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Osmanlı tarihinde Tanzimatla başlayan çeşitli alanlardaki deği-
şim dönemi etkisini en çok devletin hukuk sistemi ve yargı meka-
nizması üzerinde göstermiştir. Bu sahadaki değişim bir yandan yeni
kamulaştırma ya da kodifikasyon çalışmalarının sürdürülmesi,
diğer yandan yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde adalet da-
ğıtacak yargı örgütünün yeniden teşkilatlandınlması şeklinde iki
cephe li olarak gerçekleşmiştir.

Ele alacağımız layiha ile ilgisi sebebiyle özellikle yargı örgü-
tündeki değişimi kısaca özetlemek gerekirse görevalanı daralmakla
birlikte eski şeriye mahkemeleri ile cemaat mahkemeleri Tanzi-
mat'tan sonra da görevlerine devam ettiler. Ancak bu mahkemeler
yeni ihtiyaçlara cevap veremediklerinden Tanzimatla birlikte önce
yabancılarla Osmanlı vatandaşları arasındaki ticarı uyuşmazlıklara
bakmak üzere karma (muhtelit) ticaret mahkemesi yargı teşkilatına
eklendi'.

Daha sonra iktibas edilen yeni kanunları uygulamak, şeriye ve
ticaret mahkemelerinin görevalanı dışında kalan davaları görmek
üzere Nizamiye mahkemeleri kuruldu. Bugünkü yargı örgütümü-
zün de temeli olan Nizamiye mahkemelerine çekirdek oluşturacak
ilk mahkeme Ahmed Cevdet Paşa'nın gayretleriyle 1868 (1284) yı-

* O. Ü. Fen-Ed. Fak. Tarih Bölümü Öğr. Görevlisi.
ı. 1850 (1267) tarihinde kabul edilen Ticaret Kanunu ile ticari yargının önemi art-

nuş ve 1860 (1276) tarihli zeyl ile ticaret mahkemeleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu
düzenlemeyle tüm ticari davaların ticaret mahkemesinde görülmesi ulusü benimsenmiştir.
(Bkz. 1276 tarihli Ticaret Kanunname-i Humayunu Zeyli, düstur, i. Ter., I/445-465.)
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327.

lında merkez İstanbul'da kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye oldu.
Ceza ve hukuk olmak üzere iki daireden oluşan bu mahkeme şeriye
mahkemelerince yürütülen şerı haklar, gayr-ı müslimlere ait husus!
davalara ve özel meclislerce görülen ticarı davlar dışında her çeşit
hukuk ve ceza davasına re' sen veya istinaf yoluyla bakabilecektP.
1870 (12867 tarihli bir nizamname ile bu mahkemenin çatısı Niza-
rniye mahkemeleri adıyla genişletildP. 1872 (1288)'de yayınlanan
"Mehakim-i Nizamiye Hakkında Nizamname" ile mahkemelerin
teşkilatı yeniden düzenlendi. Buna göre mahkemeler a) Bidayet
Mahkemeleri, b) İstinaf mahkemeleri şeklinde iki dereceye ayrıldı.
Kazalardaki deavi meclisleri bidayet, livalardaki Temyiz meclisleri
bidayet ve istinaf, vilayetlerdeki Divan meclisleri ise sadece istinaf
mahkemesi olarak görev yapacaktı. Nizamname ile Nizamiye mah-
kerneleri mülk! örgütten ayrılıp bağımsız mahkemeler haline de ge-
tirildilerı. Sözkonusu mahkemelere yargıç yetiştirmek üzere 1875'te
Mekteb-i Hukuk açıldı.

1879 (1296) tarihli Mehakim-i Nizamiye'nin Teşkilatı Kanun-ı
Muvakkatı ile Osmanlı yargı teşkilatı ve mahkemelerle ilgili önem-
li değişiklikler yapıldı. 94 maddelik bu kanun ile mahkemeler
hukuk ve ceza mahkemeleri olarak ikiya ayrıldı. Müdde-i umumllik
(savcılık) nizarnı kabul edildi. Adliye müfettişlikleri kuruldu.
1875'te sadece İstanbul için benimsenen avukatlık kurumu bütün
ülkeye yayıldı. Bidayet mahkemeleri ceza, hukuk ve ticaret olarak
üçe ayrıldı. Her vilayet merkezinde bir istinaf mahkemesi, merkez-
de ise hukuk ve ceza daireleri bulunan bir temyiz mahkemesi teşkil
edildi. Ayrıca köylerdeki ihtiyar meclisi ile nahiyelerdeki nahiye
meclisleri de görevlerine devam edeceklerdi5•

Bu mahkemelerde usul hukuku olarak 1879 yılına kadar Me-
celle'nin usule ilişkin son üç kitabındaki hükümler uygulanmakta
idi. Bu tarihte Nizamiye mahkemelerinde tatbik edilmek üzere iki
ayrı usul kanunu birden yürürlüğe konuldu. Bunlardan ilki 1879
(1296) tarihli Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanun-ı Muvakkati6,

2. 1868 (1284) tarihli Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nizamnamesi, Düstur, ı. Ter., 1/325-
3. 1870 (1286) tarihli Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin Nizamname-i dahilisi, Düstur, ı.

Ter., 1/328-342.
4. 1872 (1288) tarihli Mehakim-i Nizamiye Nizamnamesi, düstur, ı. Ter., 1/352-356.
5. Düstur, I. Ter., IV/245-260.
6. Düstur, ı. Ter., IV/252-318.

~~~------------------------.
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ikincisi ise yine aynı tarihli Usul-i Muhakemat-ı Cezaiye Kanun-ı
Muvakkati'dir7•

Bütün bu gelişmelerle birlikte hem Şeriye ve Nizamiye mahke-
meleri ile diğer mahkemeler arasındaki görev ve yetki çatışması
devam etti, hem de yargı alanına diğer mahkemeler aleyhine geniş-
leten ve yargı yükünün büyük kısmını tek başına gerçekleştiren Ni-
zaıniye mahkemelerinin kendi yargı örgütü ve yargılama faaliyeti
ile ilgili problemleri uzun süre çözülemedi.

İşte inceleme konusu edindiğıniz layiha mahkemeler ve yargı
örgütünün problemleriyle bunların giderilmesi için yapılması gere-
ken başlıca düzenlernelerin neler olabileceği konusunda hazırlan-
mış ve 1896 (1311) yılında Sultan II. Abdülhamit'e sunulmuştur8•
Layihanın kim tarafından hazırlandığı belli değildir. Ancak metin-
den anlaşıldığı kadarıyla Padişahın isteğiyle hazırlanmıştır. Layiha-
da tüm yargı teşkilatına yer verilmekle beraber ağırlıklı olarak Ni-
zaıniye mahkemelerinin yargı örgütü ve yargılama usulündeki
aksaklıklar üzerinde durulmuştur.

