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Tanzimat'tan sonra kurulan
ve şer'i hususlar dışındaki
davalara bakan mahkemeler.
Osmanlı

_j

Devleti'nde XIX. yüzyıldan itibaren bir kısım davalara bakma yetkisi davanın mahiyeti ve önemine ve davacının
sıfatına göre birtakım meclisiere havale
edilmeye, bazı davaları görmek için de özel
komisyonlar oluşturulmaya başlanmış. Tanzimat Fermanı'ndan sonra adli alandaki
ısiahat çerçevesinde taşralarda eyaJet yahut liva merkezi olan şehir ve kasabalarda yargılama yetkisine de sahip birtakım
meclisler kurulmuştu. Aslında 1215 (18001801) yılından itibaren Osmanlı tebaası ile
yabancılar arasında zuhur eden ticari davaların Osmanlı ve yabancı taeirierden oluşan karma komisyonlarda çözümüne istisnai şekilde izin verilmişti. İstanbul'da bazı
davalar 1826'da teşkil edilen İhtisab Nezareti'nde, sarrafların bir kısım davaları
önceleri Darphane-i Amire'de, 24 Mayıs
1839'dan itibaren Maliye Neweti'nde oluş
turulan Meclis-i Muhasebe'de görülmeye
başlanmıştı. 1 Ocak 1840 tarihinde beratlı Avrupa ve hayriye tüccarının davalarının

görülmesi için bir ticaret meclisi kurul muştu. Bu taeirierin ticari davaları İstan
bul'da ve ticaret meclisi bulunan taşra
larda bu meclislerde, bulunmayan yerlerde muteber tüccarların da içinde bulunacağı memleket meclislerinde, taeirierin aldıkları ittizam ve mukataalara ilişkin davalar ise Meclis-i Maliye'de görülmekteydi.
Deniz ticaretiyle ilgili işler ve davalara baş
langıçta muteber tüccarlar arasından seçilen kişiler bakmakta iken bunlar, 22 Mayıs 1850 tarihli bir fermanla Dersaadet Liman Odası'nda karma bir mecliste liman
reisinin başkanlığında görülmeye başlan
mıştır.

1840'ta muhassıllık meclisleri olarak kurulan, 1842'de memleket meclisleri adını
alan ve 1849'dan itibaren eyalet ve sancak meclisleri denen taşra meclisleri merkezde bulunan Meclis-i Vala'nın taşradaki
örneği olup 1864 yılına kadar yargılama
görevi de yapmıştır. Bu meclisler özellikle
1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunlarında düzenlenen ta'zir suçları ile bazı şer'i
suçları da kadı marifetiyle şer'i esaslara
göre hükme bağlamaktaydı. Kaza merkezleriyle livaların merkez kazalarında bulunan bu meclisler mahkeme olarak kurulmamış, yargılama görevleri 1840 tarihli
Ceza Kanunu ile bunlara yüklenmiştir. Bu
meclisler zaman içinde birer mahkeme niteliği kazanmıştır. 30 Nisan 1860'ta yayım 
lanan Zeyl-i KanCm-ı Ticaret ve daha sonra
çıkarılan kanunlarla ticaret mahkemelerinin teşkilatı belirli bir düzene kavuşturul
muştur.

Ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere kurulan adı geçen meclisler esasen nizamiye mahkemesi işlevi görmüşse de
resmi anlamda nizarniye mahkemelerinin
ilk çekirdeğini Tanzimat sonrası ceza kanunlarının uygulanması için 1854'te İstan
bul'da kurulan meclis-i tahkikler oluşturur.
Meclis-i tahkikierin yaygınlaşmasıyla nizamiye mahkemelerinin kuruluşunu hazırla
yan süreç başlamıştır. Bu alanda en önemli düzenlemelerden ilki 7 Kasım 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile yapılmıştır.
Buna göre her kazada bir deavi meclisi kurulmakta ve bu meclis, kazanın şer'i hakimi başkanlığında müslüman ve gayri müslim mümeyyizlerden oluşan üç üyeden
meydana gelmektedir. Kazalardaki bu
meclisler şer'i davalar, gayri müslimlerin
idare-i rı1haniyyesinde görülen hususi davalar, cinayete dair cinayet meclislerinde
tedkik edilen hususlar, ticaret meclislerinde görülecek davalar dışında kalan davalarla cünha ve kabahat derecesinde olan
suçlarta ilgili davalara bakınakla görevliy-
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di. Liva merkezlerinde ise bir temyiz meclisi kurulmakta ve kaza deavl meclislerinin
bakamayacağı veya kaza deaVı meclislerinde karara bağlandıktan sonra tarafların istlnaf yoluna başvurduğu cinayet ve
hukuk davaları burada gÖrülmektedir. Liva
temyiz meclisi üç müslüman ve üç gayri
müslim üyeden meydana gelmekte, meclisin başkanlığını ise o kazanın şer'iyye
mahkemesi hakimi yapmaktadır. Vilayet
Nizamnamesi'ne göre Osmanlı idari teş
kilatı vilayet adı verilen birimlere bölünmüş ve her vilayette bir divan-ı temylz kurulmuştur. Divan-ı temylzin görevi, emval
ve emlake dair hukuk davaları ile cinayet
davalarına bakan ikinci derecedeki liva
temylz-i hukuk ve cinayet meclislerinin kararlarını istlnaf yoluyla görmekten ibarettL Divan-ı temylz. "müfettiş-i hükkam"
denilen kişinin başkanlığında üçü müslüman ve üçü gayri müslim olmak üzere altı
üyeden meydana gelmekteydi. Daha sonra müfettiş-i hükkamlık kaldırılınca öıvan-ı
temylze merkez nilibinin başkanlık etmesi esası benimsenmiştir. Vilayet Nizamnamesi'ne göre her vilayette bir de ticaret meclisi olacak ve bu meclis sancaklardaki meclisierin verdiği hükümleri istlnaf
yoluyla görecekti. Ayrıca merkez vilayete
bağlı sancakta temylz-i hukuk ve ticaret
meclisi bulunacağı, bunların liva meclislerinin görevlerini ve merkez livaya bağlı
kazaların hukuki işlerini göreceği hükme
bağlanmıştır (merkez liva temyiz meclisi
daha sonra ilga edilmiş ve bidayeten dava görme yetkisi yeni kurulan Meclis-i Deavl'ye, istinafla ilgili yetkileri ise Divan-ı
Temylz'e verilmiştir). Vilayetteki Divan-ı
Temylz ile livalardaki temyiz meclislerinde
kanun işlerini bilen, devletçe tayin edilmiş
özel bir memurun bulunması gerekiyordu.
VIlayet Nizamnamesi bunların dışında köylerdeki ihtiyar meclislerine de sulhen dava
görme yetkisi vermiştir. İhtiyar meclislerinin sulhen göreceği dava farklı sınıfiara
mensup ahaliye aitse her gruptan eşit sayıda olmak üzere en az altı, en çok on iki
üyenin katılmasıyla dava görülebilirdi. İh
tiyar meclisinin başkanlığını en yaşlı olan
kişi yapmaktaydı.

Bu ilk teşkilatianmanın ardından 1 Nisan 1868 tarihinde çıkarılan ve hukuki iş 
leri idari işlerden ayırınayı amaçlayan DIvan-ı Ahkam - ı Adliyye Nizarnname-i Esasisi ile Osmanlı Devleti'nde şer! davalar
dışındaki davalar için en yüksek yargı mercii olarak Divan-ı Ahkam-ı Adliyye kurulmuştur. Nizamname, Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin görev alanını şer! mahkemelerde
görülen şer'! hukuka ilişkin davalar, gayri
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müslim cemaatlere ait hususi davalar ve
özel meclislerce görülen ticari davalar dı
şındaki davatarla sınırlandırmış. divana kanunla kurulmuş olan diğer mahkemelerde
bakılan davaları da istlnaf yoluyla görme
yetkisi vermiştir. Bu davalardan kişilerle
devlet arasındaki ihtilfıflara dair olanlar
Şura-yı Devlet'te görülecektir (bk DivAN-ı
AHKAM-ı ADLİYYE).
Divan-ı Ahkam -ı

