vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 7 Eylül 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 170  ;  İlam Numarası: 123  ;  Heyet-i sabıka
Divanı-ı Harb-i Örfice iktisab-ı beraetle hakkındaki ihbarın doğru olmadığı bi’l-muhakeme sabit olan bir şahıs 

hakkında hilaf-ı vaki’ olarak ihbarâtta bulundukları iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Elaziz’in Mollakendi 
karyesinden Mehmed Bey bin Ahmed ve İbrahim bin Ahmed ve Bahri bin Uzun Ali haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyhimin mabihi’z-zanları olan hilaf-ı vaki’ olduğu müddea fiil-i ihbarâtın garaza müstenid 
olduğu hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarât-ı kanuniye tahassul edememiş olduğundan 
beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine vicahen ve müttefikan 
karar verildi. 344 ve 8 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 84  ;  İlam Numarası: 124  ;  Heyet-i sabıka
Kavlen hıyanet-i vataniyede bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh Hınıs kasabasının Kayabaşı mahallesinde 

mukim mektep muallimlerinden Bahri Efendi bin Müştak hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun 
aleyhin mabihi’z-zannı olan kavlen hıyanet-i vataniyede bulunmak fiiline mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan 
olacak derecede delâil ve emarât-ı kanuniye tahassul edememiş olduğundan beraetine ve sebeb-i aherden dolayı 
mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 8 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 189  ;  İlam Numarası: 125  ;  Heyet-i sabıka
Şeyh Said’le muhabere ve temasta bulundukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Çapakçur kazası 

Mal Müdürü Dağıstanlı Yusuf Ziya Efendi bin İsmail ve Muavini Vanlı Sıdkı Efendi bin Abdullah ve Maliye tahsil 
memuru Vanlı Halid Efendi bin Mahmud ve Jandarma Başçavuşu Muşlu Şevket Efendi bin Halid haklarında icra 
kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden Mal Müdürü Yusuf Ziya Efendi bin İsmail’in mukaddeman 
Çapakçur’a vürud eden reisü’l-usat Şeyh Said’i istikbal edenler miyanında bulunduğu ve binaberin bir sıfat-ı 
resmiyeyi haiz bulunmayan şeyh-i merkuma beyan-ı hoş amedi için bir müddet-i muvakkate makam-ı resmisini terk 
ve tatil etmek suretiyle vazife-i memuriyetini su-istimal eylediği kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen mesbuk 
suret-i ifade ve itirafâtı ve şahit Arif Bey’in suret-i ihbarâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi ve cereyan-ı 
muhakemeden mütehassıl delâil ve karain-i kanuniye ile sabit olduğundan hareketine temas eden Kanun-ı Ceza’nın 
yüz ikinci maddesinin birinci zeyli hükmüne tevfikan ibtida-yı tevkifi olan 14 Haziran 1341 tarihinden itibaren üç 
mah müddetle hapsine ve müebbeden memuriyetten mahrumiyetine ve diğer maznunun aleyhim Sıdkı Efendi bin 
Abdullah ve Halid Efendi bin Mahmud ve Jandarma Başçavuşu Şevket Efendi bin Halid’in mabihi’z-zanları olan 
[Şeyh Said ile temas ve muhaberede bulunmak] fiiline mücaseretleri hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede 
delâil ve emarât-ı kanuniye tehassul edememiş olduğundan onların da beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf 
bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 8 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 212  ;  İlam Numarası: 126  ;  Heyet-i sabıka
Yağma-gerlik ve sirkat maddelerinden dolayı maznunun aleyh ve mevkuf Elaziz’in Perçenç karyesinde mukim 

Tatarzade Fahri hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Fahri’nin usatın Elaziz’i işgalinden bi’l-
istifade Adliye Dairesi mefruşâtından bir miktar eşya ahz eylediği şehadât ve kendisinin müevvelen ikrarı ve evrak-ı 
dava mündericât-ı umumiyesi delaletleriyle sabit olmuş olmakla hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın iki yüz 
otuzuncu maddesi mucibince altı mah müddetle hapsine ve fakat hakkında bir güna takibât-ı adliye icrasına mübaderet 
kılınmaksızın suret-i meşruada elde ettiği eşyayı iade ettiği anlaşıldığından mahkumun bih müddet-i cezaiyenin bir 
sülüsü olan iki mahın tenziliyle bidayet-i tevkifi olan 7 Nisan 1341 tarihinden itibaren dört mah müddetle hapsine 
ve Perçenç karyeli Şiro oğlu Mehmed Ali’ye li-garazin istinadâtta bulunduğu hakkında temin-i vicdana kafi delâil ve 
emarâta dest-res olunamadığından bu cihetten de beraetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 8 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 343  ;  İlam Numarası: 127  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 10/12/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiş.
Cemiyet-i salahiye ile alakadar olmak ve hanesinde Kürd İstiklal Komitesine ait evrak ve vesaik zuhur eylediği 

iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf mütekaidin-i askeriyeden Topçu Mirlivası Emin Paşazade Muzaffer Emin Bey 
hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Muzaffer Emin Bey’in mabihi’z-zannı olan cemiyet-i 
salahiye ile alakadar olduğu hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve emarâta dest-res olunamamasına 
ve hanesinde zuhur ettiği iddia olunan Kürd İstiklal Komitesine ait evrak ve vesaikin dahi maznunun aleyh mumaileyhin 
kendisine cihet-i taalluk ve aidiyeti olmadığı ve kayınvalidesinin mahdumları bulunan firari Bedirhanîzade Kamuran 
ve Celadet Ali Beylerin kable’l-firar valideleri mezbure nezdinde bırakmış oldukları evrak ibaret olup mumaileyh 
Muzaffer Emin Bey’in hanesine emaneten vaz’ edilmiş bulunduğu anlaşılmış olmasına binaen beraetine ve sebeb-i 
ahere mebni mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline ve vesaik-i muzırra-i mebhusenin kendilerine aidiyeti 
salifü’z-zikr mütehakkık olup el-yevm hal-i firarda bulundukları anlaşılan mumaileyha Celadet Ali ve Kamuran Ali 
Beylerin muhakemeleri ayrıca icra edilmek üzere haklarındaki davanın tefrikine vicahen ve müttefikan karar verildi, 
1344 ve 10 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 181  ;  İlam Numarası: 128  ;  Heyet-i sabıka
İsyan esnasında firar ve Şeyh Said’e casusluk eylediği iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Kerkük’ün Tebar 

mahallesinden ve Çermik Jandarma Bölüğü mürettebâtından Tahir Çavuş bin Şerif hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyhim isyan esnasında kendisiyle birlikte bir karye dahilinde bulunup mahall-i ahere hareket 
eden kıtası amirinin emrini ifa etmediği gibi mumaileyhin keyfiyet-i azimetinden müteakiben haberdar olduğu halde 
arkasını takiben gitmeyerek tûl-ı müddet şurada burada dolaşıp kıtasına da adem-i iltihak suretiyle vazife-i memuresini 
su-istimal eylediği kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen mesbuk suret-i itirafâtı ve şehadât ve evrak-ı dava 
mündericât-ı umumiyesiyle sabit olduğundan hareketine tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin 
birinci zeyli hükmüne tevfikan iki sene müddetle hapsine ve müddet-i mahkumiyetini Sivas Hapishanesinde ikmal 
eylemesine ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ve Şeyh Said’e casusluk ettiği hakkında kanaat-
bahş-ı vicdan olacak derecede delâile dest-res olunamadığından bu cihetten de beraetine vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 1344 ve 10 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 325  ;  İlam Numarası: 129
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi
İsyanla alakadar olmak ve isyan sahasındaki eşhasla muhaberâtta bulunmaktan maznunun aleyh ve mevkuf 

Erzincan’ın Hanzorik karyesinden olup el-yevm İstanbul’da Büyükada’da Yonca sokağında mukim ve Erzincan 
kahvehanesi müsteciri Kigork veled-i Harar Hallacyan hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı 
merkumun rüesâ-yı usattan Pülümürlü Mustafa ile şifre mahiyetini haiz müteaddid mekatib ile muhaberâtta bulunarak 
mevkufiyet hakkında istilama vasıta olduğu ve haricen de Rusya, Arjantin, Yunanistan, Garbi Trakya, Bulgaristan, 
Haleb’te birçok eşhas ile hal-i muhaberede bulunduğu ve tabi olduğu devletin şimdiye kadar hiçbir hizmetini ifa 
etmeyerek vatani davetlerde memâlik-i ecnebiyeye firar ettiği ve ahiren de suret-i meşruha vechle rüesâ-yı usattan 
Pülümürlü Mustafa ile temasta bulunmak suretiyle şark hadise-i isyaniyesinde fer’an zî-medhal bulunduğu kendisinin 
huzur-ı mahkemede müevvelen mesbuk suret-i ifade ve itirafâtı ve miyan-ı evrakta mevcut olup kıraat edilen ve 
[paraları tahsil et ve başka bir maksada hasret ve hastalıkların nokta-i nazarından yaz. Halen Kürdler kahvehaneye 
devam ediyorlar mı? Biz onlar gibi hain değiliz. Bir gün gelir görüşürüz, bütün Kürdlere selam] gibi calib-i ehemmiyet 
cümleleri havi mektuplar ve evrak-ı saire-i dava mündericât-ı umumiyesi ve cereyan-ı muhakemeden mütehassıl delâil 
ve emarât-ı kanuniye ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkum Kigork’un 
ol vechle yani Türk vatanını parçalamak ve bu suretle müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesis etmek amâl-i 
hainanesini istihdafen vukua getirilen Şark hadise-i isyaniyesinde fer’an zî-medhal bulunmak fiilinin mürtekibi olmak 
üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 10 Eylül 341
 Ali Saib Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Kigork veled Harar Hallacyan’ın 
hareket-i vakısına tevafuk eden Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun ikinci maddesinin fıkra-i ahiresi hükmüne tevfikan on 
beş sene müddetle küreğe vaz’ına ve müddet-i mahkumiyetini Sivas Hapishanesinde ikmal eylemesine ve mahiyet-i 
cürmüyesine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü on dördüncü maddeleri mucibince müddet-i cezaiyesini ikmalden 
sonra zabıtaca nezaret altına alınmasına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamasına kezalik vicahen ve müttefikan 
karar verildi. 1344 ve 10 Eylül 341
 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası: 187  ;  İlam Numarası: 130  ;  Heyet-i sabıka
Mukaddeman Şark Cephesi Divan-ı Harbince İngilizler menfaatine ve Türkiye Hükümeti aleyhinde casusluk 

etmekle maznunen bi’l-muhakeme 25 Mayıs 1337 tarihinde idamına hükm olunub aff-ı umumiden bi’l-istifade 
iktisab-ı serbesti eylediği ve isyan-ı hazırla alakadar ve şüpheli eşhastan olduğu iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf 
ve el-yevm Rusya Hükümeti idaresinde bulunan ve Kafkasya’nın Ladaşa Sancağı ahalisinden Mehmed Nuri bin 
Süvari Kaymakamı Hüseyin Bey hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh Mehmed Nuri’nin 
mukaddeman İngilizlere casusluk etmek fiilinin mürtekibi sıfatıyla Şark Cephesi Divan-ı Harbince idama mahkum 
edilerek 16 Nisan 1340 tarihinde ilan edilen aff-ı umumiden bi’l-istifade tahliye kılınıp iktisab-ı serbesti eyledikten 
sonra müteakiben zuhur eden şark hadise-i isyaniyesi sırasında ve seferberlik anında Diyadin’den nüfus tezkeresi 
alarak ve her uğradığı mahallerde kendisine daima Şehzade süsü vererek hükümet ve rical-i askeriye ve mülkiye 
ile temas etmek suretiyle kışın en şiddetli bir zamanında ve harekât-ı askeriye ve isyaniyenin devamı hengamında 
Bayezid, Van, Bitlis, Diyarbekir, Mardin, Adana, Ceyhan tariki üzerinde geşt ü güzar ile isyan sahasında mütemadiyen 
dolaştığı ve Diyarbekir’in usat tarafından muhasarası sırasında dahi şehir dahilinde icra-yı melanet ettiği ve elde ettiği 
malumâtı cenupta bulunan Çerkesler vasıtasıyla isal ve devlet-i malume lehine casusluk yaptığı ve tekrar muevvec 
yollarla isyan mıntıkasına gelerek derdest edildiği kendisinin huzur-ı mahkemede müevvelen mesbuk suret-i müdafaa 
ve itirafâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi ve cereyan-ı muhakemeden mütehassıl delâil ve karain-i kanuniye 
ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumun ol vechle hıyanet-i harbiye 
fiilinin mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine ve merkum Mehmed Nuri’nin ihtifa ve icra-yı melanete vasıta oldukları 
suret-i ifadesinden nümayan olan Adana ve Ceyhan civarında mütemekkin Çerkesler hakkında hükümetin nazar-ı 
dikkatinin celbine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 10 Eylül 341
 Ali Saib Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiye hakkında müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Mehmed Nuri’nin hareket-i 
vakıasına temas eden Hıyanet-i Harbiye Kanunu’nun on dördüncü maddesinin fıkra-i mahsusası hükmüne tevfikan 
idamına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 10 Eylül 341
 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası: 257  ;  İlam Numarası: 131  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 06/03/1927’de Havali Kumandanlığına verilmiştir.