Yedi büyük sayfa tutan layihada mahkemeler ve diğer adliye
dairelerindeki aksaklıkları içeren eleştiriler ile bunları ortadan kal-
dıracak başlıca düzenlemeleri içine alan öneriler sistematik bir bü-
tünlük içinde sıralanmamıştır. Layihanın hemen girişinde o anki
durumuyla mahkemeler ve diğer adliye dairelerinin gerek teşkilatı
ve taksimatı, gerekse bunların görev ve yetkileriyle yargılama usul-
lerini düzenleyen "kavanin ve nizamat" bakımından yeterliliği vur-
gulanmakla birlikte iki önemli probleme işaret edilmektedir: Bun-
lardan birincisi mahkemelerin yargıç heyeti ve diğer personel
kadrosunun yetersizliğidir. Diğeri ise doğrudan doğruya mahkeme-
lerde uygulanan "kavanin ve nizamat"dan kaynaklanmaktadır. Av-
rupa' da yürürlükde olan bir kısım usul ve kurallardan iktibas edile-
rek yürürlüğe konulan bu hükümleri n "mizaç ve ahval-i ahali ve
memleket ile kabil-i tevfik ve te'lif' olmamasından dolayı bir
takım karışıklıklar ve suistimaller devam etmekte, adliye işlerine
dair şikayetlerin çoğu bununla ilgili bulunmaktadır.

7. Düstur, 1. Ter., IV/135-224; 480 Maddeden oluşan bu kanun tamamen Fransız
ceza usul kanununun tercümesidir. Tanzimat sonrası yargı örgütü ve hukuk sisteminin de-
ğişimi ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Gülnihai Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye'de
Benimsenmesi, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Resepsiyon Süreci (1839-
1939), Ankara 1996; Halil Cin- Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, c. I, Konya 1989;
Halil Cin, "Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku", 150. Yılında Tanzimat, Ankara
1992.

8. BOA, YEE, ks. 14, evr, 2341.
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Layiha yargı örgütünün yetersizliğine dair eleştirilere kaza bi-
dayet mahkemelerinden başlamaktadır. Gerçekten Teşkil-i Meha-
kim Kanunu9 kaza mahkemelerinin birer reis, müde-i umumi mua-
vini ve müstantık (sorgu hakimi) ile ikişer daimi üyeden oluşmasını
öngörmesine rağmen bu mahkemelere henüz başkan, savcı yardım-
cısı ve sorgu hakimi atanamamıştır. Bunların yerine başkanlık vazi-
fesi az bir maaşla "kavanin ve nizamat-ı cezaiye ve adliye ahkamı-
na gayr-ı vakıf bulunan nüavvab-ı şeriye", savcılık görevi okuyup
yazmaları olmayan zaptiye çavuş veya onbaşıları, sorgu hakimliği
hizmeti de köy halkı veya çiftçiler arasından "intihab-ı ahali" ile
alınmakda olan üyelerden birisince yürütülmektedir. Bu sebeple ka-
zalarda ortaya çıkan her türlü cürüm ve cinayetin araştırma ve ko-
vuşturması gereği gibi yerine getirilemeyip bir çok "hukuk-ı umu-
muye ve şahsiye zayi" olmaktadır. Yine bu mahkemelerde görevli
şeriye naipleri buradaki görevlerinin dışında mec1is-i idare üyeliği
ve icra memurluğu gibi görevler üstlendiklerinden mahkemelerdeki
görevlerine gereği gibi eğilmemektedirler.

Her ne kadar mahkemelere hakim ve diğer yargı mensuplarının
yetiştirilmesi amacıyla vaktiyle bir Hukuk Mektebi açılmış ve Teş-
kil-i Mehakim kanunu mahkemelerde görevlendirilecek yargı men-
suplarının bu mektep mezunlarından ve hakimlik sıfat ve iktidarına
haiz kimseler arasından seçilip görevlendirilmesini öngörmüş ise
de kaza mahkemeleri gibi istinaf vazifesi gören liva ve vilayet mah-
kernelerinin çoğuna başkan ve savcı olarak atanan görevliler de
uzak bölgelere gitmek istemeyip yakın yerlerdeki daha düşük me-
muriyetleri tercih etmektedirler. Bu sebeple çok önemli bu mahke-
melerin hiç birine mektepli veya imtihanlı daimi üye bulunama-
makta, üyeler Vilayet Kanunu'ndaki mülga mec1is-i temyiziye
hakkında yer alan hükümlere göre senede bir kere yapılan seçimler-
le halk arasında mülk ve nüfuz sahibi kimselerden seçilmekte,
seçim sırasında türlü yolsuzluklar yapılmaktadır. Hakimlik vasfı
bulunmayan bu kimseler davanın görülmesinde gecikme ve yolsuz-
luklara sebep oldukları gibi sonuçlandırdıkları davalara ait hüküm-
lerin çoğu da mahkemenin bağlı olduğu istinaf veya temyiz mahke-
melerince bozulmaktadır. Layihada eleştirilen bir başka mesele
mahkemeler arasındaki dereceli sistem dolayısıyla davaların uzun
süre sürüncemede kalmasıdır. İlk derece mahkemelerince verilen
hüküm ve ilarnların bir üst mahkemede istinaf veya temyiz yoluyla
tetkik ve kontrolü hak ve adaletin temini açısından son derecede

9. Bkz. dipnot: 5.

~~---------------------------
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faydalı olmakla birlikte çoğu zaman bu hak kötüye kullanılmakta-
dır. Yetki ve görev itiraz ı üzerine verilen kararların bile "kabil-i is-
tinaf ve temyiz" kabul edilerek mahkemece haksız çıkanlara ikişer
üçer aylık istinaf ve temyiz süresi tanınması bunun basit örneğidir.
Yine temyiz isteğinde bulunanların İstanbul' a kadar gelmeleri hem
çoğu zaman mümkün olmamakta, hem de davaları dolayısıyla
büyük masraf ve zarara uğramaktadırlar. Temyiz talebinin incelen-
mesi sırasında tarafların temyiz mahkemesine kadar gelmelerine
lüzum ve ihtiyaç olmadığı halde mahkeme davayı tarafların gelme-
lerine kadar bekletmekte, bu da hukuki davaların sonuçlanmasını
senelerce geciktirmektedir. Temyiz mahkemesi belirli bir konu
hakkındaki kararını zaman zaman değiştirmekte, benzer konulara
dair birbirleriyle çelişen kararlar verebilmekte, bu da adalete olan
güveni zedelemektedir.

