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İki Soruşturma Arasında Bir Osmanlı Savcı Muavini 

An Ottoman Solicitor-Assistant Between The Two Investigations 
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Özet 

Tarihin sadece siyasî olaylardan ibaret olmadığı artık tartışma konusu olmaktan bir hayli uzakta 

kalmıştır. Dolayısıyla, önceleri sadece hükümdarlar ve idarelerindeki siyasî mekanizmalardan başka askerî 

gelişmelerle meşgul olan siyasî tarih anlayışı, zamanla yerini; insanı ve insanlığı ilgilendiren bütün unsurlara 

kucak açabilen bir toplumsal tarih anlayışına bırakmıştır. Bu gelişime hayat veren yaklaşım sayesindedir ki tarih 

artık belirli kişi ve zümrelerin tekelinde veya hizmetinde bulunan bir saha olmaktan çıkmıştır. Böylece tarihin 

"takipçilerinin" ve "takip ettiklerinin" sayısında ve çeşitliliğinde hissedilebilir bir artış yaşanmıştır.  

İşte böylesi bir çerçeve içerisinde düşünüldüğünde, birazdan aktarımına çalışılacak olan ve bu çalışmaya 

hayat veren hadiseler sayesinde "takipçilerin", son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda bir adlî vakanın tahkikinde 

nasıl bir yol izlendiğine, görevlendirilen memurların ne tür zorluklarla karşılaşabileceklerine ve görevini layıkıyla 

yerine getirmeyen bir memuru da ne tür bir sürecin beklediğine ilişkin bazı hususlara tanıklık edebilmeleri mümkün 

olacaktır. Ayrıca bu çalışmada başta savcı muavini olmak üzere meseleyle alakadar olan diğer şahısların, yani 

"takip edilenlerin" tarihin önemsiz sayfalarına hapsedilen silik varlıkları üzerindeki toz örtüsünün elden geldiğince 

aşındırılmasına çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Soruşturma, Savcı Muavini. 

Abstract  

It is too further from a debating topic that history is not consisting of only political events. Therefore, the 

former history understanding that had been busying with only rulers and the political mechanisms under their 

ruling as well as military developments is leaving its place to the social-history understanding that can embrace the 

all the subjects which interesting in human and human being. With the help of the approach which revive this 

development, history was removed anymore from becoming an area under the monopoly or service of certain 

person or groups. In this way a sensible increase happened in the figure and variety of the “followings” and 

“followers” of history.                  

As considered in this frame, with the help of the events which will be tryed to explain soon and which 

revive this study, some topics were come to the light as; how kind of way was followed by the “followers” on 

investigating of any judicial event in the last era of the Ottoman Empire, how kinds of difficulties could be met by 

the charged officials, how kind of process was to wait any official who did not his duty sufficiently and it is tryed 

also to abrade the dust covering on the faceless entities prisoned in the unimportant pages of history of the other 
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people namely the “followings” who were interesting in the topic especially the assistant- solicitor, as could be 

done.      

Key Words: Ottoman, Investigation, The Assistant- Solicitior.  

Giriş: 

 Osmanlı Hukukunun Ana Hatları 

1908 Meşrutiyeti’nin hemen arifesinde yaşanan ve bu çalışmaya konu olan hadiselerin 
aktarımına geçmeden evvel Osmanlı hukuk sisteminin ana hatlarından bahsetmek, Osmanlı 
adaletinin kaynaklarında eskiye nazaran ne tür dönüşümler yaşandığına dikkat çekmek 
hadiselerin seyrini daha iyi takip edebilmek açısından önemlidir. Osmanlı İmparatorluğu uzun 
yüzyıllar dünyanın en güçlü siyasî mekanizmalarından birisi olarak yaşadı. Askerî ve siyasî 

gücün yanında, devlet kurumlarının, özellikle de adalet sisteminin sağlam ve zamanına göre 
mükemmel denilebilecek bir zemine sahip olması imparatorluğa bu gücü katan en önemli 
unsurlardı. Meseleye ilgi duyan birçok araştırmacının da hem fikir olduğu üzere çözülme 
devrine kadar Osmanlı adlî sistemi devrinin en üstünüydü. Öyle ki Avrupa devletlerinin bile 
(sözgelişi VIII. Henry İngilteresi) inceledikleri bu sistemden zaman zaman alıntı yapmak 
lüzumunu hissettikleri bilinmektedir.

1
  

  Bilindiği üzere, Tanzimat Fermanı’ndan önce, ülkede yalnız İslâm Hukuku hükümleri 
uygulanmaktaydı. Gerçi İslâm Hukuku’nun yanında, padişahın devlet işlerinde sahip olduğu 
yetkisine dayanarak koyduğu ve “örfi hukuk” denilen kurallar da vardı. Padişah, şeriatın 
sahasına girmeyen konularda ve şeriatça caiz kabul edilen işler hususunda kamunun hayrı ve 
selâmeti için kendi iradesine dayanarak kurallar koyabilirdi.

2
  

Tanzimat Fermanı’nın ilanına gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Şeriat, 

Cemaat ve Konsolosluk mahkemeleri
3
 olmak üzere üç türlü mahkeme bulunmaktaydı. Şeriat 

Mahkemeleri
4
, Müslüman halk arasındaki ihtilaflarla, Osmanlı tebaası ile yabancı devletlerin 

tebaası arasındaki davalara bakardı. Bu mahkemelerin başında, medreseden yetişen ilmiye 
sınıfına mensup kadılar

5
 bulunuyordu. Osmanlı adlî teşkilatının temel taşı olan kadıların 

sorumluluğunda bulunan beledî ve idarî işler Tanzimat’ın ilanından sonra onlardan alınarak, 
görevleri yalnızca Şer’iye mahkemelerine münhasır kaldı.

6
  

Farklı sahalarda çıkan ihtilafların çözüme kavuşturulması noktasında Şer’iye 
mahkemelerinin yetersiz kalışı ve kadılık müessesesindeki o bilindik çözülme Tanzimat’tan 
sonra Osmanlı İmparatorluğu’nda adaletin temini için yeni kaynaklar üretmenin gerekliliğini 
her zamankinden daha ısrarcı bir biçimde ortaya koymuştur. Bu doğrultuda söz konusu 
mahkemelere ilaveten Ticaret ve Nizamiye mahkemeleri teşkil olunmuş, yoğun bir 

                                                 
1 Fairfax Downey, Kanuni Sultan Süleyman, Çev: Enis Behiç Koryürek, İstanbul 1975, s.101. 
2 Halil İnalcık, “Osmanlı Hukukuna Giriş”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, XIII, Ankara 1958, s.103–104.  
3 Ticaret ve Konsolosluk mahkemeleriyle ilgili olarak bkz: Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I, 

İstanbul, 1990, s. 291 vd. 
4 Bu mahkemeler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Halil İnalcık, “Mahkeme”, MEB.İA, VII, Eskişehir 1997, 

s.149-151. 
5 Kadılar, dâvâ görmenin yanı sıra bulundukları yerin idare, mâliye ve belediye işleriyle de görevliydiler. Kadıların 

görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: İ.H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı, 

Ankara 1963; İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı, Ankara 1994.  
6 A.Cevad Eren, “Tanzimat”, MEB.İA, XI, Eskişehir 1997, s.732–733. 
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kanunlaştırma faaliyetine girişilmiş,
7
 kadıların “parayla adalet dağıtma” şeklinde süregelen 

uygunsuzluklarının önü alınmaya çalışılmıştır.
8
 Kısacası, Tanzimat Fermanı, ortaya koyduğu 

ilkelerle, hukuk devletine giden yolu açmış bulunuyordu. Osmanlı tebaasının din ve mezhep 
farkı gözetilmeksizin, can, mal, ırz ve namus gibi doğal haklarının yasalarla güvence altına 

alınacağı devletçe taahhüt edilmişti. Islahat Fermanı’nda da Müslümanlarla Müslüman 
olmayanlar arasında çıkacak ticaret ve cinayet davalarının karma divanlarda görüleceği 
belirtilmişti.

