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dü zen len miş olup yir mi iki mad de den iba-

ret ti. Bi rin ci bö lüm de (md. 1) sı kı yö ne tim 

ilânı na se bep teş kil eden du rum lar, ikin ci 

bö lüm de (md. 2-5) sı kı yö ne ti min ic ra sı, 

üçün cü bö lüm de (md. 6-19) sı kı yö ne tim 

uy gu la na cak yer ler de iş le rin yü rü tül me-

si, dör dün cü bö lüm de (md. 20-22) sı kı yö-

ne tim ida re si nin kal dı rıl ma sı ko nu la rı ele 

alın dı. Ay rı ca 1876 Kånûn-ı Esâsîsi’nin örfî 

ida rey le il gi li 113. mad de sin de ki be lir siz lik 

de bu ka nun la açık lı ğa ka vuş tu ru lu yor-

du. Ka nu na gö re bir böl ge nin sı kı yö ne tim 

ida re si ne alın ma sı nın se bep le ri ara sın da 

harp, is yan ve cid di kar ga şa hal le riy le iç 

ve dış gü ven li ği bo zu cu ey lem ler sı ra lan-

mış tı.

İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si sı kı yö ne-

tim ko nu sun da ilk ka nunî dü zen le me gi bi 

gö rül se de as lın da bu ta rih ten ön ce fii len 

ve res men bu uy gu la ma nın var lı ğı dik ka ti 

çe ker. 24 Ni san 1877 ta ri hin de baş la yan 

Os man lı-Rus Sa va şı üze ri ne Ru me li böl ge-

sin de ki or du ku man dan lık la rın dan mer-

ke ze çe ki len tel graf lar da böl ge de âci len 

“kånûn-ı mahsûs” ilânı is te ni yor du. As-

lın da bu ta lep, bir yer de mer kezî yö ne-

tim den örfî ida re ilânı na yö ne lik bir ta lep 

ola rak de ğer len di ri le bi lir. Do ğu ve ba tı 

cep he le rin de ki mağlûbi yet ha ber le ri baş-

şeh re ula şın ca bu ha ber ler ka mu oyun da 

ga le ya na yol açı yor du. Baş şe hir de ki kal kış-

ma ve halk ha re ke ti hü kü me tin 14 Ma yıs 

1877 ta ri hin de örfî ida re ilânı na se bep 

ol du. Da ha son ra Edir ne’de ve ar dın dan 

Ru me li böl ge si nin ta ma mın da, do ğu da 

Er zu rum da hil ih ti yaç du yu lan vilâyet ler-

de örfî ida re ilân edil di. Bu na gö re 2 Ekim 

1877’de İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si’nin 

yü rür lü ğe gir me sin den dört-beş ay ka dar 

ön ce pek çok vilâyet te fii len örfî ida re ye 

ge çil miş olu yor du. İs tan bul ve ci va rın da 

14 Ma yıs 1877’de örfî ida re ilânın dan son-

ra ha zır la nan bir tâli mat la hü kü me tin ve 

or du nun yet ki le ri be lir len di. Bu tâli mat 

in ce len di ğin de, ge rek li gö rül dü ğü tak-

dir de şüp he li ve sa bı ka lı olup örfî ida re 

böl ge sin de ika metgâh tez ke re si ol ma dan 

ya şa yan ki şi le rin baş ka yer le re sü rül me si 

ve ya uzak laş tı rıl ma sı, aha li elin de bu lu nan 

silâhla rın top lan ma sı, zi hin le ri bu lan dı ra-

cak ya yın la rın ya pıl ma ma sı ve her tür lü 

top lan tı nın me ne dil me si hu sus la rı ka ra ra 

bağ lan dı.

2 Ekim 1877 ta rih li İdâre-i Ör fiy ye Ka-

rar nâme si, Os man lı Dev le ti’nde ola ğan 

üs tü hal ile il gi li ge nel çer çe ve yi or ta ya 

ko yar. Ka rarnâme de örfî ida re nin ilânıy la 

öz gür lük le rin bü yük öl çü de kı sıt la na ca ğı 

ve örfî ida re nin mülkî hü kü me tin va zi fe-

le ri ni as kerî hü kü me te bı ra ka ca ğı ifa de 
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Ola ğan üs tü za man lar da (özel lik le sa-
vaş, sı kı yö ne tim, ih tilâl, bü yük felâket vb.) 
ka nun la ra ay kı rı ha re ket ede rek mev cut 

si yasî, as kerî ve iç ti maî dü ze ni de ğiş tir me 

ça ba sın da olan ve ya için de ya şa dı ğı top lu-

ma ka nun dı şı ey lem ler le za rar ve ren le ri 

yar gı la mak üze re ku ru lan yük sek mah-

ke me dir. 1837 ta rih li ce za ka nunnâme-

sin de Dîvân-ı Harb-i Dâimî, Dîvân-ı Harb-i 

Mahsûs ve Dîvân-ı Harb-i Te ces süs adıy la 

üç mah ke me den bah se di lir. 1869 ta rih li 

As kerî Ce za Ka nu nu’nun uy gu la ma ya ko-

nul ma sın dan son ra mah ke me ler umu mi 

ve mah sus dîvân-ı harp ler le dîvân-ı harb-i 

örfîler şek lin de ye ni den teş kilâtlan dı rıl-

mış tır. İlk iki mah ke me, as ke ri ye men sup-

la rı nın iş le dik le ri mes lekî suç lar do la yı sıy-

la yar gı la ma ya par ken dîvân-ı harb-i örfî 

sı kı yö ne tim mah ke me si va zi fe si ni gö ren 

bir bi rim dir. 24 Ocak 1870 ta rih li As kerî 

Ce za Ka nunnâme si ve bu ka nu na ek di ğer 

ka nun la rın or ta ya çı kar dı ğı as kerî mah-

ke me ler ara sın da Dîvân-ı Harb-i Dâimî ve 

Mu vak kat, Dîvân-ı Harb-i Mahsûs, Dîvân-ı 

Harb-i Örfî ve Dîvân-ı Temyîz-i As kerî yer 

al mak ta dır.

