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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Tarık Remzi 
Baltan, Rıfat öçten ve Ali Rıza Ulusman'a 
izin ve 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan C. Senatosu Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulus-
man'm tahsisatının verilebilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkereleri okundu. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1961 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 

Orman Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve 

Cumhuriyet Senatosu tdare Âmirleri Meh
met Ünaldı ve Nihat Pasinli'nin, 1961 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarılarının, komisyona geç 
gelmesi dolayısiyle kanunlaşmasına imkân gö
rülemediğinden dosyalarının iadesini istiyen 
Karma Bütçe Komisyonu tezkereleri okundu ve 
kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Mansur 
IJlıısoy'un, PTT idaresinin malî durumuna ve 
telefon kanunlarının tevhidine dair sözlü soru
suna, Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar cevap 
verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Cemal 
Tarlan'ın 37, 

^Cumhuriyet Senatosu îstanlbııl Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin 39 sıra sayılı sözlü soruları, ilgili 

bakanlar bu birleşiande hazır (bulunmadıkların
dan, gelecek suru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri ü^esi Hüsnü 
Dikeçligil'in, dış memleketlere gönderilen öğ
retmenlere dair sözlü sorusunu, Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi İncesulu, cevaplandırdı. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 45 sıra 
sayılı sözlü sorusu, ilgili bakan bu birleşimde 
hazır bulunmadığından, gelecek soru gününe 
bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü 
binasının ihtiyaca kâfi gelip gelmediğine dair 
sözlü sorusuna, Gümrük ve Tekel Bakanı Şev
ket Buladoğlu ile Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
İncesulu cevap verdiler. 

Erzurum Üyesi Nihat Pasinli'nin, 47 sıra sa
yılı sözlü sorusu, soru sahibi bu birleşimde ha
zır bulunmadığından, gelecek soru gününe bı
rakıldı. 

5 . 4 . 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Aydın 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangü 
Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

İbrahim Saffet Omay'ın, Yılanların öcü adlı 
filime karşı Merkez Filim Kontrol Komisyo
nunun takındığı tutuma dair sözlü soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/50) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Fa 

ruk Işık'ın, Muhasebe! Umumiye Kanununun 
tatbikine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/31) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 

ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair Millet Meclisin
ce kabul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/30; C. Senatosu 1/35) (Gündeme) 



BIRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluk vardır. Müza
kereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Üyesi Mehmet îlkuçan, gün
dem dışı söz alarak, ahlâk ve umumi âdaba mu
gayir neşriyat yapan bir dergi hakkında ilgili
lerin dikkatinin çekilmesi ve tetkikat yapılması 
gerektiği hakkındaki beyanatı. 

MEHMET ÎLKUÇAN 
dem dışı söz istiyorum. 

(Antalya) — Gün-

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
MEHMET ÎLKUÇAN (Antalya) — Umumi 

bir mezvuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MEHMET ÎLKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Reis, sayın senatörler; hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

20 günlük tatil esnasında gezdiğimiz yerler
de senede 100 kaJhve sa'taşı yapan ve 300 lira 
vergi veren âciz vatandaşlardan döndükten 
sonra; şimdi Ankaralı bir vatandaşımız posta 
ile bendenize bir mecmua göndermişler. Bu 
mecmuayı Riyaset Makamına vereceğim. Ne 
ahlâki, ne öğretici, ne estetik vasıfları haiz ol-
mıyan; şehvet hislerini paraya çeviren bir mec
mua. (Adı ne sesleri) Adı Peri. Sizlerin sabrı
nızı suiistimal etmeden kısaca başlıklarını ve
receğim. «Yılanlı mabude, yıldızlar nasıl sevi
şiyor? Bu sevişme sinemalarda gördüğümüz 

sevişme değil, bilhassa tamamen insanların, 
yalnız kendilerinin bileceği yerlerde gece seviş
meleri, bir kiralık erkek anlatıyor, mum sön
dü» Size yalnız 'başlıklarını okuyorum. Bir he

kim olmama rağmen içindekileri bu kürsüde 
okumaktan hicap duyuyorum, arkadaşlar. 

Çıldırtan geceler diye bir şiir var. Bu şiiri 
yazan ismini koymaktan utanmış ama, basan 
utanmamış. Af buyurun. «Bir Yosmaya»1 «Bir 
yılan gibi kıvranıyordu » (îstemez, istemez 
okuma sesleri) 

Affmızı rica ederim. Haftada 200 bin başar
mış. Yalnız şu eki, okuyuculara hediye olan eki 
100 bin liraya mal olmuş. Başlığında övünerek 
ifade edilmektedir. Eki de, bir ses sanatkârı ve 
onun menejeri mi derler o. Elimizde bîr de ka
nun var efendim. «Çocukları muzır neşriyattan 
koruma Kanunu» Neşir tarihi 30 Haziran 1927, 
kanun numarası 1117. Bu tamamen bunu dahi 
istihdaf etmemektedir. Türk Ceza Kanununun 
426, 427 ve 428 nei maddelerinde zikredilen 
«müstehcen ve hayasızca neşriyatın haricinde 
olup, 18 yaşma kadar küçüklerin maneviyatı 
üzerinde muzır tesir yapan» diyor. Şimdi ben
deniz bu mecmuayı aldıktan sonra, bayileri do
laştım. Sabahleyin bundan yüzlercesi asılı idi. 
öğleden sonra muhterem senatörlere birkaç 
numune verebilmek için aradım fakat bulama
dım. 

Hükümetten rica ediyorum, alâkalı Bakan 
tetkik ettirsin. Netice malûm «alhlâka mugayir 
bir husus tesbit edilemedi» şeklinde bir cevap 
vereceklerdir. Ama, biz bütün milletçe ahlaken 
çatırdayan bir manzara arz etmekteyiz. Bunun 
ticaretinin durdurulması behemehal lâzımdır. 
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C. Senatosu B : 
Böyle bir mevzu dolayısiyle söz aldığım için 
özür diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. Bunu 
halletmek mecburiyetinde bulunanlar bizleriz. 
Millet bunu bizden beklemektedir. 