Adliyye'nin bakacağı dahukuk ve ceza davalarında takip edilecek usule ilişkin olarak
14 Şubat 1870'te Divan-ı Ahkam-ı Adliyye
Nizarnname-i Dahilisi neşredilmiştir. Nizamnameye göre Osmanlı Devleti'nde nizamiye mahkemeleri kazalarda deavl meclisleri, livalarda temylz-i hukuk meclisleri,
vilayet merkezlerinde temyiz divanları, İs
tanbul'da Divan-ı Ahkam-ı Adliyye olmak
üzere dört gruba ayrılmıştır. Nizarnname
nizarniye mahkemelerini bidayet ve istlnaf şeklinde derecelendirmiştir. Deavl meclisleri bidayet mahkemesi olarak, livalardaki temylz-i hukuk meclisleri hem bidayet hem istlnaf mahkemesi olarak görev
yapmaktaydı. Temylz-i hukuk meclisleri
kendi görev alanına giren davaları bidayeten, deavl meclislerinin bidayeten gördükleri davalara ise ist'inafen bakınakla görevliydi. Dahili nizamnameye göre Divan-ı Ahkarn-ı Adliyye iki mahkemeden meydana
gelmekteydi. Birincisi Mahkeme-i Temylz
olup bu mahkeme nizarniye mahkemelerinin hukuk ve ceza konularında verdiği
kararları tedkik etmekle vazifeliydi. Mahkeme-i Temylz de kendi içinde ikiye ayrıl
mış. biri ceza davalarına, diğeri hukuk davalarına bakmak üzere görevtendirilmiş
tL İkinci mahkeme ise İstanbul'daki en
yüksek nizarniye mahkemesi kabul edilmekteydi ve nihai olarak karara bağlanan
hukuk ve ceza davaları hakkında kesin hüküm verme yetkisine sahipti. Nizarnname bidayet, istlnaf ve temyizin ne anlama
geldiğini de belirtmiştir. Buna göre bidayeten bir davayı görmek sulhen halli mümkün olmayan hukuk davalarını ilk defa görmek, istlnaf ilk derece nizarniye mahkemelerince görülen davalara yeniden bakmak, temyiz ise bidayet ve istlnaf aşama
larından sonra hukuka uygunluğunu denetlemek amacıyla buralarda verilen kararları onaylamak veya bozmaktır.
vaların çeşitleriyle

Bunların dışında İstanbul'daki nizarniye
mahkemeleri için ayrı bir düzenleme yapılmıştır. 4 Aralık 1871 tarihli bir nizamname ile İstanbul'daki bidayet mahkemeleri mevki ve merkez bidayet mahkemeleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Mevki
bidayet mahkemeleri İstanbul'da ve ona