Vilayet mahkemelerinde cinayet davalarıyla ilgili ilk derece
mahkemesince yapılan soruşturmayı tetkik ve kontrol etmek ama-
cıyla oluşturulan üçer üyeli "hey' et-i ithamiye"lerin üyeleri halkın
seçimiyle belirlenen ehliyetsiz kimseler 9lduklarından adalete
uygun olmayan kararlar verebilmektedirler. üzellikle bu heyetlerce
verilen "men-i muhakeme" ve "adem-i mesuliyet" kararlarının tem-
yize tabi olmaması kötüye kullanmaları ve kamu hukukunun zede-
lenmesine yol açmaktadır. Heyet-i ithamiye merkezlerinin kaza ve
liva merkezlerine uzaklığı da yine bir çok şahsın kanuna aykırı ola-
rak uzun süre hapis kalmalarına neden olmaktadır. Mahkemelerde
davaların usulünce görülmesine nezaret etmekle görevli savcılarla
savcı yardımcılarının görevlerini hakkıyla yerine getirmemeleri du-
rumunda herhangi bir müeyyide belirlenmemiş olduğundan bunla-
rın bir çoğu görevlerini layıkıyla yapmamaktadır.

Layihada mahkemeler ve adliye teşkilatındaki söz konusu ak-
saklıkların düzeltilmesi için çözüm önerileri olarak öncelikle kaza
mahkemeleri yargı kadrosunun güçlendirilmesi istenmektedir. Bu
çerçevede ilk olarak o anda mevcut 429 kaza mahkemesinin hepsi-
ne mekteb-i hukuktan mezun veya şehadetnameli başkan, üye ve
savcı tayin edilmelidir. Bunun hepsi bir anda karşılanamazsa en
azından kazalardan yüz tanesi birinci sınıf kabul edilerek evvel
emirde bunların personel ihtiyacı tamamlanmalıdır. Biner kuruş
maaş ile birer reis-i sani, yedi yüz ellişer kuruş maaşla birer savcı
yardımcısı, ve yine aynı maaşla ikişer daimi üye atanarak bu mah-
kernelerin cinayet derecesinde ağır ceza davalarına bakması da sağ-
lanmalıdır.
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Yine liva ve vilayet mahkemeleri kendi arasında üç sınıfa ayrı-
larak bu mahkemelere atanacak üyeler de maaşa bağlanmalı ve
"irade-i seniyye" ile atanmalıdır. İş azlığı sebebiyle kaldınlıp göre-
vi hukuk mahkemelerine devredilen ticaret mahkemeleri tekrar ku-
rulmalıdır. İstinaf ve temyiz süreleri kısaltılmalı, cinayet davaların-
da itham usulüne son verilmelidir. Çünkü Avrupa' da bu ~~ulün en
önemli şartı "jüri" sistemi olup, bu ise bizde cari değildir. Uç daire-
den kurulu temyiz mahkemesi dört daireye çıkarılmalı, bu mahke-
menin birbiriyle çelişen veya birbirini bozan kararlar alması önlen-
meli, dava dosyaları taraflar çağınlmadan incelenmeli, hakların
sürüncemede kalmaması bakımından mahkemeye intikal eden dos-
yalar iki ay içinde sonuçlandırılarak mahall1 mahkemelere iade
edilmelidir.

Üst mahkemelerce sık sık kararları bozulan veya değiştirilen
ilk derece mahkemeleri hakkında tedbir alınmalıdır. Çünkü bu
durum mahkeme üyelerinin ya bilgisizliğinden ya da kasıt ve garaz-
larından kaynaklanacağından bir yılda sonuçlandırdıkları davalara
aİt ilamların yüzde yirmi beşi bozulan veya değiştirilen mahkeme-
ler fesh edilip yeniden kurulmalıdır. Mahkemelerin düzenli bir şe-
kilde çalışmasını ve kanunların hakkaniyete uygun olarak tatbik
edilmesini gözetmekle sorumlu savcılar mahkemelerin işleyişiyle
ilgili uygulamalarda bir eksiklik olup olmadığına dair Adliye Neza-
retine altı ayda bir layiha vermelidirler.

Layihada her zaman özel bir ihtimam gösterilen İstanbul mah-
kernelerine' dair bazı öneriler olduğu gibi adalet örgütünün merkezi
durumundaki Adliye Nezareti'nde yeni birimler oluşturulması da
istenmektedir. Nezarette her ne kadar Umur-ı Hukukıye, Umur-ı
Cezaiye, Sicill-i Memurin Müdiriyetleri ile baş Müdde-i Umumilik
birimleri kurulmuş ise de bunlar hem yeterli personelce donatılma-
mış, hem de beklenen faydayı sağlayamamışlardır. Bu nedenle mu-
hakemelerin aylık iş yükü dökümünü gösteren "şehriye cetvelle-
ri"ni inceliyerek mahkemelerin çalışma tempolarını kontrol etmek,
adliye müfettişIeriyle savcılıklardan gelen raporları değerlendir-
mek, bunların görevlerini titizlikle yapıp yapmadıklarını denetle-
mek, haklarında Nezarete gelen şikayet ve yazışmaları değerlendir-
mek, görevden alınmayı gerektirecek durumları Nezarete bildirmek

10. Örneğin İstanbul' daki Nizamiye mahkemelerinin kuruluş ve teşkilatı daha baş-
langıçta ayrı bir nizamname ile belirlenmişti. Bkz. Dersaadet Hukuk-ı Adiye ve Cezaiye
Mehakim-i Nizamiyesinin Teşkilat ve Vezaifine Dair Nizanıname, Düstur, ı. Tert., 1/356-
361.
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ve kıs~ca Nizamiye mahkemelerinin işleyişiyle ilgili bir üst kontrol
mercii olmak üzere "Encümen-i Teftişiye" adıyla özel birer komis-
yon kurulmalıdır. Temyiz mahkemesinin en yetkili bir üyesi bu ko-
misyonun başkanı, umur-ı hukukiye ve cezaiye müdürleri tabii üye-
leri olacaktır. Yine kaldırılacak olan Havale Müdürlüğü'nün
müdürü ile Temyiz Mahkemesi muhbirlerinden birisi bu komisyo-
na üye olarak atanabilir.

İçeriğini kısaca özetlediğimiz layiha metninin bir transkripsi-
yonunu aynen vermeyi uygun buluyoruz.

