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MUVAKKAT MUHTELİF ENCÜMEN-İ ADLİ 
- Bir İşgal Dönemi Mahkemesi (1921-~922) 

Ali Arslan* 

Osmanlı Devleti'nin milletlerarası politikalarını belirlemede et~ 
l~inliğini kaybetmesiyle başlayan ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan 
dış müdahaleler, Tanzimat devri politikalannda devletin· siyasi 
ve idari sahalarda olduğu gibi, hukuki alanda da özellikle Ticaret 
Mahkemelerinin kuruluşunda etkili olmuştur. İşierin düzgün git
memesi ile paı-alel olaı-ak devletin ekonomisi XIX. yüzyılın son
larında, -Düyıln-ı Umumiye ile- tamamiyle yabancıların kontro
lüne bırakılmak zorunda kalınmıştır. Osmanlı Devleti'nin mütte
fiklerini kendi belirleme imkanından mahrum olarak, girdiği I~ Dün
ya Savaşı sonunda bu zaaf zirveye ulaşmıştır. Öyle ki, galib devlet
ler şartlarını dikte ettirdikleri Mondros Ateşkes Anlaşması ile 
memleketin her tarafını işgalle kontrol altına alırken, mevcut adli 
sistemi de kendi menfaatlerine uygun olarak düzenlemeye çalış
mışlaı~dır. Bunun çarpıcı örneği Muvakkat Muhtelit Encümen-i 
Adli' dir. 

Bu sebeple son dönem Osmanlı mahkemeleri ve faaliyet sa~ 
haları hakkında kısa bilgiler verilmesi konunun anlaşılmasında 
faydalı olacaktır. 

ı - Tanzimat Öncesi Mahkemeleri ve Faaliyet Alanları 

Şeriat Mahkemeleri: Müslüman halk arasındaki her türlü me
selelere, Osmanlı vatandaşları arasında meydana gelen ve medeni 
hukukla ilgili olmayan ihtilaflara, Osmanlı vatandaşları ile yaban
cılar arasındaki medeni hukuk dışındaki bütün da.valara bakardı. 

(' Yrd. Doç. Dr .. 1. ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ög"retim üyesi. 
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Cemaat Mahkemeleri : Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim hal
kının din ve mezheb açısından bağlı bulundukları cemaatlere a.it 
mahkemelerdi. Aynı cemaate bağlı şahıslar arasındaki davalara ba
karlardı. 

Konsolosluk Mahkemeleri: Kapitilasyonlardan yararlanan ya
bancı devletlere mensub şahıslar arasındaki davalara bakarlardı. 

2 - Tanzimat Dönemi ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri 
ile Faaliyet Alanları 

Tanzimat Fermanı'nda Osmanlı tebasının din ve mezheb farkı 
gözetmeksizin can, mal, ırz ve namus gibi tabii hakiann korunaca
ğı beyan edilirken, Isiahat Fermam'nda da müslüma:nlarla müslü
man olmayanlar arasında meydana gelecek ticaret ve cinayet da
valannın <tmuhtelit» divanlarda çözüleceği taahhüt edilmişti. Tan
zimat devrinde Avrupalllann da istekleri doğrultusunda, . şeriat 
mahkemelerinin yetkileri smırlandırılarak bu mahkemelerin dışın
da bir teşkilatlanmaya yönelindi. Osmanlı Devleti'nde I. Dünya 
Savaşı sonrasına kadar faaliyet gösteren mahkemeler şunlardır : · 

. . 

Şeriat. Mahkemeleri : Müslümanların evlenme, boşanına mirası 
gibi meden1 hukukla ilgili davalarını islami akidelere göre çözhyor-
lardı. · · 

Cemaat Mahlcemeıeri ile Konsoloslulc Mahkemeleri: Tanzimat 
öncesindeki st~tüleri devam ediyordu. 

