
B – MEŞRUTİYET DEVRİNDE ASKERİ ADALET VE ASKERİ TEMYİZ 
MAHKEMESİ:1 
Meşrutiyet idaresi kurulunca, memlekette ıslahat ve kalkınma faaliyeti 
başlamış ve bu arada Ordunun tensik ve teşkilatlanma işi ele alındığı gibi, 
askerlik adliyesinde de bazı yenileştirme işlerine gçilmiştir. Nitekim 
Divanıharplerden, yani yargısal bir meciiden verilen kararların, Harbiye 
Bakanlığında idari ve icrai bir nitelikte oluşturulmuş olan “Huhakemat 
Dairesi”nde nakz, fesh, ta’dil ve tasdik edilmesi gibi gayri tabi bir durumun 
Meşrutiyet rejiminde devamına imkan olmadığından, 24 Mart 1914 tarihinde 
233 sayılı muvakkat kanun ile  
1) İstanbul’da muvakkaten Harbiye Bakanlığı binasında (şimdiki İstanbul 
Üniversitesi binası) “Dina-ı Temyiz-i Askeri” adı altında, divanıharblerin 
kararlarını temyizen tasdik etmek üzere bir merci oluşturulmuş ve bu 
suretle memleketimizde bugünkü anlama uygun nizami bir Askeri Temyiz 
Mahkemesinin kanuni bir tarzda ilk kuruluşu bu teşkilat ile başlamıştır. 
Kuruluşundan kısa bir zaman sonra Divan-ı Temyiz-ı Askeri; 
Şehzadebaşında, Veznecilerde Zeynephanım Konağı denilen ve sonra 
yanarak bugün yerinde yeniden inşa edilen Üniversite binasının arkasındaki 
Süvari Karakoluna nakledilmiş ve Birinci Dünya Savaşı mütareke 
senelerinin sonuna kadar orada çalışmıştır. 
Bu Kanuna göre Divan-ı Temyiz-ı Askeri’nin teşkilatı şu şekilde idi: 

 

                                                
1 Bu bölümdeki açıklama ve tablolar, KKK.lığı Yayımlarından “Askeri Temyiz Mahkemesi 
Tarihçesi” isimli kitaptan alıntıdır. (E.U.Basımevi, Ankara 1956, s. 9-17 arası) 



6 Ekim 1916 tarih ve 809 sayılı muvakkat kanunla (1) Divan-ı Temyiz-i 
Askeri”nin teşkilatı genişletilerek iki daire haline konuldu ve “Alman Askeri 
Muhakeme Usulleri Kanunu”nun temyiz bölümünden bazı hükümler iktibas 
ve kabul olundu ise de “elde Askeri bir Usul-ü Muhakeme Kanunu 
bulunmadığından bu divan, tetkikat ve muamelatında çoğunlukla “Usul-ü 
Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu”nun umumi hükümlerine uyarak karar ve 
içtihatlarıyla divanıharbler üzerinde bir dereceye kadar nazımlık vazifesini ifa 
edebilmiş fakat, kendisinden beklenen büyük gayeyi hiçbir zaman temin 
edememişti. 

6 Ekim 1916 tarih ve 809 sayılı Kanuna göre “Divan-ı Temyizi Askeri”nin 
teşkilatı şu şekilde idi:  

 
Birinci Dünya Savaşı mütareke yıllarında İstanbul’da Damat Ferit 
Hükümeti , örfi ve hususi divan-harb ismiyle oluşturduğu kanundışı 
he’yetlerin mukarreratına karşı hertürlü kanun ve adalet yollarını kapatmak 
ve bunların mukarreratını kendi nüfuzu altında tutarak istediği mel’aneti 
yapabilmek için 30 Haziran 1920 tarihli Kararname ile “Divan-ı Temyiz-i 
Askeriyi lağvetti ve Harbiye Nezaretinin – tamamen idari bir makam olan- 
“Adliyei Askeriye Dairesi”ne bağlı olmak üzere yeniden bir “Heyet-i 



Temyiziyye” teşkil ederewk hükümleri bunlara tasdik ettirdi ve Divanıharb-i 
Örfilerin mukarreratı hakkında Temyiz yolu da aynı zamanda kapatılmış 
oldu.  

Bu kararnamelere göre kurulun Heyet-i Temyiziyye’nin teşkilatı şöyle idi:  

 
 

21 Ekim 1902’de Damat Ferid Kabinesi çekilip yerine Tevfik Paşa Hükümeti 
gelince, neşredilen 10 Kasım 1920 tarihli kararname ile Adliyei Askeriye 
Dairesine merbut olarak teşkil kılınan Heyet-i Temyiziyye lağvedilerek, 6 
Ekim 1916 tarihli kararname hükümleri yürürlükte olmak üzere Divan-ı 
Temyiz-i Askeri yeniden teşkil kılınmış ve ayrıca 30 Ekim 1920 tarihinde de , 
Örfi Divanıharbçe verilmiş olan kararların re’sen Temyize tabi olduğuna dair 
bir kararname neşredilmiştir. 

Bu suretle iadeten teşkil edilen “Divan-ı Temyiz-i Askeri” İstanbul’da 1922 
senesisonlarına kadar göreve devam etmiştir. 82 Kasım 1922 tarihli Takvim-i 
Vekayi’de, Divanıharblerin birinden verilmiş olan bir kararın, İstanbul Askeri 
Temyiz Divanınca tetkik ve tasvip ile verilen 30 Ekim 1922 tarihli hükmün 
tasdikine dair bir irade neşredilmiştir.) 

Meşrutiyet devri Askeri Temyiz Mahkemesinde çalışan zevattan isimleri 
tesbit edilebilenlerin listesi aşağıdadır:  



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 