Bu gün sı kı yö ne tim ye ri ne kul la nı lan 

“idâre-i ör fiy ye” kav ra mı, Os man lı Dev le-

ti’nde özel lik le 1876’da ilân edi len I. Meş-

ru ti yet ana ya sa sıy la li te ra tü re gir di. Bu 

ana ya sa nın 36. mad de sin de, “... dev le ti bir 

mu ha ta ra dan ve ya em niy yet-i umûmiy ye-

yi ha lel den vi kå ye için bir zarûret-i müb-

re me zu hur et ti ği ...” tak dir de bu ko nu da 

uy gu la ma ya ko nu la cak ka nu nun mü za-

ke re si için Mec lis-i Meb‘ûsan’a yet ki ve-

ril mek tey di. 113. mad de ise doğ ru dan 

doğ ru ya sı kı yö ne tim ko nu su na atıf ya pı-

yor du. Bu mad de de sı kı yö ne ti min ta nı mı 

ya pıl dı ğı gi bi kar ga şa or ta mın da re ji min 

na sıl iş le ye ce ği ne da ir bil gi de ve ril miş ti. 

Bu çer çe ve de Os man lı Dev le ti’nin Rus ya 

ile sa vaş ha lin de bu lun du ğu bir sı ra da 30 

Ni san 1877 ta ri hin de İdâre-i Ör fiy ye Lâyi-

ha sı ha zır la na rak 2 Ekim’de ka nun laş tı. 

Uzun yıl lar yü rür lük te ka la cak ve ken di sin-

den son ra ger çek leş ti ri len sı kı yö ne tim le 

il gi li dü zen le me le re de kay nak teş kil ede-

cek olan, hat ta Cum hu ri yet dö ne mi nin ilk 

sı kı yö ne tim ya sa sı ola rak II. Dün ya Sa va-

şı yıl la rın da ka bul edi len 22 Ma yıs 1940 

ta rih li Örfî İda re Ka nu nu’nda bi le zik re-

di len bu ka rarnâme dört bö lüm ha lin de 

beş, se kiz köy bu lu na bil di ği gi bi bu sa yı 

yir mi den faz la da ola bil mek te dir. Me-

selâ Ka sım Bey İma re ti’nin gi der le ri nin 

kar şı lan dı ğı ka lem ler be lir ti lir ken bun-

lar ara sın da iki di van ve bun la ra bağ lı 

top lam otuz köy kay de dil miş tir (Çe tin, 
s. 52).

Ana do lu coğ raf ya sın da 1530 yı lı na ait 

ve ri ler ışı ğın da (Ha ri ta 1) di van la rın Ba tı 

Ka ra de niz bö lü mün de da ha yo ğun bu lun-

ma sı nın se be bi muh te me len to pog raf ya-

nın en ge be li ol ma sı, bu to pog raf ya da ki 

kü çük düz lük ler de be lir li sa yı da hâne nin 

bir ara da yer al ma sı, köy le rin de bu şe-

kil de oluş ma sı dır. Yer leş me mer kez le-

rin de ki mes ken ler top luy sa da yer leş me 

çe kir dek le ri bir bi rin den nis be ten uzak tır. 

Bu du rum idarî açı dan top lu ha le ge tir-

me yi zo run lu kıl mış ol ma lı dır. XV ve XVI. 

yüz yıl la ra ait tah rir def ter le ri ne gö re özel-

lik le Ba tı Ka ra de niz’de Bo lu ve Zon gul dak 

çev re sin de yo ğun la şan di van lar Bey lik ler 

dö ne min de (Ço ba no ğul la rı, Can da ro-
ğul la rı) or ta ya çık mış tır. An cak Os man-

lı lar’da bir çok yer de di van lar zeâmet ve 

bö lük de de ni len ti mar teş kilâtıy la il gi-

li bir bi rim gi bi ka bul edil miş, za man la 

bun lar na hi ye al tın da top lan mış tır. Di van 

ta bi ri azal mak la bir lik te bir kı sım ke sim-

ler de var lı ğı nı ba zan yer, ma hal adı na 

dö nü şe rek sür dür müş tür. 1864 Vilâyet 

Ni zamnâme si’nde Os man lı idarî ya pı sın da 

dü zen le me ler ya pı lır ken di van ta nı mı nın 

ye ri ni na hi ye al mış tır.
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1910 ta rih li ka nu nun son bö lü mün de 

sı kı yö ne tim mah ke me le ri nin teş kilâtı na 

da ir, “Dîvânı harp bir re is ile dört âza ve 

bir müd de iu mu mi den mü te şek kil dir. Re is 

ile âza dan iki si as kerî me mur lar dan ol mak 

üze re Har bi ye Nezâre ti, di ğer iki si ad li ye 

me mur la rın dan ol mak üze re Ad li ye Ne-

zâre ti ta ra fın dan in ti hab ve ta yin olu nur” 

açık la ma sı yer al mak ta dır. Da ha son ra ki 

dö nem ler de de dîvân-ı harb-i ör fî le rin teş-

ki li gün de me gel di. Özel lik le 1913’te Mah-

mud Şev ket Pa şa sui kas tı nın ar dın dan ku-

ru lan Dîvân-ı Harb-i Örfî -bir yer de- mu ha-

le fe tin sus tu rul ma sı ba kı mın dan önem li 

et ki yap tı. Bu sui kast so nu cun da fi ilî tek 

par ti ik ti da rı nı ku ran İt ti hat ve Te rakkî 

Ce mi ye ti, ya sal mu ha le fe ti önem li öl çü de 

tas fi ye edip 1918 yı lı na ka dar mu ha le fet-

siz bir po li tik or tam ve mec lis ya pı sı oluş-

tur du. Böy le ce İt ti hat ve Te rakkî Ce mi ye ti, 

Os man lı si ya sal ve top lum sal ha ya tın da 

yegâne po li tik güç ha li ne gel di.