Ticaret Mahkemeleri: Yabancı devletlerin istekleri doğrultu
sunda 1840'da Ticaret Nazırı'nın başkanlığında Ticaret Meclisi 
adıyla bir mahkeme kuruldu. Ticaret davaıanna bakan bu mah
kemenin üyeleri lonca temsiıcnerinden ve tüccarlardan oluşuyordu. 
1848'de yabancı devletlerin baskısıyla bu Ticaret Meclisi Karma Ti
caret Mahkemesi'ne dönüştürüldü. Mahkemenin başkanlığını Nbır 
veya yardimcısı yapıyordu. On dört üyenin yedisi Osmanlı vatan
daşı tüccarlardan yedisi de Osmanlı Devleti'ne yerleşmiş olan ya
bancı tüccarlardan meydana _geliyordu. Bu. mahkeme, Osmanlı Ad
liye teşkilatında yabancı uyrukluların üye ,olarak katıldıklan ilk 
mahkemedir. 

İstanbul dışında, önceleri büyük şehirlerde kurulan Ticaret 
Mahkemelerinin sayısı 1875'te 120'ye ulaşmıştı. Ticaret Mahkeme-
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leri Adliye Nezareti'ne bağlanmış, kara ve deniz ticareti olmak 
üzere ikiye ayrılmıştı. Bu mahkemeler, Osmanlı Hükumeti tara
fından tayin edilen üç hakim ile Osmanlı ve Avrupalı tüccarlan 
temsil eden dört üyeden meydana geliyordu. Osmanlı vatandaşları 
ile yabancılar arasındaki davalar görüşülürken, yabancıların avu
ltatlan tüccarlan temsilen seçilen üyelerden ikisini kendi toplu-· 
luklarından seçerek mahkemelerde çıkarlarını korumaya çall§ı

yorlardı. Ticaret Mahkemelerinin . bulunmadığı yerlerde ticarl da
valara, ticaret mahkemeleri mevzuatına uygun olarak, NiZarniye 
Mahkemelerinde bakılırdı. 

Ticaret Mahkemelerinin ticari davalardaki yetkisi sınırsızdı. 
Ancak, yabancı uyruklu olanlardan Osmanlı Devleti'nde gayrimen
kul sahibi olanıann bu mallarla ilgili davaları Osmanlı tebasının 
tabi olduğu şartlarda ve ilgili mahkemelerde görülürdü. 

lVizamiye Mahkemeleri: Meclis-i Vı\la-yı Abkam-ı Adliye 
1868'de Şura-yı Devlet ve Divan-ı Abkam-ı Adliye olarak ikiye bö
lündü. Divan-ı Abkam-ı Adiiye yüksek bir mahl{eme statüsünde 
kuruldu ve Mahkeme-i Temyiz ve Mahkeme-i İstinaf olarak iki 
kısma ayrıldı. 1870'te de İstinaf kısmı 1taldırıldı. Divan-ı Abkani-ı 
A?J.iye Nizarniye Mahkemelerinin üst organını oluşturuyordu. Bu 
yüksek mahkemenin üyeleıi müslüman olan veya olmayan Os
manlı vatandaşlan arasından seçiliyordu. 

Vilftyet merkezlerinde Temyiz, Hulmk ve Cinayet mahkemeleri, 
sancaklarda Hukuk ve Cinayet mahkemeleri, kazalarda Meclis-i 
Deaviler, nahiyelerde ise sulh mahkemesi tarzında ihtiyar Meclis
leri kuruldu. Taşra teşkilatındaki mahkeme üyelerinin tamamı da 
müslim ve gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarından oluşuyordu. 

Nizarniye Mahkemeleri müslüman ve müslüman olmayan h~k 
için ortak mahkemelerdi. Bu mahkemeler Şeriat ve Cemaat mah
kemelerinin yetkileri dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına, 
Ticaret Mahkemeleri'nin selahiyetleri dlŞmdaki Osmanlı vatandaş
lan ile yabancılar arasındaki davalara bakard.ı. Mahkeme ilamla
rının Türkçe olarak yazılması prensibi uygulanmakla beraber ge
rektiğinde ilaınıann halk çoğunluğunun kullandığı dile (Arabça, 
Bulgarca, Arnavudca gibi) de tercüme edilmesi mümkündü. 
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1918 yılına gelindiğinde, Nizanıiye Mahkemeleri ve Ticaret 
Mahkemeleri Adalet Nazırlığı'na, Cemaat (Millet) Mahkemeleri 
Sadra:zamlığa; Şeriat Mahkemeleri Seyhülislamlığa; Konsolosluk 
Mahkemeleri de Hariciye Nazırlığı'na bağlı idP. 