bağlı olan yerlerdeki kaymakamlık merkezlerinde, merkez bidayet mahkemeleri ise
mutasarrıflık merkezlerinde bulunuyordu.
Mevki bidayet mahkemeleri bir başkan,
iki üye ve bir mümeyyizden oluşan toplu
Mkimli mahkemelerdir. Nizarnname ile
İstanbul'da iki, Üsküdar ve Beyoğlu'nda
birer merkez bidayet mahkemesi kurulmuştur. Kendi içinde hukuk ve ceza dairelerine ayrılmış olan merkez bidayet mahkemeleri bir başkanla iki üyeden teşekkül
etmekteydi. Bu nizamnameyle İstanbul ve
ona bağlı yerler için Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'ye bağlı olarak çalışan bir ist!naf mahkemesi kurulmuştur. Mevki ve merkez bidayet mahkemelerinin kabil-i istlnaf olarak verdikleri kararlar burada istlnafen
görülürdü. İstlnaf mahkemesi bir başkan,
dört üye ve beş mümeyyizden meydana
gelmekteydi. Bundan başka Bab-ı Zabtiyye'de ceza davaları için Ceza Mahkeme-i
İstlnafı adıyla ayrı bir istlnaf mahkemesi
teşkil edilmiştir. Bu mahkeme de cinayet
divanı ve cünha divanı adıyla iki daireye
ayrılmıştı. Her iki divan da bir başkanla
dört üyeden oluşmaktaydı. İstanbul'daki
bu mahkemeterin başkan ve üyeleri
van-ı Ahkam-ı Adliyye Nezareti'nin yazılı
talebi üzerine hükümetçe tayin edilmekteydi.
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Nizarniye mahkemelerine ilişkin temel
düzenlemelerden biri de 11 Ocak 1872 tarihli Mehakim-i Nizamiyye Hakkında Nizamname'dir. Bu nizarnname ile nizarniye
mahkemeleri iki dereceye ayrılmış ve ilk
derece mahkemelerinin bidayeten, ikinci
derece mahkemelerinin ist'inafen dava göreceği, bu sebeple kazalardaki deavl meclislerinin bidayeten, livalardaki temyiz meclislerinin hem bidayeten hem istlnafen, vilayet temyiz divanlarının ise sadece istlnafen dava göreceği hükme bağlanmış
tır. Bu nizarnname yeni bir uygulama olarak köyterin yanında nahiyelerdeki ihtiyar
meclislerine de sulhen dava görme yetkisi tanımakta, ticaret davaları için vilayet,
liva ve kaza merkezlerinde ticaret mahkemelerinin kurulmasını, deavl meclisleriyle meclis-i temylz ve divan-ı temylzlerin başkanlığını naiblerin yürütmesini öngörmektedir. Bu meclisterin üyeleri halk
tarafından seçilecekti. Seçim şekli 30 Aralık 1875 tarihli İntihab-ı Azaya Dair Ta'llmat-ı Umümiyye ile tesbit edilmiştir. 9 Kasım 1875 tarihli muvakkat talimatta İstan
bul için bir de Sulh Cemiyeti kurulmuştur.
Buna göre Sulh Cemiyeti, talepte bulunan
kişinin muvafakatiyle doğrudan doğruya
veya talep üzerine Havale Cemiyeti tarafından ya da bidayet, ist!naf ve temyiz
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mahkemelerinin baktıkları davalarda muhakeme esnasında sulhen halli gerektiği
için kendisine havale edilen davaları muhakeme yapmaksızın sulhen görmeye mem urdu. Başka sebepler yanında özellikle
kaza, liva ve vilayetlerde kurulan nizarniye
mahkemelerinin isimlerinde yer alan "temyiz" kelimesi davaların görüleceği merciierin tayininde karışıklığa yol açtığı için 1S
Nisan 1879 tarihinde yapılan bir düzenleme ile divan-ı temyizlerin adı Mahkeme-i
istinaf'a, deavl meclislerinin adı Bidayet
Mahkemesi'ne dönüştürülmüştür.
18 Haziran 1879'da neşredilen Mehakim-i Nizamiyyenin Teşkilatı Kanün-ı Muvakkati ile nizarniye mahkemelerinin teş
kilatı tekrar düzenlenmiştir. Yeni kanuna
göre nizarniye mahkemeleri ceza ve hukuk mahkemeleri olarak ikiye, bidayet ve
istinaf olarak da iki dereceye ayrılmıştır.
Bunların üzerinde istanbul'da bir temyiz
mahkemesi kurulmuştur. Bu düzenlemeye göre cünha ve kabahate ilişkin ceza davaları ile kabil-i istinaf olan hukuk davaları bidayet ve istlnaf yoluyla görülebilir, cinayet davaları ise kabil-i istlnaf olmadı
ğından haklarında sadece temyiz yoluna
başvurulabilirdi. Kanuna göre her kazada
bir bidayet mahkemesi ve Adiiye Nezareti'nin uygun göreceği yerlerde bir ticaret
