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İmzası

ÖNSÖZ

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanına kadar genel uyuşmazlıkların çözüm yeri
şer’iyye mahkemeleriydi. Her türlü uyuşmazlığa bakmakla görevli ve yetkili olan bu
mahkemeler, tek hakimli ve tek dereceli idi. Bunun dışında, özel görevli ve yetkili yargı
kurumları olarak; divânlar, cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleri de
bulunmaktaydı.
Tanzimât Fermânı’nın ilânı ve bunu izleyen kararlarla Osmanlı Devleti’nin
siyasal, yönetimsel, hukuksal ve ekonomik yapısı değiştirilmek istenmiştir. Bu değişim,
yargı sisteminin üzerinde de kendisini göstermiş ve yargı örgütü içerisinde yeni kurumlar
oluşturulmuştur. Tanzimât Dönemi’nde tek kadıdan oluşan ve tek dereceli olan klâsik
Osmanlı mahkeme sisteminin dışında, çok hâkimden oluşan ve üyeleri arasında yabancı
devlet elçilikleri ya da konsoloslukları tarafından görevlendirilen üye ve tercümanların
bulunduğu taşra ticâret mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerde yabancı üyelerin
verilen kararlarda oy kullanma haklarının olması, mahkemenin bağımsızlığı ve Osmanlı
Devleti’nin egemenliği ile bağdaşmamaktaydı.
Bu yeni yargı kurumunun oluşturulmasında; “Kanûnnâme-i Ticâret”, “Zeyl-i
Kanûnnâme-i Ticâret”, “Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi” ve “Ticâret-i Bahriye
Kanûnnâmesi” adlı düzenlemeler Osmanlı ticâret hukukunun gelişmesi ve örgütlenmesinde
temel dayanak olmuştur.Taşra ticaret mahkemelerinin 1864 yılından sonra tüm vilayetlerde
oluşturulduğunu görmekteyiz. Örnek olarak incelediğimiz Beyrut, İzmir ve Selanik Ticaret
Mahkemeleri ise ülkenin dışa açılan ve gelişime açık yerlerinde bulunmalarından dolayı,
daha erken

dönemlerde başladıkları

ticari

girişimleri sonucunda, 1847 yılından
I

itibaren önce ticaret meclisleri, daha sonra da özellikle 1860’tan sonra ticaret
mahkemelerinin faaliyete geçtiğini görmekteyiz. İnceleyeceğimiz mahkemeler arasında yer
alan Ankara Ticaret Mahkemesi ise gelişimini daha sonraki yıllarda tamamlamıştır.
Bu

değişimlerin

yapılmasında, dönemin

gereksinimlerinin

karşılanmasının

amaçlandığını söylemek çok zordur. Bu köklü değişimde rol oynayan ana neden, Batı’nın
kendi ekonomik ve siyasal çıkarları açısından uygun gördüğü yargı modelini Osmanlı
D evleti’ne uygulatmasıdır.
Bu çalışma Tanzimât reformlarının yargı alanında oluşturduğu yeni kurumlarından
olan taşra ticaret mahkemeleri üzerinedir. Taşra Ticaret mahkemelerinin sayıları fazla
olduğundan, bunların genel olarak kuruluş nedenleri, süreçleri ve yasal dayanakları
incelendikten sonra içlerinden en önemlilerinin yapısal ayrıntılarına girilmiştir.Yeni kurulan
mahkemeler, bunların kurumsal yapıları, özellikleri, bu mahkemelerdeki görevliler,
mahkemelerin birbirleriyle ve konsoluklarla olan ilişkileri, yargılama yöntemleri ve
kararların uygulanması incelenmeye çalışılmıştır.
Tez konumun belirlenmesinde ve çalışmamın sonuca ulaşmasında değerli
katkılarını esirgemeyen danışmanım ve hocam Sayın Prof. Dr. Hamiyet SEZER
FEYZİOĞLU’na ve tez komitemde yer alan ve değerli katkılarda bulunan Sayın Prof. Dr.
Bekir KOÇ ile Sayın Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU’na çok teşekkür ederim.
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KONU VE KAYNAKLAR
Osmanlı Devleti’nde yargı örgütünün ana kaynağını kendinden önceki
İslâm devletlerinin yargı sistemi oluşturmuştur. İslâm’ın ilk dönemlerinden itibaren
ortaya çıkan; Emevi, Abbasi ve Selçuklu devletleri zamanında gelişerek
kurumsallaşan İslâm yargı örgütü, Osmanlı yargısının oluşumuna da kaynaklık
etmiştir. Osmanlı Devleti, genel olarak İslâm yargı sistemini benimsemiştir ancak bu
kabul, önceki yargı sisteminin hiç değiştirilmeden aynen kabul edildiği anlamına
gelmez. Toplumsal yaşamın gerektirdiği bazı değişikliklerin yapılmasında ikilem
gösterilmemiştir. Kadıların görev ve yetkilerine ilişkin gelişmeler, bazı yargı
kurumlarının oluşturulması gibi değişiklikler, sınırlı düzeyde de olsa, Osmanlı yargı
örgütünde kendine özgü bir yapı oluşturmuştur. Tanzimât Dönemi’ne kadar devam
edecek olan bu yapı, devletin ortaya çıkışıyla birlikte oluşmaya başlamış ve daha
sonra da kurumsallaşma sürecine girmiştir.
Geleneksel İslâm yargı sisteminde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nde de
yargı örgütünün temel taşı kadı (yargıç) idi. Devletin kuruluşu, aynı zamanda yargı
örgütünün doğuşu anlamına gelmekteydi. Osmanlı Devleti’nin yöneticileri,
fethettikleri yerlere hemen bir kadı atıyorlardı. Böylece o yere, devletin ve İslâm’ın
egemen olduğunu gösteriyorlardı. Kadılar, kendi yargı (kaza) çevresi içerisinde; ister
şer’i ister örfi hukuka ilişkin olsun bütün konularda uyuşmazlıkları çözmekle görevli
ve yetkiliydiler.
Kuruluş yıllarında, özellikle Osman Bey zamanında, Osmanlı Beyliği’ne
aşiret anlayışı hâkim olduğundan, buna bağlı olarak yargı alanında bir örgütlü yapıya
rastlamıyoruz. Beyliğin egemen olduğu yerlere kadılar atanıyordu ancak, Bursa’nın
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fethine kadar bu kadılar arasında hiyerarşik yapı olmadığı gibi, kadıların bağlı
bulunduğu bir teşkilât da mevcut değildi. Kadıların, yargılamayı yapacakları
mahkeme salonu diyebileceğimiz belirli mekânlar yoktu. Orhan Bey döneminden
itibaren, özellikle Bursa ve İznik’in fethiyle birlikte Osmanlı Beyliği gelişmeye
başlamış; bunun sonucu olarak, beyliğe hâkim olan aşiret anlayışı yavaş yavaş terk
edilerek devletleşme sürecine girilmiştir. Bu gelişme, yargı alanında da kendisini
göstermiş ve kurumsal bir yapılanmaya doğru gelişme başlamıştır.
Osmanlı Devleti, şeriat temeli üzerine oturduğu için; şeriatı bilen ve
yorumlayanlar zamanla, ayrı ve ayrıcalıklı bir sınıf oluşturdular. “Ulemâ” denilen
bu sınıf, devletin eğitim, din ve yargı işlerini üzerlerine aldılar. Kadı, ulemâ sınıfının
bir mensubu olarak yargılama görevini yerine getirirken, genellikle şer’i hükümleri
uygular. Bu nedenle, şeriatın temsilcisi sayılan kadıların yargılama işlerine müdahale
edilmemiştir. Osmanlı yargı sistemine hâkim olan anlayışa göre, şer’i hukuka ilişkin
konularda yargılama yetkisi ulema sınıfına ve bu sınıfın mensupları olarak kadılara
aitti. İçtihat yapabilecek derecede bilgili olması lazım gelen padişahın (ve halifenin),
gerek şer’i hukuka ilişkin konularda ve gerekse örfi hukuktan doğan uyuşmazlıklarda
bizzat yargılama yapması teorik olarak mümkündür. Ancak uygulamada bu görev,
devlet başkanı (padişah) adına ve ona vekâleten kadılar tarafından yerine getirilirdi.
Tanzimât Dönemi’ne kadar Osmanlı Devleti’nde, uyuşmazlıkların çözüm
mercii, esas itibariyle şer’i mahkemelerdi. Her türlü uyuşmazlığa bakmakla görevli
ve yetkili olan bu mahkemeler, genel görevli ve yetkili yargı kurumları idi. Bunun
dışında, özel görevli ve yetkili yargı kurumları olarak; divanlar, cemaat mahkemeleri
ve konsolosluk mahkemeleri bulunmaktaydı. Hisbe (ihtisab) kurumu ise, ayrı bir
yargı kurumu değildi. Bu kurumda görev yapan muhtesiblerin yargısal nitelikte
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görevleri bulunmakta ise de, muhtesibin esas görevi; dinsel kurallara uygun
hareket edilmesine nezaret etmek, genel ahlâkın korunmasına yönelik
yasaklara uyulmasını denetlemek, ölçü-tartı uyuşmazlıklarına bakmak gibi
beledî ve inzibatî nitelikteydi. Osmanlı yargı sistemi içerisinde bu tür
görevler de kadıya verilmiş olduğundan, muhtesib, kadıya bağlı bir memur
olarak bu görevi yerine getirirdi. Diğer bir anlatımla muhtesib, bir nevi
belediye ve inzibat memuruydu.
Tanzimât Fermânı’nın ilânı ve bunu izleyen kararlarla Osmanlı
Devleti’nin siyasal, yönetimsel, hukuksal ve ekonomik yapısı değiştirilmek
istenmiştir. Bu değişim, yargı sisteminin üzerinde de kendisini göstermiş
ve yargı örgütleri içerisinde yeni kurumlar oluşturulmuştur. Tanzimât
Dönemi’nde tek kadıdan oluşan ve tek dereceli olan klâsik Osmanlı
mahkeme sisteminin dışında, çok hâkimden oluşan ticâret ve nizamiye
mahkemeleri kurulmuştur. Klâsik mahkemeler de şer’iyye mahkemeleri
olarak varlığını korumuştur.
Tanzimât

kavramı;

siyasal,

yönetsel

ve

sosyal

alanda

Batılılaşmayı ifade ettiği gibi, bunun ayrılmaz bir parçası olan hukuk ve
yargı alanındaki gelişmeyi ve değişmeyi de ifade eder. Hukukta ikilik,
Tanzimât’ın genel sonuçlarından biridir. Bu ikilik, doğal olarak yargıya da
yansımıştır. Yukarıda değindiğimiz gibi Tanzimât Dönemi’nde, bir yandan
geleneksel yargı yapılanması korunurken, diğer yandan batıdan, özellikle de
Fransız yasalarının tercümesi yoluyla edinilen yasaları uygulamak üzere yeni
yargı

kurumları

oluşturulmuştur.

Bu

yeni

yargı

kurumlarının

oluşturulmasında; “Kanûnnâme-i Ticâret”, “Zeyl-i Kanûnnâme-i Ticâret”,
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“Usûl-ı

Muhâkeme-i

Ticâret

Nizâmnâmesi”

ve

“Ticâret-i

Bahriye

Kanûnnâmesi” Osmanlı ticâret hukukunun gelişmesi ve örgütlenmesinde
temel dayanak olmuştur.
İstanbul Ticâret Mahkemesi’nin kuruluşu ile başlayan kurumsal
örgütlenmenin,1864 yılından sonra tüm
görmekteyiz.

Ancak

bu

vilayetlerde oluşturulduğunu

değişimlerin

yapılmasında

döneminin

gereksinimlerinin karşılanmasının hedeflendiğini söylemek zordur. Bu
köklü değişimde rol oynayan ana neden Batı’nın kendi ekonomik ve
siyasal çıkarları açısından uygun gördüğü biçimin Osmanlı Devleti’ne
dayatılmasıdır.

Osmanlı modernleşmesinin aldığı biçimi ve bugüne

yansımalarını anlayabilmek için Tanzimât Dönemi hukuk hareketlerini iyi
bilmek gerekir. Dönemin bilinmesi sadece Türk hukuk tarihi bakımından
değil, genel olarak İslâm hukuk tarihi bakımından da önem taşımaktadır.
Çünkü

Osmanlı

Devleti’nde

görülen

diğer

İslâm

ülkelerinde

de

gözlemlenmektedir.
Bu çalışma Tanzimât reformlarının en önemli aşamasını oluşturan
ticâret mahkemelerinin kuruluşu ve taşra ticâret mahkemeleri üzerinedir.
Öncelikle bu dönemde mahkemelerle ilgili getirilen her düzenlemenin
arkasındaki nedenler, bunların pozitif hukukla uyuşup uyuşmadığı, öte
yandan da model alınan sistem ve bu sistemin uygulaması üzerinde
durulmaya çalışılmıştır. Örnek olarak alınan Beyrut, İzmir, Selanik ve Ankara
Ticaret Mahkemelerinin kuruluş süreçleri, teşkilatları, görevlileri ve d’ava
süreçleri incelenmiştir.
Çalışmanın konusu Tanzimât Dönemi ile yakından ilgili olduğu için
bu döneme âit genel eserlerden geniş biçimde yararlanılmıştır. Zamanın
4

vak’anüvisi olan Ahmet Lûtfi Efendi’nin kaleme aldığı tarihin çeşitli ciltleri,
öte yandan zamanın en önde gelen hukuk ve devlet adamlarından, ayrıca bu
dönemin hukukî reformlarının öncüsü sayılabilecek olan Ahmet Cevdet
Paşa’nın

eserleri,

özellikle Tezâkir’den çok yararlanılmıştır. Fransız,

Engelhardt’ın bu dönemi bir Avrupalı gözüyle belki de en iyi anlatan ve
teknik bakımdan oldukça düzenli La Turquie et le Tanzimât, (Türkiye ve
Tanzimât) adındaki eserinden de geniş ölçüde yararlanılmıştır. İlber
Ortaylı’nın özellikle İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı ile ayrıca Musa
Çadırcı’nın çalışmaları Tanzimât Dönemi’ni konu edinen genel eserlerin
en iyi örnekleridir. Ahmed Reşid’in Hukuk-ı Ticaret adlı dört ciltlik eseri ile
Ekrem Buğra Ekinci’nin Osmanlı Mahkemeleri adlı eserinden ve Aziz
Tekdemir’in Ticaret Nezareti adlı doktora tezinden de geniş ölçüde
yararlanılmıştır.
Adından da anlaşılacağı üzere Tanzimât demek kanun ve nizam
demektir. Reformlar sayısız kanun çıkararak gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu nedenle bunların yer aldığı Düstur ve devletin resmî gazetesi olan
Takvim-i Vekâyi’ en çok başvurulan kaynakların başında gelmektedir.
Bunlarda rastlanamayan mevzuat ve belgeler Başbakanlık Osmanlı Arşivi
kataloglarında yer alan orijinal mahkeme defterleri, yazışma evrakları,
istatistik raporları ve Ceride-i Mehakim kayıtları ve örnek alınan vilayetlerin
salnamelerinden elde edilmeye çalışılmıştır.

5

GİRİŞ
Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi, şer’i ve örfi
hukuk alanlarından oluşmaktaydı. Şer’i hukuk; ilahi irade ürünü sayılan kurallarla,
bu kuralların yorumlanmasıyla ortaya çıkan bir hukuk alanıdır. Bu kurallar, yasa
tekniğine uygun olarak hazırlanmış değildi.
Örfi hukuk ise; şer’i hukukun düzenlemediği alanlarda, sınırlı yasama
yetkisine dayanarak yöneticinin koymuş olduğu kurallarla oluşan hukuk alanıdır.
Osmanlı Devletinin kuruluşunda şehir, kasaba ve köyler birer kadılıktan
ibaret olan kazalara bölünmüş ve her kazaya bir kadı atanarak, her tür davayı çözme
yetkisi kendilerine verilmişti.Bu durum zamanla değişmiş ve davaların özellikle de
ticarete ilişkin davaların görülmesi yetkisi, davanın özellik ve önemineve davacının
sıfatına göre devletçe bir takım meclislere havale olunmaya, tüccar ve esnafın
davaları kendilerince seçilmiş kişilere gördürülmeğe başlamıştı.Bazı davaları görmek
için de devletçe özel komisyonlar oluşturuluyordu1.
Özel ticaret mahkemelerinin bulunmadığı, yani ticari davaların da şer'i
mahkemelerce görüldüğü dönemlerde, şer'i mahkeme hakimleri davaları ticari
işlemlerdeki örf ve adeti dikkate alarak çözüyorlardı2.

Ahmed Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, Dersaadet Ticaret Odası Gazetesi Matbaası, İstanbul, 1316,

1

s.15-16.
2

Ahmed Reşid, a.g.e, s.3.
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Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan önce de, örfi hukuk denilen yasalar ve
yasa derlemeleri mevcuttu.Ancak, bu yasalar genel ve kapsayıcı mahiyette olmayıp,
sınırlı bazı alanlara ilişkindi3 ve çoğunlukla da, eskiden beri var olan hükümlerin
toplanması biçiminde ortaya çıkardı4.Bu yasaların oluşumunda, ulema etkin bir rol
oynardı. Padişahın çıkardığı yasalar, fetvalarla meşruluk kazanırdı. Tanzimat
dönemindeki kodifikasyon hareketleri de bir yönüyle örfi hukuk niteliğinde olmakla
birlikte5, ondan daha farklı bir anlam taşımaktadır. Bu dönemde yasaların hazırlanışı,
eskiden olduğu gibi ulemanın kontrolünde değildi.Bu bakımdan “yasa” kavramı,
Tanzimat hareketinin üzerinde en çok durduğu bir konu olmuştur6.
Tanzimat, bir yeniden yapılanma hareketidir.“Yasallık” ve “eşitlik” ilkeleri,
bu hareketin özünü oluşturur7.
Tanzimat’tan önce 1838 yılında oluşturulan “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliye” ye yönetsel yargıya ilişkin görev ve yetkiler de verilmek suretiyle8, şer’iye
mahkemelerinin görev ve yetkilerinin daraltılması yoluna gidilmiştir.

M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, İstanbul,

3

1972, s.15. ; Ekinci, Ekrem Buğra , Osmanlı Mahkemeleri, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2003, S. 42.
Colin Imber, Şeriattan Kanuna-Ebussuud ve Osmanlı'da İslami Hukuk, Çev: Murteza Bedir, Tarih

4

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, s. 28.
Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, C.XXVIII, S.112, TTK.yay.,

5

Ankara, 1964, s.619-642.
Sıddık Sami Onar, “ Osmanlı İmparatorluğu'nda İslam Hukukunun Bir Kısmının Codificationu

6

Mecelle ”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: XX, S: 1-4, 1954, s.99.
İbrahim Kaboğlu, “Cumhuriyet Sorunu mu? Demokrasi Açığı mı?”,Cumhuriyet Dönemi Hukuk

7

Devrimi, İstanbul, 1994, s.11.
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Batılı ülkelerle yapılan ticaret sözleşmelerine9 bağlı olarak daha da gelişen
ve değişen ticari yaşamın ortaya çıkardığı uyuşmazlıkların, şer’i hukuktan daha çok
bu adetlere ve zamanın yeni anlayışlarına göre çözümünü sağlayabilmek için
tüccarlar, “tüccar ve vekillerden oluşan” meclislere başvurmaya başladılar.10Bu
yaklaşım tarzı, şer’i hukuka da aykırı değildi. Zira şer’i hukuk; taraflara, bizzat
seçtikleri hakemler aracılığıyla aralarındaki uyuşmazlıklara çözüm arama olanağını
vermektedir11.
Şer’iye mahkemelerinin yetersiz kalması ve pratik ihtiyaçların zorlaması
nedeniyle oluşan bu çeşit meclisler, özel mahkemeler niteliğindeydi. Tanzimat
döneminde, bu meclislere resmi bir şekil verilerek, mahkemeye dönüştürüldü12.
Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren ticaret davalarına şer’iyye
mahkemeleri bakmaktaydı. Ancak şer’iyye mahkemeleri, çağın gereklerini
karşılayamaz duruma gelmişti13.

“Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye”nin kuruluşu, görev ve yetkileri için bkz., Mehmet Seyitdanlıoğlu,

8

Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK. yay., Ankara, 1994, s.35; Ali Akyıldız,
Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856), Eren yay., İstanbul, 1993, s.189.
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi (Islahat Fermanı Devri, 1856–1861), C.VI, 4.bası, TTK. yay.,

9

Ankara, 1988, s.254.
10

M.Reşit Belgesay, “Tanzimat ve Adliye Teşkilâtı”,Tanzimat I, İstanbul, 1940, s.213.

11

Ayrıntılı bilgi için bkz., Rabi Koral, “Yeni ve Eski Hukukumuzda Tahkim”,İÜHFM, C.XIII, S.I,

İstanbul, 1947, s.201 vd. ; Rasih Yeğengil, Tahkim (L’arbitrage), İstanbul, 1974, s.63 vd.
12

Belgesay, agm., s.214.

13

Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, s.145.
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Osmanlı Devleti’nin geleneksel yargı teşkilâtının, XIX.yüzyılda ortaya
çıkan gelişmeleri ve yenilikleri karşılamaktan uzak kalması, yargı yetkisi kullanan
bazı kurulların ortaya çıkması sonucunu doğurdu.Kurul geleneği, Osmanlı
Devleti’nde çok eskilere dayanmaktaydı. Kuruluş döneminden XVII.yüzyıla kadar,
devlet yönetiminde önemli rol oynayan Divan-ı Hümayun; devletin iç ve dış en
önemli işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir kurul organdı. Bu yüzyıldan itibaren
devletin kurum ve kurallarında meydana gelen genel bozulmaya bağlı olarak, bu
divan da önemini ve gücünü giderek kaybetmeye başladı.Bu suretle doğan boşluk,
vezir-i azam divanları ile doldurulmaya çalışılmıştı14. Ancak bu durum, yeni bir
“danışma ve karar kurulu”na olan ihtiyacı ortadan kaldıramamıştı. Bu nedenle,
zaman zaman toplanan ve devletin ileri gelenlerinin oluşturduğu “meşveret meclisi”
ön plâna çıktı15. III. Selim dönemindeki “Nizam-ı Cedid” denilen yenileşme akımının
programlanması ve uygulanması sırasında daha çok toplanmaya başlayan bu meclis,
giderek, Divan-ı Hümayun’un yetkilerini kullanan bir meclis haline geldi16. II.
Mahmut dönemi ise, meşveret meclisinin yoğun biçimde toplandığı bir dönem
olmuştur. Bu dönemde yapılan bütün ıslahat hareketlerinde, bu meclisin önemli

14

Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838-1868), TTK. yay., Ankara, 1994,

s.16.
15

Meşveret meclisinin ortaya çıkışı ve gelişmesi hususunda ayrıntılı bilgi için bkz., Ayhan Ceylan,

Türk Hukuk Tarihinde Meşveret Düşüncesi ve Uygulaması (Kurultay-Divan-Meclis), İstanbul, 1998,
s.76 vd., (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
16

Seyitdanlıoğlu, age., s.16-17.
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katkıları olmuştu17. Meşveret meclisi devlet yönetiminde etkili bir konumda
bulunmasına karşılık, düzenli bir çalışma sistemine ve kurumsal bir yapıya sahip
değildi. Kendisine bağlı bir bürokratik örgütü bulunmuyordu. İhtiyaca göre padişahın
bir hatt-ı hümayunu ile toplanan bu meclis, gündemindeki konuları görüşerek
padişaha fikir verirdi. Meşveret meclisi bu yapısı ile, Divan-ı Hümayun’dan boşalan
yeri tam anlamıyla dolduramadı.Belirli kuralları olan, yerleşik ve düzenli bir meclise
(kurula) duyulan ihtiyaç ortadan kalkmadı18. Bu nedenle II.Mahmut; yararına
inandığı meşveret toplantılarına resmi bir hüviyet kazandırmak gereğini duydu. 1837
tarihinde kurulan “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye” ile, meşveret meclisi kurumsal
bir yapıya dönüştü.
Meclis-i

Vâlâ

dışında,

tüccarlar,

aralarında

çıkan

uyuşmazlıkları,

kendilerinin seçtikleri kişilerden oluşan özel meclislere havale etmeye başlamışlardı.
Şer’i kurallara dayanmak zorunda olmayan bu meclisler, önüne gelen uyuşmazlıkları,
ticari geleneklere ve zamanın yeni anlayışlarına göre çözmek yoluna giderlerdi. Bu
suretle, şer’i hukukun ve yargı sisteminin yetersizliğinden doğacak sorunlar,
giderilmeye çalışılmıştı. Bu meclislere hukuki biçim verilerek, Ticaret Nezareti’ne
bağlı bir “ticaret meclisi” oluşturuldu19. Taşrada, ticari nitelikteki uyuşmazlıklara
bakmak üzere özel meclisler de 1847 yılından itibaren oluşturulmaya başlandı20.

17

Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK. yay.,

Ankara, 1991, s.185.
18

Seyitdanlıoğlu, age., s.17-18.

19

Belgesay, agm., s.213-214 ; Karal, Osmanlı Tarihi, C.VI, s.150-151.

20

Belgesay, agm., s.214.
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I. BÖLÜM

TİCARET MAHKEMELERİNİN KURULUŞU
TİCARET HUKUKU ALANINDAKİ GELİŞMELER VE DÜZENLEMELER
1. Ticaret Meclislerinin Kaynakları ve 1840 Düzenlemesi
Ticaret mahkemelerinin oluşturulması m. 21Nisan 1860 / h. 9 Şevval 1276
tarihinde yayımlanan Zeyl-i Kanunname-i Ticaret (Ticaret Kanunnamesi Eki) ile
yapılmış bu ise Fransa Hükûmetince 15 Eylül 1807 tarihinde düzenlenen ve m. 1
Ocak 1808 / h. 1 Kanunısani 1808 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Fransa
Ticaret Kanunu’ndan alınmıştır21.
Ticaret mahkemelerimiz ile Fransız ticaret mahkemelerinin oluşturulması
temelde aynı biçimde olup, ancak ayrıntılarda bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz.
Bu durumu daha iyi anlayabilmemiz için ticaret mahkemelerinin oluşmasından
önceki duruma bakmamız gerekir.
Ticaret mahkemelerini model olarak aldığımız Fransa’da, ticari konularla
ilgili anlaşmazlıkların karara bağlandığı mercii olarak, 1349 yılından itibaren
tüccarların kendi aralarından seçtikleri özel nitelikli hakimlerin başkanlığındaki
komisyonlar esas alınmıştır. Bu komisyonlardan ilki Champaigne ve Brie panayırları
için kurulmuş ve buralara “juge consulaire” adı verilen hakimler tayin edilmiştir22.

21

Coşkun Üçok, Ahmet Mumcu, Gülnihal Bozkurt,Türk Hukuk Tarihi - 19.bsk. - Ankara: Turhan

Kitabevi, 2017, S.37.
22

Ahmed Reşid, a.g.e, s.4.
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Bu hakimler başlangıçta geçici olarak atanmışlar, ancak daha sonraları Lyon’da
“Conservation de Lyon” adıyla sürekli görev yapacak bir özel mahkeme
kurulmuştur. I. Françoise tarafından 1535 yılında bu mahkemenin görev ve yetkileri
tayin edilmiştir23. 1563’te IX. Charles’ın bir buyruldusu ile Paris’te de aynı
niteliklere sahip bir ticaret mahkemesi kurulmuştur. 1673 yılından itibaren, seçim
yoluyla göreve getirilen ve yalnızca kara ticareti ile ilgili davaların çözüm yeri olan
“juge consulaire” tüm ülkede etkin duruma getirilmiştir24.
Deniz ticareti sonucunda oluşan uyuşmazlıkların çözüm yeri ise “Amirauté”
adı verilen bahriye idareleri tarafından seçim yoluyla oluşturulan mahkemelerdir. 23
Ağustos 1790 ve 11 Eylül 1790 tarihli kanunlar ile kara ve deniz ticareti hakimlerinin
farkları ortadan kaldırılarak tüm ticaret davaları, “ticaret mahkemeleri” adı verilen
konsolos

mahkemelerine

yani

juge

consulairelardan

oluşan

mahkemelere

nakledilmiştir. Bu durumda, bahriye mahkemeleri bir süre daha liman idaresi ile ilgili
davaları karara bağladıktan sonra, büsbütün ortadan kalkmıştır. 1809 tarihli
buyuruldu ile daha önce çıkarılmış olan 1790 tarihli Kanuna dayanarak kurulmuş
olan birleşik ticaret mahkemelerinin sayıları artırılmıştır.
Fransa’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde ticaret mahkemelerinden başka,
fabrikalarda işveren ile işçi ya da işçilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklarını
çözüme kavuşturan ve kendilerine verilen yetki çerçevesinde karar veren “Le conseil

23

Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye'de Benimsenmesi: Osmanlı Devleti'nden Türkiye

Cumhuriyeti'ne Resepsiyon Süreci (1839-1939) Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2010, s. 35.
24

Ahmed Reşid, a.g.e, s.5.
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de prud’hommes” meclisleri bulunmuştur25. Bu mahkemelerin ortaya çıkış nedeni
sanayi konularındaki anlaşmazlıkların gerçek uzmanları tarafından çözümlenmesi
isteğinden kaynaklanmaktadır.
Bu meclislerin ortaya çıkışı Fransa’daki I. İmparatorluk Dönemi’ne kadar
gitmektedir. Ancak Fransa’nın gerek görülen yerlerinde Prud’hommes meclisleri
kurulmuştur.
Paris’te 9 Aralık 1844 ve 9 Haziran 1847 tarihli emirnamelerle 4 meclis
göreve

başlamıştır.

Örneğin;

Marsilya

gibi

liman

şehirlerinde

balıkçı

prud’hommesları kurulmuştur. Bunlar dalyan ve balıkçılar arasındaki davaları karara
bağlamıştır. Bu meclislerin üyeleri seçimle göreve getirilmiştir26.
Osmanlı Devleti’nde ise Padişah ve diğer yöneticiler, kuruluş döneminden
itibaren hak ve adalete olağanüstü ölçüde dikkat ederek, tebaa arasında şer’i
hükümler ile örfi kanunların uygulanabilmesi için, hakimlerin yetki ve görevlerini
artırarak, gerekli kolaylıkların gösterilmesini sağlamışlardır.
Özel ticaret mahkemelerinin oluşturulmadığı, yani ticari davalara şer’iyye
mahkemeleri tarafından bakıldığı zamanlarda kadılar, ticaret davalarının görülerek
karara bağlanması işlemlerinde, ticaret örf ve âdetini dikkate alarak hüküm verirlerdi.
Çünkü, o dönemde uygulanan şer’i hukuk kurallarına göre şer’i hukukun yetersiz
kaldığı alanlarda, örfi hukuk ve ticaret âdet ve uygulamaları, şer’i hukuk tarafından

25

Ahmed Reşid, a.g.e, s.5.

26

Ahmed Reşid, a.g.e, s.6.
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da

kabul

görmekteydi.

Bununla

birlikte

ticaret

uygulamalarına

ilişkin

anlaşmazlıkların hızla giderilmesi için gerekli olan diğer önlemler de alınırdı.
Unkapanı, Yağkapanı ve Ayak Naipleri, tüccardan ve esnaftan olmasalar da,
sürekli olarak tüccar ve esnaf yanında bulunan ve ticaret konularından anlayan kişiler
arasından atanmaktaydı. Bunlar gerekli gördükleri takdirde, bizzat tüccardan da
bilirkişi sıfatı ile bilgi alabilmekteydiler. Adı geçen 3 naibin görev ve yetkileri sınırlı
olduğundan, gelişen ticaret ilişkileri ve faaliyet alanlarının yaygınlaşması sonucunda
anlaşmazlıkların çözümlenmesi için yeni önlemler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur27.
Önceleri Avrupalılarla olan ticari ilişkilerimiz pek sınırlı iken sonradan
Avrupa’dan çok sayıda tüccar Osmanlı devletine gelmiştir. Bunlar kendi
ülkelerindeki ticari adet ve alışkanlıklarını da Osmanlı Devleti’nde aynen
uygulamışlardır. Zamanın değişmesi ile İstanbul ve taşra vilayetlerindeki ticari adet,
yöntem ve uygulamalar da değişmeye başlamıştır. Osmanlı hukuk sisteminin
temelini oluşturan kadı mahkemeleri ise, bu gelişen zamanın ihtiyaçlarını
karşılamaktan çok uzaklaşmıştır. Çünkü; kadı mahkemeleri bu ihtiyaçları
karşılayabilmek için teşkilatında yapılması gerekli olan tadilat ve ıslahatları
yapamamıştır. Bunun sonucunda da, çoğu yabancı uyruklu ticari meslek grupları,
aralarındaki anlaşmazlıkları kendi hukuk kuralları ile çözme yoluna gitmişlerdir.
Örneğin; Sarraflar ve poliçeci esnafları kendilerine ait davalarını loncalarında çözme

27

Ahmed Reşid, a.g.e, s.7-8.
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yoluna gitmişlerdir. Daha sonra m.1826-1827 / h.1242 yılında oluşturulan İhtisap
Nezareti’nde de bu tür davalara bakılmaya başlanmıştır.28
Sultan II. Mahmut zamanında, Osmanlı Devleti’ndeki ticari faaliyetlerin
yabancıların elinde monopolleşmesi üzerine, hiç olmazsa bu ticarete ortak olmak
amacıyla, Müslüman Osmanlı uyruğundan

olanlara “Hayriye Tüccarı” ve

Müslüman olmayan Osmanlı uyruklulara “Avrupa Tüccarı” denilerek beratlı tüccar
sınıfı oluşturulmuştur. Hatta yerli tüccara ayrıcalıklar tanınarak, itibar sahibi olan
Hayriye Tüccarı’ndan birisi tüccarların başına “şehbender” olarak atanmıştır. Bu
şehbenderler ise, esnaf grupları arasındaki davaları “muhtar ve vekillere”
gördürmüşlerdir. Yargılama hakkı ve adaletin dağıtılması gibi önemli bir konunun
tüccar muhtarlarına bırakılmasının uygun görülmemesinden dolayı, kargaşanın ancak
bir yasal düzenleme ile önlenebileceği düşüncesi ön plana çıkmıştır. Nihayet m.
1838-1839 / h. 1254’da ülkede ziraat, sanayi ve ticaretin ilerletilmesi amacıyla Bab-ı
Âli’de “Meclis-i Ziraat ve Sanayii” adıyla bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul çok
geçmeden “Meclis-i Umur-ı Nafi’a” adını alarak faaliyetlerine
meclis

M.1839-1840 /

H.1255’ta

kurulacak

başlamıştır.

Bu

olan Ticaret Nezareti’ne

bağlanarak29, Hayriye Tüccarları, Avrupa Tüccarları ve poliçeci esnafı da faaliyet
alanları itibarı ile bu nezaretin kontrolu altına alındılar. Tüccarların, ticari
işlemlerinden dolayı kendi aralarında ya da bunlarla yabancı tüccarlar arasında
meydana gelecek anlaşmazlıkları çözmek üzere Ticaret Nezareti bünyesinde
“Mahkeme-i Ticaret” adında

28

29

m.1840-1841 / h.1256

tarihinde bir meclis

Ahmed Reşid, a.g.e, s.10.
Takvim-i Vekayi’, no: 180, t:19 Haziran 1839 - 6 Rebiyülâhir 1255; Külliyât-ı Kavânîn, no: 5869.
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oluşturulmuştur. Ticaret Meclisi’nde, her hafta Pazartesi günleri saat 6.00’da
mahkemeye başlanmıştır. Bu mecliste, tüccarların temsilcisi niteliğinde şehbender,
muhtar, vekil ve tüccarların muteberleri hazır bulunmuşlardır. Mahkemeye gelen
müstemin tüccar ile tercüman, kendilerine ait mahkemeye başlanıncaya kadar,
teneffüs odasında diğer dava sahipleriyle birlikte beklemekteydiler. Bu mahkemeden
alınan ilam hükümleri başka hiçbir mahkemede yeniden görüşülememekteydi.
Davaya başlanılmadan önce, taşrada olan Hayriye ve Avrupa tüccarından herhangi
birinin Dersaadet’e getirilmesini kim isterse öncelikle Ticaret Nezareti’ne arzuhal
vermesi gerekmekteydi. Davalının Dersaadet’e gelmesini isteyen kimse, davasında
haksız çıkması durumunda davalının tüm masraflarını karşılayacağına dair kefil
göstermekteydi. Ticari davaların karara bağlanmasında şer’iata başvurmak
gerektiğinde “Meclis-i Umur-ı Naf’ia” müftüsüne müraacat edilmekteydi. Ayrıca,
büyük çaplı davaların görülmesinde Ticaret Nezareti müsteşarının ve

Meclis-i

Umur-ı Naf’ia üyelerinden de uygun olanlarının hazır bulunması yöntem olarak
kabul edilmiştir 30.
Sarrafların ellerine verilen resmi belgelerin imzası kuyruk biçimini
andırdığından kendilerine “Kuyruklu Sarraf” denilen ayrıcalıklı sarraf sınıfı o
zamana kadar sarraflıkla ilgili davalarını kendi aralarından seçtikleri üyelerden
oluşan bir kurul önünde Darphane-i Amire’de görmekteydiler. İltizam konularına
ilişkin davalarını da m.1840 Ağustos-Eylül / h.1256 Recep ayından itibaren, yine

30

Aziz, Tekdemir, Ticaret Nezareti (1839-1876), yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul 2010, s. 213.

16

kendi aralarından seçtikleri kişilerden oluşan bir meclis aracılığıyla, Maliye
Nezareti’nde yer alan “Meclis-i Muhasebe”de görüşmeye başladılar.31
Diğer yandan İstanbul’da liman reisinin başkanlığında karma bir meclis
oluşturulması ile o zamana kadar tüccarların seçilmiş ve güvenilir olanları
aracılığıyla görüşülerek çözülmeye çalışılan deniz ticareti ile ilgili davaların da bu
mecliste görüşülmesi kararlaştırıldı.
Ticaret Nezareti, m. Aralık-Ocak 1841-1842 / h. Zilkade 1257 tarihinde
Gümrük Emaneti’ne katıldığından “Ticaret Mahkemesi” de Gümrük Dairesi’ne
taşındı.
Ticaret Nezareti’nin m. Ağustos-Eylül 1842 / h. Recep 1258’de Darphane
Nazırına ilave memuriyet olarak verilmesi ile Gümrük Emaneti Gümrük Dairesi’nde
bir vekil tarafından yönetilmeye başlanmıştır. M. Mart-Nisan 1845 / h. Rebiyülevvel
1261’de Gümrük Emaneti vekaleti diğer vekile ihale kılınmış ve Ticarethane
Gümrük Dairesi’nden kaldırılarak başka bir yere yerleştirilmiştir. M.1845 /
h.1261’de Ticaret Nezareti de Darphane Nezareti’nden ayrılarak müstakil bir nezaret
haline getirilmiştir.32
Başlangıçta Ticarethane’de Çarşamba ve Perşembe günlerinde meclis
toplanmaya başlamış ise de, Çarşamba günü posta günü olduğundan tüccarların
çoğunluğu gelememekteydi. Bundan dolayı Pazartesi günleri Osmanlı tebaasından

31

32

Ahmed Reşid, age, s.13.
M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı,

İstanbul, 1972, s.15. ; Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Mahkemeleri, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul,
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olanların davaları görülürken, Perşembe günleri de yabancı devlet uyruğunda
olanların davalarının görülmesi için tahsis edildi. Bu mecliste yabancı devletlerin
itibarlı tüccarlarından 8-10 tüccar görevli idi33. Bunlar, mensup oldukları devlet
tebaasından olanların davaları görülürken görev yaptıkları gibi, diğer yabancı devlet
tebaasından olanların temsilcisi olmadığı durumlarda da duruşmada hazır
bulunuyorlardı. Dava mübaşirleri tarafından, davaların görülme sırasını belirten
pusulalar meclis odasının dışına asılırdı. Sefaret tercümanlarına da mensup oldukları
devletin tebaasına ait davanın görüşülme sırası gelinceye kadar kendilerine ikamet
etmeleri için bir oda tahsis edilirdi. Duruşma günlerinde meclisin doğal üyelerinden
başka, geçici üye sıfatıyla Hayriye ve Avrupa tüccarlarından da üyeler
bulunmaktaydı. Ancak bu üyelerin duruşmalara devamı sağlanamadığından, m.
Mart-Nisan 1847 / h.Rebiyülahir 1263 tarihinde yayımlanan bir irade-i seniyye ile
itibar sahibi tüccarlar arasından ticaret yöntemlerine vakıf Müslüman ve yabancı
devlet tebaasından gayrimüslimlerden oluşan 6 üyenin Pazartesi ve Perşembe günleri
yapılacak olan duruşmalara katılmaları kararlaştırıldı. Taşra vilayetlerinde de ticaret
davalarına bakmakla mükellef meclisler oluşturularak, görevleri tayin edildi.34

2. 1847 Düzenlemesi

Ticaret Nezâreti içinde 1840’da kurulan Ticaret Meclisi’nin çalışma
biçimine bir çekidüzen verilmeye çalışılmışsa da, Tanzimat öncesi düzeni pek

33

Aziz Tekdemir, age, s. 216.

34Mehmed

Celaleddin, Hukuk-ı Ticaret Dersleri, Hukuk Matbaası, İstanbul 1328, s. -14-43.
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değiştirilememiştir. Sistemsiz ve pek de iyi işlememekteydi. Bu yüzden 1847 yılında
Ticaret Mahkemesi’ne yeni bir düzen verilmeye çalışıldı.Ticaret Nezâreti Nâzırı Rıza
Paşa’nın m.7 Mart 1847 / h. 19 Rebiyülevvel 1263
Mahkemesi’nde

dava

görülme

usûlleri

tarihli tezkiresiyle, Ticaret

değiştiriliyor

ve

yeni

bir

düzen

getiriliyordu.Yeni dava görme usûlü şöyleydi.35
1-Ticaret Meclisi’nde bir dava görülürken diğer davacıların, nizâma aykırı
olarak girmesi nedeniyle, bir duruşma bitmeden diğer dava sahiplerinin girmesini
önlemek için eskisi gibi meclis odası kapısında 2 kavas bulunacaktı.
2- Mübaşir olanlar tüccarların ellerindeki fermân-ı âlî’nin tarihlerini kontrol
ederek, hangisi önce ise o davayı öne alarak diğerleri her kim olursa olsun, sıralayıp,
bir dava bitmeden Meclis Odası’na kim girerse girsin onu dışarı çıkaracaktı.
3-Davalar sonuçlandıktan sonra davayı kaybeden taraf ilâm verildiği halde,
bir başka mahalle havalesi için, Darbhâne, Mabeyn-i Hümâyûn gibi makamlara
ayrıca başvurursa, davası yeniden görülmeyeceği gibi, cezalandırılacaktı.
Ticaret Nâzırı Rıza Paşa bir süredir bu usûllerin yürütülemediğini itiraf
etmekteydi. Özellikle müstemin tüccarın bir dava bitmeksizin, diğer davacılarla bir
yolunu bularak Meclis Odası’na girdiklerini bunun nedeni ise, müstemin tüccarın
ister dâvâlı olsun ister davacı olsunlar, meclise güvenmediklerini belirtiyordu. Nazır
Paşa, müstemin tüccarların bu güvensizlik sonucu, Galata’dan yabancı tüccar bulup
dilediklerini getirmekte ve şayet düşüncesine uymuyorsa davayı uzattıklarını ve sahte
deliller ileri sürdüklerinden yakınarak, ayrıca ilâmı verilen işlerden sızlanarak

35

Aziz Tekdemir, age, s. 217.Takririn orjinalinde madde numaraları bulunmamaktadır.
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Bâbıâlîyi ve rikâb-ı hümâyûn-ı şahaneyi bile taciz ettiklerini bu yüzden konunun sıkı
bir usûle bağlanması gerektiğini vurguluyordu. Bu yüzden;
4-Müstemin

tüccarın

dava

görülürken

istediği

tüccarı

getirmesi

yasaklanmıştı.
5-Çarşamba ve Perşembe günleri toplanan meclisin, Çarşamba gününün
posta günü olması nedeniyle, Pazartesi gününe alınıyordu. Pazartesi günü Osmanlı
tebaası tüccar için Perşembe günü ise müstemen tüccar için duruşma günü kabul
ediliyordu.
6 - Yabancı devlet tüccarlarından 8-10 adedi sefâretlerce seçilecek ve en az
4-5 kişi duruşma günü meclisde hazır bulunacaktı. Böylece herhangi bir engeli ve işi
olup da bazı haftalarda gelmeyenler olduğunda nöbetleşe meclise girip, Ticaret
Meclisi’nin işleri aksamayacaktı.
7-Duruşma (mürafaa) günleri mevsimine göre yazın saat 400te başlayıp, saat
1000 da bitecekti. Kışın ise 5 00 te başlayıp 11 00 sularına kadar dava görülecekti.
8-Müstemin tüccardan herhangi bir sebebi olupta gelmeyen olursa, o hafta
da mensup olduğu devletin tebaasından birisinin davası varsa, dava mevcut tüccar
eliyle sonradan bir diyeceği olmayacak şekilde görülecekti.
9-Mübaşirler ellerinde fermân-ı âlî bulunanları sırasıyla bir kağıda
kaydedip, Meclis Odası dışına asacaktı. Böylece sırası gelmeyen kişinin içeri girmesi
önleniyordu. Ayrıca sefaret tercümanlarına dava sırası beklerken, bir bekleme
odası tahsis edilecekti.
10-Pazartesi günleri Osmanlı tebaası tüccarının duruşma günü olup, Hayriye
ve Avrupa tüccarlarından üçerden altı kişi duruşma günlerinde bulunması için,
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Ticaret Meclisi’nce belirleniyordu. Bu madde yaklaşık 7 senelik tecrübe sonucunda
tüccarın devamını sağlamaya yönelik olarak konmuştu.36
Böylece kurulmuş olan dava görme yöntemi sefaretlere de teblîg
edilecektir.Ticaret Meclisi’nin çalışmasına yönelik bu usûl kanununa, sefaretler bazı
noktalardan itirazlarını bildirmişlerdir. 24 Mayıs 1847’de Fransa’nın, 25 Mayıs
1847’de Prusya’nın Hariciye Nezâreti’ne verdikleri müzekkerelerde bu yeni usûle,
bir kaç noktadan karşı çıkıyorlardı. Karşı çıktıkları noktalar şöyle özetlenebilir;
Yabancılarca tayin edilecek tüccar sayısının 10 kişiyle sınırlanması yetersiz
olup, zira bunlardan 4-5 kişi nöbetle mahkemeye gelip, hem böyle bir memuriyeti
yürütüp, hem de tüccar olduklarından kendi işlerine bakamayacaklardı. Davalara
girecek tüccar adedinin 4-5 ile sınırlandırılması sonucu davası olanlara, genellikle
kendi milletinden olmayan tüccarların (hakim) hükmedeceğini ifâde etmekteydiler.
Bir başka sakınca olarak, yabancı tüccar ile dava görülmesi sırasında, Osmanlı
Devleti tarafından memur kılınacak kişilerin sayılarında bir açıklık olmadığı ve bu
yüzden Osmanlı tebaası tüccarının sayısının yabancı tüccar sayısından fazla olması
gerektiği, dava görülmesi sırasında içeriye kimsenin girmemesi için elde bulunan
defter gereğince görülecek dava takrirlerinden tarihi en eski olanından başlanacağı
her meclis oturumunun sonunda, meclis reîsince haber verilmesi, davası olup
bekleyenler içinde bir oda tahsis olunması, tüccarın Ticarethane Mahkemesi’nde
davranacakları

36

usûlün

yeterince

açıklanmadığı

ve

duruşmalara

nöbetleşe

BOA. İrâde (Mesâil-i Mühimme), 1847/1263, no: 605; Takvim-i Vekayi, 30 Nisan 1847/14

Cemâziyelevvel 1263, defa 332.
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girileceğinden bir dava, bir celsede bitirilemediğinde, yokluklarında gelişen olayların
nöbete gelen tüccarlara (hakim) anlatılması belirtiyordu. Ayrıca ilâmların icrasından
doğan bazı sorunlara dikkat çekilmekteydi.
Hariciye Nezâretinin şifahî görüşmeleri sonucunda diğer sefaretlerinde
benzer itirazları olduğu görülmüştü. Ayrıca ilgili devletler, ortak bir komisyon
kurularak, konunun görüşülmesini de teklif ediyorlardı.37
Bu teklifler üzerine Hariciye Nezâreti’nde tercümanlarla yapılan 3 toplantı
sonucu alınan kararlara göre m. 13 Mayıs 1847’de / h. 27 Cemâziyelevvel 1267 yeni
bir usûl nizâmnâmesinin irâdesi çıktı. Yeni hazırlanan nizâma göre,Ticaret Nazırı,
yoğun işleri nedeniyle Meclise başkanlık edemediğinde, bazı özel durumlarda ona
müracaat doğal olduğu gibi, davalara Nazır Muavini tarafından bakılacak, duruşma
günleri dışında da cevaplanması gereken işlerde, Nazır Muavini cevap verecek,
ilâmlara dair işlerde de Ticaret Başkâtibi yetkili olacaktı. Sefâretlerce dâima
davalarda bulunmak üzere 7 muteber müstemen tüccar seçilip, meclis reîsi veya
vekili dışında da 7 Osmanlı azâ olacaktı.Ticaret Meclisi böylece toplam 14 azadan
oluşacaktı. Sefaretler her hafta mecliste bulunacak 7 müstemen tüccarın adını
pusulayla bildirip, Ticarethane tarafından tutulan bir cerideye kaydedilecekti. Bu
cerideye kaydedilecek tüccar sayısı, ne eksik ne de fazla olacaktı. Bunların dışında
duruşma için tüccar gelirse, kabul edilmeyecekti. Şayet ismi kayıtlı tüccarın
değişmesi gerekirse, yine aynı usûlle tayin edilecek tüccar, cerideye kaydedilecekti.

37
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Duruşma günü şayet bir taraftan bir üye o gün yok ise, diğer taraftan da bir
üye o gün için meclis başkanınca çıkarılacaktı. En fazla bir taraftan 2 üye
bulunmaması durumunda davalar görülecekti. Ancak üye sayısı toplam 10 kişiden
eksik olursa o gün meclis toplanmayıp, dava görmeyecekti. Bazı duruşmalarda üye
sayısının artması gerekiyorsa, her iki tarafın da eşit olarak Cerîde’de ismi kayıtlı
tüccarlara, duruşma günü duruşmada bulunması için 1 gün önceden sefaret tercümanı
kanalıyla haber verilecekti.
Davalar müzekkirede belirtildiği üzere Pazartesi ve Perşembe günleri
görülmekle beraber, haciz ve sefine gibi aciliyeti olan işler, sefaretlerin takrîrleriyle
belirtildiğinde bundan istisna olunacaktı. Perşembe günü duruşma günü olduğu için
arzuhal ve takrirler en geç Salı günü saat 9.00’a kadar kaydedilip, o hafta
görülebilecek davaların pusulaları Salı gününden verilecekti.Her hafta en fazla 12
davaya bakılıp, görülemeyen veya ikinci bir celseyi gerektiren davalar öbür haftaya
bırakılıp, ilk sırada görülecekti. İlâmlar özel bir kağıda yazılıp Meclis Odası kapısına
asılacaktı.
Ticaret Meclisi kararları oy çokluğu ile alınacaktı. Ancak oyların eşit olması
halinde, dâvâlı hangi taraftan ise oradan seçilecek üyenin görüşüne göre karar
verilecekti. Meclis reisinin fonksiyonu mahkemenin genel gidişini yönlendirmekti,
oylamalarda oy kullanım yetkisi olmadığı gibi, eşit oy durumunda dahi devreye
giremiyordu.
Yaz günlerinde Mayıs’tan itibaren Ekim sonuna kadar tüccarlar saat 4.00’te
Meclis-i Ticaret’de hazır olup, duruşmalara başlanacaktı. Saat 7.00 sularında yarım
saat ara verilip, saat 9.00’da Meclis çalışmasını tamamlayacaktı. Kışın ise aynı
şekilde olmakla beraber, Meclis-i Ticaret çalışmalarını saat 10.00’da tamamlayacaktı.
Tercümanlara tahsis olunan odadan başka, dava ve davacılar içinde bir oda tahsis
23

ediliyordu. İlâmların meclis kitabeti tarafından hazırlanıp, verilmesi 15 günü
geçmeyecekti. Bu usûl kanunununTicaret Kanunnâmesinin hazırlanmasına ve
neşrine kadar geçerli olduğu bildirmekteydi.38
Özellikle bu düzenlemede dikkati çeken yön, oyların eşit olması “müsavât-ı
ârâ” durumunda uygulanan yöntemin ilginçliğiydi. Meclis başkanı olan Ticaret
Nâzırı veya vekili olarak yardımcısı, neredeyse hiçbir etkisi olmayan bir
konumdaydı. Bu yüzden kısa bir süre sonra bu yöntem değiştirilmiştir. M. 23 Ocak
1848 / h. 16 Safer 1264’te yeni bir nizâmnâme düzenlenerek, yukarıda belirttiğimiz
esaslar aynı olmakla beraber, eşitlik durumunda meclisin başkanı hangi tarafa yakın
görüş bildirirse, o tarafın kararına uygun hüküm verilecekti39.

3. 1849 Düzenlemesi

Ticaret Meclisi’nde 1849 yılına kadar hükümleri uygulanacak bir ticaret
kanunu olmadığı için geleneklerle karar verilmekteydi. Bu gelenekler ticarî hayatta
geçerli alışkanlıklar ve kurallardan ibaretti. Bu durum özellikle davalar bakımından
ister istemez bir keyfiliği doğuruyordu. İstanbul’da kurulan bu Ticaret mahkemesinin
teşkilâtı ve davaları nasıl göreceğine dair usûl tamamlandıktan sonra, özellikle İslâm
hukukunun ticarete dair kurallarının azlığı ve işlenmemiş olması nedeniyle, 1807
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tarihli Fransız Ticaret Kanunu çevrilerek 24 Şubat-5 Mart 1849/ Evail Rebiyülahir
1265’te yayımlandı40. Metnin Düstur’daki yayım tarihi ise m.28 Temmuz 1850 /
h.18 Ramazan 1266’dır.41
Toplam 315 maddeden oluşan bu kanunnâmenin önemli bir bölümü,
şirketlerin anonim, kollektif ve komandit olmak üzere 3 türünü kapsıyordu ki (10-53
m.), İslâm hukuku adi ortaklık dışında bir şirket türünü tanımamaktaydı. Yine önemli
bir sorun olan iflâs (148-315 m.) konusu, kanunda önemli bir yer tutuyordu.42Çeşitli
dillere

de

çevrilen

bu

kanunnâme

yeni

kurulan

mahkemelere

de

gönderilecektir.43Ancak hemen belirtelim ki, bu kanun 24 Şubat 1849’dan itibaren
hemen yürürlüğe girmemiştir. Bunun nedeni, herkesin önceden hükümlerini iyice
anlayıp, bilmesi ve ileride bir karışıklığa neden olmaması için, Dersaâdet’teki
tüccarlar için 1 yıl, taşradaki tüccarlar için 1,5 sene mehil verilerek, bundan sonra
kanunnâmeye göre davalara bakılması Ticaret Nâzırı’na bir tenbihnâme ile
bildirilmiştir.44 Ayrıca tamamlayıcı olarak, özellikle borçlar hukukunu ilgilendiren
konulardaki eksiklik kendini yine de hissettirmiş ve bu nedenle fıkhın muamelat
kısmına dair, Türkçe “Metni Metin” adıyla bir kitap hazırlanmasına 1855’te

40
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girişildiyse de bu ilk deneme başarısız olup yarım kalmıştır.45Ticaret kanunu dışında
eksikliklerin giderilmesi için Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye’nin yayınlanmasına kadar
beklenecektir.
4. 1860 ve Sonrası Düzenlemeleri
Ticaret mahkemelerinin teşkilatı m. 30 Nisan 1860 / h. 9 Şevval 1276
tarihinde yayınlanan "Zeyl-i Kanûn-ı Ticaret" ile düzenlenmiştir. Bu Zeyl Fransa'da
15 Eylül 1807'de yapılan ve 1 Kanun-ı sâni 1808 tarihinden itibaren yürürlüğe
konulan kanundan alınmıştır. Bu nedenle Osmanlı ticaret mahkemeleri ile Fransız
ticaret mahkemelerinin teşkilatı esasen aynı olup bazı teferruatlarda farklılıklar
vardır46.
"Zeyl-i Kanun-ı Ticaret" ve daha sonra yayımlanan kanunlar, özellikle
"Teşkilat-ı

Mehâkim

Kanunu"

Zeyl-i

Kanun-ı

Ticaret'teki

düzenlemeleri

tamamlayarak mahkeme teşkilatını sabit hale getirmiştir. Adı geçen kanunların
düzenlemesine göre her kazada bir bidayet mahkemesi ve Adliye Nezareti'nce uygun
görülen yerlerde bir de ticaret mahkemesi kurulmuştur. Her kazada bir ticaret
mahkemesi kurulmamasının sebebi, ticari muamelelerin her yerde hukuk ve ceza
ihtilafları kadar yoğun olmaması ve ticarî muamelelerin az olduğu yerlerde bir ticaret
mahkemesi kurulmasının yapılacak masrafa değmeyeceği düşüncesidir. O gibi
yerlerde ticari davaların, ticaret kanunları hükümlerine uygun olarak bidayet

45

A.Cevdet Paşa, Tezâkir, c. I, Yay., Haz. C. Baysun, Ankara, TTK Yay., 1986, s. 63.
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mahkemelerince görülmesi uygun görülmüştür. Zeyl-i Kanun-ı Ticaret'in 1.
maddesine göre “Kaffe-i deâvî-i ticaret zaten ashabı her ne sınıf ve sıfatta bulunur
ise bulunsun bilhassa ticaret mahkemeleri tarafından rüyet ve hükmolunacak ve
fakat mahkeme-i ticareti olmayan kazalarda mezkur ticaret davalarının usul ve
kanun-ı ticarete tevfikan fasl ve rüyeti hususu hukuk-ı adiyeye müteallik deaviyi rüyet
etmekte olan umur-ı mülkiye meclislerine havale kılınacaktır”. Teşkilat Kanunu’nun
6.maddesinde ise “Adliye nezaretinin tensib edeceği her mevkide bir de ticaret
mahkemesi dahi bulunur”denilmektedir. Aynı kanunun 10.maddesindeki hükme göre
de “Ticaret mahkemesi bulunmayan kazalarda kaza hukuk mahkemeleri ticaret
davalarını dahi kanun-ı mahsusuna -ticaret kanunlarına- tevfikan rüyet eylerler bu
halde Zeyl-i Kanun-ı Ticaret mucebince davanın muteberan tüccar tarafından
rüyetinin aza-yı muvakkatanın mahkemede huzuru meşruttur” denilmiştir. Ticaret
mahkemeleri her ne kadar Adliye Nezareti’nce uygun görülecek yerlerde kurulacaksa
da nezaret bunları keyfi olarak değil, zeylde belirtilen maddelere uygun olarak
kuracaktır. Örneğin bir kaza veya livada teşkiline lüzum görülen ticaret
mahkemesinin merkezi ekseriyetle kaza veya liva merkezi olsa da ihtiyaç halinde
bunun dışında bir yerde de mahkeme kurulabileceğinden bunun padişah iradesi
(irade-i seniyye) ile tayin edilmesi gerekecektir.Ayrıca Teşkilat-ı Mehakim
Kanunu'na göre bir kazada kurulan ticaret mahkemesinin yargı yetkisi o kaza
dairesiyle sınırlıdır, bir ticaret

mahkemesinin

yargılama

yetkisi

daraltılıp

genişletilecekse bunun Nezaretçe belirlenip irade-i seniyye ile tasdiki gerekir47.
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Ticari

işlemlerin

görülmesinde

uygulanan

kanunlar

pratikte

bazı

düzensizlikleri doğuruyordu. Örneğin İstanbul'a havale olunan davalarda ilgili kişiler
İstanbul'a çağrılıyor, dava çözümlenene kadar burada ikamete mecbur olabiliyorlardı.
Bu mağduriyetin giderilmesi için davaların bölgede halledilmesi ve merkezden tayin
edilen görevlilerin bölgelerdeki uygulamaları takip etmesi kararı alınmıştı48. Her ne
kadar davaların mahallinde çözülmesi isteniyorsa da bazı bilgi eksiklikleri,
çözümlenemeyen davaları, merkeze taşıyordu49. Ticaret Kanunnamesi ile Zeylin
neşri arasındaki on yıllık zaman zarfında ticaret mahkemelerine ait işler ticaret
meclisleri tarafından yapılmıştır. M. 1860 / h.1276 tarihli Zeyl, merkezde ve taşrada
yalnızca ticaret davalarını görmekle vazifeli ticaret mahkemelerinin ve İstanbul'da bu
mahkemelerin verdikleri kararları üst mahkeme sıfatıyla yeniden görebilecek
Dersaadet İstinaf Divanı'nın kurulmasını öngörmektedir. Kanunun 4.maddesine göre
ticaret mahkemelerinin sayısı ve yetki alanı irade-i seniyye ile saptanacağı gibi, hem
bütün ticaret mahkemeleri hem de "istinaf Divanı" Ticaret Nezareti'nin kontrolü
altında bulunacaktır50. İstanbul ticaret mahkemeleri Ticarethâne'de kurulmuş ve
gelişmiştir. Bu dönemde işlerinin fazlalaşması, burada görev alan memurların hem

48
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ile Ömerzade Sadıkoğlu Mahmut Nuri arasın daki toprak anlaşmazlığı da merkeze taşınan
bir davaydı, bkz. A.MKT.DV., no.218/15, 5 Şubat 1862 -5 Ş. 1278; ingiltere tebası Mösyö
Romer ve Osmanlı tebaası kardeşi Artin’in vekilleri ile iflas eden e kmekçibaşı Hoca
Ferhat arasındaki dava da Ticaret Mahkemesi’ne havale edilmiştir.
Bkz. BOA. T.MAT., no.792/14,1862-h.1280.
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sayıca hem de rütbe ve kıdem artışından takip edilebilir51. Ayrıca Meclis-i Meabir ve
bazı özel komisyonların burada toplanması yer problemini doğurmuştur.Bu nedenle
özellikle 1860 sonrasında Ticarethane'nin genişletilmesi, tamir edilmesi konusu da
gündeme gelmiştir52.
Vilâyet Nizâmnâmesi’nin m. 7 Kasım 1864 / h 7 Cemaziye’l-ahir 1281
tarihinde yayımlanması ile her vilayette birer meclis-i ticaret kurulunca hemen her
yerde ticaret mahkemeleri açılmış oldu53. Vilayet Nizamnamesi gereğince Osmanlı
devletinin mülki taksimi vilayet usulüne ve “memleket meclisi” adı verilen meclisler
de “idare meclisi” haline dönüştürülmüştü. Bu meclislerin yetkisi mülki ve malî
işlerle, nafia ve ziraate dair işlerin nasıl icra edileceğine ait konuların müzakeresine
hasredilmiş ve davalara müdahale etmeleri men edilmişti54. Davaları görmek içinse,
her kaza merkezinde “meclis-i deâvi” adıyla bir daireden meydana gelen ve liva
merkezlerinde ise biri hukuk diğeri ceza işlerine bakmak üzere, birincisine “meclis-i
temyiz- i hukuk”, ikincisine “meclis-i cinayet” adı verilen iki daireden oluşan
“mahkeme-i bidayet” kurulmuş ve bunların üstünde de vilayet merkezlerinde biri

51
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“meclis-i temyiz-i hukuk” adlı hukuki, davalarla uğraşan, diğeri de “meclis-i kebir-i
cinayet” adlı ceza işlerine bakan iki daireden ibaret istinaf mahkemesi teşkil
olunmuştu. Daha sonra bu iki daire birleştirilerek adına“Divan-ı Temyiz” denilmiştir.
“Meclis-i deavî” ile “meclis-i temyiz”in başkanlığı bulundukları bölgedeki kadılara,
“Divan-ı Temyiz”in başkanlığı ise “müfettiş-i hükkâm” namıyla Bab-ı Fetva’dan
tayin edilen kişiye verilmişti. Bir de “mümeyyiz” adıyla halk tarafından seçilen ve
yarısı Müslüman yarısı da gayrimüslim olan ve iki senede bir yarısı değiştirilmek
üzere “meclis-i deavî”de dörder ve diğer meclislerde ise altışar aza bulunuyordu55.
İki

dereceli

kaza

uygulaması,

iki

dereceli

mahkeme

teşkilatını

gerektirmiştir. Dolayısıyla Osmanlı mahkemeleri de iki dereceye ayrılmış olup
birinci derece (derece-i ulâ) mahkemelerine “bidayet mahkemeleri” veya “mehakimi ibtidaiye” ve ikinci derece (derece-i saniye) mahkemelerine “istinaf mahkemeleri”
veya “mehakim-i istinafiye” denir. Bunlardan başka sulh daireleri (devair-i sulhiye)
olarak köylerde “ihtiyar meclisleri” ve nahiyelerde “nahiye meclisleri” yetkili
olarak kabul edilmiştir. Bu sulh daireleri hukuk davalarını sulhen görmekle
vazifelidir.İhtiyar meclislerinin herhangi bir yargılama yetkisi yoktur.Nahiye
meclisleri aslen 150 kuruş veya bu miktarı aşmayan hukuk davalarını kesin olarak,
yani istinafı kabil olmamak üzere çözmekle yetkili olup, bu meblağı aşan davaları
görme yetkisi yoktur. Dolayısıyla kaza bidayet mahkemeleri, yargılama yetkileri
dahilinde bulunan hukuk, kabahat ve cünha davalarını ve eğer ticaret mahkemesi
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yoksa (mahkemenin şekli Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’te belirtilen surete uydurulmak
koşuluyla) ticaret davalarını bidayeten ve sulh dairelerinden kabil-i istinaf olmak
üzere verilen hükümleri istinafen görüşr. Liva bidayet mahkemelerinin vazifesi,
bulundukları kazada meydana gelen davalar hakkında diğer kaza mahkemelerinin,
görevlerinin aynısıdır.Ticaret mahkemesi kurulan yerlerde, liva merkezi olan
kazaların ticaret mahkemesi o kazada meydana gelen ticaret davalarını bidayeten ve
livaya bağlı diğer kazaların ticaret mahkemelerinden verilen hükümleri ise istinafen
görmeye yetkilidir. Liva merkezinde ticaret mahkemesi bulunmadığı durumda,
istinaf vazifesi de merkez bidayet mahkemesine aittir. Asıl dava ticari işlerle ilgili
olup orada ticaret mahkemesi bulunmadığı için davaya kaza bidayet mahkemesi
tarafından hükmedilmiş olsa bile, müstenifler istinaf için “merkez-i liva” veya
“merkez-i vilayet” ticaret mahkemesine başvurmakta yetkilidir. Bu mahkemelerden
verilen hükümlerin usul ve kanuna uygun olup olmadığını kontrol için ayrıca bir
mahkemeye ihtiyaç olduğundan yargılama yetkisi bütün ülkeyi kapsayacak yüksek
bir mahkeme İstanbul'da kurularak adına “temyiz mahkemesi” denilmiştir. Yalnız
Osmanlı tebaası ile yabancı tebaa arasında çıkan davaları görmekle vazifeli olan
Dersaadet Ticaret Mahkemesi Birinci Meclisi’nin kararları ile diğer ticaret
mahkemelerinden geçici yabancı üyelerin katılımıyla verilen hüküm ve kararlar,
istinaf ve temyiz edilemeyen kararlardır.Yani bunların istinaf ve temyiz yoluna
başvurularak tekrar görülmesi istenemez56. İstinaf yoluna gidenlerden kefalet
alınması şeklindeki bir uygulamaya mahkeme kararlarında rastlanmaktadır57.
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Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 24 Mayıs 1839'da sarrafların gerek
kendileri arasında ve gerekse devletle aralarındaki anlaşmazlıkları çözümlemek üzere
Maliye Nezareti'nde bir “meclis-i muhasebe” kurulmuştu. Ancak bu durum
sarrafların diğer tüccarlardan ayrıcalıklı olduğu düşüncesini uyandırmış ve 1868'de
bu ayrıcalıklar kaldırılarak sarrafların davalarını Ticaret Kanunnâmesi hükümlerine
göre Ticarethane'de görmeleri yöntemi getirilmişti. Beratlı Avrupa ve Hayriye
tüccarının daha önce aldıkları ayrıcalıklar da bu tarihte kaldırıldı58. Bunun üzerine
sarraflar 30 mührün yer aldığı bir dilekçe ile itirazlarını dile getirdiler. Burada daha
önceleri Hazine-i Hassa'da bir komisyonda, ardından Divan-ı Muhakemat-ı
Maliye'de çözülen davalarının ticaret mahkemesine havalesiyle yeni kanunlara uyum
sağlamalarının mümkün olmadığını, kendi iltizam ve borç sorunlarının ancak ihtisas
meclisinde görülebileceğini iddia ettiler59. Bu durum Maliye Nezareti ile birlikte
yeniden değerlendirildi ve sarrafların problemlerinin Ticarethane'de kurulacak ayrı
bir mecliste eski usulde çözülmesine karar verildi60. Başlangıçta berriye ve bahriye
olmak üzere iki daireden meydana gelen Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nde daire
sayısı zaman içinde artmıştır. M. 1863 / h. 1280 tarihinde deniz ticareti davaları
(deâvi-i bahriye) için üçüncü bir kısım daha kurulmuş ve o zamana kadar liman
dairesinde görülmekte olan işler oradan alınıp mahkeme-i ticaretin bu dairesine

58

A.MKT.MHM., 403/ 94, 1 Nisan 1808-8 Z. 1284.

59

A.MKT.MHM., 418/ 77, 24Temmuz 1868-5 R. 1285.

