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OSMANU DEVLETİNDE HUKUK ·KAtDELERlNtN : GELİŞİMİ · 
VE TANZiMAT'DAN ~ONRAKl UYGULANIŞI · . 

İbrahini Sivrikaya 

Hukuk kaideleri gere}< topluluklar arasıQda gerekse fenler arasındaki 
düzeni sağlamak iÇin konulmuştur.' Tarihi gelisiiDi içerisinde . Önceleri dine 
bağlı ola.D: bu k~deler, ~~~~ları Avrupa huku~Çuları ·.y~ dü.şUnfuleri tarafuı: 
dan günün ihtiyaçlarına göre değiştirilmesi . öngörülmüş ve bu·. yolda çalış
malar ·yapılmıstü-. Bu yoğun çalısmalar sonucu çok 'sayıda görlLs ve iyi' ol
dukları öne stlrülen !;>irçok hu~k kaldeleri tatb.ikata konulmuş' ~ncaK; : bir.. 
süre ·sonra tekrar başka k~deler ile_.yü~ürlükt~n kald~$uştir. Denileqiilr -ki 
her kon~~ kaide o günün en iyi kaiıiesi ·olara~ .6ne sürıninüş fakat :zama-
nın çarkları arasında değerini yitirmiştir. · · · ·. , . ·. . · 

Avrupalı devletler, Osmanlı hukuk ketidelerini adil bulıİınarak, hıristi
yan tebaaya baskı yapıl~ığını, bu sebepten ~anwı,ların .ve mu,hakeme usulü
nün değiştirilmesini istiyorl~rdı. Nitekim bu .istekleri '(Tanzimat-ı· Hayriye=. 
Gülhane Hatt-ı. Humayunu) il~ gerçekleşti. · Ne var ki Rünkar ın· büyük bir 
iyi niyetle çıkardığı bu ferman yine Avrupalıların . tahriki ile Osmanlı ·im
paratorluğundak.i: · hırıstiyan :tebaaya ihl~l ettirildi. Balkanlardaki hırıstiyan 
tebaanın çıkardığı çeşitli olaylar karşısında bile, imp_ara~orluk, kanunları tat-· 
bikte _hukuki ~lmayan yola sapn:ıadi. · · · · · 

. i ·· . : . 

Bunun böyle olduğunu daha iyj' anlıyab~ek' için ilk oİarak tanzimat-· 
tan önceki mahkeme ikinci olarak ' ta tanzimattan sönraki mahkeme ve·· bu-
na iliş~ · bir .belgeyi görelim. .... • · ··. 

T~i~attan. önce Osmanlılarda~ şer'! ye · Ör~( d~valarih. gÖİiildüğü v~ 
sonuca bağla'ndiğı yere,_ KantıP-ria~eler ve ·resmi · _·y~ıİarda "Meclis-i Şer·, 
veya "'mahkeme»· deniliyordu ı. Miıhkeme)ri .yürüten·· salısa · "Kadı, Hiliıiı-

. . . . . .~ . . . 
, , .. . · . . 

. ı Mahkeme maddesi, !sHi.m Ans~ope,disi. . 
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ü'l-vakt veya Hakim-ü'ş-şeu tabirleri kullanılmaktaydı. Mahkemeler şehir 
ve k~sabalarda kurulurdu.' Bir yerde mahkemenin . kurulması için Padişah 
beratı ile tayin edilen bir kadı veya onun naibi olması gerekli idi. Paclişah 

kaza selahiyetini ehliyetli şahıslara verdiğinden _bu sebeple kadı, emredUen 
h_ususlar ~aricinde hüküm vermek selahiyetine sahib' değildi: Eliliyet · ise : 
«Müderris>; olmak veya . medreseden «ic~et~ameı almak ve devletin mü
lazemet defterine kaydedilmiş olmakla belir~eniyordu. Kadı, ancak kendi 
kadılığındaki davalara bakabilirdi. Her sancakta kadılık adedi değişik idi. 
Kadıların aynı zamaı;ıda bi!çok idari ve maü selahiyet ve vazifeleri oldu
ğundan, kadıların icra malialline işaret olan kaza zamanla sancak idari tak
simatında esas olmuştur . . 