Bu mecmuayı Sayın Başkana takdim ede
ceğim. (Gülüşmeler ve alkışlar) Hangi Bakan
lık bununla alâkadar oluyorsa, lütfen aldırıp 
tetkik etsinler. Tekrar hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Başkan
lığın sunuşları vardır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rıfat özdeş'e izin verilmesi hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/65) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 

özdeş'in hastalığına binaen, 30 Mart 1962 tari
hinden 30 Haziran 1962 tarihine kadar izinli 
sayılması Başkanlık Divanının 2 Mart 1962 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN Reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞ 

1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 
ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci mad
denin kaldırılmasına dair Millet Meclisince ka
bul olunan kanun tasarısı ve C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi: 
1/30; C. Senatosu: 1/35) (Sıra sayısı: 47) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı tab edilmiş, 
İçtüzüğün âmir hükmü gereğince 48 saat evvel 
sayın üyelere dağıtılmıştır. Ancak, kanunun 
esbabı mucibe mazbatası ile maddelerinin ve he
yeti umumiyesinin tekrar Yüksek Meclis önün
de okunmasına lüzum olup olmadığı hususunu 
tasviplerinize arz edeceğim. 

Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. (Anlaşılmadı, sesleri) 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın so~ 
nundadtr. 

: 5 . 4 . 1982 O : 1 
Bundan sonraki madde yine aynı zat hak

kındadır. 

3. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
izin alan C. Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat öz-
deş'in tahsisatının verilebilmesi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi (3/66) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 
özdeş'e tahsisatının verilmesi, İçtüzüğün 197 
nci maddesi gereğince Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — İçtüzüğün 197 nci maddesinin 
âmir hükmüne göre 2 aydan fazla izin aldık
ları için tahsisatının verilebilmesi kararınıza 
bağlıdır. Binaenaleyh, reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş
lerine geçiyoruz. 

ıEN İŞLER 

Efendim... (Anlaşıldı, sesleri) Kanun tasa
rısının bir defa görüşülebilmesi için ivedilikle 
müzakeresini istiyen bir arkadaşımızın takriri 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, «İki defa görüşülecek işler bö

lümünde» bulunan kanun tasarısının ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Tokat 
Zihni Betil 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 

Takrir hakkında konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 



C. Senatosu B : 48 
İHSAN HAMÎT TÎĞREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım; İçtüzük, malûmunuz 
olduğu üzere, kanunların müzakeresi için bir 
müddet koymuştur. Ancak hayatî ehemmiyeti 
haiz olan ve hiçbir suretle tehiri caiz olmıyan 
mevzular ivedilikle mütalâa edilebilir. Şimdi, 
gayet basit bir kanunun ivedilikle müzakeresi 
isteniyor. Eğer bu gibi kanunların ivedilikle 
müzakeresi yoluna kaçarsak işin içinden çıka
mayız. Takririn reddini teklif ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı olarak Yük
sek Meclisi bir noktada tenvir etmeyi vazife 
saymaktayız. Bu kanun Millet Meclisinde ive
dilikle görüşülerek bize gelmiştir. (Olabilir, 
olabilir sesleri) 

Bize geldiği günden itibaren, zaman kaybe
dilmeksizin Adalet ve Anayasa komisyonlarına 
havale edilmiş ve orada da tezekkür edilerek 
Yüksek Meclise sunulmuştur. Şimdi birinci gö
rüşülmesi yapılmak istenen bu kanunun 5 gün 
sonra da ikinci görüşmesi yapılması lâzımgelir. 
Bu takdirde önümüzdeki Salı günü ikinci gö
rüşmesi gerekir ki, evvelce Yüksek Meclisin al
dığı bir kararla Salı günleri «özlü sorular mev
zuu vardır. 

Bu sözlü sorular meyanmda bu kanunun 
ikinci görüşülmesi için Meclisinizden hakikaten 
ikinci defa bir karar alınırsa, bu takdirde za
man kaybı olmaz. Eğer öbür hafta Perşembe 
gününe kaldığı takdirde 15 günlük müddet or
ta yerden silinmiş olur ve bu kanunda gecikme 
olduğundan dolayı Millet Meclisinin kabul etti
ği esas aynen kabul edilmiş olur. Bunu Yüksek 
Meclise arz etmeyi vazife bilirim. 

Şimdi; evvelce alınan bir karar vardır. Sa
lı günleri sözlü sorular görüşülecektir. Eğer, 
bu sözlü sorular içinde, hakikaten ehemmiyeti 
haiz bir kanun olarak mütalâa edilir ve Salı 
günü bunun ikinci müzakeresinin yapılması is
tenirse, evvelâ bu kararı bendenize veriniz. An
cak bu takdirde bu-kanunu ivedilikle değil, nor
mal usuller içinde müzakere edilmesini mümkün 
olacaktır. 

İHSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN HAMİT T l J R E L (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, bir takrir verildi. 

5 . 4 . 1 9 6 2 O : 1 
Bendeniz bu takrir aleyhinde bulundum. Riya
set Makamı bu takriri reylerinize arz eder. Ka
bul edilirse tasarının ivedilikle müzakeresi ka
bul edilmiş olur ve müzakereye devam olunur. 
Eğer bu kanunun Perşembeye kalmasında bir 
mahzur varsa Salı günü müzakere edilmesi için 
bir takrir verilir, bir teklif yapılır. Evvel emir
de takririn reye konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel'in mütalâasına 
Başkanlık iştirak edemez. Başkanlığın vazifesi 
sadece bir üyenin verdiği bir takriri hemen oya 
koymak değil; bir vazifesi de durumu Heyeti 
Umumiyeye arz etmek ve Heyeti Umumiyeyi 
tenvir etmektir. Kaldı ki, takriri yüksek rey
lerinize arz edeceğim. Benim yaptığım sadece 
Umumi Heyeti tenvir etmekten ibarettir. Bu 
da benim vazifemdir. 