I. Dün ya Sa va şı’nın ar dın dan im za la nan 

Mon dros Mü ta re ke si ile Os man lı Dev le-

ti’nin iç iş le ri ne mü da ha le ye baş la yan ga-

lip dev let ler Er me ni teh ci ri baş ta ol mak 

üze re pek çok ko nu ya el at tı lar. Bun la rın 

dı şın da Tür ki ye’yi har be sü rük le yen İt ti-

hat çı li der le rin yar gı lan ma sı ko nu sun da 

bas kı ya pın ca 2 Ekim 1877 ta rih li İdâre-i 

Ör fiy ye Ka rarnâme si’ni esas alan hü kü-

met ha zır la dı ğı ge rek çe li ka ra rı Mec lis-i 

Vü kelâ’ya sun du. Mec lis-i Vü kelâ’da 14 

Ara lık 1918’de Dîvân-ı Harb-i Örfî’nin ku-

rul ma sı ka rar laş tı rıl dı; iki gün son ra İs-

tan bul’da ku ru lan Dîvân-ı Harb-i Örfî’ye 

ta yin ler ya pıl dı. Mec lis-i Vü kelâ ka ra rın da 

Dîvân-ı Harb-i Örfî’nin, se fer ber lik sı ra sın-

da uy gu la nan teh cir mu ame le sin den is ti-

fa de ede rek ih tilâl ga ye siy le iş le nen hak-

sız lık ve te ca vüz le re da ir suç lar da dah li 

olan la rın hak et tik le ri ce za ya çarp tı rı la cak-

la rı ifa de edi li yor du. Ay rı ca tah kik he yet-

le ri nin araş tır ma sı so nu cu yar gı lan ma sı 

ge re ken teh cir suç lu la rı nın ait bu lun duk-

la rı adlî mah ke me ler de yar gı lan ma la rı nın 

za man al ma sı se be biy le hız lı bir ka rar 

me ka niz ma sı na olan ih ti yaç di le ge ti ril-

mek tey di. Mah ke me baş kan lı ğı na emek li 

fe rik Mah mud Hay ret Pa şa, yar dım cı lı ğı na 

da Mir livâ Ali Nâdir Pa şa ile Sü ley ma ni ye li 

(Kürt / Nem rud) Mus ta fa Pa şa ta yin edil di. 

Üye lik le re Ad li ye Nezâre ti’nden Şev ket ve 

Ar tin bey ler, sav cı lı ğa Tem yiz Mah ke me-

si Baş sav cı lı ğı baş mu avi ni Ni had, sor gu 

hâkim li ği ne Be yoğ lu Bidâyet Mah ke me si 

üye si Mo iz Ze ki, Mi sak Ma kar yan, Na zif 

ve Der saâdet Bidâyet Mah ke me si üye le-

rin den Ab düs sa med efen di ler ge ti ril di. 

Mah ke me nin ba zı üye le ri za man için de 

ya nın da İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si’ne 

3 Tem muz 1909 ta rih li ka nun la ilâve ler 

ya pı la rak me bus la ra do ku nul maz lık hak kı 

ta nın dı. Ka rarnâme nin dör dün cü mad de-

sin de dev le tin iç ve dış em ni ye ti ni bo za cak 

ya ra la ma ve öl dür me gi bi fi il le re se bep 

ola cak ki şi le rin du ru mu na ba kıl ma dan 

is tis na sız dîvânı harp hu zu run da mu ha-

ke me edil me si ön gö rü lü yor du. Bu ek ka-

nun, Mec lis-i Meb‘ûsan ve Mec lis-i A‘yân 

üye le ri nin bu hü küm den ay rı tu tul ma sı nı 

ön gör dü, Kånûn-ı Esâsî’de ki ya sa ma do-

ku nul maz lı ğı hak la rı nı ön pla na çı kar dı. 

Otuz bir Mart Vak‘ası’na ka rı şan lar la il gi-

li ola rak dîvânı harp ler de ger çek leş ti ri len 

yar gı la ma la rın ar dın dan kırk do kuz ki şi 

idam ce za sı na çarp tı rıl dı, otuz ye di ki şi 

mü eb bet ha pis ve ka le bent lik ce za sıy la 

ce za lan dı rıl dı. Ay rı ca 139 ki şi ye sür gün 

ce za sı ve ril di, 390 ki şi de çe şit li ha pis ce-

za la rı na çarp tı rıl dı.

İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si’ne ze yil 

ola rak ha zır la nan 1 Ey lül 1910 ta rih li ge-

çi ci ka nun la da silâhlı çe te le rin sü rat le 

bas tı rıl ma sı için sı kı yö ne tim ida re sin de-

ki böl ge ler de ma hallî ida re le re bir ta kım 

so rum lu luk lar yük len di, hız lı bir yar gı la-

ma nın ola bil me si için mah ke me teş kilâtı 

güç len di ril di. Bu amaç la dev re ye so kulan 

bi rim ler den bi ri “is titlâ‘ ko mis yo nu” oldu. 