mahkemesi bulunacaktı. Ticaret mahkemesi olmayan kazalarda ticaret davaları
na kaza bidayet mahkemeleri bakacaktı.
Bu durumda kazanın muteber tüccarı tarafından seçilen geçici üyelerin mahkemeye katılması gerekliydi. Bir başkanla iki
üyeden meydana gelen kaza mahkemesi
hukuk ve ceza dairesi olarak iki veya daha fazla sayıda daireye ayrılabilirdi. Dairelerin biri birinci başkan ve iki üye, diğer 
leri ikinci başkanla iki üyeden oluşuyordu .
Liva merkezi olan her kazanın bidayet
mahkemesi o kazada vuku bulan davaları
bidayeten, sancağa bağlı diğer kaza mahkemelerinin kabil-i istinaf olan i'lamlarını
ise istlnafen görecekti. Aynı yetki liva merkezi olan kazanın ticaret mahkemesi için
de geçerliydi. Liva merkezinde ticaret mahkemesi bulunmadığı takdirde istlnaf vazifesi merkez bidayet mahkemesine aitti.
Teşkilat- ı Mehakim Kanunu'na göre vilayet merkezi olan her kazada bir istinaf
mahkemesi mevcuttu. Bu mahkeme, o
vilayete bağlı liva merkezlerinde bulunan
bidayet mahkemelerinin hukuk ve ticarete
dair kabil-i istlnaf hükümleriyle ceza mahkemelerinin cünhaya dair hükümlerini ve
diğer kaza bidayet mahkemelerinin hukuk davalarına dair hükümlerini istinafen
görmekteydi. istlnaf mahkemesi gerek-
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takdirde hukuk ve ceza adıyla iki daireye ayrılabilirdi. Bir başkanla dört üyeden oluşan istlnaf mahkemesi iki daireye
ayrılması halinde her daire dört üyeden
teşekkül edecekti. Üyelerin ikisi muvazzaf, ikisi fahriydi. Merkez vilayet ticaret
mahkemelerinin istlnaf mercii de Dersaadet istinaf Mahkemesi'ydi. Bu kanunla
istanbul'daki mahkemeler dahil bütün imparatorluğu kapsayan genel bir düzenleme yapılmış, farklı mahkeme yapılanma
ları kaldırılmıştır. Savcılık kurumunu da
düzenleyen bu kanuna göre savcılar adli
işlerde kamu hukukunu korumak için padişah tarafından tayin edilecekti. Doğru
dan Adiiye Nezareti'nin emri altında olan
savcıların tayin ve azli Adalet Nezareti'nin
takriri üzerine irade-i seniyye ile oluyordu.
istanbul'da Mahkeme-i Temylz nezdinde
bir başsavcı bulunacak, ayrıca her istlnaf
mahkemesinde bir savcı ve her kaza bidayet mahkemesinde bir savcı yardımcısı olacaktı. Kanuna göre taşra nizarniye mahkemelerinin işlemlerini sürekli teftiş amacıyla her vilayet dairesi için bir müfettiş
tayin edilecekti.
Zaman içerisinde sulh yoluyla ihtilaflaçözmeye çalışan meclisierin yetkilerinin
genişlediği, bazı küçük davalarda kesin veya istlnafı kabil olacak kararlar verme yetkisiyle donatıldıkları görülmektedir. 30 Temmuz 1907 tarihli Nevahi Merkezlerinde
Bulunan Nahiye Meclislerinin Vezaif-i Sulhiyye ve Adliyyesini Mübeyyin Nizarnname
ile nahiye meclislerine sulhen dava görme yetkisi yanında bazı ceza davalarını
görme yetkisi de verilmiştir. Nahiye meclisleri köy ihtiyar meclisleri üyeleri arasın
dan dördü geçmeyecek şekilde alınacak
üyelerden oluşmaktaydı. Ahalisi farklı sı
nıflardan teşekkül eden yerlerde ise üyelerin yarısı müslüman, yarısı gayri müslimlerden meydana gelmekteydi. Sulh yetkisinin kullanımıyla ilgili yeniliklerden biri
de sulh hakimliklerinin ihdas edilmesidir.
24 Nisan 1913 tarihli Sulh Hakimleri Hakkında Kanün-ı Muvakkat neşredilerek kaza ve nahiye merkezleriyle köylerde kanunda belirtilen hususlara ilişkin davaları
görmek üzere sulh hakimi adıyla gezici
hakimlikler tesis edilmiştir.
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Kanunlarla yapılan bu belirlemelere rağ
men şer'iyye ve nizarniye mahkemeleri arasında sık sık yetki ve görev uyuşmazlığı
çıkmıştır. Zaman zaman hangi kanunların
hangi mahkemelerde uygulanması gerektiği husus u yüksek yargı kararlarına konu olmuştur. Mesela 1 Şubat 1873 tarihli
ŞOra-yı Devlet'e ait bir müzekkerede Zeyl-i
Kanün-ı Ticaret vb. kanun ve nizarnların