:$ütün mahkemeler diva.ı;ıda iki «Kazasker:D-e b·ağlı idi. Verdikleri ·hü
küinler temyiz mahkemes( yerine geçen divaıica bozulabilirdi. Kesin hüküm 
ya ·ayru kadi, ya başka bir kadı, ya da divan tarafından koiiu t~ar eie ah
n~ıik veriJ.iı:di. Kadı hükmü olmadan ceza ve ce~e alınamazdı. : Genel ola
rak Şer'i bir mahkemenin göreceği işler; İıi~deni, ticart .ve cinat davalara ba
k~aJc . h?km~ ·bağlamak: v'e . bugi,in:icü not~rlerin . görevini yapmakti. Ayrıca 
maii davaların ve hef türlü yasakların yürümesini sağlamak . ve bir nev't sav
cılik cia as~ görevleri arasında idi. B':lndan başka hukuk V~ nizamla . ilgili 
görevleri de vardı. 

· : Mahk:em~lerde kaçlıların tuttuğu «sicib defteri, resmi defter olup, mer
kezden gelen· bütün yazılar · buraya kaydolunur ve kadtdan kadı ya devredilir
di. Kadıların hükümlerinde . bu defterler esas olurdu. ikinci mühim defter, 
«metrukab defteri . olup ölenlerin mallarının varisierine taksiminde önemli 
yeri · vardı. Millemelerden verilen belgelere· ise "mektup (ilam)», «hüccet 
(bir hukuki !iurumu tesbit eden belge)» ve «suret-i sicihr adı veriliyordu. 

Kadıya bağlı memurlar; cNaib(nahiyeterde görev· yap~lardı)», «Kadı 
katibi ı., c Kassam (ölenin malını tesbit . ve taksimi ile görevli<İir).ı , «Muhzır 
(Zanlıyı m~el:neye z9rla getiren)»; <<Kadı 'mahbesi»., «Kadı emini (mali iş
lerde gôreyU)» «Mu:btesib (Para '.i Şleriyle ' görevli)». idiler. .. . . 

Genel olarak şeriat, Hapefi mezheqine göre tatbik edilirdi. Fakat savcı-
~ i~i~ği üzerine diğe~ mezheb!ere göre Qe davaya bakılır~ı. «.~ult~-örfi:ı; 
denilen kanunlar ·~çin kendi ·sicil deft~rl.eri~delçi )lüküm ve yas*:.nameleı: ile 
hak~ defterindeki kanuôjara göre iş_ gö:rÜrlerdi. Özellil4e · ıİıiri topraklar 
üzeriı:ide -Süıtani-ödt kanunfar kull~uuim.iŞtir. · · ·· ·· · 

Tanzimattan sonra : ~atı Avrupadan tercüme suretiyle· hukıik yönün...' 
den gelişmeler sa~lanmıştır. Ancak · çeşitli' gÖ·rüşler ·sebebiyle tatbikatta baş-



HUKUK KA1DELERİNİN GELİŞİM! -141 

langıç güçlük.l~r içinde olmuşsa da sonuç başarılıdır. Nitekim Avrupa .huku
ku tabii gelişmesini nasıl zaman .ile yapmış ise Osmanlı Devletinde de hukUk 
ayru yolu takib etmiş tU:: Avrupadaki hukuk .. s~;:ı~ında olan fildr cereyanları 
Osmanlılara . da : gelmiş ve 3 Kasım 1839 (f.6 . .Şal;ıaiı. : 1255) Gülhane. Hatt-ı 
Humayunu. ile şu esas .yenilikleri bünyesine almıştır. 

. . . 
1. - Kanun önünde Müslümanlarla Müslüman olmıyanlar eşittir. 