Harekât-ı isyaniyeye iştirak eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Gümgüm’de mukim Muş’un 
Minare mahallesinden Veli bin Mevlüd ve Hüdaverdi bin jandarma Mevlüd ve Abdulhadi bin Said, Ziya bin kahveci 
Ahmed ve Abdullatif bin Osman ve Ali bin İbrahim ve Hüseyin bin İbrahim ve Vartolu Yasin bin İbrahim ve Sadi bin 
Başkendli Mahmud ve Gümgümlü Hasan Ziya bin Halil ve Piro bin Hallo ve Ali bin Süleyman ve Sadık bin Hasan, 
Said bin Ömer ve Mehmed bin Esad Efendi ve Hasan bin Esad Efendi ve Tahir bin Mahmud ve Feran bin Ali Germusi 
ve Mehmed Emin bin Yasin ve Cevadhan bin Ömerik ve Hadis ve Mehmed bin Abbas ve İsmail bin Ali Bey ve Monla 
Abdurrahman bin Şuayb Efendi ve Timurhan bin Monla Hasbi ve Bedin Ali bin Monla Hasbi ve Ali Bey bin Kavid 
ve İbrahim nam-ı diğeri Ferarin Ahmed ve Taceddin bin Mehmed ve Muşlu Süleyman bin Mücahid ve Bahaeddin bin 
Mustafa ve Kazım bin Reşid Efendi ve Varto’nun Hacıbeyulya karyesi Muhtarı Arif bin Resul ve Karameşe karyesi 
İmamı Yusuf bin Fakih Hüseyin ve Canşah nam-ı diğeri Cano bin Zülfi ve Yusuf Kandilan bin Mehmed ve Said bin 
Yusuf ve Mehmed bin İbrahim ve Mehmed bin Hato ve Salih bin Gümgümlü Derviş
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ve Said bin Mehmed ve Süleyman Selim ve Mehmed bin Süleyman haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyhimden Piro bin Hallo ve Yusuf Kandilan bin Mehmed’in ahiren vefat ettikleri anlaşılmakla haklarındaki 
hukuk-ı umumiye davasının sukutuna ve diğer maznunun aleyhimin dahi zan ve şüphe üzerine tevkif edildikleri ve 
binaberin müstelzim-i mücazât bir halleri bulunmadığı anlaşılmakla cümlesinin adem-i mesuliyetlerine ve sebeb-i 
aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine ve maznunlardan Salih’in kunduracı Rıza’nın 
hakkında gıyaben mahkumiyetini mutazammın evrakın Muş Cinayet Mahkemesine iadesine vicahen ve müttefikan 
karar verildi. 344 ve 10 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 283  ;  İlam Numarası: 132  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 13/9/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Efrad-ı askeriyeyi menfeat mukabili mahall-i müretteblerine sevk etmemek ve suver-i sahire ile nüfuz ve vazife-i 

memurelerini su-istimal eylemek maddelerinden dolayı el-yevm Elaziz’de mevkuf sabık Halfeti Ahz-ı Asker Şubesi 
Reisi Binbaşı Deraliyeli Mehmed Tevfik Efendi bin Mehmed Rıfat ve gayr-ı mevkuf ve açıkta olarak Diyarbekir’de 
sakin mezkur Şube muamelâtına memur Tabur hesap memuru Süleymaniye1i Ahmed Hamdi Efendi bin Abdulkerim 
haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Efrad-ı askeriyeyi menfaat mukabili mahall-i mürettebine sevk 
etmemek ve suver-i saire ile nüfuz-ı memurelerini su-i eylemekle maznunun aleyhima sabık Halfeti Ahz-ı Asker 
Şubesi Reisi Binbaşı Tevfik ve muamelât memuru Ahmed Hamdi Efendilere isnad olunan ef’al-i isyandan mukaddem 
vuku’ bulmasına ve Divan-ı Harbce muhakemelerinin icrası daha eshel bulunmasına binaen işbu davanın usul ve 
kanuna muvafık görülen makam-ı iddianın talebi vechle Ümera ve Zabitan Divan-ı Harbine aidiyetine ve evrak-ı 
davanın makam-ı aidine irsal kılınmak üzere Müddei-i Umumilik makamına takdimine müttefikan karar verildi. 12 
Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 284  ;  İlam Numarası: 133  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 13/9/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Muhtelif zaman ve mekanda menafi’-i şahsiye temini suretiyle vazife-i memuresini su-i istimal ve ihtilas eylediği 

iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Mardin Hudut Taburu Kumandanı Binbaşı Hüseyin Hüsni Bey bin 
Hasan hakkında icra kılınan muhakemede: Maznunun aleyh mumaileyhin işbu cürm-ı isyandan üç sene evvel vuku’ 
bulmasına ve Divan-ı Harbce muhakemesinin icrası daha eshel bulunmasına ve aşar iltizamı gibi halâta da cüret 
eylemiş olmasına binaen işbu davanın usul ve kanuna muvafık görülen makam-ı iddianın talebi vechle Ümera ve 
Zabitan Divan-ı Harbine aidiyetine ve evrak-ı davanın makam-ı aidine irsal kılınmak üzere Müddei-i Umumilik 
Makam-ı Âlisine lüzum-ı tevdiine müttefikan karar verildi. 12 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 303  ;  İlam Numarası: 134  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 13/9/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

Maiyetini hilaf-ı kanun istihdam ve kendilerinden para istikraz eylediği iddiasıyla maznunun aleyh Midyat 
Jandarma Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı Receb Efendi hakkında icra kılınan muhakemede: Mumaileyhin işbu cürmü 
isyandan mukaddem vuku’ bulmasına ve Divan-ı Harbce icra-yı muhakemesi daha eshel bulunmasına binaen işbu 
davanın Ümera ve Zabitân Divan-ı Harbine aidiyetine ve evrak-ı davanın ber-mucib-i taleb makam-ı aidisine li-ecli’l-
irsal Müddei-i Umumilik makamına tevdiine müttefikan karar verildi. 12 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 71  ;  İlam Numarası: 135  ;  Heyet-i sabıka
Yazıları ile halkı isyana teşvik ve isyanla alakadar olmak cürmlerinden maznunun aleyhim ve mevkuf bulunan 

Sebilürreşad Muharriri Sirozlu olup Dersaadet’te mukim Eşref Edib Bey bin İslam ve Tevhid-i Efkar Gazetesi 
muharrriri Dersaadet’te mukim Velid bin Ebuzziya Tevfik Bey ve Son Telgraf muharriri Sadri Edhem Bey bin İbrahim 
Edhem ve Fevzi Lütfi Bey bin Lütfi ve Toksöz muharriri Adana’nın Ceyhan kazasında mukim muhami Abdulkadir 
Kemalî Bey bin Bekir Sıdkı ve Vatan Gazetesi Sahibi Ahmed Emin Bey ve muharrirînden Ahmed Şükri Bey ve İstiklal 
Gazetesi muharriri İsmail Muştak Bey ve Sayha Gazetesi muharriri Gündüz Nadir Bey ve İleri Gazetesi muharriri 
Subhi Nuri Bey haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Bunlardan Velid ve Subhi Nuri ve İsmail Müştak 
ve Sadri Edhem ve Gündüz Nadir Beylerin isyanla alakadar olduklarına dair temin-i vicdana kafi delâil ve vesaik 
görülemediği ve fakat kasta makrun olmasa bile yazılarının bu havalide su-i tesir hasıl ettiğine kendileri de kail ve bu 
halin bi’n-netice ibret ve intibahı
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mucib olduğu anlaşılmasına ve Reis-i Cumhur Hazretlerine takdim ettikleri ve aynen kıraat olunan telgrafları da 
bunu teyid ettiğine binaen beraetlerine ve diğer maznun Ahmed Emin ve Ahmed Şükri ve Eşref Edib ve Fevzi Lütfi 
Beylerin yazıları gerçi isyan üzerinde tesir husule getirmiş ise de fakat bunun kasta makrun olduğuna dair emare ve 
delâil-i kanuniyenin adem-i mevcudiyetine ve mamafih bu halin bilmeyerek netayic-i müessife husule getirdiğine kani 
bulunmalarına binaen delâil-i cedide zuhurunda icabât-ı kanunisine tevessül edilmek üzere adem-i mesuliyetlerine 
ve cümlesinin sebeb-i aherden mevkuf olmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine ve diğer maznun Abdulkadir Kemali 
Bey’in Şark isyanı ile alakası görülememiş bakiye-i mabihi’z-zannı olan halkı isyana teşvik cürmünün daire-i kazamız 
haricinde bulunan Adana vilayeti dahilinde bulunmuş olmasına binaen hakkındaki davanın işbu evraktan tefriki ile 
mumaileyhin evrakıyla maan ait olduğu Ankara İstiklal Mahkemesine tevdi’ ve i’zamına vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 1344 ve 13 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 330  ;  İlam Numarası: 136  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: Dosyası 24 Haziran 1928 tarihinde Başvekalete gönderilmiştir.
Bî-kes ve bî-vaye Arablara yardım maksadıyla Cemiyet-i Hayriye-i Arabiye namı altında teşkil eyledikleri 

cemiyet-i makâsıd-ı siyasiyeye alet ittihaz etmek ve Türk camia-i siyasiyesi aleyhinde ifsadâtta bulunmak ve 
Musul’un aleyhimize halli için maslub Seyyid Abdulkadir’e muavenet ve bu suretle devletin emniyet-i dahiliye ve 
hariciyesini ihlale tasaddi etmek maddelerinden maznunen mevkuf Bağdadlı muhami Abdurrezzak ve tüccardan 
Ömer Haccar ve Abdurrahman Abid ve Sofuzade Mahmud ve Rahvancızade Sadık ve Beşir Kemal ve İbrahim Sosa ve 
Ferid Abud ve Emin Fersi ve Çelebizade Nuri ve Abdulhamid el-Haşimi ve Kehhalzade Abdullah ve Mahmud Hasan 
ve Abdulmecid Berzenci ve Hacı Ahmed Şükri ve Cemiyet Katibi Cemal Beyler hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Bunlardan muhami Abdurrezzak Bey’in Türk camia-i siyasiyesi aleyhinde ecnebi bir devletin memur-ı 
resmisiyle hal-i temas ve muhaberede bulunmak ve devletin emniyet-i dahiliye ve hariciyesini ihlale tasaddi eylemek 
suretiyle fiil-i mezkurda fer’an zî-medhal bulunduğu evrak miyanında mevcut Cafer el-Askeri ile muhaberâtını natık 
mektuplar mündericâtı ve kendisinin müevvelen ikrarı delaletleriyle sabit olmuş ve ancak kendisinin İstanbul’da 
esna-yı muhakemede Türklere muhami olmak ve Türklük lehine müdafâtta bulunması cihetinin esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden addolunmak suretiyle mücrimiyetine ve ancak Cemiyet-i Hayriye-i Arabiyenin devamı memleketin 
sükun ve huzuruyla mütenasib olmadığından seddine ve diğerlerinin mabihi’z-zanları olan ef’ala ictisar ve iştirakleri 
hakkında temin-i vicdana kafi vesaik ve delâil-i kanuniye mevcut olmadığından onların da beraetlerine ve sebeb-i 
ahere mebni mevkuf bulunmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine mücrimiyette ekseriyet ve beraette ittifakla ve vicahen 
karar verildi. 344 ve 14 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib  
   Abdurrezzak’ın mücrimiyetine kanaat-ı 
   vicdaniye hasıl edemediğinden muhalifim.

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyeti karar-gir olan maznunun aleyh 
Abdurrazzak Efendi’nin hareket-i vakıası Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesi delaletiyle kanun-ı mezkurun kırk 
dokuzuncu maddeleri ahkamına muvafık ise de esbab-ı muhaffife-i takdiriyenin vücuduna binaen kanun-ı mezburun 
kırk yedinci maddesi mucibince hakkında mukadder on beş sene muvakkât kürek cezasının kale-bendliğe bi’t-tahvil 
bidayet-i tevkifinden itibaren Sinob kasabası dahilinde serbest gezmek ve şehir haricine çıkmamak şartıyla on sene 
müddetle kale-bend edilmesine kezalik ekseriyetle karar verildi. 344 ve 14 Eylül 341

 Lütfi Müfid Ali Saib 
   Abdurrezzak Efendi’nin mücrimiyetine kanaat-ı 
   vicdaniye hasıl edemediğinden muhalifim.