Takriri tekrar okutuyorum. 
(Zihni Betil'in takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, daha evvelce Yüksek Meclisçe alın
mış bir karar vardı. Salı günleri yalnız sözlü 
sorulara tahsis edilmiştir. Çalışmaların, bu ka
nun üzerindeki görüşmelerin Salı günü yapıl
masını kabul edenler... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Salı günü 
arz edildiği gibi, verilecek bir takrirle karar 
tekrar alınabilir. Şimdiden böyle bir karar 
alınmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bunun Heyeti Umumiyeye da
ha evvel arzı gerekmez mi? Gündeme alınabil
mesi için karar alınması gerekir efendim. Şim
di, bu kanunun, 10 Nisan 1962 Salı günü gün
demine alınmak üzere getirilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(Beş gün geçiyor sesleri) Sayın üyeler, bir 
takrir varıdır. Hangi raporun müzakere mevzuu 
olacağını hedef tutmaktadır. 

Şimdi kanunun müzakeresine geçeceğiz. An
cak, tasarıda bulunan raporlardan hangisinin 
yani Millet Meclisinin imi, yoksa Cumhuriyet. 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonları ra
porunun mu müzakere mevzuu olacağı hakkın
da bir takrir vardır. Bu takrir i okutarak rey
lerinize arz edeceğim. 

— 269 — 
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Efendim; kanun tasarısının heyeti umumi-

yesi üzerinde söz dstiyen sayın üyeler lütfen 
isimlerini bildirsinler. 

Sayın Kniıç, buyurun. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
Başkan, çok kıymetli lankadaşlarım, 3499 sa
yılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
tadili ve 117 nci maddesinin ilgasına dair olan 
kanun tasarısını tetkik ettim. Bu hususta, leh
te olarak Senatoya fikirlerimi arz etmek işitiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 49 ncu maddenin ta
dilini istiyen tasarıya ilmza koyan Ankara Ba
rosu nâçiz mensuplarınidanım. Hemeın arz «de
yim ki, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı; bi
zim öncelikle çıkmasını arzu ettiğimiz 49 ncu 
,m/addede, Avukatların müdafaa esnasında tev
kif imkânını veren maddenin tadili hakkındaki 
noıktai nazarımız encümene gelince, yani Millet 
Mec'IMne gelince büyük bir basiretle yine avu
katların, baroların toptan şikâyetçi olduğu 
317 ncd maddenin ilgasını derpiş etmiş, her iki 
taüarı memzucen Millet Meclisine gelmiş, ay
nen kabul edilmiş, şimdi ise Yüksek SenaıtoÜa 
(müzakere (konusu olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; tasarıyı tetkik et
tiğimizde göreceğiz iki, tasarı, başlıca üç kısmı 
ihtiva etmektedir. 

1. 49 ncu maddenin tadilinin mucip sebep
lerini izah etmektedir. 

2. 117 nci maddenin ilgasını icabettiren ge
rekçeleri arz etmektedir. 

3. Millet Meclisinde kabul edilen birinci 
mıadde metninde yapılan kelilme değişiklikleri
nin söbeplerini izah etmektedir. Bendeniz de 
bu sırayı takiben, özet olarak fikirlerimi arz 
edeceğim. 

Hemen arz edeyim ki; arkadaşlar, bu kanun 
münasebetiyle pek çok tenkid oldu. Bu kanun 
'tasarısının muhterem sözcümüz, bendenizden 
kıdemli ve üstadımız Zihni Betil Beyefendinin 
üslûbu ile hakikaten fevkalâde güzel bir redak
siyonla yazıldığını 'belirtmek, benim için, kı
demsiz bir arkadaş olarak, bir mecburiyettir. 
Bunu arz eder, bütün komîisyo'n üyelerine teşek
kürlerimi sunarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 70-150 nci maddeleriyle Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 378 - 379 ncu 
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ı maddelerinde mevzuubahsedilen; hâkimlerin, mü

dafaa yapan avukatlar da dâhil olmak üzere, di
siplini mucip fiil ve hareketlerinden dolayı, şim
diye kadar tevkif salâhiyetleri vardı, bu ta
sarı kabul edileceği dakikaya kadar. Bundan 
dolayı avukatlar ve baro mustaripti. 3499 sa
yılı Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muha
kemeleri ve Ceza Usulü Muhakemeleri kanun
larından muahhar olduğu halde 49 ncu mad
desinde tasrihan bu salâhiyeti derpiş ediyor
du. Böylece, kıymetli Profesör Vasfi E, işit 
Bey de dâhil olmak üzere, bâzı tevkif hali 
hepimizin başına gelmiştir. Hepimizin, bizle
rin müdafii olarak başımızda Demokles'in kı
lıcı gibi bu madde durmakta idi. Müdafaa 
yapan avukatlar olarak, bizler her zaman hâ
kimlerin inzibati ceza tehdidi altında bulun
duğumuzdan, çünkü hâkimin bir haftaya ka
dar hapsetme, 25 liraya kadar para cezası ver
me salâhiyeti vardır, dolayısiyle elbette tam 
mânasiyle müdafa yapamaz durumda idik. 
Muhterem komisyonun da belirttiği veçhile 
Anayasanın 30 ncu maddesi, kişilerin mahkeme 
önündeki haklarını savunmayı derpiş eder. 
Avukatlık Kanununun 22 nci maddesi, avu
katlık hizmetinin bir âmme hizmeti oldu
ğunu ifade ediyor. Batı - Almanya'da ve di
ğer bütün medeni âlemde bu, böyledir. Yani, 
49 ncu madde, muhterem komisyonun da bil
dirdiği gibi, Anayasanın 30 - 31 nci maddesinin 
ışığı altında memzucen tetkik edilince tasa
rının yerinde olduğunu kabul etmemeye im
kân yoktur. 117 nci madde, komisyon rapo
runda da bildirildiğine göre, hakikaten mâ
nası müphem bir madde idi. Şükranla ifade 
edeyim ki, her devrede Adalet bakanları bu
nu tatbik etmemiştir. Ama demin arz ettiğim 
gibi, her zaman avukatların başında Demok
les'in Kılıcı gibi bulunmuştur. 117 nci mad
denin ilgasının, şahsan mensubu bulunduğum 
camia adına temenniye şayan olduğu mütalâa 
ve kanaatindeyim. 