Bu ko mis yon eş kı ya lık olay la rı nın ta kibin-

de tec rü be li mülkî, as kerî me mur ve zâ-

bı ta dan olu şa cak ve sa de ce bu iş le uğ ra-

şa cak tı. Bun lar her vilâyet te va li ye bağ lı 

ola cak tı. Jan dar ma ku man da nı ile po lis 

mü dü rü ko mis yo nun do ğal üye siydi. İs tit-

lâ‘ ko mis yon la rı gö rev yap tık la rı vi lâ yet te 

eş kı ya lık ya pan ve is yan çı ka ran lar hak-

kın da bil gi top la ya cak, ta kip müf re ze le ri-

nin ha re ket le ri ni de net le ye cek, zan lı lar la 

il gi li ilk tah ki ka tı ic ra ede cek ti. Ka nun da 

ku rul ma sı ön gö rü len “hey’et-i tahkîkiy-

ye”ler ise so ruş tur ma ko mis yo nu gö re vi ni 

üst le ne cek ve sı kı yö ne tim mah ke me si ne 

bağ lı ola rak gö rev ya pa cak tı. Üçer ki şi lik 

ad li ye me mu run dan oluş tu ru lan tah kik 

he ye ti, is titlâ‘ ko mis yo nun dan ya pı lan 

ih bar ve gön de ri len ev ra ka gö re zan lı-

la rı so ruş tu rup tu tuk lan ma sı ko nu su nu 

ka ra ra bağ la ya cak, şüp he li gör dü ğü ki şi-

le ri doğ ru dan sı kı yö ne tim mah ke me si ne 

sev ke de cek ti. Tah kik he ye ti bu ka rar la rı 

ek se ri yet le al mak zo run da olup bu nun 

tem yi zi de müm kün de ğil di. İs titlâ‘ ko-

mis yon la rı, ce za usul hu ku ku na gö re ka-

mu da va sı aça bil mek için ilk so ruş tur ma yı 

açan sav cı la rın gö re vi ni, tah kik he yet le ri 

ise ilk so ruş tur ma yı ya pan ve da va açıl-

ma sı na ka rar ve ren sor gu hâkim le ri nin 

gö re vi ni ye ri ne ge tir mek tey di.

edil mek te dir. As lın da sı kı yö ne tim, ik ti dar-

da ki (mülkî-as kerî) hü kü me tin oto ri te si-

nin ge çi ci ola rak art tı rıl ma sı nı ön gö ren bir 

yö ne tim tar zı dır. Bu ama ca ula şa bil mek 

için de üç yol var dır. Bun la rın il ki ic ra yet-

ki si nin mülkî-idarî ma kam lar dan alı na rak 

as kerî ma kam la ra dev re dil me si, ikin ci si, 

adlî mah ke me ler ye ri ne da ha ça buk ka rar 

ala bi len as kerî mah ke me le re (dîvânı harp) 
yet ki ve ril me si, üçün cü sü de fert le rin ba zı 

te mel hak ve hür ri yet le ri nin kı sıt lan ma-

sı dır. Söz ko nu su ka rarnâme de yer alan, 

örfî ida re böl ge sin de ki suç lu la rın yar gı la-

ma yet ki si nin ve ril di ği ola ğan üs tü mah-

ke me ler olan dîvân-ı harb-i örfîle rin gö rev 

ve yet ki le riy le han gi suç la ra ba ka ca ğı ko-

nu su da be lir len di. Bu na gö re mah ke me-

ler dev le tin iç ve dış gü ven li ği ni bo za cak 

her tür lü ağır su çun fâili ve teş vik çi le ri ni, 

hü kü met me mur la rı na kar şı sui kast ta 

bu lu nan la rı, âdi ya ra la ma ve ci na yet le ri, 

örfî ida re za ma nın da ku rul muş ol sa bi le 

bü tün ce mi yet le ri, sı kı yö ne tim ilân edi len 

yer ler de olay la ra ka rı şan la rı yar gı la mak ve 

ce za lan dır mak la yü küm lü tu tul du. 

Os man lı Dev le ti’nin son dö ne mi in ce-

len di ğin de sı kı yö ne tim ilânı nın sa de ce II. 

Ab dül ha mid dö ne miy le sı nır lı kal ma yıp 

II. Meş ru ti yet, Bal kan Har bi ve I. Dün ya 

Sa vaşı dö nem le rin de sık sık baş vu ru lan 

bir yön tem ha li ne gel di ği gö rü lür. Otuz bir 

Mart Vak‘ası’nı bas tır dık tan son ra ül ke nin 

ka de ri ne ege men olan güç ler ta ra fın dan 

ola ğan üs tü hal ilân edil di, baş şe hir de ve 

bü tün ül ke ge ne lin de sı kı yö ne tim ida re-

si ne ge çil di. Bu sı ra da du ru mu kur tar-

mak is te yen Tev fik Pa şa ka bi ne si, 25 Ni-

san 1909 ta ri hin de bir örfî ida re bil di ri si 

ha zır la ya rak bu nu Takvîm-i Vekåyi‘de 

ya yım lat tı. Ko nu Mec lis-i Vü kelâ’da da 

gö rü şü lüp ka ra ra bağ lan dı. Bu na gö re 

Mec lis-i Vü kelâ ka ra rıy la İs tan bul, Bilâd-ı 

Selâse (Üs kü dar, Ga la ta ve Eyüp), Çatal-

ca, İz mit san cak la rıy la Kar tal, Bey koz, 

Çek me ce ka za la rı ve Ada lar’da örfî ida re 

ilân edil di. Dîvân-ı Harb-i Örfî baş kan lı ğı-

na ise Tophâne Nâzı rı Hur şid Pa şa ta yin 

edil di. Ka bi ne de ği şi mi nin ar dın dan Hü-

se yin Hil mi Pa şa bi rin ci si Tophâne Nâzı rı 

Hur şid Pa şa’nın, ikin ci si Top çu Mir livâsı 

Ha san Rızâ Pa şa’nın, üçün cü sü Mir livâ 

Na zif Pa şa’nın baş kan lı ğın da ol mak üze-

re üç dîvânı harp kur dur du. Ay rı ca tu tuk-

la nan la rın ilk yar gı la ma sı nı yap mak için 

tah kik he yet le ri ve ayak lan ma da rol oy-

na yan lar hak kın da hal kın bil dik le ri ni ha ber 

ve re bil me si için bir Tet ki kat Ko mis yo nu 

teş kil edil di. İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâme si 

hü küm le ri de as lın da tam an la mıy la bu 

ta rih ten iti ba ren yü rür lü ğe gir di. Bu nun 



336

DÎVÂNIHARP

yar gı kad ro su as kerî bir gö rü nü me bü rün-

dü ve bir ba kı ma as kerî ce za mah ke me si 

sta tü sü ne in dir gen di.

Dîvânı harp le rin yar gı la ma la rı 1910 ta-

rih li mu vak kat ka nu na gö re alenî ya pı lır dı. 