Mahkeme Dosya Numarası: 203  ;  İlam Numarası: 137  ;  Heyet-i sabıka
Rüesâ-yı usattan Şeyh Şerif’e bi’l-iltihak müsellahan kuva-yı asiyeden bir kısmına kumanda etmek suretiyle 

şark hadise-i isyaniyesinde medhaldar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Okciyanlı Said bin Keko ve 
Mevlüd bin Keko ve Zülfo bin Hasan ve Said bin Hasan haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun 
aleyhim merkumûndan Said bin Keko’nun Şeyh Şerif tarafından maiyetine verilen bir kısım kuva-yı bağiyeye kumanda 
ederek Kesrik karyesinden silah toplamak suretiyle hadise-i isyanda hem-fiil olduğu ve diğer maznunun aleyhima 
Hasan bin Said ve Mevlüd bin Keko’nun dahi hadise-i mezkurede fer’an zî-medhal bulundukları miyan-ı evrakta 
mevcut zabıt varakası müeddası ve merkumûndan Said’in huzur-ı mahkemede sarahaten ve diğerlerinin müevvelen 
mesbuk ikrar ve itirafâtı ve karyeleri sükkanının bila-istisna hadise-i bağiyaneye iştirak etmiş bulunmaları ve evrak-ı 
dava mündericât-ı umumiyesi ve şuhûdun ihbarât-ı mazbutası delâil ve emarâtıyla mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle 
kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumûndan Said’in hadise-i ihtilaliyede hem-fiil ve diğer Hasan bin Said ve 
Mevlüd bin Keko’nun dahi fer’an zî-medhal olmak fiilinin mürtekibleri bulunmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer 
maznunun aleyh Zülfo bin Hasan’ın hadise-i isyaniyede aslen ve fer’an zî-medhaliyeti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan 
olacak derecede delâil ve karainin adem-i mevcudiyetine mebni onun da beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf 
bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 17 Eylül 1341

 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyetleri karar-gir olan merkumûndan 
Said bin Keko’nun hareket-i vakıasına temas eden Kanun-ı Ceza’nın bab-ı evvelinin birinci faslına müzeyyel madde 
ile kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkra-i mahsusası ahkamına tevfikan idamına ve 
diğeri Hasan bin Said ve Mevlüd bin Keko’nun dahi hareketlerine
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tevafuk eden salifü’z-zikr madde-i müzeyyele ile kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteallik fıkrası 
hükmüne tatbikan bidayet-i tevfikleri olan 1 Haziran 1341 tarihinden itibaren on beşer sene müddetle küreğe 
konulmalarına ve müddet-i cezaiyelerini Kengiri Hapishanesinde ikmal eylemelerine ve mahiyet-i cürmüyelerine 
nazaran Ceza Kanunu’nun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince müddet-i mahbusiyetlerini ba’de’l-ikmal 
zabıtaca nezaret altına alınmalarına ve vilayet-i mezkure haricine çıkamamalarına kezalik vicahen ve müttefikan karar 
verildi. 344 ve 17 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 73  ;  İlam Numarası: 138  ;  Heyet-i sabıka
Rüesâ-yı usattan Şeyh Şerif ile bi’l-fiil teşrik-i mesai etmek suretiyle isyanla alakadar olmak maddesinden olup 

6 Nisan 1341 tarihinde taht-ı tevkife alınıp el-yevm mevkuf bulunan Elaziz’in Vartinik karyesinden Bahaeddin Bey 
bin Mehmed Bey ve mevkuf iken bi’l-ahire tahliye edilen Çotalızade Halid Bey bin Rıza ve bi’l-ahire hakkında gayr-ı 
muvakkat tevkif müzekkeresi tastiriyle dahil-i dava edilmesine karar verilmiş olan ve el-yevm derdest edilmeyen 
Konakalmazlı Hacı Ağa ve 19 Eylül 341 tarihinde gayr-ı muvakkat tevkif müzekkeresiyle taht-ı tevkife alınarak dahil-i 
dava edilen Harputlu Mehmed Nuri Bey bin Hacı Ali Efendi ve Elaziz’in Zerteriç karyesinden Osman oğlu Hasan 
Kahya’nın esna-yı rahta önüne çıkarak katil kastıyla silah endaht ve karyeden Mustafa Ağa oğlu Bekir nam-ı diğer 
Ağa’nın leylen hanesinden eşya ve hayvanâtını sirkat eylemek maddesinden kezalik maznun Çotalızade Halid ve icra 
memuru tarafından bi’l-hacz taht-ı temhire alınmış olan aşar zehair anbarı mührünü fekk etmek suretiyle mudahhar 
zehairi kaldırmalarından kezalik maznun Bahaeddin ve Halid Beyler haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunlardan Bahaeddin Bey’in rüesâ-yı usattan Şeyh Mehmed hainiyle teşrik-i mesai ederek kendi hanesini 
ictimagâh ittihaz ve birtakım halkı tehditle maiyetine alarak hükümet aleyhine kıyam ve usatın mürurlarını teshil ve 
tahdiş-i ezhan-ı umumiyi mucib ahvâle cüret ve maslub Şeyh Mehmed hainiyle muhaberâtta bulunmak suretiyle bi’l-
fiil isyana iştirak eylediği miyan-ı evrakta mevcut zabıt varakaları ve Elaziz ve Havalisi Kumandanlığının tahrirâtı ve 
maslub Şeyh Mehmed ile muhaberâtını natık dosyada mevcut imha esnasında müsadere edilen mektuplar mündericâtı 
ve kendisinin bi’l-ahire gördüğü tazyik üzerine müsellehan teslim-i nefs etmesi ve müevvelen ikrarı delaletleriyle 
sabit olduğundan azam-ı cürmü itibariyle hıyanet-i vataniye mürtekibi olmak ve mukaddema Kuva-yı Milliye’deki 
hizmeti nazar-ı itibara alınmak üzere mücrimiyetine ve diğer maznun Halid ve Beyzade Nuri Beylerin isyanla 
alakadar olarak hıyanet-i vataniyede bulundukları hakkında kanaat-bahş-ı vicdan delâil-i kanuniye görülemediğinden 
onların da hıyanet-i vataniyeden beraetlerine ve ancak maznunlardan Nuri Bey’in hadise-i isyaniye zamanlarında Liva 
Kumandanlığı tarafından kendisine teklif edilen hizmeti kabul etmediği gibi İdare-i Örfi Nizamnamesi’ne mugayir 
harekette bulunduğu sabit olduğundan İdare-i Örfi ilan edilen mıntıkalarda bekası caiz olmadığından İdare-i Örfi 
mıntıkası harici bulunan İzmit’te ikametine ve diğer maznun Halid Bey’in hakkındaki sirkat ve katl kastıyla teşhir-i 
silah fiiline ve el-yevm derdest edilmeyen Konakalmazlı Hacı Ağa’nın da hıyanet-i vataniye cürmüne ait evrakların 
işbu davadan tefrikiyle Halid Bey hakkındaki silah endahtı ve eşya sirkati hakkındaki evrakın Malatya Cinayet 
Mahkemesine ve zahire kaldırmak meselesine ait evrakın Elaziz Asliye Mahkemesine iadesine ve Hacı Ağa hakkında 
bi’l-ahire mahkeme icrasını ibaresi musaddaktır. Bi’l-ahire tevhiden icra-yı muhakemelerine ibaresi konulmuştur. 
Muvafık-ı usul ve kanun olan makam-ı iddianın talebi vechle yalnız Bahaeddin Bey hakkındaki esbab-ı muhaffife 
cihetinden ekseriyet ve cihât-ı saire hakkında ittifakla karar verildi. 344 ve 20 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Muhalifim
  Vartinikli Bahaeddin’in usata iştirak eylediği evrak-ı dava miyanındaki 
  mektuplarla sabit olmaktadır. Esasen mücrimiyet kararında merkumun  
  Kuva-yı Milliye’deki hizmeti heyet-i hakimece taht-ı karara alınmamış ve 
  tebliğ bile edilmemiştir. Makam-ı iddianın talebi vechle Bahaeddin’in 
  fail-i asli suretiyle mücrimiyetine müttefikan karar verilmiş olduğu için 
  bâlâda muharrer bu karara muhalifim.
  Ali Saib

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyeti taht-ı karara alınan Bahaeddin 
Bey’in hareketi Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere mahsus olan birinci fıkrası delaletiyle kanun-ı 
mezkurun birinci babının fasl-ı sanisine muvafık ef’alden olmakla madde-i mezkure hükmüne tevfikan idamına ve 
fakat mumaileyhin mukaddema Kuva-yı Milliye’de hizmeti mesbuk bulunduğu anlaşıldığından bu cihetin esbab-ı 
muhaffife-i takdiriyeden addiyle hakkındaki idam cezasının kanun-ı mezkurun kırk yedinci maddesi mucibince 
müddet-i cezaiyesini Çorum’da ikmal etmek üzere muvakkât kürek cezasına tahviliyle on beş sene müddetle küreğe 
konulmasına ber-mucib-i taleb vicahen ve ekseriyetle karar verildi. 1344 ve 20 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Muhalifim 
  Vartinikli Bahaeddin’in Kuva-yı Milliye’de hizmet ettiğini teyid eder 
  delâil mevcut olmadığından idamına taraftar ve bu karara muhalifim. 
  Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 133  ;  İlam Numarası: 139  ;  Heyet-i sabıka
Mülahazât: 26/9/1341’de Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.
Firari efrad-ı askeriyeyi himaye eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyhima Pötürge’nin Taraksu karyesinden 

Muhtar Hüseyin bin Hasan ve karye-i mezkureden Musa bin Ali Kahya haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyhimanın mabihi’z-zanları olan fiilin firari efradı himaye ve ihfadan ibaret ve binaen aleyh vazife-i 
askeriyeye taalluk eder bir cürm olmasına ve isyanla alakası bulunmamasına binaen Divan-ı Harbce rü’yet ve intacı 
nefsü’l-emre daha muvafık görüldüğünden işbu davanın Divan-ı Harbe aidiyetine ve evrakın makam-ı aidine li-ecli’l-
irsal Müddei-i Umumilik Makamına lüzum-ı takdimine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 24 Eylül 1341
 Ali Saib Lütfi Müfid
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Mahkeme Dosya Numarası: 196  ;  İlam Numarası: 140
Reis: Mazhar Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi
Firari ve bakaya efradını himaye ve firara teşvik maddesinden maznunun aleyh Hısnımansur’un Ağikan karyesi 

İmamı Handioğulları’ndan Mamo bin Hado hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkum 
Mamo bin Hado’nun mabihi’z-zannı olan fiilin hizmet-i askeriyeden mütevellid bir cürm olmasına ve isyanla bir 
alakası bulunmamasına binaen Divan-ı Harbce rü’yet ve tedkiki nefsü’l-emirde daha muvafık görüldüğünden işbu 
davanın Divan-ı Harbe aidiyetine ve evrakın ber-mucib-i taleb Divan-ı Harb-i Örfiye li-ecli’l-irsal Müddei-i Umumilik 
Makamına takdimine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1344 ve 24 Eylül 341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 197  ;  İlam Numarası: 141  ;  Heyet-i sabıka
Casusluk ve katl ve gasb ve garât ve şekavet-i müteaddide ve isyanla alakadar olduğu iddiasıyla maznunun 

aleyh olup 18 Temmuz 1341 tarihinde taht-ı tevkife alınıp mevkuf bulunan Çemişgezek kazasının Hamamıatik 
mahallesinden Mengüşyan Markar oğlu Nalband Bogos hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznun-ı 
merkumun on seneden beri hal-i firarda bulunarak Kemah kazasının Urik karyesinin iki yüz elli ağnamını ahz ve 
gasb ve Çemişgezekli İbrahim oğlu Kadir ve Kemaliyeli Emin Efendi mahdumu Sabri Bey ve katırcı Ahmed’i 
katl ve Harb-i Umumi esnasında Ruslara casusluk eylediği ve işbu ceraimin ilan edilen aff-ı umuminin daire-i 
şümulü dahilinde ise de bu kere de son hadise-i isyaniyede Koçuşağı aşiretine iltihak ederek bi’l-fiil usata iştirak 
ve Elaziz’deki harekât-ı askeriye hakkında malumât edinmek ve casusluk eylemek emeliyle Elaziz’e geldiği esnada 
Kuvve-i İnzibatiye tarafından derdest edildiği Elaziz Serkomiseri ve polis memurları tarafından tutulan iki kıta rapor 
ve yine evrak miyanında mevcut Çemişgezek Kaymakamlığının tahrirâtı ve Dersim Vali Vekaletinin ve Kemaliye 
Kaymakamlığının telgrafnameleri ve kendisinin müevvelen ikrarı delaletleriyle anlaşılmış ve şu suretle merkumun 
hıyanet-i vataniye fiilinin mürtekibi olmak üzere ber-vech-i taleb mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 
1344 ve 26 Eylül 1341 
 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi keyfiyet müzakere olundukta: Mücrim-i merkum Bogos’un hareket-i vakıası 
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun ikinci ve Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere mahsus fıkrası 
delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının fasl-ı sanisi hükmüne muvafık olmakla madde-i mezkure ahkamına 
tevfikan idamına ber-mucib-i taleb vicahen ve müttefikan karar verildi. 344 ve 26 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 261, 280  ;  İlam Numarası: 142  ;  Heyet-i sabıka
Halktan rüşvet ahzı suretiyle nüfuz-ı memuriyetini su-i istimal etmek maddesinden maznun sabık Muş Vali Vekili 