9
  

Lakin merkezî idarenin taşraya uzanan uzun yolculuğun sonunda ayakta durmasına 
yetecek güçten yoksun kalışı, ayağa kalkmak istediğinde yerel nüfuz sahiplerince ve çeşitli 
çıkar gruplarınca çelmelenmesi (küçük ve geçici başarılar bir kenara konulacak olursa) 

başvurulan tedbirlerden beklenilen neticenin alınamamasına sebep olmuştur. Bu durumda 
merkezî idare taşradaki hissedilebilirliğini artırmak, bu sayede adaleti kusursuz sağlayabilmek 
için yeni usuller geliştirmek mecburiyetini hissetmiştir.  

Bu doğrultuda Bâbıâli’nin, Tanzimat Fermanı ile Kırım Savaşı arasındaki yıllarda 
eyalet yetkililerini denetleyip, yönetilenleri hoş tutmak üzere başvurduğu yöntemlerden birisi 
de İstanbul’dan taşraya müfettiş heyetleri göndermek olmuştur. Teftiş komisyonları sayesinde 

eyalet yönetimini düzene koyma ve suiistimalleri ortadan kaldırma taktiği, neredeyse beylik 
bir uygulama halini alacaktır.

10
  

İşte böylesi bir çerçeve içerisinde gelişen Osmanlı hukuk sistemi, bu çalışma boyunca 
Makedonya’da yaşanan bir dizi adaletsizliğin giderilmesine çalışacaktır. Ardından, bu görevi 
yerine getirmekle mükellef bir memurun görevini layıkıyla icra etmemesi Osmanlı hukukun 
son eklemlerinden olan teftiş idaresini harekete geçirecek, bu doğrultuda vazifelendirilen 

müfettiş de bütün hassasiyetiyle mesele üzerine eğilecektir. Böylece imparatorluk 
merkezinden, haliyle merkezî idarenin etki sahasından oldukça uzak bir taşra kentinde sıradan 
bir davanın, Osmanlı adliye teşkilatında gerçekleştirilen reformlar neticesi, eskisinin 
mevcudiyetini de muhafaza etmek suretiyle oluşturulan yeni adalet sağlama kaynakları ve 
yargılama yöntemleriyle ne şekilde görüldüğüne ilişkin bazı mühim ayrıntılar yakalayabilme 
imkânı da hâsıl olacaktır. 

Bidayet: Bir Cinayet  

Bütün hadiseler, 1908 senesinde yaşanan bir cinayet vakasıyla başlamıştır. Cinayetin 
yaşandığı mekân Makedonya'nın Pirlepe Kasabası'na (Makedonca Desova diye de anılır) bağlı 
Drenova adlı bir köydür. Köyün sakinlerinden Hüseyin oğlu Osman isimli şahıs o yılın 22 
Mayıs'ına tesadüf eden bir Cuma sabahı esrarengiz bir şekilde öldürülmüştür. Osman Ağa 
civar köylerden birinden fıçı satın almak üzere o sabah erkenden yola koyulmuş, ancak çok 

geçmeden, saat 10.00 sularında bindiği hayvanın tarlalarda başıboş ve çıplak bir vaziyette 

                                                 
7 Tanzimat’tan sonra kabul olunan önemli kanunlarla ilgili olarak bkz: Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri ve 

Tanzimat”, Tanzimat, I, İstanbul 1999, s.175–209. 
8 Şer’iye mahkemeleri ve bu mahkemelerde görev yapan kadılar hakkında bazı düzenlemeler yapılmış ise de, bu 

düzenlemeler, genel yapıda bir değişiklik meydana getirmemiştir. Bkz: Halil Cin, “Tanzimat Döneminde Osmanlı 

Hukuku ve Yargılama Usulleri”, 150. Yılında Tanzimat (Yay. Haz. Hakkı Dursun Yıldız), Ankara 1992, s.24. 
9 Islahat Fermanı’nın metninde yer alan bu ifadeler için bkz., Suna Kili-A.Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa 

Metinleri (Sened-i İttifak’tan Günümüze), Ankara 1985, s.16. 
10 Müfettişliklere doğrudan sayısız dilekçe geliyordu, müfettişlikler de karma mahkemeler aracılığıyla adalet 

dağıtıyordu. Dilekçelerden çoğu eyalet idaresindeki gevşeklik ya da çürümeyi, mahkemelerde Hristiyanların 

tanıklık yapmasının engellenmesini yansıtan, şahsi tartışmalarla ilgiliydi. Bkz: Roderic H. Davison, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Reform, I, İstanbul 1997, 54–55, 121. 
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gezinmekte olduğu haberi hanesine ulaşmıştır. Haberi alan oğulları Şaban ve Malik köyün 
diğer sakinlerinden olan Hüseyin ismindeki arkadaşlarını da yanlarına alarak pederlerini 
aramaya başlamışlardır. Kısa bir süre sonra da hakikat bütün acılığıyla karşılarına dikilmiştir. 
Çünkü "Ospince" adlı bir mevkide pederlerinin cesediyle karşılaşmışlardır.  

Vücudundaki kurşunlardan onun tüfekle vurularak öldürülmüş olduğu anlaşılmıştır. 
Ayrıca, mevtayı sabahın ilk ışıklarıyla beraber bu yolculuğa sevk eden fıçıların da semerle 
birlikte çözülerek cesedin hemen beş on adım ilerisine fırlatılıp atıldığı müşahede olunmuştur. 
Belli ki katil veya katillerce maktule büyük bir nefret duyulmaktaydı ve fıçılar da bundan 
paylarına düşeni almışlardı. Veyahut ne amaçla temin edildiklerine dair cinayetle ilgili olarak 
düzenlenen vesikalarda herhangi bir gönderimde bulunulmayan fıçılar böyle bir cinayete 

sebebiyet vermişti. Ne işle meşgul olduğuna dair de herhangi bir bilgiden yoksun olunan 
maktulün bu fıçıları kullanım gayesi belki de aynı iş sahasında iştigal ettiklerinden katil veya 
katillerinkiyle çakışmaktaydı. Cinayet ne sebepten veya hangi gayeyle işlenmişti? Kesin 
veriler olmadan bunu kestirmeye çalışmak imkânsız ve bir o kadar da nafile olmaktan başka bu 
çalışmanın da gayesi olmadığından şimdilik hadiselerin seyrini takipten başka yapılacak daha 
makul bir eylem yoktur. Tıpkı iki kardeş ve bir arkadaşın cenazeyi sırtlanıp, köylerine 

götürmeleri gibi.   