60
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verilmiştir61. Bir ara Dersaadet Ticaret Mahkemesi “Meclis-i Ticaret-i Bahriye” den
başka beş daire ve ayrıca bir de heyet-i iflasiye'den meydana gelmekte olup
bunlardan dördüncü ve beşinci ticaret mahkemeleri m.1876 / h. 1293 ve üçüncü
mahkeme-i ticaret de m.1881 / h. 1299 senesinde lağvedilmiştir62. Ticaret
Kanunnâmesi yürürlüğe girdikten sonra birçok yerde ticaret mahkemeleri
oluşturuldu. M. 20 Şubat 1871 / h. 29 Zilkade 1287 tarihli Dahiliye Nezareti’nden
verilen bir müzekkerede 110 ticaret mahkemesinin mevcud olduğu ve m. 1887 / h.
1304 tarihinde ise bu mahkemelerin adedinin 190'a ulaştığı ifade edilmiştir63.
Ticaret mahkemelerindeki aksaklıkları giderebilmek için Nisan 1868'de bazı
tedbirler alındı. Karma mahkemelerde görülen davalarda ticaret kanununun yeterli
olmadığı durumlarda problemlerin çözümünü kolaylaştırmak amacıyla, uzmanlardan
oluşan bir özel komisyon kurulacak ve bu komisyon gerekli kanun taslaklarını
hazırlayacaktı. Bu arada davaların ertelenmemesine dikkat edilecekti. Bir diğer
önemli sorun da mahkeme üyelerinin göreve devamsızlığıydı. Özellikle maaşların
yetersizliği nedeniyle görevlerini aksatanlar yüzünden davacı ve davalılar zor
durumda kalıyorlardı. Bu amaçla mahkeme başkanları değiştirilerek ticaret
mahkemeleri uzman kişilerin atanmasıyla güçlendirildi.
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“Islahat-ı Umumiye Fermân-ı Alisi”nin m. 11 Aralık 1875 / h. 13 Zilkade
1292 tarihinde yayımlanması ile ticaret mahkemeleri ve “Divan-ı İstinaf ”, Ticaret
Nezareti’nden ayrılarak Adliye Nezareti'ne bağlanmıştır.
Önceleri ticaret mahkemelerinin ticari işlemlerin yoğun olduğu merkezlerde
kurulduğu göze çarpmaktadır. Örneğin İzmir'de Mayıs 1863'te ticari işlerin
yoğunluğu ve buradaki meclisin yetersiz olduğu görülerek ticaret mahkemesi
kurulmasına karar verilmişti. Ticarî davalar daha önce vilayet kethüdaları
başkanlığında, tüccarlardan oluşan komisyonlarda görülüyorken ahali ve tüccarın bir
çok şikayetleri vardı. Meclisin yabancı tüccarların eline geçtiği iddia ediliyordu. Bu
nedenle yabancılar burada bir ticaret mahkemesi kurulmasını istemiyorlardı. Diğer
yandan ticaret merkezlerinde kurulan ticaret mahkemelerinin durumları henüz
netleşmemişti. Bunlar hakkında bilgi almak ve gereken ıslahatı netleştirmek
amacıyla buraya müfettişler gönderilmişti64.
Nizamiye mahkemelerinin oluşturulmasından sonra m. 8 Mart 1888 / h. 24
Cemaziyelahir 1305 tarihli “Mehâkim-i Şer'iyye ve Nizamiyenin Tefrik-i Vezâifine
Dair Tezkire-i Sâmiye”de şer'i mahkemelerin yetkisi daraltılmış ve ticaret
işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümü nizamiye mahkemelerinin görev
alanına sokulmuştur. Bu nedenle de tebaa ile yabancılar arasında ortaya çıkan ticaret
davalarının tercüman hazır olduğu halde nizamiye mahkemelerinde görülmesi
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gerektiği ifade edilmiştir65.
Kural olarak icar ve isticar davalarında uygulanacak kanun “Mecelle-i
Ahkam-ı Adliye” ve “İcar-ı Akar Nizamnamesi” idi. Ancak kiralanan tahliye
edildikten ve kira akdi (icar ve isticar) sona erdikten sonra kefil, kefil olduğu şeyi
ödeyeceğine dair bir senet vermişse, bu senede dayanarak açılacak davayı görme
konusunda yetkinin teamülen, kiraya veren Osmanlı ise birinci ticaret mahkemesi,
kiraya veren yabancı ise konsolosluk mahkemesi olduğu kabul edilmiştir. Yalnız
konsolosluk ikametgahından dokuz saatlik mesafeden daha uzak yerlerde bulunan
"kaza deâvi meclisleri" yani "bidayet hukuk mahkemeleri" asıl miktarı bin kuruşu
geçmeyen hukuk ve ticaret davalarını görmeye yetkili olur. Bu davaların görülmesi
esnasında tercümanın bulunması da icab etmemekteydi. Osmanlı devleti m. 4 Aralık
1871 / h. 21 Ramazan 1288'de "Dersaadet Hukuk-ı Adiye ve Cezaiye Mehakim-i
Nizamiyesinin Teşkilat ve Vezaifine Dair Nizâmnâme" yi yayımlamış, ardından da m.
18 Aralık 1871 / h. 5 Şevval 1288'de “Mehâkim-i Nizamiye Hakkında Nizamname”
yi yayımlamıştır. Daha sonra da m. 18 Haziran 1879 / h. 27 Cemaziye’l-ahir 1296'da
"Teşkil-i Mehakim Kanunu", m. 22 Haziran 1879 / h. 2 Receb 1296'da da "Usul-ı
Muhakeme-i Hukukiye Kanunu"nu yayımlamıştır. Bunun üzerine geçici olarak ticaret
mahkemelerinde

görülmesine

izin

verilmiş

olan

hukuk

davaları

ticaret

mahkemelerinden alınıp hukuk mahkemelerine verilmiştir. Hukuk mahkemelerinde
yabancı üye bulunmadığını ileri süren sefaretler buna itiraz etmişler, m. 24 Ekim
1872 / h. 21 Şaban 1289 tarihli müzekkere ile 1000 kuruşa kadar olan hukuk
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H. Cemaleddin-H. Asadur, a.g.e., s.72.
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davaları ile icar ve isticar davaları hariç yabancılara ilişkin davaların ticaret
mahkemelerinde görülmesine karar verilmiştir. M. 30 Mart 1872 tarihinde sefaretlere
gönderilen protokolün bir fıkrasında “ihtiyar meclisleri”yle

“kaza deavi

meclisleri”nin vilayet nizamnamelerine göre kendi yetki alanları içerisinde bulunan
davaları, konsolos hazır olmaksızın bu meclislerde görebilmesi, istinaf hakkı baki
olmak ve istinaf sırasında konsolos veya vekili bulunmak şartıyla yabancı tebaanın
buna kendi rızalarıyla olur vermeleri koşuluna bağlanmıştır. Bu rızanın duruşmadan
önce yazılı olarak verilmesi gerekirdi. Dolayısıyla konsolos ikametgahından ister
dokuz saat uzak isterse daha yakın bir yerde olsun, Osmanlı tebaası ile bir yabancı
arasında asıl miktar; 1000 kuruşu aşan bir hukuk davasını tercüman olmadan bidayet
ve hukuk mahkemeleri görebileceklerdi. Bunun tek koşulu olarak da, yabancı olan
kişinin bu konuda yazılı bir “olur” vermesi gerekiyordu66.
Adli teşkilat yenilenmeden önce bütün davalar şer’î mahkemelerde görülür
ve verilen kararlar yine kadı tarafından icra edilirdi. Daha sonra nizamiye
mahkemeleri kurulmuş ve icra vazifesi taşrada vali, mutasarrıf ve kaymakamlara,
İstanbul’da ise Deâvi Nazırı’na verilmişti. Deavi Nezareti’nin kapatılmasından sonra,
İstanbul’da "icra cemiyeti" oluşturulmuş ve tebaa arasındaki davalara ilişkin
hükümlerin uygulanması bu kuruluşa verilmişti. Ancak icra cemiyeti kendisine
verilen ilamlardan bir çoğunu zamanında infaz edemediğinden mahkemece verilen
ilamların o mahkeme başkanı tarafından uygulanması kural olarak kabul edilerek m.
17 Haziran 1876 / h. 5 Haziran 1292 tarihli İcra Kanunu gereğince her bidayet
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H. Ce ma l ed d i n - H. As ad ur , a. g.e , s.3 0 2 -3 1 1 .
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mahkemesinde icra daireleri oluşturulmuş ve hukuk ve ticaret mahkemelerince
verilen ilamların icrasına memur edilmişlerdi67
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II. BÖLÜM

TİCARET HUKUKU ALANINDA ÇIKARILAN YASALAR
1. Kanunname-i Ticaret’in İlanı ve Uygulanışı
Tanzimat’tan

sonra

ülkede

çalışmaya

başlayan

karma

ticaret

mahkemelerinde Avrupa ticaret hukuku uygulanmaktaydı. Avrupa’ya yaklaşma
hareketleri hukuk sahasında Avrupa’dan bazı kanunların derlenmesi biçiminde
ortaya çıkmıştır. Ekonomik yaşamın gereksinimlerinden dolayı ilk olarak derlenen ve
dilimize çevrilen yasalardan biri de Ticaret Kanunu olmuştur.
Osmanlı Ticaret Kanunu, Camiç Ohannes Efendi tarafından tercüme
edilen,68 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu esas alınarak hazırlanmıştır. Bununla
beraber Hollanda, Sardunya ve Prusya kanunlarından da istifade edilmiştir.69 İktibas
edilen Fransız Ticaret Kanunu, Kanunname-i Ticaret’in mazbatasında da belirtildiği
üzere, esasen 4 kitaptan oluşmaktaydı.İlk kitabı kara ticareti, ikinci kitabı deniz
ticareti, üçüncü kitabı iflas, dördüncüsü ise ticaret mahkemeleri hakkındaydı.
Bu kanunun dördüncü kitabı, o sıralar devletin iç ve dış yapısına uygun
görülmeyerek icrasının mümkün olmayacağı düşünüldüğünden, deniz ticareti
hakkındaki ikinci kitabı da lüzumlu addedilmekle beraber diğer iki kitap kadar acil
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Tevfik Tarık, Ticaret-i Berriye Kanunu ve Usul-i Muhakemat-ı Ticaret, İstanbul 1329, s.3.
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Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat” Tanzimat c.I, s.196–197; Bozkurt, Batı

Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, s.152.
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görülmediğinden yürürlüğe konulmamış, sadece birinci ve üçüncü kitabı; yani kara
ticareti ve iflasla ilgili hükümleri kapsayan bölümler “Kanunname-i Ticaret” adıyla
iktibas edilerek m. 28 Temmuz 1850 / h. 18 Ramazan 1266’da yürürlüğe
konulmuştu.70Ancak daha önce de bir ticaret kanunu çıkarma teşebbüsü olmuştur.
Tanzimat’tan hemen sonra 1841 yılında, Reşit Paşa’nın hariciye nazırı olduğu
dönemde Paşa, aynı Fransız ticaret kanununu esas alan bir ticaret kanunu projesini
Meclis-i Vâlâ’ya getirmiş, fakat ulemanın tepkileri sonucu bu teşebbüs akim kalmış
ve Reşit Paşa koltuğunu kaybetmiştir.71“Mukaddemce tanzimine mübaşeret olunup
muahharan duçar-ı akamet olan ticaret kanunnamesinin haftada bir gün
müzakeresiyle ikmal ve itmam-ı istizanını şamil 15 S. 1262 tarihli bir tezkire-i
samiye”72 den, dolaylı olarak bu kanunun hazırlıklarının Reşit Paşa zamanında
başladığı, yaşanan tepkiler sonucu çalışmaların yarım kaldığı, bir müddet sonra da
çalışmalara tekrar başlandığı sonucu çıkarılabilir. Kanunun Düstur’daki yayın tarihi
m. 28 Temmuz 1850 / h. 18 Ramazan 1266’dır. Ancak arşiv belgelerinde kanunun
1849/1265 yılında tamamlanarak Türkçe, Ermenice ve Rumca basıldığına dair
bilgiler bulunmaktadır.73 Kanundan taşraya 35 nüsha gönderilmiş ve gerektiğinde
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Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.376 vd; Kaynaklarda bu kanunun tarihi ile ilgili farklı beyanlar vardır.

Otacı (s.256), Cin-Akgündüz (c.II, s.335),1849 tarihini, Kenanoğlu (s.75) Cin-Akyılmaz (s.466),
Aydın (s.460) 1850 tarihini vermektedir.
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Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s.110; Ekinci, s.81; Otacı, s.256.
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BOA., İ.MSM. Gömlek:23, Dosya:601.
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BOA. Dahiliye, no: 10966, 8 Mayıs 1849/15 C. 1265 ; Aziz Tekdemir, age, s. 222.
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kapı kethüdaları bu iş için görevlendirilmiştir.74 Kanun, yayınlandıktan bir yıl sonra
İstanbul’da, bir buçuk yıl sonra da diğer yerlerde yürürlüğe girmiştir.75
Kanunname-i Ticaret, iki kısımdan oluşmaktadır ve 315 maddedir. Birinci
kısım (md:1-146) 6 fasıl olup, tüccarın tanımı, tacirin tutmakla mükellef olduğu
defterler, şirket akdi, komisyon, kara ve deniz yoluyla eşya nakline memur siparişçi
ve emanetçiler ile poliçe konularını düzenlemektedir. İkinci kısım (md.147–315) ise
iflas hükümlerine aittir ve 11 babdan oluşmaktadır.76
Kanunname-i Ticaret’in içeriği şöyle taksim edilmiştir:
Birinci kısım (madde:1–146):
Fasl-ı evvel: (madde:1-2) Tüccarlar hakkındadır. Bu fasıl iki maddeden
oluşmaktadır, tüccarın tanımını ve ticarî yetkisini hükme bağlamaktadır.
Fasl-ı sanî: (madde:3-9) Her bir tüccarın tutmağa mecbur olduğu defterleri
anlatmaktadır.
Fasl-ı salis (madde:10-52) Şirket anlaşmalarının şeklini kapsamaktadır.
Ticaret şirketlerinin oluşumlarını karara bağlayan bu bölüm 43 maddede kollektif,
komandit ve anonim şirketleri düzenlemektedir.

74

BOA.A.MKT.UM., Gömlek: 32, Dosya:63, 28 Eylül 1850/17 Za. 1266.
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Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.377–445.
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Fasl-ı rabi’ (madde:53-55) Komisyon ve sipariş yoluyla yapılan ticaretle
ilgilidir. Sipariş yoluyla yapılacak ticari işlerden alınacak komisyon ücretlerini
düzenlemektedir. Bu fasılda 3 madde bulunmaktadır.
Fasl-ı hamis (madde:56-69) Kara ve deniz yoluyla yapılan eşya nakliyatı,
sipariş işiyle uğraşanlar ve emanetçiler hakkındadır.Ticari malların kara ve denizden
yapılacak taşıma işlerini ve emanetçiliği düzenlemektedir. 14 maddeden oluşan bu
fasıl kara ve deniz taşımacılığı ile ilgili ortak hükümleri kapsamaktadır.
Fasl-ı sadis (madde:70-92) Tüccarlar arasındaki anlaşma usulü hakkındadır.
Madde:93-146 Ciro ve havale işlemleri ile ilgilidir.
İkinci Kısım (madde:147-315)
Fasl-ı evvel: (madde:147) İflasın beyanı ve ilanı hakkındadır.
1.Bab (madde:148-160 İflasın ilanına dairdir.
2.Bab (madde:161-164) İflas eden şahsın işlerine nezaret etmek üzere
Ticarethane’den tayin olunacak me’murun görevleri hakkındadır.
3.Bab (madde:165-169) Müflisin temhir-i eşyası ile şahsına ait evvelki
muamelat beyanındadır.
4.Bab (madde:170-175) Vekillerin tayin ve tebdiline dair olan usûl ve
kavanin beyanındadır.
5.Bab:Vekillerin me’muriyetleri beyanında olup, beş bölüme ayrılmaktadır:
Fasl-ı evvel: (madde:176-186) Vekillerin me’muriyet hükümleri ile ilgilidir.
Fasl-ı sanî: (madde:187-191) Fekk-i mühr ve tahrir-i emvâl hususları
beyanındadır.
Fasl-ı salis: (madde:192-196) Müflisin eşyasının satılması ve değerlerinin
tahsil ve toplanması konularını kapsamaktadır.
Fasl-ı rabi’: (madde:197) Müflisin mallarının korunmasına dairdir.
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Fasl-ı hamis: (madde:198-210) Borçların tahkikine dairdir.
6. Bab: Uzlaşma ve uyuşma anlamında olan konkordato senedinin
düzenlenmesi ya da uyuşamayıp icranın uygulanmasına dairdir. Altı bölümden
oluşmaktadır:
Fasl-ı evvel: (madde:211-213) Talep sahiplerinin toplanma ve çağrılmasına
dairdir.
Fasl-ı sanî: (madde:214-222) Konkordato senedinin sûret-i akd ve tesviyesi
hakkındadır.
Fasl-ı salis: (madde:223-226) Konkordatonun icra-yı ahkamı beyanındadır.
Fasl-ı rabi’: (madde:227-233) Konkordatonun hükmen ilgası veya feshi ve
icrası beyanındadır.
Fasl-ı hamis: (madde:234-235) Mevcut malın yeterliliği halinde iflas
işleminin kapatılması beyanındadır.
Fasl-ı sadis: (madde:236-248) Alacaklıların ittifakı beyanındadır.
7.Bab: Bir iflas zuhurunda ashab-ı matlubun envai’ ve keyfiyet-i istihkakı
beyanındadır. Dört çeşitten oluşmaktadır:
Nev’-i evvel (madde:249-252) Müflis ile ma’ müte’ahhid ve müflisin
kefilleri olan kimseler hakkındadır.
Nev’-i sanî (madde:253-257) İmtiyazlı alacaklılar hakkındadır.
Nev’-i salis (madde:258-262) Eşya-yı gayr-i menkule üzerinde imtiyazı olan
alacaklıların istihkakı beyanındadır.
Nev’-i rabi’ (madde:263-270) Hukuk-ı zevcat beyanındadır.
8. Bab (madde:271-276) Menkulatın alacaklılar arasında dağıtımı ve taksimi
ve eşya-yı gayr-i menkule hasılatının kesin hesabı beyanındadır.
9. Bab (madde:277-279) Eşya-yı gayr-i menkulenin satışı hakkındadır.
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10. Bab (madde:280-285) Eşyalara el konulması ile ilgilidir.
11. Bab (madde: 286-287) İflas hükmüne itiraz şekilleri ile ilgilidir.
Fasl-ı sanî:77Taksiratlı ve hileli iflas beyanında olup, dört bölümden
oluşmaktadır:
1.Bab (madde: 288-291) Taksiratlı müflis beyanındadır.
2.Bab (madde: 292-293) Hileli iflas beyanındadır.
3.Bab (madde: 294-301) Müflisin iflasında gayrileri tarafından irtikap
olunan cünha ve töhmetler beyanındadır.
4.Bab (madde: 302-304) Taksiratlı ve hileli iflas zuhurunda emval ve
emlakın idaresi beyanındadır.
Fasl-ı salis:78(madde:305) Müflisin iade-i itibarı beyanındadır.
Ticaret Kanunname-i Hümayunu’nun 146. maddesine zeyl: (madde: 306-315)
İşbu maddenin hükmü açık bonolar hakkında dahi tamamıyla caridir.
1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu’nun bir tercümesi olan bu kanun
“Kanunname-i Ticaret” adı ile 1850 ( h. 18 Ramazan 1266 )’den 1926 yılına kadar
yürürlükte kalmış ve fakat çeşitli nedenlerle dönemin ticari gereksinmelerine yanıt
verememişti. Bu nedenlerin önemlilerini şöylece sıralıyabiliriz;
a) Kapsadığı konular bakımından 1807 tarihli Fransız Kanunu’nun, ticaret

77

Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.438’de “ Fasl-ı Sanî” olarak yazılmasına rağmen Kanunname-i

Ticaret’in ikinci kısmı 11.Babının fasl-ı evvelidir.
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Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.443’de “ Fasl-ı Salis” olarak yazılmasına rağmen Kanunname-i

Ticaret’in ikinci kısmı 11.Babının fasl-ı Sanîsidir.
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hukukunun bütün yönlerini içine almaması,79
b) Fransız kanununun tercümesinde birtakım önemli yanlışlar yapılmış
olması ve bunların kanunun 75 yıllık uygulaması sırasında düzeltilmemiş
bulunması,80
c) Ticaret Hukuku’nun temelini oluşturan Borçlar Hukuku sistemimizin
İslam fıkhına dayanması ve dolayısı ile Fransız Borçlar Hukuku sistemi ile hiçbir
bağlantısının bulunmaması.
1850 tarihli Kanunname-i Ticaret 1926 tarihinde yürürlükten kalkıncaya
kadar hiçbir değişiklik görmemiş, ancak sonradan yayımlanan birtakım ekler ve
kanunlar ile Ticaret Hukuku mevzuatımız zenginleştirilmiştir.81
Kanunname-i Ticaretin 1860 tarihli birinci eki Ticaret Mahkemeleri
kurulmasına bunların görev alanları ve yargılama yöntemleriyle ilgili 102 madde ve
7 fasıldan oluşmaktadır.1905 tarihli ikinci ek 8 maddelik olup iflâs ile ilgili
hükümleri kapsar. Nihayet 1906 tarihli üçüncü ek ise 25 maddede sigorta akdini
hükme bağlar.
Ticaret mahkemelerine ilişkin 4.kitap, m. 1 Mayıs 1860 / h. 9 Şevval 1276’da
“Ticaret Kanunname-i Hümayunu’na Zeyl” adıyla yayınlanmıştır.82 Yine deniz
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Bu eksiklikler Fransa'da gerek Code Civil gerek başka bağımsız kanunlar ile doldurulmuş olup

Ticaret Kanunu da 1807’den bu yana sayısız değişiklik görmüştür.
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Vasfi Raşit Sevig , Ticaret Kanunu Şerhi, C. 6, İstanbul 1935, s.9.
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Ticaret Mahkemelerinin kurulması hakkında birinci zeyl 1860, Usûl-ı Muhakeme-i Ticarete dair

Nizamname 1861, Kanunname-i Ticaret-i Bahriyye 1863, İflâs hükümleri hakkında ikinci zeyl 1906,
Sigorta Hükümleri hakkında üçüncü zeyl 1906, Çekler hakkında Kanun 1914’te yayımlanmıştır.
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Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.445–466.
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ticaretine ait 2.kitap ise, 1863’te “Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi” adıyla
yayınlanmış, böylece Fransız ticaret hukukunun benimsenmesi süreci büyük ölçüde
tamamlanmıştır. Osmanlı Ticaret Kanunu’nun mazbata kısmındaki ifadelerden ve
hukuk tarihi kaynaklarından, Fransız Ticaret Kanunu’nun 1. ve 3. kitaplarının aynı
zamanda iktibas edildiği anlaşılmaktadır. 3. Kitap, Osmanlı Ticaret Kanunu’nun 2.
kısmı olan iflas kanunudur. Ancak Bozkurt’un ifadelerinde bununla ilgili bazı çelişkili
bilgiler görülmektedir. Yazar, Fransız Ticaret Kanunu’nun 1. ve 3. kitabının Osmanlı’da
m. 28 Temmuz 1850 / h. 18 Ramazan 1266’da yayınlandığını, 2. Kitabının “İflas
Kanunnamesi” adıyla 1855’te yayınlandığını söylemektedir. Hâlbuki yazarın da
belirttiği gibi (s.152) 2.kitapta deniz ticareti hükümleri bulunmaktadır.83

Kanunnamenin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için bazı tedbirlerin
alındığı görülmektedir. Merkezde yeni ticari yazışma usulleri, özellikle senetlerin
yazım hazırlıklarının Reşit Paşa zamanında başladığı, yaşanan tepkiler sonucu
çalışmaların yarım kaldığı, bir müddet sonra da çalışmalara tekrar başlandığı sonucu
çıkarılabilir. Kanunun Düstur’daki yayım tarihi m. 28 Temmuz 1850 / h. 18 Ramazan
1266’dır. Ancak arşiv belgelerinde kanunun 1849 / 1265 yılında tamamlanarak Türkçe,

83

Bozkurt’un ifadeleri aynen söyledir: “...1849 yılında Fransız Ticaret Kanunu (1807), Kanunname-i

Ticaret adıyla, Çamiç Ohannes Efendi tarafından tercüme edilerek 1850 yılında (18 Ramazan 1266),
önce Fransız Ticaret Kanunu’nun 1. ve 3. kitapları, 1855’de de İflas Kanunnamesi adıyla ikinci kitabı
yayınlandı.” Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, s.151. Düstur’da da ifade edildigi gibi
(Birinci Tertip, c.I, s.376), Fransız Ticaret Kanunu’nun 3. kitabı iflas hakkında olduğuna ve bu da 1.
kitapla birlikte yürürlüğe girdiğine göre, İflas Kanunnamesi için verilen 1855 tarihinin de problemli
olduğu görülmektedir. Bu bilgileri esas alan bazı hukukçuların da aynı hataya düştükleri
görülmektedir. Örnegin bkz. Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s.460; Otacı, s.256.
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Ermenice ve Rumca basıldığına dair bilgiler bulunmaktadır.84 Kanundan taşraya 35
nüsha gönderilmiş ve gerektiğinde kapı kethüdaları bu iş için görevlendirilmiştir.85
Kanun, yayınlandıktan bir yıl sonra İstanbul’da, bir buçuk yıl kadar sonra da diğer
yerlerde yürürlüğe girmiştir.86 Usûllerini öğrenmek amacıyla yabancı bir kâtip

getirilmiştir.87 Paris’te hukuk eğitimini tamamlayarak ülkeye geri dönen öğrenciler,
Ticârethâne’deki mahkemede göreve başlatılmıştır.88 Birkaç yıl içinde ise İstanbul ve
taşra ticaret mahkemelerinde görev yapan mübaşir ve muhzırların nizamnamesi
hazırlanmıştır.89 Ticaret-i Bahriye Meclisi kurulduktan hemen sonra ticaret
kanunnamesine ek olarak deniz liman memurlarının vazifeleri, ticaret gemilerinin
inşa ruhsatları satış ve alım işlemleri tanzim edilmiştir.90 Kanunu ve uygulamaları
bilen ticaret mahkemesi üyeleri istinaf mahkemelerine tayin edilmiştir.91 Tüccarın
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protesto dilekçelerini düzenlemek ve cevaplarını hazırlamak üzere bir de Deavi
Kalemi

açılmıştır.92

yeniliklerinden

Osmanlı

birinin

hukuku

şirketlerle

ilgili

açısından

bu

düzenlemeleri

kanunun
olduğu

en

önemli

söylenebilir.

Kanunname kolektif, komandit ve anonim olmak üzere üç tür şirket öngörmektedir.
Bir de belirli bir eşyanın alım-satımı ile yahut belli süre ile sınırlı olarak kurulabilen
muvakkat şirketten söz edilmektedir. Batı hukuku için de yeni sayılan ve içtihatlarla
Fransız hukukuna yerleşmiş olan “şirketlerin tüzel kişilikleri”konusu, bu
kanunnamede açıkça yer almamaktadır. Batıda ilk defa 1873 tarihli bir Belçika
Kanunu’nda ifade edilen tüzel kişilik, Osmanlı hukukuna da 1876 tarihli şerhlerde
kullanılan ifadelerle girmeye başlamıştır.93 Doktrinde ve bürokraside manevi-hükmi
şahıs terimleriyle ifade edilmeye başlayan tüzel kişilik Osmanlı hukukunda ilk defa
1913 tarihli “Eşhas-ı Hükmiyenin Emval-i Gayrımenkuleye Tasarruflarına Mahsus
Kanun-ı Muvakkat” ile resmen tanınmıştır.
Hükmi şahsiyet konusunun bazı yazarlar tarafından İslam Hukukunda
tanınmadığı ifade edilmektedir. Bir terim olarak hükmi şahsiyetin, kaynaklarda
açıkça ifade edilmese de, İslam Hukuku’nda tanınmadığı söylenemez. İslam
devletlerinin örgütlenme biçimlerine bakıldığında hazinenin ve dolayısıyla devletin
ayrı bir kişiliğinin bulunduğunu kabul etmek gerekir. Osmanlı Devleti’nde de ülke
üzerindeki egemenlik yetkisi, kamu malları, devlet hazinesi ve devlet başkanı ile
hanedanın özel malvarlığı arasındaki ayırım korunabilmiştir. İslam Hukuku’nda kişi
topluluklarının tüzel kişiliği açısından Mecelle’nin 423. maddesindeki hüküm dikkat
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çekicidir. Bu hükme göre “Ecir-i hassın müsteciri bir şahıs olduğu gibi, şahs-ı vahid
hükmünde olan müteaddid şahıslar dahi olabilir.” Hatemi’ye göre Mecelle bu
hükümle tüzel kişilik kuramına bir ölçüde cesaret vermiştir. Maddenin açıklamasında
şahs-ı vahide örnek olarak bir köy halkı verilmiştir. Mecelle’nin 1238. maddesinde
bir cemaatin mülkü olan mecralardan, 1645. maddesinde ise iki köy arasındaki
davada köyü temsilen bazı kişilerin bulunmasının yeterli olacağından söz
edilmektedir. Bunların yanında başka ipuçları da zikredilebilir. Mesela katili
bilinmeyen kişinin diyetinin mahalle veya köy halkınca ödenmesi anlamındaki
“kasâme” buna örnektir. Bu konuda Arazi Kanunnamesinde de bazı örnekler
mevcuttur.Yine Tanzimat’tan sonra “İdare-i Umumiye-i Vilâyât Kanûn-ı Muvakkat”
ile vilayetlere tüzel kişilik ve hak ehliyeti tanındığı görülür.94 Bu nedenle hükmi
şahsiyetin İslam ve Osmanlı hukukuna yabancı bir kavram olmadığı söylenebilir.
Ticaret Kanunnamesi’nin bazı konuları kapsam dışında bıraktığı görülmektedir.
Bunların başında “alıvere” denilen “borsa” konusu gelmektedir. Ne şer’i hukuk
tarafından ne de Ticaret Kanunnamesi tarafından tanımlanmayan ve devlet tarafından
kumar olarak görülen borsadaki işlemler, “hevaî alışverişler” olarak nitelendirilmiş,
bu nedenle Galata Borsası’nda çıkan ihtilaflara bakılmaması istenmiştir. Bununla
ilgili bir belgede şöyle denilmektedir:
“Ticaret Nezaret-i Celilesine Esham-ı cedide-i devlet-i aliyyenin Havyar
Hanında ve mahall-i sairenin meydanda akçe olmadığı halde yalnız fiyatının tezayüd

94

Hatemi, Medeni Hukuk Tüzelkişileri, s.37–58. İslam hukukunda hükmi şahsiyet konusunda başka

birdeğerlendirme için bkz. Karaman, Hayreddin, Mukayeseli İslam Hukuku, c. I, .206 vd.

48

ve tenakusu üzerine alabora tabir olunan suretle ve cihet-i âharla cereyan eyleyen
muamelat ve mukavelattan birçok dava ve münazaat tehaddüs etmekte idüğünden ve
bu misillü deavi şer’an sayan-ı istima olmadığı gibi Ticaret Kanunname-i
Hümayunu’nda dahi ana dair sarahat bulunmadığından icra-yı icabı makam-ı
nezaret-i Celilelerinden iş’ar olunmuş olup halbuki bu misillü hevayi alış verişler
biaynihi kumar nev’inden madud bulunduğuna ve devlet-i aliyyenin bir gûnâ nezareti
tahtında olmayan Galata Borsası’nda cereyan eden muamelattan mütevellid
deavinin istimaı tarafına gidilmesi ise halkı tergîp ve teşvik ile pek çok tezvirat ve
türlü türlü münazaata bir iki kapı açmak demek olacağına mebni bu makule
muamelattan mütehaddis münazaat ve deavinin istima olunmaması Meclis-i Vala’da
tezekkür ve tensip kılınmış olmagla olvechile iktizasının ifasına himmet buyurmaları
siyakında. Fi gurre S. 1284.”.95
Ticaret Kanunnamesi’nin eksikleri yanında eleştirilen başka yönleri de
bulunmaktadır. Bunların başında kanunun sistematiğinin pek yerinde olmaması
sebebiyle maddeler arasında bir uyumsuzluk ve kopukluk bulunması, bu nedenle
anlaşılmasının zor olması gelmektedir.96
Ticaret Kanunnamesi’nin eksikliklerini gidermek amacıyla II.Meşrutiyet’ten
sonra bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, deniz ticareti, iflas hükümleri ve
ticaret usulüne ilişkin Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Romanya, Şili ticaret
kanunlarından ve Şafii mezhebinin “Haşiye-i İbni Kasım” kitabından yararlanarak
bir layiha hazırlamış, Ticaret Kanunnamesi’ne ticaret unvanı, ticaret sicili, dellallar,
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ticari taahhütler, ticari satış, havale, cari hesap, ticari rehin, ticari vekâlet, umumi
mağazalar gibi hususlarda bir kısım hükümler eklenmesi öngörülmüş, Şura-yı Devlet
tarafından kontrol edilerek Meclis-i Umumi’ye sunulmuşsa da yasalaşamamıştır.97

2. Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in İlanı ve Ticaret Mahkemelerinin Ortaya
Çıkışı

Bilindiği gibi Osmanlı Ticaret Kanunu, 1807 tarihli Fransız Ticaret
Kanunu’nun 1. ve 3. Kitaplarının tercüme edilmesiyle m. 28 Temmuz 1850 / h. 18
Ramazan 1266 tarihinde “Kanunname-i Ticaret-i Berriyye” adıyla Düstur’da
yayımlanmıştı.98

Bu

yayımlanan

ciltler

kara

ticareti

ve

iflas

konularını

kapsamaktaydı. Fransız Ticaret Kanunu’nun diğer iki cildi olan 2. kitap deniz
ticareti, 4.kitabı ise ticaret mahkemelerinin oluşturulması ile ilgili idi. Ancak, 2 ve 4.
Kitaplar acil olarak sayılmadıklarından yayımlanmamıştı.
Islahat Fermânı’nın 1856 yılında ilan edilmesiyle, müslümanlar ve
gayrimüslim tebaa ile yabancılar arasında ticaret, hukuk veya cinâyete dair bütün
dâvâların muhtelit (karma) divanlara havâle olunup burada görüleceği ve bununla
alâkalı diğer prensiplerin konulacağı

bildirilerek ticaret mahkemelerinin

kurulmasına işaret edilmişti. Halbuki bu fermânın hemen öncesinde Osmanlı
Hükûmeti ile Avrupalı devletler arasında imzalanan Paris Antlaşması metninde
Osmanlı Devleti’nin Avrupa genel hukukuna ve Avrupa devletleri topluluğuna kabul
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olunduğu açıkça bildirilmekteydi. Buna dayanarak kapitülasyonların kaldırılması
mümkün iken zamanın devlet adamları bu konuda üzerlerine düşeni yerine
getirmemiş, kapitülasyonlar ve bunun sonucu olan muhtelit (karma) mahkemeler
uzunca bir süre daha devletin başına problemler açarak sürmüştür.
Nitekim çok geçmeden m. 30 Nisan 1860 / h. 9 Şevval 1276 tarihinde,
Fransız Ticaret Kanunu’nun dördüncü kısmı tercüme edilerek m. 1849 / h. 1265
tarihli Kanunnâme-i Ticaret-i Berriyye’ye bir ek yapıldı.99 Bu yasa “ Ticaret
Kanunname-i Hümayunu’na Zeyl” adıyla yayımlandı. Bu kanunun çıkarılma nedeni
Batılılara yüzyıllardır tanınan adli kapitülasyon hükümlerinin yerine getirilmek
istenmesidir. 7 fasıl, 102 maddeden oluşmaktadır. İçeriğini şöyle özetleyebiliriz:

BİRİNCİ FASIL
Giriş

1. madde: Bütün ticaret davaları Ticaret Mahkemeleri tarafından görülecek,
ancak ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde ticarî davalara, Ticaret Kanunu’na
göre umûr-ı mülkiye meclisleri bakabilecektir.
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2. madde: Bütün ticaret davaları birinci derecede İstanbul ya da taşra ticaret
mahkemelerinde karara bağlanacaktır. Kanûnen ticaret mahkemelerinde görülmesi
gereken davalar direkt olarak divan-ı istinafa götürülemeyecektir.
3. madde: Dersaadet’te bir İstinaf-ı De’avî-i Ticaret Divanı kurulacaktır.
4. madde: Ticaret mahkemelerinin sayısı ve hangi merkezlerde kurulacağı ve
sorumluluk alanları irade-i seniyye ile saptanacak ve İstanbul ve diğer yerlerde
kurulacak mahkemeler iki meclisten ibaret olarak kara ve deniz ticareti ile ilgili
davalara bakacaktır.
5. madde: Ticaret Mahkemeleri ve İstinaf Divânı Ticâret Nezâreti’ne bağlı
olacaktır.
6. madde: Bir kişi aynı anda hem mülkiye memurluğunda hem de Ticaret
Mahkemeleri me’murluğunda bulunamayacaktır.
7. madde: Akrabalar aynı divanda me’mur olamayacaklardır.

İKİNCİ FASIL
Ticâret Mahkemelerinin oluşturulması
8. madde: Yalnız bir meclisten ibaret olan Ticaret Mahkemesi; bir başkan,
iki daimi a’za ve dört geçici a’zadan oluşacak ve bunlar duruşmada oy sahibi
olacaktır.
9. madde: Dördüncü maddede yazılı olduğu gibi, kara ve deniz meclisleri
adıyla ikiye ayrılan Ticaret Mahkemelerinin her birinde bir başkan, bir başkan
yardımcısı olacak, başkanın duruşmalarda bulunmadığı durumlarda yerine yardımcısı
bakacak ve bu meclislerin her birinde ikişer daimi, dörder geçici a’za bulunacaktır.
İstanbul Ticaret Mahkemesi de, kara ve deniz olmak üzere iki meclise ayrılacak ve
buradaki davaların çokluğu nedeniyle dört daimi ve sekiz geçici a’za bulunacaktır.
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10. madde: Başkan, başkan yardımcısı ve daimi a’za Ticaret Nezâreti’nin
önerisi ve sultanın iradesi ile atanacaktır.Taşra ticaret mahkemelerine atanacaklar ise
o yörenin en büyük mülkî amirinin teklifi, Ticaret Nazırının onayı ve sultanın iredesi
ile göreve başlayabilecektir.
11. madde: Me’murların uygun miktarda ma’aşları olacak, istifaları kabul
edilmedikçe, suç işlemedikçe ve başka bir me’muriyete atanmadıkçe görevlerinden
ayrılamayacaklardır.
12. madde: Başkan ve yardımcısı mecliste bulunmadığı zamanlarda en
kıdemli a’za duruşmaya başkanlık edecektir.
13. madde: Ticaret Mahkemesinin geçici a’zaları yerel tüccar meclisleri
tarafından seçilecektir.
14. madde: Tüccarların tutmak zorunda oldukları defterler her yılın başında
Ticaret Mahkemelerinin görev bölgesinde bulunan ticaret kançılaryası müdürleri
tarafından düzenlenecektir. Bu defter, merkezde ise Ticaret Mahkemesi başkanı ve
Ticâret Nezâreti tarafından, taşrada ise o yörenin en büyük mülkî amiri tarafından
onaylandıktan sonra geçerli sayılacaktır.
15. madde:Tüccarların, Ticaret Mahkemeleri geçici a’zalığına seçilebilmesi
için,en az otuz yaşında olması, beş yıldan fazla bir süredir tüccarlık yapıyor
bulunması, herhangibir suçunun olmaması ve iflas etmemiş ya da itibarının iade
edilmiş bulunması gibi koşullar gerekmektedir.
16. madde: Geçici a’zaların seçim mazbataları mahallî ticaret kançılaryası
müdürleri tarafından düzenlendikten sonra İstanbul’da ise doğrudan doğruya Ticaret
Nezâreti’ne, taşrada ise o yörenin en büyük mülkî amiri aracılığıyla Ticaret
Nezâreti’ne oradan da İrade-i Seniyye çıkması için Bab-ı Âliye gönderilecektir.
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17. madde: Geçici a’zaların me’muriyet ma’aşı olmayıp görevlerini fahri
olarak yapmaktadırlar. Geçerli özürleri, dahili bulundukları mahkeme tarafından
tasdik edilmedikçe istifaları kabul edilmeyecektir.
18. madde: Seçilen geçici a’zaların görev süreleri bir yıldır.Her altı ayda bir
yapılacak seçimlerle geçici a’zaların yarısı değiştirilecektir.
19. madde: Geçici a’zalar ikinci yıl için de seçilebileceklerdir.Üçüncü yıl
seçilmek içinse bir yıl ara vermeleri gerekecektir.
20. madde: Geçici a’zalardan herhangibirinin iflas eylemesi, suç
işlemesi,veya mülkiye me’murluğunu kabul etmesi durumlarında me’muriyetleri
sona ermiş sayılacaktır.Yerine onüç,onbeş ve onaltıncı maddeler hükümleri
çerçevesinde yeni a’zalar atanacaktır.
21. madde: Geçici a’zanın yerine seçilen kişi selefinin görev süresi kadar
a’zalık görevinde kalacaktır.
22. madde: Geçici a’za sıfatıyla seçilen kişiden başka hiç kimse a’zalık
görevinde bulunamayacak, şayet bulunursa Ticaret Mahkemesinde aldığı kararlar
hükümsüz kalacaktır.
23. madde: Bir Ticaret Mahkemesi’nde bir baş katip, gereği kadar katip,
yine yeterli sayıda tercüman ve kefilli mübaşirler bulunacaktır.
24. madde: Ticaret Mahkemesi’ndeki görevlilerden baş katip, katipler ve
tercümanlar merkezde ise doğrudan doğruya, taşrada ise yörenin ticaret mahkemesi
re’isi ve en büyük mülkî amirin ittifakı ile Ticaret Nezareti’ne bildirilecek, daha
sonra Ticaret Nezareti’nin takriri üzerine Sadaretten çıkacak buyuruldu ile tayin
edileceklerdir.
25. madde: Mübaşirler Dersa’adet’te Ticaret Nezareti ve taşrada yörenin en
büyük mülkî amiri tarafından atanacaktır. Mübaşirlerin diğer me’murlardan ayırt
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edilebilmesi için özel alametleri olacak ve görevleri ile ilgili konular özel
nizamlarında açıklanacaktır.
26. madde: Mahkeme başkanları, başkan yardımcıları, daimi ve geçici
üyeler, baş katip ve tercümanlar me’muriyetlerine başlamadan önce Dersa’adet’te
iseler Meclis-i Vâlâ’da taşrada iseler yörenin en büyük mülkî amirinin de hazır
bulunduğu meclis-i memlekette yemin edeceklerdir.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Ticaret Mahkemeleri’nin göreceği dava konuları
27. madde: Ticaret Mahkemeleri, ticaret veya sarraflıkla uğraşanlar, poliçeci
ve diğer esnaflar arasında taahhüt ve mu’amelata dayanan tüm alış-veriş davalarına,
tüm esnaf arasındaki ticarete dair davalara bakarak hükme bağlayacaktır.
28. madde: Kanunen ticaret işlerinden sayılan maddeler şunlardır; gerek ham
gerekse i’mal olunan her çeşit eşya ve erzak satışı, fabrikacılık, komisyonculuk, eşya
nakli, eşya müzayedesi, tiyatroculuk, kambiyo işlemleri, sarraflık, simsarlık,
bankacılık, tüccar, esnaf ve sarraf arasında yapılan tahviller, taahhütler, poliçeler ve
bonolardır.
29. madde: Deniz ticaret işlerindeki anlaşmazlıklardan kaynaklanan da’valar
Ticaret Mahkemeleri’nin bahriye meclislerinde karara bağlanacaktır.
30. madde: Ticaret Mahkemeleri’nin bahriye meclisleri avarya ( gemilere ya
da taşıdığı mallara gelen zararın karşılanması)’dan kaynaklanan anlaşmazlıkları da
karara bağlayacaktır. Ancak gemilerin birbirine ya da kıyıdaki binalara çarpması
sonucunda oluşacak zarar ve ziyanın saptanması, davanın karara bağlanmasında daha
önce verilen özel komisyon raporu dikkate alınacaktır.
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31. madde: Ticaret Mahkemeleri, tüccarın işlerinden dolayı yanında
çalıştırdığı direktör, yazıcı, tahsildar ve hizmetkarlar aleyhine açılacak da’valara da
bakacaktır.
32. madde: Tüccar, sarraf, esnaf ve ticaret şirketlerinin aralarındaki da’valar
Ticaret Mahkemelerinde karara bağlanacaktır.
33. madde: İflasa dair tüm konular Ticaret Kanunu’nun ikinci bölümünde
yazılı olduğu gibi Ticaret Mahkemelerinde görülecektir.
34. madde: Ticaret Mahkemeleri, sarraflarla tüccarlar ya da diğer kimseler
arasında alış-veriş sırasında kullanılan senetlerden dolayı oluşan da’vaları karara
bağlayacaktır.
35. madde: Tüccarların ticarî faaliyetlerinden dolayı imzaladıkları
tahvillerden

kaynaklanan

anlaşmazlıklar

Ticaret

Mahkemelerinde

çözüme

kavuşturulacaktır.
36. madde: Ticaret Mahkemeleri, beşbin kuruşa kadar olan alacak-verecek
da’valarını istinaf yolu kapalı olarak hükme bağlayacak, beşbin kuruştan fazla
olanları ise istinaf divanına götürülebilecektir.
37. madde: Ticaret mahkemeleri görev alanına girmeyen da’vaları ilgili
mahkemelere havale edebilecektir.
38. madde: Ticaret Mahkemelerinin görev alanına giren da’vaların Ticaret
Mahkemelerinde görüşülebilmesi için davacı ya da davalının dilekçe ile mahkemeye
başvurması gerekmektedir.
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DÖRDÜNCÜ FASIL
Ticâret Mahkemelerinin iç işleri ile ilgili maddeler
39. madde: Ticâret Mahkemelerinin kalem odalarında atanan a’zaların isim,
şöhret ve sıfatlarının kaydedildiği bir özel defter bulunacaktır.
40. madde: Ticaret Mahkemeleri günde beş saat çalışacak ve mahkemenin
başkanları her altı ayda bir meclis günlerini, açılış ve kapanış saatlerini tayin ve ilan
edecektir.
41.madde: İ’lânnâme halkın anlayacağı dil ve ibarelerle yazılarak
mahkemenin divanhanesine asılacak ve gazetede de yayımlanacaktır.
42. madde: Adı geçen meclisler i’lan edilen gün ve saatte mahkeme başkanı
tarafından açılır ve görevine gelmeyen daimî ve geçici üyeler hakkında aşağıdaki
hükümler uygulanır.
43. madde: Mahkeme meclisi duruşmaya başlamadan önce daimi ve geçici
a’zalardan biri görev yerinde bulunmazsa, mahkeme başkanı durumu zabıt defterine
kaydettirerek, kendisine de bir ihtarname gönderir. Bu ihtar ve davetten sonra,üç gün
içerisinde geçerli bir özür beyan etmezse mahkeme başkanı durumu bir tezire ile
merkezde ise Ticaret Nezareti’ne, taşra da ise o yerin en büyük mülki amirine
bildirir.Nezaret ve mülki amir tarafından yapılan ikaza rağmen yine de görev yerine
gelmezse istifa etmiş sayılır.Yerine de seçim usûlü çerçevesinde yeni a’za seçilir ve
alınan kararın bir sureti Ticaret Mahkemesi divanhanesine asılır.
44.madde: Geçici a’zalar mahkemelerde iyi hizmetlerde bulundukları
takdirde kendilerine me’muriyetlerinin bitiminde birer şehadetnâme verilecektir.Bu
şehadetnamenin verilmesi mahkeme meclisinde başkan ve daimi a’zaların katıldığı
gizli toplantıda oylanacaktır. Şehadetname verilmesi uygun görülenlerin mazbataları
başkan tarafından imza edilip, mahkemenin mührü ile mühürlendikten sonra bir
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sureti geçici a’zaya verilecek, bir sureti de başkan tarafından mahkeme
divanhanesine asılacaktır.
45. madde: Ticaret Mahkemesi’ne gelen tüm dilekçeler özel bir deftere
kaydedilecektir. Bu deftere kayıt tarihi, tarafların isim ve şöhretleri, uyrukları,
ikametleri, mübaşirlerinin isimleri gibi bilgiler yazılacaktır. Ayrıca dilekçelerde de
kayıt tarihi ve numara olacaktır.
46. madde: Hiçbir da’vanın duruşmasına yukarıdaki gibi kaydedilmedikçe
başlanmayacaktır.
47. madde: Dilekçeleri taşıyan mübaşirler, resmî ve tatil günleri dışında
kayıt işlemlerini buyuruldu tarihinden itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde
yaptırmak zorundadırlar.Bu konuda bir kusurları olursa önce ihtar edilecekler, tekrarı
halinde mübaşirlikten atılacaklardır.
48. madde: Mahkemede görülecek davaların listesi duruşma gününden üç
gün önce defter kaydından çıkarılacak ve Türkçe ile mahkemenin bulunduğu
bölgenin yerel dili ile yazılacak, mahkeme başkanının emirleri ile mahkeme
divanhanesine asılacaktır. Acil olan da’valar öne alınacaktır.
49. madde: Da’vacıları çağrıldıkları zaman divanhaneden meclis odasına
götürmek üzere iki tane muhzır tayin edilecektir. Bunlardan birisi odada, diğeri ise
odanın dışında duracaktır.Ayrıca mahkeme başkanının emirlerini yerine getirmek
için iki tane nöbetçi zaptiye bulunacaktır.
50. madde: Mahkeme sırasında da’va sahiplerinin hiçbirisi, daimî ve geçici
a’zalarla konuşamayacaktır.
51. madde: Daimî ve geçici a’zalar mahkemeye gelen da’valarda tarafların
anlaşması için çalışmayacak, ancak da’vanın usûl ve kanune göre görülmesini
sağlayacaklardır.
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52. madde: Henüz görüşülme zamanı gelmeyen da’valar için daimi ve geçici
a’zalar hiçbir şekilde görüşlerini beyan edemeyecektir.
53. madde: Mahkemede görülen da’vaların başlangıcından bitimine kadar
tüm duruşma evreleri katip ya da katipler tarafından mahkeme zabıt defterine
yazılacaktır.
54. madde: Zabıt defterinde mahkeme başkanının, mahkemede hazır
bulunan azaların isimleri, davacı ve davalının adları ve hangi devlet uyruğunda
oldukları, davanın özeti, senedin cinsi, şahitlerin adları, uyrukları, ifadeleri ve
kararlar yazılacaktır.
55. madde: Zabıt mecliste hazır bulunanlar tarafından imzalanarak
düzenlenecek olan i’lam mazbatasının temelini oluşturacaktır.
56. madde: İ’lam mazbataları katipler tarafından kaleme alındıktan sonra
düzeltmeleri ve numaraları verilerek özel defterine kaydolunacak ve başkan, aza ve
katipler tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.
57. madde: İ’lamlar davaya karar verildikten sonra 21gün içerisinde
çıkacaktır. Bu zaman içerisinde çıkmayan i’lamlardan katipler sorumlu olacaktır.
58. madde: İ’lamlar 56. Maddedeki i’lam mazbatalarının aynısı olarak
başkan ve başkatip tarafından imzalı ve mühürlü olacaktır.
59. madde: Her bir ticaret mahkemesinin özel bir mührü olacaktır.
Taşradaki ticaret mahkemelerinin mühürlerinin örnekleri Ticaret Nezâreti’nde
muhafaza edilecek ve diğerleri ise ilgili yerlerine gönderilecektir.
60. madde: Ticaret Mahkemeleri’nin kalem odaları tatil günleri dışında açık
olacak ve altı saat çalışacaklardır. Katipler bu mesaiye devam edeceklerdir.
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61. madde: Kalem odaları meclisten 1 saat önce açılacak ve 1 saat sonra da
kapanacaktır. Mahkeme başkanı tarafından belirlenen çalışma saatleri görevlilere ve
halka duyurulacaktır.
62. madde: Davalı ve davacıların kalem odalarına verdikleri tüm belgeler
mahkeme defterine kaydedilecek ve bunların sahiplerine başkatip tarafından birer
makbuz verilecektir.
63. madde: Başkatip mahkemeye verilen belgeleri, mahkeme başkanının
oluru olmadan kimseye vermeyecektir. Aksi davranışı olursa zarar görenlerin
ziyanını karşıladığı gibi 100-1000 kuruş arasında para cezasına çarptırılabileceği gibi
bu olumsuz davranışın tekrarı halinde me’muriyetten de atılabilecektir.
64. madde: Başkatip kendisine verilen senet evrakların asıllarına uygun
olduğunu onaylayabilecek, anlaşmazlık durumlarından kendisi sorumlu olacaktır.
65. madde: Başkatibe verilen senet ve belgeler, Mahkeme Başkanı’nın oluru
ile herhangibir tarafa verilmeden önce onaylı sureti çıkarılacak ve verilen aslı
mahkemeye gerlinceye kadar bu suret asıl hükmünde olacaktır.
66. madde: Mahkemelere verilen her türlü paranın kaydı sandık defterinde
tutulacak ve ilgilelere birer makbuz verilecektir.
67. madde: Kalemlerde bulunan mal sandıkları haftada bir kere mahkeme
başkanı tarafından teftiş edilerek defteri onaylanacaktır. Sandıklar iki kilitli olacak ve
anahtarlar mahkeme başkanı ile başkatipte bulunacaktır.
68. madde: Belgelerin kaydı için tutulan tüm defterler, şeritli kitap şeklinde,
sayfalı numaralı olacak ve başkan tarafından kontrol edilecektir.
69. madde:Kalemlerin işleri mahkeme başkanı tarafından katipler arasında
bölüştürülecektir.
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70. madde: Başkatip ve katipler kendilerine verilen işleri yapmakla
mükelleftirler, yapmadıkları takdirde yerlerine başkan tarafından başka me’murlar
tayin edilecektir.
71. madde: Her üç ayda bir tüm ticaret mahkemelerinin başkatipleri o aylar
içinde görülen davaların hülasalarını müfredat defterlerinden çıkararak Ticaret
Nezareti’ne göndereceklerdir.Yine aynı senenin sonunda mahkeme başkanı
tarafından genel bir hülasa Ticaret Nezareti’ne gönderilecek, onlar da bunları
İstanbul gazetelerinde yayımlayacaklardır.
72. madde: Ticaret Mahkemeleri’nin başkanları her türlü evrağı imzaları ve
mühürleri ile onaylacaktır. Ancak bu belgelerin Osmanlı Devleti’nin her tarafında
geçerli olabilmesi için İstanbul’da Ticaret Nezareti’nin, taşrada ise en büyük mülkî
makamın onayı gerekecektir.
73. madde: Herbir Ticaret Mahkemesi’nde bulunan tercümanların gereği
kadar maaşları olacak ve bunların görevleri farkı dillerde yapılacak ifadeler ve her
türlü evrağın yazılı olarak çevrilmesinden ibaret olacaktır.
74. madde: Adı geçen tercümanlar yazılı olan metinlerini imzalayacak ve
herhangibir yanlışlıktan sorumlu olacaklardır.

BEŞİNCİ FASIL

Dersa’adet İstinaf Divânı’nın oluşturulması
75. madde: Ticaret davalarının görülmesine dair çıkarılacak olan
nizamnamede belirtileceği üzere istinafen (yeniden) görülmesi gereken ticarî davaları
ya da Ticaret Mahkemeleri’nde karara bağlanmış i’lamlar aleyhinde meydana gelen
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şikayetlerin mercii olmak üzere Dersa’adet’te Ticârethâne’de özel bir İstinaf Divânı
bulunacaktır.
76. madde: İstinaf Divânı, Ticâret Nazırı’nın başkanlığında üç daimî ve beş
geçici üyeden oluşacaktır.
77. madde: Yukarıda onuncu,onbirinci ve onikinci maddelerde yazılı olan
hükümler, istinaf divanının kalıcı üyeleri hakkında da geçerli olacaktır.
78. madde: İstinaf Divânı’nın geçici üyeleri, ticaret mahkemelerinde geçici
a’zalıklarda bulunmuş, itibar sahibi tüccarlar arasından, Dersa’adet Ticaret
Mahkemesi ve Ticaret Nezareti’nin teklifi ile padişah tarafından çıkacak irade-i
seniyye ile atanacaktır.
79. madde: Yukarıda yazılı olan onyedinci, onsekizinci, ondokuzuncu,
yirminci, yirmibirinci ve yirmiikinci maddelerin hükümleri geçici a’zalar için de
geçerli olacaktır.
80. madde: İstinaf divânı’nda bir tercüman, bir başkatip, katipler ve
mübaşirler bulunacaktır. Bunlar Ticaret Kanunnamesi zeylinin yirmidördüncü ve
yirmibeşinci maddelerindeki hükümlere göre seçileceklerdir.
81. madde: Yukarıda yirmialtıncı maddede yazılı olan hükümler İstinaf
Divânı me’murları için de uygulanacaktır.
82. madde: İstinaf Divânı’nda başkandan başka üyelerin yarısından en az bir
fazla üye olmadıkça da’valara bakılamayacaktır.
83. madde: Ticaret Mahkemeleri’nin iç işlerine dair dördüncü fasılda yazılı
olan hükümlerin tümü, İstinaf Divânı’nın iç işleri için de geçerli olacaktır.
ALTINCI FASIL
Protesto Yöntemi
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84. madde: Poliçe hakkında yapılacak protesto, poliçe sahibi ya da vekilinin
dilekçesi ile yapılacaktır.
85. madde: Ticaret Kanûnnâmesi’nin 130 ve 132. Maddelerinin hükümleri,
aşağıda yer alan 86 ve 87. Maddelerde yazılı olduğu şekilde geçerli olacaktır.
86. madde: Bir poliçenin protestosu, keşide olunan kişinin oturduğu yerin
Ticaret Mahkemesi kalem odası ya da ticâret kançılaryası tarafından yapılacaktır.O
yerde Ticâret Mahkemesi ya da kançılaryası yoksa, yerel makamlar tarafından
yapılan uygulamalar kabûl edilecektir.
87. madde: Tüccar ve diğer kişiler tarafından düzenlenen şahadetnameler,
yukarıda açıklanan ve Kanûnnâme-i Ticâret’te koşulları belirlenen protestonun yerini
tutamayacaktır. Poliçe hakkında da yine adı geçen kanûnun yüzyedinci maddesinden
yüzonbirinci maddesine kadar açıklanmış olan koşullara göre işlem yapılacaktır.
88. madde: protesto yöntemi; poliçeyi veren şahıs, kefili ve poliçeyi alan
şahsın ikamet yerlerinde birer kopyası bulundurulmak koşuluyla, taraflara birer
onaylı sûreti gönderilerek icrâ kılınacaktır.
89. madde: Poliçe kağıdında yazılı kişinin adresi bulunamadığı veya
kendisine ulaştırılamadığı durumlarda, me’murlar tarafından birer ilmuhaber
düzenlenerek, varsa Ticâret Mahkemesi ya da kançılaryası kapısında, yoksa hükûmet
kapısında i’lan edilerek protesto işlemi yapılacaktır.
90. madde: Bir poliçe bedelinin ödenmesi için uygulanması gereken
protesto yönteminin hükümleri, bir borçlunun sipariş edeceği yerlere verilmek üzere
yazılan yazılar hakkında da geçerli olacaktır. Adı geçen protesto yöntemi, kontrat ya
da taahhüt sözleşmeleri için de uygulanacaktır.
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YEDİNCİ FASIL
Zarar ve ziyanın tazmini.
91. madde: Belirli bir süre konulmadan yapılan kontratlarda, zararın
müteahhitten istenmesi için ihtarname çekilmesi gerekmektedir. Süreli alış-verişlerde
veya bir konunun yapılmamasının belirtildiği kontratların hükümlerinin yerine
getirilmediği durumlar da ise ihtarname çekilmeden zararın tazmini müteahhitten
istenebilecektir.
92. madde: Müteahhidin ihtarı,ihtarname, protesto veya bunun gibi resmi bir
evrakla yapılabilecektir.Mukavelede belirli bir süre konulmuş ise, bu sürenin bitimi
ihtar yerine geçmiş sayılacaktır.
93. madde:

Bir müteahhit, taahhütünü yerine getiremediğinden dolayı

meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edecektir.Taahhüdünü yerine getirememesi
kendisinin dışındaki sebeplerden kaynaklanmış ise, tazminata mahkum olmayacaktır.
94. madde: Müteahhit, bir zorlayıcı sebepten veya bir kazadan dolayı,
taahhüdünü yerine getirememiş veya yapması gerekenin dışında bir şey yapmış
bulunur ise hiçbir zarar ve ziyan tazminine mecbur olmayacaktır.
95. madde: Müteahhitin tahsil etmesi gereken tazminat, genel kural üzere
etmiş olduğu zarar ve ve yoksun kaldığı kârın elde edilmesinden ibarettir. Ancak,
müstesna

olan

bazı

tazminatlar

için

de

aşağıdakimaddelerin

hükümleri

uygulanacaktır.
96. madde: Müteahhit, taahhüdünü hilesiz olarak icra edemediği
durumlarda, taraflar arasında yapılan kontratta belirtilen miktarı zarar ve ziyan olarak
ödeyecektir.
97. madde: Müteahhitin tazminatı, meydana gelen zarar ve mahrum kaldığı
kârdan ibaret olacaktır.
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98.madde: Mukavelede belirtilen tarafların taahhüdünü yerine getirememesi
durumunda karşı tarafa ödeyeceği tazminat belirlenen miktardan fazla veya noksan
olmayacaktır.
99. madde: Para ödemeleriyle ilgili olan taahhütlerin gecikmesi durumunda,
aylık % 1 faiz uygulanacaktır. Bu faizlerin hesaplanması için, protesto tarihi ya da
dilekçenin buyuruldu tarihi esas alınacaktır.
100. madde: Faizlerden faiz alınması ancak mahkeme kararı veya taraflar
arasında yapılan özel mukavelename hükümlerine göre olabilecektir. Aksi takdirde,
faizden faiz alınması geçerli olmayacaktır.
101. madde: Vadeleri geçmiş olan kira bedelleri için faiz uygulamaları,
istid’a buyurulduları tarihinden veya taraflar arasında düzenlenen mukavele
senedinde beyan edilen günden itibaren geçerli olacaktır.
102. madde: Tüm dava giderleri, davayı kazanan tarafca, davacı
kaybedenden talep edilebilecektir. Diğer durumlarda ise dava giderlerine Ticâret
Mahkemesi veya divanları hükmedecektir. M. 30 Nisan 1860 / h. 9 Şevval 1276100.
Buna göre ticaret meclisleri “ticaret mahkemesi” adını alıyordu. Bunlar
merkezde ve taşrada gerekli yerlerde bulunacaktı. Ticaret mahkemesi bulunmayan
kazâlarda umûr-ı mülkiye meclisleri ticarî dâvâları görecekti. Her türlü ticaret
dâvâları birinci derecede İstanbul’da veya taşradaki ticaret mahkemelerinde
görülecekti. Bunun dışındaki ticaret dâvâları ikinci derecede Divan-ı İstinaf’da
görülebilirdi. Biri kara ve diğeri deniz ticaretine dâir dâvâlara bakmakla vazifeli iki
meclisten oluşacaktı. Böylece o zamana kadar liman dâiresinde bakılan deniz ticareti
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anlaşmazlıkları için artık ticaret mahkemesinin ilgili bölümü görevlendiriliyordu.
Deniz ticaretine dair dâvâların taşrada görülmesi hâlinde henüz bu mahkemelerde
deniz ticareti mahkemesi bulunmadığı için İstanbul’daki uygulamaya benzer olarak
liman başkanı mahkemeye çağrılarak konu hakkındaki teknik bilgisinden
faydalanılır; ancak bunlar mahkeme âzâsı sayılmadığı için verilecek ilâmın altına
sadece liman başkanının muhakeme esnasında hazır bulunduğu hususu yazılırdı.101
1860 tarihli kanunnâme zeyli gereğince, ticaret mahkemeleri ve istinaf divanı Ticaret
Nezâreti’ne bağlıydı. Her bir ticaret mahkemesi meclisinde bir reis ile iki daimî ve
dört muvakkat âzâ bulunacaktı. Reislerden birisi reis-i evvel ünvanını taşıyacak,
bunun bulunmadığı zaman reis-i sâni onun yerine geçecekti. Her ikisinin de
bulunmaması hâlinde en kıdemli âzâ reislik yapacaktı. İstanbul’da ticarî işlerin
çokluğu sebebiyle ticaret mahkemesinde iki tane reis-i sâni ile her bir mecliste dört
daimî ve sekiz muvakkat âzâ bulunacaktı. Reis-i evvel ve sâni ile daimî âzâlar
Ticaret Nezâreti’nin yüksek memurların da görüşünü alarak uygun sıfatlı kimseler
arasından seçilecek isimlere dair takriri üzerine irâde-i seniyye ile tâyin edilecekti.
Mülkiye memurluğu ile ticaret mahkemesi âzâlığı aynı kişide birleşemeyecekti. Bu
madde yönetim ile yargının ayrılması yolunda önemli ve enteresan bir hükümdür.
Halbuki henüz hukuk ve ceza dâvâlarına bakan meclislerdeki âzâların çoğunluğu
aynı zamanda mülkiye memuruydu. Yine belli bir dereceye kadar olan nesepten ve
sıhrî akrabalar aynı mahkemede memur olarak bulunamayacaktı. Mahkeme âzâları
ağır bir suçtan hüküm giymedikçe veya başka memuriyete tâyin edilmedikçe
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vazifelerinden ayrılamayacaklardı. Bir ticaret mahkemesinin bulunduğu beldede iyi
halleri ve kanunen muayyen vasıflarla temâyüz eden ve ticaret kançılaryası müdürü
tarafından isimleri bir deftere kaydedilip en yüksek alâkalı memur tarafından tasdik
olunmuş tüccarlarından mürekkep bir meclis teşkil edilecekti.Bu meclis ticaret
mahkemesinin muvakkat âzâlarını ekseriyetle seçecek; bu isimler bilahare Ticaret
Nezâreti aracılığıyla Bâbıâli’ye bildirilip irâde-i seniyyeye bağlanacaktı. Muvakkat
âzâlar maaş almamakla beraber devlet memuru sayılacak; bir hukukî özür olmaksızın
memuriyetten ayrılamayacaklardı. Muvakkat âzâların vazife müddeti bir yıldı ve
tekrar seçilmeleri mümkündü. Bunlar ağır bir suçtan hüküm giyer veya iflâs
ederlerse âzâlıkları düşerdi. Bunlar yenisi seçilene kadar vazifelerini sürdürürlerdi.
Mahkemeye âzâlar dışında hiç kimse katılamaz; aksi takdirde verilen karar yok
hükmüne düşerdi. Her mahkemede başkâtip ile gerektiği kadar kâtip, bir veya daha
çok tercüman, gerektiği kadar da iyi ahlâklı ve kefilli mübâşirler bulunacaktı.
Mahkeme kâtipleri mahkeme reisi ile hükûmetin en büyük memurunun ittifaklarıyla
inhâ ve Ticaret Nezâreti tarafından yapılacak takrir üzerine Bâbıâli’ce; mübâşirler ise
merkezde Ticaret Nezâreti, taşrada hükûmetin en yüksek memurunca tâyin
edilecekti. Reis ve âzâlarla ve tercümanlar merkezde Meclis-i Vâlâ, taşrada ise
memleket meclisi huzurunda yemin ederek vazifeye başlayacaktı.
3. Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi102
Osmanlı ülkesinde Avrupalı ve yerli tüccarların faaliyetlerinin artması ile m.
1 Ocak 1840 / h. 25 Şevval 1255 tarihinde ticaret meclisi kurulmuştu. Ticarethane’de
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haftada bir toplanan bu meclis, Avrupalı ve yerli tüccarların davalarını ve ticarete
ilişkin işlemlerini çözümlemekteydi. Ancak bu davaların nasıl, hangi usule göre
halledileceği henüz belirtilmediği için geçici bazı kurallar koyularak mesele
halledilmeye çalışılmıştı.103 Elbette ki bu geçici kurallarla ticari davaların düzenli
şekilde görülmesi ve halledilmesi mümkün değildi. Bunun yanında m. 24 Şubat 1849
/ h. Evail 1265 tarihinde “Kanunname-i Ticaret”in Fransız Ticaret Kanunu’nun
tercümesi ile iktibas edilmesi, bir süre sonra Fransız Ticaret Usûl Kanunu’nun da
alınması sonucunu doğurmuştur. Neticede Usul-ı Muhakeme-i Ticarete Dair
Nizamname m. 15 Ekim 1861 / h.10 Rebiyülahir 1278 tarihinde kabûl edilmiştir.
Usûl-ı Muhakeme-i Ticâret Nizâmnamesi, Osmanlı’da iktibas yoluyla kabul edilen
ilk usûl kanunudur.
Usul-ı Muhakeme-i Ticarete Dair Nizamname bir bab altındaki on fasılda yer alan
140 maddeden oluşmaktadır. Birinci bab104davanın başlangıç ve görülmesine
ilişkindir.
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M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Ticaret Hukuku, Ankara 2005, s. 25.