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile İti
laf Devletlerine istedikleri stratejik noktaları ~gal etmeleri imk~nı 
verilmişti. Buna dayanan İtilaf Devletleri 13 Kasım 1918'de İstan
bul'u işgal etmişlerdi. İşgal sonrasında, Osmanlılarda daha önce 
gorülmemiş bir tarzda bir mahkemenin kurulması İstanbul'daki 
İtilaf Devletleri fevkalade komiserleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiş
ti. Bu mahkeme, «devre-i mütarekeye mahsus Muvakkat Muhte
lit Encümen-i Adli»dir. 

3 - Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adli'nin Kuruluşu 

İtilaf Devletleri'nin kendi vatanda~larının çıkarlarına hizmet 
amacıyla kurdurttukları bu mahkeme, İstanbul'daki Fransa, İngil
tere ve İtalya fevk~lede komiserıeri ile Babıali arasında yapılan gö
rül.}Ip.~,ı.er neticesinde1 hazırlanan, esasında dikte ettirilen, bir <<iti-
1M»3 ile kararlaştırılmıştır. 

8. XII. 1921 tarihinde, «Meclis-i Umumi'nin icthnaında kanu
niyeti teklif olunmak)) şartıyla bir ((kararname» ile ((mevki'-i mer'-

1 Osmanlılardaki mahkemeler hakkın-da bakınız; ıEnver Z. Kara.l, Osman
ı-ı Tarih-i, VI, Ankara 1983, s.148-15&, 283-284; a.g.e., VII, Ankara 1983, s. 163-174, 
179; İlber Ortaylı, /mparator~ğun En Uzun Yikyııı, İstanbul 1987, s. 141-143; 
A:bdurramnan Şeref, Tarih Mı~aJı.a.beZeri (yaymlayan ıEnver Koray), Ankara 
1985, s. 276-279; Stanford J. Shaw-E. Shaw, Osm.atnlı lmparatMıuğu ve ıleodern 
T'ilrkiye, II, (tercüme Mehmet Harmancı), İstanbul 1988, s. 154-15&, 300-808; 
Bernard Lewi.s, Modern Türkiye'nin Doğu:Jtt, (Tercüme. Metin Kıratlı), Ankara 
1988, s. 99·, 181-182. 1 

2 Muva.kkat Muhte1it Encüınen-i Adli (MMEA)'nin kuruluşu hakkındaki 
lı:a.rarname [Başbakanlık OsmaJlh Arşivi (BOA), Kavatnm Defteri, nr. 30, s. 165], 
madde(m) ı. 

3 Bu ittlaf lçln bakınız; Kavanın Defter-i 30, s .166-Hi7. 

4 MM·EA'nin teşkili hakkındaki itilafın hangi tarihte imzalanrujtını tes
bit . e9em.iyoruz . .Ancak, bu sl:izleş.ınenın Hariciye Nezareti Terce-me Müd·irlyeti 
tiırafından 4. XIl. 1921 tarihinde «aslına mutabık» olduğu tarzındaki tasdiki 
{Kav-atnuı, Defter-ı, 30, s. 167) gözönüne alındıg-ında, bu sö:r.leşmenin bu tarihte 
veya bu tar·ihten kısa bir süre önce tarafla.rca imzaland.ı,g,nı söyleyebiliriz. 
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iyyete» korunuştur. Bu karaı·name, Sadrazam Tevfik Paşa hüku
meti tarafından uygun görülmüş ve Padişah Vahideddin tarafın
dan tasdik edilmiştirr·. Kuruluşunda, bu mahlı:emede İtalya, İngil
tere, Fransa ile Osmanlı Devleti vatandaşlan arasındaki ticari da-: 
valara bakılması kararlaştınlmış ve sadece İngiltere, İtalya .ve 
Fransa vatandaşı olanların çıkarları gözönünde tutulmuştu. Ancak 
22. VI. 1922 taril1li ~k bir kararname ile İtilaf «Devletlerinin müt
tefikleri bulunan diğer Avrupa devletleri» vatandaşlarına da Mu
vakkat Muhtelit Encümen-i Adli'ye müracaat edebilmeleri hakkı 
~erilm~tiö . 