Cinayet ve Resmiyet  

Cenazenin köye getirilip defnedilmesinden hemen sonra sıra cinayetten idarî ve adlî 
birimleri haberdar etmeye gelmiştir. Muhtemelen babalarını kaybetmenin acısından ve cenaze 
telaşındandır ki kardeşler, yaşadıkları coğrafyada o an için böyle durumlarda takip edilmesi 
gereken işlemlerin sırasını karıştırmışa benziyorlar. Çünkü adliyeyi ilgilendiren böylesi ölüm 

vakalarında cesetlerin keşif ve muayeneleri yapılmadan ve zabıtaya haber verilmeksizin 
defnedilmeleri Osmanlı kanunlarına aykırıydı.

11
 Bu hükmün uygulama sahasına aktarımında 

devlet merkezince takınılan tavır, birazdan bu örnek hadisede de görüleceği üzere defnedilmiş 
cesetleri mezarlarından çıkarttıracak kadar kesin bir hal almıştı.     

Defin işlemlerinin ardından, cinayetten evvela kaza kaymakamlığı, kaymakamlık 
kanalıyla da bir gün sonra, yani 23 Mayıs'ta Zaptiye İdaresi haberdar edilmiştir. Cinayete dair 

zaptiyece hazırlanan jurnal de yine bir günlük gecikmeyle Pirlepe Adliyesi'ne takdim 
kılınmıştır. Jurnalin takdiminden biraz sonra da bu çalışmaya istemeden de olsa malzeme 
temin eden Savcı Muavini Halil Rahmi Bey tarih sahnesinde belirecektir. Nitekim cinayetle 
ilgili tahkikatı yürütmek ve ceset üzerinde gerekli muayenenin yanında gerekirse otopsi

12
 icra 

ettirmek görevi kendisine verilmiştir. Ancak, görevini ve rolünü sahneye aktarımında husule 
gelecek olan yavaş ve gevşek tutum Halil Rahmi Bey'i bir hayli terletecektir. Esasında –

kendisiyle ilgili yürütülen soruşturmanın neticesinde de ortaya çıkacağı üzere- söz konusu 

                                                 
11 BOA, HR. MKT, 61/88; 29 Şevval 1269/5 Ağustos 1853. 
12 Osmanlılarda adlî tıbbın batıyla hemen aynı tarihlerde başladığı ve bu hususta oldukça büyük bir mesafenin kat 

edilmiş olduğu mesele üzerine mesailerinin uzun bir kısmını ayırmış olan çoğu araştırmacı tarafından tarihî 

vesikalarla saptanmıştır. (Osmanlı Adlî Tıbbı’nın gelişimi hakkında bkz: Şemsi Gök, Adli Tıp Dün, Bugün ve 

Yarın, İstanbul 1995; Şemsi Gök-Cahit Özen Adli Tıbbın Tarihçesi ve Teşkilatlanması, İstanbul 1982; Esin 

Kahya, “Bizde Disseksiyon Ne zaman ve Nasıl Başladı”, Belleten, C.XLIII, S.172, Ankara 1979.) Adlî tıbbın özüne 

uygun olarak; kişilerin ölüm sebeplerinin anlaşılabilmesi ve suçluların saptanabilmesinden imparatorluk idaresi 

kendisini mesul tutmuştur. Bu anlayış doğrultusunda girişilen otopsi ameliyatları merkezî idare tarafından "her 

şeyden evvel asayişin ve kamu hukukunun temin ve muhafazasında önemli bir nokta" olarak tarif edilmiştir. (BOA, 

DH. MKT, 569/37; 28 Cemaziyülevvel 1320/2 Eylül 1902). 
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gevşeklik ve yavaşlık Muavin Bey'in iradesi dışında gelişmiştir. Şu kadar ki, cinayet jurnalinin 
Adliye'ye takdim edildiği gün, Pirlepe'den olay mahalline ulaşılmasını sağlayacak hayvanları 
tedarik etmek mümkün olamadığından hareket bir gün sonraya (24 Mayıs) bırakılmak zorunda 
kalınmıştır. Ertesi günün sabahıysa ancak temin edilebilen bir araba ile yola çıkılmıştır. 

Yolculukta Halil Rahmi Bey'e; Zabıt Kâtibi Şükrü ve Belediye Tabibi Mehmed Şaban 
Efendilerden başka Jandarma Süvarisi Mustafa ve tercüman sıfatıyla da Mahkeme Mübaşir 
Mülazımı Raşid Ağa eşlik etmişlerdir. Yolculuk sırasında Sajdova (Sacdova) Köyü'nden 
sonrasını arabayla kat etmenin mümkün olmayışı, üstelik binilecek yeterli sayıda hayvanın da 
temin edilemeyişi yolculardan bazılarının yola piyade olarak devam etmelerini gerektirmiştir. 
Buradan da açık bir şekilde anlaşılıyor ki; adaleti sağlamak için sadece birbiri ardına 

mahkemeler kurmak, kanunlar çıkarmak yetmiyor, aynı zamanda adaleti memleketin en ücra 
köşelerine kadar taşıyacak ulaşım yollarına ve vasıtalarına da sahip olmak gerekiyor.  

Cinayet ve Tıp  

Bu şekilde tamamlanan bir yolculuğun ardından köye varıldığında, cesedin gömülmüş 
olduğu haber alınacaktır. Biraz evvel de işaret olunduğu gibi üzerinde gerekli tıbbî 
muayenenin icra edilebilmesi için cesedin mezardan çıkartılması gerekmiştir. Ceset çıkarılıp, 

muayenesi tamamlandığında; maktulün ölümüne sebep olan kurşunun sağ meme altından girip, 
yine aynı istikamet üzere vücuttan çıkmış olduğu kayıt altına alınmıştır. Kayıtlar arasında 
ölümün sadece kurşun tesiriyle meydana gelmediğine dair de bazı bilgiler mevcuttur. Zira 
maktul iki tarafı keskin bir kamayla da yaralanmıştır. Dudak ve kulak kısmında tesadüf olunan 
yara izlerinden kamanın sol kulağın önünden girip, 3–4 cm kadar içeriye nüfuz ettiği 
saptanmıştır. Cesedin dış muayenesi neticesi elde edilen veriler yeterli bulunmuş, ayrıca bir 

otopsi ameliyatı icrasına ihtiyaç hâsıl olmamıştır. Nihayet, keşif raporunun hazırlanmasından 
sonra da cesedin tekrar defnedilmesine müsaade olunmuştur. 