Üçüncü noktaya gelmiş oluyorum. Bu da 
muhterem komisyonumuzun kanunun 1 nci 
maddesinde mevcut ve kanuna aykırı bir tâbir 
kulalnılmasmdan ileri geliyor. «Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanunu», «Ceza Muhakeme
leri sulu Kanunu» diye adlandırılan kanunları 
birer birer sayacağı yerde Millet Meclisin-
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den çıkan metin maalesef «Hukuk ve Ceza 
Muhakemeleri Usulü» tâbirini kullanmış bu
lunduğu halde, geçici maddelerde «Hukuk 
Usulü Muhakemeleri» ve «Ceza Muhakemeleri 
Usulü» tâbirlerini kullanmıştır. Bu bakımdan 
komisyon yerinde olan bu değişikliği yapmıştır. 

Tasarının, kabulünü naçiz bir arkadaşınız 
olarak arz ve istirham ediyorum. Hürmetle
rimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Celil Cevherioğlu. 
CELÎL CEVHERİOĞLU (İstanbul) — Pek 

muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda söz almak 
niyetinde değildim. Fakat Muhittin Kılıç ar
kadaşımızın burada bir emsal zikretmesi üze
rine söz almak mecburiyetini hissetim. 

Arkadaşımız Profesör Vasfi Raşit Sevig'in 
tevkifinden bahsettiler ki, bu zat hakkında 
tevkif kararı vermiş olan hâkim benim... 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Ben sizden 
bahsetmedim... 

CELİL CEVHERİOĞLU (Devamla) — 
1948 senesinde Ankara Ceza Hâkimi olarak va
zife gördüğüm sırada, Matbuat Kanununa 
muhalefetten dolayı açılmış olan bir dâvanın 
maznunlarını 16 avukat temsilen müdafaada 
buulnmakta idiler, öyle bir vazife taksimi 
yapılmıştı ki, dâvayı soysuzlaştırmak hedefi 
takibediliyor ve mütemadiyen kürsünün 
masuniyetine tecavüz vukubuluyordu. Avu
kat, mahkemeyi bir tiyatroya, hâkimi de bir 
aktöre benzetiyor ve durmadan, zabıtla meş
gul ilan zabıt kâtibine direktifler vererek, 
hâkimin müsaadesini almadan istediği şekil
de yazılar yazdırıyordu. Ve nihayet maznun
lara, «bu hâkimi reddediniz» diye bağırıyor
du. Elini mütemadiyen masaya vurarak, 
mahkemenin sükûn ve intizamını ihlâl edici 
hareketlere mısırran devam ediyordu. Niha
yet, orada bulunan talebelere dönerek «Nsıl gü
zel yapıyor muyum » diye birtakım pozlar alı
yordu. 30 senelik hâkimlik haaytımda ilk de
fa olarak, Vasfi Raşit hakkında tevkif kararı 
almak mecburiyetinde kaldım. Beni âdeta 
zorlamıştır. Kendisine, bir profesör olarak mah
kemede böyle bir tutumun doğru olmadığını 
defaatle ihtar ettiğim halde, dinlememiştir. 

• Nihayet, usulün hâkime bahşetmiş olduğu sa
lâhiyeti istimal edeceğimi ihtar ettiğim halde 
«Bunu şerefle karşılıyacağım» demiş ve beni 
bu karan almaya zorlamıştır. 30 küsur sene-
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lik hâkimlik hayatımda bu şerait altında bir de
fa bu kanun hükmünü tatbik etmiş bulunuyorum. 
Esasen Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu
güne kadar vukubulmuş olan bu gibi hâdiselerin 
adedi 5 - 6 yi geçmez. 40 senelik tatbikat da bu 
mahiyettedir. Şu halde avukatın diğer taraflar 
gibi huzuru mahkemede hâkimi tezyif edici mahi
yetteki tutumu ve tavrı kargısında hâkim ne ya
pacaktır? Kanun ancak bu pozisyonu hak
kında hâkimin bu salâhiyetini kullanması
nı •• istihdaf etmiştir. . Yoksa usul ve adap 
dairesinde vazife yapan hâkime, mahkeme
ye hürmet gösteren bir avukata, hâkim de 
mütekabil şekilde hürmetine izhar eder. Bu 
itibarla Muhittin Kılıç arkadaşımın, Vasfi Ra
şit arkadaşını emsal olarak göstermesinden 
üzüntü duydum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Mustafa Yılmaz. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Af
yon Karahisar) — Muhterem arkadaşlar, 
bir avukatın mahkeme huzurunda arkada
şımız sayın Celil Cevherioğlu'nun anlat
tığı gibi hareketlerde bulunmuş olması, avu
katın hemen tevkifini icabettirmez. Takdir eder
siniz ki, hâkim, avukatın celseden dışarıya çıka
rılmasına dair karar verdiği takdirde hiçbir avu
kat içeride kalamaz. Bu da avukat için gerek 
müvekkiline ve gerekse efkârı umumiyeye karşı 
kâfi derecede bir ceza olduğu gibi, avukatın mah
kemeye karşı uygunsuz görülen sözleri aynen zap
ta geçirilerek bir daha o mahkemeye kabul edil
memesine karar verebilir. Veya hakkında cezai 
takibat yapılması istenebilir. Binnetice tahak
kuk eden fiillerine göre cezasını görür. Ve hat
tâ fiilinin mahiyeti icabettirdiği takdirde taraf
sız mahkemece tevkif dahi edilebilir. Bu itibarla 
sayın arkadaşımızın mecburiyet itirazını da ka
bul edemiyoruz. Bütçe müzakereleri münasebe
tiyle grup adına tenkid ve temennilerimizde bu 
maddenin Anayasaya aykırı ve tamamen antide
mokratik olduğundan bahsile, kaldırılmasını te
menni etmiştik. Bu münasebetle tasarıyı Yüksek 
Meclise getiren arkadaşlarımıza huzurunuzda 
teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ' ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlar; kısa da olsa hâkimlik yapmış ve on
dan sonra da kürkçü dükkânı olan avukatlık mes-