Ruscuklu gayr-ı mevkuf Sırrı Bey bin Nuri Bey ve mevkuf Azakpur nahiyesi Müdürü Muş’un Minare mahallesinden 
Yusuf Efendi bin Seyyad haklarında tevhiden icra kılınan muhakeme neticesinde: Bunlardan Yusuf Efendi’nin muhtelif 
zaman ve mekanda halkı tazyik etmek suretiyle rüşvet ahz eylediği hakkında kanaat-bahş-ı vicdan ihbara tesadüf 
edilemediği gibi o civardaki bütün halk bu gibi memurîn haklarında şehadette bulunmayı itiyat etmiş bulunduğundan 
bu cihetten mumaileyh Yusuf Efendi’nin beraetine, yalnız mumaileyh Yusuf Efendi harekât-ı isyaniye zamanlarında 
uhdesine tevdi’ edilen vezâifi hüsn-i suretle tedvir eylemeyerek su-i istimal eylediği evrak miyanında mevcut evrak-ı 
tahkikiye ve rapor mündericâtlarıyla anlaşıldığından ol vechle failiyetine ve diğer maznun Vali Vekil-i sabıkı Sırrı 
Bey’in harekât-ı isyaniye zamanlarında rüşvet ahz etmek suretiyle vazife-i memuriyetini su-i istimal eylediği hakkında 
kanaat-bahş-ı vicdan ihbar ve delâil-i kanuniye mevcut olmadığından onun beraetine ber-vech-i taleb müttefikan karar 
verildi. 1344 ve 26 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Cihet-i cezaiye hakkında dahi keyfiyet müzakere olundukta: Failiyeti karar-gir olan Yusuf Efendi’nin hareketi 
Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin birinci zeyline temas etmekte olduğundan madde-i mezkure ahkamına 
tevfikan tarih-i tevkifi olan 6 Temmuz 1341 tarihinden itibaren müddet-i cezaiyesini Muş Hapishanesinde ikmal 
etmek üzere iki sene müddetle hapsine ve müebbeden rütbe ve memuriyetten mahrumiyetine ber-vech-i taleb vicahen 
ve müttefikan karar verildi. 344 ve 26 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 218  ;  İlam Numarası: 143  ;  Heyet-i sabıka
İsyana iştirak eden Zazalara yataklık eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyh ve mevkuf Elaziz’in Şintil karyesinde 

sakin Urfalı kırk beş yaşında Mehmed Efendi bin Osman ve refiki gayr-ı mevkuf mezkur karyede sakin kırk yaşında 
Ömer bin Rıfat Ağa haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde: Merkumân Mehmed Efendi ve Ömer’in mabihi’z-
zanları olan usata yataklık fiiline ictisarları hakkında kanaat-bahş-ı vicdan delâil ve emarât-ı kanuniye tahassul 
edemediğinden beraetlerine ve bunlardan Mehmed Efendi’nin sebeb-i aherden dolayı mevkuf değilse tahliye-i sebiline 
Mehmed Efendi hakkında vicahen ve diğeri hakkında gıyaben ve müttefikan karar verildi. 344 ve 27 Eylül 1341
 Lütfi Müfid Ali Saib
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Mahkeme Dosya Numarası: 129  ;  İlam Numarası: 144
Reis Vekili: Lütfi Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi, Aza: Ali Avni Beyefendi
İsyanla alakadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhima ve mevkuf Dirikli Hacı Osman Reşozade Hacı Atman 

ve biraderi Salih bin Hacı Osman ve yine ictima-ı ceraim kaide-i kanuniyesine tevfikan haklarında tevhiden muhakeme 
icra edilmek üzere ahiren mahkemeye tevdi’ edilen evrak-ı tahkikiyede isimleri muharrer olup [Dirik kazası Meclis-i 
İdare azasından Hacı Mehmed oğlu Hacı Ali Ağa ile Halime mahdumu Osman bin Ömer’i katl ve Dirikan ve Şemikan 
karyelerinden Şeyhmus zevcesi Bezi ve Züleyha binti Mustafa’nın hanelerini ihrak ve emval ve eşyalarını ahz ve 
sirkat ve Tezni karyesinde jandarmaların silahlarını ahz ve gasb etmek ef’alinden dolayı maznunun aleyhim ve mevkuf 
bulunan Dirikli Mehmed Ali bin Hacı Reşid ve Ömer bin Abdurrezzak ve Sino Sinan bin Hacı Reşid ve Mustafa 
bin Hasan ve Necm bin Monla Halil ve Ramo bin Seydoş ve Arif bin Necm ve Sino bin Necm ve Osman bin Hacı 
Mehmed ve Hacı Mehmed bin Monla Hızır Halil ve Sino bin Resul ve Hacı Abdullah bin Hacı İbrahim ve Sino bin 
Hacı İbrahim ve gayr-ı mevkuf Dirikli Hacı Reşozade İlyas Efendi ve Bekir bin Mehmed Emin ve Hacı Hamid bin Ali 
ve oğulları Feco, Hasandelli ve Bedirhan ve Hasan bin Derviş Bey ve biraderleri Hüseyin ve Hamid ve Abdurrahman 
ve Adem bin Alo ve Şerif bin Hasan ve Abdulkadir bin Hasan ve amcazadesi Abdulkadir ve Mustafa bin Seydo ve 
Davud bin Mahmud ve Davud bin Kiro ve Avco bin Hüseyin ve Hüseyin bin Mehmed ve Hüseyin bin Arab ve Hüseyin 
bin İbrahim ve Ömer bin Mehmed Derviş ve Şeyhmus Bero ve Abdulkerim Hasan ve Mehmed Turke ve Hami Turke 
ve Abdi Göçer ve Emin Abdi Hami ve Osi Haydo ve Aziz Aliko ve Davud Ali ve Emin Ali ve Ahmed Turke ve Hasan 
Turke ve Sadık Terki ve Osman Oso Resul ve Kasım Süleyman ve Ahmed bin Hami ve Balo bin Hami ve Mehmed bin 
Hacı ve Şeyhmus bin Mehmed ve Hasan bin Şeyho ve Hasan bin Şeyhmus ve Mehmed bin Hasan ve Resul bin Hüseyin 
ve Derviş bin Mehmed ve Osman bin İso ve Hüseyin bin Abdullah ve Osman bin Abdullah ve Ahmed Bezi ve Sadık 
Bezi ve Musa Bezi ve Mustafa bin Ahmed ve biraderi Emin ve Emin bin Şeyhmus ve biraderi Halilo ve İbrahim bin 
Çello ve Mehmed bin İbrahim ve Ömer bin Mehmed ve Ziyako bin Sadık ve Şeyho bin Emin ve Halilgo bin Resul ve 
Veli bin Hacı Hamid ve Mehmed Sa’do ve Keço ve Aziz bin Derviş ve Hatiş bin Abdullah ve Abdullah bin Mehmed ve 
Abdullah bin Şeyhmus ve Abdullah Şeko ve Emin bin Şeyhî haklarında tevhiden icra kılınan tedkikât ve muhakemât 
neticesinde maznunun aleyhimden merkumûnunun mabihi’z-zanları olan ef’al-i mezkureye mücaseretleri hakkında 
temin-i vicdana kafi delâil ve emarât-ı kanuniye tahassul edemediğinden cümlesinin beraetlerine ve bunlardan mevkuf 
bulunan Hacı Atman bin Hacı Osman ve Salih bin Osman ve Mehmed Ali bin Hacı Reşid ve Ömer bin Abdurrezzak 
ve Sino Sinan bin Hacı Reşid ve Mustafa bin Hasan ve Necm Monla Halil ve Ramo bin Seydoş ve Arif bin Necm 
ve Sino bin Necm ve Osman bin Hacı Mehmed ve Hacı Mehmed bin Monla Hızır Halil ve Sino bin Resul ve Hacı 
Abdullah bin İbrahim ve Sino bin Hacı İbrahim’in sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları takdirde ihla-yı 
sebillerine ve ancak şuhûdun mahall-i mahakimince istinabeten mehuz ifadâtına nazaran Hami Aso ve Şeyhi Maey 
Bado nam eşhasın Meclis İdare azasından Hacı Ali Ağa’nın keyfiyet-i katlinde alakadar oldukları anlaşılmasına ve 
bu gibi münferit kalan katl-ı adi fiili doğrudan doğruya İstiklal Mahkemesine ait mevadd-ı cürmüyeden olmayıp 
rü’yeti mehakim-i adliyeye ait mevaddan bulunmuş olmasına binaen makam-ı iddianın muvafık-ı kanun görülen 
talebi vechle husus-ı mezkure hakkında takibât ve muhakemâtı icra edilmek üzere Dirik kasabasının tabi bulunduğu 
Diyarbekir vilayeti Cinayet Müddei-i Umumilik nazar-ı dikkatinin celbi lüzumuna: merkumûndan İlyas Efendi ile 
rüfeka-yı mevkufesi haklarında vicahen ve diğer gayr-ı mevkuf maznunun aleyhim haklarında gıyaben ve müttefikan 
karar verildi. 21 Teşrinisani 341 ve 343

 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası: 317  ;  İlam Numarası: 145  ;  Heyet-i sabıka
Hadise-i isyaniyede suver-i muhtelife ile alakadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve mevkuf Dersim 

Mebus-i sabıkı mütekaid Binbaşı Dersimli Hasan Hayri Bey bin Murtaza ve Dersim eşrafından Hozatlı kırk beş 
yaşında Hozatlı Celalzade Mehmed Galib Efendi bin Hızır ve sabık Dersim Mebuslarından Hozatlı kırk yaşında 
Mazgird Müddei-i Umumi-i sabıkı Abdulhak Tevfik Efendi bin Veli ve Dersim esnafından Hozatlı kırk iki yaşında 
Veli Ağa bin İbiş ve Dersim’in Tavran karyesinden altmış beş yaşında rençber Ali Efendi bin Ateş ve Hozatlı sabık 
Hapishane Müdürü Ali Rıza Efendi bin Hasan ve biraderi İbrahim Çavuş bin Hasan ve Belediye Reis-i sabıkı Hozatlı 
kırk beş yaşında Seyyid Sabit Efendi bin Hüseyin Efendi haklarında icra kılınan tedkikât ve muhakemât neticesinde: 
Maznunun aleyhimden Hasan Hayri Bey bin Murtaza’nın Türk memleketinin vilayât-ı şarkiyesi miyanında bulunan 
bazı aksâmını anavatandan tefrik ederek müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesis etmek âmâl-i hainane ve 
iftirak-cûyanesiyle vukua getirilen şark hadise-i isyaniyesinin amil ve mürettiblerinden bulunan reisü’l-usat Şeyh 
Said tarafından Elaziz Cephe Kumandanlığına tayin edilen usat sergerdelerinden maslub Şeyh Şerif’i (Hüseynik) 
karyesindeki hanesine kabul ile misafir ettiği ve kendisiyle vilayet merkezi olan Elaziz’e kadar gelerek müteaddid 
defalar odasına girip çıktığı ve Elaziz’de mevcut ileri gelen eşhasın isimlerini şeyh-i merkum Şerif’e haber verdiği 
ve Dersim rüesâ-yı aşairini tahrik ve bu suretle aşairi müsellahan kıyam ettirerek daire-i ihtilale ithal için Şeyh Şerif 
ile birlikte müşterek imza ile Dersim eşrafından diğer maznunun aleyh Celalzade Mehmed Galib Efendi’ye hitaben 
telgraf keşide ve mumaileyh Mehmed Galib Efendi’nin dahi mezkur telgrafı aşair rüesâsına tamim ve tebliğ etmek 
suretiyle naire-i isyanın teşeddüt ve tevessülüne amil ve müessir oldukları kendilerinin huzur-ı mahkemede sebk eden 
ikrar ve itirafatı ve şuhûdun maa’l-kasem mazbut ifadât ve ihbarâtı ve miyan-ı evrakta mevcut salifü’l-beyan (Hasan 
Hayri ve Elaziz Cephe Kumandanı Şeyh Mehmed Şerif) imza-yı müşterekeleriyle mümza telgrafname ve mübhemü’l-
müfad mekatib-i müteaddide ve fezlekeler ve evrak-ı tahkikiye-i saire mündericât-ı umumiyesi delâil ve emarâtıyla 
mertebe-i bedahete vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan mumaileyha Hasan Hayri ve Mehmed 
Galib Efendilerin ol vechle yani Türk vatanının vilayât-ı şarkiye aksâmından bir kısm-ı mühimminin anavatandan 
tefrik ve müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesis etmek makâsıd-ı leimanesiyle 
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vücuda getirilen şark hadise-i ihtilaliyesinde hem-fiil olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunun aleyhim 
Mazgird Müddei-i Umumisi Abdulhak Tevfik Efendi ve Dersim esnafından Veli Ağa ve Ali Efendi bin Ateş ve sabık 
Hapishane Müdürü Ali Efendi ve biraderi İbrahim ve Belediye Reis-i sabıkı Seyyid Sabit Efendilerin dahi kavanin 
ve nizamât-ı devlete mugayir ve halkı isyana teşvik ve tahrik-amiz surette suver-i muhtelife ile ahaliye telkinât-ı 
muzırrada bulundukları zabıt varakaları ve şehadât ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl delâil 
ve karain ile sabit olduğundan mumaileyhimin dahi ol suretle cünha mürtekibi olmak üzere failiyetlerine vicahen ve 
müttefikan karar verildi. 22 Teşrinisani 341 ve 1343