Mehakim ve devair-i adliyece ne gibi ıslahat ve tensikata ihti-
yaç olduğunun miyane-i memlukanemizde mütala'a ve tetkikiyle
atebe-i felek-mertebe-i zıllullahilerine arz ve beyanı şeref-yab te-
lakkisi olduğuna emr-i ferman-ı hümayun-ı cenab-ı hilafet-
penahileri hükm-i celilinden olmasıyla bil-etraf müzakere ve
mü1ahaza-i keyfiyet olundukta eğerçi el-yevm memalik-i mahrusa-i
şahanelerinde mevcud olan mehilim ve devair-i adliyenin gerek
vaz'iyyet ve teşkilatı ve gerek taksimat ve teferru'atı saye-i
ma'delet-vaye-i hazret-i mü1ukanelerinde esasen yolunda olduğu
gibi bunların veza'if ve ahtt-ı hareketleriyle de 'avi-i hukukıyye ve
ceza'iyyenin suret-i rü'yet ve tatbikatını ira'e ve ta'yin eden
kavanin ve nizamat derece-i kifayede ise de mehakim-i mezkurenin
hey' et-i hükkam ve me'munni henüz kanun-ı mahsusunda muhar-
rer olan derecata isal olunamayup ba'zı nevakısı olduğu misillü
mehakimi mezkurede düstUrü'l-amel olan kavanin ve nizamatta
Avrupa'da cari olan usUl ve kava'idden iktibas ile vas' olunan ba'zı
mevadd ve ahkamın mizac ve ahval-ı ahali ve memleket ile kabil-i
tevfik ve te'lif olmamasından naşi bir takım iğtişaşat ve su-i
istimalat cereyan etmekde olduğu ve umur-ı adliye hakkında şimdi-
ye kadar işidilen ve meşhud olan şikayat ve mugayir-i rıza-i ali
ahval ve harekatın sebeb ve masdarı bu noktalar idüğü izahat-ı
atiye ile müdellel ve ma'lum olup şöyle ki: Mehakim-i mezkureden
kaza-i mezkurelerinde bulunan mehakim-i ibtida'iyenin birer reis
ve müdde-i umumi mu'avini ve müstantık ile ikişer muvazzaf
a'zadan terkib ve teşkili Teşkil-i Mehakim Kanununda musarrah
olduğu halde bu mahkemelere henüz rüesa ve müdde-i umumi
muavini ve mustantık ta'yin olunmayup riyaset vazifesi cüz-i
mikdar ma'aşla müstahdem ve kavanin ve nizamat-ı ceza' iye ve ad-
liye ahkamına gayr-ı vakıf bulunan nüvvab-ı şer'ıyyeye ve müdde-i
umumilik vazifesi ekseriya okuyup yazmaları olmayan zaptiye
çavuş ve onbaşılarına ve mustantıklık hizmeti dahi ahali-i kura ve
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ta'ife-i zürradan intihab-ı ahali ile alınmakda olan a'zaların birine
muhavvel olmağla kazalarda taehaddüs eden enva-ı ceraim ve
cinayatın tahkikat ve takibat-ı kanuniyesi vakt ü zamanıyla ve
layıkıyla ifa olunmayup bir çok hukOk-ı umOmiye ve şahsiye zayi'
olmakda olduğu gibi nüvvab-ı şer'ıyyenin hizmet-i niyabet ve
riyasetinden başka mec1is-i idare a'zahğını ve icra me'mOriyetini
haiz olarak iş bu vezaif-i mün'adedeyi biz'z-zarOre hüsn-i idare
edemediklerine mehakim-i mebhus-ı an-hada de'avi-i hukOkıye ve
ceza'iyenin muhakematı dahi bi-hakkın cereyan etmeyüp bu yüz-
den bir çok teehürat ve sO-i istimalat vukO'a gelmekde ve şu hal ile
beraber gerek mezkur kaza mahkemelerinin ve gerek istinaf
vezaifini haiz bulunan liva ve vilayet merkezlerindeki mahakimin
cesamet ve ehemmiyet-i mevkı'leri i'tibanyla üçer sınıfa taksim ve
ma'aşat ve muhassasatının ona göre tertib ve ta'yiniyle rüesa ve
müdde-i umOmi ve a'zalarının hakimlik sıfat ve iktidarını haiz
zevatdan intihab ve tavzif edilmeleri kezalik Teşkil-i Mehakim
Kanunu ahkamından olup mehakim-i mezkOreye ol-vecihle
hükkam ve me'mOrin yetiştirmek için Saye-i Me'alivaye-i Hazret-i
ZıHüHahilerinden vaktiyle bir Mekteb-i HukOk küşad olunmuş ve
şimdiye kadar riyaset ve müdde-i umOmilik hizmetlerine intihab ve
ta'yin olunan zevat mekteb-i mezkOrdan me'zOn olanlarla bi'l-
imtihan ehliyet ve liyakatı tebeyyün edenlerden tefrik ve intihab
olunmak~a bulunmuş ise de mehilimin sınıflara taksimi ile
ma'aşatinın ana göre tertib ve tahsisi maddesi şimdiye kadar İcra
olun'madığından rüesa ve müdde-i umOmilerin ekserisi bilad-ı
oa'ıdeye rağbet etmeyüp yakın mahaHerde daha dOn
me'mOriyetleri tercih etmekte olmalarıyla bu makOle mühim yerle-
re muktedir me'mOrlar ta'yin olunmamakta olduğu gibi kezalik
şimdiye değin mehakim-i mezkOrenin hiç birine mektebli veya
imtihanh muvazzaf a'za ta'yin olunmayup Mecalis-i İdare
a'zahğıyla mü1ga Mecalis-i Temyiziye a'zahkları hakkında Vilayat
Kanunu'nda muharrer usOle tevfikan senede bir defa intihab-ı ahali
ile ahali-i mahalliyeden a'za alınmakda ve uşbu intihabda ilm-i
hukOka ve kavanin ve nizamat-ı devlete oldukça vukOflu adamlar
aranılmayup ashab-ı emlak ve nüfUzdan olanlar tefrik ve tercin
olunduktan ma' ada emr-i tefrik ve intihabda türlü türlü sO-i
istimalat dahi vukO'a gelmekde olmasıyla mehakim-i mezkOrenin
cümlesi bi-hakkın hey' et-i hakime denilebilecek ve de' avi-i
vakı'ayı muntazaman görebilecek bir sıfat ve iktidarı haiz olama-
yup de'avinin rü'yet ve tahşiyyetinde külli te'hirat ve sO-i
istimalatdan ma'ada fasl ve hükm olunan de'avinin ahkarnı ale'l-
ekser ya sOret-i cereyan-ı muhakemece veya tatbikat-ı kanuniyece

--------------------------------
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mafevkındeki muhakernede yolsuz görenerek fesh ve nakz olun-
makda bulunmuş ve mehakim-i ibditaiyeden sadır olan ve ahkam
ve i'lamatın istlnaf ve temyız suretiyle daha büyük mahkemelerde
tetklk ve rü'yeti usfilü te'mln-i hak ve adle katı tedabir ve mües-