104

Birinci bab denilince ikinci vs. babların da bulunduğu düşünülmektedir. Ancak nizamnamede başka

bab bulunmamaktadır. Belki nizamnamenin orjinali olan Fransız usul kanununda başka bablar da
bulunduğu için birinci bab denilmişti. Sadece birinci bab tercüme edildiği için böyle bir hata yapılmış
olabilir.
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Birinci fasıl (m. 1-5) dilekçelerle ilgili olup dava dilekçelerinde bulunması
gereken hususlar ve davanın hangi ticaret mahkemesinde açılacağı ile ilgili konuları
düzenlemektedir. 1. maddede dava dilekçesinin tanımı yapılmakta, 2. madde dava
dilekçesinde yer alması gereken bilgiler açıklanmaktadır. Buna göre, dava
dilekçesinde gün, ay ve yıldan oluşan tarih, davacı ve davalının isimleri, şöhretleri,
meslekleri, ikametgahları, davacı veya davalı yabancı iseler hangi devlet tebası
oldukları, dava konuları, delilleri, davanın hangi ticaret mahkemesinde görüleceği
yer almalı ve dilekçe sahibi tarafından imzalanmalıdır. Bu bilgileri içermeyen dava
dilekçesi geçersizdir.
3. maddede yetkili ticaret mahkemesinin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır.
Bu maddenin 1. fıkrasına göre, davacı davasını davalının ikametgahı, olmazsa geçici
olarak bulunduğu veya iddia kaynağı olan eşyanın taahhüt ve teslim olunduğu veya
paranın ödeneceği yerler mahkemelerinden her hangi birisinde açabilir. 2. fıkrasında
hususi şirketten başka her bir şirket hakkında açılan davada yetkili mahkemenin nasıl
belirleneceği açıklanmaktadır. 3. fıkrada tereke davalarında yetkili mahkemenin nasıl
belirleneceği anlatılmaktadır. 4. fıkrada iflas davalarında yetkili mahkemenin
müflisin ikametgahındaki ticaret mahkemesi olduğu yer almaktadır. 5. fıkrada
görülmekte olan bir dava sırasında ortaya çıkan meseleler ile ilgili açılacak davalarda
yetkili mahkeme belirlenmektedir.
4. maddede dava dilekçesinin hangi yetkili makamlarca mahkemeye havale
edilmesi gerektiği anlatılmaktadır.
İkinci fasıl (m. 6-20) davacı ve davalı tarafın mahkemeye daveti ve
getirilmesi ile ilgili konularda düzenlemeler yapmaktadır. Tarafların mahkemeye
davet edilmesine yarayan belgeye “ihzar pusulası” denilmektedir. 2. fasılda yer alan
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maddelerde ihzar pusulasının içeriği, taraflara nasıl ve nerelerde tebligat yapılacağı,
yabancılara tebligatın özellikleri gibi konular bulunmaktadır.
Üçüncü fasıl (m. 21-27) ticaret mahkemelerinde yargılamanın aleni olması
ve zabıta işlerinin yerine getirilmesi ile ilgilidir. 21. maddede ticaret mahkemelerinde
kural olarak yargılamanın aleni olduğu belirtilmekte ve aleniliğin istisnaları
açıklanmaktadır. Bu maddeye göre, utanılacak veya mahcup olunacak bir mesele
varsa ya da başka bir önemli sakınca söz konusu ise duruşma gizli yapılabilir. 22-27.
maddelerde yargılama sırasında tarafların uyması gereken kurallar açıklanmaktadır.
Dördüncü fasıl (m. 28-46) davacı ve davalı tarafın mahkemeye gelmeleri ve
davanın görülme usulü hakkındadır. 28. maddede, tarafların davaya ya bizzat
gelmeleri veya vekillerini göndermeleri gerektiği, vekilin özel veya genel yetkili
olabileceği

ve

vekaletnamenin

özellikleri

yer

almaktadır.

30.

maddede

vekaletnamesiz vekilliğin geçerli olmayacağı belirtilmektedir. 31. maddede
mahkeme görevlilerinin vekil olamayacakları ancak şahsi davaları ve yakın aile
fertleri için vekalet görevinde bulunabilecekleri yer almaktadır. 32. maddede
tarafların bizzat mahkemeye gelmelerine karar verilebileceği, ancak şer’i bir
engelleri varsa evlerinde bir mahkeme azası tarafından ifadesinin alınabileceği
düzenlenmektedir. 36. maddeye göre, herkes davasını ispat etmekle yükümlüdür,
aksi halde davası düşecektir. Ancak ispattan aciz olan karşı tarafa yemin ettirebilir.
38. maddede davanın komisyona gönderilmesi veya sulh yoluna gidilmesi ya da
raportöre havale edilmesi usulleri düzenlenmektedir. Buradaki komisyon üyeleri ve
raportörler günümüzdeki bilirkişiler gibi görev yapmaktadırlar. 41. maddede
komisyon üyelerinin reddedilmeleri düzenlenmektedir.
Beşinci fasıl (m. 47-66) Beşinci fasılda mahkeme üyelerinin karar verme
usulleri düzenlenmektedir. Ticaret mahkemeleri şer’iye mahkemelerinden farklı
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olarak birden fazla üyeden kuruludur. Şer’iye mahkemelerinde kadı tek başına
yargılama yapmaktadır.105 Ticaret mahkemelerinde ise dava hakkında mahkeme
üyeleri hep birlikte karar vermektedirler. 47. maddede duruşma sonunda tarafların
dışarı çıkarılarak mahkeme başkanının üyelerin dava hakkında görüşlerini alacağı
ifade edilmektedir. Ancak görüş alınmasından sonra, gerekirse mahkeme üyeleri
dava hakkında dışa kapalı olarak müzakere odasında görüşme yapabileceklerdir. 48.
maddeye göre, müzakere sonunda mahkeme üyeleri bir karar verebilirlerse duruşma
odasına dönüp hükmü taraflara beyan edecektir. Karar verilemezse yargılama
ilerideki bir tarihe ertelenecektir. 49. maddede mahkeme üyelerinin karar yeter sayısı
düzenlenmiştir. Buna göre ticaret mahkemelerinde kararlar ya oybirliği ile ya da oy
çokluğu ile alınacaktır. 50. maddeye göre, birden fazla görüş ortaya çıkar ve
bunlardan hiçbirisi üye sayısının yarısından bir fazlasına ulaşmazsa, tekrar
görüşülerek, en az üye tarafından kabul edilen görüş sahipleri, daha çok üye
tarafından kabul edilen görüş sahiplerinden birisine katılmaya mecbur olacaklardır.
51. maddeye göre, oylarda eşitlik halinde mahkeme başkanının veya başkan vekilinin
görüşü iki oy sayılarak karar verilecektir. 52. maddeye göre yargılamada verilen
karar mahkeme başkanı tarafından duruşmada açıkça taraflara ilan edilir. 55.
maddede tazminat halinde nasıl hüküm verileceği düzenlenmektedir. 56. maddede
ödeme sıkıntısı içerisinde olan borçluya borcunu vadeli olarak ödeme hakkı
tanınması ile ilgili düzenleme yapılmaktadır. 57. maddeye göre, borçlunun malları
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Ekrem Buğra Ekinci, “Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi
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diğer alacaklıların talebiyle satılmış veya borçlu iflas etmiş ve kaçmış olup aleyhine
gıyaben alacak davası açılmış veya hapse atılmış ya da alacaklılarına senet ile
verilmiş teminata halel getirmiş ise borçluya ödeme için bir mehil verilmeyecektir.
60. ve 61. maddelerde verilen hükmün istinaftan sonra geçici olarak uygulanma
halleri düzenlenmektedir. 62. maddeye göre, ticaret mahkemesi hükmün geçici
uygulanması kararı vermezse tarafların istinaf mahkemesine başvurabileceklerdir.
63.

maddede,

haksız

çıkan

tarafın

yargılama

masraflarını

ödeyeceği

düzenlenmektedir.
Altıncı fasıl (m. 67-73) gıyaben verilecek kararların şartları hakkındadır. 67.
maddede, taraflardan birisinin mahkemeye gelmemesi halinde yargılamanın nasıl
yapılacağı düzenlenmiştir. 68. maddede, davacının mahkemeye gelmekten imtina
etmesi halinde nasıl hüküm verileceği yer almaktadır. 71. maddede gıyaben verilen
hükmün uygulanması düzenlenmiştir. 72. maddede gıyaben verilen hükmün altı ay
zarfında icra edilmemesi halinde keenlemyekün olacağı (yokluk) ifade edilmektedir.
Yedinci fasıl (m. 74-84) gıyaben verilecek kararlara itirazın şartlarını
düzenlemiştir. 74. maddeye göre, taraflardan biri aleyhine gıyabında hüküm verildiği
takdirde, o kimse karara itiraz edebilecektir. 75. maddede, itirazın kararı veren
mahkemenin hükmüden rücu’ etmesi için yapılacak işlemler düzenlenmiştir. 78.
maddede itiraz halinde gıyaben verilen hükmün icrasının durması ile ilgili konular
düzenlenmiştir. 80. maddede itirazın usulü anlatılmaktadır. 81. maddeye göre, itiraz
üzerine taraflar mahkemeye davet edilir. 84. maddede, itiraz üzerine yargılamaya
tarafların gelmemesi halinde nasıl hüküm verileceği yer almaktadır.
Sekizinci fasıl (m. 85-93) davaya taraf olmayan ve kendisi davaya dahil
olmak için dilekçe vermiş olmayan üçüncü kişilerin mahkemenin verdiği karardan
zarar görmesi halinde başvuracağı yol olan “itirazü’l-gayr”hakkındadır. Buna üçüncü
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şahsın itirazı denilebilir. 85. maddeye göre, üçüncü bir şahıs kendi hakkına zarar
veren bir karara itiraz edebilecektir. 89. maddede üçüncü şahsın itirazının süresi
düzenlenmektedir. 91. maddede üçüncü şahsın itirazının mahkemenin verdiği
hükmün icrasına etkisi düzenlenmiştir.
Dokuzuncu fasıl (m. 94- 121) istinafın şartları hakkındadır. 94. maddeye
göre, istinaftan murat, birinci derece mahkemesi olan ticaret mahkemesinin kararında
bir haksızlık bulunduğu takdirde o davanın yeniden görülmesidir. 95. maddede
istinaf yoluna başvurulamayacak davalar düzenlenmiştir. 100. maddeye göre ticaret
mahkemelerinin hüküm ve kararlarına karşı istinaf davası açılması için 120 günlük
bir süre kabul edilmiştir. 106. maddede istinaf dilekçesinde bulunması gereken
bilgiler yer almaktadır. 114. maddeye göre bir dava için sadece tarafları istinaf
yoluna

başvurabilirler.

116.

maddeye

göre,

istinaf

yargılaması,

ticaret

yargılamasındaki usule göre yapılacaktır. 119. maddeye göre, istinaf yargılamasında
haksız çıkan taraf, yargılama masraflarına katlanacaktır. 120. maddeye göre gıyaben
verilen hükümlere itiraz davaları istinaf divanında görülecektir.
Onuncu fasıl (m. 122-140) yargılamanın yenilemesi ile ilgilidir. 122.
maddeye göre, ticaret mahkemelerinin ve istinaf divanının verdiği kararlara karşı
yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir. 123. maddede yargılamanın yenilenmesi
sebepleri düzenlenmiş bulunmaktadır. 125. maddede yargılamanın yenilenmesi
süreleri yer almaktadır. 132. maddede yargılamanın yenilenmesi başvurusunun hangi
makama ve nasıl yapılacağı yer almaktadır. 135. maddeye göre, yargılamanın
yenilenmesi dilekçesi reddedilen ilamın uygulanmasını ertelemez. 137. ve 138.
maddelerde yargılamanın yenilenmesi dilekçesinin reddedilmesi düzenlenmiştir. 139.
maddede yargılamanın yenilenmesi dilekçesinin kabul edilmesi düzenlenmiştir. 140.
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maddede yargılamanın yenilenmesi dilekçesi üzerine verilen hüküm ve ilamın
aleyhine yeniden iade-i muhakeme dilekçesinin kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir.
Yürürlük tarihi 1861 olan bu kanunun m. 1880 / h.1297 tarihli Usul-ı
Muhakemat-ı Hukukiye Kanun-ı Muvakkatı yürürlüğe girene kadar hem ticaret hem
de nizamiye mahkemelerinde uygulandığı ileri sürülmüştür.106 Ancak Usul-ı
Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin m. 1880 / h.1297 yılından sonra da ticaret
mahkemelerinde

uygulanmaya

devam

ettiğini

gösteren

mahkeme

kararları

bulunmaktadır. Bu kararlardan bir tanesi m. 27 Aralık 1895 / r. 15 Kanunıevvel 1311
tarihli olup Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin 123. ve 138. maddelerinin
uygulandığı bir dava hakkındadır.107 Benzer bir karar m. Haziran 1872 / h.
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Hıfzı Veldet, s. 198; Yorgaki, Usul-i Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu Şerhi, İstanbul

1329, s. 5.
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T.MAT., 792/81, t. 27 Aralık 1895-10 B 1313, zikreden Kenanoğlu, s. 118-119.
“Mahkeme-i ticaret birinci meclis riyaset-i ulası canib-i alisine, Saadetlü efendim

hazretleri! Müvekkilim İngiltere Devleti tebasından Londra’da mukim Mösyö Con Fransız Holkomip
Reyd ile hazine-i celile ve orman ve maadin nezareti beyninde tahaddüs eden dava hakkında
mahkeme-i aliyyeleri canibinden sadır olup 23 teşrinisani 1311 tarihinde taraf-ı acizaneme tebliğ
olunan ilam aleyhine iade-i muhakemeye kıyam eylediğimi beyan ile beraber Usul-ı Muhakeme-i
Ticaret Kanunnamesinin (nizamname olmalı) 133. maddesi ahkamına tevfikan depozito edilmesi lazım
gelen on beş aded lira-yı Osmaniyi teslim-i vezne etmiş olduğumu ispat için mahkeme-i aliyyeleri
kaleminden ita … bu halde mahkeme-i Aliyelerinin Mösyö Reyd tarafından takdim olunan layihadaki
başlıca mesailden birine karar vermemesi Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Kanunnamesinin 123.
maddesinin 3. fıkrası ahkamı mucibince iade-i muhakemeyi icap ettirir halattan idüğünden esbab-ı
maruzaya binaen ilam-ı mezkur aleyhine vaki olan işbu iade-i muhakeme istid’asını kabulüyle
salifüzzikr kararın feshini ve tarafeyni hal-i sabıkında add ve itibar ile depozito akçesi olan onbeş
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Rebiyülahir 1298 tarihli olup yine Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin bu
tarihte uygulandığını göstermektedir.108M. 11 Aralık 1879 / h. 26 Zilhicce 1296
tarihli mahkeme-i temyiz hukuk dairesinin bir kararında ise hem Usul-ı Muhakeme-i
Ticaret Nizamnamesi’nin hem de Usul-ı Muhakeme-i Hukukiye Kanun-ı
Muvakkatı’nın birlikte uygulandığı görülmektedir.109 Bu kararlardan anlaşıldığına

aded lira-yı Osmaninin Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Kanununun 138. maddesi ahkamı mucibince tarafı aciziye iadesi hususlarının taht-ı hükme alınmasını istirham eylerim. Ol babda emr ü irade hazret-i
men lehü’l-emrindir. Fi 15 kanun-ı evvel 1311 Avukat Simon Dahdah”.
108

Ceride-i Mehakim, no.111, s.887-888 ve no. 112, s. 892-893, zikreden Kenanoğlu, s. 96-97.
“Gurre-i Rebiyü’l-ahir 1298/18 Şubat 1296 tarihli mahkeme-i istinaf ticaret kısmından

verilen ilam suretidir… ve usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin 36.maddesi ve Makro Polos
ile şerik olduğunu iddia etmekde bulunmasıyla nev-i şirketin ispatı meselesi kabil-i taksim
olamayacağından ispat merkuma ait bulunduğuna mebni karar-ı mezburun tadil olunması… usul-ü
Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesinin 36. maddesi mucebince iddiasını ve def’i davasını
müstenifünaleyhin ispat etmesi icap edeceğine mebni karar-ı müstenifün bihin feshiyle usul ve nizamı
dairesinde ikmal-i rüyeti zımnında işin derece-i ülaya iadesine… derece-i saniyede müttefikan karar
verilerek tefhim kılındı.”
109

Ceride-i Mehakim, s. 238-239 ve s. 243-247, zikreden Kenanoğlu, s. 111.

“26 Zilhicce 1296 tarihiyle mahkeme-i temyiz hukuk dairesinden verilen ilam suretidir: … bu makule
bidayeten ve katiyen lahik olan ilamat aleyhinde ehad-i tarafeynden ikame olunan istinaf davasının bi
esas olduğu tebeyyün eylediği takdirde reddiyle ilam-ı müstenifün bihin tasdiki ve aksi halinde ilam-ı
mezburun feshiyle haksız olduğu tebeyyün eden cihetinin ıslahı mehakim-i istihafiyenin cümlei
vezaifinden idüğü usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin 117. maddesi ahkamından bulunmuş
oldukdan başka … hasıl olacak netayice göre hüküm ve ilam verilmek lazım gelirken şu suretle zat-ı
dava rüyet ve tetkik birle istinafen ilama rabt olunmayıp da tekrar rüyeti zımnında derece-i üla
mahkemesine iadesine karar verilmesi madde-i nizamiye-i mezkure ahkamına muğayir surette ve
vazife haricinde olduğundan… Şehri Efendinin bu maddeye müteferri olan ikinci itirazı yolunda
görünerek usul-i Muhakeme-i Hukukiye Kanun-ı Muvakkatının 232.maddesi mucebince ilamı
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göre, Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi, Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye
Kanun-ı Muvakkatı’nın kabul edildiği m. 1880 / h. 1297 tarihinden sonra da ticaret
mahkemelerinde uygulanmaya devam etmiştir. Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye
Kanun-ı Muvakkatı ise temyiz mahkemesinde uygulanmıştır.
İstanbul’da m. 1909/ h. 1327 tarihinde yayınlanmış olan Rehber-i Hukuk-ı
Ticaret isimli eserde de Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin diğer usul
kanunu olan Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanun-ı Muvakkat’ının kabul edildiği
tarih olan m. 1880 / h. 1297 yılından sonra da uygulanmaya devam ettiği ifade
edilmekteydi. Buna göre Osmanlı tebası olan kimseler arasındaki ticaret davalarında
Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanun-ı Muvakkatı, yabancılarla Osmanlı tebası
arasındaki ticaret davalarında ise Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi
uygulanmaktaydı.110 Yine aynı kaynakta yazılanlara göre, Osmanlı Devleti’ndeki
ticaret kanunları sadece Osmanlı tebası olanların davalarına ve bir tarafı yabancı olan
karma davalara uygulanmaktaydı. Yabancıların kendi aralarındaki davaları ise
konsolosluklarda ve kendi kanunlarına göre halledilmekteydi.111
Yukarıda açıklandığı gibi Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Kanunnamesi’nin
Fransa’dan iktibas edilerek kabul edilmesinin çeşitli sebepleri vardır. İlk olarak
Avrupa’da görülen kanunlaştırma faaliyetleri Osmanlı İmparatorluğu’nda da kanuni

istinafinin yalnız bu ciheti nakzedilmiş… keyfiyetin istinafen birrüye nizamı dairesinde taht-ı hükme
alınması zımnında mahkeme-i istinaf ticaret kısmına ircaına… karar verilerek tarafeyn vekillerine
tefhim kılındı.”
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Liyon-Kan ve L. Reno, Rehber-i Hukuk-ı Ticaret,ter. Lütfi ibnü’l-Hakkı, İstanbul 1327, c. 1, s. 20.
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Liyon-Kan ve L.Reno, s. 21.
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düzenlemeler

yapılması

İmparatorluğu’nun

ihtiyacını

sınırları

doğurmuştur.

içerisinde

yerli

Bunun

ve

yabancı

dışında

Osmanlı

tüccarların

ticari

faaliyetlerinin yaygınlaşmış olması, ticaret hukukunda kanunlaştırma ihtiyacını
doğurmuştur. Tanzimatın da etkisi ile Fransız Ticaret Kanunu ve Fransız Usul-ı
Muhakeme-i Ticaret Kanunu iktibas edilmiştir.
Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi, anlaşıldığı kadarıyla Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu’nun kabul edilip yürürlüğe girmesine kadar uygulanmaya
devam etmiştir. Oldukça uzun bir uygulama süreci içerisindeki tecrübeler de dikkate
alınarak, ticari davalar için ayrı bir usul kanununun gerekli olup olmadığı üzerinde
kafa yorulabilir. Ticari davaların hukuk davalarından farklı olan yönleri, ayrı bir usul
kanunu gerektirebilir. Ülkemizde halen tartışılmakta olan istinaf, Usul-ı Muhakeme-i
Ticaret Nizamnamesi’nde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü ile Osmanlı yargılama
hukuku pek çok yeni kurumla karşılaşmıştır. Bu kurumlar klasik dönem
muhakemesinde ya hiç bulunmamakta ya da farklı şekilde mevcut idi. Söz konusu
kanun ile öngörülmekte olan istinaf ve yargılamanın yenilenmesi sistemi klasik
dönemde sistematik bir yol olarak mevcut değildi. Ancak şer’iye mahkemelerinde
verilen kararların Divan-ı Hümayun gibi üst kurumlarda gözden geçirilmesi
mümkündü. Yine şer’iye mahkemelerinde tek hakim tarafından yargılama yapılırken
yeni

sisteme

göre

yargılama

birden

fazla

mahkeme

üyesi

tarafından

gerçekleştirilmekteydi. Şer’iye mahkemelerinde tek hakimli yargılama olmasına
rağmen birden fazla hakimle yargılama yapılması İslam usul hukukuna aykırı
değildi. Ayrıca bu kanunla avukatlık sistemi de getirilmiş olmaktadır. Osmanlı
yargılama hukukuna getirilen bu yeni kurumlar, usul hukukunun zenginleşmesi ve
yeni şartlara uyum sağlayarak gelişmesi açısından faydalı olmuştur.
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4. Kanûnnâme-i Ticâret-i Bahriye

Ticaret hukuku alanında 1849’da başlayan kanunlaştırma çalışmaları
kapsamında esas alınan Fransız Ticaret Kanunu’nun deniz ticaretini kapsayan 2.
kitabı m. 21 Ağustos 1863 / h. 6 Rebiyülevvel 1280 tarihinde “Ticaret-i Bahriye
Kanunnamesi” olarak iktibas edilerek kanunlaştırılmıştır.112 Sardunya, Sicilya,
Hollanda, Belçika, İspanya ve Prusya kanunlarından da ayrıca istifade edilmiştir.113
Bu kanun yürürlüğe girmeden önce, Osmanlı’da deniz ticaretine dair ahkâmı
ihtiva eden bir kanun bulunmamaktadır. Bununla beraber Osmanlı Devleti’nde
bulunan kaptan,gemici, gemi sahipleri ve tüccar arasındaki örfü, adet ve teamül ile
ticari anlaşmalar ve münasebetlerden dolayı, Batılı devletlerde cari olan usul ve
ahkâmın Osmanlı için de genelgeçer esaslar niteliğini haiz olduğu söylenebilir.
Böylece deniz ticaretinde tabii olarak, bir dereceye kadar hukuk birliğinin
varlığından söz edilebilir. Özellikle Osmanlı da dâhil olmak üzere, Avrupa’nın
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki tüccarın, aralarındaki ticari ilişkilerde birbirlerine
güven duymalarına, çıkabilecek ihtilafların çözümü için benzer bir usul ve ahkâma
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Düstur, Birinci Tertip, c.I, s.466–536.
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Kostaki Vayani, Ticaret-i Bahriye Kanunu Şerhi, s.30; Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri

ve Tanzimat” I, s.198; Gürzümar, Kanunname-i Ticaret ve Zeyilleri, s.3–4; Aydın, Türk Hukuk Tarihi,
s.461; Bozkurt, s.152.
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tabi olmalarının vereceği rahatlıkla daha sıkı bir ticari işbirliği yapmalarına, söz
konusu hukuk birliği büyük katkı sağlamıştır.114
Osmanlı deniz ticaretinde yürürlükte olan usul ve ahkâmın Avrupa’dakilerle
bir benzerlik ve yakınlık arz etmesine mukabil bu hükümlerin neler olduğu
konusunda net bir kayıt yoktur. Osmanlı döneminden bazı müellifler, bu belirsizliğin
sebebi olarak bir müddet önce Liman Odası’nda vuku bulan yangında bütün evrak ve
kayıtların yanmış olmasını zikrederler.115 Ancak gemiciler arasında İtalyanca
terimler başta olmak üzere kullanılmakta olan pek çok yabancı terimin varlığı,
kaptan, tayfa ve gemi sahipleri arasındaki muamelatta eskiden beri var olan usulün
“Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi” ne muvafık olması, bu kanundan önceki Osmanlı
deniz ticareti hukukunun da Batılı kanunlara paralel olduğunu göstermektedir.116 Bir
diğer ifadeyle, aslında bu kanundan önce Osmanlı deniz ticaretinde aynı kanunun
muhtevası benimsenmiş ve yürürlükte idi. Söz konusu kanunla zaten yürürlükte olan
bir hukuk yazılı hale getirilmiştir.
Kanun, 14 fasıl içinde 282 maddeden oluşmaktadır. İlk fasıl (md.1–9), gemi
ve diğer deniz nakil vasıtalarına ait düzenlemeler içermektedir. Kanun, Osmanlı
sancağını taşıyacak gemilerin sahiplerinin Osmanlı vatandaşı olması şartını
getirmektedir. Gemilerin alım satımı ancak resmi senetle yapılabilmektedir. Gemiler
bu kanuna göre menkul mal sayılmaktadır. İkinci fasılda (md.10–29) gemilerin zabt
ve satışı düzenlenmiştir. Üçüncü fasıl (md.30–34) ise gemi sahipleri hakkındadır.
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Kostaki Vayani, Ticaret-i Bahriye Kanunu Şerhi, s. 31.
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Kanun, her bir gemi sahibini kaptanın hareket ve muamelelerinden sorumlu
tutmuştur. Gemilerin savaşta harp gemisi olarak kullanılması halinde ortaya
çıkabilecek ihtilaflar, gemi sahiplerinin birden çok olması halinde kararların oy
çokluğu ile alınabilmesi, gemi sahibiyle kaptan arasındaki sözleşmeye dair ihtilaflar
bu fasılda düzenlenmiştir. Dördüncü fasıl (md.35–64) kaptanlara ayrılmıştır.
Kaptanların sorumlulukları, tutması gereken defterler, sefer öncesi geminin denetimi,
seyrüsefer esnasında kaptanın yapması gerekenler detaylı olarak kanunda tanzim
edilmiştir. Beşinci fasıl (md.65–91) gemi hizmetinde istihdam edilecek tayfalar ve
ücretlerine ilişkindir. Altıncı fasıl (md.92–100) navlun sözleşmeleri (geminin icar ve
isticarına ilişkin sözleşmeler) hakkındadır. Yedinci fasıl (md.101–105), tahmiliye
senetleri hakkındadır. Kanunun tanımına göre tahmiliye senedi, özel bir şahsın
ismine veya emrine ya da hamiline olarak tanzim edilen bir belgedir. Bu senedin,
içinde yüklenecek emtia veya eşyanın cins, miktar, nevi, yükleyicinin ismi ile malın
gönderileceği şahsın isim ve ikametgâhı, kaptanın isim ve ikametgâhı, geminin isim
ve tonilatosu ve hangi devlet sancağı altında olduğu, kalkış ve varış yerleri, navlun
bedeli ve nakledilecek eşyanın marka ve numaraları hakkında bilgiler bulunacaktır.
Sekizinci fasıl (md.106–134) yine navlun hakkındadır. Dokuzuncu fasıl (md.135–
150) yolcularla ilgili hükümler taşımaktadır.
Onuncu fasıl (md.151–174) “istikraz-ı bahri kontratosu”nu, on birinci fasıl
(md.175–240) sigorta hükümlerini, on ikinci fasıl (md.241–273) avaryaları, yani
denizde uğranılan hasar konusunu, on üçüncü fasıl (md.274–280) zaman aşımı
bahsini, on dördüncü fasıl da (md.281–282) “mesmu olmayan davaları”, yani dava
edilemeyecek durumları düzenlemiştir. M. 7 Ocak 1876 / h.10 Zilhicce 1292’de bu
kanunnamenin 3, 38 ve 40. maddeleri tashih edilmiş ve bir madde eklenmiştir.
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II. Meşrutiyet sonrası hukukun diğer alanlarında olduğu gibi deniz ticareti
hukuku alanında da mevzuatı gözden geçirme ve gerekli tadilatı yapma amacıyla,
m.11 Ocak 1910 / r. 29 Kânunuevvel 1325 tarihinde Kostaki Vayani başkanlığında
bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon uzun bir çalışma sonrası bir layiha
hazırlamış, ancak bunun kanunlaştırılması biraz daha zamana muhtaç olduğundan
deniz taşımacılığındaki problemlerin giderilmesine yönelik bazı tedbirleri ihtiva eden
metin kaleme almıştır.117 Önerilen tedbir paketi, aynı zamanda Osmanlı deniz ticareti
kanununun bazı önemli eksik ve zaaflarını da göstermesi bakımından dikkat
çekicidir. Bu tedbirlerin başında kabotaj hakkı gelmektedir. “Bir devletin karasuları
içinde yolcu ve eşya taşıma hakkının tekel mahiyetinde yerli gemilere ait olması”
anlamına gelen kabotaj hakkının Ticaret-i Bahriye Kanunu’nda dikkate alınmamış
olması,

bu kanunun en önemli

eksiklerinin

başında gelmektedir. Deniz

taşımacılığında önde olan batılı devletlerin hemen hepsinde kabotaj hakkı üzerinde
önemle durulmakta iken, kendi deniz taşımacılığını korumaya ve geliştirmeye
hepsinden fazla ihtiyacı olan Osmanlı Devleti’nde bu hususun göz ardı edilmesi
büyük kayıplara sebep olmuştur. Bu durumun en önemli nedeni de, yabancılarla
yapılan ticaret anlaşmalarında kabotaj hakkının korunması yönünde Osmanlı
yöneticilerinin gereken dikkati göstermemeleri ve “ticaret serbestliği” kuralının
mutlak olarak uygulanmasıdır.118 Bir diğer eksik ve zaaf da, Osmanlı gemileriyle
yabancı gemilerden alınan çeşitli vergilerin aynı derecede olmasıdır. Bu yanlışı
gidermek için de yerli gemilerden daha az vergi alınması veya hiç alınmaması gibi
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bir teşvik ve koruma tedbirinin acilen alınması gerekmektedir. Ne var ki,
yabancılarla yapılan ticaret anlaşmaları bu konuda da devletin elini kolunu bağlayıcı
bazı hükümler taşımaktadır. Bu sözleşmelerin bir kısmında tebaanın vereceği
vergiden daha fazla vergi alınmayacağı hükmü bulunmakta, bazılarında ise “en
ziyade mazhar-ı müsaade olan devlet tebaasına verilmiş hukuk ve menafiden istifade
olunacağı” kaydı yer almaktadır. Bütün bunların, önceden yapılan ticaret
anlaşmalarının süreleri dolduğunda veya tadili gerektiğinde dikkate alınması ve
uluslar arası hukukun verdiği bu haklardan Osmanlı Devleti’nin de yararlanarak
deniz ticaretini koruma ve geliştirme yoluna girmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Bunun yanında deniz ticaretinde yerli müteşebbisleri desteklemek üzere bir deniz
bankası kurulması gibi siyasi ve ekonomik başka tedbirler de bu pakette yer
almaktadır.
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III.BÖLÜM

TAŞRA TİCÂRET MAHKEMELERİ
1. TAŞRA TİCARET MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren kadılar tarfından her alanda
görülen yargılama hizmetlerinin Tanzimat’tan sonra alanı daraltılmıştır. Özellikle
ticaret hukuku alanında “Zeyl-i Kanun-ı Ticaret”in ilanından sonra şer’i
mahkemlerin ticari davaları çözümleme yöntemlerine son verilerek, ticaret
davalarının görülebileceği yerler kesin olarak belirlenmiştir. Daha sonra çıkarılan
“Teşkilat-ı Mehakim Kanunu” ile de yapılan düzenlemeler son ve kesin halini
almıştır. “Teşkilat-ı Mehakim Kanunu”na göre her kazada bir bidayet ve Adliye
Nezareti’nce uygun görülen yerlerde bir de ticaret mahkemesi oluşturulmuştur.
Her kazada bir ticaret mahkemesi kurulmamıştır. Genellikle Ticaret işlerinin
yoğun olduğu yerlerde bu tür mahkemelerin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ticari
faaliyetlerin az olduğu yerlerde bu mahkemelerinin kurulmayışının nedeni ise daha
çok bunların kendi giderlerini karşılayamamasıdır. Çünkü ticaret mahkemeleri
giderlerini mahkeme gelirlerinden karşılamaktaydı. Kendi giderini karşılamayacak
yerlerde, ticaret mahkemelerinin olmaması, ticaret işlemlerinin, Ticaret Kanunlarına
göre bidayet mahkemelerince görüleceği belirtilerek, Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in
Birinci Maddesi’nde: “Ticaret davalarının sahiplerinin tümü her ne sınıf ve sıfatta
bulunursa bulunsun özellikle ticaret mahkemeleri tarafından rüyet ve hükmolunacak
ve fakat ticaret mahkemesi olmayan kazalarda ticaret davalarının Ticaret
83

Kanunu’na göre görülmesi konusu adi hukuk davalarını görmeye memur olan Umurı Mülkiye meclislerine ve “hukuk mahkemelerine” havale edilecektir”denilmektedir.
Teşkilat Kanunu’nun 6. maddesinde: “Adliye Nezareti’nin uygun göreceği
yerlerde bir de ticaret mahkemesi bulunur.”10. maddesinde: “Ticaret mahkemesi
bulunmayan kazalarda kaza hukuk mahkemeleri ticaret davalarını da özel kanunları
yani Ticaret Kanunlarına göre karara bağlarlar. Bunun için de Zeyl-i KanunıTicaret’in ilgili hükmüne göre kazanın itibarlı tüccarları tarafından kendi
aralarından seçilen geçici üyelerin mahkemede bulunmaları şarttır” denilmiştir.
Her ne kadar ticaret mahkemeleri Adliye Nezareti’nin saptadığı yerlerde
kurulursa da, nezaretin bu görevini yerine getirebilmesi için Ticaret Kanunu’nun
4.maddesi hükmünce, ticaret mahkemesinin faaliyete geçirileceği vilayet sınırları
içindeki kazanın ve mevkiinin saptanması irade-i seniyye kararı ile olurdu. Örneğin,
bir kaza ya da livada teşkiline gerek görülen bir ticaret mahkemesinin merkezi
genellikle kaza ya da liva merkezi olursa da, lüzum hissedilirse onun dışında farklı
bir yer de merkez olarak kabul edilebilirdi. Merkez ticaret mahkemesinin yerinin
tesbiti de irade-i seniyye ile olmakla birlikte, Teşkilat Kanunu’nda belirtildiği gibi bir
kazada kurulan ticaret mahkemesinin yetki sahası kaza dairesi ile sınırlı olurken, liva
merkezi olan kazanın ticaret mahkemesi o kazada oluşan ticaret davalarını bidayeten
ve livaya bağlı diğer kazaların ticaret mahkemelerinden verilen hükümleri istinafen
karara bağlardı.
Bununla birlikte Zeylin 4. maddesinin son fıkrasında “Dersaadet ve diğer
yerlerde kurulacak ticaret mahkemeleri iki meclisten ibaret olarak kurulacaklardı.
Bunlardan biri kara ticaretine ilişkin anlaşmazlıklara bakarken, diğer meclis deniz
ticareti ile ilgili davalara bakacaktır” denilmektedir. Bir mahkemenin böyle iki
meclise ya da daha doğru bir anlatımla iki daireye ayrılması işlerin aksamasını
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önlemeğe ve kara ile deniz davalarının daha düzenli olarak görülmesi amaçlarına
yöneliktir. Bununla birlikte kara ve deniz ticaret davalarının aynı mahkemede
görülmesine kural olarak bir engel bulunmadığı gibi, şayet mahkeme iki daireye
bölünmüş ise bunların görev alanlarının da kesin olarak ayrıldığını ifade etmektedir.
Dersaadet Bidayet Ticaret Mahkemesi, 3 daire olarak teşkilatlanmıştır.
Bunlar; Birinci Ticaret Mahkemesi ki Osmanlı uyruklu şahıs ya da tüzel kişilerle
yabancı uyruklu kişi ya da tüzel kişilikler arasındaki Ticaret Kanunu’nda belirtilen
konularla ilgili olan davaların karara bağlanması konularında hüküm vermekteydi.
İkinci Ticaret Mahkemesi ise iki tarafın da Osmanlı tebaasından olduğu ticari konulu
anlaşmazlıkların çözümlenmesi işlerine bakmaktaydı. Bu 2 mahkemenin görev alanı
“kara ticareti” ile ilgiliydi. Üçüncü daire ise “Bahriye Ticaret Mahkemesi” adı
altında teşkilatlanmakla birlikte deniz ticareti ile ilgili tüm uyruklar arasındaki
anlaşmazlıkları görüşerek karara bağlamaktaydı. Taşra ticaret mahkemeleri ise bir
daireden ibaret olarak, kara ve deniz ticaretine ilişkin tüm uyruklar arasındaki
davaların çözüm yeriydi.
Ticaret davalarının özellikleri itibarıyla görülebileceği yerler belirliydi.
Ticaretle ilgili herhangibir dava istenilen herhangibir ticaret mahkemesinde
görülemezdi. Şöyle ki; öncelikle bir davanın, davalının ikamet ettiği yere bakan
ticaret mahkemesinde görülmesi gerekirdi. Çünkü her bir ticaret mahkemesinin
belirli bir görev coğrafyası bulunmaktaydı. Hiçbir kimse ikamet ettiği yerin dışında
bir başka ticaret mahkemesine gitmeye zorlanamazdı.
Çünkü, her bir hakimin bir görev bölgesi olduğundan, bu görev sahasına
müdahale etme yetkisi de bulunmadığı gibi her kişinin de bağlı bulunduğu bir
hakimlik bölgesi bulunmaktaydı.
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Ticaret işleri ile ilgili davaların hangi ticaret mahkemesinde görüleceği
Ticaret Usul Nizamnamesinin 3. Maddesinde belirtilmişti. Şöyle ki: Davacı,
davalının ikametgahı olmadığı halde geçici olarak bulunduğu, iddia ve dava konusu
olan eşyanın taahhüd ve teslim olunduğu ya da paranın tediye olunacağı yerlerin
mahkemelerinden hangisini tercih ederse o yerin mahkemesinde dava açma hakkına
sahipti.
Davalıların birden fazla olduğu durumlarda davacı, bunların başlıcalarından
birinin ya da hangisini tercih ederse bunların ikamet yerlerindeki ticaret
mahkemelerinden birinde dava açabilirdi.
İkinci olarak özel şirketlerden başka her bir şirket üyesinden ya da başka
yerden bir kişi tarafından şirket aleyhine açılan davalar, şirket mevcut ise o şirketin
yer aldığı şehir ya da kasaba merkezindeki ticaret mahkemesinde, eğer şirket
feshedilmiş ise ortaklardan davalının ikametgahındaki ticaret mahkemelerinde
görülürdü.
Üçüncü olarak, ölü bir borçlunun alacaklıları

tarafından açılacak dava,

ölünün terekesi henüz taksim olunmamış ise tereke nerede taksim olunacaksa oranın
ticaret mahkemesinde, eğer tereke dağıtılmış ise varislerin ikamet ettiği yere bakan
ticaret mahkemelerinde dava görülebilirdi.
Dördüncü olarak iflasla ilgili şahsi davalarda iflas edenin ikamet ettiği
yerdeki ticaret mahkemesinde davalar görülürdü.
“İflasla ilgili dava, davalının iflasından kaynaklanan ve

iflas sırasında

meydana gelmiş olaylar ve anlaşmazlıklarla ilgili davalardır ”
Beşinci olarak, davanın görülmesi esnasında, dava ile ilgili olarak taahhüt ve
kefalet maddelerinden dolayı farklı bir dava konusu ortaya çıktığı taktirde dava, asıl
davanın görüldüğü ticaret mahkemesine havale edilir. Ama asıl davanın, davalıyı
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oturduğu yerden başka bir yere gönderme kastıyla yapıldığı belgelerle kanıtlandığı
taktirde, taahhüt ve kefalet davasında davalı bulunan kişinin, hazır bulunduğu ya da
davasının görüldüğü mahkemeden, davanın naklini isteme hakkı vardır. Usul-ı
Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun onsekizinci maddesiyle de yukarıda açıklanan
konu teyit edilmiştir.119
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, mahkemelerin dava
çeşitlerine göre kimsenin doğal hakimi yani

yaşadığı bölgeye bakan ticaret

mahkemesinden başka bir mahkemede ve başka bir hakim karşısına çıkarılamayacağı
ilkesi, Fransızca “Competence” denilen “merci’yet” sorununu birleştirmiştir.
Merci’yet : Bir mahkemenin kendisine verilmiş olan kaza yani yetkiye
dayanarak özel bir konuda özel hüküm verme yetkisidir.
Bir mahkemenin bir davayı dinlemek ve görüşmek için merci’ olamaması ya
esasen o davayı görmeye yetkisi olmamasından ya da davalının doğal hakimi
olmamasından kaynaklanır ki, bu iki durumu birbirinden ayıt etmek için birincisine
“ salahiyet”, ikincisine “vazife” sorunu denilerek, bu mahkeme şu işi görmek
için “competence” yani “merci” değildir anlamına gelmek üzere “salahiyatdar” ya
da “vazifedar” değildir denilmektedir.
Örneğin; ceza mahkemeleri, ticaret işleri ile ilgili davaları görmeğe yetkili
olmadıklarından, bir ceza mahkemesine böyle bir dava arz edildiğinde, yetkili
olmadığı gerekçesi ile reddetmesi gerekir.120
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Bununla birlikte ticaretle ilgili bir davanın davalısının asıl ikametgahı
olmadığı durumlardaki davaları, örneğin geçici olarak herhangibir yerde bulunuyorsa
ya da bir taahhüt veya teslimatın yapılacağı yerin mahkemesi davayı görmeye yetkili
olmakla birlikte, davalının doğal hakimi olmadığından, davayı görmeye vazifedar
olmadığı beyanıyla reddini talep ve iddia edebilir.
Bir mahkemeye görev alanı dışından bir dava arz olunduğu taktirde
taraflardan itiraz edilmemiş ve davanın görülmesine başlanmış olsa bile mahkeme o
davayı reddetmeye mecburdur. Tarafların arzuhal ve evrakları okunduktan sonra
davanın rüyetine mahkemenin yetkisi olmadığı anlaşılırsa müzakere ile verilecek
karar taraflara açıklanarak duruşmadan vazgeçilir. Aksi taktirde davadan
vazgeçilmeyip de davaya devam edilirse, hükmü belirten i’lam feshedilir.121
Yani hüküm taşra ticaret mahkemesinden verilip, haksız olduğu gerekçesiyle
istinaf edilmiş ise istinaf mahkemesince feshedilir, hüküm istinafen verildiği halde
haksız görülmüş veyahut taşra ticaret mahkemesince verilip istinaf edilmemesinden
dolayı kesinleşmiş, veya istinafı kabul edilmemiş ise temyizde yok hükmünden
sayılır.122
Sözkonusu durum yasal olmasına ve davalı kendi çıkarına uygun olduğunu
düşünmesine rağmen, örneğin; aleyhine Manisa Ticaret Mahkemesi’nde dava
açılması gereken bir kişi hakkında İzmir Ticaret Mahkemesi’nde dava açılsa, davalı
duruşma yerini onayladığı halde, mahkeme karar vermeğe yetkili olduğu halde
verdiği karar geçersiz olur.
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Bunun tam tersinin olduğu durumda, davalı aleyhine açılacak davanın yerini
kabul etmediği taktirde, adına açılan davanın Manisa Ticaret Mahkemesi’ne
sunulması gerektiğini, davaya başlanmadan önce mahkemeye bildirmesi gerekir.
Yani mahkemenin yetkisi hakkındaki itiraz duruşmaya başlanmadan önce yapılması
gereken ana konulardandır.123 Davalı böyle bir itirazda bulunmayarak, kendini
savunmaya girişirse, davanın görüleceği mahkemeyi kabul etmiş sayılarak, itiraz
hakkı geçersiz olur.124
Bu durum Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun 49. maddesinde şöyle
açıklanmıştır: “ Esbab-ı kanuniyeden dolayı bir davanın bir mahkemeden diğer
mahkemeye nakl ve havalesi tarafeynden biri bunu muhakemeye girişilmezden evvel
istida’ etmedikçe caiz olamaz.” Bu ifadeden de anlaşıldığı gibi muhakemeye
başlanılmadan önce tarafların davanın görüleceği mahkeme konusunu netleştirmeleri
gerekmekteydi. Aksi takdirde muhakemeye başlanması durumunda davanın nakli ya
da havalesine de hakları bulunmamaktaydı125.

2. TİCARET D’AVALARININ DERECELERİ

Ticaret Mahkemeleri’nin kurulmasını sağlayan Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, ticaret
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davalarının iki derecede görülebileceğini öngörmekteydi126. Bunlar; bidayeten
görülen, birinci dereceden taşra ticaret mahkemelerinin gördükleri davalar ve
bunların

üst

mahkemesi

konumunda

olan

vilayet

merkezlerindeki

ticaret

mahkemeleri ile İstanbul’da ki İstinaf Divanı tarafından birinci derecedeki ticaret
mahkemesinin verdiği bir ilamının üst mahkeme tarafından istinafen karara
bağlanmasıdır.
Ancak, istinafa değeri olmayan, ya da istinaf değeri olduğu halde, taraflarca
istinaf edilmeyeceği kararlaştırılmış davalar, bidayeten kesin surette hüküme
bağlanırdı.
Kesinlik kazanan ilamların karara bağladığı hükümler ise aleyhine karar
verilenin istediği üzerine temyiz edilirdi.
Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 2. Maddesinde; “ Kaffe-i deavi-yi ticaret derece-i
ulada Dersaadet veyahut taşralar ticaret mahkemelerinde fasl ü hükm olunması
kanunen muayyen olan davalardan maada deavi-yi ticaretin derece-i saniyede
Divan-ı İstinaf’a nakli caiz olur.” Denmektedir. m. 1862 / h. 1278 tarihinde
yayımlanan Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi’nde hangi davaların ne şekilde
istinafa götürülebileceği saptanmış olduğundan, ticaret davalarındaki iki dereceli
yargılama yöntemi, hukuk ve ceza davalarından önce uygulandığı gibi, taşra ticaret
mahkemeleri ve Dersaadet İstinaf Ticaret Divanı, hukuk ve ceza mahkemelerinden
önce oluşmuş olduğundan, ticaret davalarında görülen ikili yargılama yöntemi ve
ticaret mahkemelerinin bu iki dereceye göre oluşturulması, hukuk ve ceza
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davalarının da iki dereceli mahkemelerde görülmesine örnek oluşturmuştur. Ticaret
Mahkemelerinin teşkilatı ise Zeyl-i Kanun-ı Ticaret ile belirlenerek, Ticaret
Nezareti’ne bağlı olduklarından, hukuk ve ceza mahkemelerinin teşkilat ve
görevlerine dair yayımlanan nizamnameler ticaret mahkemelerini kapsamadığı gibi
Usul-ı Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesi, Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu henüz
düzenlenmediğinden, hukuk mahkemelerinde de kullanılmaktaydı127.

3. TAŞRA TİCARET MAHKEMELERİNİN YÖNETİMİ VE ÜYELERİ
A – Mahkemenin Yönetimi

Taşra ticaret mahkemeleri bir başkan ile iki sürekli ve dört geçici üye ile bir
başkatip ve yeteri kadar katipten oluşmakta idi. Karma bir davaya bakılacak ise ilgili
devletin iki üyesi ile bir de tercüman hazır bulunmaktaydı.
Ancak Zeyl-i Kanunnâme-i Ticaret’in 4. maddesi bazı yerlerde ticaret
mahkemelerinin “berriye” ve “bahriye” adı altında iki meclise ayrılacağını ve 8.
maddesi de ticaret mahkemesi başkanının yanında her meclisin iki daimi ve dört
geçici (muvakkat) üyeden meydana geleceğini ifade etmektedir.128 Buna göre ticaret
mahkemeleri bir meclisli ve iki meclisli olmak üzere iki grup altında
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değerlendirilebilir. İki meclisli olarak düzenlenen mahkemelerde berriye ve bahriye
meclisleri, gerektiği takdirde ayrı ayrı görev yapabilme olanağına sahipti.
Mahkemelerde görev yapacak olan başkan ve daimî üyelerin atamaları,
Ticaret Nezâreti’nin uygun sıfatlı kimseler arasından seçilen isimlere dair takriri
üzerine irâde-i seniyye ile belirlenmekteydi.129
Meclisler, ilân olunan saatte başkan tarafından açılmaktaydı. Mahkemenin
yönetimi tamamen başkana aitti. Başkan gerektiği zamanlarda gerekli inzibat
önlemlerini almaya yetkiliydi. Davalara sıra numarasına göre bakılmaktaydı. Bunun
içindir ki ticâret mahkemelerine verilen bütün dava dilekçeleri sıra numarası almakta
ve bu numaraya göre meclise sevk olunmaktaydı.130

B – Başkan ve Üyelerin Sorumlulukları

Mahkeme meclisi duruşmaya başlamadan önce sürekli ve geçici üyelerden
biri görev yerinde bulunmazsa, mahkeme başkanı durumu zabıt defterine
kaydettirerek, kendisine de bir ihtarname gönderirdi. Bu ihtar ve davetten sonra, üç
gün içerisinde geçerli bir özür beyan etmezse mahkeme başkanı durumu bir tezire ile
merkezde ise Ticaret Nezareti’ne, taşra da ise o yerin en büyük mülki amirine
bildirirdi. Nezaret ve mülki amir tarafından yapılan ikaza rağmen yine de görev
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yerine gelmezse istifa etmiş sayılırdı.Yerine de seçim yöntemi çerçevesinde yeni üye
seçilir ve alınan kararın bir sureti ticaret mahkemesi divanhanesine asılırdı.131
Üyeler

yargılama

konuşamayacakları

gibi,

sırasında

dava

sahipleriyle

tarafları

sulhen

anlaştırma

hiçbir

biçimde

girişiminde

de

bulunamamaktaydılar. Ayrıca duruşma zamanı gelmemiş olan davalar hakkında da
düşünce beyan etmekten kaçınmaları gerekmekteydi.132

4. TAŞRA TİCARET MAHKEMELERİNİN İŞLEYİŞİ VE D’AVA
PROSEDÜRÜ

A – Davanın Açılması ve Yetkili Mahkemenin Saptanması

Taşra ticaret mahkemelerinde dava süreci, mahkemenin bulunduğu yerdeki
mülki amirliğe verilen dilekçe ile başlamaktaydı133. Bu dilekçeler kaymakamlık,
mutasarrıflık ya da valilik tarafından ilgili görülen ticâret mahkemesine havale
edilerek sıra numarası alır ve bu numaraya göre sırası geldiğinde mahkeme meclise
gönderilirdi.Buna göre, dava dilekçesinde gün, ay ve yıldan oluşan tarih, davacı ve
davalının adları, şöhretleri, meslekleri, ikametgahları, davacı veya davalı yabancı
iseler hangi devlet uyruğunda oldukları, dava konuları, delilleri, davanın hangi ticaret
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mahkemesinde görüleceği gibi bilgiler yer almalı ve dilekçe sahibi tarafından
imzalanmaydı. Bu bilgileri içermeyen dava dilekçesi geçersiz olmaktaydı. 134
Dilekçelerde bulunması gereken hususlar Usûl-ı Muhakeme-i Ticârete Dâir
Nizâmnâme’nin 1-5. maddelerinde şu şekilde açıklanmıştır:
Birinci fasıl (m. 1-5) dilekçelerle ilgili olup dava dilekçelerinde bulunması
gereken hususlar ve davanın hangi ticaret mahkemesinde açılacağı ile ilgili konuları
düzenlemektedir. 1. maddede dava dilekçesinin tanımı yapılmakta, 2. madde dava
dilekçesinde yer alması gereken bilgiler açıklanmaktadır. Buna göre, dava
dilekçesinde gün, ay ve yıldan oluşan tarih, davacı ve davalının isimleri, şöhretleri,
meslekleri, ikametgahları, davacı veya davalı yabancı iseler hangi devlet tebaası
oldukları, dava konuları, delilleri, davanın hangi ticaret mahkemesinde görüleceği
yer almalı ve dilekçe sahibi tarafından imzalanmalıdır. Bu bilgileri içermeyen dava
dilekçesi geçersizdir. 3. maddede yetkili ticaret mahkemesinin nasıl belirleneceği
açıklanmaktadır.Bu maddenin 1. fıkrasına göre, davacı davasını davalının
ikametgahı, olmazsa geçici olarak bulunduğu veya iddia kaynağı olan eşyanın
taahhüt ve teslim olunduğu veya paranın ödeneceği yerler mahkemelerinden her
hangi birisinde açabilir. 2. fıkrasında hususi şirketten başka her bir şirket hakkında
açılan davada yetkili mahkemenin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. 3. fıkrada
tereke davalarında yetkili mahkemenin nasıl belirleneceği anlatılmaktadır. 4. fıkrada
iflas davalarında yetkili mahkemenin müflisin ikametgahındaki ticaret mahkemesi
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olduğu yer almaktadır. 5. fıkrada görülmekte olan bir dava sırasında ortaya çıkan
meseleler ile ilgili açılacak davalarda yetkili mahkeme belirlenmektedir.
4. maddede, dilekçenin merkezde Ticâret Nezâreti tarafindan ilgili
mahkemeye havale edilmesi, 5. maddede ise dilekçenin ilgili mahkemeye
ulaşmasından sonra davayı takip eden mübaşire bir pusula verilmesi belirtilmektedir.
Mahkemeye havale edilen bütün dilekçeler sıraya konulup, numara verilerek
kalemde tutulan bir deftere kayd olunmaktaydı. Bu kayıtta kaydın tarihi, tarafların
isimleri,

şöhretleri

hangi

devlet

uyruğundan

oldukları,

ikamet

yerleri

belirtilmekteydi. Kaydedilmeyen hiçbir dava, görülmemekteydi. (m.45 ve 46)135
Ticaret mahkemesine gönderilecek davaların pusulaları duruşma gününden en az 3
gün evvel gönderilip, Türkçe ve o yerde genel olarak kullanılan dile göre düzenlenip,
mahkeme kapısına asılmaktaydı. (m.48)136
Davacılar duruşmaya girdiğinde 1 muhzır içerde, 1 başka muhzır kapıda
duracaktı. Gerekirse meclis başkanının isteğiyle, meclis odası dışında 2 şer nöbetçi
zaptiye bulunacaktı. (m.49)137 Kâtiplerin en ehliyetlilerinden birisi dava zaptını
tutacaktır. Tutulan zabıt, başkan ve üyelere kâtiplerce imza ettirilerek, düzenlenecek
ilâm mazbatalarına esas olacaktır. (m.53. ve 55.)138 Mazbatalar başkan ve üyelerce ve
kâtipce imzalanıp mühürlenecek ve ilâmlar 21 gün içinde verilecekti. (m.56.)139
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B - Mahkemeye Celp

Dava dilekçesi mahkemeye ulaştıktan sonra mahkeme esas defterine
kaydedilerek sıra numarası almaktaydı. Daha sonra bu sıra numarasına göre taraflara
ihzar pusulası gönderilerek mahkemeye çağrılmaktaydılar. Bu hususlar Usûl-ı
Muhakeme-i Ticârete Dâir Nizâmnâme’nin ikinci faslında (m. 6-20) düzenlenmiştir.
Bu maddelerde davacı ve davalı tarafın mahkemeye daveti ve getirilmesi ile ilgili
konularda düzenlemeler yapılmıştı.Tarafların mahkemeye davet edilmesine yarayan
belgeye “ihzar pusulası” denilmektedir. 2. fasılda yer alan maddelerde ihzar
pusulasının içeriği, taraflara nasıl ve nerelerde tebligat yapılacağı, yabancılara
tebligatın özellikleri gibi hususlar ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır.140 İhzar
pusulasının hazırlanışı, içeriği ve taraflara ulaştırılmasında izlenen süreç şu
şekildedir;

a- İhzar Pusulası 141

Mahkemeye davet ihzar pusulasıyla yapılırdı. İhzar pusulaları İki nüsha
olarak düzenlenmekteydi. Mahkeme başkanının imzası ile mahkeme mührünü
taşıyan ihzar pusulalarında; davacı, davalı, dava konusu, hangi mahkemede ve hangi
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Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi , m:6-20, bkz: Ek 2.
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tarihte muhakemenin yapılacağı veya mahkemede hazır bulunmak için verilen süre
belirtilirdi. Davalarda hazır bulunacak olan tarafların ikamet adreslerine göre mehil
süreleri bulunmaktaydı. Bu mehil süreleri tarafların ikamet adreslerinin mahkemeye
uzaklık ya da yakınlığına göre farklılık göstermekteydi. Bu durum Usûl-ı
Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi’nin 9-12. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu süre
tebliğ tarihinden itibaren başlamaktaydı.

b - Tebligat 142

İhzar pusulasının, mahkemeye gelmesi istenilen kişiye tebliğ edilmesi
gerekmekteydi. Bununla beraber kendisi ile birlikte akraba ve hizmetçilere yapılan
tebliğler de geçerli sayılmaktaydı.Yabancılara tebligat konsolosluklar aracılığıyla
yapılırdı.Tebligat işlerini mübaşirler yerine getirmekteydi.

C – Açıklık

Taşra ticaret mahkemelerinde yargılama işleminde açıklık prensibi temel
olarak kabul edilmiş yasal bir zorunluluktu. Bu zorunluluk Usul-ı Muhakeme-i
Ticaret Nizâmnâmesi’nin 21. maddesinde açıkca belirtilmiştir. Ancak, mahkemenin
açıklığını kısıtlayacak isnai durumlar da söz konusu olabilmekteydi. Aynı maddenin
devamında açıklığın istisnaları da açıklanmaktadır. Bu maddeye göre, utanılacak
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veya mahcup olunacak bir durum varsa ya da başka bir önemli sakınca söz konusu
ise duruşma gizli yapılabilirdi. Gizlilik kararı, nedeni daha sonra Ticâret Nezâreti’ne
bildirilmek koşuluyla verilebilirdi143.

D – Yargılama

Ticâret davalarının görülmesi ve yargılama yöntemleri Usûl-ı Muhâkeme-i
Ticâret Nizâmnâmesi’nin dördüncü faslında (m. 28-46) yer almıştır. 28. maddede,
tarafların davaya ya bizzat gelmeleri veya vekillerini göndermeleri gerektiği, vekilin
özel

veya

genel

yetkili

olabileceği

ve

vekaletnamenin

özellikleri

yer

almaktadır.Tarafların mahkemede bizzat bulunmaları asıl olmakla beraber, vekil
tarafından temsil edilmeleri de mümkün olmaktadır. 30. maddede vekaletnamesiz
vekilliğin geçerli olmayacağı belirtilmektedir. 31. maddede mahkeme görevlilerinin
vekil olamayacakları ancak şahsi davaları ve yakın aile fertleri için vekalet görevinde
bulunabilecekleri yer almaktadır. 32. maddede tarafların bizzat mahkemeye
gelmelerine karar verilebileceği, ancak şer’i bir engelleri varsa evlerinde bir
mahkeme azası tarafından ifadesinin alınabileceği düzenlenmektedir. 36. maddeye
göre, herkes davasını ispat etmekle yükümlüdür, aksi halde davası düşecektir. Ancak
ispattan aciz olan karşı tarafa yemin ettirebilir. 38. maddede davanın komisyona
gönderilmesi veya sulh yoluna gidilmesi ya da raportöre havale edilmesi usulleri
düzenlenmektedir. Mahkeme, taraflarca ibraz olunan delilleri inceledikten sonra,
eğer gerek görürse dosyanın yeniden incelenmesi için, bir komisyon veya hakeme
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gönderilmesine karar verebilirdi. Komisyon, raporunu hazırladıktan sonra mahkeme
kalemine sunardı. Rapor tarafların da hazır bulunduğu bir celsede müzâkere olunduktan sonra onaylanır ya da değiştirilirdi. Yeniden bir komisyona dosyanın havale
edilmesi de mümkündü. Komisyon üyeleri, taraflar arasında anlaşma olmadığı
takdirde doğrudan doğruya mahkeme tarafından atanırdı. Buradaki komisyon üyeleri
ve raportörler günümüzdeki bilirkişiler gibi görev yapmaktadırlar. 41-46. maddelerde
komisyon üyelerinin reddedilmeleri ve yeni üyelerin atanmaları düzenlenmektedir.144

E- Hüküm

Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi’nin beşinci faslında (m. 47-66)
mahkeme üyelerinin karar verme usulleri düzenlenmektedir.145 Ticaret mahkemeleri
şer’iye mahkemelerinden farklı olarak birden fazla üyeden kuruludur. Şer’iye
mahkemelerinde kadı tek başına yargılama yapmaktadır. Ticaret mahkemelerinde ise
dava hakkında mahkeme üyeleri hep birlikte karar vermektedirler.146 47. maddede
duruşma sonunda tarafların dışarı çıkarılarak mahkeme başkanının üyelerin dava
hakkında görüşlerini alacağı ifade edilmektedir. Ancak görüş alınmasından sonra
gerekirse mahkeme üyeleri dava hakkında dışa kapalı olarak müzakere odasında
görüşme yapabileceklerdir. 48. maddeye göre, müzakere sonunda mahkeme üyeleri
bir karar verebilirlerse duruşma odasına dönüp hükmü taraflara beyan edecektir.

144

Usûl-ı Muhâkeme-i TicâretNizâmnâmesi, madde:28-46.

145

Usûl-ı Muhâkeme-i TicâretNizâmnâmesi, madde:47-66.

146

Y.PRK.AZN. 11/37, 9 MART 1895/12.N.1312.
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Karar verilemezse yargılama ilerideki bir tarihe ertelenecektir. 49. maddede
mahkeme üyelerinin karar yeter sayısı düzenlenmiştir. Buna göre ticaret
mahkemelerinde kararlar ya oybirliği ile ya da oy çokluğu ile alınacaktır. 50.
maddeye göre, birden fazla görüş ortaya çıkar ve bunlardan hiçbirisi üye sayısının
yarısından bir fazlasına ulaşmazsa, en az üye tarafından kabul edilen görüş sahipleri,
daha çok üye tarafından kabul edilen görüş sahiplerinden birisine katılmaya mecbur
olacaklardır. 51. maddeye göre, oylarda eşitlik halinde mahkeme başkanının veya
başkan vekilinin görüşü iki oy sayılarak karar verilecektir. 52. maddeye göre
yargılamada verilen karar mahkeme başkanı tarafından duruşmada açıkça taraflara
ilan edilir. 55. maddede tazminat halinde nasıl hüküm verileceği düzenlenmektedir.
56. maddede ödeme sıkıntısı içerisinde olan borçluya borcunu vadeli olarak ödeme
hakkı tanınması ile ilgili düzenleme yapılmaktadır. 57. maddeye göre, borçlunun
malları diğer alacaklıların talebiyle satılmış veya borçlu iflas etmiş ve kaçmış olup
aleyhine gıyaben alacak davası açılmış veya hapse atılmış ya da alacaklılarına senet
ile verilmiş teminata halel getirmiş ise borçluya ödeme için bir mehil
verilmeyecektir. 60. ve 61. maddelerde verilen hükmün istinafa gitmeden geçici
olarak uygulanma halleri düzenlenmektedir. 62. maddeye göre, ticaret mahkemesi
hükmün geçici olarak uygulanması kararı vermezse, taraflar istinaf mahkemesine
müracaat edebileceklerdir. 63. maddede, haksız çıkan tarafın yargılama masraflarını
ödeyeceği düzenlenmektedir.
Altıncı fasıl (m. 67-73)147 gıyaben verilecek kararların şartları hakkındadır.
67.

147

maddede, taraflardan birisinin mahkemeye gelmemesi halinde yargılamanın

Usûl-ı Muhâkeme-i TicâretNizâmnâmesi, madde:67-73.
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nasıl yapılacağı düzenlenmiştir. 68. maddede, davacının mahkemeye gelmekten
imtina etmesi halinde nasıl hüküm verileceği yer almaktadır. 71. maddede gıyaben
verilen hükmün uygulanması düzenlenmiştir. 72. maddede gıyaben verilen hükmün
altı ay zarfında icra edilmemesi halinde keenlemyekün olacağı (yokluk) ifade
edilmektedir.
Karar tarafların kendilerine veya ikametgâhlarına tebliğ edilmedikçe icra
kabiliyetini kazanamamaktadır.
Taraflardan birisi mahkemeye gelmediği takdirde diğer taraf gıyaben hüküm
olunmasını istemeye yetkilidir. Bu şekilde verilen hükümler tebliğden itibaren 15
gün sonunda icra olunmaktadır.

F- Karara İtiraz

Nizâmnâme, Ticâret Mahkemelerinin kararlarına karşı taraflara itiraz hakkı
tanımıştır. Bu hak muhtelif şekillerde ve muhtelif adlarla kullanılır.
Nizâmnâmenin yedinci faslı (m. 74-84)148 gıyaben verilecek kararlara itirazın
şartlarını düzenlemiştir. 74. maddeye göre, taraflardan biri aleyhine gıyabında hüküm
verildiği takdirde, o kimse karara itiraz edebilecektir. 75. maddede, itirazın kararı
veren mahkemeye hükümden rücu’ etmesi için yapılacağı belirtilmiştir. 78. maddede
itiraz halinde gıyaben verilen hükmün icrasının durması ile ilgili konular
düzenlenmiştir. 80. maddede itirazın usulü anlatılmaktadır. 81. maddeye göre, itiraz

148

Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi, madde:74-84.
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üzerine taraflar mahkemeye davet edilir. 84. maddede, itiraz üzerine yargılamaya
tarafların gelmemesi halinde nasıl hüküm verileceği yer almaktadır.
Davet olunduğu halde mahkemeye gelmediği için aleyhinde gıyaben hüküm
verilmiş olan tarafın bu hüküm aleyhine yapacağı itirazdır. Bu itirazın gayesi
mahkeme ilâmının icrasına muhalefet ederek, mahkemenin bundan rücu etmesini
sağlamaktır. Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde yapılması lâzımdır.
Nizâmnâmenin sekizinci faslı (m. 85-93)149 davaya taraf olmayan ve kendisi
davaya dahil olmak için dilekçe vermiş olmayan üçüncü kişilerin mahkemenin
verdiği karardan zarar görmesi halinde başvuracağı yol olan “itirazü’l-gayr”
hakkındadır. Buna üçüncü şahsın itirazı denilebilir. 85. maddeye göre, üçüncü bir
şahıs kendi hakkına zarar veren bir karara itiraz edebilecektir. 89. maddede üçüncü
şahsın itirazının süresi düzenlenmektedir. 91. maddede üçüncü şahsın itirazının
mahkemenin verdiği hükmün icrasına etkisi düzenlenmiştir.
Bir davada taraf olmadığı halde mahkemece verilen hükmün hukukuna
müessir olduğu iddiasıyle üçüncü şahıslar tarafından yapılacak itirazlardır. 86. madde
ahkâmına göre iflâs hakkındaki ilâmlarla hakemler tarafından verilecek kararlar
dışında bütün kararlar için üçüncü şahısların itiraz hakları vardır.

5. ÖRNEK İSTATİSTİK CETVELLERİ

Taşra ticaret mahkemelerinin yıllık faaliyetlerini gösteren ayrıntılı raporlar
ilk kez m. 1867-1868 / h.1284 yılında Ticaret Nezareti’ne gönderilmiştir. Buradan

149

Usûl-ı Muhâkeme-i Ticâret Nizâmnâmesi, madde:85-93.
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da Sadaret’e sunulmuştur. Bu ayrıntılı raporların en ayrıntılı bilgi vereni elimizde
bulunan m. 1868-1869 / h. 1285 dönemine ait olan istatistik cetvelidir. Bu cetvelin
başlık bölümünde,“ Osmanlı ülkesinde bulunan tüm ticaret mahkemelerinin 1285 yılı
genel istatistik cetvelidir150” denilmektedir. Daha sonra genel açıklama bölümünde
ise,
“Zeyl-i Kanunname-i Ticaretin yetmiş birinci maddesi hükmü gereğince
Osmanlı ülkesinde bulunan ticaret mahkemelerinde görülen ve karara bağlanan
davalar hakkında ikinci defa olarak 1285 yılının istatistik cetvelleri Sadaret’e
sunulmak üzere hazırlanarak ekte takdim kılınmıştır. Bu cetveller seksendört yılı
cetvelleriyle karşılaştırıldığında, bunların daha mükemmel ve düzenli olduğu
gürülmektedir. 1284 yılında 89 olan ticaret mahkemelerinin sayıları bazı yerlerde
yeniden açılan ondört adet ticaret mahkemesi ile 1285 yılı sonunda yüzüçe ulaşması,
Osmanlı ülkesinde ticaret işlerinin yoğunlaştığına ve geliştiğine kanıt olarak
gösterilebilir151.” Denilmektedir.

150

BOA. T. MAT. 792/131. “Dersaadet’te ve memalik-i mahruse-i mülukanede bulunan bi’l-cümle

mehakim-i ticaret’in 1285 senesi istatistik cetvelidir.”
151

BOA.T. 792/133.“ Pişgah-ı Ali-yi Hazret-i Vekalet-penahiye

Zeyl-i Kanunname-i Ticaretin yetmiş birinci maddesi ahkamına tevfikan memalik-i mahruse-i hazret-i
padişahide bulunan mehakim-i ticarette fasl ü rüyet olunan deavi hakkında ikinci defa olarak 1285
senesinin istatistik cetvelleri dahi tanzim ve manzur-ı ali-yi hazreti sadaret-penahileri buyurulmak
üzere leffen takdim kılınmıştır. İşbu cetveller seksendört senesi cetvelleriyle tatbik olunduğu halde
daha ziyade mükemmel ve muntazam olduğu müsellem bulunmasıyla hülasasının arz ve beyanına
müsarat olunur. Şöyle ki 1284 senesinde memalik-i mahruse-i şahanede mevcut bulunan 89 adet
mehakim-i ticaretin ticaretce ehemmiyeti olan bazı mahallerde müceddeden ondört adet daha
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Bu açıklamadan da anlışalacağı üzere Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in 71.
maddesi hükmüne göre ticaret mahkemelerinde görüşülerek karara bağlanan davalar
hakkında ikinci defa olarak düzenlenen istatistik cetveli Ticaret Nazırı tarafından
Sadaret’e sunulmaktadır. Bu cetvelin bir önceki yıla göre daha mükemmel olduğu
belirtildikten

sonra,

89

olan

ticaret

mahkemesi

sayısının

103’e

ulaştığı

söylenmektedir. Yeni kurulan mahkemeler 1 yıldızla gösterilmektedir. Aşağıdaki
cetvel m.1868-1869 / h. 1285

yılı itibarıyla i’lam sayısı kırkın altında olan

mahkemeleri göstermektedir.