. :Bu mahkemede tatbik edilen muhakeme usulü esas itibariyle 
Ticaret Mahkemeleri'ndeki usulle aynı olmakla beraber', 25 Şubat 
1922 taıihli bir kararname ile Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adli 
(lVLMEA) 'de uygulanan muhakeme usUllerinde İtilaf Devletleri le
hinde bazı düzenlemeler yapılmıştı. İlamat icrası hakkındaki hü
kümleri de ihtiva eden bu kararname ondört maddeden ibaretti. . 

18 Şubat 1922 tarihli bir kararnames ile bu mahkemeye yapıla
cak müracaattan başlanarak davalann sonuçlandırılmasına kadar 
geçen safhalarda hangi işlemlerden hangi harcın alınacağı tek tek 
izah edilmişti. MMEA'ye bağlı olarak çalışanicra dairesince alına
cak harclar da belirlenmişti. 

4 - Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adli'nin Görev Süresi 

MMEA'nin faaliyet süresi 8. XII. 1921 'de kuruluşundan <fmüta
reke)} döneminin~' sonuna kadardı. Mütareke nihayetinde «Türki
ye'de»9 barış antlaşmasının imzalanmasından itibaren bu mahke-

5 MMEA'nin Kuruluşu Hakkında Kararnamenin metni için bakınız; Ka
vanin Defteri, 30, s. 165. 

6 MMEA'nln Kuruluş Kararnamesine Müzeyyel Kararname için bakınız : 
Kavanin Defteri, 80, s. 240. 

7 MMEA'nin Usfıl-i Muha..keme Kararnarnesi (Bu kararnamenin metni 
için bakınız, KOJVan~in Defteri, 30, s. 183-184), m. ı. 

8 MMEA tarafından alınacak harçlar hakkında kararname içln bakınız : 
Kavantin Defteri, 30, s. 187-188. 

"' Vesikalarda mütareke dönemi denmeslne rağmen, bu gerçeği yansıtma
maıktadır. Çtinkü !stanbul resmen ve fiilen işgal altındadır. 

9 Türkiye ifadesiyle Osmanh Devleti kastedllmektedir. 
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menin çalışması sona erecekti. Mütareke dönenlinde MMEA'nin 
kurulmuş olması sulh antlaşmasının imzalanmasından sonrası için 
<(Türkiye'de tesis olunacak usul-i adiiye hakkında bir güne hüküm 
ve kararı mutazammın olmayacak»tı10• Osmanlı Devleti ile İtilaf 
devletleri arasında banş andıaşması imzalandığı zaman, bu tarih
ten önce MMEA'de görülmeye başlayan davalar sonuçlandınlacaktı. 
Ancak, banş antıaşmasında bu hususun hilfı.fına bir karar alınırsa 
MMEA barış antlaşmasının imzalandığı andan itibaren ilga ectue
cekti11. 

Osmanlı Devleti'nde o dönemde meclisin kapatılmış olmasın
dan dolayı, başka konularda olduğu gibi, MMEA ile ilgili karama
meler de padişah tarafından tasdik edilirken karaınarnelerin sonu
na cıMeclis-1 Umumi'nin ictimaında kanuniyeti teklif olunmak 
üzere işbu kararnamenin mevki'-i mer'iyete vazını ir~de eyledimn 
tarimdaki bir ifadenin eklenmesi, hem bu kararnamenin kanunlaş
ma şartının belirtilmesi, hem de meclis tarafından kararnamenin 
kabul edilmeyetek yürürlükten kaldırılmasına zemin hazırlaması 
açısından önemlidir. Yani, toplanacak bir Osmanlı Meclisi'nin 
MMEA hakkındaki kararnameleri kabul etmemesi halinde :M:MEA'
nın görev süresi sona erdirilebilecektL 