2 .- Kanunsui vergi ·aıınamaz ·ve vergi · utizaıilıari kaldiİılniıştır. 
3 - HerkeSin· can, mal ve .ırzın.iır dokünul.İnazlığı vardıi. 
4 - EŞitlik gösteren. blr· usUle göre'·asker :~.hnacaktir. . ·· ·· '· 
5- Ceza davaları · herkese· açıktır. · · · ·' .:·. · 

. Bu ferman hükümleri . tatbikata. girlııce · nıahkemel6r. de l:iuıui g?re deği~ 
şikliğe uğramış Şer'i hükümlerin ye~ini Avr.upa h~kuk.lar~dan alınan öme.k
le~e göre düzenlenen kanunlar almıştir. 1856 (1_272) İsl~at H~tt-ı Huma
yunu Y ... ınm savaşından sonra Paris andlaşrP.asına. h·azrria.n~ (işmııİılı .Dev
letinin müttefiklerinin (yani AVnıpaWa~ın) ~~ .. üZerine · P~dişah . taİ'afui
dan çikanlmış olan ve Gül_hane hatt-ı humayumiıfdan daha · geniş h alcİ ar ta
nıyan yeni bir fermandir: .. . : · · ·· · · · ··- ~ · · :,:·. ·->·· · · ·· • · · · 

. ~ ·• .. . • · .. !·~ •. ; 

Buna _göre : .··. . .. : · : . 

ı - Müslüman ile :Müslüm~ olmıyaiıi.ai:u;ı. ~anun öritfud~ 'eŞ.itli~ te~~ 
rar ediliyordu;: · .. · ... ... · . .. .. . ··· .. . 

• • • • • •• •• • • • 1 ... • ı..,..- .. - .. . ··. .•· .. 
2 .:......:. Müslümanlar 'ile Müslüman- ·olm.ıyiuilar arasındaki ·davaları · hal 

· için' karma ·m·ahk~i:lieler · ~1acaktı·· .. :, -: .;;: : ,:__;, . .:. > : .. 
• ' ... , •. i' ....... ·. . • 

3 - Yabancılar Osmanlı İmparatorhiğii siiıırlaii . iÇinde· · taşı.i:ıiiıaz 
(gayr-ı menktil) ·mal .sahibi oH:ıbilecekl~rdi: ·: .. ;:; .· ... i . .... . . . 

. · . Ayrıca tanZimattan s·on!a çıkaclaıi :kci~unjıh-d~- birl ·de .i :8SO Ô2·66) 
• • : • • ••• -,i f o f' ··:, • ·: ,.• • 

tarihli tercüme yoluyfa Fransız Ticaret Kanuriuriaaı;ı.· 'aliiian · «'!.'icaret Kaiıu-
n~~dui. Diğeri Tdprak Hukuku ı:iı~da olup· Ta.nzi$anfu:i . sonra: çık-arılan 
i858 (1274) tarihli ve İslam Toprak MiiJ.k!yeti ' kutaıiclrına·dayaöan ·«.Arazi 
Kanunu»duı:. Bir diğeri de Medeni HukulC"vid~orçl~r ·H:iııfuk:q . aıatlln,dıFöhıp 
Tanzimattan sonra çıkanlan kanunlarıp ' en dijqc~t çelqçisidir: cMecelle:ı> 

ismiyl~ . bilinen· b.~. ka:nupun es~s aq~ cMeç,eU~-i Alika~-:ı Adliyye~. dir.·. ·.· 
• • • o 

H~kuk yargılama ·usulü ile ilgili ka:riun T~):ıiatt'aiı · soiııra qrtaya Çıkan 
değişikliler· sonucu yine Fransız . hukuk yargılam~ us~ünden faydalanılarak 
yapılmış olan <ı:Usul-ı Muhakeme-i .H~ukiye~- dir : ki 1879.(1297) -.tarihini 
taşır. 
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· Taşra. teşkilatında ise.: ,Her··vilayette aynca .valinin · baŞkaruıği altincia · 
··pir «İdare Meclisi» bulunacak ve bu: meclis, şer'i nial).kenreler. :müfettiŞi · (~;Ş
lın,da Müfettiş-i Hükkam.,.ı : Şeriyye, .yaiıi şeri Hakiıİıler MüfettiŞi), Defterdar, 
Me.ktupçu, ·Hariciye Müdürü ve. ikisi.Müslim; ikisi gayri .müslim halk tat~
fından seçilmiş üyeden teşekkül edecekti; Böylece mal).alli · idaieletin teş~k- . 
külünde de ilk adım atılmış oluyordu: . . . 