Mahkemenin Adı

İlam Sayısı

Mahkemenin Adı

İlam Sayısı

Sofya

38

Ergiri

19

İslimiye

34

Midili Adası

17

Kütahya

27

Gümüşhane

17

Ala’iye

25

Silistre

16

Urfa

24

Gelibolu

15

Tokad *

23

Mersin

12

Ermenek

23

Sinop

4

Niş

21

İstanköy Adası

4

Prizren

20

Menteşe

2

Cetvelde daha sonra, “ Adı geçen yüzdört adet ticaret mahkemesinden otuz
beşinin cetvellerini göndermediği ve sorumsuzluk ve kusurun sayısının 1868 yılında
arttığının gözlemlendiği, 1867’de cetvel göndermeyen mahkemenin yanına 1 yıldız,

küşadıyla 1285 senesi hitamında yüzüç adete reside olması memalik-i mahruse-i şahanede muamelat-ı
ticariyenin kesb-i terakki eylediğine bir delil addolunabilir.”
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aynı biçimde 1868’de de cetvel göndermeyenlerin yanına 2 yıldız konularak,
diğerlerinden ayrıldıkları” söylenmektedir.
Cetvelde 104 ticaret mahkemesinden söz edilmekle birlikte; Anadolu
bölgesinde 57, Rumeli bölgesinde 44 ve Afrika’da 2 adet ticaret mahkesi olduğunu,
toplamda da sayılarının 103 olduğunu görmekteyiz. Bunlardan 35 tanesinin
defterlerini göndermediği, bunların diğerlerinden ayrılması açısından bu sene defter
göndermeyenlerin yanına 1 yıldız, 1284 yılında da defter göndermemiş olanların
yanına 2 yıldız konulduğu belirtilmektedir. Aşağıda m. 1268-1869 / h. 1285 yılı
itibariyle

Osmanlı

Devleti’nde

faaliyette

bulunan

ticaret

mahkemeleri

yeralmaktadır152.
Vilayetin

Vilayetin Adı

sayısı

Mahkeme

Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu yerlerin adı

sayısı
Anadolu’da bulunan Ticaret Mahkemeleri

1

2

152

Aydın

Halep

4

5

1

İzmir

2

Aydın

3

Menteşe

4

Saruhan

5

Halep

6

Adana

7

Maraş *

8

Mersin

9

Urfa

BOA.T. 792/133.
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Vilayetin sayısı

Vilayetin Adı

Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu yerlerin adı

Mahkeme
sayısı

Anadolu’da bulunan Ticaret Mahkemeleri
3

4

5

6

7

8

Ankara

Bağdat

Diyarbekir

Erzurum

Hüdavendigar

Kastamonu

4

3

3

5

7

10

Ankara

11

Kayseri

12

Yozgat

13

Bağdat

14

Basra *

15

Musul **

16

Diyarbekir

17

Mamüratü’laziz

18

Mardin

19

Erzurum

20

Bayburt

21

Erzincan

22

Kars

23

Van *

24

Bursa

25

Ayvalık

26

Uşak

27

İzmit

28

Karahisar-ı sahip

29

Karesi

30

Kütahya

4 31
32
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Kastamonu
Bolu**

Vilayetin sayısı

Vilayetin Adı

Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu yerlerin

Mahkeme
sayısı

adı
Anadolu’da bulunan Ticaret Mahkemeleri

9

10

11

Konya

Sivas

Suriye

6

4

8

33

Kengiri**

34

Sinop

35

Konya**

36

Alaiye

37

Ermenek

38

Isparta

39

Niğde

40

Teke

41

Sivas

42

Amasya

43

Karahisar-ı Şarki

44

Tokat

45

Şam-ı Şerif

46

Beyrut

47

Dımaşk

48

Hama*

49

Humus*

50

Akka

51

Kudüs-ı Şerif

52

Nablus
2
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Vilayetin sayısı

Vilayetin Adı

Mahkeme Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu yerlerin adı
sayısı
Anadolu’da bulunan Ticaret Mahkemeleri

12

Trabzon

5

53

Trabzon*

54

Batum

55

Canik

56

Gümüşhane

57

Giresun

Afrika Kıt’asında Bulunan Ticaret Mahkemeleri
1

Trablusgarp

2

Bingazi**

2

1

108

Trablus*

Rumeli Kıt’asında Bulunan Ticaret Mahkemeleri

Vilayetin sayısı

Vilayetin Adı

Mahkeme sayısı

Ticaret Mahkemelerinin bulunduğu yerlerin
adı

1

2

Edirne

Cezayir-i

7

Bahr-i

6

Sefid

1

Edirne

2

İnöz *

3

İslimiye

4

Gelibolu

5

Gümülcine *

6

Filibe

7

Tekfurdağı

8

Kal’a-i Sultaniye

9

Sakız Ceziresi

10

Kıbrıs *

11

Midilli Ceziresi

12

Rodos **

13

İstanköy

3

Bosna

1

14

Bosna

4

Girit

3

15

Hanya

16

Kandiye **

17

Retimo (Resmo)

18

Rusçuk

19

Balçık

20

Şumnu

21

Köstence *

22

Lom **

23

Niş

24

Silistre

25

Sofya

26

Tırnova

27

Tolçi

28

Varna

29

Vidin

5

Tuna

13
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Vilayetin sayısı

Vilayetin Adı

Mahkeme

Ticaret Mahkemelerinin

sayısı

bulunduğu yerlerin adı
30

Ziştovi

6

Prizrin

1

31

Prizrin

7

Selanik

5

32

Selanik

33

Drama *

34

Manastır

35

Siroz

36

Üsküp *

8

İşkodra

1

37

İşkodra **

9

Yanya

6

38

Yanya

39

Ergiri

40

10

153

Dersaadet

Meclis 3

BOA.T. 792/134.
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Yenişehr-i Fenar *

41

Preveze

42

Tırhala

43

Kalos

44

Dersaadet153

Cetvelde istinafen görülen d’avaların ayrıntıları ve süreleri şu biçimde ifade
edilmektedir, “İstenilen cetvellerin düzenlenmesi hakkında mahkeme başkanları
tarafına bir yıldır her türlü ihtarın yapılmasına rağmen, görevini yerine
getirmeyenlere uygulanacak muamele daha sonra bakanlığa bildirilecektir154.
Vilayet Nizamnamesi gereğince istinaf mahkemelerinin sayısı yirmiüçe ulaştığı
halde, bunlara bağlı olan birinci derecedeki ticaret mahkemelerinin sayısı 81’dir.
Vilayet ticaret mahkemelerinin doğal istinaf mercii de Dersaadet Divan-ı İstinafı
olduğu bilinmektedir155.
İstinafen verilen 130 ilamın tasnifi aşağıdaki gibidir;
Onaylanan dava sayısı 57,
Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in 37. maddesi gereğince yetkisizlik ilanıyla
reddedilen dava sayısı 6,

154

BOA.T. 792/134, “Matlub olunan cetvellerin tanzimi hakkında rüesa-yı mehakime

taraf-ı bendeganemden bir senedir her türlü vesaya ve teshilat ve talimat-ı mümkine icra olunduğu
halde bazılarının bu suretle vuku’a gelen adem-i tekayyüd ve ihtimamları hukukça şayan-ı dikkat bir
uygunsuzluk olduğundan bu babda kusur etmiş ve hususuyla def’a-i saniye olarak ifa-yı vazife
etmemiş olan rüesa haklarında icap edecek muamelenin başkaca huzur-ı ali-i vekalet-penahilerine arz
ve takdim olunması mukarrardır.”
BOA.T. 792/134,“Vilayat Nizamnamesi ahkamınca Memalik-i Mahruse’de mehakim-i

155

istinafiyenin adedi yirmiüçe reside olup bunların dahil-i daire-i merbutiyetlerinde bulunan derece-i
ula mehakim-i ticareti dahi seksenbir olduğu halde vilayat mehakim-i istinafiyesinin her bir merkezi
vilayette zuhur eden deavi için derece-i ula mehakimi vezaifini dahi ifa ettikleri mehakim-i mezbure-i
istinafiye tarafından bidayeten verilen ilamatın istinafı dahi Dersaadet Divan-ı İstinafı’nda rüyet
olunduğu aşikardır.”
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Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in yetmişbeşinci ve Usul-ı Muhakeme Ticaret
Kanunu’nun Doksandördüncü maddelerine aykırı olmasından dolayı reddedilen
dava sayısı 36,
Yeniden düzenlenen dava sayısı 8,
Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in Otuzaltıncı maddesi ahkamınca istinafa
gerek görülmeyen dava sayısı 17,
Anlaşmalı karar verilen dava sayısı 3,
Yeniden görüşülmek üzere tekrar birinci derece mahkemelerine havale
kılınan dava sayısı 3,
Toplam 130 dava görüşülmüştür156.

156

BOA.T. 792/134, “Derece-i ula ve saniye davalarını rüyete memur olan yirmiüç

mahkemeden onyedisi istatistik cetvellerini tanzim edip bunlardan on adedi istinafen dahi rüyet-i dava
edip diğer yedisi yalnız bidayeten rüyet-i davaya devam ederek işbu on mahkemeden dahi otuzsekiz
adet ilam verilmesiyle bunlar Dersaadet Divan-ı İstinafı’ndan verilmiş olan doksaniki adet ilamata
ilave olundukta sene-i mezbure zarfında umumen ve kat’iyen verilen istinaf ilamatının miktarı
yüzotuza baliğ olmuş ve her birinin nev’ ve cinsi atide beyan olunmuştur.
Adet
57 Tasdiken verilen
6

Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in otuz yedinci maddesi ahkamınca adem-i salahiyet

ilanıyla fesholunan
36

Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in yetmiş beşinci

ve Usul-ı Muhakeme’nin Doksan

dördüncü maddelerine muhalefeti olmasıyla fesholunan
8 Tadil ve tashih olunan
17 Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in Otuzaltıncı maddesi ahkamınca istinafa gerek
görülmeyen
3 Sulhen verilen
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Bu yüzotuz ilamın yüzonbeşi yüzyüze onbeşi de gıyaben verilmiştir.
Ticaret mahkemelerinde bidayeten görüşülerek karar verilen ve istinaf
edilebilme koşullarına haiz dava miktarı 5146 olup, bunlardan 3916 adedi yani %
23.5’u İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne aittir.
İstinaf Mahkemesine havale olunan davalardan yalnızca Dersaadet Divanı İstinafı’na havale olunanlarının sayısı 270 davadan ibarettir. Bu davaların 110’u
1867 yılından devretmiştir. Kalan 160 istinaf davası ise 1868 yılında işleme
alınmıştır. Bu davalardan 92’si, yani oran olarak % 34’ü, Divan-ı İstinaf tarafından
karara bağlanmıştır. Bunlardan başka itiraz-ı ale’l-hükm ( Kişinin yokluğunda
verilen hükümler) üzerine 3, ve iade-i muhakeme ( hükmün iadesi ) üzerine yalnız 1
ilam verilmiştir157.”
Burada Dersaadet ve taşra istinaf mahkemelerinden verilen i’lam sayısı,
toplam görülen istinaf d’avası miktarı ve Divan-ı İstinaf’a havale olunan d’avalar

3 Müceddeden tetkik ve rüyet olunmak üzere tekrar birinci derece mahkemelerine havale
kılınan
Toplam 130.
157

BOA.T. 792/134,“İşbu yüzotuz ilamın yüzonbeşi muvacehen onbeşi de gıyaben

verilmiştir.
Ticaret mahkemelerinde bidayeten rüyet olunup bi’t-tabi kabil-i istinaf olan davaların
miktarı 5146 olup bunlardan 3916 adedi yani % 23.5’u İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne aittir.
İstinaf Mahkemesine havale olunan davalara gelince bunlardan yalnız Dersaadet Divan-ı
İstinafı’na havale olunanları malum olup miktarı 270 davadan ibarettir. Bu davadan da 110 adedi
geçen seneden kalarak geri kalan 160’ı 1285 yılında havale kılınmıştır. Bu miktardan Divan-ı
İstinaf’ın kat’iyen rüyet etmiş olduğu dava 92’ye yani % 34’e ulaşmış bulunarak bundan başka itiraz-ı
ale’l-hükm üzerine 3, ve iade-i muhakeme üzerine yalnız 1 ilam verilmiştir”
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hakkında ayrıntılı istatiki bilgiler verilmektedir. Bu verilere göre toplam istinaf
d’avalarının % 34’ünün İstanbul’da karara bağlandığını görmekteyiz.
Görülen davaların ne kadar zaman sürdüğü konusuna gelince yukarıda
açıklandığı gibi Dersaadet Divan-ı İstinafı tarafından görülen 92 davanın devam
süreleri aşağıdadır.
“Adet
1 Onbir günden yirmi güne kadar görüşülen
66 Kırk günden seksen güne kadar görüşülenler
35 Doksanbir günden yüzseksen güne kadar görüşülenler
16 Altı aydan dokuz aya kadar görüşülenler
8 On aydan oniki aya kadar görüşülenler
10 Bir senede iki seneye kadar görüşülenler
3 İki seneden üç seneye kadar görüşülenler
1 Dört seneden beş seneye kadar görüşülenler
Vilayetlerdeki

birinci

derece

mahkemelerde

görüşüldükten

sonra

Dersaadet’e istinaf olunan muhtelit davalardan m.1869/h.1285 yılı için İstanbul
Ticaret Mahkemesi’nde yalnızca 1 dava görüşülmüştür158.”
Karara bağlanan toplam 92 adet istinafen görülen d’ava süresi 1 gün ile 5 yıl
arasındadır.
Eski ve yeni olmak üzere m. 1868-1869 /h.1285 yılında genel olarak ticaret
mahkemelerinde görülen d’ava miktarının 15674’e ulaştığını gösteren müfredat
cetveli aşağıdaki gibidir159.

158

BOA.T. 792/134.
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Mahkemelerin Adları

Geçen Yıldan Kalan 1285’te Kaydedilen
Davalar

1285’te Görüşülen

Davalar

Davalar

Anadolu Mahkemeleri

681

5776

6457

Rumeli Mahkemeleri

538

3369

3907

Vilayet Mah. Toplamı

1219

9145

10364

2230

3080

5310

3449

12225

15674

Mahkeme-i

Dersaadet

(3

Meclis)

Genel Toplam

M. 1868-1869 /h. 1285 yılında görüşülen dava miktarı 8326 olup ayrıntıları
aşağıdaki gibidir160:
Yüz yüze verilen İlamlar Gıyabi ilamlar
Mahkemelerin Adları

1.Derece

İstinafen

1.Derece

İstinafen

Anadolu Mahkemeleri

2797

1618

43

20

4479

Rumeli Mahkeleri

988

1330

87

63

2468

3786

2948

130

83

6947

1115

127

115

22

1379

4901

3075

245

105

8326

Vilayet Mah. Toplamı

TOPLAM

Mahkeme-i Dersaadet

Genel Toplam

159

BOA.T. 792/135.

160

BOA.T. 792/135.
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Aşağıdaki cetvel iddia veya hüküm olunan meblağa nispetle m. 1868-1869/
h. 1285 yılı zarfında görülen 8326 davadan elde edilen gelir ve davaların önem

Hükümolunan meblağ

İddia olunan meblağ

Toplam

Sulhen çözülen

Havale edilen

Reddedilen

Kabul edilen

Mahkemelerin Adları

derecesini gösterir161.

Anadolu Mahkemeleri

3207 398 652

222

4479 27207312 19678891

Rumeli Mahkeleri

1857 187 187

195

2468 18337570 13853097

Vilayet Mahkemeleri Toplamı

5064 627 839

417

6947 45544892 33531988
1

Mahkeme-i Dersaadet (3 Meclis) 959

208 186

26

6
Genel Toplam

161

6023 835 1025

1379 21498295 18599629
8

443

BOA.T. 792/135.
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8326 67043187 52131617

Osmanlı Devleti’nde bulunan ticaret mahkemelerinde m. 1868-1869/
h.1285 yılı zarfında görüşülen davadan 7043 adedi yani % 84.5’u Osmanlı Devleti
tebaası arasında ve 1283’ü de yani % 15.5’u da Osmanlı tebaasıyla yabancı
uyruklular arasında gerçekleşmiştir.

Davacı ve davalısı Osmanlı tebaasından olanların davalarını gösteren

Hüküm olunan meblağ

İddia olunan meblağ

Toplam

Sulhen çözülen

Havale edilen

Reddedilen

Kabul edilen

Mahkemelerin Adları

cetvel162:

Anadolu Mahkemeleri

2790 362

556

191 3899 19455848 14235986

Rumeli Mahkemeleri

1535 205

171

169 2080 14489914 10745040

Vilayetler Toplamı

4325 567

727

360 5979 33945772 24981026

Mahkeme-i Dersaadet

742

145

157

20

Genel Toplam 5067 712

884

380 7043 47887823 35501628

1064 13942061 10520602

Osmanlı uyruğundan olanlarla yabancı devletler uyruğundan olanlar
arasındaki davaları gösteren cetvel163:

162
163

BOA.T. 792/135.

BOA.T. 792/135.
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Hüküm olunan meblağ

İddia olunan meblağ

96

31

580

7751464

5442905

Rumeli Mahkemeleri

322

24

16

26

388

3847766

3108057

Vilayetler Toplamı

739

60

112

57

968

11599130 8850926

Mahkeme-i Dersaadet

217

63

29

6

315

7556234

123

141

63

1283 19155374 16629989

Genel Toplam 956

Havale edilen dava

36

Reddedilen

417

Kabul edilen

Toplam

Sulhen çözülen dava

Mahkemelerin Adları
Anadolu Mahkemeleri

8079029

Yukarıda Osmanlı Devleti uyruğundan olanlar arasında gerçekleşen davalar
sonucunda verilen 7043 ilamın 3869’u yüzyüze ve 30 adedi gıyaben verilerek
Anadolu bölgesindeki ticaret mahkemelerine, ve 1957’si de yüzyüze ve 123’ü
gıyaben olmak üzere Rumeli bölgesindeki ticaret mahkemelerine ait olduğundan
toplam olarak vilayetler ticaret mahkemelerinden yüzyüze verilen ilamın miktarı
5826 ve gıyaben hükmolunan davanın miktarı da 153’e ulaştığı halde Dersaadet
Ticaret Mahkemesi’nin 3 meclisi tarafından yüzyüze 946 ve gıyaben 118 ilam
verildiğinden bu surette yüzyüze verilen ilamların toplamı 6772 ve gıyaben verilmiş
olanların toplamı da 271’e ulaşmıştır.
Karma davalar hakkında verilen 1283 ilama gelince bunlardan 547’si yüzyüze
ve 33’ü gıyaben verilerek Anadolu bölgesi ticaret mahkemelerine ve 361’i de
yüzyüze ve 27’si gıyaben olmak üzere Rumeli bölgesi ticaret mahkemelerine ait
olduğundan vilayetler ticaret mahkemelerinde yüzyüze görülen davaların miktarı
908’e ve gıyaben hükmolunanların miktarı da 60’a ulaştığı gibi, Dersaadet Ticaret
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Mahkemesi’nde yüzyüze bakılan davaların miktarı 296 ve gıyaben hükmolunanlar da
19’dan ibaret olarak bu biçimde karma davalardan yüzyüze hüküm verilenlerin
toplamı 1204 ve gıyaben hükmolunanların toplamı 79’a ulaşmıştır.
Karma davalardan m.1867-1868 /h.1284’te karara bağlanan 1104 davadan
gıyaben hükmolunanların miktarı 44 olduğundan, bu miktar m.1868-1869 /h.1285
yılında verilen gıyabi hüküm miktarından fazla olduğu görülmüş ve ticaret
mahkemelerinde bu gıyabi hükümlerin verilmesine İngiltere, Fransa, İtalya ve
Yunanistan sefaretleri de olur vermişlerdir.
Dava miktarının m.1868-1869/ h.1285 yılında m.1867-1868 /h.1284 yılına
oranla oldukça arttığını görmekteyiz. Çünkü m. 1867-1868/ h.1284 yılında istatistik
cetvellerini göndermiş olan 63 ticaret mahkemesinde görüşülen dava miktarı 12.635
ve karara bağlanan dava da 7.945 ibaret iken m.1868-1869/ h.1285’te görüşülen dava
15.674 ve karar bağlanan dava da 8.326’ya ulaşmış olduğundan m.1867-1868
/h.1284 yılına oranla % 24 ve karara bağlanan dava için de % 4.5 oranında fazla
olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde vilayetin
diğer mahkemelerine havale olunan ticaret davaları yukarıda belirtilen dava
miktarlarına dahil değildir.
Bununla birlikte Dersaadet Ticaret Mahkemesi’ni oluşturan 3 mecliste
görüşülen dava miktarı 1379’a ulaşmış, halbu ki m.1867-1868/h.1284 yılında
Ticaret-i Bahriye Meclisi ile beraber Dersaadet Ticaret Mahkemesi 4 meclisten ibaret
bulunduğu halde yalnız 1104 dava görüşebilmiştir.
Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nin 3 meclisinde görüşülen davaların miktarı
geçen yıldan kalma olarak 2230 ve 1285 senesi zarfında havale olunmuş olanların
miktarı olmak üzere 3080 davadan ibaret ve karara bağlanan davanın miktarı 1379’a
yani % 26’ya ulaşmış olup, 1284 senesine nisbetle 1285 senesinde görülen davalar
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miktarınca gerçi % 32 fazla zuhur ettiği açık ise de meclislere havale olunup
görüşülmesi lazım gelen dava miktarı göz önüne alındığında % 5 noksan zuhur etmiş
olacağından bu da Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nce görülen dava miktarının
artışına tanıklık etse de, bu artışın günden güne artması ile ileride 3 meclisten oluşan
mahkemenin yetersiz kalacağı açıktır. Geçen seneden kalan 2230 davadan en az 100
adedinin

Ticaret-i

Bahriye

Meclisi’ne

ait

bulunduğu

ve

taşra

ticaret

mahkemelerinden deniz ticareti ile ilgili davaların görülmesi için bir özel meclis
olarak yalnızca Selanik Ticaret Mahkemesi bulunmaktadır. Bu mahkemede m.18681869 /h.1285 yılında görülen tüm davaların miktarı 89 davadan ve hüküm olunan
meblağ da 688.030 kuruştan ibaret bulunduğu halde Ticaret-i Bahriye Mahkemesi
6.102 kuruştan ibaret yalnız iki dava görüştüğünden, artık Selanik’te deniz ticareti
için bir özel meclis bulundurulmasına gerek kalmamıştır.
Osmanlı Devleti’nde bulunan ticaret mahkemelerinin verdiği 8.326 ilam
gereğince hükmolunan meblağ 52.131.167 kuruşa ulaşıp, bu miktardan 19.678.891
kuruşu Anadolu’da bulunan ticaret mahkelerine,13.853.097 kuruşu Rumeli bölgesi
mahkemelerine ve 8.599.629 kuruşu da Dersaadet Ticaret Mahkemesi’ne aittir164.

Hükmolunan Meblağa Göre Mahkemelerin Önem Dereceleri Cetveli165:

164

BOA.T. 792/136.

165

BOA.T. 792/137.
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Derece No:

Mahkemenin

Hükmolunan

Adı

Meblağ

1

Dersaadet

18.599.629

2

İzmir

3

Derece No:

Mahkemenin

Hükmolunan

Adı

Meblağ

16

Selanik

668.030

3.782.809

17

Rusçuk

659.322

Hanya

1.751.944

18

Yanya

656.009

4

Bağdat

1.513.024

19

Filibe

648.252

5

Teke

1.277.755

20

Bursa

642.004

6

Varna

1.179.588

21

Sakız

624.327

7

Beyrut

1.113.557

22

Vidin

618.882

8

Halep

1.074.602

23

Ritmo

596.807

9

Adana

1.012.609

24

Tolçi

523.859

10

Aydın

946.523

25

Edirne

509.189

11

Isparta

885.410

26

Manastır

501.475

12

Siroz

849.736

27

Kudüs

477.132

13

Şam

837.369

28

İzmit

455.273

14

Erzurum

817.056

29

Tekfurdağı

428.382

15

Karahisar

716.519

30

Midilli

425.831
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Derece No:

Derece No: Mahkemenin Adı

Mahkemenin

Hükmolunan

Hükmolunan

Adı

Meblağ

31

Balçık

415.297

52 Yozgat

190.270

32

Kalos

390.778

53 Kütahya

127.436

33

Saruhan

373.841

54 Amasya

120.828

34

Şumnu

360.338

55 Kal’a-i Sultaniye

115.990

35

Diyarbekir

349.578

56 Tokat

104.788

36

Bosna

335.268

57 Urfa

103.918

37

Nablus

324.166

58 Ergiri

92.509

38

Ayvalık

321.498

59 Ala’iye

84.245

39

Tırhala

285.691

60 Mersin

79.929

40

Sofya

276.184

61 Prizrin

57.053

41

Ankara

273.023

62 Gümüşhane

55.985

42

Preveze

269.383

63 Silistre

49.386

43

Karesi

239.851

64 Niş

48.535

44

Erzincan

236.179

65 Gelibolu

44.910

45

Canik

231.145

66 Ermenek

23.948

46

Tırnova

225.460

67 Sinop

21.653

47

İslimiye

223.359

68 Menteşe

21.000

48

Niğde

221.815

69 İstanköy

1.300

49

Mardin

219.103

50

Sivas

207.499

51

Giresun

195.460

Meblağ
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KARMA DAVALARIN CETVELLERİ

Yabancı Uyrukluların Osmanlı Uyruklulara Açtıkları Dava Sayısını Gösteren

Toplam

Hükmolunan

Sulhen
Çözülen
Davalar

Havale Edilen
Davalar

Reddedilen

Mahkemelerin Adları

Kabul Edilen

Cetvel166

Meblağ

Anadolu Mahkemeleri

334

26

66

28

454

4.586.894

Rumeli Mahkemeleri

240

16

13

18

287

2.456.905

Vilayet Mahkemeleri

574

42

79

46

741

7.043.799

Dersaadet Ticaret Mahkemesi

143

31

17

6

197

7.238.700

717

73

96

52

938

14.282.499

Genel Toplam

Osmanlı Uyrukluların Yabancı Uyruklulara Açtıkları Dava Sayısını Gösteren
Cetvel167

166

BOA.T. 792/137.

167

BOA.T. 792/137.
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Reddedilen

Toplam

87

10

30

3

126 856.011

Rumeli Mahkemeleri

82

8

3

8

101 651.152

Vilayet Mahkemeleri

166

18

33

11

227 1.507.163

Dersaadet Ticaret Mahkemesi

74

32

12

-

118 840.327

239

50

45

11

345 2.347.490

Genel Toplam

Havale
Edilen
Davalar

Anadolu Mahkemeleri

Kabul
Edilen

Sulhen
Çözülen
Davalar

Mahkemelerin Adları

Hükmolunan
Meblağ

Yukarıdaki tabloları incelediğimizde ticari nitelikteki davalarda yabancıların
Osmanlı tebaasına karşı açtıkları dava sayısının yaklaşık olarak Osmanlı tebaasının dört
katı olduğu görülmektedir. Bu durum Osmanlı tebaasının ticari faaliyetlerdeki etkinliğinin
azlığını gösterdiği gibi, ticaret yaşamına yabancı tüccarların egemenliğini de ifade eder.
Diğer yandan Osmanlı tüccarının karma mahkemelerde hukukunu koruyamadığı ve
davaların çoğunun yabancı tüccarlar lehine sonuçlandığını göstermektedir.
Vilayet mahkemeleri toplamda İstanbul Ticaret Mahkemesi’nin aşağı yukarı
dört katı kadar daha fazla davayı görüşerek karara bağlamasına karşın, dava
sonucunda ortaya çıkan meblağ bakımından İstanbul ile vilayetler hemen hemen aynı
oranlarda hükümler vermiştir. Bu da sermaye birikiminin daha çok İstanbul’da
olduğunu göstermektedir.
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Ticaret Mahkemelerinin Hüküm Verdikleri Para Miktarı ve Gördükleri
Dava Sayılarına Göre Önem Dereceleri Cetveli168

Hükmolunan

Hükmolunan

Meblağa Göre Davaya Göre

Hükmolunan
Dava Sayısı

Mahkemenin Adı
Meblağ

Mahkemenin

Mahkemenin

Derecesi

Derecesi

Dersaadet

8.079.027

315

1

1

İzmir

1.620.468

80

2

3

Beyrut

800.964

35

3

9

Halep

516.427

107

4

2

Şam

359.080

28

5

10

Erzurum

334.441

25

6

12

Midilli

333.202

6

7

25

Filibe

329.370

13

8

21

Aydın

285.485

42

9

5

Edirne

270.219

24

10

13

Hanya

250.498

23

11

14

Bağdat

247.090

47

12

4

168

BOA.T. 792/138.
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Hükmolunan
Mahkemenin Adı

Hükmolunan
Meblağ

Dava Sayısı

Hükmolunan

Meblağa Göre Davaya Göre
Mahkemenin

Mahkemenin

Derecesi

Derecesi

Sakız

245.090

38

13

8

Bursa

223.150

40

14

6

Teke

201.166

35

15

9

Balçık

199.232

40

16

6

Kudüs

193.688

26

17

11

Tolçi

170.989

18

18

18

Ayvalık

168.120

39

19

7

Rusçuk

166.729

14

20

20

Adana

160.478

10

21

23

Selanik

154.246

22

22

15

Kalos

146.134

18

23

18

Şumnu

111.040

13

24

21

Siroz

104.314

5

25

26

Saruhan

100.265

16

26

19

Varna

94.423

16

27

19

Yanya

85.005

14

28

20

Diyarbekir

84.630

6

29

25

İslimiye

80.630

3

30

27

Tekfurdağı

77585

22

31

15

Kal’a-i Sultaniye

65.917

28

32

10

Preveze

54.383

20

33

17
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Mahkemenin Adı
Manastır
Isparta
Vidin
Gelibolu
Karesi
İzmit
Canik
Tırhala
Ritmo
Bosna
Mersin
Tokat
Amasya
Ala’iye
Sofya
Giresun
Ankara
Tırnova
Sivas

Hükmolunan
Meblağ

Dava Sayısı

44.524
35.099
35.000
33.806
28.720
27.825
20.358
19.795
17.102
13.493
12.120
8.472
7.634
3.908
3.780
1.457
1.050
313
-

8
1
3
5
13
3
8
3
8
21
3
3
1
1
2
2
7
1
2

Hükmolunan
Meblağa Göre
Mahkemenin
Derecesi
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Hükmolunan
Davaya Göre
Mahkemenin
Derecesi
23
29
27
26
21
27
23
27
23
16
27
27
29
29
28
28
24
29
28

Bu yıl; Menteşe, Urfa, Yozgat, Mardin, Erzincan, Kara Hisar-ı Sahip,
Kütahya, Sinop, Ermenek, Niğde, Nablus, Gümüşhane, İstanköy, Silistre, Prizrin,
Niş ve Ergiri Ticaret Mahkemeleri karma nitelikte dava ilamı vermemişlerdir169.

169

BOA.T. 792/138.
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Ülkeler Bazında Yabancı Uyrukluların Osmanlı Uyruğundan Olanlara

K.Alman
Amerikan
İngiliz
Avusturyalı
Belçikalı
Danimarkalı
İspanyol
Fransız
Yunan
Flemenk
İtalyan
İranlı
Rus
Rumen
Diğerleri

395.163
122.097
1230485
2884128
65.691
11.200
22.114
3869347
2219142
500.235
1051485
527.990
1277242
35.000
180.880

36
3
55
88
3
3
2
112
177
8
58
62
75
2
33

1
1
6
14
7
21
5
9
10
-

1
1
10
15
1
3
15
10
16
12
11
2

1
1
6
3
1
5
14
7
7
8

Toplam

Sulhen Çözülen Dava

Havale Edilen Dava

Reddolunan Dava

Kabul Edilen Dava

Davacının Uyruğu

Hükmolunan Meblağ

Açtıkları Dava Sayısını Gösteren Cetvel 170

39
3
77
120
4
6
3
139
222
8
79
90
103
2
43

Hükmolunan
Meblağa Göre
Mahkemeni
Derecesi

9
14
5
2
11
15
13
1
3
8
6
7
4
12
10

Hükmolunan
Davaya Göre
Mahkemenin
Derecesi

9
13
7
3
12
11
13
2
1
10
6
5
4
14
8

Yabancı uyrukluların Osmanlı uyruğundan olanlara açıktıkları dava sayısına
ve bu davaların sonucunda hüküm olarak verilen para miktarına baktığımızda 1868-
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1869 yılı itibariyle Osmanlı Devleti ile ticaret hacmi en geniş olan ülkeler arasında
sırasıyla Fransa, Avusturya, Yunanistan, İngiltere, Rusya ve İtalya’yı görmekteyiz.
Ülkeler Bazında Osmanlı Uyrukluların Yabancı Uyruğundan Olanlara

K.Alman
Amerikan
İngiliz
Avusturyalı
Danimarkalı
İspanyol
Fransız
Yunan
Flemenk
İtalyan
İranlı
Rus
İsveçli
Diğerleri

5.409
131.184
403.866
874
2.592
315.320
525.066
10.000
259.567
288.613
208.121
196.878

5
7
25
1
2
27
77
1
26
17
21
30

1
1
5
5
4
12
12
6
4
-

1
1
5
4
1
3
4
10
8
6
1
1

4
1
2
1
1
1

Toplam

Kabul
Edilen
Dava
Reddoluna
n Dava
Havale
Edilen
Dava
Sulhn
Çözülen
Dava

Davalının
Uyruğu

Hükmolun
an Meblağ

Açtıkları Dava Sayısını Gösteren Cetvel171

7
2
17
38
2
2
35
95
1
49
31
31
1
34

Hükmolunan
Meblağa Göre
Mahkemeni
Derecesi
10
13
8
2
12
11
3
1
9
5
4
6
13
7

Hükmolunan
Davaya Göre
Mahkemenin
Derecesi
8
9
7
3
9
9
4
1
10
2
6
6
10
5

Genel olarak Ticaret Mahkemelerinde görülen karma davalar ile Osmanlı
uyruklular arasında gerçekleşen davalar % 18 ve yalnız Dersaadet Ticaret
Mahkemesi’nde karara bağlananlar %29.5 oranında olup, halbuki geçen sene

171
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Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nde görülen davanın nispeti %23’ten ibaret olmasıyla
karma davalarda artış olduğu gözlenmektedir.
Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nden itiraz-ı ale’l-hükm ve mahkemenin iadesi
biçiminde verilen ilamların sayısı biliniyorsa da diğer mahkemelerden bu tarzda
verilen hükümlerin miktarı hakkında bilgi edinilememiştir şöyle ki m.1868/
h.1284’de gıyaben verilen hükümler aleyhinde yalnızca 2 itiraz meydana gelmişken,
m.1869 /h.1285 yılında bu gibi itirazların sayısı 27’ye ulaştığından itiraz edilen dava
miktarının artmasının nedeni gıyaben verilen hüküm miktarının artmasındandır.
Mahkemenin iadesi biçiminde verilen ilamlara gelince bunların miktarı geçen
sene yalnızca 2 ilamdan ibaret iken 1869 yılında sayısı 15’e ulaşarak genel olarak
son aşamada verilen ilamların miktarı ile kıyaslandığında % 5 oranına geldiğini
görmekteyiz.
Dersaadet Ticaret Mahkemeleri içinde davaların hızlıca görülmesi konusunda
Üçüncü Meclis birinci sırada, İkinci Meclis ise son sırada bulunduğu ve Osmanlı
uyruklular arasında meydana gelen davaların 2 numaralı cetvelde gösterildiği gibi m.
1870 /h. 1286 senesi Mart’ı başlangıcından itibaren vilayet ticaret mahkemelerinde
görüşülmek için bekleyen davalardan 1978’i Anadolu bölgesinde bulunan
mahkemelere ve 1439’u Rumeli bölgesi mahkemelerine ve 3931 de Dersaadet
Ticaret Mahkemesi’ne ait olarak umumen elde olan davaların toplamı 7348 davadan
ibaret bulunmuştur.
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Ticaret Nezareti’ne istatistik cetvelini göndermiş ticaret mahkemelerinde m.

TOPLAM

meye Gelen

FeshiyleMahke

Konkortadonun

Resmen

Üzerine

Dilekçesi

Alacaklının

Üzerine

Dilekçesi

Adı

1285’deki İflas Miktarı

Müflislerin

Mahkemenin

Mart 1285 öncesi İflas Miktarı

1868-1869 /h. 1285 yılında verilmiş bulunan iflasların sayısı 643’e ulaşmıştır172.

Anadolu Mahkemeleri

130

66

14

3

4

15

Rumeli Mahkemeleri

45

115

45

9

2

16

Vilayetler Toplamı

175

181

57

12

6

31

Dersaadet Mahkemesi

159

46

4

-

3

12

334

226

61

12

9

43

TOPLAM

Anadolu bölgesi ticaret mahkemelerinden Menteşe, Saruhan, Ankara,
Diyarbekir, Mardin, Erzincan, Ayvalık, Karahisar-ı Sahip, Karesi, Sinop,
Alaiye,Ermenek, Isparta, Niğde, Teke, Nablus, Tokat ve Gümüşhane’de m. 1869/
h.1285yılında iflasa ilişkin dava mahkemelerde görülmediği gibi Rumeli bölgesinde
yer alan mahkemelerden Gelibolu, Tekirdağ, Kal’a-i Sultaniye, İstanköy, Hanya,
Ritmo ( Resmo ), Silistre, Prizrin, Manastır, Ergiri, Tırhala ve Kalos mahkemelerinde
de görülmemiştir.

172

BOA.T. 792/140.

131

Yukarıda yazdığımız iflas olaylarından Anadolu bölgesi mahkemelerinde
halihazırda görüşülenlerden 181’i kişilere ve 34’ü şirketlere ve Rumeli bölgesi
mahkemelerinde görüşülenlerden de 196’sı kişilere ve 20’si de şirketlere ait olduğu
halde Dersaadet Ticaret Mahkemesi’nin iflaslara ilişkin gördüğü dava sayısı 185’i
kişilere ve 27’si de şirketlere aittir.
Ticaret mahkemelerinde m. 1868-1869/h. 1285 yılında görülen iflas
davalarının miktarı 232 olup, bu miktar genel olarak meydana gelen iflas sayısının %

Konkordato ile
gerçekleşen
iflaslar

Alacaklıların
istediği iflaslar

Malvarlığının
gideri
karşıladığı
iflaslar

İflas hükmünün
kaldırıldığı
iflaslar

TOPLAM

36’sına karşılık geldiğini aşağıdaki cetvelde görmekteyiz 173.

Anadolu Mahkemeleri

61

28

4

1

94

Rumeli Mahkemeleri

82

43

-

-

125

Vilayetler Toplamı

143

71

4

1

219

Dersaadet Ticaret Mahkemesi

7

4

1

1

13

TOPLAM

150

75

5

2

232

Mahkemenin Adı

Yukarıda sözedilen iflas davalarından yalnızca 2’sinin hileli iflas olduğu
saptanmıştır.
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Aşağıda gösterilen cetvel m.1868-1869/h.1285 yılı içerisinde görülen iflas
davalarında tahakkuk eden borç miktarını ve borçların önem derecesini gösterir174.

İstenilen miktar

100-250.000

250-550.000

550.000’den
fazla

Taşınmaz
Eşya Değeri

Taşınır Eşya
Değeri

İmtiyazlı
Borçlar

Senetli borçlar

94
125

53
76

71
22

11
19

9
6

4
2

201942
518149

2665511 85503
3196445 388369

7126
42138

24152842
8445069

129
4

39
2

30
5

16
2

6
-

720091
-

5861956 433872
2782575 4181

49264
35085

32597911
1938670

133

41

35

18

6

720091

8644531 478053

84349

34536581

219
Vilayetler Toplamı
13
Dersaadet Ticaret Mahkemesi
TOPLAM

232

Rehin ile olan
Borçlar

5-10.000

Anadolu Mahkemeleri
Rumeli Mahkemeleri

50.000
Kuruşakadar

Mahkemenin Adı

Borçun miktarı

İflas Miktarı

Borçun önem derecesi

Yukarıda belirtildiği gibi iflas davalarında istenilen miktar 9.300.622 Kuruş
iken, borç miktarı da 35.098.983 Kuruşa ulaşmasıyla, talep edilen ile borç miktarı
oranı %26 dolaylarında bulunmuş ise de, bazı mahkemelerin cetvellerinde taşınmaz
eşyaların değerleri açıklanmamış olmasından dolayı ulaştıkları miktar cetvelde
gösterilen talep miktarına dahil edilemediğinden, yukarıda söz edilen oranın nesnel
olarak belirlenebilen en yakın miktar olduğu kabul edilebilir.
İtibarları iade edilen iflas edenlerin toplamı 9’dur. Bu iflas ilamlarının 7’si
Anadolu bölgesinde bulunan ticaret mahkemeleri, 1’i Rumeli bölgesi ticaret
mahkemeleri ve diğer 1’i de Dersaadet Ticaret Mahkemesi tarafından verilmiştir.

174
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Mart m.1869-1870 /h. 1286 yılından itibaren aynı sene içerisinde meydana
gelen iflas miktarı toplam olarak 411 olup bunlardan 21’i Anadolu, 91’i Rumeli
mahkemelerine ve 212’si vilayetler ticaret mahkemesine ve 199’u da Dersaadet
Ticaret Mahkemesi’ne aittir.
Genel olarak m.1868-1869 /h. 1285 yılında tüm ticaret mahkemelerinde
görülen davalar hakkında istatistik yöntemi ile elde edilen verilere göre Osmanlı
Devleti’nde ticaret faaliyetlerinin gitgide artmakta olduğu, bunun sonucu olarak da
meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için ticaret mahkemelerine yoğun bir
müracaatın olduğu görülmektedir.
Yabancı devlet uyruğundan davalı ve davacı olarak açılan dava sayısını,
hükmolunan meblağ, hükmü veren mahkeme ve dava sonucunu gösteren cetveller
aşağıdadır175.

175

Altıncı cetvel. BOA.T. 792/162.
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Kuzey Almanya

Sulhen
Çözülen

TOPLAM

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

2
1
1
3
3
3
2
14
1
1
1
4

1

1

1
-

2
1
1
3
4
3
2
14
1
1
1
6

Halep
Beyrut
Rusçuk
Dersaadet

1200
2326
3662

1200
801
3408

Toplam

428796

395163

36

1

1

1

39

Toplam

7188 409

TOPLAM

Havale Edilen

25900
7634
2560
104000
11000
10941
4716
81807
46000
85619
4450
20536

Kabuledilen
Dava
Reddedilen
Dava
Havale Edilen
Sulhen
Çözülen

Reddedilen
Dava

25900
7634
2860
104000
28900
10941
4716
86051
46000
85619
4450
31725

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen
Dava

Davalı Sıfatıyla

Halep
Amasya
Balçık
Beyrut
Bursa
Hanya
Şumnu
Kudüs
Filibe
İzmir
Kalos
Dersaadet

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Davacı Sıfatıyla

1
1
1
2

-

2
1
2
2

5 1 1 -

7

1
-

1
-

Amerika176

176

-

3

Dersaadet 2200 -
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TOPLAM

-

Kabuledilen
Reddedilen
Havale Edilen
Sulhen
Çözülen

Ticaret
Mahkemesinin
adı

-

Hükmolunan
Meblağ

TOPLAM

Edilen
İddia
Meblağ

Sulhen
Çözülen

3

Havale Edilen

12297

Davalı Sıfatıyla

Reddedilen
Dava

12297

Kabuledilen
Dava

Hükmolunan
Meblağ

Şam

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

-

2

1 1 -

İngiltere177

177

10 6 6

77

TOPLAM

1

Reddedilen
Havale Edilen
Sulhen
Çözülen

5

1
2
16
2
16
2
2
2
1
3
1
4
3
3
1
1
3
1
6
1
-6 -

Kabuledilen

4
1
1
-

Hükmolunan
Meblağ

6
2
1
1
-

Edilen
İddia
Meblağ

2
1
1
1
-

Ticaret
Mahkemesinin
adı

1
2
10
2
8
2
1
2
1
3
1
4
1
2
1
1
1
1
5
1

TOPLAM

1556341 1230485 55

Sulhen
Çözülen

Toplam

Havale Edilen

36000
6543
131195
33150
44890
27626
21727
1122
16836
43720
28469
10518
1119
15570
32200
1000
441330
1070
336500

Reddedilen
Dava

36000
5961
138258
33150
44890
159013
69532
21727
1122
16836
1643
52228
38469
10438
4474
21000
112200
1000
469330
1070
319000

Davalı Sıfatıyla

KabuledilenDa
va

Hükmolunan
Meblağ

Adana
Aydın
Halep
Edirne
Bağdat
Beyrut
Bursa
Hanya
Şumnu
K.Sultaniye
Gelibolu
Kudüs
Manastır
Preveze
Ritmo
Rusçuk
Selanik
Saruhan
İzmir
Tırhala
Dersaadet

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Davacı Sıfatıyla

Halep
Beyrut
Şam
K.Sultaniye
Selanik
İzmir

47514
23000
115000
1125
47970
1200

47514
23000
115000
47970
1200

3
1
1
1
1
1

-

8
1
1
1
1
1

Toplam

139809

131184

7

5 5 -
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5
-

-

17

Avusturya178

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen

14892
3000
28500
102728
85688
149550
334844
1502
20798
42200
9100
3500
76340
2450
6000
168033
4525
2000
20575
57480
15555
162767
2780
314
32530
17300
10000
4830
767099

170
3000
22500
12476
85688
108453
111244
1502
16508
12200
9100
3500
30294
333202
6000
167623
3510
1445
20525
3463
15555
150518
2780
314
32430
15500
4713
1709915

1
1
1
9
4
2
10
2
5
2
1
1
1
2
1
7
1
2
3
1
1
5
1
1
5
1
1
16

1
1
1
1
1
2
1
6

1
6
1
1
1
5

1
1
1
-

1
2
2
17
4
3
11
2
5
4
1
1
2
2
1
7
1
2
3
2
1
8
1
1
5
2
1
1
27

Halep
Edirne
Beyrut
Bosna
Şam
Şumnu
Ritmo
Tekirdağ
Rusçuk
İzmir
Tolçi
Varna
Dersaadet

51715
40100
931
5000
84678
1409
700
19100
57060
11000
17789
528587

42271
40100
814
84668
1409
800
18200
51980
9318
17073
137233

4
2
3
2
1
1
1
3
1
7

1
1
3

Toplam

146880

2884128

88

14

15 3

120

Toplam

818069

403866

25

5 4 4 8

178
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-

Reddedilen
Havale Edilen
Sulh olan
TOPLAM

TOPLAM

Havale Edilen

Sulh olan

Kabuledilen
Dava
Reddedilen
Dava

Aydın
Halep
Edirne
Bosna
Beyrut
Bursa
Şam
Sakız
Şumnu
K.Sultaniye
Diyarbekir
Canik
İslimiye
Midilli
Manastır
Filibe
Preveze
Tekfurdağı
Rusçuk
Selanik
Siroz
İzmir
Sofya
Tırnova
Tolçi
Varna
Vidin
Yanya
Dersaadet

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Hükmolunan
Meblağ

Davalı Sıfatıyla

Edilen
İddia
Meblağ

Davacı Sıfatıyla

1
1
1
1

2
1
1
-

1
6
3
3
1
2
1
2
1
2
3
2
11

Kabuledilen

K.Sultaniye 13700
Dersaadet
20950
22114
2

Toplam

22114

2

34650

179
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1
1
2

-

1-

3
Dersaadet 1978

138
TOPLAM

-

-

TOPLAM

4

Sulh olan

3
-

Sulh olan

-

Havale Edilen

2
1

Reddedilen

1
-

Havale Edilen

3
1

Reddedilen

1

Kabuledilen

3
-

Kabuledilen

TOPLAM

1
3

Hükmolunan
Meblağ

Sulhen
Çözülen

-

5 Halep
1 Dersaadet 1058 874
1
1
1
1

6 Toplam
1
1
2

Hükmolunan
Meblağ

Havale Edilen

1

Edilen
İddia
Meblağ

Reddedilen
Dava

-

1058 874

Davacı Sıfatıyla

Davacı Sıfatıyla
-

Danimarka180
Davalı Sıfatıyla

İspanya181
Davalı Sıfatıyla

2592
2
2

TOPLAM

Sulh olan

Havale Edilen

Reddedilen

Davacı Sıfatıyla

Kabuledilen

Hükmolunan
Meblağ

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

KabuledilenDa
va

Hükmolunan
Meblağ

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

1
2

Edilen
İddia
Meblağ

Sulh olan
TOPLAM
Ticaret
Mahkemesinin
adı

3

Ticaret
Mahkemesinin
adı

11200

TOPLAM

11700

Havale Edilen

65792

Havale Edilen
Sulh olan

6700
4500

Reddedilen

3636
62156

Reddedilen

Halep
6700
K.Sultaniye 5000

Kabuledilen

3636

Hükmolunan
Meblağ

K.Sultaniye 3636
Dersaadet

Hükmolunan
Meblağ

Toplam

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Toplam

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Belçika179
Davalı Sıfatıyla

Fransa182

Davalı Sıfatıyla

15

5 139

Reddedilen
Havale Edilen
Sulh olan
TOPLAM

122

4
3
1
22
5
4
8
4
2
4
2
2
3
5
1
2
6
13
2
1
1
44

Kabuledilen

-

Sulh olan
TOPLAM

2
11
1
1
1
1
1

Hükmolunan
Meblağ

4403950 69347

2
3
1
11
4
3
8
4
2
4
2
1
1
5
1
2
6
12
1
1
1
37

Edilen
İddia
Meblağ

Toplam

182

10140
7806
3908
112515
108515
92547
315977
1111
6028
135526
1450
23000
21230
51687
18983
6849
31939
434137
6958
21
4593
2474224

Ticaret
Mahkemesinin
adı

9281
16360
4350
114640
152318
92547
402198
8900
6028
130526
16540
35000
29000
76060
18983
6849
31939
560838
6958
840
4000
2679395

Havale Edilen

Adana
Aydın
Alaiye
Halep
Edirne
Bağdat
Beyrut
Bursa
Hanya
Şam
K. Sultaniye
Diyarbekir
Erzurum
Kudüs
Rusçuk
Selanik
Saruhan
İzmir
Tolçi
Varna
Yanya
Dersaadet

Kabuledilen

Hükmolunan
Meblağ

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

Halep
Ankara
Beyrut
K.Sultani
Canik
Mersin
Rusçuk
İzmir
Kalos
Dersaadet

7600
1350
90537
17534
25000
8600
69000
7061
28000
62874

7100
1050
69450
14920
10000
8600
69000
7061
28000
100138

2
1
3
2
1
2
1
1
1
13

4

317556

315320

27

4 3 1 35

2
1
-

1
-

-

4
1
4
3
1
2
1
1
1
17

2

Toplam
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Yunanistan183

Sulh olan

TOPLAM

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen

Reddedilen

Havale Edilen
Sulh olan
TOPLAM

Reddedilen

35000
537899
12412
210898
57838
179351
24000
179352
2334
3001
4400
3800
77000
16463
11000
15693
307840
34980
7151
19083
111642
53226
7000
205550
7875
113228
43573
17050
800
651044

36665
240705
11614
194152
1944
179351
21500
171912
2334
2443
4400
1590
27550
16463
11000
7699
91967
33560
9692
34734
53226
149181
7875
88471
41497
17050
800
651044

1
22
2
35
5
4
1
23
2
4
1
2
3
1
3
2
7
3
4
3
1
12
1
2
1
3
1
29

2
2
1
1
1
1
1
2
9

Toplam

2949783 2219142 177 21 10

183

Havale Edilen

Kabuledilen

Adana
Aydın
Edirne
Ankara
Balçık
Bursa
Hanya
Şam
Sakız
Şumnu
K.Sultaniye
Canik
Gelibolu
İzmid
Kudüs
Karesi
Manastır
Filibe
Preveze
Tekfurdağı
Rusçuk
Selanik
Saruhan
Sivas
İzmir
Tırhala
Tolçi
Varna
Kalos
Yanya
Dersaadet

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Hükmolunan
Meblağ

Davalı Sıfatıyla

Edilen
İddia
Meblağ

Davacı Sıfatıyla

1
4
1
3

1
1
3
1
2
1
1
1
4

1
24
3
2
36
9
5
1
26
2
5
1
1
2
3
1
3
2
7
4
1
5
3
1
17
1
2
4
3
1
45

Aydın
Edirne
Balçık
Bursa
Hanya
Sakız
Sultaniye
İzmid
Giresun
Filibe
Preveze
Ritmo
Tekirdağ
Selanik
İzmir
Tolçi
Varna
Kalos
Yanya
Dersaadet

17400
2912
7560
66935
15420
79060
20013
275
436
649
7140
4662
40000
11012
138384
22206
9355
66334
43237
121790

5550
2912
2560
66935
15420
71676
9292
275
457
649
5795
4662
6666
9633
47562
22206
6358
66334
26572
153552

2
1
2
1
3
9
2
1
1
1
6
1
2
5
2
4
11
5
18

1
1
2
8

1
1
1
2

14

222

Toplam

674676

525066

77

12

4 2 95

BOA.T. 792/164.
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1
1
1
-

2
1
3
1
3
10
3
1
1
1
8
1
1
2
7
2
4
11
5
28

Flemenk184

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen

Reddedilen

Havale Edilen

Sulh olan
TOPLAM

38450
9918
3520
44571
403776

Reddedilen
Havale Edilen
Sulh olan
TOPLAM

38480
9918
5000
50112
257209

Davalı Sıfatıyla

Kabuledilen

Hükmolunan
Meblağ

Edirne
Beyrut
Mersin
İzmir
Dersaadet

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

1
2
1
2
2

-

Rusçuk

10000

10000

1

-

-

-

-

-

1
2
1
2
2
-

Toplam

184

360719

500235

8

-

-

-

8

BOA.T. 792/165.
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1

İtalya185

Reddedilen

Havale Edilen
Sulh olan

TOPLAM

Sulh olan
TOPLAM

Kabuledilen

Reddedilen
Havale Edilen

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledile

Edilen
İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

Edirne
Halep
Ankara
Beyrut
Bursa
Hanya
Şam
Gelibolu
Isparta
Manastır
Filibe
Tekfurdağı
Selanik
Saruhan
İzmir
Sofya
Tırhala
Varna
Rusçuk
Yanya
Dersaadet

72000
141803
27239
51000
673
79713
529746
48000
3392
27906
15900
120756
3094
94148
1000
10850
13360
13650
675
429824

72720
126703
27239
21000
673
49713
29336
35899
2356
27906
13650
19497
3094
89450
1000
10850
12360
13650
675
493714

1
7
3
2
1
4
2
1
1
1
3
4
2
7
1
1
2
1
1
13

1
1
1
2

-

9
3
1
1
1
1
-

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen
İddia
Meblağ

Davalı Sıfatıyla

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

2
17
3
4
3
1
5
2
1
1
1
3
5
2
8
1
1
2
1
1
15

Halep
Beyrut
Hanya
Şumnu
Sultaniye
Ritmo
Tekirdağ
İzmid
Kalos
Dersaadet

14700
43000
5650
1692
11840
6477
2140
104809
31000
153837

84700
32340
5650
1692
6477
1010009
31000
66699

2
1
1
1
1
1
1
5
2
13

1
2
7

7
3

1
-

9
1
2
1
2
1
1
7
2
23

79

Toplam

375145

259567

26

12

1 1

49

-

Toplam

185

1118729

1051485 58 5 16

-

BOA.T. 792/165.
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İran186

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen

7
13
7
4
1
1
4
1
8
3
1
12

3
1
1
2
1
1

4
1
2
-

8
24
7
4
1
3
7
1
12
3
1
2
1
16

Aydın
Halep
Ankara
Bağdat
Beyrut
Bursa
Sultaniye
Bosna
İzmir
Giresun
Dersaadet

7720
22000
140
423
30100
113192
2990
200
500
1000
192669

6240
22000
423
25625
2163
200
500
1000
288613

1
1
1
1
2
1
1
1
81

Toplam

544946

527990

62

9 12
1

7

90

Toplam

370669

288613

90

9 14

1
4
2
1
1
1
1
1
-

BOA.T. 792/165.
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TOPLAM

Edilen
İddia
Meblağ

16493
109435
8614
9708
740
692
123665
50336
17720
7320
2851
180416

Sulh olan

Ticaret
Mahkemesinin
adı

32793
109435
19770
9708
1000
810
123665
50336
22500
7120
7000
10000
2851
147958

Reddedilen
Havale Edilen

TOPLAM

Kabuledile

Sulh olan

Hükmolunan
Meblağ

Aydın
Bağdat
Bursa
Hanya
Sultaniye
Canik
Erzurum
İslimiye
Karesi
Tekirdağ
Sivas
İzmir
Tolçi
Dersaadet

186

Reddedilen
Havale Edilen

Edilen
İddia
Meblağ

Davalı Sıfatıyla

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

1
2
6

-

1
6
1
3
1
2
1
1
1
1
31

-

49

5
1
8

Rusya187

187

75

4
11

7

103

Reddedilen

Havale Edilen

Sulhen
Çözülen

TOPLAM

2
1
7
3
1
5
1
2
2
2
12
1
4
1
1
3
7
2
4
4
1
1
5
31

Kabuledilen
Dava

1
1
4
1
-

Hükmolunan
Meblağ

4
2
1
4

Edilen
İddia
Meblağ

1542063 1277242

1
1
2
-

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Toplam

1
1
3
3
1
5
1
1
2
1
9
1
1
3
6
4
4
1
1
5
21

Sulhen
Çözülen
TOPLAM

4953
2008
6900
9964
40000
1930
1000
18300
51346
1766
162918
2880
5225
1000
1458
38012
11006
88759
2350
3232
47335
775900

Havale Edilen

Hükmolunan
Meblağ

5919
2008
6900
9090
40000
73730
1000
18200
51346
7011
183752
2880
23255
2300
23458
39335
18000
11006
88759
2800
3232
45650
881532

Reddedilen
Dava

Edilen
İddia
Meblağ

Adana
Aydın
Halep
Edirne
Beyrut
Bursa
Hanya
Şam
Diyarbekir
Canik
Erzurum
Gelibolu
Midilli
Filibe
Preveze
Ritmo
Tekfurdağı
Selanik
Saruhan
Siroz
İzmir
Tolçi
Yanya
Dersaadet

Davalı Sıfatıyla

Kabuledile
Dava

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Davacı Sıfatıyla

Halep
Edirne
Diyarbekir
Erzurum
Ritmo
İzmir
Tolçi
Varna
Dersaadet

1100
1040
1000
3160
3000
308880
5523
1614
294208

1100
1040
1000
26628
1977
14000
5523
1614
145339

1
1
1
3
1
1
2
1
10

2
2

3
3

-

4
1
1
3
1
3
2
1
15

Toplam

BOA.T. 792/166.

144

629425 208121

21

4

6

-

31

KabuledilenDa
va
Reddedilen
Dava

Vidin
35750
35000
2
-

Toplam
35750
35000
2
-

188

BOA.T. 792/166.

189

BOA.T. 792/166.

Sulhen
Çözülen
TOPLAM

2

2

1

145

1

TOPLAM

Sulhen
Çözülen

1

Havale Edilen

Davacı Sıfatıyla

Reddedilen
Dava

Ticaret
Mahkemesinin
adı
Edilen
İddia
Meblağ
Hükmolunan
Meblağ
Kabuledilen
Dava
Reddedilen
Dava
Havale Edilen
Sulhen
Çözülen
TOPLAM

TOPLAM

Sulhen
Çözülen

Havale Edilen

Reddedilen
Dava

KabuledilenDa
va

Hükmolunan
Meblağ

İddia
Edilen
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı
Davacı Sıfatıyla

Kabuledilen
Dava

Hükmolunan
Meblağ

İddia
Edilen
Meblağ

Toplam

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Havale Edilen

Hükmolunan
Meblağ

Edilen
İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

İsveç188
Davalı Sıfatıyla

Halep
1
1

1

Eflak189
Davalı Sıfatıyla

Diğerleri190

Havale Edilen

Sulhen Çözülen
TOPLAM

Ticaret
Mahkemesinin
adı

İddia
Meblağ

Hükmolunan
Meblağ

Kabuledilen
Dava

Reddedilen
Dava

Havale Edilen

SulhenÇözülen

TOPLAM

311369
52880

153378
43500

28
2

-

1
-

2
1

31
3

8 43

Toplam

364249

196878

30

-

1

-

34

Reddedilen
Dava

Ayvalık
Teke

Kabuledilen
Dava

2 8
6 32
- 3

Hükmolunan
Meblağ

2
-

İddia
Meblağ

Ticaret
Mahkemesinin
adı

Edilen

Davalı Sıfatıyla

Edilen

Davacı Sıfatıyla

Ayvalık
Teke
Tokat

40254
178276
8572

14742
157666
8472

6
24
3

-

Toplam

227102

180880

33

-

2

1

Ticaret Mahkemelerinin m.1868-1869/ h.1285 yılı itibarı ile ellerindeki dava sayısına
göre sıralanışını gösteren cetvel191

Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

1

Dersaadet

3510

3

Bağdat

673

2

Hanya

701

4

Şam

622

190

BOA.T. 792/166.

191

BOA.T. 792/167.
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Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

5

İzmir

522

19

Yanya

157

6

Halep

513

19

Balçık

157

7

Teke

371

20

Sivas

152

8

Ankara

316

21

Kalos

148

9

Bursa

312

22

Karesi

140

10

Beyrut

299

23

Isparta

139

11

Varna

237

24

Bosna

134

12

Rusçuk

207

25

Ritmo

129

12

Vidin

207

26

Tırhala

121

12

Diyarbekir

207

26

Edirne

121

13

Adana

200

27

Filibe

113

13

Aydın

200

28

Amasya

112

14

Sakız

198

29

İzmid

111

15

Karahisar

188

30

Saruhan

110

15

Mardin

188

31

Erzincan

107

16

Kudüs

176

32

Niğde

102

17

Tekfurdağı

174

33

Tolçi

98

18

Şumnu

170

34

Erzurum

95

147

Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

Sırası

Mahkemenin Adı

Dava Sayısı

35

Canik

92

51

Silistre

32

36

Selanik

92

52

Ala’iye

28

37

Ergiri

87

53

Urfa

24

37

İslimiye

87

53

Mersin

24

38

Midilli

79

54

Ermenek

23

39

Yozgat

78

55

Prizrin

20

39

Kal’a-i Sultaniye

78

56

Gümüşhane

17

40

Nablus

72

57

Gelibolu

15

41

Giresun

71

58

Sinop

6

42

Ayvalık

70

59

İstanköy

4

43

Manastır

68

60

Menteşe

2

44

Siroz

66

45

Preveze

61

46

Kütahya

59

47

Tırnova

58

48

Niş

47

49

Sofya

42

50

Tokat

36

148

Hükmolunan Dava Miktarına Göre Ticaret Mahkemelerinin önem

Hüküm Sayısı

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı

13

Aydın

160

80

2

Bağdat

673

100

14

Şam

158

25.4

3

Teke

371

100

15

Sivas

152

100

4

Halep

287

55.9

16

Ankara

139

43.9

5

Hanya

277

39.5

17

Karesi

137

97.8

6

Bursa

268

86.2

17

Rusçuk

137

66.1

7

Adana

196

98

18

Karahisar 135

71.8

8

Mardin

188

100

19

Bosna

134

85.3

9

Diyarbekir 186

89.8

19

Balçık

134

85.3

10

İzmir

180

34.4

20

Vidin

133

64.2

11

Tekfurdağı 174

100

21

Varna

132

55.6

12

Şumnu

97.6

22

Isparta

127

91.3

192

166

Mahkeme
Derecesi

1379 25.9

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı

Dersaadet

Mahkeme
Derecesi

1

Mahkemenin Adı

Hüküm Sayısı

derecesini ve Görüşülen Davanın Toplam Davaya Oranını gösteren cetvel192

Mahkemenin Adı

BOA.T. 792/171.
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Hüküm Sayısı

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı
Mahkeme
Derecesi

Hüküm Sayısı

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı

Sakız

117

59

37

Preveze

60

98.3

24

Ritmo

113

87.5

38

Manastır

59

86.7

25

Saruhan

110

100

38

Siroz

59

89.2

26

Niğde

102

100

39

Giresun

55

77.4

27

Kalos

100

69.3

40

Edirne

50

33

28

Erzincan

95

88.7

41

29

Beyrut

93

31.1

42

Canik

44

46.7

30

Tolçi

90

91.8

43

Tırnova

43

74.1

31

Selanik

89

97.7

43

Tırhala

43

35.5

32

İzmid

86

79.2

43

Amasya

43

38.3

33

Yanya

84

53.5

44

Nablus

42

58.3

34

Erzurum

80

84.2

45

Filibe

40

35.3

35

Yozgat

75

96.1

46

Sofya

38

90.4

36

Ayvalık

70

100

47

İslimiye

34

38.2

36

Kudüs

70

39.7

48

Kütahya

27

45.7

Mahkeme
Derecesi

23

Mahkemenin Adı

Mahkemenin Adı

K.Sultaniye 49

150

72.8

49

Ala’iye

25 89.2

50

Urfa

24 100

51

Tokat

23 63.8

51

Ermenek

23 100

52

Niş

21 44.6

53

Prizrin

20 100

54

Ergiri

19 21.8

55

Midilli

17 21.5

55

Gümüşhane

17 100

56

Silistre

16 50

57

Gelibolu

15 100

58

Mersin

12 50

59

Sinop

4

66.6

59

İstanköy

4

100

60

Menteşe

2

100

151

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı

Mahkemenin Adı

Hüküm Sayısı

Mahkeme
Derecesi

Görüşülen
Davanın
Toplam
Davaya Oranı

Hüküm Sayısı

Mahkeme
Derecesi

Mahkemenin Adı

IV.BÖLÜM

ÖRNEK TAŞRA TİCARET MAHKEMELERİ
1.BEYRUT TİCARET MAHKEMESİ
A. Kuruluş Süreci ve Görevleri
Beyrut’un ekonomisi sahip olduğu coğrafi konumundan dolayı ticarete
dayanmaktadır. Bu ticaretin gelişmesinde Beyrut Limanı’nın katkısı çok büyüktür. Bu
limandan en çok ipekli kumaşlar ihraç edilmektedir193. Dolayısıyla ipek böcekciliğinin
şehrin ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Bu ticari hareketliliğin sonucunda meydana
gelecek anlaşmazlıklar da doğal olarak fazla olmaktadır. Bu ticari anlaşmazlıkları
çözümlemek için İstanbul’daki gelişmelere paralel olarak Beyrut’ta da m. 6 Ocak 1850 /
h.21 Safer 1266’da Ticaret Meclisi kurulmuştur194. Bu tarihte Beyrut, Sayda Vilayeti’ne
bağlı bir mutasarrıflıktır. Ticaret Meclisi’nin kurulmasının temel amacı karma ticaret
davalarının karara bağlanabilmesidir.
Bir davanın Beyrut Ticaret Meclisi’nde görülebilmesi için öncelikle dava
konusunun ticaretle ilgili bir maddeye dayanması gerekmektedir. Beyrut Ticaret
Meclisi’ne görev alanı dışında kalan bir dava havale edildiği ya da açıldığında,
davaya başlanılmış olsa da, gerek davacı, gerekse davalı tarafından davadan
vazgeçilebileceği gibi, Beyrut Ticaret Meclisi de davayı ilgili yere ya da diğer bir
mahkemeye havale edebilmektedir195.

193

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1893-1894/h.1311, s, 370.

194

BOA. A.AMD. 16/36.