— 271 — 



G. Senatosu B : 48 
lekine intisabetmiş bir arkadaşınız olarak bu mad
denin Millet Meclisinden getirilmesi suretiyle 
yüksek huzurunuza gelmiş olmasını, müdafaa hak
kının, demokratik düzen ve düşüncelerle bera
ber, yüksek huzurunuza gelmiş olduğu mânasın
da anladığım için, cidden sevinç duyuyorum. Mu
hittin Kılıç arkadaşını, tatbikattan misal verdi
ler. Sayın Cevherioğlu da misalin kendilerinde 
tecelli etmiş olması hâdisesini huzurunuza getir
mekle, kesin bir ifadede bulunmamakla beraber, 
âdeta, «avukatı tevkif etmiyen hâkim ne yapa
cak?» şeklinde misalini verir bir tavır takındılar. 
Bir hakikat var; hiçhir avukat, ister hâkimlikten 
gelsin, ister staj devresinden yetişsin, hâkimin 
işgal ettiği kürsünün mehabetini idrakinin dışın
da tutamaz. 

Yine bir hakikattir ki, hâkimin işgal ettiği 
kürsüde, müdafaayı kısaltan, duruşmanın idare
sinde avukat anormal hâdiseler yaratırsa, bil
hassa müdafaa hakkını himaye etmek için bir 
taraftan meslek haysiyetini müdafaa için avu
kat bu kürsüye karşı bâzı sözler söylerse, eğer 
söylediği bu sözler de bir suç mahiyetini ikti-
sabederse kanunlar karşısında hâkime hakaret 
eden bir kimse gibi, hakkında cezai müeyyide 
tatbik edilir, hâdise hasebiyle duruşma idare 
edilemez hale gelirse, hâkim, tıpkı taraflar gi
bi, tarafları da avukatı da bu celse için duruşma 
dışına çıkarmak imkânına sahiptir, öyle bir avu
kat tasavvur buyurun ki hâkim tarafından cel
seden dışarı çıkarılıyor. Onun için tevkif, bu 
muamelenin yanında hafif kalır. Ama bir avukat 
müdafaa ettiği esaslar içerisinde karşısına çıkan 
müktesebatı itibariyle o avukatın onda biri ka
dar dahi olmıyan bir hâkimle karşı karşıya ge
lir veyahut hâkimlik hakikaten kutsal bir mes
lektir ama bâzı öyle hâkimler olur ki, istisnai 
de olsa işgal ettiği kürsünün sahibi olmaktan 
«ureti katiyede uzaktır. Böyle bir zatın keyfine 
bir avukat tâbi tutulursa, o zaman memlekette 
müdafaa hakkı zedelenir. «Bir veya birkaç vaka 
ancak vukuıbulmuştur.» buyurdular. Olmuştur, 
bir hayli olmuştur. Ama, faraza, Sayın Cevheri-
oğlu'nun yalnız kendisi gibi bu memlekete bir
çok sahalarda eleman yetiştiren, "Vasfı Raşit Se-
vig mevzuu ile alâkalı olarak, bir avukatın du
ruşmada tevkif edilmesi hâdisesi, müessesenin 
kökünün mutlaka kazınmasını ortaya koyar. 

Bir profesör ki, Sayın Cevherioğlu bilmiyo-
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rum, onun bu ilim sahasındaki hizmetlerinden 
faydalanmış mıdır, faydalanmamış mıdır? Ama, 
bu memleketin kaderi üzerinde rol oynıyan in
sanları yetiştiren böyle bir zat kendisine has ha
reketleri yüzünden tevkif edilirse, yalnız bu mi
salimiz dahi bu kanunun çıkması için kâfidir. 

Bu itibarla Yüksek Heyetinizin huzuruna bu 
kanunu sevk eden arkadaşlarımıza şükranları
mı arz eder, kanunun kabulünü bilhassa istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım; huzurunuzu işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Bendeniz şahsan gördüğüm ve aldığım terbi
ye itibariyle isim vermekten sureti katiyede iç-
tinabeden bir arkadaşınızım. Gördünüz ki, irti
calen konuştum, aklıma gelmedi, Celil Cevheri 
Beyin Avukat Vasfi Raşit Sevig'in tevkifinde 
rolü olduğunu hatırlamış değilim,, samimiyetle 
ve bütün mukaddesatım ile kendisine ve siz
lere arz ederim. 