Hü küm le rin mut lak ek se ri yet le ve ril me si 

usul den di ve tem yi ze gi di le mez di. Dîvânı-

harp ka rar la rı nın tem yiz de ne ti mi nin dı-

şın da tu tul ma sı da ha son ra ki ta rih ler de 

çı ka rı lan ka nun lar da da tek rar lan dı. 18 

Ey lül 1919 ta rih li ka rarnâme es ki uy gula-

ma nın tam ak si bir dü zen le me yi ge tirdi. 

İdam ce za sı içe ren ka rar la rın re’sen, bu-

nun dı şın da ki ka rar la rın ise ma hallin en 

bü yük örfî ida re âmi ri nin ta le biy le temyi-

ze tâbi ola ca ğı ve tem yiz in ce le mesinin 

Dîvân-ı Temyîz-i As kerî ta ra fın dan 

yapılaca ğı hük me bağ lan dı. İdam ce za-

sın da üçte iki ço ğun luk şar tı ka bul edil di. 

An cak 23 Ni san 1920 ta rih li ka rarnâme 

ile tek rar es ki uy gu la ma ya dö nül dü. Mah-

ke me ka rar la rı tem yiz de ne ti mi dı şı na çı-

ka rıl dı, dîvânı harp le rin mu ha ke me le ri nin 

alenî ol ma ya ca ğı, mu ha ke me es na sın da 

ve kil ve avu kat bu lun du rul ma ya ca ğı ye ni-

den hük me bağ lan dı, böy le ce açık yar gı la-

ma ya son ve ril di. Mah ke me le rin suç lu lar la 

il gi li gı yabî ka rar dü zen le ye bi le ce ği de ka-

rar al tı na alın dı. 

Ola ğan üs tü dö nem de teş kil edi len 

mah ke me ler ol du ğun dan dîvânı harp ler 

sa de ce örfî ida rey le il gi li suç la ra de ğil ge-

nel an lam da iş le nen her tür lü suç la il gi li 

da va la ra da ba kı yor du. Özel lik le I. Dün ya 

Sa va şı’nın baş la ma sın dan son ra ki sü reç te 

söz ko nu su mah ke me le re ba zı özel suç ve 

da va la ra bak ma yet ki si de ve ril di. Me selâ 

8 Ey lül 1915 ta rih li ge çi ci ka nun la se fer-

ber lik te örfî ida re ilânı ve de va mı sü re sin-

ce or du men sup la rı nın eş, ço cuk, ak ra ba 

ve ya kın la rı na kar şı vu ku bu la cak her tür lü 

suç lar la il gi li da va la ra dîvânı harp ler ba ka-

cak tı. 23 Ni san 1920 ta rih li Dîvân-ı Harb-i 

Örfîle rin Teş kilât ve Vezâifi Hak kın da Ka-

rarnâme’nin 3. mad de sin de de teh cir, 

tak til, ih tikâr, is yan, ale nen gasb ü gå ret, 

tahrîb-i bilâd ile Dev let-i Osmâniy ye’nin 

em niy yet-i dâhi liy ye ve hâri ciy ye si ni ihlâle 

yö ne lik suç lar la il gi li da va la ra ba kı la ca ğı 

be lir til di.

Dîvân-ı harb-i örfîle rin yar gı yet ki si bağ-

lı bu lun du ğu örfî ida re nin mülkî ala nıy la 

sı nır lan dı rıl dı. Ni te kim İdâre-i Ör fiy ye Ka-

rarnâme si’nin ilk mad de sin de örfî ida re 

al tı na alı nan bir şeh rin, ka zanın, san ca ğın 

ve ya vilâye tin sı nı rı nı içi ne alan yer le rin 

isim le ri nin özel bir şe kil de ilân edi le ceği 

be lir til di. İdâre-i Ör fiy ye Ka rarnâmesi’nd e 

dîvânı harp le rin ön ce As kerî Ce za Ka nu nu nu

ye ni bir dîvân-ı harb-i örfî teş kil edil di. 

Bu dîvân-ı harb-i örfî de uzun ömür lü 

ol ma dı, 19 Ey lül 1919 ta rih li hü kü met 

ka rarnâme siy le or ta dan kal dı rıl dı ve İs-

tan bul’da I-II-III. İdâre-i Ör fiy ye Dîvân-ı 

Har bi ku rul du.

İs tan bul’da teş kil edi len dîvânı harp le ri 

8 Ocak 1919’da İz mir, Bur sa, Te kir dağ, 

Edir ne, Sam sun ve Ayın tab’da (Ga zi an-
tep) ku ru lan dîvân-ı harb-i örfîler ta kip 

et ti. Se fer ber lik za ma nın da teh cir sı ra-

sın da iş le nen suç lar da “as len ve fer‘an 

zî-med hal olan la rın” yar gı lan ma sı esas 

alın dı. Dîvân-ı Harb-i Örfî, Fe rik Mus ta fa 

Nâzım Pa şa’nın baş kan lı ğın da top la na rak 

es ki sad ra zam Sa id Ha lim Pa şa, Mec lis-i 

Meb‘ûsan es ki re isi Ha lil, es ki Ha ri ci ye 

nâzı rı Ah med Nesîmî, es ki Ad li ye nâzı rı 

İbrâhim, es ki İâşe nâzı rı Ke mal ve es ki 

Maa rif nâzı rı Şük rü bey le rin yar gı lan ma-

sı na baş lan dı. Tah kik he ye ti nin 12 Ni san 

1919 ta rih li ka rarnâme sin de Sa id Ha lim 

Pa şa ile Ha lil, Ah med Nesîmî, İbrâhim, 

Ke mal ve Şük rü bey ler öl dür me işin de 

suç or ta ğı ol ma ma la rı na rağ men, suç iş-

le yen le re bi le rek yar dım da bu lun duk la rı 

için ikin ci de re ce den su ça ka rış mış sa yıl dı 

ve Ce za Ka nu nu’nun 45. mad de si nin 2. 

fık ra sı ile 170. mad de si ne gö re ci na yet-

le yar gı lan ma la rı na ka rar ve ril di. Dîvân-ı 

Harb-i Örfî’nin 27 Ni san 1919 ta ri hin de ki 

otu ru mun dan iti ba ren İt ti hat ve Te rakkî 

Ce mi ye ti kâtib-i umûmîsi Mid hat Şük rü 

Bey ile İt ti hat ve Te rakkî Ce mi ye ti Mer-

kez-i Umûmî es ki üye le rin den Zi ya Gö kalp, 

Ta lat ve Âtıf bey le rin vicâhen yar gı lan ma-

sı na baş lan dı.