5 - Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adli'nin Teşkilatı 

Encümenin toplanacağı ve muhakeme işlemlerini gerçekleşti
receği yer Adiiye Nezareti binasında olacaktı12 • 

Encümen altı azadan meydana gelecekti. Bu azalardan üçü İti
lfi.f Devletleri vatandaşlanndan diğer üçü de Osmanlı vatandaş
larLlldan seçilecekti. Azalann bulunmaması halinde bunlan tem
.silen ilgili aza ile aynı uyruğa tabi mül~zımlar görev aıacaklardı. 

Mahkemenin reisliği Osmanlı az.alarından biri tarafından yüıii-

10 MMl!lA'nin T~şkili Hak .. kında İtilA.f (Osmanlı Devleti ile İngiltere, 1tal· 
ya ve Fransa al'asında MMEA'nln kurulmasl hakkında imzalanan lttl!fta, ant
laşma ve sö;o;le§melerde takib edilen usiHUn aksine konular maddeleştlrilmeye 
gidtlmemigtir. Sözleşmenin uzun olması, bir çok maddeyi ihtiva etmesi ve bu 
çalı§mada k<>Iaylık sa~laması açılarından paragrafıara tarafımızdan nwnara 
verilmiştir), Paragra.f (p), 1. 

ll Aynı ttiHif, p. 12. 

12 Aynı itilat', p. 11. 
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tülecekti. Davalar görülürken encümen azalannın tamamı değil, 
encümenin başkanlığını yürüten Osmanlı azası, davayla al&kadar 
İtilaf devletinden bir aza ile diğer bir İtilaf devletinin bir azası 
hazır bulunacaktı1A. Kararlar ekseriyet/ara ile verilecekti14• 

Osmanlı azasından biri ıv.rMEA'nin idari reisliğini yaparak ida~ 
ri hizmetlerin yürütülmesini sağlayacaktı. İdari yapı, Zabıt Kita~ 
beti Dairesi, Tercümanlık Dairesi ve İcra Dairesi'nden meydana 
gelecekti. Her dairenin başında bir Osmanlı amir ile İtilaf devlet
leri . vatandaşlanndan birer muavin bulunacaktı ıu. · 

MMEA'ye bağlı bir askeri veya polis gücü yoktu. İcra Dairesi, 
idari reisin talimatı ile bir Osmanlı vatandaşının aleyhine icra 
muamelesi yapacaksa Osmanlı zabıtasından, şayet icra muamelesi 
İtilaf devletlerinden bir şahsın aleyhine gerçekleşecekse İtilaf 
devletleri polislerinin yardımı ile sonuçlandınlacaktı. Bir İtilaf 
devleti vatandaşının aleyhine icra muamelesi yapılacaksa idari re
isin talimatında mahkemeye iştirak: eden İtilaf devletlerinden bir 
azanın da imzasının bulunması şarttııa. 

6 - Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adıt'nin Bakacağı Dava
lar ve Yetkileri 

MMEA OS?ıanlı vatandaşları ile Fransa, İngiltere ve İtalya dev
letleri vatandaşları arasındaki r(mesele-i hukükfye, ticariye ve bah
riye» ile gayrimenkul malların tasarruf h3.klari liaric icar mese
lelerine bakacaktıı7 • Daha sonra, MMEA'de dava açabilme hakkı 
Fransa, İtalya ve İngiltere'nin Avrupalı müttefikleri olan devlet
lertn vatandaşlarına da tanmmıştı18 • 

MMEA kararlarını Osmanlı Devleti adına verecekti. 