Cinayet ve Hukuk 

Tıbbî incelemelerin tamamlanmasından sonra Muavin Bey tarafından cesedi bulanların 
ifadeleri alınacaktır. Bu kapsamda ifadesine başvurulan ilk şahıs maktulün oğullarından Şaban 
olmuştur. Şaban cinayet hakkında şimdiye kadar anlatılanların dışında başka bir bilgiye sahip 

olmadığını, ayrıca babasının kimseyle zerrece bir düşmanlığının bulunmamasından dolayı da 
herhangi bir kimseden şüphe duymadığını ifade etmiştir. Diğer oğul Malik ile arkadaşları 
Hüseyin de sorguya çekildiklerinde Şaban’ı teyit edecekler ve tahkikatının seyrini değiştirecek 
herhangi bir malumat ortaya koyamayacaklardır. Soruşturma kapsamında ifadesine 
başvurulma lüzumu hissedilen son şahıssa köyün muhtarı olmuştur. 48 yaşında ve İbrahim bin 
Abdi ismindeki muhtarın anlattıklarında da katil veya katillerin kimliklerini tespit etmeye 

yarayacak herhangi bir bilgi kırıntısına tesadüf olunamamıştır. Öyle ki, muhtar olay günü 
tarlasında çalışmaktaydı, hanesine gelince cinayet haberini duyup, koşar bir vaziyette 
maktulün hanesine vardığında Osman Ağa'yı katledilmiş bir vaziyette görmekten başka 
cinayete dair herhangi bir bilgiden yoksundu. Köy ahalisinden veya bir başkasından cinayetle 
ilgili bir şüphe de duymayan muhtar böyle bir hadisenin nasıl yaşanmış olduğuna da hala akıl 
sır erdiremediğini ifadesinin sonuna ilave etmişti. 

Muhtarın ifadesinin ardından maktulün oğulları Şaban ve Malik'e cinayet tekrardan 
sorulduğunda; daha evvelki söylediklerinden ve pederlerinin o gün pazarlık kısmı daha 
önceden halledilmiş olan alışveriş neticesinde satın aldığı fıçıları getirmek üzere evden çıkmış 
olmasından başka herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını mükerreren beyan etmişlerdir. 
Lakin cinayete dair tesadüf edecekleri en ufak bir ipucu veya işaretten hükümeti hemen 
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haberdar edeceklerdir. Bundan sonradır ki Muavin Bey, "şimdilik buraca tahkik edilecek başka 
bir suret görülemediği"ne kanaat getirerek, sorgulamalar neticesi hâsıl olan bilgiler ışığında 
cinayetle ilgili zabıt varakasını tanzime başlayacaktır. Maktulün oğlu Şaban'a, köy muhtarı ile 
azalardan Hüseyin'e, tercüman Raşid Şemseddin ve zabıt kâtibi Mehmed Şükrü Efendilere de 

imza ettirildikten sonra varakanın tanzimi ikmale vasıl olacaktır.
13

  

İddia, Muavin ve Müfettiş 

Yeterli kanıta ve tanığa ulaşılamamasından dolayı tahkikatın bu haliyle 
neticelendirilmesinden sonra Osman Ağa'nın katli şimdilik faili meçhul bir cinayet olarak 
bırakılıyor, Muavin Bey ve beraberindekiler de kasaba merkezine dönüyorlardı. Muhtemelen, 
Muavin Halil Rahmi Bey başta olmak üzere herkes hanesine vardığında hak etmiş olduklarına 

inanılan iyi bir istirahatta bulunmanın hesabını yapmaktaydı. Fakat Pirlepe'de Halil Rahmi 
Bey'i yeni bir soruşturma bekliyordu. Üstelik bu soruşturma içerisindeki konumu da biraz 
farklılık arz etmekteydi. Nitekim kendisi bu kez soruşturan değil, soruşturulan şahıs durumuna 
düşmüştü. Çünkü Muavin Bey hakkında merkezî idareye kaynağı ve zamanı belli olmayan, bir 
önce yürüttüğü tahkikatla ilgili bir şikâyette bulunulmuştu. Buna göre Halil Rahmi Bey, 
Osman Ağa'nın cinayetiyle ilgili tahkikata girişmekte geç kalmıştı, ayrıca gerek cesedin 

kabirden çıkarılması gerekse muayenesinin icrasında hazır bulunmamıştı. Dolayısıyla, şimdi 
kendisinden mevzubahis gecikme ve hazır bulunmayışların sebebini sormak için hükümetçe 
bir tahkikat başlatılmıştı. Tahkikatın yürütülmesi sorumluluğu ise Pirlepe Adliye 
Müfettişliği'ne, müfettişlik kanalıyla da Artin Bey'e yüklenmişti. 

Bu hal üzere Muavin Bey hakkında oldukça geniş bir soruşturma başlatılacaktır. 
Pirlepe Adliye Müfettişi Artin Bey evvela tahkikat sırasında Halil Rahmi Bey'e refakat 

edenlerin ifadelerine başvuracaktır. Bu kapsamda Kâtip Şükrü ve Tercüman Raşid Efendiler 
sorguya çekilecekken; cesedi muayene eden Belediye Tabibi Mehmed Şaban ile daha önce bu 
vazifeyi vekâleten yürüten ve Muavin Bey'le birlikte adlî vakalara dair keşiflere katılmış olan 
Askerî Tabip Kazım bin Ali'nin de müzakere kapsamında ifadelerine başvurulmuştur.   

Müfettiş ve Kâtip  

Osman Ağa'nın cinayetinden yaklaşık bir ay sonra, 3 Temmuz 1908'de başlayan bu 

tahkikat kapsamında Müfettiş Bey tarafından sorguya çekilen ilk şahıs Pirlepe Mahkemesi 
kâtiplerinden 20 yaşındaki Ohrili Şükrü Efendi olmuştur. Sorgulama şu şekilde 
gerçekleşmiştir: 

Drenovalı Osman Ağa'nın katli münasebetiyle gerekli olan adlî inceleme ve tıbbî 
muayeneyi icra için söz konusu köye kimler gittiler? 

Savcı Muavini Halil Rahmi Bey, Belediye Tabibi Mehmed Şaban Efendi, Mahkeme 

Mübaşirlerinden Raşid Efendi ve ben, hep birlikte gitmiştik. 

 Hangi ayın kaçıncı günü gittiniz?  

Mayısın onikinci günü gitmiştik. (25 Mayıs 1908) 

Cinayetin yaşandığı tarihten (22 Mayıs) üç gün sonra gidilmesinin sebebi nedir?   