. . 
Yargı :Teş~latı; Tanzimattan sonr~ Avı::upa .. hliku.Icun~ dayanan yeni 

yeni kanunların ortaya çıkması,: ,Yargı . teşkil~tının çleğişikliklere · uğramasına 
sebep olmuştu .. Önce hem şer.'i . . m$kemeıer hem. de Avrupa: hukukuıia da
yanan Nizarniye mahkemeleri olmak; · Üzere mahkemeler ikiye ayrıldı. 

Mahkemeleri gene~ . sır~ıfı :iç~nde . şöyle görebiliriz ... 

ı .:....:... Nizamiye'. niahkemel~ri · · ··' 
2 - · · Ti·caret· ·~ahic~melerf · · · .. ~ ·. 
3 · -=-..:."Üayri 'Iritisiiinlerin dini mahkemeler( .: · ''· ' · 
4 ' _:_' ~'er;iyyf mahkemeleri . :.::: . . . . ; ::, " · '· . 

~: . :'. ,, •• : ~ . :· ;- . . . . • : . - : ~ . :.ı; ! : • • : • • •. 

Şer'iyye mahkemeleri ~anzimattan sonra pek değişıiıedileı;. : Bu malike-:- . 
ıheter, «Bab-ı Vala-ı Fetva» (Şeyhü'l-İslam Kapısı)' ismiyle ~.nılıp b~şında 

· Şeyh ül-islam bulunurdu. Bunun yargı organları : ~Fetvahane, ':Meclis.:i Tah
kikat-ı Ş~r'iy.ye:. ye M~ci.is-~ .. inti)ıab.-ı H~~!Il· üş'Şer'» isimlerini alıyordu. 
TaııZimattan sonra da Kaza, Sancak ve Vilayet meı;k~zinqe şer;iyye mahke
!Jleleri. bul_ın,ıuyprdu.)stanb""l' da :birden :fazla, idi. . Ayrıca Şeyh ül"-islani'ın ma-

. -hmıiiC:ıa . bulunan. ~<Rum~li ·ve Anadôiu ·K:az~siceriik miııık:em~Ieri b ve . «Kıs-
met-i Askenyye» mahkemesi' vard~~ - ·. ·· ... ·.u.· ' · .: · ..• 
· . • . ~ .:· : :. . ·· ·: . . · · : ; i •. ;· .•• :· . .· : :. - ':; ~' :··:.f ~ ' . . . 

Şer'iyye·. Mahkenieleı;i :'·Tanzimattan. sorira bulundukları redere ve gör
dükleri işle.r~ göre . 5 gurub.~. ayrılrriışlardı. Kadılar belli bir . süre iş başında 
kalırlar, bir" b~kleme d~v~gsindei:i. sonra ' tekrar is basina gelirlerdL : -· . 

. . ( · ·~ ~~ .. : ~~J<6~~i~~-~·.\~~rhİmas·ı· iç~, .~ ı 86.0, (~ . Ş~yyal · ıı76) .. ~a~ii:. ~ ti-
caret Kan~nname:..i-Biilnayw1ıina Zeyl,-p adı ile , çıkarılan .kanun · atılan· ilk 
~~dılJl~. t~şkll ~diyq~dti. B~pJI .diğerler! takip . etti_. · · .. . 

·-: · · -Nizamiye: tiıaılkeı;ı:ı.eleririe gelince : ·Bu mahkemeler batı d~ alınaİI."Ör
:nekJere gör~ :v~ tanzin:iatt.aiı :sonra · ailcak (1864 (128 1) tarihli «,Vilayet· Ni-
·zamnaı:nesi». kanu!lu)l~ -.k~r~luyordu .. : . . , . ... ... -. . ·,· 

. : Tanzimattan; sonra çıkarılacak .kaİıünla,rı . hazırlamakta· · görevli· olan 
«Meclis-i Hasu'l-Has» :daha ffi .. :Selim zamanında kurulmustri . . Tanzimatın 