Istidraden belirteyim ki, aynı hâkimin bu ca
miada bulunması bir intakı haktır, 30 sene için
de Celil Cevherioğlu gibi arkadaşlarımız birer 
defa avukat tevkif ederlerse kanun böyle yanlış 
tatbik edilmiş olur. Ben otuz sene, kırk sene hâ
kimlik yaptım diyemiyecek bu kanun kabul edi
lirse. Disiplin hakkını bu kanun kabul ediyor. 
Elbette avukat disipline tâbi olacak. Hâkimin 
beğenmediği bir söz geçtiği zaman avukatı hâ
kim dışarı çıkarabilecek, ve Hâkimler Kanunu
nun 80 ve 81 nci maddelerine dayanarak ceza
lar verebilecektir. Bir avukat mahkeme heyeti
ne veya savcıya hakaret ederse, kanun sınırla
rını aşarsa elbette cezasını görecektir. Bu hu
suslar ikinci sayfada çok güzel olarak ifade edil
miş ve yazılmıştır. Ancak ve ancak ne olmıya-
caktır?. 30 sene hâkimlik yaptım, 20 sene hâ
kimlik yaptım, 5 sene hâkimlik yaptım, en çok 
ben bilirim, iddiası ile ortaya çıkamıyacaktır. 
Hakkın müdafaası, mahkeme teminatı kadar mü
himdir. Müdafaa kürsüye tasallut edemiyecek-
tir. Bunu hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı. 
TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte

rem Reis, muhterem senatörler, Yüksek Heye
tinize hitabetmenin gururunu veren değerli ho
ca, Vasfi Raşit Sevig'in tevkif edildiği celsede 
ben de kaderin bir itişi ile müddeiumumi idim. 
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(Alkışlar, gülüşmeler) Celil Beyin 30 senelik 
hâkimlik hayatı içinde aldığı kararların en ağı
rı olduğunu tesbit etmenin ve huzurunuzda bu
nu ifade etmenin faziletini beraberimde getir
dim. Celil Bey bir taraftan kanunu hâkim kıl
mak, bir taraftan da hürriyeti tahdidetmenin 
vebali ile mücadele etmek gibi, hakikaten bir 
hâkime zor gelen bir vazife içinde idi. bir taraf
tan hocayı tevkif ettik, bir taraftan ağladık. 

Tetkik ettiğimiz kanunun kabulü halinde, ka
rar mevkiinde olan Celil Cevherioğlu ile hem 
bir daha ağlamıyacağız, mukaddes müdafaa hak
kını kullanan avukatlar huzur içinde kalacak
ları gibi, tetkik ettiğimiz kanun tadilinde; hâ
kimi de, avukatı da disiplin altına alan hüküm 
bulunduğuna göre, kanunun kabulü kanaatimce 
camiaya ve mahkemeye huzur ve emniyet geti
recektir. 

Maziden hâtırası olan bir insan sıfatı ile hu
zurunuzu işgal ettiğimden dolayı özür diler, ka
nunun kabulünü arz ve istirham eylerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batur. 

SUPHÎ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım; arkadaşlarımızın getirdiği kanun ha
kikaten şayanı şükran bir kanundur. Çünkü 
bahis mevzuu olan .müdafaanın masuniyetidir. 
Müdafaa masun olursa kendini dlaha iyi 'koru
yabilir. Ancak müdafaayı kül halinde mütalâa 
etmelk dcabeder. Kanun noksandır. Yarısı gel
miştir müdafaanın. Hangisi gelmiştir? Baro 
veya avukat olan arkadaşlar, mebus olan arka
daşlar müdafaanın yarısını getirmişlerdir ve 
avukatlara taallûk 'öden kısmını getirmişlerdir. 
Yarısı yok. Yani vekili himaye ediyorsunuz ve
yahut vekile bir hak tanıyorsunuz, ki meşrudur, 
şayanı şükrandır ama müvekkili hakim icab-
ederse tevkif edebilecektir. O zaman Anayasa
nın 30 ncu maddesi ne olacak? Müdafaanın 
masuniyeti kül halinde mütalâa edilirse doğru 
olur. Böyle yarım yamalak işle bir şey yapmak 
doğru olmaz arkadaşlar. 

Diyecekler ki, efendim bu bir avukat kanu
nudur, avukat kanunu için de getireceğiz. Be
ndim anlayışıma göre, bu bir avukat' kanunu 
değildir. Müdafaaya göre kanun Olması lâzım-
gelir. Bu kanunda müdafaa masuniyeti, hâkim 
masuniyeti, meşru müdafaa masuniyeti kül ha
linde mütâlâa edilecek. Ayrı bir kanun yapmak 
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zarureti vardır. Şimdi, müdafaa masuniyetinin 
yarısını, Allah razı olsun, avukatlar, hâkimler 
ve savcı arkadaşlar, getiriyor. Bu suretle bu 
Demeklesin Kılıcını avukatların (başının üstün
den kaldırıyor. Ama, vatandasın «müvekkiline, 
esas olan unsura böyle »bir masuniyet tanımıyor. 
namlliarına müdafaa eden insanlar masun, esas 
temel masun değildir, böyle bir şey olamaz ar
kadaşlar. (AUkışlaır) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarım; çok aziz Batur arkadaşı
mın, müdafaanın kül halinde ele alınması lüzu
muna mütedair teJklifi cidden caziptir. Ama ta
dili istenilen, Avukatlık Kanununun 49 ncu 
maddesi'dÜr. Duruşımalaıda tarafların durumu, 
ve sair hususlar, usul hükümleri ile vaz'edil
miş bir esasa bağlanmıştır. Anayasanın 30 ncu 
maddesinden mülhem olmak suretiyle, o yolda 
bir kanun getirilmesi halinde, elbette ki, ilti
fata mazhar olacak ve lâyık olduğu şekilde bir 
neticeye bağlanacaktır. Teklif, Avukatlık Ka
nununun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine 
mütedair bir tekliftir. Kanun tekniği bakımın
dan, işin 'bu şekilde mütalâa edilmesi icalbeder. 
O itibarla, bu kanunun bu suretle değiştirilme
si, Sayın Suphi Batur arkadaşımın yeni bir 
teklifle yüksek huzurlarınıza çıkmasına mâni 
değildir. Hünm'etleriımle. 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