195

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, 37. madde.
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Beyrut Ticaret Meclisi’nde kara ve deniz ticaretine ilişkin davalar aynı
mecliste karma olarak karara bağlanmaktadır 196.
Beyrut Ticaret Meclisi kuruluşundan fiili olarak 3 ay sonra, m. 22 Nisan 1850
/ h. 9 Cemaziyelâhir 1266 tarihinde davaları görüşmeye başlamıştır197.
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nin kuruluşu ile ilgili bir belgede şöyle
denilmektedir; “Tezkire-i Samiye
Ticarete dair beyne’l-ahali vukubulmakta olan deavinin hüsn-ü rüyeti
zımnında bir meclis-i mahsusun lüzum-ı teşkili ifadesine dair Sayda Eyaleti
Meclisinin tevarüd eden bir kıta mazbatası ol-babda Meclis-i Vala’dan kaleme
alınan mazbata ile manzur-ı Ali-yi şehinşahi buyrulmak için takdim kılınmış olup
mealinden müstefad olduğu üzere Beyrut Mevaki-i nazikeden olarak saye-i şevketvaye-i hazret-i cihan-daride meclis-i eyaletin dahi kesret-i meşağıl

ve mesalihi

bulunduğuna mebni Şam-ı Şerif ve Selanik gibi bazı mahallerde olduğu misillü
deavi-yi muhtelife-i ticaretin rüyet ve tesviyesi için Beyrut’ta bulunan nefer-i
Saltanat-ı seniyye-i ticaretten ve ehl-i İslamdan ve reayadan dörder nefer ve Düvel-i
Mütehabbe konsolosları maarifetiyle dahi birer nefer aza ve tayin kılınmak ve
meclis-i kebirin taht-ı nezaretinde bulunup bu mecliste rüyet olunacak mevad meclisi eyaletin tasdikiyle yürümek üzere bir ticaret meclisi teşkili bazı emsaline ve orası
mahal-i nazikeden olmasıyla icab-ı hal ve maslahata muvafık olacağı Hariciye ve
Ticaret Nezaret-i Celileleriyle bi’l-muhabere Meclis-i Vala’da tensip olunmuş ise de

196

197

Zeyl-i Kanunname-i Ticaret, madde:4 ve 29.
BOA. HR.MKT.23/63.
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ol-babda her ne vechle irade-i seniyye-i cenab-ı mülkdari müteallık ve şeref-sudur
buyrulur ise ona göre harekete mübaderet olunacağı beyanıyla tezkire.”198
Bu belgede, Sayda valisinin talebi üzerine, muhtelif ticari davaların
görülebilmesi için Beyrut'ta bir ticaret mahkemesi kurulmasına dair Meclis-i Vala
kararının icrası istenmektedir.
Beyrut Ticaret Meclisi’nin yapısı ve üyeler ile ilgili diğer bir belgede ise
şöyle denilmektedir;
“Fuad Paşa Hazretleriyle Ticaret Nezareti Celilesine
Beyrut Ticaret meclisi azasının der-dest tanzim olan zeyl-i Kanunun irsaline
kadar eski halinde ibkası hususuna dair devletlü Fuad Paşa Hazretleri tarafından
mevrud heyet-i sabıkası vechle bulundurulmasına ve teferruatına dair şeref-vurud
eden tahrirat-ı behiyye-i asafaneleri meal-i valası ve Sayda Valisi devletlü paşa
hazretlerinin melfuf tezkiresi müveddası rehin-i ilm-i senaveri olmuş ve isticvab
olduğu vechle Zeyl-i Kanunun irsaline değin meclis-i mezkurun eski halinde ibkası
münasip görülmüş olduğundan keyfiyet Ticaret Nezaret-i Celilesine dahi bildirilmiş
olmakla İrade efendimindir tahrirat melfufuyla beraber manzur-ı valaları
buyurulmak üzere leffen irsal kılınmış ve Zeyl-i Kanun’un irsaline değin meclis-i
mezkur eski halinde bulundurulması zımnında müşarün ileyh hazretlerine cevapname
tastir kılınmış olduğu beyanıyla tezkire.199”

198

199

A.AMD. 16/36, 6 Ocak 1850/21 Safer 1266.
A.MKT.MHM. 215/44, 21 Nisan 1861/10 Şevval 1277.
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Bu tür uygulamaların hayata geçirilmesinde, Beyrut’ta ticari hareketliliğin
fazla olması ve yabancı uyruklu tüccarların Beyrut’ta yatırımlarının artmış olması
neden olmuştur.
Beyrut, İzmir ve Selanik Ticaret Mahkemeleri dışında kalan taşra ticaret
mahkemeleri, bir başkan ile iki sürekli ve dört geçici üye ile bir başkatip ve yeteri
kadar katipten oluşmakta idi. Karma bir davaya bakılacak ise ilgili devletin iki üyesi
ile bir de tercüman hazır bulunmaktaydı.
Ancak Zeyl-i Kanunnâme-i Ticaret’in 4.maddesinde, bazı yerlerde ticaret
mahkemelerinin “berriye” ve “bahriye” adı altında iki meclise ayrılacağı ve
8.maddesinde de ticaret mahkemesi başkanının yanında her meclisin iki daimi ve
dört geçici (muvakkat) üyeden meydana geleceği ifade edilmektedir.200 Buna göre
ticaret mahkemeleri bir meclisli ve iki meclisli olmak üzere iki grup altında
değerlendirilebilir. İki meclisli olarak düzenlenen mahkemelerde berriye ve bahriye
meclisleri, gerektiği takdirde ayrı ayrı görev yapabilme olanağına sahipti.
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nde görev yapacak olan başkan ve daimî
üyelerin atamaları, Ticaret Nezâreti’nin uygun sıfatlı kimseler arasından seçilen
isimlere dair takriri üzerine irâde-i seniyye ile belirlenmekteydi.201
Beyrut Ticaret Mahkemesi, ilân olunan saatte başkan tarafından
açılmaktaydı. Mahkemenin yönetimi tamamen başkana aitti. Başkan gerektiği
zamanlarda gerekli inzibat önlemlerini almaya yetkiliydi. Davalara sıra numarasına
göre bakılmaktaydı. Bunun içindir ki, Beyrut Ticaret Mahkemesi’ne verilen bütün

200

Düstur, Birinci tertip, s.445, Zeyl-i Kanûnnâme-i Ticâret madde: 4-8, Bkz. Ek:1.

201

BOA.İ.DH. 574/39992.
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dava dilekçeleri sıra numarası almakta ve bu numara sırasına göre Mahkeme’ye sevk
olunmaktaydı.202
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nde duruşmaya başlamadan önce sürekli ve
geçici üyelerden biri görev yerinde bulunmazsa, mahkeme başkanı durumu zabıt
defterine kaydettirerek, kendisine de bir ihtarname gönderirdi. Bu ihtar ve davetten
sonra, üç gün içerisinde geçerli bir özür beyan etmezse mahkeme başkanı durumu bir
tezkire ile merkezde ise Ticaret Nezareti’ne, taşra da ise o yerin en büyük mülki
amirine bildirirdi. Nezaret ve mülki amir tarafından yapılan ikaza rağmen yine de
görev yerine gelmezse istifa etmiş sayılırdı.Yerine de seçim yöntemi çerçevesinde
yeni üye seçilir ve alınan kararın bir sureti ticaret mahkemesi divanhanesine
asılırdı.203
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nin üyeleri, yargılama sırasında dava sahipleriyle
hiçbir biçimde konuşamayacakları gibi, tarafları sulhen anlaştırma girişiminde de
bulunamamaktaydılar. Ayrıca duruşma zamanı gelmemiş olan davalar hakkında da
düşünce beyan etmekten kaçınmaları gerekmekteydi.204

202

BOA. A. MKT. 81/1, 12 Mayıs 1847/26 Cemaziyelevvel 1263.

203

Bkz. Zeyl-i Kanûnnâme-i Ticâret, madde: 43.

204

Bkz. Zeyl-i Kanûnnâme-i Ticâret, madde: 51.
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B.Beyrut Ticaret Mahkemesinin Teşkilatı
Beyrut Ticaret Mahkemesi 1 daire olarak teşkilatlanmıştır. Devlet tarafından
1 başkan ve 3 daimi üye atanmaktaydı. Ayrıca mahkeme bölgesinde faaliyet gösteren
itibar sahibi tüccarlar arasından her yıl 3 geçici üye seçilmekteydi205.
Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesinde her dairede 4 geçici üye
bulunacağı yazılmış olsa da tüccar tarafından fahri olarak bu kadar üyenin seçilerek
atanmasında zorluklar görüldüğünden ve seçilenlerin çoğusu da mahkemeye devam
etmeyerek kendi işleri ile uğraştıklarından mahkemelerdeki davalar sekteye
uğramaktaydı. Durum böyle olunca geçici üyelerin sayısı 2’ye indirilerek Zeyl-i
Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesi m. 17 Nisan 1893 / h. 30 Ramazan 1310’te
değiştirilmiştir206. Ancak Beyrut’un özel durumundan dolayı 3 geçici üye
bulundurma uygulaması devam etmiştir207.
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nde başkan, daimi ve geçici üyelerden başka 1
ya da 2 aza mülazimi ve 1 başkatip ile gereği kadar katip ve mübaşir bulunurdu208.
Beyrut

Ticaret

Mahkemesi’nde,

yardımcı

üye

(aza

mülazimi)’nin

duruşmalarda bulunmadığı durumlarda bu görevi başkatip yerine getirmekteydi 209.
Başkan, daimi üyeler, geçici üyeler ile aza mülazimlerin kararların
alınmasında birbirlerine eşit ve sadece bir oy kullanma hakları vardı.

205

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 68.

206

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 69.
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BOA.İ.DH. 574/39992.
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A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 70.

209

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 72.
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Beyrut

Ticaret

Mahkemesi’nde,

1

ya

da

daha

fazla

tercüman

bulundurulacağı Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’te belirtilmiş olmasına rağmen Mahkemede
sürekli

tercüman

bulundurulmamış,

gerek

duyulunca

uygun

tercümanlar

bulunmuştur210.
Başkan, daimi üyeler, geçici üyeler ile aza mülazimlerin kararların
alınmasında birbirlerine eşit ve sadece bir oy kullanma hakları vardı.
Başkatip, ilamlar ve diğer mahkeme evraklarını emrinde bulunan kalem
heyeti aracılığıyla düzenlerdi. Mübaşirler, tarafları mahkemeye getirerek hazır
bulundurmak, ilamları tebliğ etmek gibi konulara memurdur.
Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in 10.maddesine göre; birinci ve ikinci
başkanlar ile daimi üyeler Ticaret Nezareti’nin takriri üzerine çıkacak irade ile nasb
ve tayin olunacaktır. Bu gibi memuriyetler taşra ticaret mahkemelerine yapılacak
atamalar için söz konusu olduğunda, mahallinde bulunan en büyük memur ile Ticaret
Nezareti’nin önceden haberleşmesi gerekecektir211. Ancak bu haberleşmeden sonra
Ticaret Nezareti iradenin çıkması için takrir yazardı.
Ticaret mahkemelerinin 1875 yılında Adliye Nezareti’ne bağlanması ile
yürütmenin yargıya müdahale hakkı kalmamıştır. Ancak taşra ticaret mahkemeleri
daimi üyeliğine atanacakların “iyi hal üzere oldukları” valiler tarafından
onaylanmaktaydı.

210

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 73.

211

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 70.
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Taşra ticaret mahkemeleri başkanları Adliye Nezareti İntihab Encümeni
tarafından yapılan sınavın sonucunda Ticaret Nezaretince atanırlardı212. Taşra ticaret
mahkemelerinin daimi üyeleri de, vilayet merkezlerinde oluşturulan ve üyeleri istinaf
ve bidayet mahkemelerinin birinci ve ikinci başkanları, savcı ve yardımcısı ile ticaret
mahkemesi başkanından oluşan İntihab Encümenlerince sınav yapıldıktan sonra
başarılı bulunanlar Ticaret Nezareti tarafından atanırlardı. Ancak seçilenlerin verilen
göreve layık oldukları valiler tarafından onaylanırdı213.
Geçici üyelerin seçilme yöntemi ise Zeyl-i kanun-ı Ticaret’in 13.
Maddesinde

belirlenmişti.

bölgelerindeki

en

kıdemli

Ticaret

Mahkemeleri

tüccarlardan

oluşan

geçici

üyelerinin

İntihab

seçimi

Komisyonunca

yapılmaktaydı214.
Her bir ticaret mahkemesinin hüküm bölgesindeki yerlerde bulunan
tüccardan seçilmek suretiyle ayrılan itibarlı tüccarların yıllık kullanacakları defterler
bölgelerindeki ticaret kançılaryası müdürü tarafından her

yılında başında

düzenlenirdi. Bu defter bölgenin en büyük mülki amirleri tarafından onaylanmadıkça
kullanılamazdı215. Seçimle görevlendirilen geçici üyelerin mazbataları bölge ticaret
kançılaryası müdürleri tarafından imza ve mühürlendikten sonra bölgenin en büyük
mülki amiri tarafından onaylandıktan sonra Ticaret Nezaret’ine gönderilirdi. Oradan

212

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 71.

213

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 71.

214

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 13.

215

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 14.
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da irade çıkarılması için Bab-ı Ali’ye sunulurdu216. Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’te böyle
denilmekle birlikte uygulama daha farklı olmaktadır. Şöyleki; geçici üyelerin
seçimleri ticaret odaları tarafından kendilerine kayıtlı birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
arasından seçilmekte ve ticaret kançılaryası da hiçbir yerde kurulamamış
olduğundan, kanun da buranın yapması gereken işlemler ticaret mahkemesinin
başkatibi tarafından yapılmaktaydı. Ayrıca bu tüccarların tutması gerekli defterler de
bölgenin en büyük mülki amiri tarafından değil, mahkemenin birinci başkanı
tarafından onaylanmaktaydı217.
Birinci ve ikinci başkan, daimi üyeler, geçici üyeler, başkatip

ve

tercümanlar görevlerine başlamadan önce, bölgenin en büyük mülki idare amirinin
de hazır bulunacağı meclis-i memlekette yemin etmekteydi218.
Ticaret mahkemeleri başkanları maaşlı ve daimi memurlardı. Fakat bazı
ticaret mahkemelerinin başkanlarının miktarı belli bir maaşları yoktu. Bunlar
mahkeme hasılatından maaş almaktaydılar. Bunların memuriyetleri sürekliydi.
Taşra ticaret mahkemelerinin daimi üyelerinin görevleri sürekli ise de, 2 yıllık
bir süre için tayin edilirlerdi.
Geçici üyelere özel bir maaş tahsis edilmemiş, görevlerini fahri olarak
yerine getirmekteydiler. Bu göreve seçilenlerin geçerli bir mazereti olmadıkça
görevlerinden istifa edemezlerdi219. Geçici üyelerin görev süreleri 1 yıldı. Bunların 6

216

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 16.

217

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 73.

218

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 26.

219

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 17.
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aylık periyotlar halinde yarısı yenilenmekteydi 220. 1 yıllık görev süreleri sona eren
geçici üyeler ikinci sene yeniden seçilme hakkına sahiplerdi. Üçüncü sene için Taşra
ticaret mahkemelerinin katip ve tercümanlarının seçimi ise bölgenin en büyük mülki
amiri ile ticaret mahkemesi başkanının ortaklaşa verecekleri kararın, merkezde
Ticaret

Nezareti’ne,

oradan

da

Sadaret’e

iletilerek,

çıkarılan

irade

ile

gerçekleşmekteydi221.
Mübaşirlerin atanması ise taşra’da en

büyük mülki amir tarafından

yapılmakta222 ise de, 1875 tarihli Adalet Fermanı ile atama yetkisi merkezde ve
taşrada adliye encümenlerine verilmiştir223.
Merkezden m. 15 Mart 1861 / h.3 Şaban 1277 tarihinde gelen bir kararla
Beyrut ticaret mahkemesinde davaların dört azâdan meydana gelen heyet tarafından
görülmesi istenmişse de Beyrut’ta eski yöntem olan, 3 üyenin Osmanlı, 3 üyenin de
yabancı tebaadan olmak üzere toplam altı üyeden oluşturulmasının uygun olacağı
kararlaştırılmıştı224.
Aynı uygulama 1874-1875 tarihinde de devam etmiş ve mahkeme kalemi
yine üç kâtip ve üç mukayyidden oluşturulmuştur225. Beyrut Ticaret Mahkemesi’nde
görev alacak yabancı uyruklu üyeler için her üç ayda bir konsolosları tarafından
seçim yapılarak mahkemeye sunulmuşlardır.

220

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 18.

221

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 24.

222

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 25.
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A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 77.
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BOA. İ.DH. 461-84.
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Suriye Vilâyeti Salnâmesi, m.1874-1875/h.1291, s.100.
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Beyrut’un vilâyet olması ile ticaret mahkemesi bünyesinde değişiklik
yapılmamış, fakat kaleminde yeni düzenlemeye şu şekilde gidilmiştir. Bu değişiklik
kalemde üç mukayyid ve iki kâtip yerine, bâşkatip başkanlığında altı kâtip
görevlendirilmiştir226.
Ticaret mahkemesinde 1881-82 tarihinde toplam 161 dava görülmüş, bu
davalardan 67’si mahkûmiyet, 35’i iptal edilmiştir. Görülen davalardan 1.278.015
kuruşluk para cezası kararı da verilmiştir227.

C. Görevlileri

Beyrut Ticaret Mahkemesi’nin görevlilerinin şu şekilde sıralayabiliriz;
M.1870/H. 1286 YILINDA MAHKEME ÜYELERİ228
DAİMİ ÜYELER
Reis İbrahim Efendi
Saadettin Efendi
Polis Tarad Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdülgani Ramazan Efendi
Abdülkadir Numani Efendi
Esad Mülhami Efendi

226

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1908-1909/ h.1326, s.105.

227

Suriye Vilâyeti Salnâmesi, m.1882-1883/ h.1300 , s.276.

228

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1869-1870/ h.1286, s.48.
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Mihail Sükran Efendi
KATİPLER VE TERCÜMAN
Başkatip Abdullah Efendi
Protesto katibi Saadettin Efendi
Tercüman Halil Efendi
M.1872/H.1288229
Reis Hasan Edip Efendi
DAİMİ ÜYELER
Aza ve Reis vekili Naum Fikano Efendi
Saadettin Berbir Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdülgani Ramazan Efendi
Abdülkadir Numani Efendi
Esad Mülhima Efendi
Mihail Mikzan Efendi
KATİPLER VE TERCÜMAN
Başkatip Abdullah Efendi
Protesto Katibi Sadettin Efendi
Tercüman Halil Efendi

229

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1871-1872/h.1288, s.104.
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M.1873-1874/ H.1289230
Reis Abdurrahman Hüseyin Bey
DAİMİ ÜYELER
Saadettin Efendi
Naum Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Hasan Efendi
Abdülkadir Efendi
Cebrail Efendi
Corci Efendi
KATİPLER VE TERCÜMAN
Başkatip Abdullah Efendi
Katip Saadettin Efendi
Diğer katip Yusuf Efendi
Diğer katip Habib Efendi
Tercüman İskender Efendi
M.1874-1875/H.1291231
Reis Mustafa Feyzi Efendi
DAİMİ ÜYELER
Enver Efendi

230

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1872-1873/ h.1289, s.118.

231

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1874-1875/h.1291, s.118.
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Yusuf Nityan Efendi
Beşara Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdülkadir Dana Efendi
Ömer Gazavi Efendi
Halil Deyyas Efendi
KATİPLER
Başkatip Kamil Elsalah Efendi
Refik-i sani Yusuf vakid Efendi
Mukayyid Mehmed Selim Efendi
Mübaşir Ahmed Damuri Ağa
Refik-i evvel Saadettin Hamada Efendi
Tercüman Filip Mülhame Efendi
Diğeri Abdüssettar Nazib Ağa
Odacı Corci Ağa
Beyrut Ticaret Mahkemesi’nin Karma Meclisi’nde konsolosluklar tarafından seçilen
üçer ay süreli azalıkta bulunacak onsekiz kişinin adlarını gösteren cetvel:
Birinci üç aylık azalar:
Mösyö Brut
Mösyö Letinne
Mösyö Weber
Mösyö Ludilla
Mösyö Bestelossa
Mösyö SadliyeBaziyye
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İkinci üç aylık azalar:
Mösyö Water
Mösyö Bedroni
Mösyö Menkaki
Mösyö Roylan
Üçüncü üç aylık azalar:
Mösyö Mesavotti
Mösyö Gilazzi
Mösyö Wihted
Mösyö Pirtales
Mösyö Badudi
Mösyö Hiddle
Dördüncü üç aylık azalar:
Mösyö Görüssi
Mösyö Lutilsi
M.1875-1876/H.1292232
Reis Azmizade Abdülhamid Bey
DAİMİ ÜYELER
Uzun Mehmed Ağa
Hacı Hamid Ağa

232

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1875-1876/h.1292, s.111.
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GEÇİCİ ÜYELER
Mahmud Efendi
Mihail Efendi
Mustafa Ahdab Efendi
Katip Abdülmalik Efendi
M.1877-1878/H.1294233
Reis Abdürrezzak Ağa
DAİMİ ÜYELER
Hacı Selim Efendi
Süleyman Ağa
GEÇİCİ ÜYELER
Ahmed Efendi
Esad Efendi
Mihail Efendi
Katip Mehmed Efendi
M.1878/H.1295234
Reis Hacı Saad Efendi
DAİMİ ÜYELER
Abdülgani Ramazan Efendi
Yusuf Sinan Efendi

233

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1877-1878 /h.1294, s.110.

234

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1878 / h.1295, s.91.
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GEÇİCİ ÜYELER
Zeyn-i selam Efendi
Resulan Meşbakiye Efendi
Beşara Sabah Efendi
KATİPLERİ
Birinci katip İskender Efendi
İkinci Katip Sadettin Efendi
Üçüncü katip Yusuf Efendi
Birinci mukayyid Mehmed Efendi
İkinci Mukayyid Selim Efendi
H.1296/M.1878-1879235
Reis Abdürrahim Bedran Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Nakkaş Efendi
Kamilü’s-salah Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Saadettin Efendi
Fazlullah Efendi
Mustafa Efendi
Georges Efendi

235

Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1878-1879/h.1296, s.109.
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KATİPLERİ
Birinci katip İskender Efendi
İkinci katip Saadettin Efendi
Üçüncü katipYusuf Efendi
Birinci mukayyid Mehmed Efendi
İkinci mukayyid SelimEfendi

BEYRUT TİCARET MAHKEMESİ’NİN YABANCI ÜYELERİ VE
ÜLKELERİ
Fransa
Mösyö Bortalis
Mösyö Bayro
Mösyö Charilie
Mösyö Gulassie
İngiltere
Mösyö Bellack
Mösyö Sillece
Almanya
Mösyö Gutulle
Mösyö Gezzar
Mösyö Gersemt
Mösyö Gebes
İtalya
Mösyö Stalossa
Mösyö Paroddi
169

Mösyö Bedroni
Avusturya
Mösyö Bichoto
Mösyö Radd
Amerika
Mösyö Hilck
Mösyö Garzuzi
Yunan
Mösyö Viltakki
Mösyö Hristofour
M.1879-1880/ H.1297236
Reis Abdürrahim Bedran Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Nakkaş Efendi
Abdullah Bizon Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Sadettin Berbir
Fazlullah Figani Efendi
Mustafa Efendi Hamud
Georgie Efendi Dehan
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KATİPLER
Birinci katip İskender Efendi
İkinci katip Sadettin Efendi
Üçüncü katip Yusuf Efendi
Birinci Mukayyid Mehmed Efendi
İkinci mukayyid Selim Efendi
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö Botalis
Mösyö Bairou
Mösyö Charilie
Mösyö Gulasie
İngiltere
Mösyö Bellack
Mösyö Sillece
Avusturya
Mösyö Bichotto
Mösyö Raad
Almanya
Mösyö Getoub
Mösyö Geseir
Mösyö Gersemd
İtalya
Mösyö Bistalosa
Mösyö Barodi
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Mösyö Bedroni
M.1880/1881/H.1298237
Reis Abdülkadir Dânâ Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Nakaş Efendi
Abdullah Bizon Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Efendi
Başara Sab’a Efendi
Ali Selam Efendi
Nikola Haci Efendi
KATİPLER
Birinci katip İskender Efendi
İkinci Katip Sadettin Efendi
Üçüncü katip Yusuf Efendi
Birinci Mukayyid Mehmed Efendi
İkinci Mukayyid Abdürrahim Efendi
Tercüman Rızkullah Efendi
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö Bairou
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Mösyö De Billan
Mösyö Gelazzie
İngiltere
Mösyö Nebgesh
Mösyö Silitte
Avusturya
Mösyö Segöst
Mösyö Raad
Yunanistan
Mösyö Feltaki
Mösyö Hristofor
Hollanda
Mösyö Bedneroni
Mösyö Aid
Mösyö Charlie
Almanya
Mösyö Fankermenatel
Mösyö Germitmisch
Mösyö Staub
İtalya
Mösyö Conna
Mösyö Bedmeroni
Amerika
Mösyö Hilck
Mösyö Garzozy
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İran
Mösyö Aid
Mösyö Saba
Rusya
Mösyö Feltaki
Mösyö Bastres
Belçika
Mösyö Vennie
M.1881-1882/ H.1299238
Reis Abdülkadir Dânâ Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Nakkaş Efendi
Abdullah Bizon Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Efendi
Ali Selam Efendi
Cer Hasan Dehan Efendi
KATİPLER
Birinci Katip İskender Efendi
İkinci Katip Sadettin Hamada Efendi
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Üçüncü Katip Yusuf Efendi Vakid
Birinci Mukayyid Mehmed Humud Efendi
İkinci Mukayyid Abdürrahim Berbir Efendi
Tercüman Fethullah Çavuş Efendi
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö Turtalis
Mösyö Byron
Mösyö Charlie
Mösyö Deplanne
Rusya
Mösyö Habib Bistersin
Mösyö Nikola Kaltaki
İtalya
Mösyö Bedroni
Mösyö Marcopoli
M.1882-1883/H.1300239
Reis Abdülkadir Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Efendi Nakkaş
Abdullah Efendi Bizon
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GEÇİCİ ÜYELER
Necip Efendi Behim
Fazlullah Efendi Figani
Francis Efendi Rahibe
Mahmud Efendi Hoca
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö De Portoy
Mösyö Charlie
Mösyö Debillat
Mösyö Beyrut
Rusya
Mösyö Chydbestres
Mösyö Kyristiman
Mösyö Faltek
Mösyö Bedroni
İngiltere
Mösyö Nikson
Mösyö Simest
Mösyö Horden
Almanya
Mösyö Fainkhein
Mösyö Gender
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Avusturya
Mösyö Segrist
Mösyö Hidmell
İtalya
Mösyö Bedroni
Mösyö Marcopoli
Yunanistan
Mösyö Sekrini
Mösyö Geresnifor
Mösyö Segezmedi
İran
Mihail Efendi Saba
Mihail Efendi Çehşan
Amerika
Mösyö Charlie
Mösyö Mihail Garzuzi
Danimarka
Mösyö Charlie
Mösyö Semist
KATİPLER
Birinci Katip Faik Cebrail Efendi Kırkod
İkinci Katip Sadeddin Efendi Hamada
Üçüncü Katip Yusuf Efendi Vakid
Tercüman Fethullah Efendi Çavuş
Katip Rızkullah Efendi Tokatlı
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Birinci Mukayyid Mehmed Efendi Hamud
İkinci Mukayyid Abdürrahim Efendi Berbir
M.1883-1884/H.1301240
Reis Abdülkadir Efendi
DAİMİ ÜYELER
Nikola Efendi Nakkaş
Abdullah Efendi Bizon
GEÇİCİ ÜYELER
Necip Efendi Behim
Fazlullah Efendi Figani
Francis Efendi Rahibe
Mahmud Efendi Hoca
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö De Portoy
Mösyö Charlie
Mösyö Debillat
Mösyö Beyrut
Rusya
Mösyö Chydbestres
Mösyö Kyristiman
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Beyrut Vilâyeti Salnâmesi, m.1883-1884/h.1301, s.133.
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Mösyö Faltek
Mösyö Bedroni
İngiltere
Mösyö Nikson
Mösyö Simest
Mösyö Horden
Almanya
Mösyö Fainkhein
Mösyö Gender
Avusturya
Mösyö Segrist
Mösyö Hidmell
İtalya
Mösyö Bedroni
Mösyö Marcopoli
Yunanistan
Mösyö Sekrini
Mösyö Geresnifor
Mösyö Segezmedi
İran
Mihail Efendi Saba
Mihail Efendi Çehşan
Amerika
Mösyö Charlie
Mösyö Mihail Garzuzi
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Danimarka
Mösyö Charlie
Mösyö Semist
KATİPLER
Birinci Katip Faik Cebrail Efendi Kırkod
İkinci Katip Sadeddin Efendi Hamada
Üçüncü Katip Yusuf Efendi Vakid
Tercüman Fethullah Efendi Çavuş
Katip Rızkullah Efendi Tokatlı
Birinci Mukayyid Mehmed Efendi Hamud
İkinci Mukayyid Abdürrahim Efendi Berbir
M.1884-1885/H.1302241
Reis Abdülkadir Efendi
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Efendi Bizon
Dimitri Efendi Tasso
GEÇİCİ ÜYELER
Hasan Efendi Behim
Yusuf Efendi Hayyaz
Hacı Mehmed Efendi Zintut
Beşara Efendi Hani
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YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö Byron
Mösyö Charlie
Mösyö Segrest
Mösyö Frank
İngiltere
Mösyö Nikson
Mösyö Smith
Mösyö Pybren
Mösyö Hordin
Avusturya
Mösyö Göttsy
Mösyö Arny
Yunanistan
Mösyö Auton Tataraki
Mösyö Nikola Segrandi
Amerika
Mösyö Yusuf Abdünnur Fahr
Mösyö Mihail Garzuri
Rusya
Mösyö Habib Besters
Mösyö Kuidan
Mösyö Bedroni
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Almanya
Mösyö Nayy
Mösyö Kabes
Mösyö Fernegg
Mösyö Kinobell
İtalya
Mösyö Rikar De Pedroni
Mösyö Proseper Pedroni
İran
Mihail Efendi Saba
Mihail Efendi Çehşan
Hollanda ve Danimarka
Mösyö Sekrest
Mösyö Charlie
KATİPLER
Birinci Katip Faik Cebrail Efendi Kırkor
İkinci Katip Sadeddin Efendi Hamada
Üçüncü Katip Yusuf Efendi Vakid
Tercüman Fethullah Efendi Çavuş
Katip Rızkullah Efendi Tokatlı
Birinci Mukayyid Mehmed Efendi
İkinci Mukayyid Abdürrahim Efendi Berbir
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M.1886-1887/H.1304242
Reis Abdülkadir Efendi Dana Ula sanisi Mecidi 5
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Bizon Efendi
Dimitri Tasso Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Ayas Efendi Mecidi 3
Mehmed Ömer Da’uk Efendi
Corcis Nakkaş Efendi
Selim Mesdiye Efendi
YABANCI ÜYELER
Fransa
Mösyö Kostantin Naccar
Mösyö Sekrist
Mösyö Biron
Mösyö Levn Kefil
İngiltere
Mösyö Hordon
Mösyö Smith
Mösyö Pyret
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Avusturya
Mösyö Sekrist
Mösyö İrani
Mösyö Nay
Yunanistan
Mösyö Tetraki
Mösyö Hastfor
Mösyö Nahle Kemid
Mösyö Sekrini
Amerika
Mösyö Yusuf Abdünnur Fahr
Mösyö Mihail Garzuzi
Rusya
Mösyö Guyidan
Mösyö Pedroni
Almanya
Mösyö Lutiki
Mösyö Nay
Mösyö Gunder
Mösyö Gabiss
İtalya
Mösyö Ricardo Bedroni
Mösyö Prosper Yedzoni
Mösyö Cirazdi
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İspanya
Mösyö Yusuf Haşo
Mösyö Nasrullah Hayat
İran
Mihail Saba Efendi
Corci Saba Efendi
KATİPLER
Başkatip İskender Dahdah Efendi
İkinci Katip Sadeddin Efendi
Üçüncü Katip Yusuf Vakid Efendi
Tercüman Fethullah Çavuş Efendi
Zabıt Katibi Rızkullah Efendi
Birinci Mukayyid Mehmed Selim Efendi
İkinci Mukayyid Beşir Saade Efendi
M.1893-1895/H.1311-1312243
Reis Abdülkadir Efendi Ula sanisi Mecidi 2 İmtiyaz Gümüş.
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Bizon Efendi Salise
Boş
GEÇİCİ ÜYELER
Hasan Berbir Efendi
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Cubur Efendi Tabib
TİCARET MAHKEMESİ KALEMİ
Başkatip Rızkullah Efendi Salise
İkinci Katip Sadeddin Efendi Rab’ia
Refik Fethullah Çavuş Efendi
Refik Yusuf Vakid Efendi
Diğeri Mehmed Selim Hamud Efendi
Diğeri Beşir Saade Efendi
Diğeri Ragıp Efendi
M.1901-1902/H.1319244
Reis Musa Kazım Efendi Saniye
DAİMİ ÜYELER
Salih Efendi
Kirkor Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Sadeddin Kandur Efendi
Ahmed Kadı Efendi
Halil Tarad Efendi
Mişel Tabib Efendi
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TİCARET MAHKEMESİ KALEMİ
Başkatip Edip Efendi
ZABIT KATİPLERİ
Ömer Efendi
Hasan Efendi
Mehmed Hamud Efendi
Beşir Saade Efendi
Cemil Efendi
Tevfik Rıfa’i Efendi
M.1906-1907/H.1324245
Reis Mehmed Ali Münir Efendi Rab’ia
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Efendi
Emin Ebu Ş’ar Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdurrahman N’umani Efendi
Abdülgani ‘Ammar Efendi
Selim Akavi Efendi
Mihail Gabril Efendi
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MAHKEME KALEMİ
Başkatip Ömer Fahuri Efendi Hicaz Madalyası
Zabıt Katipleri
Hasan Cundi Efendi
Mehmed Efendi
Mustafa Nakib Efendi
Mustafa Esrar Bey
Beşir Saade Efendi
Enis Efendi
M.1908-1909/H.1326246
Reis Mehmed Ali Münir Efendi Rab’ia
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Efendi
Emin Ebu Ş’ar Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdurrahman N’umani Efendi
Abdülgani Ammar Efendi
Selim Efendi
Mihail Gabril Efendi
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MAHKEME KALEMİ
Başkatip Ömer Fahuri Efendi
Zabıt Katipleri
Mehmed Efendi Hicaz
Mustafa Nakib Efendi
Mustafa Esrar Bey
Beşir Saade Efendi
Ahmed Lebabidi Efendi
Enis Efendi.

D. Da’va Süreci ve İstinaf Görevleri

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 1. Maddesinde İstanbul’da bir “ İstinaf De’avi-yi
Ticaret Divanı ” oluşturulacağı belirtilmiş, Zeylin 5. Faslında da nasıl oluşturulacağı
açıklanmıştır. Şöyle ki: Divan-ı İstinaf, Ticaret Nazırı’nın başkanlığında, 3 sürekli ve
geçici üye, 1 tercüman, 1 başkatip, katipler ve mübaşirden oluşmuştu247. Bu üyelerin
seçilme koşulları yöntemleri bidayet ticaret mahkemeleri üyelerinin seçilmesi ile
ilgili aynı hükümlere tabiydiler248.
Ticaret Nezareti’ne bağlı olarak oluşturulan İstinaf Divanı, ticaret
mahkemelerinin 1879 tarihinde çıkarılan Teşkilat-ı Mehakim Kanunu ile Adliye

247

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 10,11 ve 12.

248

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret,17-22. maddeler.
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Nezareti’ne bağlanması ile bu divan Dersaadet İstinaf Mahkemesi’nin Ticaret
Dairesi’ne dönüştürülmüştür249.
Ticaret Dairesi’nin üyeleri 1 ikinci başkan, 4 üye, 1 başkatip, katipler
ve mübaşirdi. Bu üyelerin tümü maaşlıydı. Üye mülazimleri de bulunmaktaydı.
Ticaret Dairesi’nin başkan, üyeleri ve üye mülazimleri Adliye memurlarından
sayılmakta ve atanmaları Adliye Nezareti İntihap Encümeni’nce yapılmaktaydı.
Atanan memurlar sürekli ve maaşlı statüdeydi. Daire-i İstinaf’ta tüccarlardan seçilen
geçici üyeler ile tercümanlar bulunmuyordu. Muhakemenin başlayabilmesi için
ikinci başkanın yönetiminde en az dört üyenin oturumda hazır bulunması
gerekiyordu. İkinci başkanın olmaması durumunda üyelerden en kıdemlisinin
başkanlığında muhakeme başlayabiliyordu250.
Üyelerden iki kişinin muhakemede bulunamaması durumunda,
mülazimlerden başka birinci başkanın onayı ile diğer daire üyelerinden biri de
davaya katılabilirdi251.
İstinaf Mahkemesi Ticaret Dairesi yalnızca İstanbul’da kurulmuştu.
Vilayet merkezlerindeki İstinaf mahkemeleri hukuk ve ceza dairelerinden
oluşmaktaydı. Ayrıca bir ticaret dairesi kurulmamıştı252. Bundan dolayı 1879 tarihli
Teşkilat-ı Mehakim Kanunu’nda belirtildiği gibi liva merkezi olan kazanın ticaret
mahkemesi o kazada meydana gelen ticaret davalarını bidayeten, livaya bağlı diğer

249

A.Reşid, age, s. 79.

250

A.Reşid, age, s. 79.

251

A.Reşid, age, s. 80.

252

A.Reşid, age, s. 80.
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kazaların ticaret mahkemelerinden verilen hükümleri istinafen görürlerdi. Liva
merkezinde ticaret mahkemesi bulunmuyorsa merkez bidayet mahkemesi istinaf
görevini görmekteydi.
Liva merkezinde bulunan ticaret mahkemesi bulunduğu kazanın
ticaret davalarını bidayeten, vilayete bağlı liva merkezleri ticaret mahkemelerinden
gelen ve istinaf edilme koşullarını taşıyan davaları istinafen görüşürdü.
Bidayet ticaret mahkemelerinden gelen davaların istinafa konu olabilmesi
için ticaret işleri ile ilgili faaliyetlerden olup, dava konusunun 10.000 kuruş
değerinde olması veya yıllık 1000 kuruş gelir sağlayan işlerden olması ya da kıymet
tayin edilemeyen bir ticari faaliyet konusundan olması gerekmekteydi. Kaza ticaret
mahkemelerinin verdiği hükümler istenildiği takdirde liva veya vilayet ticaret
mahkemesinde istinaf edilebilmekteydi. Vilayet ticaret mahkemelerinin verdiği
hükümlerin istinaf mercii ise İstanbul İstinaf Mahkemesi idi253.

2. İZMİR TİCARET MAHKEMESİ

A. Kuruluş Süreci ve Görevleri

İzmir, Osmanlı Devleti’nin en çok ticarileşen bölgelerinden biridir. Özellikle
İngiltere ile yapılan 1838 Serbest Ticaret Antlaşması’ndan sonra, Osmanlı Devleti
hammadde ve gıda ürünleri ticareti üzerindeki sınırlayıcı yetkisini kaybetmiştir. Bu
Ticaret Antlaşması’ndan sonra, bu bölgelerin dış ticaretteki önemi hızlıca artmıştır.

253

A.Reşid, age, s. 81.
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Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisiyle
tamamıyla bütünleşmiştir. İngiltere bu dünya ekonomisinin merkezinde yer alan ülke
olarak Osmanlı Devleti’nin en önemli ticari ortağı olmuştur. İzmir, Osmanlı Devleti’nin
dünya
ekonomisi ile artan ticaretinde çok önemli bir yere sahiptir ve ticareti 1840-1870
döneminde 4 kat artrmıştır254. Bu ticari gelişmeler çerçevesinde karşılaşılan problemlerin
çözümlenebilmesi için yetersiz gelen şer’i mahkemelerin dışında özel ihtisas
mahkemelerinden olan İzmir Ticaret Meclisi’nin göreve başladığını görmekteyiz .255

İzmir Ticaret Meclisi, m. 30 Nisan 1850 / h.17 Cemaziyelâhir 1266
tarihinde teşkilatlanmasını tamamlayarak, davalaları görüşmeye başlamıştır256.
İzmir Ticaret Mahkemesi Cuma ve Pazar günlerinden başka hergün saat
3.00’ten 11.00’e kadar çalışmasını sürdürürdü. Salı ve Perşembe günleri karma ve
diğer günlerde ise Osmanlı tüccarlarının davalarını karara bağlardı.
Ayrıca Aydın Vilayeti’nde bulunan; İzmir, Aydın, Menteşe ve Saruhan
sancaklarındaki ticaret mahkemelerinin de istinaf makamı konumunda olduğundan,
gerek onlar tarafından ve gerekse genel ticaret işlerine dair davaları ve kendisine
bağlı ticaret meclisleri tarafından verilen ilamları tetkik ederek hüküm verirdi.

254

Tuğçe Atik, The Rise of Ottoman İzmir as a Commercial Center, Ankara 2014,s. 96.

255Mehmed
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Celaleddin, Hukuk-ı Ticaret Dersleri, İstanbul 1328, s.14-43.
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B. İzmir Ticaret Mahkemesi’nin Teşkilatı
İzmir, Beyrut ve Selanik Ticaret Mahkemeleri dışında kalan diğer taşra
ticaret mahkemeleri bir başkan ile iki sürekli ve dört geçici üye ile bir başkatip ve
yeteri kadar katipten oluşmakta idi. Karma bir davaya bakılacak ise ilgili devletin iki
üyesi ile bir de tercüman hazır bulunmaktaydı.
Ancak Zeyl-i Kanunnâme-i Ticaret’in 4. maddesinde, bazı yerlerde ticaret
mahkemelerinin “berriye” ve “bahriye” adı altında iki meclise ayrılacağı ve
8. maddesinde de ticaret mahkemesi başkanının yanında her meclisin iki daimi ve
dört geçici (muvakkat) üyeden meydana geleceği ifade edilmektedir.257 Buna göre
ticaret mahkemeleri bir meclisli ve iki meclisli olmak üzere iki grup altında
değerlendirilebilir. İki meclisli olarak düzenlenen mahkemelerde berriye ve bahriye
meclisleri, gerektiği takdirde ayrı ayrı görev yapabilme olanağına sahipti. İzmir
Ticaret Mahkemesi’nde ise kara ve deniz ticaret meclisleri birlikte görev
yapmışlardır258. 1 meclis olarak görev yapmakla birlikte, gerek dava hacmi ve
gerekse üye sayısı itibarıyla, 3 meclisli mahkemelere karşılık gelmektedir,
denilebilinir259.
İzmir Ticaret Mahkemesi’nde görev yapacak olan başkan ve daimî üyelerin
atamaları, Vilayetin önerisi üzerine Ticaret Nezâreti’nin gerekli araştırmalarından

257

Düstur, Birinci tertip, s.445, Zeyl-i Kanûnnâme-i Ticâret madde: 4-8, Bkz. Ek:1.

258

BOA.T.d. 132, s. 5.

259

BOA. A.MKT. NZD. 427/38-4.
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sonra uygun görüşünü Sadaret’e bildirmesi üzerine çıkan irâde-i seniyye ile
belirlenmekteydi.260
İzmir Ticaret Mahkemesi, ilân olunan saatte, yani 03.00’da başkan
tarafından açılmaktaydı. Mahkemenin yönetimi tamamen başkana aitti. Başkan
gerektiği zamanlarda gerekli inzibat önlemlerini almaya yetkiliydi. Davalara sıra
numarasına göre bakılmaktaydı. Bunun içindir ki İzmir Ticaret Mahkemesi’ne
verilen bütün dava dilekçeleri sıra numarası almakta ve bu numaraya göre meclise
sevk olunmaktaydı.261
Bütün bu genel uygulamaların dışında, İzmir Ticaret Mahkemesi’nde özel
nitelikli hükümler de uygulanmaktaydı. Örneğin; Aydın Valisi Mehmed Reşad
Bey’in m. 3 Mayıs 1862 / h. 4 Zilkade 1278 tarihli yazısında İzmir Ticaret
Mahkemesi’nde uygulanan özel hükümler şöyle açıklanmaktadır;262 “ İzmir Ticaret

260

BOA.İ.DH. 574/39992, m.21 Nisan 1868/h.28 Zilhicce 1284.

261

BOA. A. MKT. 81/1, m.12 Nisan 1847/h.26 Cemaziyelevvel 1263.

262

BOA. A.MKT. NZD. 427/38-3. Aydın Valisi Mehmed Reşad Bey’in m. 3 Mayıs 1862 / h. 4

Zilkade 1278 tarihli yazısında İzmir Ticaret Mahkemesi’nin durumu şöyle izah edilmektedir;
“ İzmir Ticaret Meclisi’nde fasl ve hükm olunan davanın mer’i-i aleyh canibinden Dersaadet’e nakli
murad olununca davanın hükm-i ilamı verildiği günden on güne kadar istinaf-ı dava edeceğini
hükümet-i mahalliyeye haber vermek ve bu müddetten sonra 51 güne kadar davasının Dersaadet’e
nakli zımnında Ticaret Nezareti celilesi canibinden dahi tahrirat istihsal ve ibraz edemezse mahkum
bih mebalığın tahsili için meclis-i mezkurdan verilen i’lamın hükmü icra kılınmak üzere İzmir’ce
hükumet ve düvel-i mütehabbe konsoloslarının ittihad ve kararıyla ittihaz olunan usule dair geçen 74
senesi Muharremü’l-haram’ın onuncu günü tarihiyle muvarrah 9 bendi şamil tanzim kılınan varaka
ol-vakt canib-i hükumetten der-bar-ı muadelet-karara takdim kılınmış ve bu usul şimdiye değin
“apalu” namıyla buraca mer’i ve cari bulunmuş ise de, istinaf-ı dava müddetine dair Ticarethane-i
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Meclisi’nde görülen davaların davalı tarafından İstanbul’a nakledilmesi istenirse,

Amire’de bir guna nizam kaydı olmayıp Zeyl-i Kanunun altıncı bendi hükmünce bir da’vanın
Dersaadet’e nakli murad ve istida olunduğu takdirde bir diyecek olamayacağı bir maddeden dolayı
bu kere Ticaret Nezaret-i behiyesi canibinden fi 18 Şevval sene 278 tarihli varid olan tahriratta tasrih
ve işar buyurulması üzerine ahkamının icrası için meclis-i mezkura havale olunmuş ve hükm-i tahrirat
usul-ı meşruha-i müttahazasının men’-i ceryanını muktezi olub usul-ı mezkure ise buraca bir nizam ad
kılınarak şimdiye değin mer’i bulunmuş idüğünden badema tasdik buyurulmadığı halde kendilerinin
a’zalıktan isti’faya mecbur oldukları meclis-i mezkurun ecnebi a’zaları canibinden beyan ve ifade
olundukda istinaf-ı d’ava hakkında buranın ittihaz ettiği usulün Ticarethane-i Amire’de nizam olarak
muteber olduğu cihetle bundan dolayı ist’ifaya hacet etmeyip usul-i mezkurenin bu ana kadar
mahallince suret-i ceryanıyla bir takım mevadın bu suretle mahkum olduğunun bildirilerek tekrar
müteallık buyurulacak irade-i seniyyeye Tevfik-i hareket etmek lazım gelir deyu iskatlarına sarf-ı
mesa’i kılınmış ise de kabul ve ihva etmeyerek fakat ecnebi a’zaları bu mesele aleyhine isti’faname
i’tasıyla avdet etmiş ve bu vesile ile meclise vürud eden de’avinin tebaa-i devlet-i aliyyeden
bulunanların usul-ı mevzu’ası ve ecnebiden olanların tercümanları hazır oldukları halde rüyet ve
tesviyesine sekte getirilmemesi lazım gelenlere tenbih kılınmış ve a’za-yı muma-ileyhimin bu babda
vermiş oldukları karar meşruh üzere mahkum bulunan de’avinin istinafı korkusuyla bir takım
müşgilatın zuhuru ihtiyazından naşi istinaf-ı d’ava hakkında bir müddet-i mahsusa tayin ettirmek ve
bu suret olamazsa saltanat-ı seniyye tebaasından birinin ecnebide bulunan alacağının konsolato
marifetiyle rüyet ve tesviyesi mukaddema buraca cari iken muahharan fesh ve ilga kılınmış idüğünden
bu usulün yine evvelki kalıba ifrağ eylemek üzere irae-i tas’ibatından ibaret bulunmasını ihsas
olunmuş ise de mahazzen tagliti inkar ile meramlarına revac vermek için bu maddenin hakikatinden
sarf-ı nazarla memurin-i ecnebiye taraflarından bi’l-ahere sefarethanelere yazılması ihtimaline mebni
vuk’u-ı ‘amalın evvelce arz ve ihtarına ibtidar olunmuş ve apalu maddesinin buraya muhassas olarak
fakat müddet-i mezkurenin biraz daha temdidiyle nizam ittihazı tensib buyurulduğu halde icabının
icrası menut-ı rey-i ali bulunmuş olmasıyla ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men lehü’lemrindir”.
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ilamın verildiği tarihten itibaren on güne kadar davayı istinaf edeceğini, yerel
hükümet temsilcisine haber vermek ve bu süreden sonra 51 güne kadar da, davasının
İstanbul’a nakledildiğini Ticaret Nezareti’nden alacağı yazı ile belgelemesi
gerekmektedir”.

Bu işlemi yapmayan bir davalı hakkında İzmir Ticaret

Mahkemesi’nin verdiği ilam hükmünün uygulanması gerekmekteydi. Bu durumda
ise, m. 31 Ağustos 1857 / h. 10 Muharrem 1274 tarihinde “ apulu (hızlı, çabuk,
hızlandırma) usûlü” denilen 9 maddeden oluşan özel hükümler uygulanmaktaydı. Bu
hükümler, İzmir’deki hükûmet ve yabancı devletlerin konsoloslukları tarafından
kararlaştırılmıştı263.
İzmir Ticaret Mahkemesi duruşmalarında uygulanacak özel hükümler
şunlardır:
1. Madde: İzmir Ticaret Mahkemesi 1 başkan ve 12 üyeden oluşacaktır.
Bunların

6’sı Osmanlı tebaasından, 6’sı ise yabancı devlet vatandaşlarından

seçilecektir. Bunlardan başka Aydın valisi tarafından da 1 tercüman ve 1 katip
atanacaktır.
2. Madde: Başkan ve Osmanlı tebaası olan 6 üye vali tarafından ve diğer 6
üye ise İzmir’de bulunan yabancı devletlerin konsolosları tarafından atanacaktır. Her
bir üyenin birer de yedekleri olacaktır.
3. Madde: Her iki ayın sonunda mahkeme üyelerinin üçte biri
yenilenecektir. Yani üyelerin dördü çıkarılıp onların yerine birinci maddede yazılı
yöntemle ikisi Osmanlı tebaasından ve diğer ikisi yabancı devlet vatandaşlarından
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olmak üzere, yeniden 4 üye seçilecektir. Değiştirilen üyeler, yeniden görevlerinin
sona ermesinden itibaren üzerinden 4 ay geçmeden yeniden üye olamayacaklardır.
4. Madde: Mahkemeye gelen dava dilekçeleri numara sırasıyla özel bir
deftere kaydedilecek ve olağanüstü bir durum olmadıkça defterde kayıtlı davalar
numara sırası ile görülerek hüküm verilecektir.
5. Madde: Verilen hükümler oybirliği ya da oy çokluğuna göre olacaktır.
Mahkemede başkandan başka daima 6 üye bulunacaktır. Bunların 3’ü Osmanlı, diğer
3’ü ise yabancı olacaktır. Daimi olarak bulunacak 6 üye mahkeme başkanı tarafından
seçilecektir. Yabancı 3 üyeden 1’si davası görülen yabancı devletin vatandaşlarından
olacaktır.
6. Madde: Her dava yazılı veya dilekçe ile beyan olunacaktır. Yabancılar
dilekçelerini Fransızca veya kendi dilleri ile yazacaklardır. Davacı, vereceği
dilekçesine iddiasını ispatlayacak belge ve senetlerini de ekleyecektir.
7.

Madde: Mahkemeden çıkan ilamların hükümleri geçici olarak

uygulanacaktır.
8. Madde: Eğer ki bir ilamın kapsadığı hüküm hakkında davanın Dersaadet
Ticaret Mahkemesi’ne nakli gereken yada istenen davalar için, İzmir Ticaret
Mahkemesi tarafından verilen hükmün karşılığı olan para miktarının red ve iadesi
için nakli davaya davet olunacak taraf kefalet gösterecektir. Kefalet gösteremediği
durumda, hüküm olunan miktarı ticaret mahkemesi sandığına emaneten verecektir.
Bu miktar, naklolunacak davanın sonucuna kadar sandıkta tutulacaktır. 4000 kuruşu
geçmeyen davalar istinaf edilemeyeceğinden, alınan kararlar kesin olacaktır.
9. Madde: Mahkemeden hükümleri verilen davaların nakil dilekçeleri,
hüküm ilanının verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde valiye verilecektir.
Davanın naklini yani istinafını isteyen taraf, 50 gün içerisinde Dersaadet Ticaret
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Mahkemesi’nden davasının kabul olunduğunu gösteren belge getirmesi gerecektir.
Eğer ki 50 gün içerisinde, davanın kabul edildiğini gösteren şehadetname ibraz
edilemezse, davanın nakil işlemi yok hükmünde olarak, İzmir Mahkemesi’nin hükmü
kesinleşecektir. Ve alınan kefalet ve sandıkta tutulan akçe hüküm gereğince sahibine
verilecektir.
C. İzmir Ticaret Mahkemesi’nin Görevlileri

İzmir Ticaret Mahkemesi görevlilerini şu şekilde sıralayabiliriz;
M.1878-1879/ H.1296264
Reis Ahmed Kamil Efendi Mütemayyiz Üçüncü Mecidi
DAİMİ ÜYELER
Kantarağasızade Mehmed Tevfik Efendi saniye
Dilberzade Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Rıdvanağazade İzzet Bey
Kalenderoğlu Sefer Efendi
Varbetyan Bogos Efendi
İsak Barki Efendi
KONSOLOSLUKLARDAN SEÇİLEN ÜYELER
İngiltere Mösyö John Kisher
Fransa Mösyö Emile Burnan
Almanya Banker Direktörü Mösyö Heinz Üçüncü Mecidi
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Rusya Lambou oğlu Mösyö Dimitri
İran Hacı Abdülkerim Efendi
İtalya Şövalye Mösyö Pralyoti Dördüncü Mecidi
Avusturya-Macaristan Ferizodağramir
Yunanistan Mösyö Pumoni
KONSOLOSLUKLARDAN MAHKEMEYE DEVAM EDEN
TERCÜMANLAR
İngiltere Caloust Efendi
Fransa Mösyö Nisoun Efendi
Almanya Mösyö Goncayan
Rusya Mösyö Couryan
İran Ohannes Efendi Mecidi
İtalya Mösyö Haman
Avusturya ve Macaristan Mösyö Argiri
Yunanistan Civi oğlu Anaştaş Efendi
Ticaret Mahkemesi Kalemi
Başkatip Ferid Bey
İkinci Katip Rahmi Efendi hacegan
Mahkeme Tercümanı Georghi Efendi
Birinci Zabıt Katibi Kulyan Karabet Efendi
İkinci Zabıt Katibi İsmail Lütfü Efendi
Üçüncü Zabıt Katibi Raşid Efendi
Kançılarya Müdürü Dimestoklu Efendi
Sokestro Katibi Mehmed Ali Efendi
Mukayyid Memduh Bey
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Mübeyyiz Diğer Memduh Bey
Diğer Mübeyyiz Hilmi Efendi
Evrak Memuru Memuryan Efendi
Kançılarya memuru Serkis Efendi
Birinci Muhzır Ali Ağa
İkinci Muhzır Aziz Ağa
Odacı Said Ağa
İzmir Ticaret Mahkemesi Cuma ve Pazar günlerinden başka hergün saat
3.00’ten 11.00’e kadar açık olduğu halde, davaların görülmesi ile meşguldür, Salı ve
Perşembe günleri karma ve diğer günler ise Osmanlı tebaasının davalarını görür ve
ayrıca vilayette bulunan ticaret mahkemelerinin de istinaf makamı olduğundan, gerek
onlar tarafından ve gerek genel ticaret işlerine dair davaları, meclisleri tarafından
verilen ilamları kontrol ederek hüküm verirdi.
M.1879-1880/H.1297265
Reis Abdülhalim Bey Saniye Mecidi 4
DAİMİ ÜYELER
Kantarağasızade Mehmed Tevfik Efendi Saniye
Dilberzade Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Rıdvanağazade İzzet Bey
Kalenderoğlu Sefer Efendi
VarbatyanBogos Efendi
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İsak Barki Efendi
KONSOLOSLUKLARDAN SEÇİLEN ÜYELER
İngiltere Mösyö John Kisher
Fransa Mösyö Emile Burnan
Almanya Mösyö Lohz
Rusya Mösyö Perdekidi
İran Haşim Ağa
İtalya Mösyö Datodi
Avusturya-Macaristan Ferizodağramir
Yunanistan Mösyö Tinako
KONSOLOSLUKLARDAN MAHKEMEYE DEVAM EDEN
TERCÜMANLAR
İngiltere Caloust Efendi
Fransa Mösyö Nisson
Almanya Mösyö Goncayan
Rusya Mösyö Couryan
İran Ohannes Efendi Mecidi 4
İtalya Mösyö Peştemalcıoğlu
Avusturya ve Macaristan Mösyö Ergiri
Yunanistan Civioğlu Anaştaş Efendi
İzmir Ticaret Mahkemesi Kalemi
Başkatip Ferid Bey
İkinci Katip Rahmi Efendi Hacegan
Mahkeme Tercümanı Georghi Duka Efendi
Zabıt Katibi Kavalyan Karabet Efendi
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Diğeri Raşid Efendi
Diğeri Mehmed Ali Efendi
İlamat Mukayyidi Memduh Bey
Mübeyyiz Hilmi Efendi
Evrak Memuru Memuryan Efendi
Birinci Muhzır Ali Ağa
İkinci Muhzır Aziz Ağa
Odacı Said Ağa
İzmir Ticaret Mahkemesi Cuma ve Pazar günlerinden başka hergün saat
3.00’ten 11.00’e kadar açık olduğu halde, davaların görülmesi ile meşguldür, Salı ve
Perşembe günleri karma ve diğer günler ise Osmanlı tebaasının davalarını görür ve
ayrıca vilayette bulunan ticaret mahkemelerinin de istinaf makamı olduğundan, gerek
onlar tarafından ve gerek genel ticaret işlerine dair davaları, meclisleri tarafından
verilen ilamları kontrol ederek hüküm verirdi266.
M.1880-1881/H.1298267
Reis Abdülhalim Bey Ula sanisi 4
DAİMİ ÜYELER
Kantarağasızade Mehmed Tevfik Efendi Saniye
Dilberzade Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Kadri Efendi
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Toraman oğlu Sarafim Efendi
Serçoyan Karabet Efendi
Kilimci Haim Efendi
KONSOLOSLUKLARDAN SEÇİLEN ÜYELER
İngiltere Mösyö John Kisher
Fransa Emille Yorgann
Almanya Mösyö Hans
Rusya Mösyö Lambo oğlu Dimitri
İran Abdülkerim Efendi
İtalya Mösyö Datodi
Avusturya Mösyö Dekaram
Yunanistan Mösyö Patako
KONSOLOSLUKLARDAN MAHKEMEYE DEVAM EDEN
TERCÜMANLAR
İngiltere Calost Efendi
Fransa Mösyö Benson
Almanya Mösyö Goncaoğlu
Rusya Mösyö Kurban
İran Ohannes Efendi 4
İtalya Mösyö Peştamalcıoğlu
Avusturya Mösyö Ergiri
Yunanistan Mösyö Çivioğlu Anaştaş
Ticaret Mahkemesi Kalemi
Başkatip Ferid Bey
İkinci Katip Rahmi Efendi Hacegan.
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Mahkeme Tercümanı Georghi Duka Efendi
Birinci Zabıt Katibi Kavalyan Karabet Efendi
İkinci Katip Raşid Efendi
Diğeri Mehmed Ali Efendi
İlamat Mukayyidi Memduh Bey
Mübeyyiz Hilmi Bey
Evrak Memuru Memuryan Efendi
Birinci Muhzır Ali Ağa
İkinci Muhzır AzizAğa
Odacı Said Ağa.
M.1881-1882/ H.1299268
Reis Abdülhalim Bey Ula sanisi 4
DAİMİ ÜYELER
Kantarağasızade Mehmed Tevfik Efendi Saniye
Dilberzade Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Kadri Efendi
Kalenderzade Sefer Efendi
Sultanyan Kiğorik Efendi
Şapçı Buhur Efendi
Ticaret Mahkemesi Kalemi
Başkatip Ferid Efendi
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İkinci Katip Rahmi Efendi Hacegan.
Mahkeme Tercümanı Georghi Duka Efendi
Birinci Zabıt Katibi Kavalyan Karabet Efendi
İkinci Zabıt Katibi Raşid Efendi
Üçüncü Zabıt Katibi ve Evrak Memuru Memuryan Efendi
İlamat Mukayyidi Memduh Bey
Mübeyyiz Hilmi Efendi
Diğeri Mehmed Ali Efendi
Mübaşir Ali Ağa
Diğeri AzizAğa
Odacı Said Ağa.
M.1882-1883/ H.1300269
Reis Abdülhalim Bey Ula sanisi 4
DAİMİ ÜYELER
Kantarağasızade Mehmed Tevfik Efendi Saniye
Artin Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Kadri Efendi
Kalenderzade Sefer Efendi
Sultanyan Kiğorik Efendi
Şapçı Buhur Efendi
Ticaret Mahkemesi Kalemi
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Başkatip Ferid Efendi
İkinci Katip Rahmi Efendi Hacegan.
Mahkeme Tercümanı Georghi Duka Efendi
Birinci Zabıt Katibi Raşid Efendi
İkinci Zabıt Katibi Memuryan Efendi
Üçüncü Zabıt Katibi ve Evrak Memuru Mehmed Ali Efendi
İlamat Mukayyidi Memduh Bey
Mübeyyiz Hilmi Efendi
Mübeyyiz Osman Efendi
Mübaşir Ali Ağa
Diğeri Cafer Ağa
Diğeri AzizAğa
Diğeri Bilal Ağa.
M.1883-1884/ H.1301270
Reis Saffet Bey Saniye
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Efendi Mütemayiz
Şirinyan Artin Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Rıdvanağazade İzzet Bey
Toramanoğlu Sarafim Efendi
Karabet Efendi
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Abdullah Adas Efendi
ZabıtKatipleri
Başkatip Ferid Efendi
Rahmi Efendi
Raşid Efendi
Osman Efendi
Hilmi Efendi
Markos Memuryan Efendi
Mehmed Ali Efendi
Memduh Bey
Tercüman Georgie Duka Efendi
M.1884-1885/ H.1302271
Reis Saffet Bey Saniye
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Efendi Mütemayiz
Şirinyan Artin Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Rıdvanağazade İzzet Bey
Toramanoğlu Sarafim Efendi
Karabet Efendi
Abdullah Adas Efendi
Zabıt Katipleri
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Başkatip Ferid Efendi
Rahmi Efendi
Raşid Efendi
Osman Efendi
Hilmi Efendi
Markos Memuryan Efendi
Mehmed Ali Efendi
Memduh Bey
Tercüman Georgie Duka Efendi
M.1885-1886/ H.1303272
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Halimağazade Halil Bey
Toramanoğlu Sarafim Efendi
Varbatyan Bogos Efendi
Şapçı Buhur Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Rıza Bey
Georgie Duka Efendi
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Raşid Efendi
Rahmi Efendi
Markos Memuryan Efendi
Mehmed Ali Efendi
Memduh Bey
Hilmi Bey
Fehmi Bey
M.1886-1887/ H.1304273
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Yemişçizade Kadri Bey
Akkaşzade Yorgi Efendi
Gülbeng Kevorkyan Efendi
Nesim İstirgo Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Georgie Duka Efendi
Raşid Efendi
Mahmud Bey
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Mehmed Ali Efendi
Memduh Bey
Hilmi Efendi

M.1888-1889 /H.1306274
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Toramanoğlu Serafim Efendi
Arapyan Karabet Efendi
Avram Kuri Efendi
Nesim İstirgo Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Raşid Efendi
Mahmud Bey
Georgie Efendi
Mahmud Bey
Mehmed Ali Efendi
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Memduh Bey
Hilmi Bey
M.1890-1891/ H.1308275
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
Toramanoğlu Serafim Efendi
Arapyan Karabet Efendi
Avram Kuri Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Sebzecizade Hacı Mehmed Efendi
Gökbaşoğlu Zaharya Efendi
Haim Kuri Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt KatibiRaşid Efendi
İkinci Sınıf Zabıt KatibiMahmud Bey
Üçüncü Sınıf Zabıt KatibiMehmed Ali Efendi
Georgie Efendi
Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
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M.1893-1894 /H.1311276
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Sebzecizade Hacı Mehmed Efendi
Ayanos Kiryako Efendi Salise
Balyozyan Lugofet Efendi
Nesim İstirgo Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Şekip Bey Salise
Memduh Bey
Georgie Efendi
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1894-1895/ H.1312277
Reis Saffet Bey Mütemayiz
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DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi

GEÇİCİ ÜYELER
Vayanos Kiryako Efendi Salise
Balyozyan Lugofet Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Şekip Bey Salise
İkinci Sınıf Zabıt KatibiGeorgie Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1895-1896/ H.1313278
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
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İzmir Vilayet Salnamesi 1313, s.77-78.
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Serçoyan Karabet Efendi
Diğeri Münhal
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Şekip Bey Salise
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Georgie Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1896-1897 /H.1314279
Reis Saffet Bey Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Ser Çoyan Karabet Efendi Rab’ia
Gökbaşzade Zaharya Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
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İzmir Vilayet Salnamesi 1314, s.62-63.
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Birinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Şekip Bey Salise
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Georgie Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1897-1898/ H.1315280
Reis Mustafa Nail Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Agop Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Gökbaşzade Zaharya Efendi
Diğeri Boş
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Georgie Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Halil Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
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İzmir Vilayet Salnamesi 1315, s.52.
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Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1898-1899 / H.1316281
Reis Mustafa Nail Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Mütemayiz Mecidi 3
Bedosaki Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Balyozzade Lugofet Efendi
Hacı İsak Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Georgie Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Halil Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
Evrak Memuru Hilmi Efendi
M.1899-1900 / H.1317282
Reis Mustafa Nail Bey Salise
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İzmir Vilayet Salnamesi 1316, s.53-54.
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İzmir Vilayet Salnamesi 1317, s.55.
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DAİMİ ÜYELER
Mehmed Tevfik Efendi Ula Sanisi Mecidi 3
Bedosaki Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Zambakçıyan Mihran Efendi
Hacı İsak Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Raşid Efendi
Birinci Sınıf Zabıt Katibi Mahmud Bey
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Georgie Efendi
İkinci Sınıf Zabıt Katibi Halil Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Üçüncü Sınıf Zabıt Katibi Memduh Bey
M.1902-1903/ H.1320283
Reis Mustafa Naili Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Behzad Efendi
Boş
GEÇİCİ ÜYELER
Dimitri Efendi
Simonyan Efendi
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İzmir Vilayet Salnamesi 1320, s.55.
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Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Zabıt Katibi Raşid Efendi
Zabıt Katibi Hasan Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Zabıt KatibiTahir Efendi
M.1905-1906/ H.1323284
Reis Mustafa Naili Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Behzad Efendi
Zaharya Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Kiryako Efendi
Mesrob Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Zabıt Katibi Raşid Efendi
Zabıt Katibi Hasan Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Zabıt Katibi Tahir Efendi
Zabıt Katibi Salih Efendi
M.1908-1909/ H.1326285
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İzmir Vilayet Salnamesi 1323, s.55.
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Reis Mustafa Naili Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Behzad Efendi
Zaharya Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Yorgaki Efendi
Mesrob Efendi
Zabıt Katipleri
Başkatip Ferid Bey
Zabıt Katibi Raşid Efendi
Zabıt Katibi Hasan Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Ali Efendi
Zabıt Katibi Tahir Efendi
Zabıt Katibi Salih Efendi.

D. Da’va Süreci

Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in ilanından yaklaşık 8 yıl sonra, Osmanlı
Devleti’ndeki ticaret mahkemelerinin sayısı 104’e ulaşmıştı286.1868 yılı cetveline
göre İzmir Ticaret Mahkemesi’nin ilam sayısı 40’tan fazladır. Bu yıllarda Aydın

285

İzmir Vilayet Salnamesi 1326, s.108.

286

BOA. T. 792/131. m.1868-1869/h.1285 tarihli istatistik cetveli.
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Vilayeti’nde;

İzmir,

Aydın,

Menteşe

ve

Saruhan

ticaret

mahkemeleri

bulunmaktaydı287.
Bu dönemde önceki yıllardan kalanlarla birlikte İstanbul, Anadolu ve
Rumeli vilayet mahkemelerinde toplam olarak 15.674 dava görüşülerek karara
bağlanmıştı288.
Hüküm verilen meblağın miktarına göre mahkemeleri sıraladığımızda; İzmir
Ticaret Mahkemesi’nin, İstanbul’dan sonra 3.782.809 Lira ile ikinci sırada olduğunu
görmekteyiz289.
Ticaret mahkemelerinden Ticaret Nezareti’ne gönderilen 1868 yılı cetveline
göre, ticaret mahkemelerinin hüküm verdikleri para miktarı ve gördükleri dava
sayılarına göre önem dereceleri cetvelinde İzmir Ticaret Mahkemesi, 1.620.468
Liralık hükmüyle 80 davaya bakmış, bu oranlarla da bu mahkeme hükmolunan
meblağa göre ikinci, ilam verdiği dava sayısına göre ise üçüncü sıradadır.
Yabancı devlet uyruğundan davalı ve davacı olarak açılan dava sayısını;
hükmolunan meblağ, hükmü veren mahkeme ve dava sonucunu gösteren cetvele
göre290Kuzey Almanya uyrukluların İzmir Ticaret Mahkemesi’nde açtıkları 1 davada
85.619 Lira olarak iddia edilen zarar miktarı hüküm olarak da onaylanmıştır.
Davacı sıfatıyla İngiltere uyruklular tarafından açılan toplam açılan 6
davadan 5’i kabul edilirken, 1’i reddedilmiştir. Kabul edilen 5 davadaki toplam iddia

287

Aydın Vilayet Salnamesi, 1296, s. 45-46 vd; BOA. T. 792/133 vd.

288

BOA. T. 792/134.

289

BOA. T. 792/135.

290

Altıncı cetvel. BOA.T. 792/162.
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edilen meblağ miktarı 469.330 Lira iken, hükmolunan miktar ise 441.330 Lira olarak
gerçekleşmiştir291.
Davalı sıfatıyla İngiltere uyruklular aleyhine açılan 1 davada iddia edilen
miktar olan 1200 Lira’nın, hüküm olarak da karara bağlandığını görmekteyiz292.
Davacı sıfatıyla Avusturya uyruklular tarafından açılan 8 davadan 5’i kabul
edilirken, 2’si reddedilmiş, 1’i de başka bir mahkemeye havale edilmiştir. Kabul
edilen 5 davada iddia edilen meblağ miktarı 162.767 Lira iken hükmolunan miktar
ise 150.518 Lira olarak gerçekleşmiştir293.
Davalı sıfatıyla Avusturyalılar aleyhine açılan 2 davanın, 1’i kabul 1’i de
reddedilmiştir.Kabul edilen 1 davada iddia edilen meblağ miktarı 57.060 Lira iken,
hükmolunan miktar ise 51.980 Lira olarak gerçekleşmiştir294
Davacı sıfatıyla Fransa uyruklular tarafından açılan 13 davadan 12’si kabul
edilirken, 1’si reddedilmiştir. Kabul edilen 12 davada iddia edilen meblağ miktarı
560.838 Lira iken hükmolunan miktar ise 434.137 Lira olarak gerçekleşmiştir.
Davalı sıfatıyla Fransa uyruklular aleyhine açılan 1 davada iddia edilen
miktar olan 7061 Lira hüküm olarak da kabul edilmiştir295.
Davacı sıfatıyla Yunanistan uyruklular tarafından açılan 17 davadan 12’si
kabul edilirken, 1’i reddedilmiş, 4’ü de başka bir mahkemeye havale edilmiştir.
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A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.162.