IVI.MEA'nin kuruluşundan itibaren, İtilaf devletlerinin askeri 
memurlan ile bilhassa İtilM devletlerinin polis heyeti MMEA'nin 

13 Aynı ıtna.t, p. 3. 
14 Aynı itilaf, p. 4. 
1.5 Aynı .itll§.f, p. 9, 
.16 Aynı ltua.f, p. 10. 
17 Aynı i-tilaf, p. 1 : MMEA'nln Teşkili HakJunda Kararname, m. 1, 2. 

18 MMEA'nin Teşkili Hakkında:ki Kararnameye müzeyyel 22 V1 1922 ta-
rilıll k·ararname, m. ı. 
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al~nına giren meseleleri bu mahkemeye tevdi edecek ve bu· tür da
valar la uğraşmayı bırakacaktı19 • 

· · MMEA kendisince ehemmiyetli gördüğü davaların bakılmasıİlı 
öne alabilir, ehemmiyetsiz gördüğü davaları erteleyebilir veya lü
zum gördüğü davaları birleştirebilir veya ayırabilirdi20• 

· MMEA, kendisinin vazifesini ifaya yönelik şartları ve bilhassa 
işleroen hangilerinin görülecek dava defterine ve hangllerinin son
raya bırakılacak dava defterine kayd olunacağmı, verilen hükümle
lin zabt edilmesi ve hükümlerin tentiz şartlarını, MJ.\mA memur
larının çalışma usullerini, MMEA'nin bütçesinin tedkikini ve alı
nacak harcıarda yapılacak değişiklikleri dahili bir nizarnname ile 
tayin edecekti~l . 

MMEA, hasılat ve masraflan tesbit edecek, Encümenin kuruluş 
ve idaresinÇleki inasrafları ayırclıktan sonra tahsisatm fazlasını 

Osmanlı maliyesine t~lim edecekti22
• 

MMEA, Osmanlı kanunu ve «adat-ı mahalliyeyh> tatbik edecek
ti. Encümen, Ticaret mahkemelerinde uygulanan muhakeme usuı
ıeıini esas·alacak ve bunları mümkün mertehe sadeleştirerek ııusül-ı 
muhakemesini bizzat tanzim)) edecektir2 ,. 

7 - Muvakkat Muhtelit Encümen-i Adli'nin Muhakeme 
' UsUlleri ve İcra 

·. MMEA'de esas itibariyle Usul-ı Muhakeme-i Ticariye Kanunu 
yürürlükte olmakla beraber2t, uygulanacak farklı hükümleri ihtiva 
eden bir kararname de hazırlanmıştı211: 

19 MMEA'nln Teşk!li Hakkında İtilAf, p. 2. 
20. Aynı ltllll.f, p, 8 . 

.. ~ı·; AYn; itilllf, p. ll . 

. • 22 Aynı itllaf, p. 6. 
23 Aynı itilaf, p. s. 
24 MMEA'nin Usul-ı Muhakeme Kararnamesi, m. ı. 
25' 25 Şubat 1922'de padişah tarafından tasdik edilen MMEA'nin Us(ll-ı 

Muhakeme Kararnamesi'nde bu k ararnamenin hangi müessese tarafından hazır
landığı hususunda bir bilgi bulunmımıakla beraber MMEA'ntn kendi muhakeme 
usfılünü bizzat"ha?J.rlama yetkisi (M'.MEA Hakkında 'itila.f, p. 5) gtizönüne alın
dığında Ml\rnJA'nln Usıll-ı •Muhakeme Kararnamesi'nin MMEA'de haZırlandığını 
söyleyebllll'iZ. · 
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MMEA'ye müracaat etmek için Fransa, İngiltere ile İtalya teb
asından veya bu devletlerin Avrupalı müttefiki devletlerin vatan
daşlarından olmak ve Osmanlı tebasından olanlarla davalı bu
lunmak gerektiğinden, her ~aman tarafların hangi devletin vatan-
daşlan olduklarının tesbiti gerekiyordu211