18 Ey lül 1919 ta rih li ka rarnâme ile is-

titlâ‘ ko mis yon la rı ve tah kik he yet le ri 

kal dı rıl dı, yer le ri ne da ha çağ daş bir an-

la yış la sav cı lık ve sor gu hâkim li ği teş kil 

edil di. Bu nun dı şın da dîvânı harp le rin re is 

ve âza la rı nın ta ma mı nın as kerî erkân ve 

ümerâdan ta yi ni ön gö rül dü. Bu uy gu la-

may la ta ma men as kerî gö rü nüm lü bir 

mah ke me teş kilâtı or ta ya çık tı. 24 Ka-

sım 1919 ta ri hin de çı ka rı lan ek bir ka-

rarnâme ile Mec lis-i Vü kelâ ta ra fın dan 

lü zum gö rü len yer ler de dîvânı harp le rin 

As kerî Ce za Ka nu nu’nun 48. mad de si ne 

da ya na rak teş kil edi le ce ği hük me bağ-

lan dı. Bu ka nun da dîvânı harp ler de Ad li ye 

Nezâre ti’nden bir sav cı ve sor gu hâki mi 

gö rev len di ril me si ne ge rek kal ma dı ğı da 

ifa de edi li yor du. Da mad Fe rid Pa şa hü kü-

me ti dö ne min de çı ka rı lan 23 Ni san 1920 

ta rih li bir ka rarnâme ile dîvânı harp le rin 

baş kan ve üye le ri nin ta yin yet ki le ri doğ-

ru dan Har bi ye Nezâre ti’ne bı ra kıl dı. Bu 

de ği şik lik le sı kı yö ne tim mah ke me le ri nin 

de ğiş se de baş kan ve yar dım cı la rı 8 Mart 

1919 ta ri hi ne ka dar gö rev le ri ne de vam 

et ti. Mah ke me ilk ola rak Yoz gat teh ci ri 

da va sı nı ele al dı, İt ti hat çı lar’ın bir bö lü-

mü nü bu olay dan do la yı yar gı la dı, ki mi nin 

ce za sı nı da in faz et ti. Bu dö nem de ku ru-

lan Dîvân-ı Harb-i Örfî mah ke me le ri ni, Os-

man lı Dev le ti’nin hür ira de siy le kur du ğu 

ba ğım sız ve âdil ku rum lar ola rak gör mek 

müm kün de ğil dir. Böy le bir mah ke me nin 

ver di ği hü küm le rin hu ku ken bir ge çer li-

li ği ol du ğu nu dü şün mek de son de re ce 

zor dur.

Mü ta re ke dö ne min de İdâre-i Ör fiy ye 

Ka rarnâme si’ne ze yil ola rak çı ka rı lan 18 

Ey lül 1919 ta rih li ka rarnâme ile 1910 ta-

rih li ge çi ci ka nun yü rür lük ten kal dı rıl dı ve 

teş kilât ye ni den bir dü zen le me ye tâbi tu-

tul du. Ye ni dü zen le mey le on do kuz mad-

de lik bir ka rarnâme ha zır lan dı. İlk mad de-

sin de, “İdâre-i ör fiy ye ilân olu nan bir yer de 

bir ve le de’l-îcab mü te ad dit idâre-i ör fiy ye 

dîvân-ı har bi bu lu nur” ifa de si yer alı yor du. 

İkin ci mad de de bu mah ke me le rin üye le-

ri nin erkân ve ümerâ-yı as ke riy ye den te-

şek kül ede ce ği, bun la ra zâbitân-ı as ke-

riy ye den iki âza ile kâtip ler ve ri le ce ği de 

hük me bağ la nı yor du. Mah ke me he ye tiy le 

üye le ri Har bi ye Nezâre ti’nin tek li fi üze ri-

ne irâde-i se niy ye ile, kâtip ler ise mah ke-

me re isi nin tek li fiy le Har bi ye Nezâre ti’nce 

ta yin edi le cek ti. Ay rı ca her mah ke me de 

Ad li ye nâzı rı nın tek li fi ve irâde-i se niy ye 

ile gö rev len di ri le cek bir müd de iumumi ve 

mu avi ni ola cak tı. İlk sor gu la ma yı yap mak 

üze re de yi ne ay nı yön tem le bir müs tan tik 

ta yin edi le cek ti.

4 Mart 1919’da ku ru lan Da mad Fe rid 

Pa şa hü kü me ti ya vaş iş le di ği ni öne sü re-

rek 16 Ara lık 1918 ta rih li ilk dîvânı har bi 

da ğıt tı. 8 Mart 1919’da çı ka rı lan ye ni bir 

ka rarnâme ile baş kan lı ğı nı Erkân-ı Har-

biy ye Mir livâsı Ali Fev zi Pa şa’nın, üye-

lik le ri ni Mir livâ Ali Nâzım, Mus ta fa ve 

Ze ki pa şa lar la Mi ra lay Re ceb Fer di Bey, 

müd de iu mu mi li ği ni Ti ca ret ve Bah ri ye 

Mah ke me si baş ka nı Yûsuf Ziyâ Bey, bi-

rin ci yar dım cı lı ğı nı Ad li ye Nezâre ti Umûr-ı 

Hu k† kıy ye mü dür yar dım cı sı Ha ra lam bos 

Efen di, ikin ci yar dım cı lık la rı nı, müd de iu-

mu mi yar dım cı la rın dan Kud re tul lah ve 

da va ve kil le rin den İbrâhim Re şad Bey, 

müs tan tik li ği ni Ha lep es ki me bu su Ar-

tin Boş ge zen yan ve Be yoğ lu müs tan ti ği 

üye sin den Na zif ve Mi sak Ma kar yan, Ti ca-

ret İkin ci Mah ke me üye sin den Di mit ra ki 

efen di ler le İz mir İstînaf müd de iu mu mi si 

Ce vad ve Em niy yet-i Umûmiy ye Sey rü-

se fer mü dü rü Hüs nü bey le rin ya pa ca ğı 



337

DÎVECÎ

Ta ri hi Araş tır ma ve Uy gu la ma Mer ke zi Der gi si: 
OTAM, sy. 12, An ka ra 2001, s. 157-171; a.mlf., 