292

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.162.
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A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.163.
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A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.163.
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Altıncı cetvel. BOA.T. 792/164.
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Kabul edilen 12 davada iddia edilen meblağ miktarı 205.550 Lira iken, hükmolunan
miktar ise 149.181 Lira olarak gerçekleşmiştir296.
Davalı sıfatıyla Yunanistan uyruklular aleyhine açılan 7 davanın, 5’i kabul
edilirken 2’si de reddedilmiştir.Kabul edilen 5 davada iddia edilen meblağ miktarı
138.384 Lira iken, hükmolunan miktar ise 47.562 Lira olarak gerçekleşmiştir297.
Davacı sıfatıyla Hollanda uyruklular tarafından açılan 2 dava da kabul
edilmiş, iddia edilen meblağ miktarı 50.112 Lira iken, hükmolunan miktar ise 44.571
Lira olarak gerçekleşmiştir298. Bu yıl içerisinde Hollanda uyruklular aleyhine dava
açılmamıştır.
Davacı sıfatıyla İtalya uyruklular tarafından açılan 8 davadan 7’si kabul
edilirken, 1’i de başka bir mahkemeye havale edilmiştir. Kabul edilen 7 davada iddia
edilen meblağ miktarı 94.148 Lira iken, hükmolunan miktar ise 89.450 Lira olarak
gerçekleşmiştir299.
Bu yıl içerisinde İtalya uyruklular aleyhine dava açılmamıştır.
İran uyruklular tarafından bu dönemde açılan 2 dava da reddedilmiştir. Bu
davalarda iddia edilen toplam para miktarı olan 10.000 Lira da hüküm olarak karara
bağlanamamıştır.
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A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.164.
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A.g.d. s.164.
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İran uyruklular aleyhine davalı sıfatıyla açılan 1 dava kabul edilmiştir. Bu
davada alacak miktarı olarak iddia edilen 500 lira, hükmolunan miktar olarak da
gerçekleşmiştir300.
Davacı sıfatıyla Rusya uyruklular tarafından toplam açılan 1 davada iddia
edilen miktar olan 2800 Lira, 2350 Lira olarak karara bağlanmıştır301.
Davalı sıfatıyla Rusya uyruklular aleyhine açılan toplam 3 davadan 1’i
kabul, 2’si reddedilmiştir. Bu davalarda iddia edilen miktar 308.880 Lira iken,
hükmolunan miktar ise 14.000 Lira olarak gerçekleşmiştir302.
İzmir Ticaret Mahkemesi, 1868 yılı itibarıyla, elinde bulunan 522 adet dava
dosyası ile taşra ticaret mahkemeleri içinde, iş yükü bakımından 5. Sırada
bulunmaktadır303.
Hükmolunan dava miktarına göre ticaret mahkemelerinin önem derecesini
ve görüşülen davanın toplam davaya oranı itibarıyla değerlendirdiğimizde; İzmir
Ticaret Mahkemesi’nde 180 hüküm verilmiştir. Bu hüküm sayısının, toplam dosya
sayısına oranı ise % 34.4’tür304.
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Altıncı cetvel. BOA.T. 792/166.
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A.g.d. s.166.
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3. SELANİK TİCARET MAHKEMESİ
A. Kuruluş Süreci ve Görevleri
Selanik, hem ihracat hem de ithalat için Balkanların en önemli liman
kentiydi. Özellikle ticari açıdan Serez, Vardar ve Larissa birbirleriyle sıkı bir ilişki
içinde olup; Selanik bu ticari ağın merkeziydi. Selanik’in Kavala ile de yakın ticari
bağları vardı. Nitekim Kavala limanı vasıtasıyla İstanbul’un donanmaya tahsis ettiği
Pravişta’da (Pravichta) imal edilen mal ve mühimmat, Selanik’ten geçmekteydi.
Kentin başlıca ihraç ettiği ürünler yün, tütün, pamuk, ham ipek, tahıl ve
balmumuydu305.
Selanik’e Ege adalarından zeytinyağı, sünger, sabun ve narenciye
İstanbul’dan çeşitli lüks mallar gelir; Girit’e soda ve kereste, İstanbul’a tahıl, tütün
ve ham ipek gönderilirdi. Özellikle Mısır ile canlı bir ticaret söz konusu olup,
Mısır’dan yün, tekstil, kauçuk, tütsü, amonyak, kahve ve pirinç temin edilir ve
Suriye’ye yünlü palto ve kırmız böceği gönderilirdi 306.
Selanik’ten Fransız imalatı kükürt, şeker, çivit, kahve, beyaz sabun, Hollanda
ve İngiltere’den kumaş, Messina ve Venedik’ten ipekli kumaş, Roma’dan çeşitli
kumaşlar, Cenova’dan kâğıt, farklı yerlerden teneke, işlenmiş bakır eşya, kına, hindistan
cevizi, karanfil, karabiber, tarçın, zencefil, kurşun, kalay, lehim, av saçması, tel kablo ve

305

Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı -Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi,İstanbul

1988, s.164.
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Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren ve Donald Quatert. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Liman Kentleri:

Bazı Kuramsal ve Tarihsel Perspektifler”, Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yay.,
İstanbul, 1994, ss. 121.
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çelik halat ithal edilmekteydi

307

. Bu ticari hayatın canlılığı sonucunda doğal olarak

oluşacak olan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere Selanik’te 1847 yılından itibaren
Ticaret Meclisi’nin ilk nüveleri oluşturulmuştur. Selanik’te ticaret meclisi resmi olarak

m. 22 Nisan 1850 / h. 9 Cemaziyelâhir 1266 tarihinde faaliyete geçmiştir 308.
Selanik’te önceleri Çarşamba ve Perşembe günlerinde ticaret davaları
görülürken, Çarşamba gününün haberleşme işlerine ayrılmasından dolayı tüccarların
çoğunluğu meclis duruşmalarına gelememekteydi. Bundan dolayı Pazartesi günleri
Osmanlı tebaasından olanların davaları görülürken, Perşembe günleri de yabancı
devlet uyruğunda olanların davalarının görülmesi için ayrılmıştır.
Bu mecliste yabancı devletlerin itibarlı tüccarlarından 8-10 kişi görev
yapmaktaydı. Bunlar mensup oldukları devlet tebaasından olanların davaları
görülürken duruşmalara katılmaktaydılar. Duruşmada yeteri kadar üye olmadığı
durumlarda, orada olanlar olmayanların yerine görev yapmaktaydılar.
Davaların görülme sırasını belirten pusulalar mübaşirler tarafından meclis
odasının dışına asılırdı. Böylece davaların belirli bir düzen içerisinde görülmesi
sağlanmaktaydı.
Selanik Ticaret Meclisi’nde, elçilik tercümanlarına da mensup oldukları
devletin tebaasına ait davanın görüşülme sırası gelinceye kadar kendilerine ikamet
etmeleri için bir oda tahsis edilirdi.
Meclis’in duruşma günlerinde doğal üyelerinden başka, geçici üye sıfatıyla
Hayriye ve Avrupa tüccarlarından da üyeler bulunmaktaydı. Ancak bu üyelerin
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Çağlar Keyder, Y. Eyüp Özveren ve Donald Quatert, a.g.e., s,157.
BOA. HR.MKT.23-63.
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duruşmalara devamı sağlanamadığından, m. Mart-Nisan 1847 / h. Rebiülahir 1263
tarihinde yayımlanan bir irade-i seniyye ile itibar sahibi tüccarlar arasından ticaret
yöntemlerine vakıf Müslüman ve reayadan oluşan 6 üyenin Pazartesi ve Perşembe
günleri yapılacak olan duruşmalara katılmaları kararlaştırıldı.
Selanik Ticaret Meclisi’nde olduğu gibi diğer vilayetlerde de ticaret
davalarına bakmakla görevli meclisler oluşturularak, görevleri tayin edildi.309
Selanik Ticaret Mahkemesi’nde davaların yoğunlaşmasından dolayı
Pazartesi ve Perşembe olan mesai günleri Cuma ve Pazar günleri dışında hergün saat
3.00’ten 11.00’e kadar sürdürüldü. Salı ve Perşembe günleri karma ve diğer günlerde
ise Osmanlı tüccarlarının davalarını karara bağladı.
Ayrıca Selanik Vilayeti’nde bulunan; Selanik, Drama, Manastır, Siroz ve
Üsküp sancaklarındaki ticaret mahkemelerinin de istinaf makamı konumunda
olduğundan, gerek onlar tarafından ve gerekse genel ticaret işlerine dair davaları ve
kendisine bağlı ticaret meclisleri tarafından verilen ilamları tetkik ederek hüküm
verirdi.

B. Selanik Ticaret Mahkemesinin Teşkilatı

Selanik Ticaret Mahkemesi 1 daire olarak organize olmuştur. Devlet
tarafından 1 başkan ve 3 daimi üye atanmaktaydı. Ayrıca mahkeme bölgesinde

309Mehmed

Celaleddin, Hukuk-ı Ticaret Dersleri, İstanbul 1328, s.14-43.
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faaliyet gösteren itibar sahibi tüccarlar arasından her yıl 3 geçici üye
seçilmekteydi310.
Her taşra ticaret meclisinde, Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesinde de
belirtildiği gibi 4 geçici üye bulunacağı yazılmış olsa da tüccarlar tarafından fahri
olarak bu kadar üyenin seçilerek atanmasında zorluklar görüldüğünden ve
seçilenlerin çoğusu da mahkemeye devam etmeyerek kendi işleri ile uğraştıklarından
mahkemelerdeki davalar sekteye uğramaktaydı. Durum böyle olunca geçici üyelerin
sayısı 2’ye indirilerek Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesi m. 17 Nisan 1893 / h. 30
Ramazan 1310’te değiştirilmiştir311. Ancak Selanik’teki ticari davaların çokluğundan
dolayı geçici üyelerin sayısı 3 kişiden oluşmuştur312.
Selanik Ticaret Mahkeme’sinde başkan, daimi ve geçici üyelerden başka 1
ya da 2 aza mülazimi ve 1 başkatip ile gereği kadar katip ve mübaşir bulunmuştur313.
Aza mülazimlerinin yokluğunda Selanik Ticaret Mahkemesi’nin başkatibi
aynı zamanda aza mülazimliğine de bakmıştır.314.
Her mahkemede

1 ya da daha fazla tercüman bulundurulacağı Zeyl-i

Kanun-ı Ticaret’te belirtilmiş olmasına rağmen, Selanik Ticaret Mahkemesi’nde
sürekli tercüman bulundurulmamış, gerek duyulunca uygun tercümanlar bulunarak
duruşmaya getirilmiştir315.
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A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 69, BOA. İ.ŞD. 27/1241.
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Selanik Ticaret Mahkemesi Başkanı, daimi üyeleri, geçici üyeleri ile aza
mülazimlerinin kararların alınmasında birbirlerine eşit ve sadece bir oy kullanma
hakları vardı.
Merkezden m. 15 Mart 1861 / h. 3 Şaban 1277 tarihinde gelen bir kararla
Selanik Ticaret Mahkemesi’nde davaların dört azâdan meydana gelen heyet
tarafından görülmesi istenmişse de Selanik’te eski yöntem olan, 3 üyenin Osmanlı, 3
üyenin de yabancı tebaadan olmak üzere toplam altı üyeden oluşturulmasının uygun
olacağı kararlaştırılmıştır316.
Aynı uygulama 1874-1875 tarihinde de devam etmiş ve mahkeme kalemi
yine üç kâtip ve üç mukayyidden oluşturulmuştur317. Selanik Ticaret Mahkemesi’nde
görev alacak yabancı uyruklu üyeler için her üç ayda bir konsolosları tarafından
seçim yapılarak mahkemeye sunulmuşlardır.

C. Görevlileri
Selanik Ticaret Mahkemesi’nin görevlileri aşağıdaki gibidir;
M.1870-1871/H. 1287318
Berriye Sınıfı
Birinci Reis Arif Bey
DAİMİ ÜYELER
Abdi Efendi
Mihail Efendi

316

BOA. İ.DH. 461-84.

317

Suriye Vilâyeti Salnâmesi, m.1874-1875/h.1291, s.100.

318

Selanik Vilayet Salnamesi, m.1870-1871/h.1287,s.32.
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GEÇİCİ ÜYELER
Ali Efendi
İşterio Yovanidi Efendi
Sabatay Efendi
Yosef Efendi
Bahriye Sınıfı
İkinci Başkan Ramiz Bey
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Bey
Buhur Sallatil Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Cafer Ağa
Salamon Fransız Efendi
Perkop Papadoblo Efendi
Nikolaki Yovasidi Efendi
Başkatip Osman Efendi
M.1871-1872/ H.1288319
Berriye Sınıfı
Birinci Reis Esasyan Efendi
DAİMİ ÜYELER
Salih Bey
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Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1871-1872/h.1288, s.32.
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Mihail Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
İzzet Efendi
İşterio Yovanidi Efendi
Sabit Efendi
Yasif Efendi
Bahriye Sınıfı
İkinci Başkan Ramiz Bey
DAİMİ ÜYELER
Mehmed Bey
Buhur Sallatil Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Efendi
Yasif Efendi
Liyototo Efendi
Başkatip Osman Efendi
M.1874-1875/ H.1291320
Reis Tevfik Bey Salise
DAİMİ ÜYELER
Abdullah Efendi
Bogos Efendi

320

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1874-1875/h.1291, s.35.

230

GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Efendi
Mihail Efendi
Buhur Sallatil Efendi
Salamon Fransiz Efendi
Başkatip Osman Efendi
Meclis Katibi Kamil Efendi
M.1875-1876 /H.1292321
Hacı Rıfat Efendi
DAİMİ ÜYELER
Agop Efendi
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Mehmed Efendi
Buhur Karaso Efendi
Yosef Angel Efendi
Başkatip Osman Efendi
Meclis Katibi Kamil Efendi
M.1876-1877 /H.1293322
Reis Tevfik Bey Salise

321

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1875-1876/h.1292, s.34.

322

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1876-1877/h.1293, s.34.
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Daimi Üyeler
Agop Efendi
Bogos Efendi
Başkatip Kamil Efendi
Zabıt Katibi Kamil Efendi
Diğeri Osman Efendi
Kançılarya Katibi Ahmed Efendi
Birinci Tercüman Haim Efendi
Diğeri Mişon Efendi
Müsevvid Abdi Efendi
Mukayyid Yusuf Efendi
M.1881-1882/ H.1299323
Reis Ebu Stolidi Efendi 4
DAİMİ ÜYELER
Ahmed Efendi
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Abdi Efendi
Liyaci Fransiz Efendi
Liyaci Elhası Efendi
Todori İskotari Efendi

323

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1881-1882/h.1299, s.69.
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Mahkeme Kalemi
BaşkatipAtıf Efendi
Zabıt KatibiServet Efendi
İlamat Müsevvidi Hayri Efendi
Kançılarya KatibiSadık Efendi
Tercüman Samuel Efendi
Mübeyyiz Mehmed Efendi
Mukayyid Gılidiya Efendi
M.1885-1886/ H.1303324
Reis Mustafa SabriEfendi Mütemayiz
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Emin Lütfü Efendi
Salamon Yako Elhas Efendi
Yudaben Sosam Efendi
Papa İstigan Efendi
Mahkeme Kalemi
BaşkatipServet Efendi
Birinci Zabıt Katibiİsmail Eşref Bey

324

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1885-1886/h.1303, s.98-99.
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İkinci Zabıt KatibiMehmed Sadık Efendi
Üçüncü Zabıt KatibiMehmed Hamdi Efendi
Dördüncü Zabıt Katibi Ahmed Rasim Efendi
İlamat Mübeyyiz Abdullah Efendi
İlamat Mukayyid Rıza Efendi
M.1889-1890/ H.1307325
Reis Mustafa Sabri Efendi Ula Sanisi Osmani 3
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Salise
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Ahmed Suphi Efendi
Nehma Mellah Efendi
Beniko Saltil Efendi
Simo Simota Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi
Zabıt KatibiAli Bey
Zabıt Katibi Avram Efendi

325

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1889-1890/h.1307, s.115.
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M.1892-1893 /H.1310326
Reis Mustafa Efendi Saniye
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Saniye: İmtiyaz Gümüş: Osmani 4
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Ahmed Efendi
Beniko Saltil Efendi
Yuda Bensusam Efendi
Todori İskotari Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibive Mütercim Abraham Efendi
Zabıt Katibi ve Mukayyid Mehmed HamdiEfendi
Zabıt Katibive Mübeyyiz Salamon Efendi
İlamat Mukayyidi Mustafa Süreyya Bey
M.1893-1894/ H.1311327
Reis Mustafa Efendi Saniye

326

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1892-1893/h.1310, s.43.

327

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1893-1894/h.1311, s.89-90.
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DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Saniye: İmtiyaz Gümüş: Osmani 4
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Ahmed Efendi Rab’ia
Beniko Saltil Efendi
Yuda Bensusam Efendi
Dimitri Yovanidi Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Abraham Efendi
Zabıt Katibi ve Mübeyyiz Salamon Efendi
İlamat Mukayyidi Mustafa Süreyya Bey
M.1894-1895/ H.1312328
Reis Mustafa Efendi Saniye 23 Z 309
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Saniye 17 Za 309 İmtiyaz Gümüş: Osmani 4 17 M 308
Bogos Efendi

328

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1894-1895/h.1312, s.67-68.
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GEÇİCİ ÜYELER
Salamon Elhas Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Abraham Efendi
Zabıt Katibi Süreyya Bey
İlamat Mübeyyiz İsmail Efendi
İlamat Mukayyidi Şükrü Efendi
M.1895-1896/ H.1313329
Reis Rafet Bey Saniye 2 M 306
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Saniye 17 Za 309 İmtiyaz Gümüş: Osmani 4 17 M 308
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Osman Derviş Efendi
Moiz Kaldıron Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi

329

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1895-1896/h.1313, s.62.
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Zabıt Katibi ve Mütercim Abraham Efendi
Zabıt Katibi Süreyya Bey
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi İsmail Efendi
M.1897-1898/ H.1315330
Reis Rafet Bey Saniye 2 M 306.
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Saniye 17 Za 309 İmtiyaz Gümüş: Osmani 4 17 M 308
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Ethem Efendi
Salamon Fransiz Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Abraham Efendi
Zabıt Katibi Süreyya Bey
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi İsmail Efendi
M.1900-1901 /H.1318331
Reis Rafet Bey Saniye

330

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1897-1898/h.1315, s.160-161.

331

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1900-1901/h.1318, s.98.

238

DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Mütemayiz 3 M 4 Osmaniİmtiyaz Gümüş
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Hacı Mahmud Efendi
Mişon Aşer Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Hamdi Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Samuel Kemal Efendi
Zabıt Katibi İsmail Efendi
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi Niyazi Efendi
M.1902-1903/ H.1320332
Reis Rafet Bey Saniye
DAİMİ ÜYELER
Atıf Efendi Mütemayiz 3 M 4 Osmani Gümüşİmtiyaz
Bogos Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Boş
Salamon Fransiz Efendi Salise
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Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1902-1903/h.1320, s.147-148.
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Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibiİsmail Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Samuel Kemal Efendi
Zabıt Katibi Niyazi Efendi
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi Ali Efendi
M.1904-1905/ H.1322333
Reis Memduh Bey Saniye 3 M Hicaz Demiryolu Madalyası
DAİMİ ÜYELER
Ahmed Fuad Efendi
Bogos Efendi Salise
GEÇİCİ ÜYELER
Ethem Efendi
Yako Kazez Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi İsmail Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Samuel Kemal Efendi
Zabıt Katibi Niyazi Efendi
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi Ali Bey

333

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1904-1905/h.1322, s.86.
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M.1906-1907 /H.1324334
Reis Memduh Bey Saniye 3 M Hicaz Demiryolu Madalyası
DAİMİ ÜYELER
Ahmed Fuad Efendi
Bogos Efendi Salise
GEÇİCİ ÜYELER
Ahmed Kapancı Efendi
Yako Kazez Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Şükrü Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Kohen Efendi
Zabıt Katibi Niyazi Efendi
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi Ali Bey
M.1907-1908/ H.1325335
Reis Memduh Servet Bey Saniye
DAİMİ ÜYELER
Ahmed Fuad Efendi
Bogos Efendi Salise

334

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1906-1907/h.1324, s.143.

335

Selanik Vilâyeti Salnâmesi, m.1907-1908/h.1325, s.138.
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GEÇİCİ ÜYELER
Ethem Efendi
Aşer Salim Efendi
Mahkeme Kalemi
Başkatip Servet Efendi
Zabıt Katibi Mehmed Sadık Efendi
Zabıt Katibi Şükrü Efendi
Zabıt Katibi ve Mütercim Kohen Efendi
Zabıt Katibi Niyazi Efendi
İlamat Mübeyyiz ve Mukayyidi Ali Bey

D. D’ava Süreci

Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in ilanından yaklaşık 8 yıl sonra, Osmanlı
Devleti’ndeki ticaret mahkemelerinin sayısı 104’e ulaşmıştı336. 1868 yılı cetveline
göre Selanik Ticaret Mahkemesi’nin ilam sayısı 40’tan fazladır. Bu yıllarda Selanik
Vilayeti’nde; Selanik, Drama, Manastır, Siroz ve Üsküp ticaret mahkemeleri
bulunmaktaydı337.

336

BOA. T. 792/131. m.1868-1869/h.1285 tarihli istatistik cetveli.

337

Selanik Vilayet Salnamesi, 1293, s. 34-54 vd; BOA. T. 792/134 vd.
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Bu dönemde önceki yıllardan kalanlarla birlikte İstanbul, Anadolu ve
Rumeli vilayet mahkemelerinde toplam olarak 15.674 dava görüşülerek karara
bağlanmıştı338.
Hüküm verilen meblağın miktarına göre mahkemeleri sıraladığımızda;
Selanik Ticaret Mahkemesi’nin, 668.030 Lira ile onaltıncı sırada olduğunu
görmekteyiz339.
Ticaret mahkemelerinden Ticaret Nezareti’ne gönderilen 1868 yılı cetveline
göre, ticaret mahkemelerinin hüküm verdikleri para miktarı ve gördükleri dava
sayılarına göre önem dereceleri cetvelinde Selanik Ticaret Mahkemesi, 154.246
Liralık hükmüyle 22 davaya bakmış, bu oranlarla da bu mahkeme hükmolunan
meblağa göre yirmiikinci, ilam verdiği dava sayısına göre ise onbeşinci sıradadır340.
Yabancı devlet uyruğundan davalı ve davacı olarak açılan dava sayısını;
hükmolunan meblağ, hükmü veren mahkeme ve dava sonucunu gösteren cetvele
göre341davacı sıfatıyla İngiltere uyruklular tarafından Selanik Ticaret Mahkemesi’nde
açılan toplam davadan 1’i kabul edilirken, 1’i reddedilmiştir. Kabul edilen 1
davadaki toplam iddia edilen meblağ miktarı 112.200 Lira iken, hükmolunan miktar
ise 32.200 Lira olarak gerçekleşmiştir342.

338

BOA. T. 792/134.

339

BOA. T. 792/135.

340

BOA. T. 792/138.

341

Altıncı cetvel. BOA.T. 792/162.

342

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.162.
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Davalı sıfatıyla İngiltere uyruklular aleyhine açılan 1 davada iddia edilen
miktar olan 47.970 Lira’nın, hüküm olarak da karara bağlandığını görmekteyiz 343.
Davacı sıfatıyla Avusturya uyruklular tarafından açılan 8 davadan 5’i kabul
edilirken, 2’si reddedilmiş, 1’i de başka bir mahkemeye havale edilmiştir. Kabul
edilen 5 davada iddia edilen meblağ miktarı 162.767 Lira iken hükmolunan miktar
ise 150.518 Lira olarak gerçekleşmiştir344.
Davalı sıfatıyla Avusturyalılar aleyhine açılan 2 davanın, 1’i kabul 1’i de
reddedilmiştir.Kabul edilen 1 davada iddia edilen meblağ miktarı 57.480 Lira iken,
hükmolunan miktar ise 3.463 Lira olarak gerçekleşmiştir345
Davacı sıfatıyla Fransa uyruklular tarafından açılan 2 dava da kabul
edilmiştir. Kabul edilen 2 davada iddia edilen meblağ miktarı olan 6.849 Lira, hüküm
olarak da gerçekleşmiştir.
Davacı sıfatıyla Yunanistan uyruklular tarafından açılan 5 davadan 4’ükabul
edilirken, 1’i sulhen çözülmüştür. Kabul edilen 4 davada iddia edilen meblağ miktarı
111.642 Lira iken, hükmolunan miktar ise 34.734 Lira olarak gerçekleşmiştir346.
Davalı sıfatıyla Yunanistan uyruklular aleyhine açılan 2 dava kabul
edilmiştir. Kabul edilen 2 davada iddia edilen meblağ miktarı 11.012 Lira iken,
hükmolunan miktar ise 9.633 Lira olarak gerçekleşmiştir347.

343

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.162.

344

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.163.

345

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.163.

346

A.g.d. ( Adı geçen defter ), s.164.

347

A.g.d. s.164.
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Davacı sıfatıyla İtalya uyruklular tarafından açılan 5 davadan 4’ü kabul
edilirken, 1’i de başka bir mahkemeye havale edilmiştir. Kabul edilen 4 davada iddia
edilen meblağ miktarı 120.756 Lira iken, hükmolunan miktar ise 19.497 Lira olarak
gerçekleşmiştir348.
Bu yıl içerisinde İtalya uyruklular aleyhine dava açılmamıştır.
İran uyruklular tarafından bu dönemde açılan 2 dava da reddedilmiştir. Bu
davalarda iddia edilen toplam para miktarı olan 10.000 Lira da hüküm olarak karara
bağlanamamıştır.
Davacı sıfatıyla Rusya uyruklular tarafından

açılmak istenen 2dava da

reddedilmiştir. Bu davalarda iddia edilen miktar 18.000 Liradır349.
Bu dönemde, davalı sıfatıyla Rusya uyruklular aleyhine açılan dava
bulunmamaktadır350.
Selanik Ticaret Mahkemesi, 1868 yılı itibarıyla, elinde bulunan 92 adet dava
dosyası ile taşra ticaret mahkemeleri içinde, iş yükü bakımından 36. Sırada
bulunmaktadır351.
Hükmolunan dava miktarına göre ticaret mahkemelerinin önem derecesini
ve görüşülen davanın toplam davaya oranı itibarıyla değerlendirdiğimizde; Selanik

348

A.g.d. s.165.

349

A.g.d. s.166.

350

A.g.d. s.166.

351

Yedinci cetvel. BOA.T. 792/167.
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Ticaret Mahkemesi’nde 89 hüküm verilmiştir. Bu hüküm sayısının, toplam dosya
sayısına oranı ise % 97.7’dir352.

4. ANKARA TİCARET MAHKEMESİ

A. Kuruluş Süreci ve Görevleri
Anadolu’nun merkezinde bulunan Ankara bu özelliği ile önemli bir ticaret
merkezi olarak karşımıza çıkar. Kentin XVI. yüzyıldaki nüfusunun bu duruma
paralel olarak 16.000 olduğu tahmin edilmektedir. Bu dönemde Ankara ticaretindeki
en önemli meta tiftik ipliğinden yapılan sof üretimi olduğu göze çarpmaktadır. 1555
yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın yanına gelen Habsburg elçisi Baron Ghislen de
Busbecq Ankara’nın kimi tarihi anıtlarına dikkat çekerek, tiftik keçisi ve sof üretimi
üzerinde durmuştur353.
Ankara’nın bir diğer önemli üretim kalemi tarımdır. Fakat bu üretimin
gelişmesi ve yayılması XIX. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. Çünkü Ankara’nın
bu döneme kadar bir ulaşım sıkıntısı vardı. Ayrıca tarımsal üretimde geri
teknolojilerin kullanılması da bir diğer önemli etkendi. Çünkü Ankara toprakları
tarım için elverişli olmasına rağmen geri kalmış teknoloji ile yeterli verim alınması
güçtü. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır Ankara’nın en önemli tahıl ürünleriydi. Bu
ürünlerin ihracata konu olması ise ancak 1892 yılında kente ulaşan demiryolu

352

353

Yedinci cetvel. BOA.T. 792/171.
Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara- Başkentin Tarihi, Arkeolojisi ve Mimarisi, Ankara Enstitüsü

Vakfı yayınları, Ankara 2004, s. 24.
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sayesinde olmuştur. Bu tarihten itibaren ihracata konu olan bu ürünlerden buğday
1896 yılında ihracatta tiftik ihracını geçmiştir. 1893 yılında Ankara Vilayeti’nin
buğday satışı 50.000 ton iken, bu oran 1911 yılında 260.000 tona ulaşmıştı354.
Ankara’daki bu ticari hareketlilik sonucunda meydana gelen hukuki sorunları
çözümlemek amacıyla, merkezdeki gelişmeler paralelinde Ankara Ticaret Meclisi de
çok hızlı bir şekilde kurulmuş ve işlemeye başlamıştır. Fiili olarak m. 30 Ağustos
1855 / h. 16 Zilhicce 1271 tarihinde ticaret meclisi davaları kabûl etmeye
başlamıştır355.
Ankara Ticaret Mahkemesi ile birlikte daha önce Yozgat’ta kurulduğu gibi,
Vilayete bağlı olan Kayseri ve Çankırı’da da birer ticaret meclisi oluşturularak,
bunlara da Ticaret Kanunu’ndan örnekler gönderilmiştir356.
Ankara Ticaret Mahkemesi Cuma ve Pazar günlerinden başka hergün saat
3.00’ten 11.00’e kadar çalışmasını sürdürmüştür. Salı ve Perşembe günleri karma ve
diğer günlerde ise Osmanlı tüccarlarının davalarını karara bağlamıştır357.

Tuğrul Akçura, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Hakkında Monografik Bir Araştırma,

354

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayın No.16, Ankara 1971, s.86.
355

BOA. HR.MKT.23-63; A.MKT.NZD. 160/29.

356

Mehmed Celaleddin, Hukuk-ı Ticaret Dersleri, İstanbul 1328, s.14-43;BOA.A.MKT.NZD.

160/29.

357

BOA.A.MKT.NZD. 160/29.
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Ayrıca Ankara Vilayeti’nde bulunan; Ankara, Yozgat, Çankırı ve Kayseri
sancaklarındaki ticaret mahkemelerinin de istinaf makamı konumunda olduğundan,
gerek onlar tarafından ve gerekse genel ticaret işlerine dair davaları ve kendisine
bağlı ticaret meclisleri tarafından verilen ilamları tetkik ederek hüküm vermiştir358.
Örneğin; “Devlet-i Aliyye tebaasından olup Ankara'da ikamet eden Bodos Veled-i
Haci Anastaş Şişmanoğlu isimli tacire verilen ticaret beratının Ankara Ticaret
Mahkemesi siciline kaydı ile buna göre kendisine muamelede bulunulması”359,
“Ticaret Mahkemesi memurlarının maaşlarının karşılanması için çeşitli baskılara
maruz kaldıklarından bahis ve mahkemenin ilgası isteğiyle Kayseri'den Feyzizade
Nazif ve saire imzalarıyla çekilen telgraf suretinin, gereğinin araştırılması için
Ankara Ticaret Mahkemesi'ne ve bir suretinin de Adliye Nezareti'ne gönderilmesi360,
ve “Kayseri'nin Develi kazası mülga Menafi Sandığı katibi olup sandığa borçlu olan
Gazi

karyeli

Ömer

Kahya'nın

borç

senedinin

iptali

hakkında

Bidayet Mahkemesi'nden verilen kararı istinaf etmediklerinden, Ömer Kahya'dan
aranılan mebaliğ ile mahkeme giderlerinin tediyesine mahkum olmuş olan Ağya
Efendi'nin beraati hakkında istinafen verilmiş olan hükmün temyizen tetkiki
konusunda, Kayseri Ziraat Bankası Şubesi tarafından verilen dilekçenin kanuni
süresi geçtiğinden dolayı reddedildiğine dair ilgili dairelere bilgi verilmesi361” gibi
konuları da karara bağlamıştır.

358

BOA.A.MKT.UM. 105/79.

359

BOA.ADV. 122/87.

360

BOA. DH.MKT. 220/57.

361

BOA. BEO. 406/30446.
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Ankara Ticaret Mahkemesi’nin gelirleri giderlerini karşılamakla birlikte
m.1880/h.1298 yılında

devletin genel tasarrufa gitme gerekçesinden dolayı

kapatılmıştır362. Ancak gerek yabancı sefaretlerin baskısı, gerekse tüccarların
isteklerinden dolayı 12 yıl sonra m. 30 Haziran 1892/h.04 Zilhicce 1309 tarihinde
yeniden açılmıştır363.
Ankara Ticaret Mahkemesi, m.1899/h.1317 tarihindeki yangından sonra
Samanpazarı bölgesindeki yerinden Ulus’taki Hükûmet Konağı’na taşınmıştır364. M.
31 Ağustos 1902 / h.26 Cemaziyelevvel 1320’de Belediye Dairesi’ne gönderilmek
istenmişse de Adliye Nezareti tarafından sakıncalı görülerek eski yerinde hizmete
vermeye devam etmiştir365.

B. Ankara Ticaret Mahkemesi’nin Teşkilatı

Ankara Ticaret Mahkemesi 1 daire olarak teşkilatlanmıştır. Merkezden 1
başkan ve 2 daimi üye atanmaktaydı. Ayrıca mahkeme bölgesinde faaliyet gösteren
itibar sahibi tüccarlar arasından her yıl 2 geçici üye seçilmekteydi366.
Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesinde her dairede 4 geçici üye
bulunacağı yazılmış olsa da tüccar tarafından fahri olarak bu kadar üyenin seçilerek

362

BOA. Y.PRK.AZN. 1/51.

363

BOA.İ.DH. 1282/100942.

364

BOA.DH.MKT. 599/56.

365

Adı geçen belge.

366

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 68.
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atanmasında zorluklar görüldüğünden ve seçilenlerin çoğusu da mahkemeye devam
etmeyerek kendi işleri ile uğraştıklarından mahkemelerdeki davalar sekteye
uğramaktaydı. Durum böyle olunca geçici üyelerin sayısı 2’ye indirilerek Zeyl-i
Kanun-ı Ticaret’in 8. Maddesi m. 17 Nisan 1893 / h. 30 Ramazan 1310’te
değiştirilmiştir367.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nde; başkan, daimi ve geçici üyelerden başka 1
ya da 2 aza mülazimi ve 1 başkatip ile gereği kadar katip ve mübaşir bulunurdu368.
Ankara

Ticaret

Mahkemesi’nin

başkatipleri

aynı

zamanda

aza

mülazimliğine de bakmaktaydılar369.
Her mahkemede olduğu gibi Ankara Ticaret Mahkemesi’nde de 1 ya da
daha fazla tercüman bulundurulacağı Zeyl-i Kanun-ı Ticaret’te belirtilmiş olmasına
rağmen

mahkemelerde

sürekli

tercüman bulundurulmamış, gerek duyulunca

uygun tercümanlar bulunmuştur370.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nde; Başkan, daimi üyeler, geçici üyeler ile aza
mülazimlerin kararların alınmasında birbirlerine eşit ve sadece bir oy kullanma
hakları vardı.
Yalnızca idari işlerin görülmesinde birinci başkanın nezareti gerekmekteydi.

367

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 69, BOA.A.MKT.UM. 105/79.

368

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 70, BEO.1750/131199.

369

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 72, BEO.2118/158829.

370

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 73, BEO.2139/160376.
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Başkanın bulunmadığı durumlarda daimi üyelerin en kıdemlisi mahkemeye
başkanlık ederdi371.
Aza mülazimi, üyelerden birinin başkana vekaletinde ya da mahkemeye
katılamaması durumlarında mahkeme heyetini tamamlayarak oy verirdi. Ancak
mahkeme heyetinde noksanlık yoksa oy vermezdi. Ankara Ticaret Mahkemesi’nde;
başkan, daimi ve geçici üyeler ile aza mülazimleri dışında hiçbir kimse “aza”
sıfatıyla mahkemede bulunamazdı. Şayet bulunulursa verilen kararların yok
hükmünde sayılması gerekirdi372.
Başkatip, ilamlar ve diğer mahkeme evraklarını emrinde bulunan kalem
heyeti aracılığıyla düzenlerdi. Mübaşirler, tarafları mahkemeye getirerek hazır
bulundurmak, ilamları tebliğ etmek gibi konulara bakardı373.
Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in 10.maddesine göre; birinci ve ikinci
başkanlar ile daimi üyeler Ticaret Nezareti’nin takriri üzerine çıkacak irade ile nasb
ve tayin olunacaktır. Bu gibi memuriyetler Ankara Ticaret Mahkemesi’nde yapılacak
atamalar için söz konusu olduğunda, mahallinde bulunan en büyük memur ile Ticaret
Nezareti’nin önceden haberleşmesi gerekecektir374. Ancak bu haberleşmeden sonra
Ticaret Nezareti iradenin çıkması için takrir yazardı.
Ticaret mahkemelerinin 1875 yılında Adliye Nezareti’ne bağlanması ile
yürütmenin yargıya müdahale hakkı kalmamıştır. Ancak Ankara Ticaret Mahkemesi,

371

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, 13. Madde.

372

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 22.

373
374

BOA.A.MKT.UM. 105/79.
A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 70.
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daimi üyeliğine atanacakların “iyi hal üzere oldukları” valiler tarafından
onaylanmaktaydı.
Ankara Ticaret Mahkemesi başkanları Adliye Nezareti İntihab Encümeni
tarafından yapılan sınavın sonucunda Ticaret Nezaretince atanırlardı375. Ankara
Ticaret Mahkemesi’nin daimi üyeleri de, vilayet merkezinde oluşturulan ve üyeleri
istinaf ve bidayet mahkemelerinin birinci ve ikinci başkanları, savcı ve yardımcısı ile
Ticaret Mahkemesi başkanından oluşan İntihab Encümenleri’nce sınav yapıldıktan
sonra başarılı bulunanlar Ticaret Nezareti tarafından atanırlardı. Ancak seçilenlerin
verilen göreve layık oldukları valiler tarafından onaylanırdı376.
Geçici üyelerin seçilme yöntemi ise Zeyl-i kanun-ı Ticaret’in 13.
Maddesi’nde belirlenmişti. Ankara Ticaret Mahkemesi geçici üyelerinin seçimi
Ankara bölgelerindeki en kıdemli tüccarlardan oluşan İntihab Komisyonunca
yapılmaktaydı377.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin hüküm bölgesindeki yerlerde bulunan
tüccardan seçilmek suretiyle ayrılan itibarlı tüccarların, yıllık kullanacakları defterler
Ankara Ticaret Kançılaryası müdürü tarafından her yılın başında düzenlenirdi. Bu
defter bölgenin en büyük mülki amirleri olan Ankara Valiliği tarafından
onaylanmadıkça

kullanılamazdı378.

Seçimle

görevlendirilen

geçici

üyelerin

mazbataları Ankara Ticaret Kançılaryası müdürü tarafından imza ve mühürlendikten

375

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 71, BEO. 28/2085.

376

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 71.

377

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 13.

378

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 14.
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sonra Ankara Valisi tarafından da onaylandıktan sonra Ticaret Nezaret’ine
gönderilirdi. Oradan da irade çıkarılması için Bab-ı Ali’ye sunulurdu379. Zeyl-i
Kanun-ı Ticaret’te böyle denilmekle birlikte uygulama daha farklı olmaktadır.
Şöyleki; geçici üyelerin seçimleri Ankara Ticaret Odası tarafından kendilerine kayıtlı
birinci ve ikinci sınıf tüccarlar arasından seçilmekte ve ticaret kançılaryası tarafından
yapılması

gereken

işlemler

Ticaret

Mahkemesi’nin

başkatibi

tarafından

yapılmaktaydı. Ayrıca tüccarların tutması gerekli defterler de bölgenin en büyük
mülki amiri olan Ankara Valisi tarafından değil, Ankara Ticaret Mahkemesi’nin
başkanı tarafından onaylanmaktaydı380.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin başkanı, daimi üyeleri, geçici üyeleri,
başkatibi ve tercümanları görevlerine başlamadan önce, bölgenin en büyük mülki
idare amiri olan Ankara Valisi’nin de hazır bulunduğu Meclis-i Memleket’te yemin
etmekteydi381.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin başkanları maaşlı ve daimi memurlardı382.
Fakat bazı ticaret mahkemelerinin başkanlarının miktarı belli bir maaşları yoktu.
Bunlar mahkeme hasılatından maaş almaktaydılar. Bunların memuriyetleri
sürekliydi383.

379

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 16.

380

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 73.

381

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 26.

382

BOA. İ.DH. 1282/100942-1-1; Belgede Ankara Ticaret Mahkemesi başkanının 1500 kuruş maaş

aldığını görmekteyiz.
383

BOA. DH.MKT. 220/57.
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Ankara Ticaret Mahkemesi’nin daimi üyelerinin görevleri sürekli ise de, 2
yıllık bir süre için tayin edilirlerdi.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin geçici üyelerine özel bir maaş tahsis
edilmemiş, görevlerini fahri olarak yerine getirmekteydiler. Bu göreve seçilenlerin
geçerli bir mazereti olmadıkça görevlerinden istifa edemezlerdi384. Geçici üyelerin
görev süreleri 1 yıldı. Bunların 6 aylık periyotlar halinde yarısı yenilenmekteydi 385. 1
yıllık görev süreleri sona eren geçici üyeler ikinci sene yeniden seçilme hakkına
sahiplerdi. Üçüncü sene için seçilmek için ise 1 yıl ara vermeleri gerekirdi386. Geçici
üyelerin herhangi bir nedenle ( ölmeleri, iflas etmeleri, cinayet veya diğer bir suçtan
mahkum olmak, mülkiyeye memur atanmak vb.) görevlerinden ayrılmaları
durumunda, yine seçim yoluyla göreve yeni üyeler atanırdı. Bunlar, yerine
atandıkları üyenin kalan süresini tamamlarlardı387.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin katip ve tercümanlarının

seçimi ise

bölgenin en büyük mülki amiri olan Vali ile Ticaret Mahkemesi başkanının ortaklaşa
verecekleri kararın, merkezde Ticaret Nezareti’ne, oradan da Sadaret’e iletilmek
suretiyle çıkarılan irade ile gerçekleşmekteydi388.

384

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 17.

385

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 18.

386

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 19, MVL. 719/49.

387

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 20, 21.

388

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 24. HR.TH.382/65.
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Mübaşirlerin atanması ise Ankara Valisi tarafından yapılmakta389 ise de,
1875 tarihli Adalet Fermanı ile atama yetkisi merkezde ve Ankara’da adliye
encümenlerine verilmiştir390.

C. Görevlileri

Ankara Ticaret Mahkemesi’nin görevlileri aşağıdaki gibidir;
M.1872/ H. 1289391
Reis Süleyman Efendi

Salise

DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simon Efendi
İsmail Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Peter Efendi
Ohannes Efendi
Kirkor Efendi
Katip : Ahmet Efendi
Zabıt Katibi : Ali Efendi
Mukayyid : Ethem Efendi

389

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, madde 25.

390

A.Reşid, Hukuk-ı Ticaret, 4. Kitap, s. 77.

391

Ankara Vilayet Salnamesi, m.1872/h.1289, s.29.
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Refiki : Hakkı Efendi
M.1873/ H.1290392
Reis Süleyman Efendi

Salise

DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simon Efendi
İsmail Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Peter Efendi
Ohannes Efendi
Kirkor Efendi
Katip: Ahmet Efendi
Zabıt Katibi : Ali Efendi
Mukayyid : Ethem Efendi
Refiki : Hakkı Efendi
M.1874-1875/ H.1291393
Reis Ahmet Bey Kapucıbaşı
DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simon Efendi

392

393

Ankara Vilayet Salnamesi, M.1873/H.1290, s.42.

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, M.1874-1875/H.1291, s.44.
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GEÇİCİ ÜYELER
İsmail Efendi
Andon Ağa
Simon Ağa
Katip: Ahmet Efendi
Mukayyid : Muammer Efendi
Zabıt Katibi: Mehmet Efendi
Mülazim : Fehmi Efendi
M.1876-1877/ H.1293394
Reis Ahmet Tevfik Bey Kapucıbaşı 4. Mecidi
DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simon Efendi
Başkatip : Ahmet Senai Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Hacı Mehmed Efendi
Ohannes Efendi
Kigorik Efendi
Andonik Efendi
Mukayyid : Muamer Efendi
Zabıt Katibi : Mehmet Efendi

394

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1876-1877/h.1293.
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Mübeyyiz : Fehmi Efendi
Mülazimler : Sadi Efendi
Tevfik Efendi
M.1878-1879/ H.1295395
Reis Ahmet Tevfik Bey Kapucıbaşı 4. Mecidi
DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simon (Semyon) Efendi
Başkatip : Ahmet Senai Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Hacı Mehmet Efendi
Muşpol Efendi
Andonik Efendi
Haci Ohan Ağa.
Katipler : Mübeyyiz Fehmi Efendi
Mülazimler : Tevfik Efendi
Nuri Efendi
M.1882-1883/ H.1299396
Reis Ahmet Bey Kapucıbaşı

395

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1878-1879/h.1295, s.61.

396

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1882-1883/h.1299, s.94.
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DAİMİ ÜYELER
Emin Efendi
Simyon Efendi
Başkatip : Ahmet Efendi
SEÇİLMİŞ ÜYELER
Hacı Abdülkerim Efendi
Arzuman Gürek Efendi
Çilingirbaşı Oseb Efendi
Kamburyan Viçin Efendi
Katipler:
Mukayyid Fehmi Efendi
Mülazim Naşit Efendi
Diğeri Viçin Efendi
Diğeri Oseb Efendi
M.1893-1894/ H.1311397
Reis Fehmi Efendi
DAİMİ ÜYELER
Attarbaşızade Emin Efendi
Pilavzade Hacı Mehmet Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Hacı Kerim Efendi

397

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1893-1894 /h.1311, s.144-145.
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Arslangül Kirkorik Efendi
Eğinli Bedos Efendi
Kanburoğlu Viçin Efendi
Başkatip : Ohannes Efendi
Zabıt Katibi : Sait Efendi
M.1900-1901/ H.1318398
Reis Hasan Fehmi Efendi
DAİMİ ÜYELER
Ali Bey
Viçin Efendi
Başkatip : Andon Nuris Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Emin Efendi
Anastaş Efendi
Zabıt Katibi: Ali Efendi
M.1902-1903 /H.1320399
Reis Hasan Fehmi Efendi
DAİMİ ÜYELER
Ali Bey
Viçin Efendi

398

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1900-1901/h.1318, s.97.

399

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1902-1903/h.1320, s.85.
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Başkatip : Andon Nuris Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Emin Efendi
Anastaş Efendi
Zabıt Katibi: Ali Efendi
M.1907-1908/ H.1325400
Reis Mehmet Vasfi Efendi
DAİMİ ÜYELER
Kütükçüzade Ali Bey
Otucyan Andonik Efendi
GEÇİCİ ÜYELER
Bulgurluzade Tevfik Efendi
Küpelioğlu Yorgaki Efendi
Pilavoğlu Hacı Emin Efendi
Havelyan Rupen Efendi
Başkatip : Nuris Efendi
Zabıt Katibi : Mehmet Bahri Efendi
Mübaşirler : Şahabettin Ağa
Yakup Ağa.

400

Ankara Vilâyeti Salnâmesi, m.1907-1908/h.1325, s.79.
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D. D’ava Süreci

Bir davanın Ankara Ticaret Mahkemesi’nde görülebilmesi için öncelikle dava
konusunun ticaretle ilgili bir maddeye dayanması gerekmekteydi. Ankara Ticaret
Mahkemesi’ne görev alanı dışında bir dava havale edildiği ya da açıldığı takdirde,
davaya başlanılmış olsa da, gerek davacı gerekse davalı tarafından davadan
vazgeçilebileceği gibi dava dosyası ilgili yere ya da mahkemeye de havale
edebilmekteydi401.
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin yıllık ilam sayısı 1868 yılı cetveline göre
40’tan fazladır. Bu yıllarda Ankara Vilayeti’nde; Ankara, Kayseri ve Yozgat ticaret
mahkemeleri bulunmaktaydı402.
Bu dönemde önceki yıllardan kalanlarla birlikte İstanbul, Anadolu ve
Rumeli vilayet mahkemelerinde toplam olarak 15.674 dava görüşülerek karara
bağlanmıştı403.
Hüküm verilen meblağın miktarına göre mahkemeleri sıraladığımızda;
Ankara Ticaret Mahkemesi’nin, 273.023 Lira ile kırkbirinci sırada olduğunu
görmekteyiz404.
Ticaret mahkemelerinden Ticaret Nezareti’ne gönderilen 1868 yılı cetveline
göre, ticaret mahkemelerinin hüküm verdikleri para miktarı ve gördükleri dava

401

Zeyl-i Kanun-ı Ticaret, 37. madde.

402

Ankara Vilayet Salnamesi, m.1878-1879/h.1295, s.61 vd; BOA. T. 792/134 vd.

403

BOA. T. 792/134.

404

BOA. T. 792/137.
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sayılarına göre önem dereceleri cetvelinde Ankara Ticaret Mahkemesi, 1.050 Liralık
hükmüyle 7 davaya bakmış, bu oranlarla da bu mahkeme hükmolunan meblağa göre
ellinci, ilam verdiği dava sayısına göre ise yirmidördüncü sıradadır405.
Yabancı devlet uyruğundan davalı ve davacı olarak açılan dava sayısını;
hükmolunan meblağ, hükmü veren mahkeme ve dava sonucunu gösteren cetvele
göre406 davalı sıfatıyla Fransa uyruklular aleyhine açılan 1 dava kabul edilmiştir.
Kabul edilen 1 davada iddia edilen meblağ miktarı olan 1.350 Lira iken, hüküm
olunan meblağ 1.050 Lira olarak gerçekleşmiştir407.
Davacı sıfatıyla Yunanistan uyruklular tarafından açılan 5 davadan 4’ü
kabul edilirken, 1’i sulhen çözülmüştür. Kabul edilen 4 davada iddia edilen meblağ
miktarı 111.642 Lira iken, hükmolunan miktar ise 34.734 Lira olarak
gerçekleşmiştir408.
Davacı sıfatıyla Yunanistan uyruklular tarafından açılan 2 dava da
reddedilmiştir 409.
Davacı sıfatıyla İtalya uyruklular tarafından açılan 3 dava da başka bir
mahkemeye havale edilmiştir410.
Bu yıl içerisinde İtalya uyruklular aleyhine dava açılmamıştır.

405

BOA. T. 792/138.

406

Altıncı cetvel. BOA.T. 792/162.

407

BOA. T. 792/163.

408

BOA. T. 792/164.

409

A.g.d. s.164.

410

A.g.d. s.165.
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İran uyruklular aleyhine açılmak istenen 1 dava, bu dönemde reddedilmiştir.
Bu davada iddia edilen toplam para miktarı olan 140 Lira da hüküm olarak karara
bağlanamamıştır411.
Ankara Ticaret Mahkemesi, 1868 yılı itibarıyla, elinde bulunan 316 adet
dava dosyası ile taşra ticaret mahkemeleri içinde, iş yükü bakımından 8. Sırada
bulunmaktadır412.
Hükmolunan dava miktarına göre ticaret mahkemelerinin önem derecesini
ve görüşülen davanın toplam davaya oranı itibarıyla değerlendirdiğimizde; Ankara
Ticaret Mahkemesi’nde 139 hüküm verilmiştir. Bu hüküm sayısının, toplam dosya
sayısına oranı ise % 43.9’dur413. Bu itibarla Ankara Ticaret Mahkemesi, diğer taşra
ticaret mahkemeleri içerisinde 16. sırada bulunmaktadır414.
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V. BÖLÜM

1- TAŞRA TİCÂRET MAHKEMELERİ VE KONSOLOSLUKLAR

A- Yabancı Üyeler

Osmanlı Ticaret mahkemeleri son zamanlarında, hükûmet tarafından atanan
birer başkan ve ikişer üyeden oluşmaktadır. Ancak karma özellikli, yani taraflardan
birinin yabancı olduğu ticaret dâvâlarında, bu yabancının bağlı bulunduğu
büyükelçilik veya konsolosluğun göndereceği iki yabancı üye de mahkemeye
katılmaktadır. Oysa ki kapitülasyon anlaşmalarında yalnızca tercümanın mahkeme
sırasında hazır bulunacağından sözedilmektedir. Bu yabancı üyelerden hiç söz
edilmemektedir. Ticaret mahkemelerinin örgütsel işleyişini düzenleyen 1860 tarihli
yasanın ekinde de böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumun kaynağı, ticaret
davalarına kadı mahkemesi dışında ilk kez bakan, Gümrük Dâiresi’ndeki mecliste
yargılama sırasında, böyle iki yabancı tercümanın bulundurulması geleneğinden
geldiği söylenebilir.
Ticaret dâvâlarına bakma görevi, daha sonra kurulan ticaret meclislerine
verilince, böyle iki yabancı üyenin yargılamaya katılması geleneği, burada da devam
etmiştir. Bununla beraber elçilik veya konsoloslukların çoğu zaman davalara tek üye
göndermekle yetinmediği de bilinmektedir. Bu üyelerin bir bölümü süresiz, diğer bir
bölümü de geçici bir süre için seçilirlerdi. Yine bunlardan bir bölümü kadrolu ve bir
bölümü de gönüllü olarak çalışırlardı. Gönüllü olanlar yılda altmış İngiliz lirası;
Kadrolu olan Amerikalı ve İngiliz üyeler ise her oturum için ilgili yabancıdan belirli
bir miktar para alırlardı. Bu üyelerin kimliklerinin önceden ilgili elçilik veya
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konsolosluk tarafından mahkemeye bildirilmesi gerekmekteydi. Dâvâyla ilgili
bulunan yabancı iki kişiyse, bu yabancı üyelerden her biri dâvânın tarafı olan yabancı
ile aynı ülkeden ise 1 üye, eğer farklı ülkelerden iseler, her bir dava tarafı için de ayrı
birer tercüman hazır bulunacaktı. Dâvâyla ilgili yabancıların sayısı ikiden çoksa,
yabancı üyeler en fazla olan ilk ikisinin ülkesinden olacaktı.415
Karma özellikli bir dâvânın görüldüğü yerde, o yabancının ülkesinden
kimsenin bulunmaması nedeniyle, başka ülkeden yabancıların üye olarak
gönderilmesi de olanaklı değildi. Çünkü, ticaret mahkemelerinde bu yabancı üyelerin
ortaya çıkışı, yukarıda da belirtildiği gibi, uluslararası antlaşmalara dayanmadığı
gibi, uygulamaya girmesine dikkatsizce göz yumulan geleneklerin sonucuydu.
Dolayısıyla, devletler hukukunun genel kurallarına ve devletin hükümranlık hakkına
aykırı böyle bir statünün uygulama yoluyla genişletilmesi olanaklı değildi. Ancak
Osmanlı Hükûmeti bu görüşünü elçiliklerin baskısıyla bu yüzyılın başlarında
değiştirmiştir.416
Taşrada karma dâvâlara hukuk mahkemelerinde bakılırdı ve burada yabancı
üyelerin bulunması aranmazdı. Çünkü Osmanlı ülkesinde yabancıların çoğunlukla
bulunduğu yerlerde zâten ticaret mahkemesi bulunuyordu. Ancak 1890 tarihinde bu
mahkemelerin büyük kısmı kaldırılınca bu defa elçilikler karma özellikli dâvâlarda
hukuk mahkemesinde görülse bile iki yabancı üyenin bulunması gerektiğini öne
sürdülerse de hükûmet bunu ciddiye almamıştır. Böyle dâvâlarda tercümanın
bulunması yöntemi ise devam etmiştir. Yabancılara mülk edinme hakkını veren 1867
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tarihli kanuna bağlı aynı tarihli bir protokolde elçilik ve konsolosluğa dokuz saatten
daha uzak yerlerde konusu bin kuruşa kadar alacak ve kiraya dâir olan karma
dâvâlara köy ihtiyar ve kazâ deâvi meclislerinin konsolosluk temsilcisi ve hattâ
tercüman bulunmaksızın bakabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bin kuruşu aşan karma
dâvâların da hukuk mahkemelerinde görülmeleri durumunda yabancı üye
bulunmasına gerek olmadığı buradan anlaşılmıştır. Öyleyse bu durum yabancılar
tarafından da kabul edilmiş demekti. Yabancı üyelerin hükme iştirakten kaçınmaları
veya duruşmada bulunmamaları üzerine mahkeme dâvâyı belirli bir güne erteler ve
durumu yabancı devletin temsilciliğine bildirir; bu belirli günde de gelmezlerse asıl
üyelerle kararı verirdi. Taraflarından biri Osmanlı ve diğer tarafları bir yabancı ve bir
Osmanlı vatandaşından oluşuyorsa, bu halde dâvânın karma özellikte sayılmayacağı
benimsenmiştir.417Ticaret mahkemelerindeki geçici üyelerin sayısı 1893 yılında ikiye
indirilmiş; 1910 yılında ise geçici üyelik büsbütün kaldırılarak ticaret mahkemeleri
ile nizâmiye mahkemeleri arasında fark kalmamıştır.418 Sedat Bingöl “Tanzimat’ın
ilk yıllarından itibaren, ticaret ve ceza hukuku sahasındaki ilk adımlar, hâkimlik
mesleğini bir kariyer hâline dönüştürmekle ihtisaslaşan bir mahkeme tipini şer’î
mahkemelerin yanı başında doğurmuştur”diyor.419 Gerçekten o zamana kadar kadı
başkanlığındaki bilinen mahkemeler (Tanzimat’tan sonraki ismiyle şer’iyye
mahkemeleri) her çeşit dâvâya bakarlardı.
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B- Tercümanlar

Karma dâvâlar görülürken yabancı üyelerin aksine, ilgili yabancının kendi
milliyetinden bir tercümanın duruşmada hazır bulunması, aksi takdirde kadıların bu
dâvâlara bakmaması, kapitülasyon anlaşmalarının gereğiydi. Çoğu zaman bu
tercümanlar zimmîlerden seçilir, bu statüye giren zimmî âilesiyle beraber
tercümanların sahip bulunduğu bütün ayrıcalıklara sahip olurdu. Hattâ son
zamanlarda konsoloslukların tercümanlıkları para karşılığı verdikleri, yalnızca
Halep’te binbeşyüz kişinin bu statüye girdiği, bunlardan ancak altı tanesinin
tercümanlık yapabilecek özellikleri taşıdığı bilinmektedir.420 Yabancı devletler
kapitülasyon anlaşmalarının hükümlerini, tercümanın yargılamanın her aşamasına
katılabilceği yönünde yorumlamışlardır. Osmanlı Hükûmeti ise, kadıların çoğu
zaman yabancının dilini bilmediği için bu nedenle tarafların mağdur olmaması
amacıyla tercümanın dâvâya katılması olanağının getirildiğini ileri sürerek adı geçen
yorumu kabule yanaşmamıştır. Böylece tercümanın dâvâya katılması, ilgili
yabancının sorgulanması ve hükmün kendisine bildirilmesi aşamalarıyla sınırlı
kalmıştır. Ancak nizâmiye mahkemelerinin kuruluşundan sonra yabancı devletler
önceki isteklerini tekrarlamışlar ve Osmanlı Hükûmeti bu defa 1875 tarihli bir
tezkire-i sâmiye ile onların isteklerini geçici olarak olumlu karşılamış; böylece
tercüman mahkeme görüşmelerinde de hazır bulunmaya başlamıştır. Tercüman
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yokluğunda verilen bir karar varsa bozulurdu. Ancak tercüman dâvet edildiği halde
gelmemişse, bu takdirde mahkeme ikinci bir dâvet yaptıktan sonra yine gelmezse ya
durumu Hâriciye Nezâreti’ne bildirir; ya da yargılamaya devam eder. Geçmişte
genellikle bunlardan birinci şık tercih olunmuş ve bu da dâvâların sürüncemede
kalmasına neden olmuştur. Öte yandan yine tercümanın gerektiğinde mahkemede
hazır bulunduğunu isbat etmesi bakımından, verilen kararı imzâlaması yönünde bir
gelenek oluşmuştu.421

2– KARMATİCARET MAHKEMELERİNİN SONU

İkinci

Meşrutiyet’in

ilânından

hemen

sonra,

Osmanlı

kamuoyunda

kapitülasyonlar ve bunun sonucu olarak muhtelit mahkemelere karşı hayli reaksiyon
doğmuştu. Bununla beraber kapitülasyonların kalkması gerektiğini savunanlar bile,
Osmanlı Hükûmeti’nin bir Mahkeme-i İstinaf-ı Hukuk kurarak bu mahkemede
Belçika, İsviçre, Hollanda gibi tarafsız ülkelerden hâkimler bulunmasını çeşitli
zamanlarda önermekte bir sakınca görmediler. Bir belâdan kurtulalım derken, daha
büyüğüne tutulmaktan başka bir şey ifade etmeyen ve ülkeyi tam bir sömürge
durumuna düşürecek olan bu yöntem de doğal olarak kabul edilmedi. Muhalifleri
tarafından bu teklif, devletin bağımsızlık hakkını ihlâl edici, halkın ihtiyaç ve
haysiyetiyle bağdaşmayan, tatbiki de mümkün olmayan ve yabancıların imtiyazlarını
genişletmekten başka işe yaramayacak bir yöntem olarak görülmüştür. Bu durum
aynı zamanda yabancı ayrıcalıklarının geçirdiği devreler itibariyle gelinen noktaya da
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aykırıdır. Nitekim devletin güçlü zamanlarında çeşitli sebeplerle bir ihsan olarak
tanınan bu imtiyazlar, devletin zaafa düştüğü yıllarda devletlerarası anlaşmalara
bağlanmış ve istismar vesilesi teşkil etmiş, Osmanlı Devleti bunları kaldırmaya çok
uğraşmış ve hattâ dörtte üçünü kaldırmayı başarmıştır. Ayrıcalıkların aşama aşama
kaldırılması konusunda gelişmeler görülmektedir.422 Osmanlı mahkemelerinde
yabancı hâkim istihdam edilmesi sorunu sonraları yine gündeme gelmiş ve ağır
eleştirilerle karşılaşmıştır.423
Sulh Hâkimleri Hakkındaki Muvakkat Kanun’un m. 1913 / h. 1331 3.
maddesiyle, tarafları kim olursa olsun, konusu iki bin beş yüz kuruşa kadar olan ayn
ve deyn dâvâlarıyla hakk-ı mesil ve hakk-ı mürur dâvâlarını temyizi kâbil olmak
üzere görmeye sulh hâkimleri salâhiyetli sayılmıştı. Bununla beraber şikâyet ve
zorluklara yol açmamak endişesiyle eski usule devam edilmiştir.424
İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Lağvı Hakkında İrâde-i Seniyye425 ile 08 Eylül 1914
tarihinde kapitülasyonların kaldırılması üzerine İstanbul'daki ticaret mahkemesinin
birinci ve üçüncü dâirelerinin karma mahkeme vazifesi de sona ermiş oldu. 23 Şubat
1915 tarihli Memâlik-i Osmaniyyede Bulunan Ecânibin Hukuk ve Vezâifi Hakkında
Kanun-ı Muvakkat426 ile yabancıların

ahvâl-i şahsiyye dışında kalan bütün

dâvâlarına Osmanlı mahkemelerinin Osmanlı mevzuatına göre bakması esası kabul
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edildi. Ahvâl-i şahsiyye alanında da yabancılar isterlerse Osmanlı mahkemelerine
gidebileceklerdi. Uzun müzâkerelerden sonra Lozan Antlaşması’yla yabancı
devletler bunu kabul ettiler.427 Karma mahkemeler böylece tarihe karıştı.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Osmanlı Devleti yüzyıllarca dünyanın en güçlü devletlerinden biri olarak
yaşamıştır. Avrupa devletleri bile zaman zaman Osmanlı devlet yapısı ve yargı
sistemini inceleyerek örnek almışlardır.
Ancak devletin zamanla askerî, siyasî ve mâlî bakımdan güç kaybetmesine
paralel olarak sosyal alanda da çözülme başlamış; yargı sistemi de bundan
etkilenmiştir. Hukuk kurallarına uymakta görülen gevşeklik, rüşvet ve iltimasın
yayılması, yargı kurumlarının yavaş yavaş liyakatsiz kişilerin eline geçişi ülkede
adalet düşüncesini ve dolayısıyla emniyet ve huzuru ortadan kaldırmıştır. Zaman
zaman kısa vadeli ve sert önlemlerle bunun önüne geçilmeye çalışıldıysa da başarı
sağlanamamıştır. Böylece XIX. yüzyılın başına gelinmiştir. Devletin başında
bulunanlar pek çok kurumda olduğu gibi adliye örgütünde de düzenleme yapmak
istemişlerdir. Sanâyi devrimini gerçekleştiren Avrupa’nın ucuz ve bol miktarda malı
Osmanlı ülkesini bir pazar durumuna getirmiştir. Bu arada dış ticaret çok gelişmiştir.
Çok sayıda Avrupalı tüccar Osmanlı ülkesine gelip gitmeye, hattâ yerleşmeye
başlamıştır. Bunlar Osmanlı teb’asıyla aralarında doğan anlaşmazlıklarını bu
alandaki baş döndürücü gelişmeyi izleyemeyen ve dolayısıyla ticaret kurallarını
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bilemeyen kadı mahkemeleri önüne götürmek yerine tüccar hakemlere havâle
etmişlerdir. Devlet, bu işi düzene sokmak ve en azından kontrol altında tutmak
zorunda kalarak ticaret dâvâlarına bakan ve üyeleri arasında yabancıların da
bulunduğu ticaret meclislerini kurmuştur. Böylece ilk defa olarak şer’iyye
mahkemelerinin yetki alanlarını sınırlandırmıştır. Osmanlı ülkesindeki gayrımüslim
vatandaşlar, Avrupa devletlerine ticaret konusunda aracılık yapmışlardır. Bu arada
Fransız Devrimi’nin yaydığı ulusculuk ve laiklik prensipleri özellikle bunlar arasında
yayılmış ve bunları hükûmetten bir takım ayrıcalıklar koparmaya itmiştir. Avrupa
devletleri de, Osmanlı toprakları üzerinde hak iddia etmelerine olanak verecek bu
fırsatı kaçırmayarak dindaşlarını desteklemiş; bu nedenle Osmanlı Hükûmetine
devamlı baskı yapmaya başlamışlardır. Bu baskılar Osmanlı Devleti’nin son
günlerine kadar artarak sürmüştür428. İşte Tanzimat, Islahat ve Adalet fermânları
öncelikle

bu

baskılar

sonucunda

ilân

edilmiş;

bunlarla

gayrımüslimlere

Müslümanlarla eşit haklar verilerek mahkemelerde üyelik ve tanıklık yapabilmeleri
sağlanmıştır. Denilebilir ki Osmanlı Devleti’nin pek çok alanda gücünü
kaybetmesinden yararlanan Avrupa’nın baskıları, bu dönemdeki bütün reformlarda
olduğu gibi, adliye reformlarında da en önemli güç olmuştur. Avrupa devletlerinin
baskısı ve ıslahat fermânlarının gereği olan yeni kanunların uygulanması için yeni
yargı kurumlarına gereksinim duyulmuş; bunun için de “ticâret mahkemeleri” adı
verilen mahkemeler kurulmuştur. Hükûmet böylece merkezî otoriteyi güçlendirmeyi
de düşünmüştür. O zamana kadar idare ile adliye bir arada olduğu için idarenin
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merkezîleştirilmesi adliyeyi de etkilemiştir. Çok nüfuzlu bir statüye sahip ve adlî
otoriteyi de kullanmaya yetkili kadıların gücü bu reformlarla giderek azalmıştır.
Böylece yargılama yetkisi, kısa zaman içinde, doğrudan merkeze bağlı ve ilmiye
sınıfı gibi bir sınıfa mensup bulunmadıkları için siyasal ve sosyal nüfuzdan yoksun
yeni hâkimlere devredilmiştir. Oysa ki doğrudan merkeze bağlı bulundukları için
kadılarda güçlü bir sınıf aidiyeti vardır. Bu nedenle tam bir bağımsızlık içinde görev
yapmışlardır. Bunlara direktif verilmesi söz konusu bile olmamıştır. Kadılar
görevden alınsalar bile ulemâdan oldukları için müderrislik, müftülük gibi başka
işlerle de uğraşabilmişlerdir. Yargı reformları sonucunda gerçekleşen merkezîleşme
nedeniyle, yargılama bağımsızlığı da zayıflamıştır. Diğer bütün ıslahat hareketlerinde
olduğu gibi yargı alanında da pozitif hukuka, İslâm hukuku prensiplerine ve
geleneklere uygun davranma endişesi egemen olmuştur.
Tanzimat döneminde yapılan ıslahatların hemen hemen tamamında olduğu
gibi yargı alanında da Fransa yargı sistemi örnek alınarak yeni mahkemeler
oluşturulmuştur. Bunun nedeni, bu ülkeyle eskiden beri süregelen dostane ilişkilerin
yanında, Osmanlı yenilikçilerinin Fransa’da eğitim görerek buranın kültürünü
benimsemeleri etkili olmuştur429.
Tanzimat Fermânı’ndan hemen önce kurulmaya başlayan ve ticaret
dâvâlarına bakan ticaret meclisleri yaygınlaştırılmış; buralarda yabancı devlet elçilik
ya da konsolosluklarının seçtikleri üyelerinin de “yargıç” sıfatıyla bulunmaları esası
benimsenmiştir. Taşrada 1847 yılından itibaren yaygınlaşan bu meclisler sonradan
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Avrupa orijinli ticaret kanunlarının resepsiyonu ile 1860 yılından sonra “ticaret
mahkemesi” adını almıştır.
Taşra ticaret meclislerinin teşkilatı 1847 yılında yeniden ele alınarak
yabancılarla ilgili davalarda büyükelçilikler ve konsoloslukların seçtiği yabancı
üyelerin yerlilerle eşit sayıda olması prensibi benimsenmiştir. Aynı yıl bu ticaret
meclisleri, ticaretin gelişmiş olduğu başka Osmanlı şehirlerinde de açılmıştır.
Çoğunlukla ticarî örflere göre karar veren ticaret meclisleri nezdinde, bu örfleri iyi
bilen yabancılar avantajlı, bundan yoksun olan yerli tüccarlar ise dezavantajlı
durumda bulunmuşlardır. Dolayısıyla karma davaların büyük çoğunluğu yabancı
tüccarların lehine sonuçlanmıştır. Gayrımüslim Osmanlı vatandaşları ise ömürlerinde
gidip görmedikleri, dilini dahi bilmedikleri yabancı devletlerin uyruğuna girerek
yabancı statüsünün avantajlarından faydalanmaya çalışmışlardır. Bu da müslüman
yerli tüccarın iyice aleyhine olmuştur. Yerli tüccarların kendi arasındaki davalarda
doğal olarak yabancı yargıçlar bulunmamıştır.
Yabancı ve yerli teb’a arasındaki ticaret, hukuk ve ceza davalarına bakmak
üzere karma mahkemeler kurulmasını öngören 1856 tarihli Islahat Fermanı’nın
hükümleri doğrultusunda 1860 yılında Fransız Ticaret Kanunu’nun dördüncü kısmı
iktibas edilerek ticaret meclisleri mahkeme adını almış ve teşkilat yapıları da ayrıntılı
olarak düzenlenmiştir. Bu mahkemelerde, yerlilerle yabancılar arasındaki davalarda,
davaya taraf olan yabancının elçilik veya konsolosluğunca gönderilecek iki yabancı
yargıç ve bir de tercüman hazır bulunmuştur. Ticaret mahkemesi olmayan yerlerde
hukuk mahkemeleri ticarî davalara ticaret kanununa göre bakmıştır. Ticaret
mahkemelerinin verdiği kararlardan konusu beşbin kuruşu aşanlara İstanbul’daki
Divan-ı İstinaf’da itiraz edilebilir, burada verilen hükümler Divan-ı Ahkâm-ı
Adliye’de temyiz olunabilmektedir. 1875 yılında yayınlanan Adalet Fermanı’nın
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hükümleri çerçevesinde o güne kadar Ticaret Nezareti bünyesindeki ticaret
mahkemeleri ve Divan-ı İstinaf, Adliye Nezareti’ne bağlanmıştır. İstanbul Ticaret
Mahkemesi ise, taşradan gelen ticaret davalarının istinaf makamı haline gelmiştir.
Bünyesinde bulundurduğu yabancı yargıçlar ve tercümanlar nedeni ile
Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarını daralattığını düşündüğümüz taşra ticaret
mahkemelerinin sayısı 1887 yılına gelindiğinde 190 adede ulaşmıştır. Bu tarihten
sonra sayıları hızla azaltılarak, yabancı yargıçların hüküm verme yetkisi de ortadan
kaldırılmaya çalışılmıştır.
Osmanlı Devleti tarafından 08 Eylül 1914 tarihinde yayımlanan “ İmtiyâzât-ı
Ecnebiyyenin

Lağvı

Hakkında

İrâde-i

Seniyye”

430

ile

tek

taraflı

olarak

kapitülasyonların kaldırılması üzerine, İstanbul'daki ticaret mahkemesinin birinci ve
üçüncü dâireleri ile taşra ticaret mahkemelerinin karma mahkeme görevi de ortadan
kalkmıştır. 23 Şubat 1915 tarihli “Memâlik-i Osmaniyyede Bulunan Ecânibin Hukuk
ve Vezâifi Hakkında Kanun-ı Muvakkat”431 ile yabancıların kişisel durumlarını
ilgilendiren hakları dışında kalan bütün davalarına Osmanlı mahkemelerinin Osmanlı
mevzuatına göre bakması esası kabul edilmiştir. Lozan Antlaşması ile de bu durum
anlaşma devletlerine kabul ettirilerek, yeni devletin adlî bağımsızlığı sağlanmıştır.