j SÖZCÜSÜ ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet Komis
yonu; bu kanun tasarısı sebebiyle hazırladığı 
raporu geniş tutmuş, üzerinde durulmamış, iza
hı yapılmamış bir nokta bırakmamaya bilhassa 
itina etmiştir. Rapor basılıdır, manzuru âliniz 
olmuştur. Bu itibarla; ben tekrardan kaçına
rak, birkaç ehemmiyetli nokta üzerinde dur
makla yetineceğim. Bu kanun tasarısı, muha
keme sırasında, münasibolmıyan bir kavil veya 
fiilde bulunanlara karşı muhakemenin inziba
tını temine matuf olmak üzere; Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanuniyle, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda mevcut iki ve Avukatlık Ka
nununun 49 ncu maddesindeki bir hüküm ile 
ilgilidir. Avukat, muhakeme esnasında T. Ceza 
Kanununun suç saydığı bir fiili işlerle, kovuş
turmaya tâbidir. Sebepleri mevcut ise, umumi 
hükümlere göre tevkif de edilebilir. Muhake-
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me esnasında avukat, disiplin cezasının tatbi
kini istilzam eden bir fiil işlerse Baro Disiplin 
Meclisince, hakkında disiplin muamelesi yapı
lır. Avukatlık Kanununun 82 - 83 ncü madde
leri, ihtardan kayıt silmeye kadar giden disip
lin cezalarını gösterir. Bahis mevzu olan husus, 
muhakeme sırasında avukatın suç işlemesi hali 
değildir, disiplin cezasını müstelzim bir fiil iş
lemesi hali de değildir, muhakeme sırasında 
münasibolmıyan bir kavil veya fiilde bulunması 
halidir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
150 nci maddesinde; muhakeme sırasında mü
nasibolmıyan bir kavil veya fiilde bulunan kim
se için salondan çıkarma tedbiri mevcuttur. Bu
nun dışında asile yeni bir vekil seçmesi için teb
liğde bulunma ve muhakemeyi gıyapta yapma 
tedbiri de mevcuttur. Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununda da salondan çıkarma tedbiri var
dır. Görülüyor ki, gerek Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 150 nci maddesi, gerekse 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddesi, muhakeme esnasında münasibolmıyan 
kavil veya fiilde bulunan avukat için, bu kavil 
veya fiil suç ise, tedbire mâni değildir, disiplin 
işlemini müstelzim ise yine tedbire mâni değil-
dr. Bu iki kategoriye dâhil olmıyacak mahiyet
te bir fiil ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununa göre inzibati mahiyette üç tedbir, Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa göre de inzi
bati mahiyette bir tedbir mevcuttur. Ve bu ted
birler kâfidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim Anayasamı
zın 30 ncu maddesi, tevkifi, ancak ve münha
sıran suç zımnında, suçlu olduğu sanılan kim
seler için bahis mevzuu etmiştir. Ve bu tedbi
rin alınabilmesi için, riayeti zaruri kayıt ve şart
ları da itina ile ayrıca tesbit eylemiştir. Anaya
sanın 30 ncu maddesi muvacehesinde, suç sayıl
mayan fiillerden dolayı, hattâ disiplin işlemleri
ni istilzam eylese dahi, artık hiçbir kimse tevkif 
edilemez. Hallbuki, Avukatlık Kanununun 49 
ncu maddesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 379 ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 150 nci maddelerine istinaden ve atfen, suç 
sayılmıyan fiillerden dolayı, tevkife imkân ver
mektedir. Bu, olamaz. Anayasamızın 30 ncu 
maddesi muvacehesinde, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 150 nci maddesiyle Ceza Mu-
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hakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu maddesin
de mevcut ve davacıya, dâvâlıya, müştekiye, mii-
dalıile ve maznuna tatbiki kabil tevkif tedbirini 
de kaldırmak lâzımdır. Ancak, kanun tasarısı, 
Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiş
tirilmesi ve 117 nci maddesinin kaldırılması şek
linde olduğu için, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 150 nei ve Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 379 ncu maddelerindeki tevkif 
tedbirinin kaldırılması, o kanunların bünyesin
de yapılması lâzımgelen bir değiştirme mevzuu 
olabilir. Bu hususu dikkatle göz önünde bulun
duran komisyonumuz; raporuna aynen [Anayasa
nın koyduğu bu ana kaide karşısında muhakeme 
sırasında münasibolmıyan bir kavil veya fiilde 
bulunan kimsenin avukattan gayrı kimse olması 
halinde dahi, şayet kavil veya fiil suç teşkil etmi
yorsa, faili hakkında tevkif tedbirine başvurul-
mamasmı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 150 nci maddesiyle Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 379 ncu maddesinin ilk İmkân
da ıbu bakımdan değiştirilmesini de temenniye şa
yan görmüşttür.] kaydını koymuştur. 

! Muhterem arkadaşlarım, avukat, bir yandan. 
meslekî bilgisini ve tecrübesini hak arama hür
riyetini kullanan kimsenin hizmetine tahsis etmek; 
bir yandan da meslekî bilgisi ile tecrübesini, an-

| cak ve sadece meşru vasıta ve yollardan kullan-
İ mak suretiyle, kanunların tam tatbiki hususunda, 
ı hâkime ve mahkemelere yardımcı olmak mevkiîn-
j de olup çift taraflı bir vazife ifa etmektedir. Bii-
j tün mesele, avukatın iddia ve savunma vazifesi-
| ni yaparken, tevkif edilebilme düşüncesine kapı-
j lara'k vazifesini gereği gibi yapmasını önliyecek 
j lüzumsuz tedbirleri kaldırmak ve hemen bunun 
i yanibaşında, avukatı, kanunların doğru tatbi

kinde hâkime daima yardımcı yapabilmektir. 49 
ncu maddedeki değişiklik, lüzumsuz olan tevkif 
tedbirini kaldırmakta fakat avukatı, Anayasanın 
31 nci maddesinde yazılı hak arama hürriyetini 
kullanan kimseye yardımcı olurken, yine bu mad
dede yazılı kayıt ve şartlara riayet mecburiyetin
den vareste bırakmamaktadır. 