 Ali Saib Lütfi Müfid

Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyetleri karar-gir olan mumaileyhima 
Hasan Hayri ve Mehmed Galib Efendilerin harekât-ı vakıalarına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci 
maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkra-i mahsusası delaletiyle mabihi’t-tecrimleri olan fiil-i aslinin temas ettiği 
kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslının zeyl-i ahiri ahkamına tevfikan idamlarına ve diğer maznunun 
aleyhim Abdulhak Tevfik ve Veli Ağa ve Ali Efendi bin Ateş ve Hapishane Müdür-i sabıkı Ali Efendi ve biraderi 
İbrahim ve Belediye Reis-i sabıkı Seyyid Sabit Efendilerin dahi hareketlerine temas eden muaddel Ceza Kanunu’nun 
altmış dördüncü maddesine müzeyyel madde-i kanuniye hükmüne tatbikan bidayet-i tarih-i tevkiflerinden itibaren 
sekizer mah müddetlerle hapislerine ve mevkuf kaldıkları müddetin müddet-i mahkûmiyetlerinden tenziline ve 
mahiyet-i cürmüyelerine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddet-i 
mahkumiyetten sonra: Mahkumiyetlerini ikmale tabi oldukları vilayet haricine çıkamamak üzere zabıtaca nezaret 
altına alınmalarına ve bunlardan Tevfik Efendi ile bakkal Veli Çavuş’un Mersin ve Seyyid Sabit ve Ali bin Ateş’in 
Edirne ve Hapishane Müdür-i sabıkı Ali Efendi ve biraderi İbrahim’in Kırklareli Hapishanesinde ikmal-i müddet-i 
mahkumiyet eylemelerine kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 22 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Ali Saib Lütfi Müfid

Mahkeme Dosya Numarası: 227  ;  İlam Numarası: 146
Reis: Hacim Muhyiddinefendi, Aza: Avni Beyefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi
Elaziz’de

Rüesâ-yı usatla muhabere ve temasta bulunduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup gayr-i mevkuf bulunan Palu’nun 
Taşbaşı mahallesinde mütevellid ve mukim Dava Vekili ve Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi kırk üç yaşında Reşad 
Efendi bin Mehmed Tahir Efendi hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh mumaileyh Reşad 
Efendi’nin mabihi’z-zannı olan fiil-i mezkura mücasereti hakkında kanaat-bahş-ı vicdan olacak derecede delâil ve 
emarât-ı kanuniye tahassul edemediğinden makam-ı iddianın muvafık-ı kanun görülen talebi vechle beraetine vicahen 
ve müttefikan karar verildi: 25/11/1341 ve 1343

 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası: 157  ;  İlam Numarası: 147  ;  Heyet-i sabıka
Elaziz’de

Harekât-ı isyaniyeye bi’l-fiil iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Genc vilayetine 
tabi Oğnut nahiyesinin Haciyan karyesinden yetmiş yaşında rençber Hacı Ahmed bin Seyyid hakkında icra kılınan 
muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunun aleyh merkum Hacı Ahmed’in Türk memleketinin vilayât-ı şarkiyesi 
miyanında bulunan bazı aksâmını anavatandan tefrik ile müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesisi makâsıd-ı hainane 
ve iftirak-cûyanesiyle vukua getirilen şark hadise-i isyaniyesine bi’l-fiil iştirak ederek usat-ı bağiye ile birlikte Varto 
kasabası üzerine yapılan baskın harekâtında fiilen çalıştığı ve harekât-ı ihtilaliyenin zevali anına kadar kitle-i bağiye 
içerisinde bulunarak onların ef’al-i caniyanelerini i’dad ve teshil eylediği kendisinin huzur-ı mahkemede sarahaten 
mesbuk suret-i ifade ve itirafâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi delâil ve emarâtıyla mertebe-i vasıl ve ol 
suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olmuş ve iştirak-ı vakiinin cebr ve ikraha müstenid olduğu hakkında makam-ı def’de 
dermiyan ettiği tevilât: Kanunen müstelzim-i muafiyet olacak mahiyette sabit olamaması hasebiyle bi’l-bedahe vahi 
ve gayr-ı varid görülmüş olmasına binaen merkum Hacı Ahmed’in ol vechle yani Türk vatanının vilayât-ı şarkiye 
aksâmından bir kısmını anavatandan ayırarak müstakil bir Kürdistan Hükümeti teşkil ve tesisi âmâl ve makâsıd-ı 
leimanesiyle vücuda getirilen şark hadise-i ihtilaliyesinde hem-fiil olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan 
karar verildi. 25 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin
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Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyeti karar-gir olan merkum Hacı 
Ahmed’in hareket-i vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ fıkra-i 
mahsusası delaletiyle mabihi’t-tecrimi olan fiil-i aslinin temas ettiği kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına 
müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına tevfikan idamına kezalik vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı tefhim 
icra ve metn-i kanun kıraat ve inba olundu: 25 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 85
İlam Numarası : 148
Reis: Hacim Muhyiddinefendi, Aza: Lütfi Müfid Beyefendi, Aza: Ali Saib Beyefendi
Elaziz’de

Harekât-ı isyaniye ile alakadar olmak ve cebren gasb ve sirkat ve katl-i eşhas ve cerh ve tatil-i uzuv maddelerinden 
dolayı maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Varto’nun Kalçık karyesinden altmış iki yaşında rençber İsmail Ağa 
bin Hüseyin Seyyid Han ve Gestemerh [Gestemerd] karyesinden rençber altmış bir yaşında Kali Ağa bin Ali ve 
Keçan karyesinden yüz yaşında rençber Kürdiz Hüseyin bin Ali haklarında tevhid-i ceraim kaide-i kanuniyesine 
tevfikan icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunun aleyhimden merkumûndan Kali Ağa bin Ali ve 
Kürdiz Hüseyin bin Ali’nin: Türk Memleketinin bir kısmını idare-i hükümetten çıkararak müstakil bir Kürd Hükümeti 
tesis ve teşkil etmek hülyasıyla vücuda getirilen şark hadise-i isyaniyesine bi’l-fiil iştirak ile usat-ı bağiyenin Varto 
havalisinde gaye-i iftirak-cûyanelerini temin için icra-yı faaliyet ettikleri zamanda kendileri ile fiilen teşrik-i mesai 
ederek onların harekât-ı şekavetkaranelerini i’dad ve teshil eyledikleri gibi bundan maada mukaddema da bi’t-
tehevvür katl, bi’l-cebr leylen sirkat ve müsellahan gasb ve cerh ve tatil-i uzuv ve bi’t-taammüd katl-i eşhas ef’alinden 
dolayı mahakim-i adliye tarafından muhakemeleri bi’l-icra sübut-ı cürmlerine mebni suver-i muhtelife ile gıyaben 
mahkum oldukları kendilerinin huzur-ı mahkemede müevvelen mesbuk ikrar ve itirafâtı ve i’ta-yı hükme mezun 
heyât-ı adliye huzurunda muhallefen müstemi’ şuhûd-ı müteaddidenin ifadât ve ihbarâtı ve miyan-ı evrakta mevcut 
beş kıta muhakemât-ı gıyabiye zabıtnameleri ve zabıt varakası ve mühimmü’l-müfad mektup ile evrak-ı saire-i dava 
mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl kanaat ve karain-i katıa delâil ve emarâtıyla mertebe-i sübuta vasıl ve ol 
suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumân Kali Ağa bin Ali ve Kürdiz Hüseyin bin Ali’nin ol vechle 
ef’al-i mezkurenin failleri ve Türk vatanını parçalamak ve müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil etmek emeliyle vukua 
getirilen, hadise-i ihtilaliyenin hem-fiilleri olmak üzere mücrimiyetlerine ve diğer maznunun aleyh İsmail Ağa bin 
Hüseyin Seyyid Han’ın gerçi Varto’ya bi’l-vürud reisü’l-usat Şeyh Said’in damadı maslub Şeyh Abdullah ile ve diğer 
usat efrad ve rüesâsıyla temasta bulunduğu anlaşılmakta ise de işbu temasın gaye-i isyan ve ihtilali ihzar ve teshil ve 
temin gibi memnu’ gayelere müteveccih olduğu ve bi’l-ihtiyar Varto’ya geldiği hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne 
kafi edille ve emarât-ı katiye tahassul edememiş ve bu itibarla hareket-i vakıası müstelzim-i mücazât ahvâlden 
görülememiş olduğundan onun da adem-i mesuliyetine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-
yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 26 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Ali Saib Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Tevhid-i ceraim kaide-i kanuniyesine tevfikan 
muhakemeleri bi’l-icra ceraim-i muhtelifeden mücrimiyetleri karar-gir olan merkumân Kali Ağa bin Ali ve Kürdiz 
Hüseyin bin Ali’nin mabihi’t-tecrimleri olan ef’al-i cürmüye miyanında azam-ı cürm olan: İhtilal-i ahirde hem-fiil 
olmak cürmünden dolayı hareketlerine temas eden Kanun-ı Ceza’nın kırk beşinci maddesinin hem-fiillere müteferri’ 
fıkra-i rnahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının birinci faslına müzeyyel madde-i kanuniye ahkamına 
tevfikan idamlarına kezalik vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı tefhim icra ve metn-i kanun kıraat ve inba 
olundu. 26 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Lütfi Müfid Ali Saib Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 186
İlam Numarası : 149
Heyet-i sabıka
Elaziz’de