430

Bkz. Düstur, II.Tertip, 6.Cilt, s. 1273, m. 08 Eylül 1914 / h. 17 Şevval 1332.

431

Bkz. Düstur, II.Tertip, 7.Cilt, s. 458, m. 08 Mart 1915 / h. 17 Rebiülahir 1333.
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ÖZET
Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren şer’i ve örfi hukuk sistemi
uygulanmaktaydı. Bu sistem geleneksel İslâm Hukuku’na dayanan ve tek
hâkimin karar verdiği mahkemelerden oluşmakta idi. İslâm Hukuku’nun
uygulama alanı dışında kalan, çoklu üyelerin oybirliği ya da oy çokluğu ile
karar verdikleri ticâret meclisleri de bulunmakta idi. Bu meclislerde yabancı
devletleri temsil eden üyeler de bulunmakta idi.
XIX. yüzyılın ilk yarısından başlayarak Batılı ülkelerle artan ticari
ilişkilerin ortaya çıkardığı sorunlar karşısında, yeni düzenlemeler yapma
ihtiyacı doğdu. Ticâret mahkemelerinin kuruluşu esasen Tanzimât öncesine,
yani XIX. Yüzyıl başlarına kadar gitmekteydi. Avrupa ile gittikçe artan
ticâret, batılı örf ve adetlerin bilinmesini gerekli kılmış, bu yetenekten büyük
ölçüde yoksun olan kadıların bu tür ticârî dâvâlara bakmakta yetersiz
kalması nedeniyle, ilk defa 1215 (1800–1801)’de Gümrük Emaneti’nde bir
komisyon kurulmuştu. Bu komisyon yerini 1838’de Ticâret Nezareti
bünyesinde kurulan Ticâret Meclisi’ne bıraktı. Bu meclisler 1847’de bazı
değişiklikler

geçirmişti.

Kanûnnâme-i

Ticâret’in

1850’de

yürürlüğe

girmesiyle Fransız Ticâret Kanûnu’nun aşama aşama iktibası süreci
başlamış, bunu 1860’ta Ticâret Mahkemeleri’nin kurulmasını sağlayan
kanun, 1861’de Usûl-ı Muhâkemât-ı Ticâret Nizâmnâmesi ile 1863’te
yürürlüğe giren Ticâret-i Bahriye Kanûnnâmesi izlemişti.
Bu mahkemelerde, yerlilerle yabancılar arasındaki dâvâlarda, ilgili
yabancının elçilik veya konsolosluğunca gönderilecek iki yabancı üye ve
bir de tercüman hazır bulunurdu.
Adâlet Fermânı’nın 1875 yılında yayımlanması ile o güne kadar
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Ticâret Nezareti bünyesindeki Ticâret Mahkemeleri ve Divan-ı İstinaf,
Adliye Nezâreti’ne bağlandı.
Teşkilât-ı Mehâkim Kanûnu’nun 1879 tarihinde çıkarılması ile
İstanbul'daki Ticâret Mahkemesi üç dâireye ayrılmıştı.
Ticâret Mahkemeleri’nin kuruluşu, lâik karakterli, modern adâlet
örgütünün ortaya çıkışının ilk örneği olmuştur. Ancak hemen belirtelim ki
özellikle Ticâret Mahkemeleri'nin yapısında yeralan bazı unsurlar ise,
sakıncalar doğurmuştur. Başlangıçtan itibaren bu mahkemelerin üyeliklerine
yabancı devlet uyruğundaki tüccarlar da alındığından, yabancı devletler bunu
bir hak ediş olarak görmüşlerdir.
İmtiyâzât-ı Ecnebiyyenin Lağvı Hakkında İrâde-i Seniyye’nin 8
Eylül 1914 tarihinde yayımlanması üzerine kapitülasyonlar kaldırılmış ve
İstanbul'daki Ticâret Mahkemesi’nin birinci ve üçüncü dâirelerinin karma
mahkeme görevi de ortadan kalkmıştır.
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ABSTRACT
From the establishment of Ottoman Empire, sharia and customary
legal system was practiced. This systemis based on the traditional Islamic
law and the courts decided by a single judge. Outside the field of application
of Islamic law, there were also assemblies of commerce that multiple
members decided unanimously or by a majority vote. In these councils
there were also members representing foreign states. Starting from the
first half of 19th century, in the face of challenges caused by the increasing
commercial relations with Western countries, requirement of making new
arrangements was born. Essentially the establishment of commercial courts
based on before the era of Tanzimât, it means that this construction was
made in the beginning of 19th century. Increasing the trade with Europe,
necessitating the knowledge of Western customs and due to inadequate
care for this type of business cases by the judges who lack largely this skill
for the first time a commission was set up in the Custom Office in 1215
(1800-1801). This commission left its place to the Trade Council which
was established within the Ministry of Commerce in 1838. These councils had
some modifications in 1847. When the entry into force Code of
Commerce in 1850, French Commerce Code gradually begun to cite and this
process continue with the code which provide the establishment of
Commercial Courts and Procedural Law of Trade Proceedings in 1861
and The Law of Maritime Trade which came into force in 1863.
In cases involving a conflict between foreigners and locals, consulate
or embassy which are related to this foreigner sent to two alien
members and a interpreter to be ready in the court.
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According to Decree of Justice, published in 1875, commercial
courts and Court of Appeal which were dependent to the Ministry of
Commerce until that day, attached to the Ministry of Justice.
Commercial Courts in Istanbul was divided into three departments
with The Law of Court Organization, dated 1879.
The establishment of Commercial Courts is the first sample of the
appearance of modern justice organization which has secular character.
However, it should be noted that some of the elements, contained
particularly in the structure of the Commercial Courts, has led to drawbacks.
From the beginning, in a consequence of taking the merchants in the
nationality of foreign states as a member of these courts, foreign
governments saw it a kind of entitlement.
On the abolition of capitulations with imperial decree about
abrogation of foreign privilege in 8th September 1914, the First and the
Third Offices of Commercial Court in Istanbul which had mixed mission, has
gone away.
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EKLER
EK:1

ZEYL-İ KANUNNÂME-İ TİCÂRET

BİRİNCİ FASIL
Mukaddime
Birinci Madde — Kâffe-i deâvî-i ticâret zâten eshab-ı her ne sınıf ve sıfatta
bulunur ise bulunsun bilhassa Ticaret Mahkemeleri tarafından rü'yet ve hükm
olunacak ve fakat Mahkeme-i Ticâreti olmayan kazalarda mezkûr ticâret da'vâlarının
usûl ve kanûn-ı Ticârete tevfikan fasl ve rüyeti hususu hukûk-ı âdiyeye müteallık
deâvîyi rü'yet etmekteolan umûr-ı mülkiyye meclislerine havale kılınacaktır.
İkinci Madde — Kâffe-i deâvî-i ticâret derece-i ûlâda Dersaâdet veyahut
taşralar Ticâret Mahkemelerinde rü'yet olunur fakat yalnız işbu derece-i ûlâ
mehâkiminde kat'iyyen fasl ve hükm olunmasıkanûnen muayyen olan davalardan
mâada deâvi-i ticâretin derece-i saniyede dîvân-ı istinafa nakli caiz olur.
Üçüncü Madde — Zîrde muharrer usûl ve nizâma tatbîkan Dersaâdet’te bir
îstînaf-i Deâvi-i Ticâret Dîvânı te'sis ve teşkil olunacaktır.
Dördüncü Madde — Ticâret Mahkemelerinin adedi ve ta'yinolunacak
merkezi ve bunların başka başka hüküm ve idaresine tâbi' olacak memâlik ve
mevâkiin dâiresi bâ irâde-i seniyye tahsis buyrulacaktır ve Dersaâdet vesâir
mahallerde teşkil olunacak mahkemeler iki meclisden ibaret olarak biri umûr-ı
ticâret-i berriyye ve diğeri bahriyyeye mütealik da'vâları rü'yet edecektir.
Beşinci Madde — Ticâret Mahkemelerinin kâffesi ve istinaf divânı Ticâret
Nezâretinin taht-ı nezâret ve idaresinde bulunacaktır.
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Altıncı Madde — Me'muriyyet-i mülkiyye ile Ticâret Mahkemeleri
me'muriyyetinin

bir

şahısda

tecemmu

caiz

olmayacaktır.

Umûr-ımülkiyye

me'murlarından biri me'muriyyetini terketmedikçe mahkeme me'mûru olamıyacak ve
mahkeme me'murlarından birisi mahkeme me'muriyyetini terkeylemedikçe idâre-i
mülkiyye me'muru olamayacaktır.
Yedinci Madde — Karındaş ve amuca ve dayı gibi ikinci ve üçüncü dereceye
kadar birbirine karabeti olan kimseler ve dâmad ile kayınpeder yahut kayın yahut
kayınpederin babası bir mahkeme veya bir dîvanda birlikte olarak memur
bulunamayacakları misillû zikr olunan derecelerde yek-diğere karabeti olmayan iki
şahıs bir mahkeme veya Dîvân-ı Ticârete me'mur ve ta'yin olunduktan sonra sûret-i
selâse-i sabıkadan bir suretle beyinlerinde karâbet-i sıhrıyye hâsıl olduğu halde dahi
dâmad olan me'mûrun infisâli lâzım gelecektir.
İKİNCİFASIL
Ticâret Mahkemelerinin teşkiline dâirdir.
Sekizinci Madde — Yalnız bir meclisden ibaret olan herbir Mahkeme-i
Ticâret bir reîs ve iki a'zâ-yı dâime ve dört a'zâ-yı muvakkateden mürekkeb olarak
bunların her biri esnâyi müzâkerede sâhib-i re'y olacaklardır.
Dokuzuncu Madde — Dördüncü maddede muharrer olduğu üzre berriyye ve
bahriyye meclisleri nâmiyle ikiye taksim olunmuş olan Ticâret Mahkemelerinin her
birinde bir reîs i evvel ve bir reîs-i sâni olup zikrolunan iki meclisde reîs-i evvelin
bulunmadığı meclisde reîs-i sânî anın yerine kaaim olacaktır ve her bir meclisde
ikişer a'zâ-yı dâime ve dörder a'zâ-yı muvakkate olacaktır ve Dersaâdetin Mahkemei Ticâreti dahi bu suretle berrî ve bahrî olmak üzre iki meclise taksim olunacaktır şu
kadar ki Dersaâdetin umûr-ı ticâreti sâir mahallerenisbetle vüs'atli ve cesametli
bulunduğundan işbu mahkemenin bir reîs ile iki reîs-i sânîsi ve her bir meclisin
295

dörder a'zâ-yı dâime ve sekizer a'zâ-yı muvakkatesi olacaktır. İşbu iki meclisin
herbiri mesâlih-i vakıanın sür'at-i tesviyesi içün icâbı takdirinde ayru ayru iki odaya
taksim olunabilecektir.
Onuncu Madde — Reis-i evvel ve sânî ve a'zâ-yı dâime Ticâret Nezâretinin
takriri ile müteallik buyurulacak irâde-i seniyye mucebirıce nasb ve ta'yin
olunacaktır. Bu misillû rne'muriyyetler taşralar mahkemeleriçün icra olunmak
îcâbettiği

takdirde

mahallinde

bulunan

en

büyük

me'mur

ilenezâret-i

müşârünileyhânın evvelce muhabere etmesi lâzım gelecektir herhalde zikrolunan
me'muriyyetlere ehl-i ırz ve müstakîmü’l-etvâr ve ehil ve erbâb ve dirâyetkâr ve usûl
ve kavânîni ticârete vâkıf bulunanlar me'mur olacağından bunların bu sıfatlar ile
mevsuf oldukları Ticâret Nâzırı tarafından ba'de’t-tasdik me'muriyyetleri arz ve
istizan olunacaktır.
Onbirinci Madde — Me'murîn-i mumaileyhim münâsip mikdar maaş ile
muvazzaf olup istifaları vukubulduğu halde kabul olunmadıkça veya üzerlerine bir
gûna cinayet ve cünha içün bir hüküm terettüb etmedikçe veyahut âhar bir
me'muriyyete ta'yin kılınmadıkça me'muriyyetlerinden infisâl etmeyeceklerdir.
Onikinci Madde — Reîs-i evvel ve sânî bir gün meclisde hazır bulunamadığıhalde meclisde mevcud olan a'zânın me'muriyyetce en kıdemlisi ol gün riyaset
me'muriyyetini ifâ edecektir.
Onüçüncü Madde — Mahâkim-i ticâret a'zâ-yı muvakkatesinin intihabı
keyfiyyeti mahallinde istikamet ve hüsn-i hal ile ma'rûf vehüsn-i idare ve tasarruf
erbabından olan en kadîm ve mu'teberân-ı tüccardan mürekkeb bir meclis akdi ile
icra kılınacaktır.
Ondördüncü Madde — Her bir Mahkeme-i Ticâretin dâhil-i dâire-i hükmü
olan mahallerde mevcud bi’l-cümle tüccardan müntehap olmak üzre tef296

rikilâzımgelen mu'tebarân-ı tüccarın defteri Mahkeme-i Ticâretin kâin olduğu
mahalde bulunan ticâret kançılaryası müdürleri ma'rifetiyle ve her sene ibtidasında
tanzim olunacaktır.
Fakat işbu defter mahkemenin reîsi ile beraber Dersaâdette ise Ticâret
Nezâreti ve taşrada ise mahallî hükümetinin en büyük me'mûru tarafından tasdik
olunmadıkça mu'teber addolunmayacaktır.
Onbeşinci Madde — Mu'teberân-ı tüccarın herbiri ekalli otuz yaşında olduğu
ve mütemadiyen beş sene muhâfaza-i namus ve tehayyüz ile icrâ-yi ticâret etmiş ve
iflâsı vuku'bulmamış veyahut bulunup da muahharen iâde-iitibâr eylemiş ve bir gûna
cinayet ve cünha için aleyhinde hiçbir hüküm terettüp etmemişbulunduğu halde
Ticâret Mahkemeleri muvakkat a'zâlığına intihab olunabilecektir.
Onaltıncı Madde — A'zâ-yı muvakkatenin işbu intihâbât mazbatası mahallî
ticâret kançılaryası müdirleri tarafından tanzim vezikrolunan müntehibler canibinden
imza ve temhir olunup Dersaâdette ise doğrudan doğruyave taşralarda ise mahallî
hükümetinin en büyük me'mûru vasıtasiyle Ticâret Nezâreti’ne gönderilerek oradan
dahi irâde-i seniyye istihsali zımnında usûlü veçhile Bâb-ı Alîye arz ve istîzân
olunacaktır.
Onyedinci Madde — A'zâ-yı muvakkate me'muriyyenin maaşı olmayıp
yalnız fahri mûeib bir me'muriyyet addolunacaktır işbu me'muriyyet devletçe
mükellef me'muriyyetten olacağı cihetle buna intibah olunmuş olan zât özr'-i şerîsi
olduğu halde dâhil olacağı mahkeme tarafından tasdik olunmadıkça adem-i kabul ve
istifa ile ol me'muriyyetten afv olunamıyacaktır.
Onsekizinci Madde — Ber vech-i intihâb ta'yin olunacak a'zâ-yı muvakkatenin
müddet-i me'muriyyetleri bir seneden ibaret olacaktır ancak ilerûde cümlesinin
infisâlleri birden vuku' bulmamak üzre bunların def'a-i ûlâda bir nısfı bir sene ve
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nısf-ı diğeri altı mâh müddet için intihâb ve ta'yin olunup muahharen müddet-i
me'muriyyetleri, munkaziye olup da tebeddülleri lâzım gelenlerinin yerlerine
alınmaları îcâb eden diğer a'zâ-yı muvakkate beher altı ayda bir kerre icra olunacak
intihâbât-ı müteâkibede ale’l-umûm birer sene içün intihâb ve nasb kılınacaklardır.
Ondokuzuncu Madde — Bir sene me'muriyyetleri hitâmında infisâlleri lâzım
gelen a'zâyı muvakkate muvâfakatleriyle tekrar ikinci sene içün intihap
olunabileceklerdir ancak işbu ikinci sene me'muriyyetleri dahi munkaziye oldukda
üçüncü sene için arası bir sene mürur etmedikçe yeniden intihan olunamayacaklardır.
Yirminci Madde — A'zâ-yı muvakkateden biri i'lân-ı iflâs ettiği ve cinayet ve
cünha ile mahkûm olduğu veyahut bir me'muriyyet-i mülkiyye-yi kabul eylediği
takdirde a'zâlık me'muriyyetinden münfasıl olacaktır bu misillü me'murin-i
münfasilenin yerine onüçüncü ve onbeşinci ve onaltıncı maddelerde münderic olan
ahkâm ve usûl mucebince diğer a'zâ-yı muvakkate ta'yin olunacaktır.
Yirmibirinci Madde — A'zâyı muvakkateden birinin vuku-ı vefatına
veyahut kabul olunan istifasına veya madde-i sabıkada muharrer esbabdan dolayı
vukua gelen infisâline mebnî yerine intihâb ve ta'yin olunacak olan zât selefinin
müddeti me'muriyyeti ne kadar kalmış ise ol kadar vakit a'zâlık me'muriyyetini icra
edecektir.
Yirmiikinci Madde — Ber vech-i muharrer ta'yin olunacak a'zâ-yı muvakkateden başka hiçbir kimse a'zâlık sıfatı ile Mahkeme-i Ticârette bulunamayacaktır şayet bulunur ise verilen karar mu'teber olamıyarakkeen-lemyekûn
hükmünde kalacaktır.
Yirmiüçüncü Madde — Bir Mahkeme-i Ticârette bir baş kâtib ile bir yahut
icâbına göre daha ziyade kâtib ve kezalik bir veyahut ziyade terceman ve lüzumu
mikdar müstakîmü’l-etvar kefillû mübaşirlerbulunacaktır.
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Yirmidördüncü Madde — Mahkeme-i Ticâret baş ve şâir kâtibleri ve
tercemanları Dersaâdette ise doğrudan doğruya ve taşralarda ise mahallî Ticaret
Mahkemesi reîsi ve hükümeti en büyükme'muru ittifakiyle taraflarından ba'de’l-inha
Ticâret Nezâreti canibinden olunacak takrir üzerine sâdır olacak buyruldî-i âlî-i.
sadâretpenâhi ile ta'yin kılınacaktır.
Yirmibeşinci Madde — Mübaşirler Dersaâdette Ticâret Nezâreti ve taşralarda
mahallî hükümetinin en büyük me'muru taraflarınadn nasb olunacaktır işbu ticâret
mübaşirlerinin şâirlerden tefrik ve temyizi içünyakalarında birer alâmet-i mahsûsa
olacaktır vezaif-i hizmetleri dahi başkaca nizâm-ı mahsûsunda tasrih ve beyan
kılınacaktır.
Yirmialtıncı Madde — Reîs-i evvel ve sânî ve a'zâ-yı dâime ve muvakkate ve
başkâtib ve tercümanlar icrâ-i memuriyyete bed'etmezden evvel Dersaâdet’te ise
Meclis-i Vâlâ’da ve taşralarda ise hükûmet-i mahalliyyenin en büyük me'mûru hazır
olduğu halde meclis-i memlekette tahlif olunacaklardır.
ÜÇÜNCÜFASIL
Mehâkim-i Ticâretin rü'yet edeceği mevâd beyanındadır.
Yirmiyedinci Madde — Ticâret Mahkemeleri ticâret veya sarraflık ile
meşgul olanlar (*) ve poliçeci ve esnaf-i sâireden bulunanlar beynindedir
(*) Sarraflık maddesi kavânîn-i umûmiyye iktizâsınca ticâretten ma'dud
olup fakat nezd-i devlet-i aliyyede minekadim sarraf esnafının kuyruklu ta'bir olunan
devlet senedini hâiz olan sınıfı nizâmât-ı mahsûsa tahtında bulunduklarından
mücerred sarraflığa yani akçe ikraz ve istikrazına dâir olan da'vâlar Hazine-i Hassa
Nezâreti’nde kurulan teahhüdât ve muamelât ve i'tâya dâir olan bilcümle da'vâları
rü'yet edecektir fakat esas-ı keyfiyyete nazaran Mahkeme-i Ticârete âid olmadığı
tahakkuk eden da'vâların rüyetinden sarf-ı nazarla îcâb eden mahalle havalesini
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gösterecektir.Saniyen kâffe-i eşhas beyninde yalnız ticârete mütedair olan
münazaaları görecek ve hükm eyleyecektir.
Yirmisekizinci Madde — Kanunen umûr-ı ticâretten addolunan mevâd
gerek hey'et-i asliyyesi ile ve gerek i'mâl olunduktan sonra âhara satılmak veyahut
kira ile verilmek içün her nevi' eşya ve erzak mubayaası ve li-ecli’t-ticâre fabrikacılık
ve komisyonculuk ve karada ve denizlerde ve nehirve göllerde eşya nakli ve bir
mahalle zehâir ve emval ve eşya verilmek taahhüdâtı ve li-ecli’t-ticâre şunun bunun
mesâlihini görmek ve füruht olunacak her nevi' eşyanınmüzayedesi icra olunmak
içün mahaller tahsis ve küşâdı ve ol mahallerin muamelâtı vetiyatroculuk misillû
halk içün temâşâ gâh küşâdı san'atı ve kambiyo ve sarraflık ve simsarlık umuru ve
bankaların bilcümle muamelâtı ve tüccar ve esnafve sarraf beyninde teati olunan
tahvilât ve vukua gelen bilcümle teahhüdât ve her şahıs beyninde alınıp verilmekte
olan poliçe senedâtı veyahut bir mahalden diğermahalle nakl ve irsal olunmakta olan
akçelere dâir verilen ve bir şahsın emrine veya her kim ibraz eder ise ana tekliye
olunmak üzre yazılan bono ve tahvilât,hususlarından ibaret olacaktır.
Yirmidokuzuncu Madde — Kezâlik kanunen umur-ı ticâret-i bahriyyeden
addolunan mevâd sefine inşâsına dâir bilcümle taahhüdât ve dâhilen veya haricen
vuku'bulan seyrve sefer içün sefâin iştirası vefürühtu ve bahren emval ve eşya nakil
ve irsali ve sefine içün âlât ve zahire ve mâlezime-i sâirenin kezâlik mubayaa ve
füruhtu ve sefine navlı ve îcâr ve isticarı ve sefine ve gerek hamulesi üzerine olunan
ikraz ve istikraz keyfiyyeti ve sigorta maddesiyle sâir umûr-ı ticâret-i bahriyyeye
müteallik bilcümle mukavelât ve senedât ve gemi taifesinin ücret ve maaşlarına dâir
olan mukaavelât ve tüccar sefâyininin hizmeti içün taifelerinin taahhüdâtı küreli
celîlesindeolan meclis-i mahsus ma'rifetiyle fasl ve rü'yet olunmak nizâmât-ı
mezkûre ahkâmı cümlesinden olduğundan sınıf-ı mezkûruu yalnız her veyh-i mu300

harrer idâne ve istidâne hesabları ve bundan tevellüd edebilecek güzeşte da'vâları
komâkân her muceb-i nizâm meclis-i mezkûrda hasm ve hükm olunacağı ve işbu
kanunnâmenin otuzuncu maddesinin ve gerek mevâdd-ı sâiresinin nizâmât-ı
mezkureyi kat'âtağyir ve ilga etmediği ma'lum

olmak içün işbu

mahalle şerh

verildi.
Otuzuncu Madde — Ticâret Mahkemelerinin bahriyye meclisleri her bir nevi'
avarya hususlarına dâir olan münâzaâtı dahi rü'yetve hükmedecektir.Fakat sefâinin
yekdiğerine veyahut sahilde bulunan binalara çatması maddesinin tahkîkatını
evvelemirde erbabından mürekkeb bir komisyona havale ederek ba'dehu ol
komisyondan tanzim ve i'tâ olunacak raporto mealine nazaran fasl ve tesviye
eyliyecektir.
Otuzbirinci Madde — Ticâret Mahkemeleri tüccarın ticâreti umurunda
istihdam eyledikleri direktör ve yazıcı ve tahsildar ve sâir âdem ve hizmetkârları
aleyhinde tabi' oldukları tüccarın umurundan dolayı vuku' bulacak da'vâları dahi fasl
ve rü'yet edecektir.
Otuzikinci Madde — Eshâb-ı da'vânın tüccar ve sarraf ve esnaf sıfatında olup
olmadığı veyahut beyinlerinde ticâret şirketi bulunup bulunmadığı münazalarının
hasm ve faslı kezâlik Ticâret Mahkemelerinde olacaktır.
Otuzüçüncü Madde — iflâsa dâir bilcümle hususât Kanûnname-i Ticâretin
ikinci ksımında muharrer ahkâm veçhile Ticâret Mahkemelerinde rü'yet olunacaktır.
Otuzdördüncü Madde — Ticâret Mahkemeleri sarraflar veyahut bunlar ile
tüccardan olan ve olmayan kimseler beyninde teâtî olunan senedâttan dolayı
birbirleri aleyhine olarak vukua gelen deâvîyi fasledecektir.
Otuzbeşinci Madde — Bir sâhib-i emlâk veya ehl-i zirâat veyahut bağcı
aleyhinde kendisinin yetiştirdiği mahsulâtın füruhtundan ve birde bir tacir aleyhinde
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ticâreti içün olmayup da kendü hanesi levâzımâtı içün mubayaa etmiş olduğu zehâir
ve eşyanın te'diye-i esmânından dolayı vukua gelen deâvi ticâret mahkemelerinin fasl
ve hükmüne âid olmayacaktır. Fakat bir tacirin imza ettiği tahvilde umûr-ı ticârete
müteallik olmayan cihet-i mahsûsa tasrih olunmadığı halde mücerred kendi ticâreti
içün yapılmış gibi addolunarak ol tahvilden dolayı olan dava Ticâret Mahkemesinde
görülecektir.
Otuzaltıncı Madde — Ticâret Mahkemelerinin kabil-i istinaf olmamak ya'ni
verdiği hükmün aleyhine Dîvân-ı İstinafa müracaat kabul etmemek üzere rü'yet ve
fasledecekleri mevâd evvelâ aslen beş bin kuruşu tecâvüz etmeyen saniyen beş bin
kuruşu mütecaviz olsa bile zâten Ticâret Mahkemelerinin vezâifine âid ve eshâbı
dahi failimuhtar olup da istînsaf-ı da'va olunmayarak sûret-i kat'iyyede rü'yetine razı
olduklarını mübeyyin taraflarından sened verilen sâlisen müddeînin da'vasına
mükabeleten veyahut matlubuna mahsuben müddea aleyhinin dahi beş bin kuruştan
aşağı bir da'vası vuku'bulup da müddeînin da'vası ile birleştirildiği halde ikisinin
mikdârı beş bin kuruşu mütecaviz olsa bile bu misillü müddeaaieyh tarafından vâki'
olan bilcümle da'vâlardan ibaret olub fakat tarafeynin yekdiğeri hakkında vuku'bulan
da'vâlarmin birisi zikrolunan mikdardan ziyâde olur ise ol halde iki taraf da'vâsının
dahi istinafı caiz olmak üzre Ticâret Mahkemesinde rü'yet olunacaktır.
Otuzyedinci Madde — Ticâret Mahkemelerine esas-ı maslahatça vezâifinden
olmayan bir da'va havale olunduğu halde ol da'vanın muhakemesine gerek bed'
olunmuş olsun ve gerek olunmasın ya müddei veyahut müddeaaleyhin da'valarını
Mahkeme-iTicâretten kaldırmağa salâhiyyetleri olacaktır. Bunlar talep etmese bile
Ticâret Mahkemeleri ol da'vanın rü'yeti vazifesinden hâriç olduğunu beyan ederek
iktiza eden mahalle resmen havalesini gösterecektir.
Otuzsekizinci Madde — Zât-i maslahatça Ticâret Mahkemelerinin vezâifine
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dâhil olan bir maddenin kanunen caiz olan diğer bir sebeple Ticâret Mahkemesine
nakil ve havalesi müddei veya müddeaaleyh tarafından istid'a olunmadıkça ve
istid'aları dahi muhakemeye bed' olunmazdan mukaddem olmadıkça caiz olmayacaktır.
DÖRDÜNCÜ FASIL
Ticâret Mahkemelerinin Umûr-ı dâhiliyyesine dâir olan mevâd beyânındadır.
Otuzdokuzuncu Madde — Ticâret Mahkemelerinin kalem odalarında nasb ve
ta'yin olunan a'zânm isim ve şöhret ve sıfatları, derhal kaydolunmak üzre bir defter-i
mahsus bulunacaktır.
Kırkıncı Madde — Ticâret Mahkemeleri günde beş saat rü'yet-i mesâlih
edecek ve mahkemelerin reisleri her altı mânda bir kerre meclis günlerini ve küşâd
ve hitâmı saatlerini bâ-îlânnâme ta'yin ve beyan eyleyecektir.
Kırkbirinci Madde — İşbu i'lânnâme halkın anlayacağı lisan ve ibare ile bir
varakaya yazılıp mahkemelerinin divanhanesine ta'lik ve gazete olan mahallerde
gazeteye dahi derc ve tenmik olunacaktır.
Kırkikinci Madde — Mecâlis-i mezkûre ber vech-i muharrer i'lân olunacak
vakit ve saatte reisler tarafından bilâ tevakkuf küşâd olunub A'zâ-yi dâime ve
muvakkateden o saatte gelmeyenler olursa haklarında madde-i âtiyede beyan
olunacak muamele ifâ olunacaktır.
Kırküçüncü Madde — Meclis-i muhakeme küşâd olunduğu anda daimî ve
muvakkat a'zâdan biri hazır bulunmadığı halde reis bulunan zât meclisin zabt-ı
muhakeme defterine hazır bulunmadığını kaydettirip kendûsüne dahi derhal tahriren
beyan ve ihtar ve yine vaktiyle gelmez ise kezalik zabıt defterine gelmediğini işaret
ettirerek bundan böyle vaktinde behe-mahal gelmesi zımnında kendûsuna resmen bir
da'vet tezkiresi tisyar edecektir. Bu ihtar ve da'vet üzerine yine gelmez ve târih-i
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tezkireden üç gün zarfında dahi hakîkaten bir özr-i şer'îsi olduğunu beyan eylemez
ise ol vakit reîs derhal mekren gelmediğini ve olunan ihtar ve da'vete adem-i icabet
ve itaatini mutazammın bir kıt'a mazbata tanzim ettürüp Dersaâdette ise Ticâret
Nazırına ve taşralarda ise mahallî hükümetin büyük me'mûru-na takdim ederek
Nâzır-ı müşârün'ileyh ve me'mur-i mumaileyh ol azaya îcâb eden itabı icra ettikten
sonra dahi gelmediği halde artık istı'fa etmiş hükmünde ad ve i'tibâr olunarak fasl-ı
sabıkda beyan olunan usûl üzre yerine diğeri intihab ve ta'yin olunacaktır. Bu
misilliû keyfiyyet vukuunda tafsilâtım Nâzır-ı müşârün'ileyh veya me'mur-i
mumaileyh kaleme aldırıp halka ma'lûm olmak üzre Mahkeme-i Ticâret
divanhanesine ta'lik ettirecektir.
Kırkdördüncü Madde — A'zâyi dâime muvazzaf olacağıdnan a'zâ-yi
muvakkate esnâ-yi me'muriyyetlerinde bilâ kusur müdâvemetle sarf-ı gayret ve hüsni hizmet ettikleri halde hitâm-ı me'muriyyetlerinde mükâfat olarak harekât-ı
memdûhalarını

mübeyyin

birer

şehâdetnameye

nail

olacaklardır.

İşbu

şehâdetnâmenin verilüp verilmemesi reîs ve daimî a'zâdan mürekkep meclisde
herbiri tarafından hafiyyen re'y verildikten sonra hâsıl olacak ekseriyyet-i ârâ üzerine
tanzim olunacak mazbata mûcebince tanzimle şehâdetnâme-i mezkûr mahkemenin
mührü ile temhir ve i'tâ olunacaktır. Zikrolunan mazbatanın bir kıt'a sûret-i
resmiyyesi reis tarafından mahkemenin divanhanesine ta'lik ile i'lân ettirilecektir.
Kırkbeşinci Madde — Mahkeme-i Ticârete havale olunan bilcümle istid'alar
vürûd ettikçe sırasınca numara ve işaretiyle kaleminde bulunacak bir defter-i
mahsusa kaydolunacaktır. İşbu kayıd maddesi kaydın târihi ve tarafeynin isim ve
şöhretleri ve kangı devlet teb'asından oldukları ve mahalli ikametleri ve hâmi-i isti'da
olan mübaşirlerin kezâlik isim ve şöhretleri ile kangı dâire hademesinden
bulundukları ve da'vânın neye dâir olduğu beyânından ibaret olacaktır. İşbu kaydın
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numrosu ve târihi istid'anın zahrına dahi nakil ve işaret olunacaktır.
Kırkaltıncı Madde — Hiçbir da'va madde-i ânifede beyan olunan ahkâm
veçhile kayd olunmadıkça rü'yetine şürû' olunmayacaktır.
Kırkyedinci Madde — Hâmil-i istid'a olan mübaşir zikrolunan kaydı eyyâm-ı
resmiyye ve ta'tîliyyeden mâada havale buyruldısı târihinden i'tibâren nihayet yirmi
dört saat zarfında icra ettirmeye mecbur olacaktır. Bu hususda bir kusur eder ise
ibtidâ tenbîh olunup ikinci defasında dahi mübaşirlik me'muriyyetinden tard
olunacaktır.
Kırksekizinci Madde — Meclise celbolunacak da'vâların puslası muhakemesi
icra olunacak günden lâakâl üç gün evvel kaydı târihi defterinden sırasıyla bi’lihracTürkçe ve mahallinde ekseriyyet üzre isti'mal olunan sâir lisanca bittanzim
reisin emir ve tenbihi ile mahkeme divanhanesine ta'lîk olunacaktır. Fakat sekvestro
ve sâir müsta'cel da'vâların pusulası defterinden tefrikan bitterkîm rü'yeti sâir
da'vâlardan mukaddem olmak üzre başkaca ta'lîk kılınacaktır.
Kırkdokuzuncu Madde — Da'vâcılar muhakeme zımnında isimleriyle meclise
çağırıldıkça bunları divanhaneden meclis odasına celbetmek üzre meclis-i
muhakemeye mahsus üarak iki nefer muhzır ta'yin olunup bunların biri oda-i mezkûr
dâhilinde ve diğeri hâricinde duracaktır. Birde icâbı takdirinde mahkeme reisinin
tenbîhat-ı vakıasının icrası içün oda-i mezkûr hâricinde mahalline göre nevbetle
ikişer nefer nevbetci zabtiyye bulunacaktır.
Ellinci Madde — Mahkeme esnasında sâhib-i da'va olanlar daimî ve muvakkat
a'zânın hiçbirisiyle ayrıca bir güne mükâleme edemiyecektir.
Ellibirinci Madde — Bir da'va meclise celbolundukta daimî ve muvakkat a'zâ
tarafeyni meclisde sulha kalkışmağa bir veçhile me'zun olmayıp ol da'vâyı usûl ve
kanuna tevfikan rü'yet ve hükmetmeye mecbur olacaklardır.
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Elliikinci Madde — Bir da'vâmn esnâ-yi muhakemesinde henüz müzâkeresi
vakti gelmemiş iken daimî ve muvakkat a'zâ ol da'vânın aleyhine veya lehine bir
güne re'y ve efkâr beyan etmekten ictinâb eylemeğe mecbur olacaklardır.
Elliüçüncü Madde — Kâtiplerin en ehliyyetlülerinden birisi ve lüzûmu
takdirinde ikisi icrâ-yı muhakemenin iptidasından intihasına kadar meclisde
behemahal bulunmağa ve suret-i muhakemeyi ayniyle ve münâvebe tarikiyle
zabtetmek üzre bir zabt-ı muhakeme defteri tutmağa mecbur olacaktır.
Ellidördüncü Madde — İşbu zabıt maddesinde evvelâ reisin ismi saniyen her
da'vâmn rü'yet ve muhakemesinde hazır bulunan a'zânın isim ve şöhretleri sâlisen
miiddei ve müddeialeyhin isim ve şühret ve sıfatları ve kangı devlet teb'asından
oldukları ve muhtasarca ifâdât-ı vâkıalariyle hulâsa-i da'va ve maksadları râbian
ibraz olunan senedâtın ne olduğu hâmisen şâyed şuhûd istima' olunacak olur ise
anların dahi isim ve şöhretleriyle kangı devlet tab'asından oldukları ve ifâdeleri
sâdisen meclisde bir da'vâmn rü'yeti esnasında bakılmağa muhtaç yeniden bir şey
zuhur eder ise anın dahi fezleke-i meali sâbian nihâyet-i emirde verilecek karârın ahkâmı dere ve beyan olunacaktır.
Ellibeşinci Madde — Zikrolunan zabıt hususî meclisde hazır bulunan reîs ve
daimî ve muvakkat a'zâ ve kâtipler tarafından imza olunarak tanzim olunacak ilâm
mazbatalarına esas ittihaz olunacaktır.
Ellialtıncı Madde — İşbu ilâm mazbataları kâtibler tarafından kaleme alınup
tashih ve sırasınca numro vaz'iyle defter-i mahsûsuna kaydolunduktan sonra zîri reîs
ve a'zâ ve kâtip taraflarından imza ve temhir kılınacaktır.
Elliyedinci Madde — Tanzim olunacak ilâmlar da'vâya karar verildiği târihden
nihayet yirmibir gün zarfında sırasıyla çıkarılacaktır. İşbu müddetde çıkmayacak olur
ise kâtibler mes'ul tutulup ancak zâten pürüzlü ve müşkilce bir iş bulunur ise bundan
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dolayı affolunabilecektir.
Ellisekizinci Madde — Zikrolunan i'lâmlar elli altıncı maddede muharrer olan
i'lâm mazbatalarının aynı olarak tanzim olunup reis ve başkâtib imzalariyle mümzâ
ve Mahkeme-i Ticâretin mühriyle memhûr olacaktır.
Ellidokuzuncu Madde — Her bir Ticâret Mahkemesinin mahalleri ismi dere
olunarak devlet alâmeti olan ay ve yıldız ile bir siyakda birer mühr-i mahsûsu
olacaktır. Taşralardaki Ticâret Mahkemelerinin mühürleri Ticâret Nezâreti tarafından
tatbiki ahz ve hıfz olunarak mahallerine irsal kilin acaktır.
Altmışıncı Madde — Ticaret Mahkemeleri kalem odaları tatil günlerinden
mâada beher gün ekâl mütemadiyen altışar saat açık olup kâtibler bir mâni-i şer'ileri
olmadığı halde vakit ve saati ile müdâvemet ve umûr-ı me'murelerini tesviye ve
rü'yet etmeye mecbur olacaklardır. Hilaf-ı harekette bulundukları takdirde evvel
emirde nush ve bend ve itâb ve ikinci mertebede icâbına göre azil ve tebdil dahi
olunacaklardır.
Altmışbirinci Madde — Kalem odaları meclisin akdinden ekâl bir saat evvel
açılub hitâmından bir saat sonra kapanacaktır. Zikrolunan odaların açılıp kapanacak
vakit ve saatleri mahkeme reisi tarafından bir kıt'a i'lânnâme ile ta'yin ve kâtiblere
beyan olunduktan sonra halka dahi malûm olmak üzre i'lânnâme-i mezkûr mahkeme
divanhanesine ta'lik kılınacaktır.
Altmışikinci Madde — Müddei ve müddeialeyh taraflarından kalem odalarına
tevdi' ve teslim olunacak bilcümle senedât ve evrâk-ı sâire bir defter-i mahsusa
kaydolunup esbabına başkâtip tarafından birer makbuz ilmühaberi itâ kılınacaktır.
Altmışüçüncü Madde — Kalem odalarına, teslim olunan senedât ve evrâk-ı
sâirenin taraflarına i'tâsı zımnında eshâb-ı sened veya müteallikleri canibinden
tahriren istid'a vuku' buldukça ve mahkeme reisi tarafından verile deyu
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buyurulmadıkça başkâtib o makule senedâtı ve suretlerini hiçbir kimseye vermeğe
veya meallerini bildirmeğe bir veçhile me'zun olmayacaktır. Bunun hilafı harekette
bulunur ise bundan dolayı mutazarrır olan eshâb-ı senedâtm zarar ve ziyanlarını
tazminden mâada ekâl 100 kuruştan nihayet 1000 kuruşa kadar cezâ-yi nakdî ile
terbiye ve bu kabahatin mükerriri vuku’unda me'muriyyetinden azl ve tebdil
olunacaktır.
Altmışdördüncü Madde — Başkâtib vereceği evrak ve senedât suretlerini
asıllarına mutabık olduğunu tasdikan imza ve temhir edip resmen amel ve i'tibâra
şayan olmak üzre mahkeme mührü ile dahi temhir kılınacaktır, işbu suretler asıllarına
mutabık olmayarak mealleri tebdil ve tağyiri birle tanzim ve i'tâ olunmuş olur ise
bundan dolayı ya'ni verdiği evrak ve senedât suretlerinin aslına adem-i mutabakat ve
teğayyür-i ma'nasından nâşi başkâtip mes'ul tutulup mutazarrır olan kimselerin zarar
ve ziyânını tazmine mecbur olacaktır.
Altmışbeşinci Madde — Başkâtibe hıfz olunmak üzre teslim ve i'tâ olunan
senedât ve evrak-ı sâire reîs-i mahkeme tarafından emrolunmadıkca hiçbir kimseye
verilemeyeceğinden başka i'tâsı emrolunduğu halde dahi verilmezden evvel bir
varakaya ayniyle birer suretleri çıkarılup çıkarmış olan kâtib ile başkâtib
taraflarından imza ve temhir olunacaktır. İşbu ayniyle çıkarılacak suretler asıllarına
mutabık oldukları mahkeme reisi tarafından bi’t-tasdik asıllarının iadesine kadar asıl
hükmünde hıfz ve isti'mal olunacaktır.
Altmışaltıncı Madde — Mahkemelere teslim ve i'tâ veyahut emaneten vaz' ve
tevdi' olunan bilcümle mebâliğin mikdarı kalem odalarında mahsusan tutulacak bir
sandık defterine rakamdan başka yazı ile dahi kayıd ve işaret olunup teslim edenlerin
yedlerine i'tâsı lâzım gelen makbuz ilmühaberleri başkâtib tarafından imza ve temhiri
birle matbu' koçanlı defterinden kesilip verilecektir.
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Altmısyedinci Madde — Kalemlerde bulunacak, ticâret mal sandıkları haftada
bir kerre mahkeme reisi tarafından bakılıp teftiş ve defteri tasdik olunacaktır.
Zikrolunan sandıklar iki kilitli olup birinin anahtarı reis ve diğerininki başkâtip
nezdlerinde hıfz kılınacaktır.
Altmışsekizinci Madde — Mevâdd-ı sabıkada zikri sebkat eden vesaik
tutulması lâzım gelen bilcümle defâtir şîrâzeli kitab şeklinde olup reîs tarafından
sahifeleri numara vaz' ile işaret ve her haftada bakılup teftişine dikkat olunacaktır.
Altmışdokuzuncu Madde — Kalemlerinin umuru yani muhâkim-i ticâret
mazbata ve i’lamlarının vesâir evrakının tanzim ve tashihi ve kaydı ve mahalline
i'tâsı ve defâtir-i mütenevvianın hüsn-i suretle tutulması hususları evvel emirde reîs
tarafından kâtiblere başka başka taksim ve tevzi' olunup bunların herbiri vezâif-i
me'muriyyetlerini bilip vaktinde ve sırasında temâmiyle ifâ etmeye sa'y ve gayret
ederek mahkemenin umur ve hususu ber-vech-i matlub sür'at ile görülecektir.
Yetmişinci Madde — Başkâtib ile şâir kâtiblerin herbiri me'muriyyetlerine âid
olan her dürlü umurun hüsn-i ifâsına mecbur olup teklif olundukta ifâ etmediği halde
reis tarafından tenbîh olunacak ve icâbı takdirinde yerine aharının ta'yîni suretine
teşebbüs kılınacaktır.
Yetmişbirinci Madde — Beher üç malıda bir defa kâffe-i Ticâret Mahkemelerinin başkâtibleri Ticâret Mahkemesine ol aylar zarfında vürûd edip i'lâma
raptolunmuş veyahut henüz derdest-i rü'yet bulunmuş olan bilcümle deâvînin
müfredat defterini hülâsa kuyûdundan ihraç ve tanzim ile Ticâret Nezâretine i'tâ ve
irsal etmeye me'mur ve mecbur olacaktır ve sene-i kâmile hitâmında umûmî bir
hülâsa yapılıp ve aslına mutabık olduğu reîs-i meclis tarafından tasdik olunup kezâlik
Nezârete i'tâ kılınacak ve işbu hülâsa-i seneviyye Nezâret tarafından dahi
Dersaâdette tab' ve neşrolunan gazetelere elsine-i muhtelife üzere derc ve i'lân
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ettirilecektir.
Yetmişikinci Madde — Ticâret Mahkemeleri re’isleri her dürlü evrakın ve
mühür ve imzalarının tasdikini imzaları ve mahkemenin mührü ile icra edeceklerdir.
Fakat Memâlik-i Mahrûsanin her tarafında mu'teber ve kabule şayan olmak üzre
rüesâ-yı mumaileyhimin imzaları ve mahkemelerin mühürleri Dersaâdet’te ise
Ticâret Nâzırı tarafından ve taşralarda ise mahallî hükümeti büyük me'muru
canibinden tasdik kılınacaktır.
Yetmişüçüncü Madde — Her bir Mahkeme-i Ticârette bulunacak tercümanlar
mahallince lüzumu mikdar maaş ile muvazzaf olacaklardır bunların vezâif-i
me'muriyyetleri Türkçe lisânını bilmeyen eshâb-ı mesâlihin ifâdât-ı vakıalarını
lisânen vesâir lisan üzre irâe olunan raporto ve senedât ve evrâk-ı sâireyi tağyir-i
ma'na etmeksizin tahriren tercüme ve beyan etmekten ibaret olacaktır.
Yetmişdördüncü Madde — Zikrolunan tercümanlar tahriren olan tercümeleri
imza ederek lisânen veya tahriren olan tercümeleri aslına mutabakat etmez ise
bundan dolayı eshâb-ı mesâlihe terettüp edecek zarar ve ziyandan mes'ul ve tazmine
mecbur olacaklardır.
BEŞİNCİFASIL
Dersaâdet İstinaf Dîvânının teşkiline dâirdir,
Yetmişbeşinci Madde — Rü'yet-i deâvî-i ticârete dâir çıkarılacak nizâmnâmede ber- vech-i tafsil beyan olunan şerait iktizâsınca mücâz olacak istinaf
maddelerinin yani mehâkim-i ticâretin birinde fasl ve hükmolunmuş olan bir dâvanın
ilâmı aleyhinde vuku' bulacak şikâyetin mercii olmak ve o makule i'lâmâtı bilmütâlea aleyhlerinde ika olunan şikâyet şeraiti istinafa muvafık ise da'vâyı ez-ser-i
nev rü'yet eylemek üzre Dersaâdette Ticarethanede mahsusan bir İstinaf Dîvânı
olacaktır.
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Yetmişaltıncı Madde — İşbu istînâf-ı da'va dîvânı Ticâret Nâzırı bulunan zâtın
riyâset-i tahtında olarak üç dâimi ve beş muvakkat a'zâdan müretteb olacaktır.
Yetmişyedinci Madde — Bâlâda mezkûr onuncu ve onbirinci ve onikinci
maddelerde, münderic olan ahkâm İstinaf Dîvânı’nın a'zâ-yi dâimesi haklarında dahi
mer'iyyü’l-icra olacaktır.
Yetmişsekizinci Madde — İstinaf Dîvânı’nın muvakkat a'zâsı Ticâret
Mahkemeleri’nde muvakkat a'zâlıkta bulunmuş ve me'muriyyetini hüsn-i ifâ ve
vikaye-i namus ile temeyyüz ve tahayyüz eylemiş ve bulunduğu mahkemeden hüsn-i
hâlini hâvi şehâdetnâme almış olan mu'teberân-ı tüccardan olarak Dersaâdet Ticâret
Mahkemesi’nin re’is ve hey'et-i mecmu’ası ve Ticâret Nezâreti marifetiyle intibah ve
bâ-mazbata bi’l-istîzan irâde-i seniyye taallûku ile nasb ve ta'yin olunacakdır.
Yetmişdokuzuncu Madde — Bâlâda muharrer onyedinci ve onsekizinci ve
ondokuzuncu ve yirminci ve yirmibirinci ve yirmiikinci maddeler ahkâmı Dîvân-ı
İstinaf a'zâ-yı muvakkatesi haklarında dahi câri olacaktır.
Sekseninci Madde — İşbu istinaf Dîvânında bir tercüman ve bir başkâtib ile
bir kaç kâtib ve lüzumu mikdar mübaşirler bulunacaktır. Bunlar işbu Ticâret
Kaanûnnâmesi zeylinin yirmi dördüncü ve yirmibeşinci maddelerinde mastur olan
ahkâma tatbîkan intibah ve ta'yin kılınacaktır.
Seksenbirinci Madde — İstinaf Dîvânı’nın me'murları her kimler olur ise olsun
bâlâda muharrer yirmialtıncı maddede ta'yin olunan usûl-i tahlîfiyye bunlar
haklarında dahi icra olunacaktır.
Seksenikinci Madde — İstinaf Dîvânı’nın re’isten maada a'zânın nısfından bir
nefer ziyâde hazır olmadıkça hiçbir da'vâya karar verilemeyecektir.
Seksenüçüncü Madde — Ticâret Mahkemeleri’nin umûr-ı dahiliyyesine dâir
dördüncü fasılda mastur olan maddelerin cümlesi İstinaf Dîvânı’nın umûr-ı
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dâhiliyyesi hakkında dahi mer'iyyü’l-icra olacaktır.
ALTINCIFASIL
Protesto usûlüne dâirdir.
Seksendördüncü Madde — Poliçe hakkında olunacak protesto hâmil-i poliçe
veyahut vekil istid'ası ile icra olunacaktır.
Seksenbeşinci Madde — Ticâret Kanûnnâme-i Hümâyûnu’nun yüz otuz ve
yüzotuzikinci maddelerinin ahkâmı zîrde muharrer seksenaltıncı ve seksenyedinci
maddelerde tasrih ve îzah olunmağla işbu maddeler ol-veçhile merî olacaktır.
Seksenaltıncı Madde — Bir poliçenin adem-i kabulünden veyahut bedelinin
adem-i te'diyesinden dolayı lâzımgelen protesto üzerine keşîde olunan şahsın sakin
olduğu mahalde bulunan Ticâret Mahkemesi kalem odası veya ticâret kançılaryası
canibinden icra olunacaktır ol mahalde Ticâret Mahkemesi veyahut kançılaryası
olmadığı takdirde zikrolunan protesto mahallî hükümet tarafından şerâit-i
mukarreresine tatbîkan bi’l-icrâ mu'teber tutulacaktır.
Seksenyedinci Madde — Tüccar ve eşhâs-ı sâire tarafından şahadetname
kılıklu tanzim olunan evrak bâlâda ve Kanûnnâme-i Ticârette şeraiti mukarrer olan
protesto yerini tutamayacaktır zayi' olan Poliçe hakkında dahi Kanûnnâme-i
mezkûrun yüzyedinci maddesinden yüzonbirinci maddesine değin münderic olan
şeraite müracaatla hareket olunacaktır.
Seksensekizinci Madde — Protesto usûlü poliçe kimin üzerine çekilmiş ise
anın ve lede’l-iktiza bedelini te'diye etmek üzre poliçe derûnunda beyan kılınmış
olan eşhasın ve bi’t-tavassut poliçeyi kabul etmiş olan üçüncü bir zâtın mahall-i
ikametlerinde bir nüsha olmak üzre yazılıp taraflarına birer musaddak sureti
gönderilerek icra kılınacaktır.
Seksendokuzuncu Madde — Poliçe kâğıdında üzerine keşîde olunan şahsın
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mahall-i ikameti doğru beyan olunmadığı ve aranılıp da bulunamadığı halde protesto
usûlünün icrasından evvel her ne kadar taharri olunmuş ise bulunamamış olduğunu
mutazammın memuru tarafından bir kıt'a ilmuhaber tanzim ve i'tâ olunduktan sonra
protesto usûlü dahi bi’l-icra mahallinde Ticâret Mahkemesi veyahut kançılaryası
mevcud olduğu takdirde kapularına ve olmadığı surette hükümet kapusuna bir kıt'a
sureti takdim kılınacaktır.
Doksanıncı Madde — Bir poliçe bedelinin adem-i te'diyesinden dolayı icrası
lâzımgelen protesto usûlünün mukarrer olan ahkâmı bir dâyinin emir ve sipariş
edeceği mahalle verilmek üzre yazılan tahrirler hakkında dahi mer'iyyü'l-icra
olacaktır işbu zikrolunan protesto usûlü bir kontrat veya bir teahhüd mukavelesi
ahkâmının adem-i icrasından veyahut icrasının te’ehhüründen tanzim olunacak
protestolar hakkında dahi îcâb-ı maslahata göre mes'elesi tebdil ve tağyir olunarak
icra kılınacaktır.
YEDİNCİFASIL
Zarar ve ziyayı tazminine dâirdir.
Doksanbirinci Madde — Bir şey'in verilmesi veyahut yapılması hususuna dâir
olan bir kontrat veya bir teahhüd ahkâmının adem-i icrasından veyahut icrasının
teehhüründen dolayı müteahhidden iddia olunan tazminat hususu teahhüd eylediği
maddenin icrası için müteahhid tarafından resmen ve tahriren ihtar kılınmadıkça
lâzım gelmeyecektir fakat müteahhidin teahhüd ettiği şey bir va'de-i mukarrere
mürurundan sonra i'tâ veya tanzim ve tesviye olunur mevaddan olmadığı ve icra
olunmaksızın va'de-i mezkûre munkaziye olduğu halde müteahhidin ihtar
kılınmasına hacet olmayarak zarar ve ziyan tazminine mecburiyyeti iktiza edecektir
kezâlik teahhüd hususu bir şey'in yapılmamasına dâir olup da müteahhid bunun aksi
harekette bulunur ise ihtar ve protesto olunmaksızın zarar ve ziyan tazminine mecbur
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olacaktır.
Doksanikinci Madde — Müteahhidin ihtarı keyfiyyeti bir ihtarname veya
protesto ve sair bu misillû varaka-i resmiyyenin tebliğiyle icra olunacaktır bir de asıl
mukavele senedinde müteahhid olan zât va'desinin inkızâsında teahhüd eylediği şey'i
ifâ etmediği halde ihtara hacet olmaksızın va'de-i muayyenenin inkızâsı ihtar ve
protesto makamında addolunacağına dâir mezkûr mukavele senedinde bir şart
mevcud ise işte o şart mucebince va'denin inkızâsı ihtar ve protesto makamında
tutulacaktır.
Doksanüçüncü Madde — Bir müteahhid gerek teahhüdünün adem-i icrasından
ve gerek te’ehhüründen dolayı bir güne hilesi olmamış olsa dahi lâzım gelen zarar ve
ziyanı tazmin etmeye mahkûm olacaktır taahhüdünün adem-i icra veya te'hiri
kendûsuna özr olunamayan sâir bir sebebden neş'et etmiş ise ol-vakit mahkûm
olmayacaktır.
Doksandördüncü Madde — Müteahhid bir kuvve-i galibe veya bir kazadan
dolayı teahhüdünü icra edememiş olur veya yapmasına me'zun olmadığı şey'i yapmış
bulunur ise hiçbir zarar ve ziyan tazminine mecbur olmayacaktır.
Doksanbeşinci Madde — Müteahhidin istihsâline hakkı olan tazminat kaide-i
umûmiyye üzre etmiş olduğu zarar ve mahrum kaldığı kârın ifâsından ibaret olup
ancak müstesna olan ba'zı tazminat hakkında mevadd-ı âtiyede muharrer ahkâm-ı
muhtelife veçhile hareket olunacaktır.
Doksanaltıncı Madde — Müteahhid teahhüdünü hilesiz olarak icra edemediği
halde ne mikdar zarar ve ziyan tazmin etmesi lâzım geleceği tarafeyn beyninde
kontratonun hîn-i taziminde tezekkür ve teferrüs olunmuş veyahut tezekkür ve
teferrüsü kabil bulunmuş ise ol mikdar zarar ve ziyanın tazminine mecbur olacaktır.
Doksanyedinci Madde — Mukavelenin adem-i icrası müteahhidin hile ve
314

desisesinden neş'et etmiş olsa dahi müteahhidin tazminatı adem-i icra keyfiyyetinden
dolayı doğrudan doğruya vuku'bulan zarar ve mahrum kılındığı kârının ifâsından
ibaret olacaktır.
Doksansekizinci Madde — Derûn-ı mukavelede tarafeynden her kangısı
teahhüdünü ifâ ve icra edemez ise diğer tarafa tazmin olarak bir muayyen mikdar
meblâğ vermesi beyan ve şart kılınmış olduğu halde andan ziyade ve noksan
verilmesi caiz olmayacaktır.
Doksandokuzuncu Madde — Akçe te'diyesinden ibaret olan teahhüdât
icrasının teehhüründen dolayı tazmînat-ı lâzimesi olarak yalnız ol meblâğın mâhiyye
yüzde birden güzeştesinin İfâsı hükmolunacaktır işbu faiz hususu dâyin bir güne
zarara duçar olduğunu isbâta mecbur olmaksızın hüküm ve tesviye kılınacaktır ve bir
deyn senedinde faiz mukavelesi olmadığı halde ol alacağın güzeştesi protesto
olunmuş ise protesto târihinden olunmamış ise istid'a buyrulduları târihlerinden
hesab olunması lâzım gelecektir.
Yüzüncü Madde — Teraküm eden güzeşteler içün güzeşte alınması ancak
muhakeme zımnında bir istid'âya veya bir mukavele-i mahsûsaya mütevakkıf olup
fakat akâl bir sene-i kâmile mürur etmeksizin güzeştesinin güzeştesi istihsal
olunması caiz olmayacaktır.
Yüzbirinci Madde —Va'deleri mürur etmiş olan icar bedelleri içün güzeşte
istihsaline kezâlik vaki' olacak istid'a buyrulduları târihinden veyahut tarafeynden
bunun içün tanzim olunmuş olan mukavele senedinde beyan kılınan günden i'tibaren
hüküm caiz olacaktır.
Yüzikinci Madde — Protesto ve istid'a ve i'lâm harçları ve sâir nizâmen
makbul olan bi’l-cümle deâvi masarifini davasında hakkı tebeyyün eden tarafın
haksız taraftan istihsal ve istirdada salâhiyyeti olacaktır fakat tarafeyn da'vâlarının
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ba'zı hususlarında haklı ve ba'zısında haksız çıkarlar ise iki tarafın harç ve
masarifinin mecmûunun cümlesi veyahut bir mikdar-ı münâsibinin bunlar beyninde
alâ-tariki’l-muâvaza tesviyesi ve kezâlik tarafeyn zevc ile zevce ve silsile-i peder
veya valide ile evlâd ve birader ile hemşire veyahut sıhren bu derecelerde akrabâdan
bulundukları takdirde masraflarının hükmü Ticâret Mahkeme ve divanlarının taht-ı
re'ylerinde bulunacaktır.
Fi 9 Şevval sene 1276/30 Nisan 1860
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EK 2:
USUL-I MUHAKEME-İ TİCARET NİZAMNAMESİ METNİ

BAB-I EVVEL
DAVANIN SURET-İ BED’ VE RU’YET VE FASLI BEYANINDADIR

FASL-I EVVEL
İSTİDALARA DAİRDİR

1. madde: Her bir istida varaka-i sahiha üzerine muharrer arzuhal ile beyan
olunur.
2. madde: Arzuhalde yevm ve şehr ve sene tarihleri ve müddei ve
müddeaaleyhin ismi ve şöhret ve sanatları ve ikametgahları ve müddei veya
müddeaaleyh teba-i Devlet-i Aliyeden olmadıkları halde hangi devlet tebasından
bulundukları ve müddea ile hülasa-i edilesi ve davanın hangi mahkeme-i ticarette
ruyet olunması hususları tahrir kılınmak ve arzuhal dahi sahibi tarafından imza veya
temhir olunmak lazımdır. Hususat-ı meşruhayı câmi’ olmayan arzuhal makbul
değildir.
3. madde: Davanın hangi ticaret mahkemesinde ru’yet olunması iktiza
edeceği maddesi bervech-i âtî tayin olunur.
Evvela, müddei davasını müddeaaleyhin ikametgahı olmadığı halde
muvakkaten bulunduğu veyahut menşe-i iddia olan eşyanın taahhut ve teslim
olunduğu veya akçenin tediye olunacağı mahaller mahkemelerinden herhangisinde
murad eder ise fasl ve ru’yet ettirmeye muktedir olur.
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Saniyen, şirket-i hususiyeden maada her bir şirket azasından veyahut
hariçten bir şahs-ı aher tarafından şirket aleyhine olunan dava ol şirket bâkî oldukça
merkezi mahkeme-i ticaretinde ve eğer şirket münfesih olup da muhasebesi kat’
olunmuş

ise

şürekadan

müddeaaleyh

olan

kimesnenin

ikametgahı

ticaret

mahkemesinde fasl ve ru’yet kılınır.
Salisen, bir şahs-ı müteveffanın eshab-ı matlubu tarafından vuku’ bulan
dava, müteveffanın terekesi henüz taksim olunmamış olduğu halde tereke hangi
mahalde taksim olunur ise oranın mahkeme-i ticaretinde ve taksim olunmuş
bulunduğu takdirde müddeaaleyh olan veresenin ikametgahlarının mensup olduğu
ticaret mahkemelerinde ru’yet kılınır.
Rabian, iflasa müteallik dava, şahs-ı müflisin ikametgahı mahkeme-i
ticaretine ru’yet olunur.
Hamisen, bir davanın ru’yeti esnasında o davaya müteallik olarak taahhüt ve
kefalet maddelerinden dolayı diğer bir dava hudus eder ise dava-yı hâdise dava-yı
asliyenin ruyet olunduğu mahkeme-i ticarete havale olunur. Fakat dava-yı asliyenin
mücerred dava-yı hâdisede müddeaaleyh olan kimseyi kendi mahalli mahkemesinden
başka bir mahkemeye ihzar muradı ile tasni’ olunmuş olduğu halen veya bazı evrak
ve senedat delaletiyle sabit olur ise ol halde taahhüt ve kefalet davasında müddea
aleyh bulunan şahsın ihzar olunduğu mahkemeden nakl-i davaya hakk-ı salahiyeti
vardır.
4. madde: Dersaadet’te Ticaret Nezaret-i celilesi canibinden ve taşralarda en
büyük mahalli memuru taraflarından havale olunmadıkça ticaret mahkemelerinde
arzuhal kabul olunmayacaktır.
5. madde: Arzuhalin havale kılındığı akibinde havi olduğu dava için mahsus
bir mübaşir tayin olunup memuriyetini mübeyyen yedine bir pusula verilecektir.
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İKİNCİ FASIL
TARAFEYNİN SURET-İ CELP VE İHZARI BEYANINDADIR

6. madde: Tarafeynin bir yevm-i muayyende mahkemeye celp ve ihzarları
arzuhallerin defterlere kayıtları tarihi sırasınca icra olunur. Fakat müsta’cel olan
davalar müstesnadır.
7. madde: İhzar pusulası iki nüsha üzere olarak Türkçe ve mahallinde
ekseriyet üzere müsta’mel olan sair lisanca tahrir olunarak reis-i mahkeme tarafından
imza ve mahkeme mührü ile temhir olunacaktır.
8. madde: İhzar pusulasında yevm ve şehr ve sene tarihleri ve müddei ve
müddeaaleyhin isim ve şöhret ve sanatları ve ikametgahları ve teba-i ecnebiyeden
oldukları halde hangi devlet tebasından bulundukları ve mübaşirlerin isim ve şöhret
ve mahalleleriyle mensup oldukları daire ve müddea ile hülasa-i edilesi ve hangi
mahkemede ru’yet olunacağı ve tarafeynin mahkemede hazır olmaları için verilen
mahal veyahut tayin olunan gün beyan ve tasrih olunur ve hususat-ı meşruhayı câmi’
olmayan pusula gayr-ı muteber tutulur.
9. madde: Tarafeynin ikametgahları Avrupa ve Asya kıtalarında vaki’
memalik-i berriye-i Osmaniye’de bulunduğu halde mahkemede hazır olmaları için
verilen mehl-i ihzar pusulasının kendilere tebliği tarihinden itibaren sekiz gün olup
fakat tarafeynin ikametgahları mahkemenin bulunduğu mahalle beheri altı saat
itibariyle her kaç günlük merhale ise her merhale için mahall-i mezkur üzerine bir
gün zam olunacaktır.
10. madde: Celp olunacak olan kimesnenin ikametgahı memalik-i
ecnebiyede olup da memalik-i mahrusede bulunması cihetle bizzat kendisine ihzar
pusulası tebliğ olunduğu halde yalnız bulunduğu mahallin mesafesi itibariyle
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müddet-i mehil zam olunur. Fakat icabı takdirinde işbu müddet-i mehil reis
tarafından daha temdit olunabilir. Dava mevadd-ı müsta’celeden olduğu halde
müddeinin istida-yı mahsusu üzerine reis müddet-i kalile zarfında veyahut tarih-i
istidanın ertesi günü derhal müddeaaleyhin celbine mübaderet edebileceği misillü
mukteza-yı hale göre müddeiden terettüp edebilecek tazminatın ifası için kefalet ve
teminat-ı lazıme aldıktan sonra vikaye-i hukukî zımnında müddealeyhin eşya-yı
menkulesinin zapt ve hıfzına ruhsat verilebilir.
11. madde: Anifen beyan olunduğu üzere müddet-i kalilede celp ve ihzar
keyfiyeti tarafeynden ikametgahı olmayan şahıs hakkında ve müteheyyi-i hareket
olan sefineleri edevatı ve kumanyası ve taifesi ve tamiri maddelerinde ve navl ve
kontoratoları ve hamule senetleri misillü sair bilcümle müsta’cel olan ve muvakkaten
hüküm ve icra kılınması lazım gelen dava-yı ticaret-i bahriye hususlarında dahi cari
olabilir.
12. madde: Mahkemeye ihzar olunacak şahsın ikametgahı Avrupa ve Asya
kıtalarında vaki’ memalik-i berriye-i Osmaniye haricinde olarak memalik-i
bahriyesinden Kıbrıs ve Girit ve diğer Cezayir Bahr-i Sefid ise iki ay ve yine
Memalik-i Osmaniye’den Afrika sevahil-i şimaliyesinde vaki’ mahaller ile Memaliki Şahane’ye hemhudut olan memalik-i ecnebiyede ise dört ay ve Avrupa kıtasında
Memalik-i Mahruseye hemhudut olmayan memalik-i ecnebiyede ise altı ay ve zikr
olunan memalikten başka Afrika ve Asya ve Amerika ve Cezayir Bahr-ı Muhit’te
vaki’ memalik-i baidede ise bir sene mehil i’ta olunur. Fakat Devlet-i Aliye ile
muharip olan bir devletin memalikinde bulunur ise muayyen olan mehil iki kat hesap
olunur.
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13. madde: İhzar pusulasının bir nüshası ihzar olunacak kimsenin bizzat
kendisine

veyahut

ikametgahında

kendisiyle

sakin

bulunan

akraba

veya

hizmetkarlarından birine mübaşir marifetiyle ita ve teslim olunur.
14.

madde:

İhzar

pusulasının

ihzar

olunacak

kimseye

mutlaka

ikametgahında teslimi iktiza etmeyip hariçte tesadüf olunur ve gemide dahi bulunur
ise yedine i’tası caizdir.
15. madde: Mübaşir ihzar pusulasının bir nüshasını olvecihle ihzar olunacak
kimesneye veyahut ikametgahında bulunan akraba ve hizmetkarlarından birine bili’ta
diğer nüshasını dahi teslim olunan kimesne tarafından imza veya temhir ettirip
mahkeme kalem odasına teslim ve iade edecektir.
16. madde: İhzar pusulası teslim olunacak şahıs yazı bilmediğini ve mührü
dahi olmadığını beyan veyahut imza ve temhir eylemekten istinkaf eder ise o halde
mübaşir ihzar pusulasının mahalle muhtarı ile merkumun iki nefer komşusuna
sebebinin tahrir ve tasrihi ile beraber zirlerini imza ve temhir ettirecektir.
17. madde: İhzar olunacak şahıs teba-i ecnebiyeden olduğu halde ihzar
pusulası mensup olduğu sefaret konsolosu veya tercümanı vasıtasıyla tebliğ ve i’ta
olunmak lazım gelir. Ve mübaşirin yedinde kalacak diğer nüshası dahi
mümaileyhimadan birisine getirilmiş olduğunu müşir imza ettirilecektir.
18. madde: Geçen altı maddede muharrer şeraite tamamiyle riayet
olunmadığı halde tebliğ hususu keenlemyekün hükmünde addolunur.
19. madde: Mübaşirin kusurundan naşi ihzar pusulasının itibardan sükutuna
hükmolunduğu halde mübaşir iptal olunan pusula ve muhakeme masraflarının itasına
ve iktiza ederse tarafeynin vaki olan zarar ve ziyanlarının tazminine mahkum
olabilir. İcabına göre memuriyetinden dahi tard olunabilir.
20. madde: İhzar pusulası mahkeme-i ticarete ihzar olunacak olan,
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Evvela, bir idare-i miriye veya belediye ise merkez-i idareleri mahallinde
ikametgahları addolunan kalemlerine ve başmemurları yedine ve merkez-i idare
olmayan mahallerde muayyen memurlarının kendilerine veya kalemlerine
Saniyen, ticaret şirketleri ise bâkî oldukça ikametgahlarında müdürleri ve
müdürleri olmadığı halde şürekadan birisi yedine veya ikametgahına
Salisen, iflası hâlî veyahut eshab-ı matlubun heyet-i mecmuası ise
sindikleryani vekiller yedine veya ikametgahlarına tebliğ ve ita olunur.
Rabian, ihzar olunacak kimselerin Memalik-i Mahruse’de malum bir
ikametgahları veyahut mahall-i süknaları olmadığı halde ihzar pusulası mahkeme
reisinin emriyle davanın havale olduğu mahkeme-i ticaret divanhanesine talik ve bir
sureti dahi gazetelere ve bahusus ihzar olunacak kimsenin kendi lisanı üzere tab’
olunan gazeteye derc ile ilan kılınır.
Hamisen, ihzar olunacak kimse mahkeme-i ticaretin daire-i hükmü haricinde
bir mahalde mukim ise ihzar pusulası bila tehir kendisine tebliğ ve ita olunmak üzere
reis-i mahkeme tarafından tahrir olunacak mektuba lefffen o mahallin büyük
memuruna irsal olunur ve bu mektubu mübaşir posta kalemine getirerek teslimini
müşir bir kıta muvarrah ve memhur ilim ve haber alıp getirecektir.
Sadisen, ihzar olunacak şahıs memalik-i ecnebiyede mukim olduğu halde
ihzar pusulası serian ikametgahına isal olunmak üzere kezalik reis-i mahkemenin bir
kıta’ tahriratına leffen umur-ı hariciye nezaretine irsal olunacaktır.
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ÜÇÜNCÜ FASIL
TİCARET

MAHKEMELERİNDE

MUHAKEMATIN

ALENİ

OLMASI VE UMUR-I ZABITANIN SURET-İ İCRASI BEYANINDADIR

21. madde: Mehakim-i ticarette ve divan-ı istinafda mürafaat alenen icra
olunur. Fakat alenî muhakeme takdirinde mucib-i ar ve hacalet olacak bir şey olduğu
veyahut sair güna bir mahzur-ı kavi bulunduğu halde badehü sebep ve illeti ticaret
nezaretine beyan olunmak şartıyla mürafaanın alenî olmayarak icrasına meclisce
bittezkir karar verilebilir.
22. madde: Esna-yı muhakematta meclis odalarının umur-ı zabıtası reis
bulunan zata muhavveldir.
23. madde: Mecliste istima-ı muhakemat için hariçten bulunacak kimesneler
levazım-ı edebe riayetle sükut üzere duracak ve nizamın vikayesi için reis tarafından
her ne emrolunursa derhal tamamiyle icra kılınacaktır.
24. madde: Esna-yı murafaada her kim olur ise olsun sükut etmez veyahut
tarafeynin ifadelerini ve azanın kelamları ve gerek reisin emir ve tenbihi ve
mahkemenin hüküm ve kararı hakkında tahsin veya takbihi mutazammın bir güna
işaret ve hareket eder veyahut her nasıl ise gürültü vukuuna sebep olur da reis
tarafından olunacak emir ve tenbihe itaat etmez ise kalkıp gitmelerine emir olunarak
inkiyat etmediği halde derakap ahz ve girift olunup keyfiyet bir mahallin zabıt
defterine kayıt ve işaret ve reisin bir kıt’a memhur pusulasıyla yirmi dört saat haps
olunmak üzere tevkifhaneye irsal kılınır.
25. madde: Gürültüye sebep olan kimesne mahkeme-i ticaret memurlarından
olduğu halde madde-i sabıkada beyan olunan cezadan başka birinci defa bir aydan
ziyade olmamak üzere memuriyetinden tebid olunur.
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Mahkum olan memur bu hüküm üzerine istinaf etse bile işbu mücazat bila
tevakkuf icra kılınır.
26. madde: Azanın veya sair memurin-i mahkemenin icra-yı memuriyetleri
esnasında namusuna dokunmak veya bunları ihafe etmek misillü harekete cesaret
edenler reisin tahriren vuku’ bulacak emri üzerine derhal ahz ve girift ile
tevkifhaneye irsal olunur. Ve yirmi dört saat zarfında bilistintak töhmetini ispat eder
suretle memuru canibinden yapılacak takrir üzerine yirmi dört saattan bir haftaya
kadar hapse ilka ve yirmi beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile dahi mücazat
olunmasına mahkeme tarafından hükmolunur. Müttehem derakap ahz ve girift
olunamadığı halde dahi aleyhine salifüzzikr cezalar gıyaben hüküm olunup fakat bu
babda yapılacak ilamın kendisine veya ikametkahına tebliği tarihinden on gün
müruruna kadar gelip hapsolunmak üzere kendiliğinden gelir ise o halde ref’-i
davaya hakkı olur.
27. madde: Müttehem balada mezkur cezalardan eşedd-i mücazata şayan
görülür ise o halde Ceza Kanunnamesi ahkamına tatbiken muhakeme ve tedibi icra
olunmak üzere keyfiyet icap eden cünha veya cinayet divanına havale kılınır.