nizarniye mahkemeleri için yapılmış düzenlemeler olduğu, dolayısıyla bu kanunlardaki hükümterin şer"i mahkemelerdeki
ihtilaflara uygulanamayacağı ifade edilmiştir. Yetki ve görev uyuşmazlıkları da
yapılan düzenlemelerle giderilmeye çalışıl
mıştır. 24 Aralık 1876 tarihli Kanün-ı Esasi'nin 85. maddesinde yer alan "Her dava
ait olduğu mahkemede rü'yet olunur" hükmü ile 87. maddedeki. "Deavl-i şer'iyye
mehakim-i şer ' iyyede ve deavi -i nizamiyye mehakim-i nizamiyyede rü'yet olunur"
hükmü, şer"i mahkemelerle nizarniye mahkemelerinin görev alanlarının birbirinden
ayrılması gerektiğini göstermektedir. KanOn-ı Esasi'nin neşrinden önce ve sonra
ne tür davaların nizarniye mahkemelerinde görüleceğine dair irade ve talimatlar
neşredilmiş, görev ve yetkiterin belirlenmesine çalışılmıştır. Mesela 29 Şubat 1888
tarihli bir iradede şer'iyye mahkemeleriyle nizarniye mahkemelerinin vazifelerinin
neler olduğu gösterilmiştir. Buna göre tatak, nikah, nafaka, hidane, hürriyet, rakabe, kısas , diyet, erş , gurre, hükümet-i adi,
kasame, gaib, mefküd, vasiyet ve miras
davalarının şer'! mahkemelerde; ticaret,
ceza, güzeşte ve nizamen görülmesi lazım
gelen zarar ziyan ve iltizam bedelleriyle
konturata davalarının nizarniye mahkemelerinde; bunların dışında kalan davaların
ise her iki tarafın razı olması halinde şer
'iyye mahkemelerinde, razı olmaziarsa nizamiye mahkemelerinde görülmesi esası
benimsenmiştir. Aynı konuya dair 13 Ekim
1914 tarihli bir nizamnameye göre ticaret, ceza, gayri menkullerin tasarrufu, intikal ve taksimi, ikraz, istikraz, güzeşte,
zarar ve ziyan, iltizamat, imtiyazat, mukavelat ve "Kitab-ı Hacr"den başka halli
Mecelle veya diğer kanun ve nizamlarla
belirlenmiş olan hususlara ait bütün davalar nizarniye mahkemelerinde; bunların
dışında kalan rakabe-i vakf. hacr ve fekk-i
hacr, vasiyet, vas! nasbı ve azli, eytam ve
evkaf mallarının müdayenatı, menkul ve
gayri menkul terekenin usül-i feraiz ve diğer kanunlar dairesinde taksimine ilişkin
ve terekenin tahririni gerektiren durumların aleyhine ikame olunan davatarla şer"i
hukuka ilişkin diğer davalar şer'iyye mahkemelerinde görülecekti. Ancak her iki tarafın şer"i mahkemede görülmesine yazılı
olarak muvafakat gösterdiği davalar şer
'iyye mahkemelerinde görülebilecek, bu
tür davalar için taraflar sonradan nizarniye mahkemelerine müracaat edemeyecekti. Daha sonra neşredilen kanunlarla
nizarniye mahkemelerinin yargılama alanı genişletilmiştir.
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NiZAMiYE MAHKEMELERi
Nizarniye mahkemelerinin gördükleri davalarda takip edecekleri usule ve kararlarının icrasına ilişkin birtakım düzenlemeler de yapılmıştır. Mesela başlangıçta Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin göreceği davalar hakkında Usul-i Muhakeme-i Ticaret
Nizamnamesi'nin Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin dahill nizamnamesine aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı, Mehakim-i
Nizamiyye Nizamnamesi de UsCıl-i MeMkim Kanunu yapılineaya kadar hukuk davalarında UsCıl-i MuMkeme-i Ticaret Kanunnamesi'nin nizamnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. İstanbul'da kurulan mevki ve
merkez mahkemelerinin hukuk kısımla
rında Divan-ı Ahkam-ı Adliyye Nizamnamesi'nde münderic usul ve şartlara göre,
ceza kısımlarının muhakemesinde ise 22
Şubat 1870 tarihli Dersaadet ve Mülhakatının İdare-i Muhakemesine Dair Nizamname'nin dördüncü faslı ile Divan-ı Ahkarn-ı Adliyye Nizamnamesi'nin üçüncü
faslında yazılı usulün geçerli olacağı kabul
edilmiştir. Hüküm mazbatalarında kullanılacak dile ilişkin de bazı düzenlemeler
yapılmış, 21 Şubat 1876 tarihli İdare-i
UmCımiyye-i Vilayat Hakkında Talimname'yle nizarniye mahkemelerinin hukuk ve
ceza davalarında verecekleri hüküm mazbatalarının Türkçe kaleme alınması, ancak
bölgelere göre Arapça, Rumca, Bulgarca,
Boşnakça ve Ermenice'ye tercüme .edilip
zeyil olarak karara eklenmesi usulü benimsenmiştir. Nihayet Teşkilat-ı Mehakim
Kanunu ve aynı yıl çıkarılan Usul-i Mehakim Kanunu ile nizarniye mahkemelerinde uygulanacak kurallar müstakil olarak
belirlenmiştir.