• · 

.· .· . 
. ~EA;ye müracaatlar Türkçe ve Fransızca olarak yaZılacak 

üçer nüsha dilekçelerle yapılacaktı. Müracaatlar, dava sahipleri 
veya vekaletnamesi olan ve~!ller tarafından yapılabtlecekti. Vekil
lef. Osmanlı tebasından ise baroya kayıtlı olması, yabancıların ise 
konsoloshanelerce dava vekili olarak tanınması şarttı27• 

MMEA'ye müracaatta dava ile ilgili her türlü evrak, senetler 
ve deliller beraber takdim edilecek ve zabıt kaleminde bir numa
ralı dosya açılacaktı. Hakkında dava açılan şahıs veya şahıslar, bu 
durumun tebliğinden itibaren onbeş gün içinde MMEA'ye cevaben 
yazılmam;ış ·bir: ıayiha ve .varsa . karşı delilleri takdim edecekti; Şa
yet cevab verilmez ise davalı celb edilerek muhakemenin görülme
sine başlanacaktı28• Mahkeme heyeti, reisi olarak bir Osmanlı aza, 
dava . ile . alakadar İtilaf devletinin tabiyetmde . bulunan bir aza 
ile diğer bir İtilitf devletinin bir azasından oluşacaktı29• Mahkeme 
heyeti, tarafların dinlenmesi, yemin teklifi, şahidierin dinlenmeSi, 
bilirkişilere müracaat edilmesi, gerekirse olay mahallinde keşif ya
pılı:riası, delillerin değerlendirilmesi, yazı ve mühürlerin doğruluğu
nun incelenmesi ile MMEA'riin uygun göreceği yollara başvurarak 
davanın çözülmesini sağlayacakW0 • Davalı, mahkemeye icabet et
rpezse karar gıyaben verilec.ekti31• Davalılann mahkeme kararının 
te~liğinden.itibaren otuz gün içinde itiraz hakları vardı32 • 

. '· .Mahkeme kararının tebliğinden itibaren sekiz gün içinde mah
kum olan taraf borcunu ödemeye. davet edilecekti. Ödemenin ger
çekleşmemesi halinde, mahkümun menkul veya gayrimenkul em
valinin haczi MMEA'nin İcra . Dairesi'nce gerçekleştiıilecekti. 

26· MMEA Usül-ı Muhak.eme Kararnamesi, m. 4. 
27 Aynı kararname, m. 2, 8, 5. 
28 Aynı kararname, m. 7. 
29 MMEA Hakkında İtilaf, p. 3. 
3ô MMEA'nin UsOl-ı M.uhakeme Kararnamesi, m. 8. 
31 Aynı kararname, m. 9. 
92 Aynı kararname, m. 11. 

Ta.rih Enstitiis1i. Dergisi F. 38 
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Hacz edilen mallar açık arttırma ile satılacaktı. Borçlu, itirazı mu
cib biı: durumu haiz ise icra muamelesi kefaletle bir süre durduru
labilece.ıtti33. 

8 - Muvakkat Muhtelit Encümen~i Adli'nin Dili 

MMEA'ye müracaatlar Türkçe ve Fransızca olarak yapılabi
lirdi114. Encümen tarafından yazılacak davetnameler, müdafaala:r 
ve hükümler de Fransızca ve Türkçe olarak· kaleme alınacaktı. 
Herhangi bir anlaşmazlık halinde Fransızca metinler muteb~r 
olacaktı~. Bu da MMEA'nin nihai ve esas dilinin Fransızca oldu
ğunu göstermektedir. 

Sonuç 

.. Osmanlı·. Devleti'ndeki işg-alin adli alandaki bir s4n_gesi olan bu 
rrıal\k.emenın kuruluşu, Osmanlı tarihind~ kurulan bütün ınahke~ 
mel~den farklılık arz etmektedir. Ticaret Mahkemeleri'nin kurulı,ı
şunda yabancı devletlerin baskısı malüm olmakla beraber, Ticaret 
Mahk~meleri'nin kuruluşunda yabancı devletlerle bu konu ile ilgili 
bir antlaşma veya sözleşme imzalanmamıştır. MMEA'nin ortaya çı~ . 

kışı, İtilaf devletlerinin talimatı ve isteği doğrultusunda, İstanbul'
daki. İtiUı.f devletlerinin fevkalfı.de komiserleri ile Osmanlı Devleti 
arasında imzalanan bir itillı.f ile olmuştur. Bu açıdan MMEA Os
manlılardaki ilk ve son örnektir. 