.iJanı.ncian s~nr~ «Me~lis-i Ahk~İn-ı .Adlİy~»· ad,ı v~ri-lerek d~ıia cia genişle:.. 
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tildi: 1854 (1270) yılında bu meclis ikiye aynlarak kamiıü.an ve islahatı ·ha.:. · 
zitlama-gö.revini alana -«Meclis-i Tanzin:iab; sivil, askeri ve mali bütün··da
\raJ.arı temyiz etmekle ·.görevlendirilene «Meclis-i Vala-yi Abkam-ı Adliye, 
adı verilmişti. ·Bu iki ·meclis 1861 (1277} yılında 'tekrar birleştirilmiştir. Maıi, 
idari işlere. ve kanun: koyma: işine :bakan dairelere ayrılmış tt. En son bu mec
lis. 8 Zilhicce 1284/1868. yılında kaldırılmış yerine htikuki davalara bakmak 
üzere «Divan-ı Ahkam.:.ı Adliyye» adıyla yüksek bir mahkeme (yargıtay = 
Tei:nyiz rlüihkeinesi dtırumunqa) ve memlırları yargılamak, ida.ri · işlerde · da
nıŞıJmak- için ·de :«Şilra-yı bevleb adıyle idari bir mahkeme lrurtılmuş "idi ve 
diğeden ·de. btinlan ·takip ediyordu. · :~ .. . . . . . .. . ., . •• • - .• :- • . • • • . • • .• '• • t • . 

. .. . · -pz~rine .eğilciiğiıı:iiz cez~ ·d~vaları iÇin ise, tanzimattan so~a 3 Mayis 
1.8"40. ü Reb~iiı~wel )256) taiihinde «Ceza kanunnamesh çıkanldı2 • ·Bunu 
.12: .Te.:nı;n~ ·'ı8~1.Ü5. Ramazan 1267) taıih!i «kanun-u cedid~ ve 9 AğÜstos 
i S58 ·(iS.Zilhicçe ,"1474) tarihli «Çeza kanunname-i Humayunu, takib. et~. 
İlu l.274 .tarihli kaQ.un, ·suç1arll).- Cinayet, cünha3 , Kabahat olmak üzer.e- .. üçe 
q~lü~~si ;~sas~~~ .k~buf ve c~zalar~ da oria göre tasnif ~tmiştir~ cMÜ~azaH 
l'erİ)jbiy~» adı· verilen -~inayet . cezaları; iciam, müebbet veya muvaict<at. icü
rek,"-~üebbet vey"a" mÜvakkat kaleb.enqli~; ~efiy, .:nüebqed~.n rütbe .ve m:em.u- . 
riyetten · m~hrumiyet, h~uk-ı meden(yeden iskat cezalarını «mücazat-1' tedi
biye, denilen. cünhalara mahsus .. ,cezal~, ~ir haftadan üç yıla kadar hapis, 
muvakkat nefiYi' meniuriyetten tard ve. para cezalarını «mücazat~ı tekdiriye~ 
adııiı . taşıyan kabahat cezaları d~· 24· saatten bir haftaya kadar hapis· cezasiy-
1e . 100 kuruşa ·kadar ·para cezasını ihtiva etmektedir. Zaptiye nezareti altın
da. buhııidurulma,' ·kanuni mahcuriyette mütemmim veya fer'i ·birer . ce~a.ola
rak.mevcuttur. Bu kanun.4 Haziran 1911 (22 Mayıs 1327), 11 Mayıs ·1914 

' (2.8:-Nisan· 13~0) taıi)ıli ek· kanunlaila .büyük, değişikliklere uğramiştır.; , 
· ·-~·i..; ... ~.;r ı ·:·:·~: ~: ~- .. ·:: '·ı:·.~.· . . =· · · . ·.- ,. .. ~·;: .. :... ·• .. 