İsyanla alâkadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim olup mevkuf bulunan Çapakçur’un Garib karyesinden 
İmam kırk bir yaşında Mahmud bin Hasan ve kırk üç yaşında Hüseyin bin İsmail ve otuz dört yaşında Hasan bin 
Hüseyin ve kırk altı yaşında Emin bin İsmail ve Çapakçur’un Madraklı karyesinden elli yaşında İmam Monla Mehmed 
bin Mevlüd ve karye-i mezkure İbtidai Muallimi yirmi yedi yaşında muallim Şevket Efendi bin Mustafa ve Sivas’ın 
Niksar kazasından olup Çapakçur tahrirat katibi on dokuz yaşında 
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Nuri Efendi bin Hamdi Bey ve Çapakçur’un Dodan karyesinden otuz üç yaşında Muhtar Arif bin Mehmed ve otuz altı 
yaşında Osman bin İsmail ve on altı yaşında Memiş Mehmed bin Derviş ve yirmi dokuz yaşında Ahmed bin Hanefi 
ve yirmi dokuz yaşında Zufer bin Halil ve Çapakçur’un Tehman karyesinden otuz altı yaşında Mahmud bin Levend 
ve Çapakçur’un Ezen karyesinden otuz bir yaşında Hasan bin Şerif ve Çapakçur’un Bozatlı karyesinden otuz sekiz 
yaşında Fettah bin Mehmed ve Çapakçur’un Helsanlı? karyesinden yirmi yaşında Celid bin Halil haklarında icra 
kılınan muhakeme-i vicahiye ve aleniye neticesinde: Maznunun aleyhimden merkumûndan İmam Monla Mehmed bin 
Mevlüd ve muallim Şevket Efendi bin Mustafa’nın bazı aksâm-ı memâliki Türk vatanından ayırarak müstakil bir Kürd 
Hükümeti teşkil ve tesis gayesini istihdaf eden şark hadise-i isyaniyesini vücuda getiren mücrim-i asliyenin maksad ve 
gayeleri olan fiili teshil ve ikmale sebeb olacak mahiyette ef’al-i cürmüyeye ictisar eyledikleri şuhûd-ı müteaddidenin 
gerek Divan-ı Harb ve gerek istintaken mazbut ifadât-ı muhallefeleri ve kendilerinin huzur-ı mahkemede müevvelen 
mesbuk itirafâtı ve miyan-ı evrakta mevcut fezlekelerle evrak-ı saire-i dava mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl 
delâil ve emarât-ı muknia ile vasıl-ı mertebe-i sübut olmuş ve ika’ ettikleri ef’al-i mezkure-i memnuaya hadise-i 
isyaniyenin tevlid ettiği tazyik-i manevi ve müessirât-ı muhtelifenin taht-ı tesirinde olarak mücaseret eyledikleri 
cereyan-ı muhakemeden mütehassıl karain-i vicdaniye ile anlaşılmış olmasına mebni bu cihetin haklarında esbab-ı 
muhaffife-i takdiriyeden addedilmek üzere merkumân Mehmed bin Mevlüd ve Şevket Efendi bin Mustafa’nın ber-
vech-i meşruh şark hadise-i isyaniyesinde fer’an zî-medhal olmak fiilinin mürtekibi bulunmak üzere mücrimiyetlerine 
ve diğer maznunun aleyh tahrirat katibi Nuri Efendi bin Hamdi’nin mabihi’z-zannı olan ef’ale an-kastin veya bi’l-
ihtiyar iştiraki hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne kafi edille ve emarâtın adem-i tahassülüne mebni beraetine ve 
diğer maznunun aleyhimden Mahmud bin Hasan ve Hüseyin bin İsmail ve Hasan bin Hüseyin ve Emin bin İsmail ve 
Muhtar Arif bin Mehmed ve Osman bin İsmail ve Mehmed Memiş bin Derviş ve Ahmed bin Hanefi ve Zufer bin Ali 
ve Mahmud bin Levend ve Hasan bin Şerif ve Fettah bin Mehmed ve Celid bin Halil’in her ne kadar suver-i muhtelife 
ile usat miyanında birer müddet-i kalile bulundukları anlaşılmakta ise de işbu hareketlerinin salifü’z-zikr zaman ve 
muhit ile hadise-i bağiyenin tevlid ettiği müessirât içerisinde hadis bir fiil-i ıztırari olup binaberin bir kasd-ı mahsus-ı 
mücrimaneye makrun olarak vukua geldiği hakkında kanaat-bahş-ı vicdan edille ve emarâtın fıkdanına mebni onların 
da adem-i mesuliyetlerine ve beraet ve adem-i mesuliyetleri karar-gir olan merkumûnun sebeb-i aherden dolayı 
mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 28 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Ali Saib Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücriman-ı merkumân İmam Mehmed bin Mevlüd 
ve muallim Şevket Efendi bin Mustafa’nın mabihi’t-tecrimleri olan fiil-i aslinin temas ettiği Kanun-ı Ceza’nın kırk 
beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkra-i mahsusası delaletiyle kanun-ı mezkurun birinci babının 
birinci faslı zeyl-i ahiri ahkamına tevfikan onar sene müddetle muvakkaten küreğe konulmalarına ve fakat karar-ı 
mücrimiyette kayıt ve tasrih edilen esbab-ı muhaffife-i takdiriyenin vücuduna binaen kanun-ı mezburun kırk yedinci 
maddesi mucibince mukadder on sene kürek cezasının kale-bendliğe bi’t-tahvil bidayet-i tevkifleri olan 4 Mayıs 
341 tarihinden itibaren ve Mağnisa’da ikmal-i müddet-i mahkumiyet eylemek üzere üçer sene müddetle muvakkaten 
kale-bend edilmelerine ve mahiyet-i cürmüyelerine nazaran Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on dördüncü maddeleri 
mantukunca ikmal-i müddet-i mahkumiyetlerinden sonra vilayet-i mezkure haricine çıkamamak üzere zabıtaca 
nezaret altına alınmalarına kezalik vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı tefhim icra ve metn-i kanun kıraat ve 
inba olundu. 28 Teşrinisani 341 ve 343

 Ali Saib Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 124
İlam Numarası : 150
Reis: Hacim Muhyiddin Bey, Aza: Ali Saib Bey, Aza: Ali Avni Bey
Elaziz’de

Usata iltihak ve askerle müsademe ederek mecruhan derdest edildikleri iddiasıyla maznunun aleyhima olup 
mevkuf bulunun Lice’nin Karahasan mahallesinde mütevellid ve mukim elli beş yaşında katırcı Hacı Emin bin Ahmed 
ve Şaar mahallesinden mekkareci yirmi altı yaşında Ahmed bin Hüseyin haklarında icra kılınan muhakeme-i vicahiye 
neticesinde: Maznunun aleyhima Hacı Emin bin Ahmed ve Ahmed bin Hüseyin’in mabihi’z-zanları olan usata iltihak 
ve askerle bi’l-müsademe mecruhan derdest edildikleri hakkında temin-i vicdana kafi delâil ve emarâtın adem-i 
tahassülüne mebni beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı mevkuf bulunmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine vicahen 
ve müttefikan karar verildi. 29 Teşrinisani 341 ve 343

 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin
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Mahkeme Dosya Numarası : 276
İlam Numarası : 151
Reis: Hacim Muhyiddin, Aza: Ali Saib Bey, Aza: Ali Avni Bey
Elaziz’de

337 senesinde beray-ı tedib üzerlerine gönderilen bir yüzbaşı ile maiyeti efradından üç neferin şehadetinin 
ve dokuz neferin mecruhiyetinin fail-i müştereki olduğu iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Şırnaklı 
otuz yaşında rençber Ömer bin Hüsam hakkında icra kılınan muhakeme-i vicahiye neticesinde: Maznunun aleyh 
merkum Ömer bin Hüsam’ın 337 senesinde Şırnak’ta tekalif-i umumiye-i devletin tahsil ve cibayeti teşebbüsüne 
karşı mahall-i mezkurda vukua gelen hadise üzerine gönderilen Müfreze Kumandanı Yüzbaşı Niyazi Efendi ile 
maiyeti efradından üç neferin şehadetine ve dokuz neferin mecruhiyetine sebep olan harekât ve ef’al-i cürmüyeyi 
ika’ eden eşhas-ı müteaddide içerisinde bulunduğu merkumun mukaddema Siird Cinayet Mahkemesince icra kılınan 
muhakemesi neticesinde sübut-ı cürmüne mebni gıyaben on beş sene müddetle küreğe vaz’ına dair müttehaz 17 Şubat 
1341 tarihli kararı havi muhakeme zabıtnameleri müfad ve mazmunâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi ve 
cereyan-ı muhakemeden mütehassıl edille ve karain-i katıa ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye 
hasıl olduğundan merkum Ömer bin Hüsam’ın Kuvve-i Te’dibiye Kumandanı Yüzbaşı Niyazi Efendi ile efrad-ı 
askeriyeden üç neferin şehadetinin ve dokuz neferin mecruhiyetinin fail-i müştereki olmak üzere mücrimiyetine 
vicahen ve müttefikan karar verildi. 29 Teşrinisani 341 ve 343

 Aza Aza Reis
 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimiyeti karar-gir olan merkum Ömer bin 
Hüsam’ın harekât-ı vakıasına tevafuk eden Kanun-ı Ceza’nın yüz yetmiş dördüncü maddesi delaletiyle kanun-ı 
mezkurun yüz sekseninci maddesinin fıkra-i ahiresi ahkamına tevfikan ve Denizli Hapishanesinde ikmal-i müddet-i 
mahkumiyet eylemek üzere on sene müddetle küreğe konulmasına ve fakat merkumun işbu cürmü 26 Kanunıevvel 
1339 tarih ve 391 numaralı Aff-ı Umumi Kanunu’nun tarih-i neşrinden mukaddem ika’ edilmiş olduğu cihetle kanun-ı 
mezkur hükmüne tatbikan mukadder cezanın nısfının tenziliyle mütebaki beş sene müddetle küreğe vaz’ına ve 
mevkuf kaldığı müddetin mahkumun bih müddet-i cezaiyeden tenziline ve mahiyet-i cürmüyesine nazaran kanun-ı 
mezkurun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddet-i mahkumiyetten sonra zabıtaca nezaret 
altına alınarak vilayet-i mezkure haricine çıkarılmamasına ve kezalik vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı 
tefhim icra ve metn-i kanun kıraat ve inba olundu. 29 Teşrinisani 341 ve 343

 Aza Aza Reis
 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 141
İlam Numarası : 152
Heyet-i sabıka 
Elaziz’de

İngilizler nam ve hesabına casusluk ettiği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Kerkük’ün Hamal 
mahallesinde mütevellid ve mukim kırk yaşında çaycı Muhyiddin bin Abbas hakkında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Merkum Muhyiddin bin Abbas’ın mabihi’z-zannı olan İngilizler nam ve hesabına casusluk yaptığı 
hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne kafi edille ve emarât-ı kat’iye mevcut olmadığından beraetine ve sebeb-i aherden 
dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde tahliye-i sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi: 30 Teşrinisani 341 ve 343

 Aza Aza Reis
 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 221
İlam Numarası : 153
Heyet-i sabıka 
Elaziz’de

Müfreze-i askeriyenin eslihasını yağma fiiliyle alakadar olmak maddesinden maznunun aleyh olup mevkuf 
bulunan Diyarbekir’in Çaruği karyesinden yirmi sekiz yaşında bakkal Derviş bin Abdullah ve yirmi dokuz yaşında 
zürra Yusuf bin Abdullah ve Diyarbekir’in Kazıktepe karyesinden kırk iki yaşında Fettah Safi bin Ahmed ve yirmi 
iki yaşında Ali Maho Çeto ve Diyarbekir’in Çaruği karyesinden kırk bir yaşında Ali bin Mehmed Hamid haklarında 
icra kılınan muhakeme neticesinde maznunun aleyhimden merkumûndan Derviş bin Abdullah ve Yusuf bin Abdullah 
ve Ali Memi Çeto ve Ali bin Mehmed Hamid’in esliha-i miriyeden olup el-yevm mahkemede mevcut bulunan üç 
adet eslihayı alıp satmak fiiline mücaseretleri kendilerinin huzur-ı mahkemede mesbuk suret-i ifade-i müdafâtı ve 
evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesi ve cereyan-ı muhakemeden mütehassıl delâil ve karain ile sabit olduğundan 
hareket-i vakıalarına temas eden Kanun-ı Ceza’nın yüz altmış altıncı maddesi zeyl-i muaddeli hükmüne tevfikan ve 
Çorum Hapishanesinde ikmal-i müddet-i mahkumiyet etmek üzere birer sene müddetle hapislerine ve onar lira ceza-yı 
nakdinin tahsiline ve derdest 
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edilen silahların müsaderesine ve kanun-ı mezkurun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i 
müddet-i mahkumiyetten sonra Çorum’da zaptiye nezareti altında bulundurulmalarına ve mevkuf kaldıkları müddetin 
mahkumun bih müddet-i cezaiyeden tenziline ve diğer maznunun aleyh Fettah Safi bin Ahmed’in mabihi’z-zannı olan 
fiil-i mezkura mücasereti hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne kafi edille ve emarâtın adem-i tahassulüne mebni 
onun da beraetine ve sebeb-i ahere mebni mevkuf değilse ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı 
tefhim icra kılındı. 30 Teşrinisani 1341 ve 1343

 Aza Aza Reis
 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 209
İlam Numarası : 154
Reis: Hacim Muhyiddin Bey, Aza: Ali Saib Bey, Aza: Ali Avni Bey
Elaziz’de

İsyana iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup vadi-i firarda bulunan Palulu Yusuf ve merkum Yusuf’un 
derdestine mani olmak maddesinden maznun Elaziz’in Saray karyesinden İçme Nahiyesi Müdürü otuz iki yaşında 
İsmail Efendi bin Mustafa ve yine usata casusluk etmek fiiliyle maznunun aleyhim ve mevkuf Elaziz’in Şeyhhacı 
karyesinden altmış yaşında rençber Artin veled-i Bağdik ve yirmi altı yaşında rençber Hamparsum veled-i Karaman 
ve on dokuz yaşında Poso veled-i Agob ve müfrezeye teşhir-i silah etmek fiiliyle maznunun aleyhima ve keza mevkuf 
Elaziz’in Alişam karyesinden Ahmed bin Hüseyin ve elli sekiz yaşında Hüseyin bin Hacı Ali haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimden Alişamlı jandarma Ahmed bin Hüseyin’in memuren Elaziz’e geldiği 
halde o esnada, isyan dolayısıyla muhitte vukua gelen karışıklıktan bi’l-istifade kıtasına avdet ve iltihak etmemek 
suretiyle vazifesini su-i istimal eylediği: Kendisinin huzur-ı mahkemede mesbuk suret-i ifade ve müdafâtı ve evrak-ı 
dava mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl edille ve emarât-ı kanuniye sabit olduğundan hareketine tevafuk eden 
Kanun-ı Ceza’nın yüz ikinci maddesinin ikinci zeyli hükmüne tevfikan bidayet-i tarih-i tevkifinden itibaren üç mah 
müddetle hapsine ve müddet-i mevkufiyeti işbu cezaya kafi gelmiş ise tahliye-i sebiline ve diğer maznunun aleyhimden 
Nahiye Müdürü İsmail Efendi bin Mustafa ve Artin veled-i Bağdik ve Hamparsum veled-i Karaman ve Poso veled-i 
Agob ve Hüseyin bin Hacı Ali ve firari Palulu Yusuf’un mabihi’z-zanları olan ef’ale mücaseretleri hakkında temin-i 
vicdana kafi edile ve emarât-ı kat’iyenin adem-i tahassulüne mebni onların da beraetlerine ve sebeb-i aherden dolayı 
mevkuf bulunmadıkları takdirde ihla-yı sebillerine vicahen ve müttefikan karar verildi. 30 Teşrinisani 1341