Mayısın onuncu günü (23 Mayıs) Pirlepe'ye dört saat uzaklıkta bulunan Trosfo 
(Torfersiko) köyüne başka bir adlî vakanın tahkikatı için gitmiştik. Bir gün sonra da (24 

                                                 
13 BOA, TFR. I.TF, 3/271; 10 Cemaziyelâhir 1326/10 Temmuz 1908. 
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Mayıs) geç vakitte, yani saat altı-yedi sularında Osman Ağa'nın cinayet jurnali Zabıta 
İdaresi’nden Adliye’ye havale olunmuştu. Aynı gün hemen yola koyulmak için hayvan tedarik 
edilmeye çalışılmış, ancak "şuraya buraya müracaat olunmuş ise de" bundan bir netice hâsıl 
olamamıştır. Hal böyle olunca da ertesi günü kiralanan bir at arabasıyla köye hareket 

olunmuştur. Ancak yolların müsaitsizliğinden dolayı kasaba merkezine yedi saat uzaklıkta 
bulunan Drenova köyüne kadar araba ile gitmek mümkün olmamıştır.  Bundan dolayı köyün 
iki saat bu tarafında, yani merkezden beş saat uzaklıkta yer alan Sajdova Köyü'nde arabadan 
inilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Burada Muavin Beyle Tabip Efendi birer hayvan 
bulabilmişken, Mübaşir Raşid Efendiyle ben havyan teminine muvaffak olamadık. Dolayısıyla 
onlar hayvanlar üzerinde, bizse yaya olarak, hep birlikte Drenova'ya vasıl olduk. Umarım bu 

maruzatım köye neden mayısın onikinci günü gidildiğini meydana koymaya kâfi gelir. 

 Jandarma Mustafa, Sajdova'da mı kaldı,  yoksa sizinle birlikte Drenova'ya kadar 
gitti mi? 

Hayvanını Sajdova'da bırakıp, yaya vaziyette bizimle birlikte Drenova'ya kadar geldi. 

Katledilen cesedin keşif ve muayenesi kim tarafından gerçekleştirildi ve muayenede 
kimler hazır bulundu? 

Cesedin defnedildiği kabre kadar Tabip ve Mübaşir Efendiler gitti. Muavin Beyle biz 
muayenede hazır bulunmadık. 

Siz ne sebebe istinaden muayenede hazır bulunmadınız? 

Muavin Bey hazır bulunmadığından ben de iştirak etmedim. 

Muavin Bey'in hazır bulunmama sebebi ne idi?  

Hareketimiz esnasında sapa yerlerde hayvandan inerek, yola yaya devam etmek 

zorunda kaldığından yorulmuştu. Başına da güneş geçtiğinden kabristana gidemeyip, maktulün 
evinde kaldı. 

Maktulün hanesinde ne yaptı? Bir işle mi meşgul oldu? Yoksa yatıp istirahat mı etti? 

Gittiğimiz vakit evvela veresenin ifadeleri zapt altına alındı. Tabip ve Mübaşir 
Efendilerin kabristana gitmelerinden sonra Muavin Bey de yakalandığı baş ağrısından dolayı 
dinlenmek için biraz uzandı. 

Zabıt varakası nerede tanzim olundu?  

Maktulün hanesinde tanzim olundu. 

Kim tanzim etti? Müsvedde yapıldı mı?  

Muavin Bey söyledi, ben yazdım. Müsvedde yapılmadı.  

Zabıt varakasının tanzimi sırasında kimler hazır bulundular? Muavin Bey'in 
söylediklerini orada hazır bulunanlar işitmekte miydiler? 

Tabip ve Mübaşir Efendilerden başka maktulün veresesi, köy muhtarı ve Sajdova 
gibi civar köylerden taziyeye gelmiş olan ahaliden de beş-on kişi hazır idiler. Muavin Bey'in 
söyleyip, tarafımdan yazılanları, benim gibi orada hazır bulunanlar da işitmekteydiler. Zaten 
tanzim işi tamamlandıktan sonra zabıt varakası Muavin Bey tarafından okundu ve herkesçe 
dinlendi. 
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Muavin Bey hakikaten rahatsız gibi görünmekte miydi? Yoksa kabristana gitmek 
istemediğinden kendisini hasta gibi gösterme (temarüz) gayreti içerisinde miydi?  

Güneş çarpmasından başı ağrıdığını söyleyen Muavin Bey'in hali gerçekten 
rahatsızlığa delalet etmekteydi. 

Sen Muavin Bey'le kaç defa keşif ve muayeneye gittin?  

Beş defa gittim.  

Bu beş tahkikat mahallinde Muavin Bey mecruhu (yaralıyı) veyahut maktulu bizzat 
görür müydü? Muayenede hazır bulunur muydu? Yoksa Tabip Efendi muayeneleri böyle kendi 
kendine mi yapardı? 

Muavin Bey dört defa maktullerin muayenelerinde hazır bulundu. Fakat bu 

beşincisinde, yukarıda arz ettiğim rahatsızlığı kabristana gitmesine mani oldu. Muavin Bey, 
rahatsızlığının yanında kabristanın da köyün oldukça yukarısında, daha doğrusu karşı 
tarafındaki tepede ve orman içerisinde bulunuyor olmasından dolayı oraya gidemedi. 

Peki, Muavin Bey'in seninle birlikte gitmiş olduğu beş adlî vaka incelemesinin 
dördünde, maktuller üzerinde gerçekleştirilen muayeneler sırasında hazır bulunduğuna nasıl 
kanaat getirelim? 

"İfademin sıhhatinden hiç şüphe etmeyiniz, size kanaat getirmek için dinim üzere 
kasem (yemin) ederim" 

Muavin Bey'e özel bir hürmetten dolayı gerçeği çarpıtmaktaysanız (ketm-i hakikat) 
caiz değildir. Hakikatten inhirâf etmemek sizin kâtiplik sanatınızın icabındandır. 

Özel bir hürmet münasebetiyle gerçeğin dışında bir söz söylemenin uygunsuzluktan 
başka kâtiplik şerefine de leke getireceğini bilirim. Fakat "Allah rızası için ifade ederim ki" 

Muavin Bey maktulleri dördünde de bizzat görmüş ve bunların muayenelerinde hazır 
bulunmuştur.  

İfadeleriniz doğru zapt edilmiş midir? İmza eder misiniz? 

Doğru yazılmıştır. İmza ederim.  

Müfettiş ve Mübaşir 

Genç kâtibin ardından sıra tercüman sıfatıyla Muavin Bey'e eşlik etmiş olan mahkeme 

mübaşirlerinden 40 yaşındaki Pirlepeli Raşid Efendi'nin sorgusuna gelmiştir. Bu sorgulama 
kapsamında sorulan sorular ve bunlara alınan cevaplar bir öncekilerle hemen hemen 
örtüşmektedir. Burada dikkati çeken nokta, bir önceki sorgu sırasında alınan cevapların bu kez 
ifadesine başvurulacak şahsın karşına birer soru olarak çıkarılmış olmalarıdır. Anlaşılan o ki; 
Müfettiş Bey bu yöntemle –eğer var ise– hem bir önceki sorguya dair bazı açıklar yakalamaya, 
hem de hâlihazırdaki sorgunun muhatabını ikilemde bırakmaya çalışmıştır. Burada anlatılmak 

istenilmeye çalışılanlar sorgunun seyrinden daha açık bir şekilde takip edilebilecektir. 
Sorgunun seyri ise şu istikamette gelişmiş ve neticelendirilmiştir: 

Osman Ağa'nın cinayet tahkikatı için gidenler arasında sen de var mıydın? 

Evet, ben de vardım. 

Senden başka kimler vardı?  
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Muavin Bey, Belediye Tabibi Mehmed Şaban ve Kâtip Şükrü Efendiler vardı. 

Drenova Köyü Pirlepe Kasabası'na kaç saat uzaklıktadır? 