sesat-ı kanuniyeden iken bir da'vanın hükümden mukaddem rü'yeti
esnasında lahik olan karar karınelerle vazıfe ve selahiyet-i mahke-
me hakkında tehaddüs eden i'tİfaz üzerine lahik olan kararların
usfil-i muhakemece kabil-i istınaf ve temyız addolunması ve
muhakemece haksız çıkanlara istlnaf ve temyız ve iade-i
muhakeme içün ikişer-üçer mah mehil verilmesi ve kaza bidayet
mahkemelerinde sadır olan i'lamatın mahkeme-i liva veyahut
vilayetde istınafı hususunda mahkum-ı aleyhin muhayyer tutulması
gibi kezalik Usfil-i Muhakemat-ı Hukukıye Kanununda mevzu' ve
cari olan ba'zı kava'id ve müsaedat-ı gayr-i makfile de'avınin
tabakat-ı mehakimde mükerreren görülüp senelerce sürüncemesine
ve eshab-ı hukukun her süretle münzarir olmalarına sebebiyet ver-
mekde olduğu misillü Memalik-i Mahruse-i Şahanenin merkez-i
saltanat-ı seniyyeden bu'ud mesafesi cihetiyle ashab-ı de'avıden
temyız istid'asında bulunanların Der-sa'adete gelmeleri hem gayr-ı
kabil ve hem de da'vaları mikdarınca masraf ve ziyana duçar olma-
larını müstelzim olarak zaten tetklkat-ı temyıziye içün tarafeynin
mahkeme-i temyıze kadar gelmelerine lüzum ve ihtiyaç olmadığı
der-kar iken mahkeme-i temyızce tetkıkat-ı temyıziye icrası tara-
feynin gelmelerine veya gelmekden imtina eylemelerine ta'lIk edi-
lerek bu yüzden dahi mesalih ve de' avi-i hukukıye senelerce ve
binlerce te' ehhür ve teraküm etmekde olması ve mahkeme-i
mezkurenin sebeb ü hikmet-i teşkll ve te' sısi ve de'avınin bi'l-
cümle mehakim-i devletten gerek usfil-i muhakemece ve gerek
tatbıkat-ı kanuniyece bir siyakda cereyan etdirilmesi maksadına
mübtenı ve bina'enala-zalik işbu mahkemenin tetkık ve temyızine
arzolunan bir i'lamı nakz ve tasdık hususunda istinad edeceği
mevadd-ı kanuniyenin ahkamını tefsıre teşrih eyledi ği takdırde
çünki işbu tefsır-i kanun keyfiyetine i'lamatı nakz veya tasdik olu-
nan makkemece düsturu'l-amel tutulacağından mahkeme-i
temy'izin zikr olunan tefsırini diğer mevadda tağyır etmesi kat' an
ca'iz olmadığı bedıhı iken mahkeme-i mezkureden bu babda ba'zen
yek-diğerine mübayin ve münakız kararlar verilmekde idiğe
meşhud olup şu hal dahi intizam-ı muhakeme ile şiraze-i kanunu
muhill olmağla şayan-ı dikkat ve ıslah görülmüş ve mevadd-ı
ceza'iyece maznun addolunan eşhas hakkında müstantıkIar tarafın-
dan tahklkat-ı lazıme bi'l-icra bi-hakkın maznun göründükIeri
halde mehakime sevkedilmek ve maznun görünmedikIeri takdırde
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men' -i muhakemelerine karar verilmek ve cinayet ile maznfin olan-
lar hakkındaki tahldkat evrakı vilayat merkezlerinde üçer a'zadan
müteşekkil heyet-i ithamiyede bi't-tetkik itham ve men'-i
muhakeme edilmek ahval-i muhakemat-ı ceza' iye ahkamından olup
müstantıkların kararları yolsuz veya haksız olduğu sfiretde hey' et-i
ithamiyede tetldki kezalik usfil-i muhakeme iktizasından olmasıyla
bu babda diyecek yoğ ise de hey' et-i ithamiyeyi teşkil eden
hükkamın ber-minval-i muharrer intihab-ı ahaıı ile alınan na-ehil
a'zadan üçer kişiden ibaret olmağla beraber bunların verdikleri
men' -i muhakeme ve adem-i mes'filiyet kararlarının kabil-i temyiz
olmaması bir çok sfi-i istimalat ile hukfik-ı umfimiyenin ve şahsiye-
nin ziya'ını mü'eddi olmakda ve hey' et-i ithamiye merkezlerinin
kaza ve Hva merkezlerine bu'fid mesafesi cihetiyle tevkif-hane ve
hapis-hanelerde bir çok eşhasın hilaf-ı kanun olarak tfil müddet
mevkfif kalmalarını müstelzim olmakda bulunduğu gibi mehakim-i
cinayetin hüküm ve kararlarında ekseriyet-i ara a'za-yı mevcfidenin
sülüsanı addolunması ve bu mahkemelerin verdikleri bed' et ve
adem-i mes'filiyet hüküm ve kararlarının dahi adiyen kabil-i temyiz
addolunmaması bir çok mücriminin ve cinayet fa'illerinin cezasız
kalarak hukfik-ı umfimiye ve siyasiyenin rahne-dar olmasını mficip
olmakda bulunmuş ve müdde-i umfimilerle mu'avinlerinin veza'ifi
cera'im-i vakı'ayı taherri ve ta'kib ile fa'illeri hakkında tahkikat ve
muhakemat-ı lazımeyi icra ve müstantık veya mahkemelerden yol-
suz bir karar verildiği takdirde ma-fevkındeki mahkemeye
müraca'atla ıslah etdirmek sfiretiyle hukfik-ı umfimiyeyi muhafaza
etmekle beraber nezdinde bulundukları mehakimin intizamıyla
kavanin-i adliyenin hüsn-i cereyanına dikkat ve nezaret etmek ka-
zıyyeleri olduğu halde bunların hukfik-ı umfimiye muhafazasına
müte'allik vazifelerini ihmal ile hukfik-ı umfimiye ve şahsiyenin
iza'asına sebeb oldukları halde ne derece mes'fil olacaklarına da'ir
kanunda bir ceza ta'yin olmadığı cihetle eksensi ve belki cümlesi
bu vazifelerini hüsn-i istimal etmedikleri gibi mehakimin intizam-ı
mu'amelatına da'ir olan vazife ve hareketlerinin sfiret-i cereyanı
henüz ta'yin olunmadığı cihetle metrfik ve mu'attal bir halde kal-
mış olduğuna ve eğerçi ahval-i ma'rfizadan başka Usfil-i
Muhakemat-ı Hukfikıye ve Ticaret Kanunname-i Hümayfinunda
münderic ba'zı mevadın ahkarnı dahi mu'amelat-ı umfimiye ile
gayr-i mütenasip ve ba'zısının dahi yekdiğerine mütenakıs olmasın-
dan naşi bunlarca ba'zı tashihat ve ta'dilat icra-yı lazımeden ise de