 Aza Aza Reis
 Avni Ali Saib Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 266
İlam Numarası : 155
Reis: Hacim Muhyiddin Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey, Aza: Ali Avni Bey
Elaziz’de

İsyana iştirak eyledikleri iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Hınıslı kırk altı yaşında Derviş oğlu 
Abdullah ve Hınıs’ın Burhan karyesinden otuz sekiz yaşında Hacı oğlu Diyadin haklarında icra kılınan muhakeme 
neticesinde: Maznunun aleyhima Abdullah bin Derviş ve Diyadin bin Hacı’nın şark hadise-i isyaniyesinin fail-i 
aslilerinden bulunan Hasenanlı Halid ve Zerikanlı Kerem’in emir ve kumandasında çalışmak suretiyle isyanın 
istihdaf ettiği gayenin teshil-i vukuuna sarf-ı mesai ettikleri: Kendilerinin merkumân Kerem ve Hasenanlı Halid ile 
İran hududunda vaki’ müsademât esnasında derdest edildikleri hakkındaki akib-i vakada mehuz ifadât-ı evveliyeleri 
mefhumu ile esna-yı muhakemede mesbuk ifadeleri arasında vukua gelen tebayün ve her iki ifadâtın ihtiva ettiği 
ikrar-ı müevvel ve maznunlardan Abdullah’ın hadd-i zatında Kerem’in hizmetkarı olduğunu ikrar etmesi gibi delâil-i 
muknia ve müteaddide ve muhakemenin cereyan-ı umumisinden mütehassıl karain ve emarât ile mertebe-i sübuta vasıl 
ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olmuş ve ancak merkumânın her ikisinin hasbe’l-cehale hareket-i vakıalarının 
isdihdaf ettiği gaye-i hakikiyeyi idrake muktedir olamamak ve isyan-ı zailin devamı müddetince Kerem ve Halid gibi 
iki sergerde-i usatın tesir-i manevisi altında harekete kısmen mecbur olmak gibi hâlâtın haklarında esbab-ı muhaffife-i 
takdiriyeden addedilmek üzere merkumânın ol vechle ihtilal-i zailin fer’an zî-medhali olmak üzere mücrimiyetlerine 
vicahen ve müttefikan karar verildi. 1 Kanunıevvel 1341 ve 1343

 Aza Aza Reis
 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin
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Cihet-i cezaiyeleri hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrimân-ı merkumân Abdullah bin Derviş ve 
Diyadin bin Hacı’nın mabihi’t-tecrimleri olan fiil-i aslinin temas ettiği Kanun-ı Ceza’nın birinci babının birinci faslının 
zeyl-i ahiri delaletiyle kanun-ı mezkurun kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkra-i mahsusası 
ahkamına tevfikan onar sene müddetle küreğe konulmalarına ve ancak karar-ı mücrimiyette de kayıt ve tasrih edildiği 
vechle merkumândan Abdullah’ın esasen Kerem’in hizmetkarı bulunması ve Diyadin’in isyanın muhit itibariyle 
yaptığı tesir-i maneviye kendisini kaptırdığı anlaşılmış ve bu husus heyet-i hakimece esbab-ı muhaffife-i takdiriyeden 
görülmüş olmakla Kanun-ı Ceza’nın kırk yedinci maddesi hükmüne tatbikan ve Bozok’ta ikmal-i müddet-i mahkumiyet 
eylemek üzere mukadder onar sene kürek cezasının üçer sene kale-bendliğe tenziline ve mahiyet-i cürmüyelerine 
nazaran kanun-ı mezburun on üçüncü ve on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddet-i mahkumiyetten sonra 
vilayet-i mezkure haricine çıkamamak üzere zaptiyece nezaret altına alınmalarına kezalik vicahen ve müttefikan karar 
verilerek usul-ı tefhim icra ve metn-i kanun kıraat ve inba olundu: 1 Kanunıevvel 1341 ve 1343

 Aza Aza Reis
 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 78
İlam Numarası : 156
Reis: Hacim Muhyiddin Bey, Aza: Ali Avni Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey
Elaziz’de

Usata iltihak ve bi’l-fiil Hınıs baskınına iştirak eylediği iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan Hınıs’ın 
Parmaksızkom karyesinden altmış yaşında Ali Bey bin Sofu Bey hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyh Ali Bey bin Sofu Bey’in mabihi’z-zannı olan: Usata iltihak ve Hınıs baskınına iştirak eylediği 
hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne kafi edille ve emarâtın adem-i tahsssuluna mebni beraetine ve sebeb-i aherden 
dolayı mevkuf bulunmadığı takdirde ihla-yı sebiline vicahen ve müttefikan karar verildi. 1 Kanunıevvel 1341 ve 1343

 Aza Aza Reis
 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Mahkeme Dosya Numarası : 219
İlam Numarası : 157
Heyet-i sabıka 
Mülahazât : Tevkifi 16 Haziran 341
Elaziz’de

İsyana iştirak ve esliha deposunu yağma etmek fiillerinden dolayı maznunun aleyh olup mevkuf bulunan an-asl 
Palu’nun Teke karyesinden ve el-yevm Elaziz’in Hüseynik karyesinde mukim yirmi iki yaşında Keko bin Veli hakkında 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyh merkum Keko bin Veli’nin usat-ı bağiyenin Elaziz’e vürud ve 
Hüseynik karyesindeki esliha deposunu yağma ettikleri esnada kendisinin de kasd-ı teneffu’ ile mezkur yağmaya 
iştirakle esliha deposundan bir tüfenk ve bir sandık cephane sirkat eylediği: Şuhûdun esna-yı muhakemede kıraat 
edilen ifadât-ı mazbutası ve maznunun mahiyet-i ifadâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl 
edille ve karain-i kanuniye ile sabit olduğundan merkumun ol vechle esliha deposunun yağmasına iştirak fiilinin 
mürtekibi olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan karar verildi. 1 Kanunıevvel 341

 Aza Aza Reis
 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin

Cihet-i cezaiyesi hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Keko bin Veli’nin hareket-i 
vakıasının temas ettiği Askeri Ceza Kanunnamesi’nin yüz yetmiş ikinci maddesi hükmüne tevfikan Kayseri’de 
ikmal-i müddet etmek üzere üç sene müddetle kale-bend edilmesine ve Kanun-ı Ceza’nın on üçüncü ve on dördüncü 
maddeleri mucibince ikmal-i müddet-i mahkumiyetten sonra vilayet-i mezkure haricine çıkmamak üzere zaptiye 
nezareti altında bulundurulmasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verilerek usul-ı tefhim icra ve metn-i kanun 
kıraat ve inba olundu. 1 Kanunıevvel 1341 

 Aza Aza Reis
 Avni Lütfi Müfid Hacim Muhyiddin
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Mahkeme Dosya Numarası : 300
İlam Numarası : 158
Reis V.: Ali Saib Bey, Aza: Ali Avni Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey
Elaziz’de

Şeyh Said çetesine iltihak ve harbe iştirakle mecruh düştüğü iddiasıyla maznunun aleyh olup mevkuf bulunan 
Lice’nin Kürtek mahallesinden 313 tevellüdlü Hasan oğlu Musa hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde: 
Maznunun aleyh merkum Musa bin Hasan’ın: Türk vatanını parçalamak ve müstakil bir Kürd Hükümeti teşkil ve tesis 
etmek: Âmâl ve makâsıd-ı iftirak-cûyanesiyle kıyam ve isyan eden usat-ı bağiye efradı miyanında kıtaat-ı askeriye ile 
müsademeye iştirak ve bu suretle rüesâ-yı usatın maksat ve gayeleri olan fiil-i hainanenin izhar ve ikmaline sa’i olduğu 
kendisinin iki tabip tarafından tanzim edilen raporla tesbit edildiği vechle küçük çaplı harb silahı ile sağ kolundan 
mecruh olmuş bulunması ve suret-i ifade ve müdafaâtı ve evrak-ı dava mündericât-ı umumiyesinden mütehassıl edille 
ve karain ile mertebe-i sübuta vasıl ve ol suretle kanaat-ı vicdaniye hasıl olduğundan merkumun ol vechle: Vatanın 
inkısamını müeddi Kürd harekât-ı ihtilaliyesinde fer’an zî-medhal olmak üzere mücrimiyetine vicahen ve müttefikan 
karar verildi. 2 Kanunıevvel 1341 ve 343

 Aza Aza Reis Vekili
 Avni Lütfi Müfid Ali Saib 

Cihet-i cezaiye hakkında dahi müzakere-i keyfiyet olundukta: Mücrim-i merkum Musa bin Hasan’ın mabihi’t-
tecrimi olan fiil-i aslinin temas ettiği Kanun-ı Ceza’nın birinci babının birinci faslının zeyl-i ahiri delaletiyle kanun-ı 
mezkurun kırk beşinci maddesinin fer’an zî-medhallere müteferri’ fıkra-i mahsusası hükmüne tevfikan bidayet-i 
tevkifi olan 21 Mayıs 1341 tarihinden itibaren ve Kırşehir Hapishanesinde ikmal-i müddet-i mahkumiyet eylemek 
üzere on beş sene müddetle küreğe konulmasına ve mahiyet-i cürmüyesine nazaran kanun-ı mezburun on üçüncü ve 
on dördüncü maddeleri mucibince ikmal-i müddetten sonra vilayet-i mezkure haricine çıkamamak üzere zaptiyece 
nezaret altına alınmasına kezalik vicahen ve müttefikan karar verildi. 2 Kanunıevvel 341 ve 1343

 Aza Aza Reis Vekili
 Avni Lütfi Müfid Ali Saib 

Mahkeme Dosya Numarası : 376
İlam Numarası : 159
Reis V. : Ali Avni Bey, Aza: Ali Saib Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey
Elaziz’de

Kürd harekât-ı isyaniyesiyle alakadar oldukları iddiasıyla maznunun aleyhim ve gayr-ı mevkuf bulunan Kozan 
vilayetinin Çeçen karyesinden rençber altmış beş yaşında Kel Murad nam-ı diğeri Deli Murad bin Küçük ve yirmi 
sekiz yaşında Reşid bin Abdulkerim ve Göksun kazasının Çardak karyesinden elli bir yaşında Topal İbrahim Efendi 
bin Hacı Mesud Efendi ve Göksun’da mukim otuz sekiz yaşında Maraş Mebus-i sabıkı Arslan Bey bin Abdullah ve 
yine Çeçen karyesinden otuz üç yaşında Kuddusi bin Cihan Bey haklarında kısmen vicahi ve kısmen gıyabi olarak 
icra kılınan muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimûn mumaileyhimûnun mabihi’z-zanları olan Kürd harekât-ı 
isyaniyesiyle alakadar oldukları hakkında kanaat-ı vicdaniye husulüne kafi edille ve emarât-ı katiyenin adem-i 
tehassuluna mebni beraetlerine: Maznunlardan Kuddusi ve Topal İbrahim ile Arslan Bey haklarında vicahen ve 
diğerleri hakkında gıyaben ve müttefikan karar verildi: 2 Kanunıevvel 1341

 Aza Aza Reis Vekili
 Lütfi Müfid Ali Saib

Mahkeme Dosya Numarası : 314
İlam Numarası : 160
Reis V. : Ali Saib Bey, Aza: Ali Avni Bey, Aza: Lütfi Müfid Bey
Elaziz’de

İsyana iştirak ve İkinci Alaydan iki neferi şehit ettikleri iddasıyla maznunun aleyhima olup mevkuf bulunan 
Eğil nahiyesinin Basraf karyesinden Ali oğlu Mehmed ve Mehmed Kahya torunu Mehmed haklarında icra kılınan 
muhakeme neticesinde: Maznunun aleyhimanın mabihi’z-zanları olan isyan-ı zaileye iştirak ve iki neferi şehit 
eyledikleri hakkında kanaat-ı vicdaniyeyi temin eder delâil ve emarâtın adem-i tahassülüne mebni beraetlerine ve 
sebeb-i aherle mevkuf bulunmadıkları takdirde tahliye-i sebillerine vicahen ve ekseriyetle karar verildi: 2 Kanunıevvel 
341

 Aza Aza Reis Vekili
 Avni Bence bu işin faili oldukları kanaati Ali Saib 
  vardır, tecziyeleri taraftarıyım. 
  Lütfi Müfid
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Mahkeme Zabıtnamesi Olmayan Kararların Listesi

Karar No Esas No Açıklama

83 166-167 06.03.1927 tarihinde Havali Kumandanlığına verilmiştir.

86 110 06.03.1927 tarihinde Havali Kumandanlığına verilmiştir.