DÖRDÜNCÜ FASIL
TARAFEYNİN

MAHKEMEYE

GELMELERİ

VE

DAVANIN

SURET-İ RUYETİ BEYANINDADIR

28. madde: Tarafeyn mahkemeye bizzat gelmeye veyahut vekalet-i
mutebere itasıyla vekil irsal eylemeye mecbur bulunacaklardır. Vekalet-i mutebere
asl-ı dava-yı vakıaya mahsus olmak iktiza ederse de ol davaya şamil olabilecek
vekalet-i mutlaka dahi muteber addolunur. İşbu vekalet suret-i resmiyede veyahut
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yalnız müvekkilin mühür veya imzasıyla tanzim olunmuş bir senede veyahut ihzar
pusulası üzerine tahrir olunabilüp fakat suret-i resmiyede olmadığı takdirde imza
veya mühür müvekkilin olduğu hasmı tarafından tasdik olunmak icap eder.
29. madde: Vekaletname mürafaadan ol hakeme baş katibine ibraz olup
tarafından görülmüştür diye bila harç şerh verilmek lazımdır.
30. madde: Hiçbir kimesne muteber vekaletnameyi hamil olmadıkça
veyahut mahkeme huzurunda tarafeynden biri canibinden tevkil kılınmadıkça vekalet
edemez.
31. madde: Mahkeme-i ticaret ve divan-ı istinafta ruyet olunacak deavide
reis ve azası ve katip ve tercümanlar ve mübaşirleri gerek memur oldukları mahkeme
ve gerek mahal-i saire ticaret mahkemelerinde eshab-ı davaya vekalet edemeyecektir.
Fakat marrüzzikr mahkeme memurları mehakim-i ticaret ve divan-ı istinafta kendi
davaları için bizzat muhakeme olunmaklığa selahiyetleri olduğu misillü zevcelerine
ve kendilerinin ve zevcelerinin âbâ ve ecdat ve evlat ve ahfatlarına ve vasisi
bulundukları yetimlere müteallik davalarda vekalet edebilirler.
32. madde: Beher hal tarafeyn istima olunmak üzere bizzat meclise
gelmelerine resmen dahi karar verilebilir. Fakat gelmelerine bir mani-i şer’i olduğu
takdirde hanelerine gidip takrirlerini almak için mahkeme azasından biri memur
kılınır. Memur-ı muma ileyhe mahkeme katiplerinden biriyle tarafeynin kanunen
memnu olan derecede akraba ve müteallikatından olmamak üzere iki şahidi
bilistishab takriri alınacak şahsın ifadatını tahrir ve mezkur katip ve şahitlere dahi
imza veya temhir ettirecektir.
33. madde: Tarafeyn bizzat mahkeme huzuruna gelip de mürafaanın ilk
meclisinde netice-i hüküm lahik olmadığı halde mahkemenin bulunduğu mahalde
ikametgahı olmayan taraf o mahalde bir ikametgah tayinine mecbur olacak ve işbu
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ikametgah dahi mahkemenin zabıt defterine kayıt ve işaret kılınacaktır. Ve
ikametgah tayin eylemediği halde mahkeme tarafından tebliği lazım gelen mevad ve
lahik olacak hüküm dahi kendisine bildirilmiş gibi muteber olmak üzere mahkeme
kalem ve odasına tebliğ olınacaktır.
34. madde: Muhaseme tamam bulmazdan evvel tarafeynden biri vefat
eyledikte vuku-ı vefatı veresesi tarafından diğer tarafa usulü vechile tebliğ
olunacaktır. Ve bu halde mahkeme vakıanın itmam ve rüyeti zımnında diğer taraf
dahi müceddeden arzuhal takdimiyle müteveffanın veresesini celp ve ihzar ettirmeye
mecbur olup ettirmediği takdirde kendisine vefat husususunun tebliğinden sonra
muhakemeye dair her ne yapılır ve ne karar verilir ise keenlemyekün hükümünde
addolunur.
35. madde: Madde-i anifede beyan olunduğu üzere muhakeme-i vakıanın
itmam ve ruyeti zımnında celp ve ihzar olunan verese müddet-i muayyene zarfında
mahkemeye gelmediği halde müteveffanın hin-i hayatında vuku bulmuş olan
muhakemat iktizası üzere gıyaben fasl ve ruyet olunur. Fakat ol vecihle mahkum
olan şahsın def’-i davaya selahiyeti olacaktır.
36. madde: Herkes davasını ispata mecbur olup edemediği halde davasından
sakıt olur. Fakat tahlif faslında beyan ve tasrih olunacağı vechile ispattan aciz olan
tarafın diğer tarafa yemin ettirmeye hakkı olacaktır.
37. madde: İspat-ı müddea zımnında ibraz olunan evrak diğer taraftan kabul
olunmaz veya inkar veyahut sahte olduğu iddia olunup da sahibi tarafından mamulün
bih olması ısrar olunur ise hat ve hatem tahkik ve tatbiki faslında beyan olunacak
usul ve kaideye tevfikan tahaddüs eden işbu münazaanın hasm ve faslına değin asl-ı
davanın ruyeti tehir olunur. Fakat evrak-ı mezkure davanın ibaret olduğu birkaç
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maddeden bir ikisine müteallik bulunduğu halde bunu için diğerleri tehir
olunmayarak ruyet ve hükmolunur.
38. madde: Ruyet-i muhasebe ve muayene-i evrak ve defatir veyahut müşkil
ve dolaşık davanın etrafıyla tahkik ve teftişi hususları zımnında tarafeynin bir
komisyona veyahut hakemlere ihalesi iktiza eylediği halde mahkemenin bir karar-ı
i’dadisi ile tarafeyni badelistima mümkün olduğu surette sulh etmeye ve olamadığı
takdirde davanın usul-i kanuniyesine tatbikan bittetkik ekseriyet-i ara ile esbab-ı
mucibesini havi tanzim olınacak bir kıta raporto ile rey ve kararlarını beyan eylemek
üzere üç veya beş komiser yahut hakem nasp ve tayin olunur. Şu kadar ki ihtilaf-ı ârâ
vukuunda bu reylerin her birerleri esbab ve illetleri ile beraber mezkur raportoda
veyahut diğer bir raporto ile beyan olunacaktır.
39. madde: Komisyon raportosu mahkemenin kalem odasına verilip reis-i
meclis tarafından tayin olunacak günde tarafeyn hazır oldukları veya usulü vechile
çağrılıp gelmedikleri halde lede’l-kırae olunacak ifadât ve itirazât üzerine meclisce
bilmiüzakere tasdik veyahut tadil olunur. Fakat münazaa-i vakıayı hüküm sıfatıyla
ruyet eylemeleri zımnında tarafeynden kompiromisosenedi ile komisyon azasına
mezuniyet verilmiş ise o halde hükümlerin kararnameleri hakkında fasl-ı
mahsusunda mestur ahkama tatbiken hareket olunur.
40. madde: Mahkeme-i ticaret raporto ahkamının cümlesini veya bazısını
adem-i tasdik ile münazaa-i vakıanın meclisce faslı için raportoda izahat-ı kafiye
göremediği taktirde tarafeynden talep olunmasıyla müceddeden bir komisyon
teşkiline karar verilebilir. Ve işbu komisyon dahi lüzum göreceği izahatı sabık
komisyon azasına sual etmeye muktedirdir.
41. madde: Komisyon azasının intihabında tarafeynin imtina veya adem-i
ittifakları takdirinde mahkeme-i ticaret tarafından intihab ve nasb olunur.
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42. madde: Ahad-ı tarafeynden birinin mahkeme azasından birini red
edebilmek hakkında fasl-ı mahsusunda beyan olınacak esabab-ı kanuniye komisyon
azasından birinin reddi hakkında dahi cari olur. Şu kadar ki işbu red maddesi aza-yı
mezkurenin nasbı tarihinden üç gün zarfında mahkeme-i ticarete arz ve teklif
olunmak lazım gelir.
43. madde: Komisyon azası memuriyetlerini bir kere kabul etikten sonra
mahkeme tarafından tasdik ve kabul olunacak mevani-i kaviye vaki olmadıkça
memuriyetlerini terk edemez.
44. madde: Komisyon azasından birinin vefatı veya kabul olunmuş istifası
vukuunda yerine ahar bir kimesne nasp ve tayin olunur.
45. madde: Müşevveş ve pürüzlü bir davanın teshil-i ruyeti için tarafeynin
ifadat-ı vakıaları ve ibraz edecekleri evrak mealleri üzerine beyan-ı rey etmeksizin
fakat keyfiyet-i halin esbab ve illetlerinin hülasaten ba raporto beyanı zımnında
mahkeme-i ticaret kendi azasından dahi birine ol davayı havale edebilir. İşbu raporto
dahi tarafeyn hazır oldukları halde mecliste kıraat olunarak şayet bir güna sehiv ve
galat vukua gelmiş ise tarafeynin tashih ettirmeye selahiyeti olacaktır.
46. madde: bir davanın derece-i kifayede tahkik ve tedkik olunduğu
mahkemece anlaşıldıkta mürafaanın hitam bulmuş olduğu reisi tarafından ifade
olunacak ve badehü tarafeyn hiçbir bahane ile irad-ı kelam edemeyip fakat bazı
itirazat-ı vakıasını müşir derhal reise müzekkere i’ta edebilecektir.
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BEŞİNCİ FASIL
TARAFEYN MÜVACEHESİNDE SENET VERİLEN HÜKÜMLER
HAKKINDADIR

47. madde: Hitam-ı mürafaadan sonra tarafeyn dışarı çıkarılarak reis-i
meclis azanın reylerini toplayacaktır. Fakat ita-yı reyden mukaddem hafiyen
müzakereye

lüzum

göründüğü

halde

heyet-i

meclis

müzakere

odasına

çekilebilecekdir.
48. madde: Müzakere olunup da heyet-i meclis ita-yı reye muktedir
olabildiği halde derakap meclis odasına avdet edip hükmü tarefeyne beyan edecektir.
Ve olamadığı takdirde beyan-ı hüküm keyfiyeti ileride olacak meclis günlerinden
birine talik ile bu esnada müzakeresini idebilecektir.
49. madde: Verilecek hükümler reis ile beraber bilcümle azanın ittifak veya
ekseriyet-i arasıyla yani mecmuunun nısfından ziyadesinin bir reyde bulunmasıyla
hasıl olur.
50. madde: İki nev reyden ziyade rey hasıl olup da bunlardan hiç birisi
mecmu-ı reylerin nısfından ziyadesine baliğ olamadığı surette bittekrar reyler
toplanılarak adetce ekal bulunan taraf ekser olan taraflardan birine tebiyet etmeye
mecbur olacaklardır.
51. madde: Mütesaviyen ihtilaf-ı ârâ vukuunda reisin veya riyasete kaim
olan zatın reyi iki rey makamında tutulur.
52. madde: Karar-ı hüküm bir kere hâsıl oldukda reisi tarafından mecliste
alenen beyan olunur.

329

53. madde: Bâlâda muharrer otuz ikinci madde mucibince tarafeynin bizzat
gelmelerine hüküm lahik olduğu surette gelecekleri gününün dahi tayin olunması
lazımedendir.
54. madde: Tarafeynden birinin tahlifine karar verildiği halde hangi
maddeler üzerine tahlif olunacağı dahi tasrih kılınacaktır.
55. madde: Zarar ve ziyan itası hükmolunmasıyla beraber ne mikdar meblağ
ita olunacağı veyahut henüz malum olmadığı surette müstedisi tarafından müfredat
defterinin meclise itası beyan ve tenbih olunacaktır.
56. madde: Medyunun zarardide olup da sahihan bir hal-i müzayakada
bulunduğu tahakkuk ve tebeyyün ettiği ve tediye-i deyn için kendisine bu halden
dolayı bir vade-i mutedile itası meclisce münasip görüldüğü halde asıl davanın
hükmüyle beraber verilecek vade dahi sebepleri bilbeyan ita olunacaktır.
57. madde: Medyunun hali diğer alacaklıların istidası ile satılmış veya hal-i
iflası vuku bulmuş ve firar edip aleyhine gıyaben dava olunmuş veyahut hapse ilka
kılınmış veya dayinine ba-senet vermiş olduğu teminata halel getirmiş olduğu halde
medyun-ı merkum tediye-i deyn için bir mehil istihsaline nail olamayacağı misillü
ita olunmuş olan mehilden dahi istifade edememesi lazımedendir.
58. madde: Ticaret Kanunnamesi’nin 114. ve 144. maddeleri mucebince bir
poliçe senedi veya sipariş tahvili bedellerinin tediyesi için kezalik medyuna
mahkeme tarafından bir mehil itası caiz olamaz. Fakat poliçe ve tahvil-i mezkur
tüccardan olmayan kimesneler tarafından imza olunmuş olduğu ve bedelleri dahi
umur-ı ticaretten dolayı bir borç olmadığı tahakkuk etmiş olduğu takdirde medyunun
mehil istihsaline hakkı olur.
59. madde: Asıl bir davanın ruyeti esnasında bir muvakkat iddia dahi zuhur
edip de mahkeme-i ticaret işbu iddia-yı muvakkatın ve gerek asıl davanın hüküm ve
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kararını verebilecek derecede bulunduğu halde ikisini birden hüküm etmeye mecbur
olacaktır Aksi takdirinde evvel bi evvel iddia-yı muvakkatı hüküm edip badehü asıl
davanın icabına bakacaktır.
60. madde: Vaki olan iddia bir sened-i resmî veya medyunun muterif olduğu
bir taahhüt veyahut istinaf olunmamış olan bir hükm-i sabık üzerine müesses olduğu
halde buna dair hükm-i lahik olduktan sonra istinafı için istida olunsa bile iddia-yı
mezkurun hüküm ve kararıyla beraber muvakkaten icrasına hükmolunacaktır. Fakat
bu halde sahib-i iddiadan kefil ya teminat-ı kaviye alınır.Vermediği surette
mahkumun bih olan akçe bittahsil ticaret mahkemesinde emaneten tevkif olunur.
61. madde: Bir iddia madde-i sabıkada beyan olunan hususat üzerine
müesses olmayıp da icrası müstacel ve elzem bulunduğu halde yine muvakkaten
ircası caiz olup fakat dayin talep eylediği şeyin reddi zımnında irae-i kefil etmedikçe
veyahut iade ve ifasına muktedir olduğunu mübeyyen senedat ibraziyle teminat-ı
kaviye göstermedikçe muvakkaten icrası hükmolunamayacaktır.
62. madde: Mahkeme-i ticaret hükmeylediği maddenin muvakkaten icrasını
dahi beraberce hükmetmediği surette artık bir karar-ı aharla hükmüne muktedir
olamayıp fakat tarafeyn dilediği halde huzur-ı divan-ı istinafta evvel be-evvel bunun
hükmünü talep edebilir.
63. madde: Davasında haksız çıkan eşhas zeyl-i kanunun yüz ikinci
maddesinin ahkam ve şeraitine tatbiken harc-ı ilam ve sair nizama makbul olan
bilcümle dava-yı mesarifini tediyeye mahkum olacak ise de her halde ve hatta zikr
olunan harç ve mesarifi diğer tarafın zarar ve ziyanına mukabil tutulmak üzere
hükmolunsa bile işbu hükmün muvakkaten icrası tecviz olunamayacaktır.
64. madde: Zeyl-i kanunun 56. maddesi mucebince tanzim olunacak hüküm
mazbataları maddeyi hükmeden reisi ve azanın isimleriyle tarafeynin isim ve şöhret
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ve milliyet ve tabiiyet ve sanat ve mahall-i ikametlerini ve bervech-i muhtasar iddia
ve matlublarını ve davanın keyfiyet-i cereyanıyla mevadd-ı kanunisini ve ilel ve
esbabıyla karar hükmünü ve bununla beraber ittifak veya ekseriyet-i ârâ ile ve
derece-i ûlâ veya saniyede hükm-i lahik olduğunu ve vaki olan hükmün tarihini yani
gün ve ay ve senesini havi olacaktır.
65. madde: Anifü’l-beyan hüküm mazbataları üzerine zeyl-i kanunun 58.
maddesi mucebince tanzim olunacak ilamât mahkum olan tarafın kendisine veyahut
ikametganına tebliğ olunmadıkça icra olunamayacaktır.
66. madde: İlamâtın tebliği keyfiyeti işbu kanunun 17. maddesinden 20.
maddesine kadar celp ve ihzar hususunun tebliği hakkında mestur olan ahkama
tatbikan icra kılınacaktır.

ALTINCI FASIL
GIYABEN OLINACAK HÜKMÜN ŞERAİTİ BEYANINDADIR

67. madde: Bir davanın meclisde ruyetine tayin olunan dünde işbu
kanunnamenin üçüncü faslında gösterildiği vecihle eshab-ı dava davet ve ihzar
olunup da bunlardan biri meclise gelmekten imtina eylediği halde hazır bulunan taraf
gıyaben hükmolunmasını talep edebilir. Fakat ol kimsenin hazır bulunamaması
mevani-i sahihadan neşet ettiğine mahkeme sahip olduğu halde canib-i mahkemeden
ol davanın ruyeti hafta-i âtiyede yine o güne tâlik edilebilecektir.Lakin yevm-i
mezkurde dahi gelmediği halde temerrüd ve imtina etmiş olacağından huzuruna
intizar olunmaksızın mahkeme-i ticaret o davayı gıyaben fasl ve hükmedecektir.
Mahkemeye gelip de muhakeme ve mücavebeden imtina eden taraf hakkında dahi o
vecihle muamele olunacaktır.
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68. madde: Mahkemeye gelmeden imtina eden müddei olduğu halde
müddeaaleyh kendi aleyhinde olan iddiaya cevap vermeye mecbur olmaksızın
kendisinden bir şey lazım gelmeyeceğine dair bir hükm-i gıyabi talep ve tahsil
edebilecektir. Bilakis meclisde hazır bulunmayan müddeaaleyh olduğu surette
müddeinin talebi üzerine mahkeme-i ticaret yine hükm-i gıyabî îtâ eder ise de
bundan dava-yı vakıayı bilitiraf teftiş ve tahkik ederek mukarin-i sıhhat olduğuna
kesb-i emniyet etmedikçe hükmedemeyecektir.
69. madde: Bir madde için muhtelif mehiller ile tarafeynden müteaddid
eşhası mahkemeye celp ve ihzar olunup da bunlardan bazıları gelip diğerleri
gelmediği halde bu mehillerin en ziyadesi münkaziye olmadıkça merkumundan
hiçbir kimsenin aleyhine gıyaben hüküm olunmayacaktır.
70. madde: 66. maddede beyan olunduğu vecihle tarafeynin müvacehesinde
lahik olan hüküm ne suretle tebliğ olunur ise temerrüt ve imtina’ sebebiyle gıyaben
lâhik olan hüküm dahi mahkum tarafına o suretle tebliğ olunur. Eğer bizzat şahıs
mahkum veya ikametgahında kimsesi bulunamayarak hüküm ve ilam kendisine
veyahut ikametgahına tebliğ olunmak mümkün olamaz ise o hüküm ve ilamın sureti
makbuz senedi ahzıyla mahallesi muhtarına ve mahkum tebiye-i ecnebiyeden ise
mensup olduğu hükümetin memuruna teslim olunarak diğer sureti dahi mahkeme
divanhanesine tebliğ olunacaktır.
71. madde: Gıyaben hükmolunan hükmün berminval-i sâbık tebliği
tarihinden itibaren on beş gün mürur etmedikçe icrası caiz değildir. Meğer mevadd-ı
müsta’celeden

olup

da

müddet-i

mezkurenin

inkizasından

evvel

icrasına

hükmolunmuş ola.
72. madde: Celp ve ihzar olunup da gelmeyenler aleyhine lâhik olan hükm-i
ilamî tarihinden nihayet altı ay zarfında icrası lazımeden olup işbu müddet içinde
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icrasına teşebbüs olunmadığı surette zikr olunan hükm ve ilam keenlemyekün
hükmünde tutulacaktır.
73. madde: Gıyaben olunan hüküm ve ilamda tarafeynden hariç bir üçüncü
şahsın zikrolunan tarafeynden birine bir şey vermeye veyahut yapmaya mecbur
olduğu münderiç bulunduğu surette fasl-ı âtîde mestur olan ahkam mucebince zikr
olunan hüküm ve ilam aleyhine ref’-i davaya dair istida olunmadığını mübeyyen
mahkeme-i ticaretin kalem odasından verilmiş bir ilim ve haber ibraz olunmadıkça
ilam-ı mezkur ol üçüncü şahıs hakkında icra ettirilmeyecektir. İşbu ilim ve haber
maddesi için mahkeme-i ticaret kalem odasında mahsusan bir defter tutulup itiraz-ı
ale’l-hüküm iden kimesnenin talebi üzerine gıyaben olunan hüküm ve ilam aleyhine
vuku bulan kaffe-i ref’-i dava istidası tarafeynin isim ve şöhretleri ve ilamın ve ref’-i
dava istidasının tarihleri ile beraber defter-i mezkur derununa kayıt ve imla
kılınacaktır.

YEDİNCİ FASIL
İTİRAZ-I ALE’L-HÜKMÜN ŞERAİTİ BEYANINDADIR

74. madde: Tarafeynden her biri mahkemeye celp ve ihzar olunup gelmediği
ve aleyhine gıyaben hüküm lâhik olduğu halde işbu hüküm aleyhine itiraz
edebilecektir.
75. madde: İtiraz alelhükümden murad gıyaben olunan hüküm ve ilamın
icrasına muhalefetle işbu hükmü hangi mahkeme vermiş ise ondan rücu’ etmesini
talep etmekten ibarettir.
76. madde: Gıyaben olunan hüküm ve ilam mahkum olan tarafın
mahkemeye gelip de mürafaadan imtina ettiğinden neşet etmiş ise ilam-ı mezkurun
334

tebliği tarihinden onbeş gün müruruna ve mahkemeye gelmesinden neşet etmiş ise o
hükmün icrasına değin itiraz olunması caiz olacaktır. Fakat bu müddetlerden sonra
olan ref’-i dava istidalarının şâyân-ı kabul olmadığına hükmolunacaktır.
77. madde: Gıyaben olunan hüküm ve ilam mucebince mahkum olan tarafın
hapsi ve mukaddemen mahbus bulunduğu halde sebil-i tahliye olunmasının tavsiyesi
ve eşya-yı menkulesinin zaptı ve füruht veyahut eşya-yı gayr-ı menkulesinden birinin
veya bazılarının zapt olunduğunun kendisine kanunen tebliği veya ilam-ı mezkurun
harç ve mesarifi tarafından tediye olunmuş olması velhasıl o hüküm ve ilamın
icrasından zikr olunan tarafın behemehal haberi olduğunu müşir bu misillü sair bir
senet bulunması ile maruzzikr hüküm ve ilam icra olunmuş addolunur.
78. madde: Bâlâda beyan olunan müddet zarfında ve âtîde muharrer olan
şeraite tevfikan vukubulan itiraz alelhüküm istidası lâhik olan hükmün icrasını tehir
edecek ve fakat yetmiş birinci madde mucebince muvakkaten icrasına karar verilmiş
ise o halde icrası tehir olunamayacaktır. Mamafih işbu ilam mucebince sahib-i hak
olan taraf hukukunun vikayesi zımnında … ettirmek gibi tedabir-i lazıme ittihaz
ettirmeye haklı olacaktır.
79. madde: İtiraz-ı ale’l-hüküm gıyaben mahkum olan taraf aleyhine olan
hüküm ve ilamı cerh edecek esbab ve ileli muhtevi bir kıta arzuhal ile rafi’ olur.
Zikrolunan hüküm ve ilamın icrası zımnında muharrer olan tebliğ varakası üzerine
mahkum tarafından ref-i dava edeceğini mübeyyen bir şerh yazıldığı halde makbul
olur ise de tarih-i şerhten sekiz gün zarfında ve icabı takdirinde işbu müddete
mahallin budiyetine göre beher konak için bir gün zam ve ilavesiyle hasıl olacak
eyyam içinde itiraz-ı ale’l-hüküm arzuhalini takdim etmeye mecbur olup etmediği
surette ondan sonra verilecek istidası makbul olmayacak ve icra hususuna dahi
devam olunacaktır.
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80. madde: Anifülbeyan itiraz istidası ilam-ı mezkuru vermiş olan
mahkemeye derhal havale olunmak üzere Derseadet’te ise ticaret nezaretine ve
taşrada ise hükümet-i mahalliyenin en büyük memuruna takdim olunacaktır.
81. madde: İşbu zikrolunan istida müstedinin hasmı tarafına bila tehir tebliğ
ile beraber bâlâda muharrer on birinci ve onu velî eden diğer maddeler mucibince
tarafeyn mahkemeye tayin olunan günde gelmeleri için celp ve ihzar olunacaktır.
82. madde: Tayin olunan günde dava-yı vakıa meclise çağırılıp o emirde
nizamına muvafık olup olmadığı ve vaktinde edilip edilmediği ruyet ve muayene
olunacaktır.
83. madde: İtiraz-ı ale’l-hüküm istidası nizamına tevfikan tanzim ve vakt-i
muayyeninde takdim olunduğu tahakkuk eder ise tarafeyn gıyaben verilen hükümden
mukaddem bulundukları hale ricat edecektir. Binaberin dava-yı vakıada usul ve
kavaid-i cariyesine tatbiken gerek o günde ve gerek yevm-i aharde müceddeden ruyet
olunup hükm-i evvel tasdik yahut cerh veya ıslah kılınacaktır. Şu kadar ki gıyaben
olunan hükmün resim ve mesarifi icabına göre gıyaben mahkum olmuş tarafın her
halde uhdesine bırakılacaktır.
84. madde: İtiraz alelhüküm maddesinin muhakemesi için tayin olunan
günde sahib-i istida yine mahkemeye gelmediği halde bu kere dahi gıyabından
olunacak hüküm ve ilam aleyhine artık itiraz olunması caiz olamayıp fakat bu
vecihle gıyaben mahkum olan kimesne dilediği surette istinaf-ı dava edebilecektir.
Bilakis bunun hasmı yevm-i mezkurde mahkemeye gelmediği takdirde gıyaben
aleyhine lâhik olacak hüküm üzerine yine bâlâda muharrer mehil ve şerait mucebince
itiraz olunabilecektir.
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SEKİZİNCİ FASIL
İTİRAZÜ’L-GAYR ŞERAİTİ BEYANINDADIR

85. madde: Bir davada tarafeynden olmayan yani gerek asaleten ve gerek
vekaleten celp ve ihzar olunmamış ve kendisi dahi dahil olmak üzere istida takdim
etmemiş olan bir şahs-ı salisin gıyabından hukukuna sekte irasını mucip bir hüküm
vaki olduğu halde o şahıs hükm-i mezkur aleyhine itiraz edebilecektir.
86. madde: İflas hususunda lâhik olan hüküm ve ilam ile hükümler[41]
tarafından verilen karardan maada gerek derece-i evvelide ve gerek suret-i katiyede
vaki olan her nevi hüküm ve karar aleyhine şahs-ı salisin itirazına hakkı vardır.
87. madde: İtiraz asilî usul üzere arzuhal takdimiyle olup işbu arzuhal cerhi
murad olunan hüküm ve kararı vermiş olan mahkemeye havale ve tarafeyn dahi usulî
vecihle celp ve ihzar olunur.
88. madde: İtiraz-ı hâdisi tarafeynin celp ve ihzarlarına hacet olmaksızın
yalnız arzuhal veya ifade-i şifahiye ile olup asıl davayı ruyet etmekte olan mahkeme
cerhi murat olunan ilamı veren mahkemeden büyük veya ona müsavi olduğu halde
ona havale ve onun madununda olduğu taktirde takdim olunacak arzuhal ilamının
cerhi murad olunan mahkemeye bade’l-havale tarafeyn dahi usulî vecihle celp ve
ihzar kılınır.
89. madde: İtirazülgayr maddesi cerhi murad olunan ilamın ahkamı icra
oluncaya değin caiz olacağı misillü ol ilamda münderic olan ahad-i tarafeyn
hakkında hükmü icra olunmuş olsa dahi şahs-ı salis itiraza esas ittihaz ettiği
hukukundan müruruzaman nizamı icabınca sakıt olmadıkça itiraza kıyam edebilir.
90. madde: Şahs-ı salis tarafından itiraz-ı hâdisi vukuunda mahkeme-i
ticaret icabına göre o davayı ruyet etmeyerek bakmakta olduğu asıl davayı fasl
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edebilir ve itiraz-ı mezkur üzerine lahik olacak hüküm asıl davanın hükmünü tağyir
edebileceğini hisseylediği halde mahkeme-i ticaret asıl davanın hükmünü işbu
itirazü’l-gayr davasının fasl ve ruyetine talik eder.
91. madde: İtirazülgayr cerhi murad olunan ilamın hükmünün icrasını tehir
etmez. Fakat o hükmün icrasından bir tehlike veya zarar mütebeyyen olduğu surette
zikr olunan itiraz davasının havale olunduğu mahkeme-i ticaret hükm-i mezkurun
icrasını bir müddet tehire karar verebilir.
92. madde: İtirazu’l-gayr maddesi makbul ve esaslı olduğu tahakkuk ettiği
halde cerhi murad olunan hüküm ve ilamın yalnız muarız olan kimsenin hukuk ve
menafiine ait olan ciheti cerh olunup kusur ahkamı ibka ve fakat ilam-ı mezkurun
hükmü kabil-i kısmet olmayan bir maddeye dair ise o halde ilam-ı mezkurun o
ilamda müddei ve müddeaaleyhe bulunanlara ait olan cihetleri dahi cerh olunur.
93. madde: Bilakis itirazü’l-gayr davası gayr-i makbul veya biesas olduğu
tahakkuk eylediği taktirde muarız olan kimesne bundan dolayı diğer taraf hakkında
terettüp etmiş olacak zarar ve ziyanı ifadan maada itasına dahi mahkum olacaktır.

DOKUZUNCU FASIL
İSTİNAF ŞERAİTİ HAKKINDADIR

94. madde: İstinaftan murad zeyl-i kanun-ı ticaretin otuz altıncı maddesi
mucibince derece-i evvelide mehakim-i ticarette ruyet ve fasl olunan bir davanın
hüküm ve kararında bir haksızlık vukubulmuş ise o hüküm ve kararı ıslah etmektir.
95. madde: Zeyl-i kanun-ı ticaretin otuz altıncı maddesinin tayin ettiği had
dahilinde olarak ticaret mahkemelerinin katiyen hükmettikleri davalar müddei ve
müddeaaleyh tarafından bilmuvafakat istida olunsa dahi istinaf olunamaz. Hatta
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verilmiş olan ilamda davanın hüküm ve kararı suret-i katiyede olduğu beyan
olunmasa veyahut istinaf olunabilmesi her nasılsa tasrih kılınmış bulunsa bile davayı mezkure yine kabil-i istinaf olamaz.
96. madde: Bilakis bir mahkeme-i ticaret bir davanın yalnız derece-i
evvelide hükmüne mezun iken bu dereceyi tecavüz ile ilamında suret-i katiyede
hükmolunduğunu beyan etse bile o mahkemenin hüküm ve kararı kabil-i istinaf olur.
97. madde: Bir mahkeme-i ticaret kendisine havale olunan davanın ruyeti
kendi vezaifi dahilinde olup olmadığı hakkında verdiği hüküm ve karar kezalik kabili istinaf olacaktır . Fakat bahs olunan vezaif maddesi davanın mahkeme-i ticaretten
diğer bir mahkeme-i ticarete nakli hususuna dair bulunduğu halde zeyl-i kanun-ı
ticaretin 38.maddesi ahkamına tevfikan hareket olunması lazım gelir.
98. madde: Akçece miktarı gayr-ı muayyen olan iddia üzerine terettüp eden
hüküm ve karar dahi kabil-i istinaf olacaktır. Gayrı muayyen denilen iddia gerek
haddizatında takdir-i kıymeti mümkün olamayan yahut mümkün olup da tarafeynden
takdir-i kıymet kılınmayan müddeadan ibarettir ve takdir-i kıymet maddesi
müddeinin istidasında yahut hin-i muhakemede tarafeynin vaki’ olacak ifadelerinde
beyan olunur.
99. madde: Davanın hüüm ve kararı hakkında olunacak istinaf müddei ve
müddeaaleyh yahut hukukça bunların makamlarına kaim olanlar yahut eshab-ı
matlupları caniplerinden olabilecektir. Kezalik istinaf yalnız tarafeyn sıfatıyla
bulunmuş olan müddei ve müddeaaleyh yahut bunların makamlarına kaim olanlar
aleyhine icra olunacaktır.
100. madde: Mehakim-i ticaretin hüküm ve kararları üzerine dava-yı istifa
için yüz yirmi gün mehil tayin olunmuştur. Mehl-i mezkur tarafeyn hazır oldukları
halde dava fasl ve hükmolunmuş ise suret-i ilamın tarafeyne bizzat yahut
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ikametgahına tebliği tarihinde ve eğer gıyaben hükmolunmuş ise o kimesne hakkında
itiraz alelhüküm için tayin olunan müddetin inkızasından itibaren hesap olunacaktır.
101. madde: Zikrolunan yüz yirmi bir gün müddet-i istinaf memalik-i
Osmaniye’den Rumeli ve Anadolu ve Cezayir Bahsr-ı Sefid ve Berrü’ş-Şam ile Mısır
ve Trabulugarp ve Tunus eyaletlerinde bulununlar için olup Hicaz ve Irak ve
Ceziretü’l-Arap ve Sudan ve Memalik-i Osmaniye’ye hemhudut olanları ile bilcümle
Avrupa kıtasında bulunan memalik-i ecnebiyede sakin olanlar için yüz seksen ve
yine memalik-i ecnebiyeden olarak Afrika’nın sevahil-i şimaliye ve garbiyesinde ve
bunların kurbünde olan cezirelerde mukim olanlar için iki yüz kırk ve Ümit
Burnu’ndan baid olarak Afrika ve Asya ve Amerika ve sair aksa-yı biladda
bulunanlar için dahi üçyüz altmış gün mehil verilir.
102. madde: Hüküm ve karar bir sahte senet üzerine vaki’ olmuş yahut
tarafeynden birinin hükme medar olacak bir senedi olup da hasmının yed-i ketminde
bulunduğundan dolayı mahkum bulunmuş olduğu halde müddet-i mehl-i istinaf o
sahte senedin hasmı tarafından ikrar ve tasdik veyahut bilmuhakeme ispat olunduğu
ve ketm olunan senet dahi sahibine iade kılındığı veyahut bir suretle eline geçtiği
tarihlerden itibar olunacaktır. Şu kadar ki senet-i mektumun yedine geçtiği gün basenet yani bir ispat tahriri ile tebeyyün ettirmeye mecbur olacaktır.
103. madde: Müddet-i mehl-i istinaf mahkum olan kimesnenin vefatıyla
tevkif olunup müddet-i bâkiyenin ibtidası hükmün müteveffanın ikametgahında
vereseye tebliği tarihinden itibar olunacaktır.
104. madde: Müddet-i mehl-i istinafın inkızasıyla hakk-ı istinaf tarafeynden
hangisi olur ise olsun her biri hakkında sakıt olur. Fakat o müddet zarfında hukukça
tarafeyn makamına kaim olanlar taraflarından istinaf olmadığı cihetle mutazarrır
olanların onlar aleyhine mahkeme-i ticarette dava etmeye hakları olacaktır. Ve mehl340

i istinafın inkızasıyla hakk-ı istinaf ber-minval-i muharrer sakıt olacak ise de
tarafeynden biri istinaf eylediği halde onun davası fasl ve ruyet olununcaya değin
müddet-i istinaf münkazi olsa bile müstenifünaleyh olan diğer tarafın dahi istinaf
etmeye selahiyeti vardır.
105. madde: Karar karine aleyhine davanın asıl hükmünden sonra istinaf
olunabileceği misillü kable’l-hüküm dahi istinaf olunması caiz olur. Fakat kable’lhüküm istinaf olunduğu halde bu karar karine için mahkeme-i ticaret ilam
verecektir.Lakin gerek karar-ı idadi ve gerek karar-ı muvakkat aleyhine istinaf ancak
davanın hükmünden sonra alınabilir.Fakat o hükmün istinafıyla beraber olmak
lazımdır.Ve işbu kararları hakkında mehl-i istinaf yine asl-ı hükmünün tebliği
tarihinden itibar olunacaktır.
106. madde: İstinaf istidası mutazammın olan arzuhal zirde beyan olunan
şeraiti cami olmak lazımdır. Evvela, müstenif ve müstenifünaleyhin isim ve şöhret ve
sanatlarıyla ikametgahlarını, saniyen, istinaf olunan hüküm ve karar ile o hüküm ve
karar hangi mahkeme tarafından verilmiş olduğunu salisen, olunan istinaf neye
mebni idiğini, rabian, divan-ı istinafa kanunen tayin olunan ihzar müddeti zarfında
müstenifünaleyhin bizzat gelmesi yahut bir murahhas vekil göndermesi talebini,
hamisen, müstenif eğer istinaf davasında haksız çıkar ise hükm-i evvelin icrasını ve
bununla beraber müstnifünaleyhin istinafa muhakemesi masrafıyla kanunen tasdik
olunacak mesarif-i seferiye ve zarar ve ziyanının tazminine bir kavi kefil gösterdiğini
ve usulce musaddak kefalet senedinin merbut idiğini beyan edecektir. Şerait-i
meşruhayı cami olmayan istinaf istidası makbul olamayıp fakat mehl-i istinaf henüz
tekmil olmamış ise müstenifin yeniden şerait-i mezkureye tevfikan istida tanzimine
hak ve selahiyeti olacaktır.
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107. madde: Madde-i sabıkada beyan olunduğu üzere tanzim olunmuş olan
istinaf istidasıyla kefalet senedi birer kıta suretleriyle beraber Dersaadette ise ticaret
nezaret-i celilesine ve taşrada ise hükümet-i mahalliyenin en büyük memuruna
takdim olunup nezaret müşarun ileyha mezkur suretleri aslına mutabık olduğunu
bittasdik müstenifün aleyhe tebliğ ettirdikten sonra asıllarını divan-ı istinafa havale
edecektir. Ve taşralarda hükümet-i mahalliyenin en büyük memurları dahi kezalik
mezkur suretleri bittasdik müstenifünaleyhe tebliğ ettikten sonra asıllarını tahrirat-ı
mahsusa ile divan-ı istinafa havale olunmak için nezaret-i müşarun ileyhaya irsal
edecektir.
108. madde: Bir hüküm aleyhine istinaf olunup da madde-i sabıkada zikr
olunduğu

vecihle

müstenifünaleyhe

tebliğ

olunduğu

halde

müstenif

ve

müstenifünaleyh kanunen tayin olunan ihzar müddeti zarfında bizzat divan-ı istinafa
hazır olmakla yahut murahhas vekil göndermeye mecbur olacaklardır. Hilafı
takdirinde hazır bulunan talebi üzerine gıyaben hüküm olunabilecektir.Fakat bu
suretle mahkum olan şahıs şerait-i kanuniyeye tevfikan yine divan-ı istinafta itiraz-ı
ale’l-hüküm edebilecektir.
109. madde: Bir hüküm veya karar karineyi şamil olan ilamda o hükmün
veya karar karinenin muvakkaten icrası derc olunmamış ise aleyhinde olunan istinaf
ilamının icrasını tehir edecektir.
110. madde: İstinaf olunabilecek hüküm ve kararın muvakkaten icrası
kanunen caiz olup da ilamda beyan ve tasrih kılınmamış olduğu takdirde
müstenifünaleyh divan-ı istinafta olunacak hükümden evvel bir istida takdimi ve
divan-ı istifanın netice-i hükümde haksız çıkar ise meblağ-ı mahkumun reddi için bir
kefil iraesi ile muvakkaten icrasını divan-ı istinaftan talep edebilir. Kezalik
mahkeme-i ticaret suret-i katiyede hükme mezun olduğu halde verdiği ilamda
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hükmün nevini tasrih etmemiş veyahut derece-i evvelide diye tasrih eylemiş ise
müstenifünaleyh o hükmün muvakkaten icrasını kaide-i mezkureye tatbikan talep
edebilir.
111. madde: Bilakis mahkeme-i ticaret kanunen icap etmediği halde bir
hükmün muvakkaten icrasına kara vermiş ise müstenif ve müstenifünaleyhi serian
divan-ı istifana usuli vechile celp ve davet ettirerek o hükmün muvakkaten icrasını
men ettirmeye selahiyeti olacaktır. Mahkeme-i ticaretin kanunen mezun olmayarak
derece-i katiyede vermiş olduğu hükmün muvakkaten icrası hakkında dahi işbu kaide
caridir.
112. madde: Bizzat tarafeynin veya vekillerinin divan-ı istinafa geldikleri
günden itibaren sekiz gün zarfında müstenif mahkeme-i ticaretin hükmü hakkında
olan itiraz ve şikayetlerini madde be madde bir kıta memhur ve mümza layiha ile
divan-ı istinafa arz ve beyan etmeye mecburdur. Ve işbu layihanın sureti
müstenifünaleyhe tebliğ olunup bu dahi diğer sekiz gün zarfında cevaplarını tahriren
beyan ettikten sonra hemen tarafeyn divan-ı istinafa davet-i birle davaları ruyet
kılınacaktır.
113. madde: İstinaftaki bir dava yani derece-i ûlâ mahkemesinde dermeyan
olunmuş olan iddialardan başka bir dava ihdası caiz olmaz. Fakat asıl iddia olunan
akçe mukabilinde akçe takas ve mahsup ettirmek iddiası veyahut iddia-yı aslîyi cerh
ve iptal veya teyit edecek delail-i cedide ibrazı ve derece-i evvelide terettüp eden
hükümden sonra asıl müddeabihin işlemiş olan güzeşte ve icar ve buna müteferri’
olacak mesarif ile hükm-i mezkurdan sonra vuku bulacak zarar ve ziyan iddaları
makbul olacaktır.
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114. madde: “Tarafeynden başka hiç kimesnenin davacı sıfatıyla istinafa
duhulu caiz olamaz. Fakat istinaf olunan hüküm aleyhine itiraz alelgayr hususuna
nizamen hakkı olan üçüncü kimesneler istinafa dehalet edebilirler.
115. madde: Müstenif üç sene davasını aramayıp da müstenifünaleyhin
istidası üzerine fasl-ı mahsusunda beyan olunacağı vecihle istinaf davasının artık
keenlemyekün hükmünde tutulmasına karar verildiği halde ticaret mahkemesinin
hükmü suret-i katiyede verilmiş addolunacaktır.
116. madde: Muhakemat hakkında mehakim-i ticarette cârî olan usul ve
kavaid-i saire divan-ı istinafda dahi aynıyla meri olacaktır.
117. madde: Eğer istinaf dava usul ve kaidesine tevfikan icra olunup da
zaten bi esas olduğu tebeyyün ederse reddolunup mahkeme-i ticaretin hüküm ve
kararı tasdik olunacaktır. Ve bilakis istinaf hususu haklı olduğu tahakkuk ettiği
takdirde mahkeme-i ticaretin ilamı fesh olunup haksız olduğu tebeyyün eden
maddeleri ıslah kılınacaktır.
118. madde: İstinaf dava ber karar karine aleyhine vaki olup da işbu kararı
divan-ı istinaf fesh ederek esna-yı muhakemede dava-yı mezkure hükm-i kati
derecesine gelmiş olduğu görünür ise asıl davayı dahi beraberce katiyen
hükmedebilecektir. Kezalik kanun ve usul davaya adem-i riayetle yapılmış olan
mehakim-i ticaret hükümlerini divan-ı istinaf fesh edip yeniden ruyet-i dava
edebilecektir.
119. madde: Emr-i istinafta tarafeynden her hangisini haksız çıkar ise Zeyl-i
Kanun-u Ticaret’in 102. maddesi icabınca evvel ve ahir nizamen vukubulan bilcümle
dava mesarifinin tediyesine mahkum olur. Ve bundan başka müstenif haksız çıktığı
takdirce ceza-yı nakdi olmak üzere üzere divan-ı istinaf sandığına on beşlik itasına
mahkum olur.
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120. madde: Gıyaben vukubulan hükümler aleyhine itiraz olunduğu halde
işbu itiraz alelhüküm davası usul ve kaide-i mahsusası üzerine divan-ı istinafda ruyet
olunacaktır.
121. madde: Emr-i istinafta gerek tarafeyn muvacehelerinde vuku bulan ve
gerek gıyaben olunup da itiraz-ı ale’l-hüküm için tayin olunmuş müddet zarfında
aleyhine istida vuku bulmayan hüküm suret-i katiyede addolunur. Ancak nizam-ı
mahsusuna tevfikan işbu hüküm aleyhine iade-i muhakeme istidası caiz olup bu dahi
vukuunda yine divan-ı istinafta ruyet ve kat’ olunacaktır.

ONUNCU FASIL
İADE-İ MUHAKEME ŞERAİTİ BEYANINDADIR

122. madde: Mehakim-i ticaretten veya divan-ı istinaftan tarafeyn
muvacehelerinde derece-i ahirede lâhik olan kezalik derece-i ahirede gıyaben verilip
de itiraz alelhükmü kabul etmeyen hüküm ve ilam aleyhlerine bervech-i ati beyan
olunan esbabdan dolayı tarafeynin veyahut onların makamına kaim olanların birisi
canibinden takdim olunacak arzuhal ile iade-i muhakeme olunabilir.
123. madde: İade-i muhakeme istidası için tayin olunan esbab, evvela, istida
olunmamış olan maddelerin hükmolunmuş olması, saniyen, istida olunmuş olan
miktardan fazla şey hükmolunması, salisen, istida olunan mevaddan bazısının hüküm
yerinde meskutün anh kalması, rabian, mehakim-i ticaretin birisinde veyahut divan-ı
istinafta bir madde üzerine derece-i ahirede olarak hüküm lahik olduktan sonra
tarafeyn bir ve asalet ve vekaletçe sıfatları dahi bir iken yine o madde üzerine o
mahkeme veya divan-ı istinafta tağyir-i hükme sebep olacak bir şey vukua
gelmeksizin yine derece-i ahirede olarak o hükme mübayin bir hükmedilmesi,
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hamisen, bir ilamda kaffesi birden icra olunamayacak surette bir birine mübayin
hükümler bulunması, sadisen, davanın esna-yı ruyetinde sahib-i istidanın hasmı
tarafından zuhur eylemiş ve mahkemenin hüküm ve kararına tesiri olmuş bir hilenin
vuku bulması, sabian, hüküm ve karara esas ittihaz olunmuş olan evrak ve senedatın
badelhüküm sahte olduğu ikrar veya ispat olunmuş olması, saminen, hükme medar
olup hasmı tarafından ketm olunmuş veya ettirilmiş bazı senedât ve evrakın
badelhüküm sahib-i istidanın yedine geçmiş olması, tasian, devlet ve kasaba ve karye
ahalisi ve ebniye-i mirîye ve mevkufe veyahut eytam aleyhinde dava olunup
hukuklarının muhafazası için taraflarından nizamen lazım gelen vekilleri olmaksızın
hükm-i lahik olması hususlarıdır.
124. madde: Nizamen hükmü batıl olan mevad vukuunda dahi iade-i
muhakeme istidası caiz olur. Mevadd-ı merkume evvela hüküm ve kararı vermiş olan
mahkeme ve divanın nizamına tevfikan terkip ve teşkil olunmamış olması, saniyen,
vezaifi dairesinde olmayan bir davayı ruyet etmiş veya derece-i ahire için kanunen
tayin olunmuş olan hududdan hariç olarak davayı kati suretle hükmeylemiş veyahut
kanunen hükmü sakıt olmayacak mevaddı sakıt hükmünde tutmuş veya şayan-ı kabul
görmemiş olmasıyla hukukunu tecavüz eylemesi, salisen, muhakeme usulünün
icrasında ve bunun için yazılan evrak-ı resmiyenin tanzim ve tebliğinde icrası lazım
gelen kavaid ve şerait ki bunlara riayet olunmadığı taktirce usul-ü muhakeme ve
evrak-ı mezkurenin butlanını icap eder, gerek hin-i muhakemede ve gerek tarafeynin
bundan dolayı olan hakk-ı şikayetinden sakıt olmamış olmaları şartıyla kable’lmuhakeme bu kavaid ve şeraite riayet kılınmamış olması, rabian, lâhik olan hükmün
ilel ve esbabının beyan olunmaması, hamisen, zikrolunan hükmün kanunnameye
ibaresine alenen mugayir düşmesi hususlarıdır.
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125. madde: İade-i muhakeme müddeti mevkiine göre istinaf için 100. ve
101. maddelerde tayin olunan müddet kadar olup iade-i muhakeme istidası işbu
müddet-i muayyene zarfında takdim olunmak lazımdır.
126. madde: Mevadd-ı âtiyede münderiç olan hususattan maada iade-i
muhakeme istidasının müddeti lahik olan hüküm tarafeyn müvacehesinde vaki olmuş
ise ilamının bizzat tarafeyne veyahut ikametgahlarına tebliği tarihinden ve gıyaben
vukubulmuş ise itiraz-ı ale’l-hüküm için tayin olunan müddetin inkizasından itibar
olunacaktır.
127. madde: Muhakemede nizamen vasi veya vekilleri bulunmamış olan
yetimler hakkında müddet-i mezkure verilen ilamın hadd-i büluğa erdikten sonra
kendilerine bizzat veya ikametgahlarına icra olunacak tebliği tarihinden hesap
olunacaktır.
128. madde: İbraz olunan senedatın sahte olduğu veya sahib-i istidanın
hasmı tarafından hile vukua geldiği veyahut mektum olup hin-i muhakemede ibraz
olunamayan bazı evrakın muahharan ele geçirilmesi hususları iade-i muhakemeye
sebep olmuş ise o halde li-ecli’l-istida tayin olunan müddet o senedatın sahteliği veya
hasmın hilesi tahakkuk ettiği veyahut evrak-ı mektumenin ele geçirildiği günden
itibar olunacaktır. Fakat yevm-i mezkurun ihticaca salih evrak ile ispat olunması
lazımedendir.
129. madde: İade-i muhakeme istidası iki ilamın birbirine mübayin
olmasından naşi vaki olduğu halde müddet-i mezkure muahhar olan ilamın tebliği
tarihinden hesap olunur.
130. madde: Mahkum olan tarafın vefatı vukuunda iade-i muhakeme
müddeti istinaf dava için bâlâda muharrer 103. maddede beyan olunduğu vecihle
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tevfik olunup müddet-i bakiye müteveffanın veresesine hükmün tebliği tarihinden
itibar olunacaktır.
131. madde: İade-i muhakeme için tayin olunan müddet bu kere münkaziye
olduktan sonra artık mahkumun takdim-i istidaya hakkı olamaz. Ancak iade-i
muhakemede müddeaaleyh bulunan kimse ilamın ahkamından bazısı kendi lehinde
olmak cihetiyle aleyhinde olan diğer hükümler hakkında vaktiyle iade-i muhakeme
için istida etmemiş olsa bile yine diğer tarafın istidası üzerine olacak muhakemenin
hitamına kadar marruzzikr aleyhinde bulunan hükümler hakkında o dahi iade-i
muhakemeyi istida edebilir.
132. madde: İade-i muhakeme istidası bir arzuhal ile olup Dersaadet’te ise
ticaret nazırına taşrada ise hükmet-i mahalliyenin en büyük memuruna bittakdim red
olunan ilamı vermiş olan mahkeme veya divan-ı istinafa havale olunur. Zikrolunan
istida ilamı vermiş olan mahkemenin gayri bir mahkemede ahar bir davanın ruyeti
esnasında ibraz olunup da vaki olan itiraz üzerine iade-i muhakeme istida olunmuş
olsa bile işbu istida yine ilam-ı mezkuru vermiş olan mahkemeye havale olunur.
Ahar davayı ruyet etmekte olan mahkeme dahi o davayı icabına göre ya istida-yı
mezkurun hükmüne kadar talik ve tevkif eder veyahut şimdiden hüküm ve faslına
mübaşeret eyler.
133. madde: Devlete ait olmayan her bir iade-i muhakeme istidasını takdim
edecek kimse ceza-yı nakdî olmak üzere on mecidiye yüzlük altını ve hasmının zarar
ve ziyanını tazmine medar olmak ve badehü daha ziyade zarar iddiası hakkına dahi
halel vermemek üzere beş yüzlük mecidiye altını bervech-i peşin mahkeme sandığına
teslim etmedikçe istidası kabul olunmayacaktır. Fakat reddolunan ilam gıyabında
verilmiş ise mebaliğ-i mezkurenin yalnız nısfını teslim etmeye mecbur olacaktır.
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134. madde: İade-i muhakeme istidası mahkemeye bade’l-havale tarafeynin
mahkemeye gelmeleri zımnında işbu kanunnamenin ikinci faslında tayin olunan
mühlet zarfında usulü vechile tarafeyn celp ve ihzar olunarak o mahkemede mevcut
bulunacak âzâ her kimler olur ise olsun usul-ü cariyeye tevfikan muhakemeleri icra
olunur.
135. madde: İade-i muhakeme istidası red olunan ilamın icrasını tehir etmez
ve tehir-i icrası talep olunsa bile mahkeme tarafından hiçbir vecihle muvafakat
olunamaz.
136. madde: İade-i muhakeme istidası üzerine meclisçe vaki olacak
muhakemede 123. ve 124. maddelerde beyan kılınan esbaptan başka bir sebep mevzu
bahs olamayacaktır.
137. madde: İade-i muhakeme istidası ledelmuhakeme reddolunduğu halde
bâlâda mestur ceza-yı nakdînin zaptına ve bedel-i tazmin olarak mevkuf olan
akçesinin hasmına ita olunmasına ve icabı takdirinde bundan ziyade tazminat itasına
sahib-i istida mahkum olacaktır.
138. madde: Bilakis iade-i muhakeme istidası kabul olunduğu takdirde red
olunan ilamın feshiyle tarafeynin işbu ilamdan evvel bulundukları hale ricat
kılınmasına ve ber-vech-i muharrer mahkeme sandığına emanete teslim olunan
mebaliğin sahibine red olunmasına ve zikr olunan ilammucebince mahkumun bih
olup tahsil olunmuş olan nakit ve eşyanın iadesine hükmolunacaktır.
139. madde: Kabul olunan iade-i muhakeme istidası iki ilamın birbirine
mübayin olmasından neşet eylediği halde evvelce verilmiş olan ilamın ahkamı
temamiyle icra kılınacak ve esbab-ı saireden dolayı vaki olduğu surette esas dava
olan hususat yine o mahkemede müceddeden birruye katiyen hükm olunacaktır.
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140. madde: İade-i muhakeme istidası üzerine verilen hüküm ve ilamın
aleyhine be-tekrar iade-i muhakeme istidası kabul olunmaz ve şayet eden olur ise
hasmın zarar ve ziyan iddiasına selahiyeti vardır.
Fi 10 Rebiyü’l-ahir Sene 1278/15 Ekim 1861.
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EK:3 İ.DH. 194/10966: Ticaret Kanunnamesi’nin Türkçe, Ermenice ve Rumca
olarak basıldığına dair irade.
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EK:4-1 İ.MM. 20/898: Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’e göre kurulacak olan Ticaret
Mahkemelerinin teşkilat yapısı, görevlileri ve ücretlerini gösteren Ticâret Nezâreti tezkiresi.
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EK:4-2 Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’e göre kurulacak olan Ticaret Mahkemeleri giderlerinin
hazineden karşılanması isteğine dair Ticâret Nezâreti’nden Sadaret’e yazılan tezkire.
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EK:4-3 Ticaret Mahkemesi bulunacak mahalleri gösteren pusula.

354

EK:4-4 Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’e göre kurulacak olan Ticaret Mahkemelerinin teşkilat
yapısı, görevlileri ve ücretlerini onaylayan irade-i seniyye.
355

EK:5 İmtiyazat-ı Ecnebiyyenin (Kapitülasyon) İlgası Hakkında İrade-i Seniyye.
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EK:6-1 Memalik-i Osmaniyye’de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında
Kanun-ı Muvakkat. (Madde:1-4).
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EK:6-2 Memalik-i Osmaniyye’de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkında
Kanun-ı Muvakkat. (Madde:5 ve geçici madde).
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EK:7 A.MKT.MHM. 215/44: Beyrut Ticaret Mahkemesi üyelerinin
Zeyl-i Kanunname-i Ticaret’in Beyrut’a gönderilmesine kadar eski
halinde kalması. M. 21.04.1861/H. 10.10.1277.
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EK:8 A.MKT.MVL. 127/12: Ticaret mahkemelerinin nerelerde ve nasıl
kurulacağının gösteren emirname. M. 30.04.1861/H. 19.10.1277.
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EK:9 A.MKT.MVL.128/73: Selanik'te kurulan Ticaret Mahkemesi'nin
daimi ve muvakkat azalarının isimleri ve daimi aza ile katiplerin
alacakları maaşlarının miktarını gösteren pusulanın gönderildiği. M.
11.06.1861/H. 02.12.1277.
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EK:10 MVL. 408/38 : Ankara ve Kayseri Livaları'nda da Bozok Livası'nda
olduğu gibi ticaret
mahkemeleri

yerine

mahkemeleri kurularak tüccarın davalarının şeriyye
bu

mahkemelerde

görülmesi.

H.09.07.1279.
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M.22.12.1862/

EK:11 T.d. 132/4 : İzmir Ticaret Mahkemesi'nin H.Eylül-Teşrinisani 1279
dönemine ait 3 aylık hesab cetveli. M.11.11.1863/ R. 30.10.1279.
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EK:12

MVL.881/5:

görülebilmesi için

Taşra

ticaret

mahkemelerinde

davaların

başkanların suç işlemedikleri sürece azil

edilmemeleri. M. 15.07.1867/H. 13.03.1284.
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EK:13 A.MKT.MHM.410/26: Taşra Ticaret Mahkemeleri memurlarının nedensiz
yere azledilmemelerine dair emirname. M.10.06.1968/H. 18.02.1285.
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EK:14 İ.DH. 617/42967: Taşradaki ticaret mahkemeleri başkanlıklarına
atanacak kişilerin yeterli hukuk bilgisine sahip olması ve maaşlarının
merkezden ödenmesi. M. 17.08.1870/H. 19.05.1287.
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EK:15 HR.TO. 520/85 : Beyrut Ticaret Mahkemesi'nden verilen ilam hakkında
Farisi Asi isimli şahsın kefaletnamesi. M.09.02.1878/27.01.1295.
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EK:16 İ.DH. 789/64083 : İzmir Ticaret Mahkemesi başkanlığına Abdülhalim
Bey’in, Selanik Ticaret Mahkemesi başkanlığına ise Apostilidi Efendi’nin
atandıkları. M. 24.07.1879/H. 04.08.1296.
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EK:17-1 BEO.795/59567: Fransa Devleti tebaasından Marsilya'da oturan Tacir Nikola
Reçyo'nun Marsilya'dan getirerek İzmir Gümrüğü'ne çıkarılan susam yağlarının
gümrükte bekletilerek bozulmasından dolayı İzmir Mahkeme-i Ticareti'nden verilen
hükmün tekrar tetkiki ve muhakeme neticesine kadar iki bin yedi yüz yirmi iki
Frank’ın depozito suretiyle mahkemeye irsali. M. 15.06.1896/H. 04.01.1314.
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EK:17-2 BEO.795/59567: Fransa Devleti tebaasından Marsilya'da oturan Tacir
Nikola Reçyo'nun Marsilya'dan getirerek İzmir Gümrüğü'ne çıkarılan susam
yağlarının gümrükte bekletilerek bozulmasından dolayı İzmir Ticaret Mahkemesi'nde
Gümrük Emaneti aleyhine verilen iki bin yedi yüz yirmi iki Franklık bedelin
istinafen görülen davası sonuçlanıncaya kadar depozito suretiyle mahkemede
bekletilmesine dair Şura-yı Devlet kararı. M. 11.06.1896/H. 29.12.1313.
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EK:18 DH. MKT. 599/56 : Ankara Hükümet Dairesi dahilinde bulunan Mahkeme-i
Ticaret Heyeti'nin belediye dairesine nakli uygun olmayacağından, yerinde
bırakılması. M. 22.10.1902/H. 19.07.1320.
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EK:19 DH.İ.UM.EK.7/20-2: İzmir Ticaret Mahkemesi'nde görülen davalara
konsolosluk tercümanıyla, üye ve yardımcısının bulundurulmamasından dolayı yapılan
protestolar ve konuyla ilgili Meclis-i Mahsus'un bir karar alması gereğinin Hariciye
Nezareti'nden bildirildiği. M. 25.03.1915/H.7 .05.1333.
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