· · . ..1274 -tarihli kanuna ·göre muhakeme usulünde öncelikle olay hakkında 
-~ .• ; i-.. ':.: ı, t· · .. : . : . ı . . . : . : : • . -~ . ı ••• 

pir.· arşşıt.rı:~~ , yııpıldığını, zaQlının sorgusu · yapılı.rken soruların . buna . g<?re 
. ~ ) . • i 1 1.;.) (' . • ı . 1'. . . ·"' o • • ; : • • • • • :. • • . • 

· ,clüı~n.Ien~:liğiıll. v_e gerektiğinde ikinci bir sorgunun daha yapılçiığını görijyo-
~i . . Aiı~ak · bun~nla yetiwİmediği, dava ile .ilgisi olanlar yakalan"ıp yeni .. 4u
~u~~iıL9rtııy~, çİlc!Jkç~ ~oğriıluk:. derecesinin kontrolu içi~. ·yfuleşo/,i,hn~ fa
pılciı~;: :elde .y.aiih belge vars.a" (mektup, rapor v.b.) sorgusu . yapilana . gos

-.t~rmiı~ 'b,u: .~çigeb~~~da ·ne ·· ~öyiiyeceği soriıiıiiakta z~ ~s~Zieriiı..dep 
h~l(İk!i~ ,soyİem.~diği ~anaatın,a varılınca, çalıştığı ye· Ot\lrduğu' yey.~ otıirİ1t,a-. . .. .. . . . ' ... . . .. . . . ..· . 

2· Tahi.r Taner, Tan.zimat devrinde Ceza Hukuku, ·Tanzimat ·!, . s. 226 . . 
3 Cünha Kabahatten ·.ağır . ve . cinayetten h~fif olan suç demektir. · 

* 
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· sı muhtemel olan yerlerin (örnek_ olarak köy) ileri gelenlerinden yazılı belge 
istenildiği fakat ·yine de şüpheli bir durumla karşılaştıkları zaman gerekli yer~ 
lerden yazılı Yar.d.ımlar istediklerini hatta İstanbul'dan bilgi ve emir istendiği 
belgeler incele:qdiğin_dç · görülmektedir. Burada ·mahkeme·· kaı:ara bağlandigı 
ha~de kesinl.i.ls: iaı:~mp:adığını bugün halkın . temyiz mahkemesi dediği ·ve ·o 
~aman bu gör.eyi -yap~ ·Meclis-~ V§.la'ya gönderil~iği ve bunuıi verdiği ·.ka"" 
rarın uygulanması için gerekli olanın. ise padişahın mahkeme kararlihakkın~ 

da uygulanmasını emreden bir iradenin verilmiş . olniası idi:, O halde mahke
menin kararının kesinlik kazanması ancak padişaliın -en::iı'inden sonra ~Uriı; 
kün olabiliyordu. Cezaların tatbiki ise; genel -olarak, verilen cezalllh Çeşidipe 
göre değişik yerlerde yapılmakta idi. Mesela, kürek cezası için İst:i.nb\!İ ter- · 
sanesi seçiliyordu. Mahkemenin devamı sırasıiida _zaclı olarak ~ tutuJc~iı . _bu, · 
h.in·an· kişi yapılan soruşturmalar sonunda suçsuz buh.mJ.lr ·~eyK -3~ bir ~ce~~ 

• •. - • • •• • . •• : • ,- t ır•·,.r·r,; .. 
alması icab ederse tutuklu bulunduğu silre cezasına ~ayı.J,ıt ve · kar:arl:q '=kesin-
leşmesiyl~ . de serbes~ bmikılırdı. Ken~isine idam cezasİıidaÇ ... b~~~~>.c~-~ ~~t 
iilenlerin ceza süresi tutuklu oldukları giinden hesaplariu;, tUtUklu öldtıl,ç.lai"i 
günden kesin karar verilineeye kadar geçen. sÜre verile~_:cez~ ' süİesüi~:ı'~iYiH: 
dirilirdi: İd.am mahİcUmlarınin cezası ise padişahin i.rade~i .ile kesinlik · ka~~~-
dığından tatbiki bu .·tarihten sonra olurdu. .-: .. · · ·· ' · '·: · · · - · 