92 14 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

93 86 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

94 136 03.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

95 57 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

96 151 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

97 153 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

98 127 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

100 118 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

101 121 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

102 144 03.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

103 146 03.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

104 226 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

105 63 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

106 233 02.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

107 75 30.09.1341 tarihinde Müddei-i umumiliğe verilmiştir.

113 264-138-106-107-103 06.03.1927 tarihinde Havali Kumandanlığına verilmiştir.

127 343 10.12.1341 tairhinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

131 257 06.03.1927 tarihinde Havali Kumandanlığına verilmiştir.

132 283 13.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

133 284 13.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

134 303 13.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir. 

137 203 326 Numaralı kararın zabtı ile birlikte düzenlenmiştir.

139 133 26.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.

140 196 26.09.1341 tarihinde Müddei-i Umumiliğe verilmiştir.



716

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 73 Jandarma Çermikli Hamdi bin Hasan Hakkında Zabıtname



717

Şark İstiklal Mahkemesi



718

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 74 Jandarma Çermikli Mustafa bin Hüseyin Hakkında Zabıtname



719

Şark İstiklal Mahkemesi



720

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 75 Jandarma Onbaşısı Çermikli İbrahim bin Mehmed Hakkında Zabıtname



721

Şark İstiklal Mahkemesi



722

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 76 Kasap Süleyman bin Musa Hakkında Zabıtname



723

Şark İstiklal Mahkemesi



724

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



725

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 77 Faris bin Şemdin ve Memiş bin Hasan Haklarında Zabıtname



726

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



727

Şark İstiklal Mahkemesi



728

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



729

Şark İstiklal Mahkemesi



730

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 78 Çapakçurlu Hamid bin Arab Abdi Hakkında Zabıtname



731

Şark İstiklal Mahkemesi



732

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



733

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 79 Eleşkirdli Murad oğlu Muhyiddin ve Malatyalı Osman oğlu Ahmed 
Haklarında Zabıtname



734

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



735

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 80 Abid bin Mevlüd Hakkında Zabıtname



736

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



737

Şark İstiklal Mahkemesi



738

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 81 Zülkifl bin Abdullah Bey ve Maden Mahkeme-i Adliye Odacısı  
Mehmed oğlu Hüseyin Haklarında Zabıtname



739

Şark İstiklal Mahkemesi



740

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



741

Şark İstiklal Mahkemesi



742

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 82 Sekratlı Mustafa oğlu Mehmed Hakkında Zabıtname



743

Şark İstiklal Mahkemesi



744

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



745

Şark İstiklal Mahkemesi



746

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 84 Liceli Galib bin Fettah Hakkında Zabıtname



747

Şark İstiklal Mahkemesi



748

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 85 Liceli Hakkı Bey bin Mahmud Hakkında Zabıtname



749

Şark İstiklal Mahkemesi



750

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



751

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 87 Mustafa bin Şeyh İsmail Hakkında Zabıtname



752

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



753

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 88 Elaziz Vali-i sabıkı Hilmi Bey ve On Yedinci Liva Kumandan-ı Sabıkı 
Miralay Osman Arif Bey bin Şeyh Hasan Efendi Haklarında Zabıtname



754

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



755

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 89 Urfalı Abdulvahap Bey bin Bekir, Bekir Bey bin Mehmed, Sino bin Begzo 
ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



756

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



757

Şark İstiklal Mahkemesi



758

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



759

Şark İstiklal Mahkemesi



760

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



761

Şark İstiklal Mahkemesi



762

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



763

Şark İstiklal Mahkemesi



764

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



765

Şark İstiklal Mahkemesi



766

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



767

Şark İstiklal Mahkemesi



768

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



769

Şark İstiklal Mahkemesi



770

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



771

Şark İstiklal Mahkemesi



772

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



773

Şark İstiklal Mahkemesi



774

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



775

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 90 Mülazım-ı evvel Vanlı Derviş Efendi bin Edhem, Sadık Çavuş bin Ahmed, 
Yunus Çavuş bin Ali ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



776

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



777

Şark İstiklal Mahkemesi



778

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 91 Koği Karyesinden Hacı Hüseyin Efendi bin Hacı Resul, Pirinçcizade Sıdkı, 
Avineli Kamil, Müftü Muhyiddin, Cevvi bin Fettah ve Rüfekası Haklarında 
Zabıtname



779

Şark İstiklal Mahkemesi



780

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



781

Şark İstiklal Mahkemesi



782

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



783

Şark İstiklal Mahkemesi



784

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



785

Şark İstiklal Mahkemesi



786

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



787

Şark İstiklal Mahkemesi



788

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



789

Şark İstiklal Mahkemesi



790

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



791

Şark İstiklal Mahkemesi



792

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



793

Şark İstiklal Mahkemesi



794

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



795

Şark İstiklal Mahkemesi



796

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



797

Şark İstiklal Mahkemesi



798

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



799

Şark İstiklal Mahkemesi



800

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



801

Şark İstiklal Mahkemesi



802

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



803

Şark İstiklal Mahkemesi



804

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



805

Şark İstiklal Mahkemesi



806

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



807

Şark İstiklal Mahkemesi



808

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



809

Şark İstiklal Mahkemesi



810

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



811

Şark İstiklal Mahkemesi



812

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



813

Şark İstiklal Mahkemesi



814

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



815

Şark İstiklal Mahkemesi



816

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



817

Şark İstiklal Mahkemesi



818

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



819

Şark İstiklal Mahkemesi



820

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



821

Şark İstiklal Mahkemesi



822

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



823

Şark İstiklal Mahkemesi



824

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



825

Şark İstiklal Mahkemesi



826

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



827

Şark İstiklal Mahkemesi



828

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



829

Şark İstiklal Mahkemesi



830

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



831

Şark İstiklal Mahkemesi



832

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



833

Şark İstiklal Mahkemesi



834

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



835

Şark İstiklal Mahkemesi



836

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



837

Şark İstiklal Mahkemesi



838

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



839

Şark İstiklal Mahkemesi



840

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



841

Şark İstiklal Mahkemesi



842

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



843

Şark İstiklal Mahkemesi



844

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



845

Şark İstiklal Mahkemesi



846

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



847

Şark İstiklal Mahkemesi



848

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



849

Şark İstiklal Mahkemesi



850

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



851

Şark İstiklal Mahkemesi



852

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



853

Şark İstiklal Mahkemesi



854

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



855

Şark İstiklal Mahkemesi



856

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



857

Şark İstiklal Mahkemesi



858

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



859

Şark İstiklal Mahkemesi



860

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 99 Jandarma Yusuf oğlu Rıza, Hanili Şefik, Diyarbekirli Abdulkadir, Rıza ve 
Ömer Haklarında Zabıtname



861

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 108 Hanili Rıza bin Mehmed, Ömer bin Mehmed Ali, Liceli Hüseyin bin 
Ahmed Haklarında Zabıtname



862

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



863

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 109 Çemişkezekli Rıza bin Ali, Ahmed bin Hasan, Elazizli Abdulkadir bin 
Osman, Firari Emin bin Bekir ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



864

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



865

Şark İstiklal Mahkemesi



866

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 110 Birecik Mahkemesi Müddei-i Umumisi Asaf Bey bin Hasan Hakkında 
Zabıtname



867

Şark İstiklal Mahkemesi



868

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



869

Şark İstiklal Mahkemesi



870

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



871

Şark İstiklal Mahkemesi



872

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



873

Şark İstiklal Mahkemesi



874

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 111 Şemseddin bin Mahmud Hakkında Zabıtname



875

Şark İstiklal Mahkemesi



876

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 112 Jandarma Seyfi bin Mehmed Hakkında Zabıtname



877

Şark İstiklal Mahkemesi



878

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 114 Gerdiz Mehmed bin Tercanlı Abdulkadir Hakkında Zabıtname



879

Şark İstiklal Mahkemesi



880

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 115 Emin bin Arif Hakkında Zabıtname



881

Şark İstiklal Mahkemesi



882

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 116 Liceli Abdullah bin Salih Bey Hakkında Zabıtname



883

Şark İstiklal Mahkemesi



884

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 117 Malazgirtli Hamza bin İsa Hakkında Zabıtname



885

Şark İstiklal Mahkemesi



886

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 118 Çerkes bin Halil Hakkında Zabıtname



887

Şark İstiklal Mahkemesi



888

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 119 Ömer bin Fethullah Hakkında Zabıtname



889

Şark İstiklal Mahkemesi



890

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 120 Hamza bin Faro Hakkında Zabıtname



891

Şark İstiklal Mahkemesi



892

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 121 Darahini Eşrafından Mehmed Ağa bin Hacı Mustafa Ağa Hakkında 
Zabıtname



893

Şark İstiklal Mahkemesi



894

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 122 Katip Zeki Efendi bin Liceli Abdurrahman Hakkında Zabıtname



895

Şark İstiklal Mahkemesi



896

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



897

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 123 Mehmed Bey bin Ahmed, Ali oğlu Bahri ve Ahmed oğlu İbrahim 
Haklarında Zabıtname



898

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



899

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 124 Hınıs Mektep Muallimi Bahri Efendi bin Müştak Hakkında Zabıtname



900

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



901

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 125 Çapakçur Mal Müdürü Yusuf Ziya Efendi bin İsmail, Mal Müdür Muavini 
Sıdkı Efendi bin Abdullah, Maliye Tahsil Memuru Vanlı Halid Efendi bin 
Mahmud, Başçavuş Muşlu Şevket bin Halid Haklarında Zabıtname



902

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



903

Şark İstiklal Mahkemesi



904

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 126 Tatarzade Fahri bin Mehmed Hakkında Zabıtname



905

Şark İstiklal Mahkemesi



906

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 128 Kerküklü Süvari Çavuşu Tahir bin Şerif Hakkında Zabıtname



907

Şark İstiklal Mahkemesi



908

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

KARAR 129 Erzincanlı Kigork Veled-i Harar Hallacyan Hakkında Zabıtname



909

Şark İstiklal Mahkemesi



910

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



911

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 130 Kafkasyalı Mehmed Nuri bin Hüseyin Bey Hakkında Zabıtname



912

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



913

Şark İstiklal Mahkemesi



914

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



915

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 135 "Sebilürreşad Muharriri Eşref Edib bin İslam, Tevhid-i Efkâr Muharriri 
Velid Bey bin Ebuzziya Tevfik Bey, Son Telgraf Muharriri Sadir Edhem Bey 
bin İbrahim Edhem ve Rüfekası Haklarında Zabıtname"



916

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



917

Şark İstiklal Mahkemesi



918

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



919

Şark İstiklal Mahkemesi



920

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



921

Şark İstiklal Mahkemesi



922

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



923

Şark İstiklal Mahkemesi



924

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



925

Şark İstiklal Mahkemesi



926

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



927

Şark İstiklal Mahkemesi



928

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



929

Şark İstiklal Mahkemesi



930

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



931

Şark İstiklal Mahkemesi



932

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



933

Şark İstiklal Mahkemesi



934

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



935

Şark İstiklal Mahkemesi



936

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



937

Şark İstiklal Mahkemesi



938

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



939

Şark İstiklal Mahkemesi



940

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



941

Şark İstiklal Mahkemesi



942

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



943

Şark İstiklal Mahkemesi



944

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



945

Şark İstiklal Mahkemesi



946

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



947

Şark İstiklal Mahkemesi



948

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



949

Şark İstiklal Mahkemesi



950

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



951

Şark İstiklal Mahkemesi



952

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



953

Şark İstiklal Mahkemesi



954

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



955

Şark İstiklal Mahkemesi



956

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



957

Şark İstiklal Mahkemesi



958

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



959

Şark İstiklal Mahkemesi



960

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



961

Şark İstiklal Mahkemesi



962

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



963

Şark İstiklal Mahkemesi



964

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



965

Şark İstiklal Mahkemesi



966

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



967

Şark İstiklal Mahkemesi



968

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



969

Şark İstiklal Mahkemesi



970

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



971

Şark İstiklal Mahkemesi



972

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



973

Şark İstiklal Mahkemesi



974

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



975

Şark İstiklal Mahkemesi



976

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



977

Şark İstiklal Mahkemesi



978

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



979

Şark İstiklal Mahkemesi



980

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



981

Şark İstiklal Mahkemesi



982

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



983

Şark İstiklal Mahkemesi



984

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



985

Şark İstiklal Mahkemesi



986

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



987

Şark İstiklal Mahkemesi



988

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



989

Şark İstiklal Mahkemesi



990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



991

Şark İstiklal Mahkemesi



992

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



993

Şark İstiklal Mahkemesi



994

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



995

Şark İstiklal Mahkemesi



996

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



997

Şark İstiklal Mahkemesi



998

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



999

Şark İstiklal Mahkemesi



1000

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



1001

Şark İstiklal Mahkemesi

KARAR 136 Bağdadlı Abdurrezzak bin Seyyid Süleyman ve Trablusşamlı Mahmud bin 
Sofizade Abdullah ve Rüfekası Haklarında Zabıtname



1002

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı



1003

Şark İstiklal Mahkemesi



1004
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