Adli teşkilat yenilenmeden önce şer'i
mahkemelerce verilen kararlar kadı tarafından icra edilirken nizarniye mahkemelerinin kararlarını icra vazifesi taşrada vali, mutasarrıf ve kaymakamlara, İstanbul'
da ise deavi nazırına verilmişti. Deavi Nezareti'nin ilgasından sonra 1 Kasım 1870
tarihli bir nizarnname ile mahkeme i'lamlarının icra edilmesi için icra cemiyetleri
oluşturulmuştur. Ancak icra cemiyeti kendisine tevdi edilen i'lamlardan birçoğunu
zamanında infaz edemediğinden mahkemece verilen i'lamların o mahkeme reisi
marifetiyle icrası kural olarak kabul edilmiş, 18 Haziran 1879 tarihli İ'Iamat-ı Hukükıyyenin SOret-i İcrasına Dair Kanün-ı
Muvakk.at, hukuk ve ticaret mahkemelerinden verilen i'lamların icra yetkisini mahkeme reisieriyle onlara bağlı dairelere vermiştir. Bu kanuna göre İstanbul bidayet
mahkemeleri reisieri kendi başkanlıkları
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altındaki

mahkemelerden ve kendilerine
mevki mahkemelerinden verilen hukuk i'lamları ile bunların hakkında verilen
istinaf i'lamlarını ve daire-i hükümetlerinde ikamet eden şahıslar hakkında diğer
nizarniye mahkemelerinden verilen i'lamları icraya yetkili kılınmıştır. Dersaadet
Şer'iyye Mahkemesi'nden verilen i'lamların icrası da Dersaadet Bidayet Mahkemesi'ne aittir. Bu kanunla her mahkeme
reisinin maiyetinde bir icra dairesi oluştu
rulmuştur. 26 Şubat 1883 tarihinde Şarki
Rumeli'de vilayet mahkemeleri nezdinde
bulunanicra memurları hakkında bir kanun çıkarılmıştır.
bağlı