bunlar onbeş-yirmi müddeden ibaret ve ta' di i ve ıslahı asan bir
keyfiyet idüğüne bina'en evve-emirde mehakim ve deva' ir-i adliye
hakkında esasen şikayet ve i'tirazatı müstelzim olan ahval ve



ADLİYE ÖRGÜTÜNÜN PROBLEMLERİ 273

nevakısın ref ve izalesi zımnında muktazı görünen ıslahatın ber-
vech-i atı arz ve beyanına cür' et kılınır. Şöyle ki: ahval-i
ma'rfizanın başlıcası ve taşra mehiliminin adem-i intizamına ba'is
olan esbabın birincisi balada arz olunduğu üzere kaza mahkemele-
rinde mevadd-ı ceza'iye içün reis ve müdde-i umumi' ve müstantık
olmamakla beraber gerek bu mahkemelere ve gerek liva ve vilayet
mahkernelerine intihab-ı ahali' ile muvakkat ve fahd a'za alınması
kazıyyesi olup halbuki kavanın-i devlete ve ilm-i hukuka gayr-ı
vakıf esnaf ve zürra' makUlelerinin hakimliğe ta'yıni ca'iz olmadığı
misillü zaten izn-i Sultanı ile mansub olmayan hakimin hükmü
nafiz ve mu'teber olmayacağından ve kaza merkezlerinde bulunan
mehilim dört yüz yirmi dokuz mahkeme olup bunların umumuna
Mekteb-i Hukuk-ı Şahaneden me'zun ve şehadet-nameyi ha'iz
zevatdan rüesa ve a'za ve müdde-i umumller ta'yıni bir kaç yüz bin
lira raddesinde bir meblağın tahsısine mütevakkıf olup hazıne-i
celllenin hal-i hazırı buna müsa'id olsa bile mehakim-i mezkureye
intihab ve ta'yıni lazım gelen iki bin nefere kadb hükkamın mek-
tebli veya imtihanlı zevatdan tedariki mümkün ve kabil olamayaca-
ğından saye-i şahanelerinde ileride mektebin me'zunları tekessür
etdikçe küsuru dahi ıslah olunmak üzere şimdilik zikr olunan dört-
yüz bu kadar kaza mahkemesinden en mühimmi görünen yüz ade-
dinin sınıf-ı evvel i'tibarıyla bunlara vuku'at-ı cinayeyi bi'z-zat
tahk1k etmek ve serI'an de'avı-i ceza'iyede riyaset etmek üzere
biner kuruş ma'aşla birer reis-i sanı ve yedişer yüz kuruş ma'aşla
birer müdde-i umumı muavini ile kezalik yedişer yüz kuruş ma'şla
ikişer a'za nasb ve ta'yın olunması ve vilayet ve liva merkezlerinde
bulunan mehakimin umumen üç sınıfa taksım ve ma'aşlarının sınıf-
larına göre müceddeden tertıb ve tensıki ile işbu mahkemelere
gerek Der-sa' adetdeki İntihab Encümeni ve gerek mahallerin
mecalis-i idare hey' etleri ile adliye komisyonları ma' arifetiyle
enzar-ı ahali'de emniyet ve istikametle ma'ruf ve ilm-i hukuk ile
kavanın ve nizamat-ı devlete oldukça vakıf zevatdan olmak ve
sabıkı vechile nısfı Müslim ve nısfı gayr-ı Müslim bulunmak üzere
yedi yüz ellişer kuruş ma'aşla muvazzaf olarak dörder a'za bi'l-
intihab hükkam-ı sa'ire misillü irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-
penahlleri ile nasb ve ta'yın kılınması münasip mütala'a kılınmış
ve bu suret leffen takdım kılınan defterde muharrer olduğu vechile
tahsısat-ı adliyeye senevı otuz üç bin lira raddesinde bir akçenin
zam ve ilavesine mütevakkıf görünmüş olduğundan mehakim-i
mezkure hey'atının ol vechile ıslahı ve de'avınin esna-yı rü'yetinde
mürfir-ı zaman hakkında lahık olan kararlardan ma' ada her nevı ka-
rarların istınaf ve temyızi usulünün feshiyle bu makUle kararların
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ancak hülcm-i kat'iyle beraber temyiz olunması ve haklarında layık
olan ahkam-ı kat'ıyeyi adem-i kana'atle istinaf veya tamyiz etmek
isteyenlere birer malı mehil i'tası her halde katı olmağla işbu
emhal-i kanuniye dahi ol vecihle ta' dil edilerek kaza mahkemele-
rinden verilen i'lamatın istinafı maddesinin dahi mensub oldukları
liva mahkemelerine verilen i'lamatın istinafı maddesinin dahi
mensub oldukları liva mahkemelerine hasr ve tahsis kılınması ve
mahkeme-i temyizin hal ve muamelat-ı meşruhası dahılen haricen
muzır ve intizam-ı mehakimi muhill olup mahkeme-i mezkure bi'l-
cümle mehakim-i nizamiyenin ma-fevkınde olması hasebiyle ta'dil-
i meslek etmesi herhalde ba'zı tedabir-i kanuniye ve müessire
ittihazına mütevakkıf görünmesiyle mahkeme-i mezkurenin üç
da'ireden mürekkeb olan hey' at-ı hazırası dört da'ireye taksim ve
mesalih-i temyiziye işbu dört da'ire beyninde münasibi vechile
tefrik ve tahsis olunarak badema mahkeme-i mezkurece tarafeynin
celbinden sarf-ı nazarla temyizi istid'a kılınan i'lamatın nihayet iki
mah müddet zarfında bi't-tetkik kararları i'ta ve mahhal-li mahke-
melerine irsal olunması mahkeme-i mezkureden verilmekde olan
kararların bir kat daha adı ü kanuna makruniyeti zımnında el-yevm
hukuk da'iresinde carı olan tashih-i kaar usUlünün diğer
da'irelerine ta'mimle mesalih-i vakı'a bu müddetden ziyade teeh-
hür eder veyahud mahkeme-i mezkurece bir sene zarfında bir
madde-i kanuniye iki türlü tefsir olunmak gibi kanuna ve umuma
karşı çirkin bir hareketi tekerrür eyler ise bunu yapmış olan
da'iresinin feshiyle yeniden teşkili hakkında Adliye Nezareti
canibinden bi'l-istizan şerefmüte'allik buyurulacak irade-i seniyye-
i hazret-i hilafet-penalıileri vechiyle hareket olunması ve mahakim-
i ibtida'iye ve istinafiyeden sadır olan i'lamatın ekseriyet üzere
fesh ve nakz olunmakda olunması mehakim-i mezkure hey'etinin
ya adem-i ehliyet veyahud ru'yet-i de'avide garaz ve irtikaba
cür'etlerini mu'aııen olarak halkın bu yüzden duçar olduğu ma-