Yedi saat uzaklıktadır. 

Muavin Bey Drenova'ya at ile mi, yoksa arabayla mı gitti? 

Buradan, yani Pirlepe'den Sajdova'ya kadarki beş saatlik yolu arabayla gittik. Ancak 
Sajdova'dan sonrası dağlık ve inişli çıkışlı olduğundan hayvan ile gittik. Hatta yolun bazı 
bölümlerinde hayvanlara binmek dahi mümkün değildi. 

Hepinizde hayvanlara binmiş miydiniz?  

 Sajdova'da hayvan bulmaya çalıştık. İki hayvan bulabildik. Birine Muavin Bey, 
diğerine de Tabip Efendi bindiler. Biz de yaya olarak gittik. Hatta bazı mahallerde onlar da 

hayvanlardan inerek, yürümeye mecbur oldular. 

Drenova'da Kuzuluk Kabri'ne kadar kimler gitti? Tıbbî muayene icra olunurken 
kimler hazır bulundu? 

Yukarıda söylediğim gibi Muavin Bey Pirlepe'den çıktığımız vakit rahatsızdı. 
Yolculuk esnasında da bir hayli yürüdüğünden epeyce yoruldu. Güneşin de tesiriyle 
rahatsızlığı bir kat daha arttı. Çünkü güneş pek yakıcıydı. Ayrıca, Drenova'ya vardığımızda 

Muavin Bey maktulün mezarını açtırıp, muayenesini yaptırma noktasında zorluk çıkaran 
vereseyi ikna etmek için de epey bir çaba sarf etmek mecburiyetinde kaldı ve onları güçbelâ 
ikna edebildi. Bundan sonra da mezarlığa Tabip Efendi'yi gönderdi. Tabip Efendi mezarın 
açılması sırasında Jandarmanın da hazır bulunmasını teklif etti. Ancak Jandarma Mustafa bir 
takım mazeretler öne sürerek gidemeyeceğini söyledi. Muavin Bey de rahatsızlığından dolayı 
beni tabiple mezarlığa gönderdi. Maktulün veresesiyle köyün muhtarı hazır oldukları halde 

mezar açtırılarak, ceset çıkarıldı. Böylece Tabip Mehmed Şaban Efendi muayenesini icra 
ettikten sonra ceset muhtar ve verese vasıtasıyla tekrar kabrine konuldu. 

Muavin Bey'in rahatsız olduğunu nereden anladınız? 

Pirlepe'den çıkacağımız vakit rahatsızlığı kendisini belli etmekteydi. Yolda da 
hayvandan inmek ve yürümek suretiyle rahatsızlık ve yorgunluğu bir kat daha arttı. Bundan 
sonradır ki rahatsızlığını yüzünden okumak, sözlerinden anlamak mümkündü.   

Drenova kabristanı köyün neresindedir? 

Köyün karşı tarafında ve tepede olup, köyden yarım saat kadar uzaklıktadır.  

Muavin Bey’le birlikte kaç defa adlî vaka tahkikatına gittiniz? 

Ben Müstantik Efendi’yle veyahut azadan Zeki Efendi’yle üçer-beşer defa birlikte 
tahkikata gittim. Muavin Bey’le de sekiz-on defa birlikte bulunmuş olsam gerektir. Hatırıma 
böyle gelmektedir. 

Muavin Bey başka vakit maktullerin tıbbî muayenelerinde hazır bulunur; 
vaziyetlerini, yara ve berelerini kendisi de görür müydü? 

Bu son defakine kadar birlikte gitmiş olduğum vakaların tahkikatlarında Muavin Bey 
Tabip Efendi’den hiç ayrılmamış ve muayeneyi beraber icra etmişlerdir. Maktulleri 
görmeksizin vakalara dair zabıt varakalarını da asla tanzime yeltenmemiştir. 



İki Soruşturma Arasında Bir Osmanlı Savcı Muavini                     326 

 
History Studies 
Volume 2 / 3 2010 

 

Öyleyse bu kez neden maktulü görmeksizin zabıt varakasını tanzim etti? 

Kendisi keyifsizdi. Ben de onun emri üzerine ve emini sıfatıyla kabrin açılması 
sırasında hazır bulundum. Muayeneden sonra tekrar maktulün hanesine gittik. Verese, muhtar, 
diğer akraba ve yakınlarla, Tabip ve Kâtip Efendilerin de hazır bulunduğu sırada zabıt varakası 

düzenlendi.  

Zabıt varakasını kim yazdı? 

Muavin Bey söylerdi, Kâtip Şükrü Efendi de yazardı. 

Muavin Bey yüksek sesle mi söylerdi? 

Rahatsız olduğundan ancak sesinin çıkabildiği kadar bir seda ile Kâtip Efendi’ye 
yazdırmaktaydı. 

Peki, zabıt varakası neden okunmaksızın imza edildi? 

Nasıl okunmamıştır! Okundu. Varaka yazıldıktan sonra Muavin Bey kâtibine yüksek 
sesle oku da herkes işitsin, anlasın ve ona göre imza eylesin dedi. Bunun üzerine kâtip 
tarafından yüksek sesle okunan metin herkesçe dinlendi, anlaşıldı ve bundan sonradır ki 
mühürler konuldu.  

Muavin Bey’in başka vakit maktulleri bizzat gördüğüne ve muayenelerinde hazır 

bulunduğuna yemin edebilir misiniz?  

"Yemin edebilirim ve ederim. Allah hakkı için böyledir." Muavin Bey bu sonuncusu 
hariç her tahkikatta maktulleri bizzat görmüş ve muayenelerinde hazır bulunmuştur.  

İfadeleriniz doğru yazılmış mıdır, tasdiken imza eder misiniz? 

Doğru yazılmıştır, imza eder, mühür basarım.  

Müfettiş ve Tabipler  

Muavin hakkında başlatılan tahkikatın adlî sorgu cephesi bu şekilde kapanırken, 
pozisyonları dolayısıyla böyle bir sorgulamanın içerisine çekilmelerinden kaçınılan, bundan 
dolayı da sadece fikir alma şeklinde kendilerinden Muavin Bey'in bu ve daha evvelki adlî 
vakalarda hazır bulunma haline dair bildikleri sual olunan meseleyle ilgili diğer iki şahıssa 
Belediye Tabibi Mehmed Şaban ile ondan evvel bu görevi vekâleten yürütmüş olan askerî 
tabiplerden Yüzbaşı Kazım Efendiler olmuştur. Evvela Mehmed Şaban Efendi'den, birlikte 

varılan olay mahallerinde yaralanmış veya öldürülmüş olanların kendisince keşif ve 
muayeneleri gerçekleştirilirken Halil Rahmi Bey'in de hazır bulunup bulunmadığı, cevap ikinci 
seçenekse bunun sebeplerinin ilaveten, ayrıca da acilen tarafına bildirilmesi müfettişçe 
istirham olunmuştur. Alınan cevapta; son iki buçuk aydır birlikte gidilen adlî tahkikatların 
bütün safhalarında Muavin Bey'in daima hazır bulunduğu ifade olunmuştur. Anlaşılan o ki; 
Müfettiş Bey, bir evvelki sorguda yapamadığını şimdi yapıyor ve Tabip Mehmed Şaban'ı 

ikilemde bırakıyor. Görüldüğü üzere Mehmed Şaban son tahkikat sırasındaki katılımsızlık 
halini ifade etmekten kaçınmıştır. Hal böyle olunca da Müfettiş Bey, konuyu buraya getirmek 
için kendisine bir havalede bulunacak; Drenovalı Osman'ın cesedinin kabrinden çıkarılıp, 
muayenesinin yapıldığı sırada Muavin Bey'in de hazır bulunup bulunmadığının, bulunmamışsa 
da bunun hangi sebeplerden kaynaklandığının izah edilmesini isteyecektir. Tabip Mehmed 
Şaban'ı bir hayli zor durumda bıraktığı kuvvetle ihtimal olan bu soruya alınan cevapsa 