“Os man lı Dev le tin de Sı kı yö ne ti min Do ğu şu ve 
İlk Uy gu la ma la rı”, As ke ri Ta rih Araş tır ma la rı 
Der gi si, sy. 1, An ka ra 2003, s. 15-30; Şe ref Gö-

zü bü yük – Suna Ki li, Türk Ana ya sa Me tin le ri, 
İs tan bul 2000, s. 31 vd.; Pı nar Ta şer, Mü ta re ke 
Dö ne min de Divân-ı Harb-i Ör fi ler: 1918-1922 
(yük sek li sans te zi, 2005), Ana do lu Üni ver si te si 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 4-25, 44-92, 164-
167; Fe ri dun Ata, İş gal İs tan bul’un da Teh cir 
Yar gı la ma la rı, An ka ra 2005, s. 256-258; a.mlf., 

Sü ley ma ni ye li Nem rut Mus ta fa Pa şa, İs tan bul 
2008, s. 66-78; “Dîvân-ı Harb-i Örfî Mu ha ke-
ma tı Za bıt Ce ri de si”, Takvîm-i Vekåyi‘, sy. 3540-
3772, İs tan bul 5 Ma yıs 1335-10 Şu bat 1336; a.e., 
sy. 3837, 26 Ni san 1336; Na ci Şen soy, “Os man lı 
İm pa ra tor lu ğu nun Sı kı Yö ne ti me Mü te al lik Mev-
zu atı Üze ri ne Sen te tik Bir De ne me”, İÜ Hu kuk 
Fa kül te si Mec mu ası, XII/1, İs tan bul 1947, s. 95 
vd.; İb ra him Fev zi Ak ma ner, “Tür ki ye’de As kerî 
Ka za’nın Ta rih çe si ve Te ka mü lü”, As kerî Ada-
let Mec mu ası, sy. 9, 10, 12, 14, An ka ra 1957-
59, tür.yer.; Ham di Ata mer, “Millî Mü ca de le ye 
Ka tı lan lar Hak kın da As kerî Yar gı tay Ka rar la rı”, 
BTTD, sy. 3 (1967), s. 5-6; Os man Akan de re, “İda-
ma Mahkûm Edi len Bir Hü kü met: Bi rin ci Tür ki ye 
Bü yük Mil let Mec li si’nin İlk İc ra Ve kil le ri He ye ti 
Hak kın da Çı kar tı lan İdam Ka rar la rı”, Sa kar ya 
Üni ver si te si Fen Ede bi yat Der gi si, X/2, Sa kar ya 
2008, s.185-241; a.mlf., “Da mat Fe rit Pa şa’nın 
IV. Hü kü me ti Dö ne min de Kuvâ-yı Mil li ye İle ri 
Ge len le ri Hak kın da Ve ri len İdam Ka rar la rı”, An-
ka ra Üni ver si te si Türk İn kılâp Ta ri hi Ens ti tü sü 
Ata türk Yo lu Der gi si, sy. 43, An ka ra 2009, s. 
343-406.

ÿZe ke ri ya Türk men

– —DÎVECÎ
ه ج ) ( ا

Saîd b. Ahmed
b. Muhammed ed-Dî ve cî

(1912-2000)

Iraklý tarihçi ve müzeci.˜ ™

Mu sul’da doğ du. As len Ha bur lu bir aile-

ye men sup tur. Ai le sin den Mu sul’a ge len 

ilk ki şi ye din ci gö bek ten de de si Câsim b. 

Zâ fir çok sa yı da de ve si ol du ğu ve de ve 

ker van la rıy la ti ca ret yap tı ğı için Türk çe 

“de ve ci” la ka bıy la anıl mış, Dî ve cî ai le si ay nı 

za man da ilim le meş gul ol muş tur. De de si 

Mu ham med Ağa ço cuk la rı nın öğ re ni miy le 

ya kın dan il gi len miş, özel lik le Saîd’in am ca-

sı Şeyh Os man ve ba ba sı Şeyh Ah med’in 

dil ve din ilim le ri ya nın da aklî ilim ler sa ha-

sın da da ye tiş me le ri için Mu sul’un meş hur 

ho ca la rın dan ders al ma la rı nı sağ la mış tır. 

Ba ba sı 1915 yı lın da Sin car ka za sı müf-

tü lü ğü ne ta yin edi lin ce ai le siy le bir lik te 

Sin car’a git ti. Saîd ilk eği ti mi ni bu ra da 

al dı ve Kur’an’ı ez ber le di. İlk ve or ta öğ-

re ni mi ni Mu sul’da ta mam la dı. Bu sı ra da 

ba ba sı ve am ca sı nın Hallâc-ı Mansûr Ca-

mii’nde dü zen le dik le ri ilim mec lis le ri ne 

ka tıl dı. 1930’da Bağ dat Yük sek Öğ ret men 

ben ze yen mah ke me ler ku rul du. An cak 

bu nun la da so run çö zü le me yin ce ka nu-

nun uy gu lan ma sı nın doğ ru dan mec li se 

bağ lı mah ke me ler ce ya pıl ma sı na ka rar 

ve ril di. Böy le ce 11 Ey lül 1920’de çı ka rı lan 

Firârîler Hak kın da Ka nun ile bu mah ke-

me le re İs tiklâl mah ke me le ri adı ve ril di. 