zarrata karşı bu babda dahi tedabir ve icra'at ira' esi lazımeden 01-
mağla ba' de-ezin bir mahkemeden bir sene zarfında verilen
i'lamatın yüzde yirmi beşinden ziyadesi fesh ve nakz olunur ise
kezalik ol mahkemenin feshiyle yeniden teşkil olunmasının usUl
ittihazı ve mevaddı cina'iyede itham mu'amelatı ber-minval-i mu-
harrer teehhürat ve mazarrat-ı adidesinden başka işbu itham usUlü
Avrupa' dan alınmış olup halbuki Avrupa mehakiminde bu usulün
şart-ı a'zamı bulunan juri usulü mehakim-i Devlet-i Aliyye'de cari
olmayıp Memalik-i Mahruse-i Şahane'de ise cinayet ile maznun
olan bir şahsın huzur-ı mahkemede ve mahkeme-i aleniyyede
bera'eti tezahür etmeksizin salıverilmesi hiç bir vecihle selamet ve
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istikarp.et-i maslahatı te'min edemeyeceğinden zikr olunan itham
usUlü külliyen lağv olunarak müstantıklarca maznun addolunan
eşhasın doğrudan doğruya mensub oldukları liva bidayet mahkeme-
leri ceza da'irelerinden sevkiyle muhakernelerinin orada İcra ve
müstantık kararları aleyhine vuku' bulacak i'tirazatın tetkik ve hilli
vazifesi mehakim-i mezkurenin hukuk da'irelerinden ifa olunması
ve itham mu'amelatının lağvından dolayı merkez mahkemelerinin
veza'ifl elv iye-i sa'ire mehakiminin vezaifine muvafık olarak bu
suretle mehilim-i istinaflyenin işleri yalnız istinafa münhasır ola-
cağından ve mehakim-i mezkurenin ba'zısı el-yevm birer da'ireye
maksur bulunduğundan küsurunun dahi birer da'ireye kasnyla reıs-
i sanilerinin mevadd-ı ceza'iyede riyaset ve reis-i evvelin mahke-
mede bulunmadığı günlerde mevadd-ı hukukıyede ona vekalet et-
mesi tesri' -i mesalihi müstelzim olacağından bunun da icra-yı icabı
ve cinayet mahkemelerinde ekseriyet-i ara ka' ide-i umumeye
tevitkan ekseriyet-i mutlaka ya'ni hey' et-i hakimenin nısfından
ziyadesinin husulünde mu'teber tutulup mehilim-i mezkureden ve-
rilen bera'et ve adem-i mes'uliyet kararlarının müdde-i umumilerce
yolsuz görüldüğü takdirde mahallince hükmü muvakkaten icra
olunmak şartıyla mücrimiyet kararları gibi adiyen kabil-i temyiz
addolunması ve müdde-i umumilerin intizam-ı muhakeme ile
kavanin-i adliyenin cereyanına dikkat ve nezarete müte'allik olan
vazifelerince hatt-ı hareketleri ta'yhin olunmakla beraber gerek bu
babda ve gerek hukuk-ı umumiyenin muhafazası emrinde kusur
tekasül1erine karşı mes'uliyet-i lazıme bi't-ta'yin kanun-ı
mahsusuna derc ve ilave olunmakla beraber Avrupa mehiliminde
can olan usUle tevfikan bunların idare-i me'muriyetlerinde hukuk-ı
umumiye ve intizam-ı mehakime da'ir cari olan muamelat hakıkn-
da altı ayda bir kere Adliye Nezaretine layiha göndermelerinin usUl
ittihazı ve kazalarda livalar gibi icra me'murları olmamak hasebiyle
mu'amelat-ı icra'iye dahi yolsuz bir halde cereyan edip bu yüzden
de pek çok şikayat tehaddüs etmekde idüğünden bu vazifenin dahi
kanuna tevfikan rüesanın nezareti altında hareket etmek üzere
mukavelat-ı muharrerlerine ilave-i me'muriyet edilmesi ve taşrada
bulunan ticaret mahkemelerinden ba'zısının kıl1et-i mesalihi cihe-
tiyle mukaddema lağv olunarak veza'ifi hukuk mahkemelerine
ilave edilmiş ise de işbu mehakim-i ticaretde teb' a-i ecnebiyeye
müte'allik de'avinin rü'yeti esnasında konsolatolardan a'za bulun-
durulması hakkında mine' I-kadim cari olan te'amül hukuk mahke-
melerine dahi teşmil etdirilmesi veyahud mehakim-i ticaretin
i' adesi sefaretlerden taleb ve ısrar olunmakda olup te'amül-i
mezkurun hukuk mahkemelerine teşmili pek muzırr olmağla ve
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zaten mehakim-i ticaretin hazıneden tahsısatı olmayup me'murınin
ma'aşları rü'yet etdikleri de'avı hasılatından verilmekde bulunmağ-
la mehakim-i mezkureden i'adesi iktiza edenlerin dahi teşkIl ve
i'ade olunması ve işbu mahkemelere şimdiye kadar intihab olunan
rüesa ve a'za Makam-ı Sadaret ile Adliye Nezaretinin tasdıkiyle
nasb ve ta'yın olunmakda olup halbuki balada arz olunduğu üzere
izn-i Sultanı olmaksızın bir hakimin hükmü şer' an nafiz olamaya-
cağnıdan ba'de-ezın mehakim-i ticaret riyaset ve a'zalanna intihab
olunacak zevatın dahi me'muriyetleri emsali misi11ü bi'l-istlzan
şeref-müte'allik buyurulacak irade-i seniyye-i hazret-i zıllu'l-
lahIleri mucibince icra kılınması ve Dersa' adetde bulunan
mehakim-i nizamiyenin teşkllatı ile bu mahkemelerde mesalihin
suret-i cereyanı saye-i me'ali-vaye-i hazret-i hilafet-penahIlerinde
taşra mehakimine nispetle yolunda olup fakat Beyoğlu Bidayet
Mahkemesi iki hukuk ve bir ceza da'iresinden müteşekkilolup
mahkeme-i mezkurenin da'ire-i vazıfe ve me'muriyeti dahilinde
mütehaddis mevadd-ı ceza'iyenin vakt ü zamanıyla rü'yetine bir
da'irenin adem-i kifayeti mütehakkık olduğuna ve itham
mu'amelatının lağvı halinde Der-sa' adet hey' et-i ithamiyesine
me'mur üç a'za ile ketebesine lüzum kalmayacağına mebnı işbu
hey'et ile Beyoğlu Bidayet Mahkemesi'ne ilaveten bir ceza da'iresi
daha teşkIl olunması ve bir de nezaret-i müşarun-ileyha da'iresinde
Havale Müdüriyeti namıyla mevcud olan da'irenin vazıfesi yalnız
mehakim-i şer'ıyyeden sadır olan i'lamatın icrası içün dire bir