• • • • • • • : · ·: • _:. ; : •,. ·r 

· . Örnek olarak aldığımız belge4 yukarıda aniatmağa ' çalıştığımız • mulia:. 
kerİıe usulü ve ceza tatbik şekline ait" bilgiyi veİmektedir: Belgedert 'aiılaşıJ:. 
dığına göre mahkeme ·heyeti ~üslüman ve Hırıstiyanlardaıi kuruludtir:·:Pa.:. 
dişabııi iradesi ile kesinleŞe~ birar ·da bu. heyetin verdiği."Jçar~dır~·; şu · ıiaıcie 
hırıstiyan "ohı.iı s~çlulara verilen cezalarda . taraf tutulinaatğı . açıkÇaı·örtada:. 
ôır. =n urum böyle olduğu halde olay in" gün . ışığin_a çıkmamış gizli •:bir : tarafı. 
olduğu da miıhakkaktır;· o da hınstiyanlardan · kUrulu bir topluluğUiirniifs·:.. 
lüman t9plulu~a karşı tavırları, hatta " teca~eridir. Qlaypa ' g<;>DiJen dış 
~ü, adi bir soygun s~asında . işienen cinayettir: öy·sa ·. bti do~' d~ğild!r: . 
Olay şudur: bil--=Ramazan gecesi bir evde· topicinan birkaç. müsİüni{U).~'ter~-0 
namazı kılai-larken o~ · bir· kişilik bir hırıstiyan · tppiUiuk · tıiİafuid·ı~i(b~~klıi~ 
uğratılır. Bu sırada zengin olarak bili~~n müslüı:rian-TÜrk'Ürı 'ogiu İsrrlail. "Çii~ 
vl,IŞ namazı bırakarak snaıiıa kendiİeriİıi koruıı:{~ıtister.=. Ancak· bÔğuş~~i; si~ 
ras-~nd~ öİ~ürülür. Aynı_" zap:ıanôa baskın yapaİılaı:dan .. piİ.ilıi: : d(1isi;ı,iaii Ç*L 
vu·ş yaralar. sonra o da öıüf. Fakat' baskın . yap~n .. di~er1~ri '·ze"ngiiı; M.~~iu~ 
m·an- Türk'li alıtlar, mallannın yeri.Ö.i. söyletmek iÇin ! evine '.gö.tlirlitier·· ·~e 

·· .. ·ı'. :·:.:i ·.·. · 

4 Başbakanlık · :Arşiv i: irade, MecUs-1 vaıa., nu. 14812. .i·:: · > "· 
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sonra. onu da öldürürler. Bu olaydan sonra ·aynı yerde bir başka eve 'girmek 
isterlerse .de.kendilerine ateş edilince hallan silahlaiımış olduğunu anlıyarak 
bu. teşebbüslerinden vazgeçerler. Daha sonra · aldıkları malları köyün dışında 
paylaşıriar. Bunun olayın görünen yüzü · olduğunu söylerken · düşüncemiz; 
bu soygunu yapanların hepsillin hıristiyan olması ve- içlerinde Bulgarların 
da·. bulunmasıdır. ' Bilindiği gibi Balkanlarda milliyetçilik ·.cereyanları başla

dığİnda her şeyden .önce olaylar eşkiyalık şeklinde başlamıştı. Buna· sebep 
te müslüman-Türkleri rahatsız etmek onları bu topraklardan kaçuimak ama
cını gütmek idi. Ni.tekim bu olaya karışanlar arasında· Avusturya tebaasın
dan olan hırıstiya~ların da bulunması şüphelerin gerçekliğini destekler ma
hiyettedir. Ayrıca bu kanıyı veren diğer bir gerçek de ~askını yapaiiiarın 
on bir kişisinin de hırıstiyan olmaları ve aralarına hiçbir · müslüman-TUrk'üıı 
kat~l~amış. oİmasıdiJ. 