26 Ha zi ran’da oluş tu ru lan dîvânı harp le rin 

da va la rı ise İs tiklâl mah ke me le ri ne dev re-

dil di. Bu ara da 15 Şu bat 1921 ta ri hin den 

iti ba ren Kuvâ-yi Mil li ye ci ler’in gı ya bın da 

ve ri len ka rar lar kal dı rıl ma ya baş lan dı ve 

24 Ni san 1921 ta ri hin de Dîvân-ı Harb-i 

Örfî al dı ğı bir ka rar la Kuvâ-yi Mil li ye’ye ka-

tıl ma nın suç ol ma ya ca ğı nı, bu suç la may la 

mal la rı na ha ciz ko nan la rın üzer le rin de ki 

hac zin kal dı rıl ma sı ge rek ti ği ni be lirt ti, 

bu nun için bir tu ta nak ha zır lan dı. Tu ta-

nak ta Kuvâ-yi Mil li ye ci ler’i suç lu say ma nın 

va tan sa vun ma sı gi bi şe ref li bir iş le çe liş-

ti ği de be lir til di. Millî Mü ca de le’nin ar dın-

dan özel lik le Takrîr-i Sükûn Ka nu nu’nun 

ka bu lün den son ra ki sü reç te teş kil edi len 

İs tiklâl mah ke me le ri de bir yer de Dîvân-ı 

Harb-i Örfî tar zın da ça lış ma lar yü rüt tü. 

Öte yan dan ek se ri yet le Cum hu ri yet dö ne-

mi nin ilk sı kı yö ne tim ya sa sı ka bul edi len 

ve II. Dün ya Sa va şı yıl la rın da mec lis te gö-

rü şü lüp onay la nan 22 Ma yıs 1940 ta rih li 

Örfî İda re Ka nu nu da ha son ra ki dö nem-

ler de sı kı yö ne tim uy gu la ma la rı na te mel 

teş kil ede cek tir.
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ve bu ka nun da bu lun ma yan fi il ler hak kın-

da da mül ki ye ce za ka nun la rı nı uy gu la ya-

ca ğı kay de dil di (md. 13). Dîvânı harp ler den 

çı kan hü küm ler den “mücâzât-ı te’dîbiy-

ye” ile ida mın ha ri cin de “mücâzât-ı 

terhîbiy ye”yi kap sa yan la rı, en bü yük örfî 

ida re âmi ri nin is te ği ve idam ce za sı nı 

mah ke me ye bil dir me si ha lin de re’sen 

As kerî Tem yiz Mah ke me si’nce tem yi zen 

in ce le ne cek ti (md. 14). Dîvânı harp ler den 

mücâzât-ı terhîbiy ye ile il gi li olan hü küm-

ler pa di şah em riy le in faz edi le cek ti (md. 
15). Dîvânı harp ler hü küm le ri ni ço ğunluk-

la ve rir ken idam hü küm le rin de üç te iki 

oy şart tı (md. 16). 23 Ni san 1920 ta rihli 

Dîvân-ı Harb-i Örfî Ka rarnâme si’nde dîvâ-

nı harp le rin idam ce za sı nı it ti fak la ya da 

üç te iki oy la ve di ğer ce za la rı ço ğun luk la 

ve re ce ği ne dik kat çe kil mek tey di (md. 5).

Dîvân-ı harb-i örfînin Kuvâ-yi Mil li ye 

ha re ke ti ni hu kukî yön den mahkûm et me 

yo lun da ça lış ma la ra gi riş ti ği bi lin mek te-

dir. Da mad Fe rid Pa şa hü kü me ti, ön ce lik le 

Nem rud Mus ta fa Pa şa’nın baş kan lık et ti ği 

I. Dî vân-ı Harb-i Örfî’de Mus ta fa Ke mal 

Pa şa’yı ve ya kın ar ka daş la rı nı yar gı la dı. 

Kuvâ-yi Mil li ye men sup la rı idam da hil çe-

şit li ce za la ra çarp tı rıl dı. Gı ya ben yar gı la-

nan Mus ta fa Ke mal Pa şa ve ar ka daş la rı 

ida ma mahkûm edil di (15 Ha zi ran). Böy le-

ce Bü yük Mil let Mec li si’nin ilk İc ra Ve kil le ri 

He ye ti üye le ri de ida ma mahkûm edil di 

ve ida ma mahkûm edil miş bir hü kü met 

or ta ya çık tı. Bu ka rar, 24 Ma yıs 1920 ta-

ri hin de sa nık la rın ele ge çi ril me si ha lin de 

tek rar yar gı lan mak üze re pa di şah ta ra fın-

dan onay lan dı.

Öte yan dan Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li-

si’nin açı lı şın dan iki gün son ra me bus lar-

dan Meh med Şük rü Bey baş kan lı ğa, Millî 

Mec lis’in ka rar la rı aley hin de bu lu nan la-

rın ya da bun la ra uy ma yan la rın va tan 

ha ini sa yıl ma sı ve va ta na iha net su çuy la 

yargılan ma sı nı is te yen bir öner ge ver di. 

Bazı iti raz la ra rağ men bu öner ge 29 Ni-

san 1920’de Hıyânet-i Va ta niy ye Ka nu nu 

haline dö nüş tü rü lüp ka bul edil di. Ka nu-

nun 1. mad de siy le Tür ki ye Bü yük Mil let 

Mec li si’nin meş ru lu ğu na kar şı ayak la-

nan ya da söz le, ya zıy la ya da doğ ru dan 

doğ ru ya bi le rek fa ali yet gös te ren ve ya 

fe sat ha re ket le ri ne gi ri şen ya hut ya yın-

da bu lu nan lar va tan ha ini sa yı la cak tı. 2. 

mad de ye gö re va tan ha ini olan lar ası la-

rak idam edi lir ken kış kır tı cı la rı na Ce za 

Ka nu nu’nun 45 ve 46. mad de le ri uya-

rın ca ce za ve ri le cek ti. Bu nun üze ri ne 26 

Ha zi ran’da uy gu la ma ya bel li bir dü zen 

ver mek için İs tan bul’da ki dîvânı harp le re 