da'ire daha mevcud ve bu da'ire hayli mu'avin ve katiplerden mü-
rekkeb olarak bu işler için iki müdüriyet ve da'ireye lüzum olmadı-
ğından zikr oluna!1 Havale Müdüriyetinin lağvıyle vazıfesinin
I'lamat-ı Şer'ıyye ıCra Müdüriyetine ilavesi ve çünkü mehakim-i
nizamiye ve deva'ir'i adliye ne kadar muntazam olsa ve teşkllatı ile
aıat ve edevatı bulunan hükkam ve me'murın ne derece mükemmel
ve muktedir bulunsa umur-ı adliyenin muhavver-i ceryanı olan
merkez-i idarenin ya'ni Adliye Nezareti'ni teşkll eden hey' et-i
idarenin hedef-i hareket ve matmah-ı nazarı gerek Der-sa'adet'de
ve gerek taşrada bulunan bi' I-cümle mehakim ve deva'ir ve
şu'abat-ı adliyeye muhavvel kaffe-i de'avı ve mesalihin mikdarıyla
vakt ü zamanında rü'yet olunup olunmadığı ve suret-i cereyanıyla
tatbıkat-ı kanuniyesi ve ne merkezde cereyan etmekde bulunduğu
ve bir gune teehhürat veya su-i istımalat veyahud kavanın ve
nizamat-ı adliyenin tamami-i cereyanına mani' esbab ve müşkilat
vakı' olup olmadığı ve kavanın ve nizamatca ta'dIlat ve ıslahata
ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususlarıyla me'murın-i adliyenin
tamami-i cereyanına mani' esbab ve müşkilat vakı' olup olmadığı

~~~---------------------------
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ve kavanın ve nizamatea ta' dllat ve ıslahata ihtiyaç bulunup bulun-
madığı husııslarıyla me'mıırın-i adliyenin meslek ve ahlak ve
harekat ve mu'amelatı gibi ahvale tamamıyla muhlt ve muttali' ola-
rak kavanın ve idare-i adliyenin hüsn-i cereyanını ve me'mıırınin
gayret ve hüsn-i hal ve hareket ve istikametini te'm'ın edecek
tedabiri ale' d-devam mülahaza ve ıfaya muktedir bir şekil ve
sııretde müesses ve muntazam olmadıkça mehakim ve deva' ir-i
mezkıırenin mat1ı1b-ı aııye muvafık bir hal-i intizamda bulunmaya-
cağı der-kar olup eğerçi teşkllat-ı hazıra-i adliyenin vaz' ve te' sıs
olundu ğu esnada da'ire-i müşarun-ileyhada Umıır-ı Hukııkıye ve
Ceza' iye ve Sicill-i Me'mıırın müdüriyetleri ve Baş Müdde-i
umıımllik namıyla müte'addid me'mııriyetler te' sis olunmuş ise de
bunların hem teşkllatı noksan bırakılmış ve hem de veza'if-i
me'mııriyetleri maksad-ı meşrııha muvafık bir sııretde te' sıs ve
ta'yın olunmamış olmasıyla bir gııne fa'ideyi mııcib olmadığından
ve binaenaleyh bu babda dahi bir tedbır-i müessir ittihazı zarıırı gö-
rüldüğünden mehakim ve deva'ir-i mezkııreye mehavvel mevadd
ve de'avınin mikdar ve mu'amelatını mübeyyin şehriye cedvelleri
olup de'avınin rü'yetini ta'klb etmek ve adliye müfettişIeriyle
müdde-i umıımilerden gelecek layihaları vakt ü zamanıyla bi't-
tetklk mukteziyat ve lcabat-ı kanuniyesini icra ettirmek ve müfettiş-
lerle müdde-i umfimilerin tamamıyla ifa-yı vazife edüb etmedikleri-
ne bakmak ve me'mıırın-i adliye hakkında nezarete varid olan mu-
harrerat ve şikayet-nameleri dahi bi't-tetkık azli mııcib ahvaı olup
olmadığını Makam-ı Nezarete bildirmek ve balada arz olduğu vec-
hile mehakim-i nizamiyenin fesh ve nakz olunan i'lamlarıyla mah-
keme-i temyızden tefsir-i kanuna müte'allik sadır olacak kararları
şehriye cedvellerine bakarak gözetmek ve'l-hasıl mehakim-i
nizamiyenin aksam ve müteferri' atına karşı idare cihetince bir
kontrololmak üzere Encümen-i Teftışiye namıyla nezaret-i
müşarün-ileyha da'iresinde bir hey' et-i mahsıısa bi't-teşkil işbu en-
cümene mahkeme-i temyızin en muktedir a'zalarından bir reis ve
umıır-ı hukııkıyye ve ceza'iyye müdürleri a'za-yı tabl'iyyeden
olmak üzere me'mıırıni lağv olunacak Havale Müdürü ile mahke-
me-i temyız muhbirlerinden biri a'za ta'yın olunarak veyahud bun-
lar Beyoğlu Mahkemesi'nde teşkll olunacak ikinci ceza da'iresi
a'za1ığına bi't-ta'yın hey' et-i istlnafiye a'zasından iki kişi
ma'aşlarıyla encümen-i mezkıır a'za1ığına naklolunarak işbu encü-
menin umıır-ı tahrıriyesi içün dahi da'ire-i nezaretde bulunan ista-
tistik kalemi hey'eti ile mektııbı ve müdüriyetler aklamında bulu-
nan ketebenin mütebahhiranından ikişer kişi me'mıır edilmesi
sııretleri ittihaz ve icra ve ber-minval-i ma'rıız Usııl-i Muhakemat-ı
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Hukukiye ve Ticaret kanunlarıı'un muhtac-ı ta' dil ve ıslah mevadd-ı
kanuniyenin ta' dilatı ifa ve işbu tedabir- i ıslahiyenin vaz' ından
sonra umur-ı adliyenin tatbikat ve mu'amelatına merci'ince
tamamıyle dikkat ve i'tina kılındığı halde saye-i me'allvaye-i
cenab-ı zıllü'llahilerinde mehakim ve deva' ir-i mezkurenin
intizam-ı tam ideceği müta1a'at-ı fahiranesinde bulunulmuş ve
suver-i ma'rfiza-i nezd-i me'allfevr-i hazret-i vellni'met-i bi-
minnet-i a'zamilerinde karin-i tasvib-i all buyurulduğu takdirde
mevadd-ı kanuniye layihalan dahi bi't-tanzim arz-ı atebe-i ulya kı-
lınacağı tabi'i bulunmuş ise de her ne vechile emr ü ferman-ı
hümayuna cenab-ı hilafet-penahileri şeref-sünuh ve sudur buyuru-
lur ise mahz-ı isabet olacağının arz ve beyanına mücaseret kılındı.
Katibe-i ahvalde emr-i ferman hazret-i veliyyü'l-emr Padişahımız
efendimizindir. Fi 14 Ramazan sene 1313 ve fi 26 Şubat 1311.
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