
TARiHçE:

Osmanl, İmparatorluğu Dönemi

Askeri yargı teşkilatı Orhan Bey 7nganında daimi ordrrnun kurulınası ile oluŞmaYa

başlamr$ır. ordu menzuplan ile ilgü dava|ara bakmak izere kadı atanmasr yolrınu gidilmiŞir.
..Kadıasker" "Kazasker" {invanr verilen bu kadr, diğer kadılan denetleme, atama Ve kararlannr

düzeltme işlevini yerine getirmiştir.

yeniçeriler döneminde ordu meırsuplanrun yargılam alan |2 Temmuz |297 tarihli

"Kanunname-i Yeniçeriy an" gereğıı ce y erine getirilıniştir.

yeniçeri Oca8ının T24l yılında kaldırılmasr üzerin e, |244 yilında kurulan Asakir-i Mansure-i

Müammediye Teşkilatıırda bulııııan ordu mensuplanmn cezalandınlma|an 1253 (1837) tarihinde

yayııılanan ve 457 maddeden oluşan "Kanıınname-i Asakir-i Mansure-i MuhammediYe" de Ya^
kurallara göre yapılmıştır. Bu kanrrn ordu İç hi. net kanıınu nİteliğndedİr.

Ayn, tarihlerde yayuılanan "Kanunııame-i Ceza-i Askeriye", mecelle niteliğnde oluP askeri

personelin askeri suçlaırnr ve yargılama usullerini gösteımektedir. Kanunname-i Ceza ıle;
a- Suçların kanıuriliğ,
b- Duruşmanrn açıklığ,
c- Savunma,
d- Kararlann istinaf ve temyıa düzenlenmiştir.

Aynr tarihlerde yaymlaıraıı "Dar-ı Şuraı Askeri Nizamnamesi" ordu mensuPla1ilun

başvuracu1.1r., merciileri, "Teftiş-i Ahvali Askeriye Talimafiramesi" ile de müfettiŞlerin görevleri

belirlenmektedir.

Tazminat Döneminde ise Fransız Askeri Ceza Kanrurrrırdan iktibas olrrnarak 1869 yılında

rirürlüğe giren "Askeri Ceza Kaıruııırame-i Hümayunu" gereğnce yargılama yapılmıŞtır. 1930 Yılına
kadar yürüflüğtinü koruyan bu kanrur ile,

a- Divan-ı Harbi ve Muvakkatr,
b- Divan-ı Harbi Mahsus,
c- Divanı Harbi Örfi,
d- Divan Temyız-i Askeri adı altında askeri malıkemeler kurulınuştur.

Cumhuriyet Dönemi
- c".n*ry"t" ıanından sonra gir§ileır büyük hukıık devnmr sonuou asKğIT cğza I(anrım ]rc_---

askeri yargılama usıılü kanunlan yeniden düzenlenerek 15 Ekim 1930 tarihinile yiiriirl'ılğe girmiŞff.

Her iki kanun ile;
a- Divanı Harpler lağv edilerek askeri mahkemeler l«uulmuş,

b- Bağmsıztk esaslan getirilmiş,

c- Açık'lık kabul edilmiş,
d- Saı,ırnma hakkı getirilıniş,
e- Kanun yollarma başvurma kabı.ıl edilmiş
f- Cezalıİ çağdaş hukıık prensiplerine uygun hale getiritmiş, de,mire vurma, pıaıga, zimdın,

hirek ğbi cezalar kaldınlın§tır.

22 Mayıs 1930 tarih ve 163l sayılr Askeri Mahkemeler Usul Kanrrnrına göre adli amirlik

oluşturulmuş, a|ay mahkemeleri, tiimen - kolordu - ordu mahkemeleri ve temyv mahkemesi

kurulmuştur.

Alman askeri cezakanunu esas alrn atak,Fransız askeri cezakanunundan da faydalanılarakZZ

Mayıs 1930 tarih ve |632sayü Askeri CezaKan ur,, ytırurlüğe konulmuŞtu,, (DeğiŞiklikleri ile halen

yürürlükteilir. )

1961 yılına kadar gtiniin getfudiği yasal düzenlemeler ile yürütiilen askeri Yar9[ ilk kez L96I

Anayasasr ile Anasayal bfu ku;;niteliğni kazanmrştır. 196l Anayasa$ıun 138 nci maddesine göre

askeri yar*da ilk derece mahkemeıeı askeri mahkemeler '. disiPlin mahkemeleridir, 1982

A_^.,o.oQııırıı l45 nci maddesinde de bu dUrum kOnUlmUŞfur,