1Vll\1EA, Osmanlı Devleti tarihinde, Osmanlı Devleti'ni · temsil 
ed,en ~z~ların azınlıkta oldukları tek mahkeme örneğidir. MMEA'de 
her ne kadar üç Osmanlı §.z~, üç de İtilaf devletleri az~lan bulunsa 
da, davalar görülürken mahkeme heyeti sadece bir Osmanlı aza 
ile iki İtilaf devletleri azalarından meydana gelmektedir. Karar
ların da çoğunlukla alındığı gözönüne alınırsa Osmanlı azasının 
bu mahkemede, özellikle işgal altındaki bir ülkede, göstermelik bir 
yer işgal ettiği ortaya çıkmaktadır. Bu mahkemede görülecek dava-

33 Aynı kararname, m. 12. 

34 MMEA Teııkili Hakkında İtilaf, p. 7; MMEA'nin Usül~ı Muhakeme Ka
rarnamesi, ın. 2. 

35 MMEA Te§kiU Haklw:ıd.a. İtilaf, p. 7. 
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larda Osmanlı vatandaşlannın hakkının korunması İtilaf devletleri 
azalarının insafına terkedilmiştir. Mahkeme, Osmanlı Devleti'nde 
kurulmuş, ancak Osmanlılar aleyhine İtil.af devletleri vatandaşlan
nın lehine işieyecek tarzda kurularak adli teşkil~tta da işgalin gös
tergesi olmuştur. 

Osmanlı tarihinde müslüman Osmanlı tebaasmın yargılandı~ı 
bir mahkemede ilk defa nihai ve esas dilin_ Fransızca olduğu bir 
mahkeme kurulmuştur. 

Osmanlı tarihinde, usUl-ı muhakemesini bizzat kendisinin tan
zim etmesi selahiyetinhı bir mahkemenin kendisine verilmesi ilk 
defa ortaya çıkmaktadır. Aynca, mahkeme harcıarında icra oluna
cak tadilat da dahiP1l MMEA 'nin dahili nizamnamesini hazırlamak 
dR bu mahkemenin kendisine bırakılmıştır. 

MMEA'den sadece İngiltere, Fransa ve İtalya tebasından olan 
şahıslara yapılacak tebliğler mübaşirler tarafından doğrudan doğ
ruya ilgili şahıslara yapılacaktır"7• İtilaf devletleri vatandaşlan 
aleyhine yapılacak olan icralarda mahkeme reisi olan Osmanlı aza
sının imzaladığı talimat yeterli olmayacak ve davanın görülmesine 
iştirak eden İtilaf devleti azalarından birinin de imzasının bulun
ı-r:ıası gerekecektir. İtilaf devletleri tebasından birisi aleyhine icra 
yapılırken İtilaf devletlerinin polis heyetinin yardımı gerekecek 
ve hükümler onların yardımıyla yerine getirilecektir88

• Bunlar da, 
İtilaf devletleri vatandaşlarının, MMEA'de Osmanlı vatandaşlann
dan üstün tutulduklarının göstergeleridir. 

İtilat devletlerine göre mütareke esnasında işgal devrine mah
sus olmak üzere kurulan bu mahkeme gerek kuruluş, gerekse iş
leyiş bakımlarından tam bir işgal dönemi müessesesidir. Bu mah
kemenin kuruluşundaki maksat, hakkın hakça dağıtılması değil, 
daha ziyade, hakkın İtilaf devletleri ve onlann Avrupalı müttefik
leri lehine taraflı olarak aktanlması prensibinin hakim oldu~u gö
rülmektedir. 

36 Aynı !~ilaf, p. 11. 
37 MMEA'nin Usui-ı Muhakeme Kararnamesi, m. 6. 
38 MMEA Hakkında İtilaf, p. ıo. 