· . .· SonuÇ olarak diyebiliriz ki baskın bir vakıadır. Ve temell~rinde tethiş
çiiik · .gerÇeği yatniakt:ıdır. Bu ise Balkaİılarda Türklere karşı girişilen bu 
nevi. hai:c~ketlerden· çok küçük bir örnektir. Fakat buİıa: rağmen TÜrkler, ida
resi altında· .bulunan· topraklarda yaşıyan bu kanun · dıŞı davninişlarda bu
lunan kişilere yalnızca bir art niyet aramadan k;anunları tatbik etmiş ve hak 
ettikleri cezaları vermişlerdir. O ·devirdeki hukuk tatbikatını .gqsteren bu iki 

. belgeyi sunuyoruz. · · 

«Devletlij Efendim Bazretleri 
. . . 

. ... . .. vcilada kaleme alınıp manzCtr-ı ali-i cenab-ı mülukane huyurulmak 
içün melfufatiyle beraber. arz ve takdim kılınan mazbat~ mealinden miiste~ . 
fad olduğu veçhile Silistre eyaLetinde kciin Balçık kasabasına müzafq ....... :··· ·· 
{eylen Ali iığanın odasına duhUl ile orada bulunaıJ . kesandan Hacı Ahmed ~ 
nanı ·kimesne ile oğlu İsmail Çavus'u katl ve "ma'/Umu'l-mıktar akçe ve eşya-. . ,. . . 

yı gasb etmiş olan Maldan Körki'nin idqm olunma_sı zım11ıında iktiza eden 
ferman-ı ali'nin ısdarı Vj'? Yuvpn Boytitaşkan ve Arnot İnsiaj.ve Nikola Boya- . 
nar ve Yuvan Si/iştan ........ müddetle vaz'ı kürek olunmak üzere habsleri 
tarihi gösterilerek ve usul-i teshirleri icra olunarak bu tarafa irsôl 9lunmiı
.l~rınm S ili; tre valisi d[;?vletlü Paşa hazretleri ........ gösterilen müddetl~rle ter
sane-i amirede vaz-'ı kürek olunarak hitam müddetlerinde memleketlerine 
tard olunmaları zınımında şimdiden canib-i zabtiyey~ buyruld~ tasdiri ve 
Pazareıktı ........ :.: ve zahire yüklü arabalariyle öküzlerini gasb eylediği sabit 
olan Başpınar kariyeli Ahmed ile katil-i merkumun . veresesi davaya kıyam · 
eyledikleri halde miirafa'ayı şer'iyeleri bi'l-icra keyfiyen ve veres(!si olmadı
ğı ve olub da davada bulunmadığı takdzrde merkumwı ~rsa'adet'e tisyarı 

,jg. 
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ile emvt.11-i mağsubenin bi'l-istirdad ve eshabına verilmesi" :ve merkum Ah
med' if!- çırağı olub madde-i katl vechile. medhali olmıyan Hasan'm tahliye-i 
sebili hususlannın yazılacak tahrlraıa ve merkum ı1hmed'in vürudundf:Z tah
d/d olunan altı sene miiddetle vaz-'ı kürek olunmasının ·dahi tastir kılınac.ak 
buyrulduya derci tezkir kılınmış ise de -ol babda her ne vechile iriide-i se
niyye-i hazret-i padişahı müta'allık ve şerefsudtır · buyuru/ur .ise ana.göre ha
reket olunacağı beyanile tezkire-i senaver'i tez~ir kılındı efendim. 7 Muhar
rem 1276 

irade-i seniyye_ 

ma'ruz-ı çaker kem'ineleridir ki 

Reside-i desı-i terk'ün olan işbu tezkire-i samiye-i as:afane{eriyle evr_ak-ı 
ma'rılza manzur-ı ôl'i-i Hazret-i Padişahi buyuru/muş ve · hususat-i- ~nuhiır
re~enin tezkir ve ist'izan- buyrulduğu ·vechile icra-yı _. iktiza{arı m~ite' allik ve 
şere/sudur buyrulan -e mr ve irade-i seniyye-i cenab-ı mülu[c4ne icab-ı · alisin
den olarak evrak-ı mer~umu yine savb-ı sami-i asafllerine iqde kılınmış ol-

. n~ağla ol bal;ıda emir ü .ferman hazret-i_ veliyü'l-emrindi; 

/i 7 _M . 76 (1276)-. 
- . . 