şöyledir: Drenova'da kabrin açılması sırasında Muavin Bey de hazır bulunmak üzereyken 
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güneş çarpması ve yorgunluktan dolayı duçar olduğu keyifsizlik sebebiyle gelememiştir. Bu 
nedenle de adliye müstahdemlerinden olup, tercüman sıfatıyla orada bulunan Raşid Efendi'yi 
kendisine vekil tayin eylemiştir. Şu ana kadar alınan cevaplardan Muavin Bey ile oldukça iyi 
ilişiler içerisinde bulunduğu anlaşılan Tabip Mehmed Şaban'ın biraz zoraki de olsa verdiği bu 

son bilgilerin sorgulamalar neticesi ortaya çıkanlarla birebir örtüşüyor olması Müfettişi iknaya 
kâfi gelmiştir.  

Bilgisine müzakere yoluyla başvurulan son şahıssa Mehmed Şaban'dan evvel Belediye 
Tabipliği görevini vekâleten yürütmüş olan askerî tabiplerden Yüzbaşı Kazım Efendi olmuştur. 
Anlaşıldığı üzere Kazım Efendi'nin bilgisine başvurulma lüzumu daha evvelkiler gibi Muavin 
Bey'in bu son muayeneye keyfî olarak mı veyahut elinde olmayan sebeplerden dolayı mı 

katılıp katılmadığını ortaya çıkartmaktan ziyade daha önceki adlî tahkikatlar sırasında da 
benzer bir katılımsızlık halinin yaşanıp yaşanmadığını öğrenmektir. Kazım Efendi 1907 
yılında, yani bir önceki yıl Muavin Bey'le birlikte gittikleri adlî bir vakanın keşfinden hareketle 
Müfettiş Bey'in söz konusu merakını gidermeye yardımcı olacaktır. Buna göre; Muavin Bey, 
hem ölü ve yaralıların muayenelerinde hazır bulunmuş, hem de cesedin vaziyet ve mevkiinin 
keşfini titizlikle icra etmiştir. Zaten mevzubahis tahkikata dair tanzim olunan zabıt varakasına 

bir göz atılacak olursa söz konusu çaba ve titizliğin hemen kendisini hissettireceğini iddia eden 
Kazım Efendi bildiklerinin bu kadar olduğunu beyan etmiştir. Kazım Efendi'nin anlattıklarına 
bakılırsa Halil Rahmi; memurluk hayatı boyunca başarılı bir çizgi oluşturup, o çizginin aynı 
istikamette seyri için çaba göstermiş, ancak kendi iradesi dışında gelişen bazı olumsuzluklar 
sebebiyle son vazifesini ifaya çalışırken çizgi üzerinde bazı küçük sapmaların yaşanmasının 
önüne geçememiş bir savcı muavini görüntüsü çizmektedir.   

Müfettiş ve Muavin 

Soruşturmanın ikinci ve üçüncü dereceden muhataplarının ifade ve bilgilerine 
başvurma işi bu şekilde son bulurken; sıra soruşturmanın açılmasına sebebiyet veren Halil 
Rahmi'ye gelmiştir; kendisi cesedin mezardan çıkarıldığı ve tabip tarafından muayene edildiği 
hengâmede niçin hazır bulunmamıştı? Müfettiş Bey şimdi cinayetle ilgili tutulan zabıt 
varakasından başka bu soruya da makul cevaplar üretilmesini Halil Rahmi'den talep ediyordu. 

Hazırladığı savunmada Halil Rahmi, evvela; bir adlî vaka vukuunda olay mahalline azimet 
olunduğunda eğer maktul defnedilmişse gerek kabrin gerekse cesedin açılması (otopsi) 
sırasında kendisinin bizzat hazır bulunduğunu örneklerle ispatlamanın mümkün olduğuna 
dikkat çekmiştir. Drenova'da girişilen son keşif sırasındaysa kabrin açılması icap edince, ahali 
buna şiddetle muhalefet göstermiş, ancak epeyce bir nasihatten sonra köylüleri razı etmek 
mümkün olmuştur. Buna ilaveten zorluklarla geçen yorucu bir yolculuk da kendisinde bir 

keyifsizlik halinin belirmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla bu şartlar altında kabre gitmesi 
mümkün olamamış,  bundan ötürü de (sık sık tekrar olunduğu üzere) Raşid Efendi'yi kendisine 
vekil tayin etmek mecburiyetinde kalmıştır.  

Soruşturmanın Sonucu  

Halil Rahmi'nin aktardığı bu bilgiler Müfettiş Artin Bey'i iknaya kâfi gelmiş olacak ki 
kendisinden başkaca bir bilgi isteme lüzumu hissedilmemiştir. Böylece Adliye Müfettişliği’nce 

başlatılan soruşturmanın da sonuna gelinmiştir. Şimdi elde edilen bütün bilgilerden hareketle 
Muavin Bey hakkında kesin bir hükme varılacaktır. Artin Bey'in soruşturmanın seyrine ve 
Halil Rahmi hakkında vardığı hükme dair tanzim ettiği zabıt varakası meselenin gelişimine 
dair kısa bir özetle başlar. Özeti takip eden kayıtlara bakılırsa Artin Bey toplanan bütün bu 
bilgilerden sonra Muavin Bey'in elinde olmayan sebepler dolayısıyla vazifesini tam manasıyla 
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ifa edememiş olduğuna kanaat getirmiştir. Nitekim söz konusu kayıtlar arasında; yolların 
bozuk olmasından dolayı bir hayli mesafenin yaya bir vaziyette aşılması mecburiyetinde 
kalınmasının Halil Rahmi'yi haylice yorgun düşürdüğünden, ayrıca yola koyulmadan evvel 
mevcut olan rahatsızlığının güneşin de şiddetli etkisiyle artış göstermesinin köye varıldığında 

onu maktulün hanesinde istirahata zorlamış olduğundan, bütün bu şartlar altında da cesedin 
kabirden çıkarılarak muayene olunması esnasında hazır bulunamama halinin önüne 
geçilemediğinden bahsedilmiştir. Oysa Halil Rahmi'nin daha evvel katıldığı tahkikatlar 
esnasında herhangi bir gecikme veya savsamanın yaşanmasına mahal vermeksizin vazifesini 
yerine getirdiğinin o ana kadar toplanan bilgilerden açıkça ortaya çıkmış olduğu da ifade 
edilmiştir. Dolayısıyla böylesi beyanat ve izahattan sonra Halil Rahmi için herhangi bir cezaî 

uygulamaya gidilmesinin söz konusu olamayacağı anlaşılmıştır. Ancak Artin Bey her ne 
mazeretle olursa olsun ölü veya yaralıları görmemenin hâlihazırdaki kanunlara aykırı bir 
davranış olduğuna işaret etmek suretiyle bundan sonra benzer bir uygunsuzluğun yaşanmaması 
adına Halil Rahmi'ye bir ihtarda bulunulması lüzumuna da dikkat çeken zabıt varakasını bu 
minval üzere tanzim ederek, 8 Temmuz 1908 tarihinde Adliye Nezareti tarafına arz ve takdim 
edecektir. Böylece 3 Temmuz'da başlayıp, beş gün süren tahkikat da son bulmuş olacaktır.