Bütün bu düzenlemeler yanında Girit
ve Yemen gibi vilayetlerle Mısır ve Şarki
Rumeli gibi imtiyazlı eyaletlerde de paralel düzenlemeler yapılmıştır. Girit'te 1864
Vilayet Nizarn namesi'ne benzer bir teşki
lat kurulmuştur. Girit'teki düzenlemelerde özellikle nizarniye mahkemesini teşkil
eden üyelerin yarısının müslümanlardan,
yarısının hıristiyanlardan oluşacağı esası
benimsenmiştir. Yemen'de ise adli teşki
lattaki düzenlemeler hayata geçirilememiş, ahali cinayet ve hukuk davalarında
nizarniye mahkemelerine değil fakihlere
ve belde kadılarına başvurmaya devam
etmiş, hatta resmi kayıtlara göre halk bu
mahkemelere karşı rahatsızlığından dolayı
hükümetten de uzaklaşmaya başlamıştır.
Bunun üzerine 1S Ağustos 1889 tarihli irade ile nizarniye mahkemelerinin kapatıla
rak davaların şer'iyye mahkemelerine havalesine, sadece ticaret merkezi olan Hudeyde'deki ticaret mahkemesinin devamına karar verilmiştir. Mısır'da da 1875
tarihinden itibaren karma mahkemeler
kurulmaya başlanmış, 1881 ve 1883'teyapılan düzenlemelerle ei-Mehakimü'l-ehliyye adlı nizarniye mahkemeleri teşkil edilmiştir. Yine imtiyazlı bir eyalet olan Şarki
Rumeli vilayetinde de nizarniye mahkemelerine paralel düzenlemeler yapılmış,
Filibe'de kaza ve sancak mahkemelerinin
kararlarını temyizen incelemek üzere Divan-ı Ali-i Muhakemat kurulmuştur.

Nizarniye mahkemeleri varlığını OsmanDevleti'nden sonra bir müddet daha devam ettirmiştir. Mahkeme-i Temylz'in yetkileri 1920'de bir kanunla Sivas'ta geçici
olarak kurulan Temyiz Heyeti'ne devredilmiştir. 1923'te Temyiz Mahkemesi Eskişehir'e taşınmış, 1923 tarihli Hey'et-i Temyiziyye Merkezinin Eskişehir'e Nakline ve
Teşkilatının Tevsiine Dair Kanun'la MeMkim-i Nizarniye Teşkilatı Kanunu'nun bu
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 1924'te çıkanlan Mehakim-i Şerlı

'iyyenin İlgasına ve Mehakim Teşkilatma
Dair Ahkamı Muaddil Kanun ile adiiye teş
kilatında köklü değişiklikler yapılmış. istinaf ve şer'iyye mahkemeleri ilga edilmiştir.
Böylece nizarniye mahkemelerinin varlığı
sona ermiştir.
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M . MAciT KııNANOGLU

NİzAMİYE MEDRESESi
Nizamülmülk tarafından
olmak üzere
Büyük Selçuklu hakimiyetindeki
Lçeşitli şehirlerde kurulan medreseler._j
başta Bağdat

Nizamülmülk, Şii Fatımiler'in Sünni Abbasiler'i ve Selçuklular'ı yıpratmak amacıy
la siyasi ve askeri faaliyetlerin yanı sıra ilmi açıdan da yoğun bir propagandaya giriştikleri dönemde Ehl-i sünnet akldesini
güçlendirmek ve devletin ihtiyaç duyduğu
görevlileri yetiştirmek için ülkenin her tarafında medreseler açmaya karar verdi.
Bu konuda Sultan Alparslan'dan izin alan
Nizamülmülk onun devrinde ve daha sonra Sultan Melikşah zamanında Irak-ı Arab,
Irak-ı Acem, Horasan, Maveraünnehir, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde
medreseler kurdu. Bunların bir kısmı onun
ölümünden sonra açılmakla birlikte Bağ
dat Nizarniye Medresesi örnek alındığı için
hepsi bu adla anılmıştır. Bazı tarihçiler
(mesela bk. İbn Hallikan, II, 129; Sübkl, V,
314; Süyütl, ll, 255-256), Nizarniye medreselerinin İslam tarihinde ilk medreseler
olduğunu iddia ederlerse de bu doğru değildir (bk. MEDRESE) .
Bağdat Nizarniye Medresesi. Nizarniye
medreseleri için,de en meşhuru ve en muhteşemi olmakla beraber kuruluş tarihi iti-