14
  

Çalışmanın Sonucu 

Bu çalışmada, nakledilmeye çalışılan hikâye üzerinden Osmanlılarda cinayetle ve 
görevini ihmal eden bir hükümet memuruyla ilgili tahkikatların ne şekilde yürütüldüğüne 
ilişkin bazı ayrıntılar sunulmuştur. Bu sayede Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839) ile birlikte 
çağının değişmekte olan şartlarına uygun olarak idaresindeki bireyleri ve onların temel 
haklarını güvence altına almak, aynı zamanda vazifesini savsayan veyahut kötüye kullanan 

memurlarına bir çeki düzen vermek isteyen Osmanlı imparatorluk idaresinin ülkedeki mevcut 
hukukî yapının bu istekleri tek başına karşılayamayacağını anlaması üzerine adlî tıp ve 
müfettişlikler gibi hukuka yardımcı unsurları geliştirmek ve devreye sokmak zaruretini 
hissettiğini gözlemlemek mümkün olmuştur.   

İmparatorluğun son demlerine tesadüf eden söz konusu tahkikatların nasıl 
yürütüldüğünü de kabaca özetlemek gerekirse; bir adlî vakanın herhangi bir hükümet birimine 

intikali üzerine olay mahalline en yakın adlî birim bundan haberdar ediliyordu. Bu birimce de, 
tahkikatı gerçekleştirmek üzere savcı, tabip, kâtip, jandarma ve gerek duyulduğu takdirde 
tercüman gibi görevlilerden müteşekkil bir memur heyeti vazifelendiriliyordu. Olay mahalline 
varıldığında (ki bu her zaman beklenilen süre içinde olmuyordu) ölü veya yaralı üzerinde 
gerekli tıbbî inceleme ve keşifler gerçekleştiriliyor, lüzum duyulduğu takdirde ceset üzerinde, 
gömülmüş olsa bile kamu hukukunu muhafaza adına otopsi icra olunabiliyordu. Bugün, adlî 

tıp sahasında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler sayesinde sağlanan ölçüde başarılı 
olunamadığı muhakkaksa da, bu sayede o günün imkânları elverdiği ölçüde, ölüm 
hadiselerinin gerçek sebeplerinin saptanabilmesine çalışılıyordu. Tıbbî incelemeler 
gerçekleştirildikten sonra sıra (şayet var ise) görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmasına 
geliyordu. Savcı tarafından alınan ifadeler kâtipçe de aynıyla kaydediliyordu. Adlî 
soruşturmanın da ikmalinden sonra tahkikata konu olan şahsın yakınları ve görgü tanıkları 

huzurunda, savcı tarafından tanzim ettirilen zabıt varakası, ifadesine başvurulan şahıslarca 
sonradan herhangi bir itirazda bulunulmaması için yüksek sesle okunuyordu. Zabıt varakasında 
tanık ve yakınların ifadelerinden başka, ölüm sebebini ortaya çıkarmak için girişilen tıbbî 
incelemelere dair bulgular ve varsa vaka hakkında savcının mülahazaları da yer alıyordu.  

                                                 
14 BOA, TFR. I.TF, 3/270; 9 Cemaziyelâhir 1326/9 Temmuz 1908. 
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Görevini layıkıyla yerine getirmediği iddia edilen bir Osmanlı memuru hakkında 
yürütülecek soruşturma ise o memurun bağlı bulunduğu birime en yakın müfettişlikçe 
gerçekleştiriliyordu. Bu çalışma boyunca da görüleceği üzere vazifeli müfettiş iddianın aslının 
olup olmadığını ortaya çıkarabilmek ve kesin bir hükme varabilmek için oldukça geniş bir 

tahkikata girişiyor, bu kapsamda ilgili memurun eski ve yeni mesai arkadaşlarının ifadelerine 
başvuruluyordu. Bu sayede içi boş iddialarla bir Osmanlı memurunun adaletsizliğe mahkûm 
edilmesinin önüne geçilmiş olunuyordu.  

Genel itibariyle oldukça önemsizmişçesine bir havanın haddinden fazla solunmasına 
sebebiyet verebilecek mevzubahis tahkikatların, esasında, çalışmanın giriş kısmında belirtilen 
"takip eden ve edilen"lere hizmet etmekten başka icra sahasına aktarıldıkları zaman ve zemin 

de göz önüne alındığında Osmanlı İmparatorluğu’nun teşkilatlanma ve yönetim anlayışına 
ilişkin oldukça önemli ayrıntıları bünyelerinde saklıyor oldukları müşahede edilecektir. Şöyle 
ki tahkikatlar 1908 senesinde, yani başkaldırış, kopuş, darbe ve savaşlarla imparatorluk 
bünyesinin en şiddetli krizlerini geçirmekte olduğu bir sırada icra olunmuştu.  Bir taraftan 
böylesi olumsuzlukları bertaraf etme gayretinde olan merkezî idarenin, diğer taraftan; evvela, 
kamu hukukunu muhafaza adına bir cinayet hadisesinin aydınlatılabilmesi için neredeyse 

yarım düzine memurunu yedi saatlik yorucu bir yolculuğun ardından olay mahalline sevk 
etmesi, akabinde söz konusu hukukun muhafazasında istenmeyen bazı gediklerin belirmesi 
üzerine bunların bir keyfîlikten mi yoksa mecburiyetten mi husule gelmiş oldukları gibi bir 
sorunun cevabını öğrenmek üzere oldukça uzun ve kapsamlı bir soruşturmayı yürütecek olan 
bir müfettişini görevlendirmiş olması bu hususlarda takındığı hassas tavra tanıklık edilebilmesi 
açısından da ayrıca önemlidir. Aynı şekilde son iki üç asırdır o çok özlemi duyulan adaletin 

temini için çözülmekte olan imparatorluk bünyesine eklemlenen son adalet kaynaklarından 
olan müfettişliklerin (hiç değilse bu çalışma için) vazifelerini layıkıyla yerine getirebilme 
noktasında bütün gayretlerini sarf etmekten geri durmadıkları da söylenilebilir.  
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