117 nci maddenin kaldırılmasına gelince: Muh
terem arkadaşlarım, 117 nci madde, iki çeşit hü
küm ihtiva etmektedir: Umumi ifadelerle bîr kı
sım suçlar sayılmakta ve bunlara ait dâvaları al
mayı itiyat edinen avukat, meslekten çıkarma ce-
zasiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Yine umu-
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mi ifadelerle zikredilen bâzı şartların tahakkuku 
(halinde, avukat, kayıtlı bulunduğu baro bölgesin
den başka bir bölgeye nakledilmek müeyyidesine 
mâruz bırakılmaktadır. Ve disiplin kurulunun bu 
konudaki kararlan içinde, (kati olup, aleyhine 
hiçbir mercie müracaat edilemez.) denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, suçla ilgili hâdiseler
de müdafaa, sadece suç konusu fiilin sübutu ba
kımından olmaz. Suç sanılan fiilin hakikaten suç 
teşkil edip etmediği de bir savunma mevzuu ola
bilir. Keza, suça verilecek vasfın tâyini de bir sa
vunma konusu olabilir. Ceza dâvalarında, sübut 
olsun, vasıf olsun ancak takdirle halledilir. Tak
dirin isabetle istimali için, isabetli bir müdafaa
nın önemli rolü hiçbir suretle inkâr edilemez. Gö
rülüyor ki, 117 nci madde, hak arama hürriyeti
ni ve bunun tabiî icabı olarak adalet mercileri 
önünde iddia ve savunmada bulunabilmek hakkı
nı takyideden bir hükümdür, kaldırılmasında isa
bet vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 117 nci maddeye gö
re, disiplin kurulunun alacağı kararın katî olup, 
aleyhinde hiçbir mercie müracaat edilemİ3^eceği 
yolundaki hükme gelince; bunun için, size Anaya
samızın 118 nci maddesini sadece hatırlatmakla 
yetineceğim: Anayasamızın 118 nci maddesine 
•göre, (Disiplin kararları, yargı mercilerinin de
netimi dışında bırakılamaz.) 

Sözlerimi bitirirken; bu değişikliğin lüzumlu 
olduğunu ve Anayasaya uygun bulunduğunu tek
rar belirtir ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 150 ve Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 379 ncu maddelerindeki tevkif tedbiri
nin ilk imkânda kaldırılmasını temenniye şayan 
bulduğumu bir kere daha arz ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz istiyen var mı?... Olmadığına 
göre, maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçmeden evvel; 
bir önerge vardır, okutuyorum : 

C. Senatosu Başkanlığına 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu 

maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci madde
sinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının; 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun değişti-

5 . 4 . 1962 O : 1 
rişi esasa müessir veya kanun prosedürüne bir 
aykırılık olmadığı cihetle, 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin üzerin
de müzakere açılmasının oylanmasını arz ve 
teklif eyleriz. 

Aydın Aydın 
Fikret Turhangil Saim Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bu iki sayın üyenin vermiş ol
dukları bir önergedir. Buyurun efendim, Sayın 
Betil. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasa ve Adalet Komis
yonu, bu kanun tasarısının Millet Meclisi tara
fından kabul edilen metninin birinci madde
sinde değişiklik yapmıştır. Burada; müzakere
ye esas ve mevzu olabilecek metin, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun müzakere ve kabul et
miş olduğu metindir. Bu metni, kabul edip et
memek, sizlerin yüksek takdirinize bağlı bir 
keyfiyettir. Okunan önerge, İçtüzük ve usule 
aykırı bir teklifte bulunmaktadır. Maddenin o 
şekilde tadili teklif olunabilir. Ama, Millet Mec
lisince kabul edilmiş bir metin üzerinde Yüksek 
Meclisinizce bir müzakere açılamaz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Saim Sarıgöllü. 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, verdiğimiz öner
gede belki munis bir üslûp olmadığı için, arka
daşlarımız iltifat buyurmadılar. Millet Mecli
sinden gelen metin ile, bizim Anayasa ve Ada
let Komisyonumuzun metni arasında mâna ve 
hüküm itibariyle bir kelime değişikliği dahi 
mevcut değildir. Ancak, şu var : (vazifesinden) 
kelimesi (vazifeden) olarak değiştirilmiştir. Bu 
bir kelime tashihidir, yeni bir hüküm değildir. 
(suçlardan) kelimesi, «suçlarından» diye yine 
bir kelime tashihi yapılmış, Yine bir hata tas
hih edilmiştir. Üçüncü olarak; «Hukuk ve Ce
za Muhakeme Usulü kanunları»; yerinde ola
rak düzenlenmiş, «Hukuk Usulü Muhakemeleri 
ve Ceza Usulü Muhakemeleri kanunları» diye 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh, yeni bir hüküm 
sevk etmiş olmadığı içindir ki, Millet Meclisin
de kabul edilen metnin görüşülmesini teklif 
ettik. Aksi takdirde tasarının tekrar Büyük 
Millet Meclisine gideceğini de nazarı itibara 
alarak tarafımızdan bu yolda bir teklifte bulu
nulmuştur. 
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Komisyon Sözcüsü her halde lütfedip kabul 

edeceklerdir. Yoksa biz Millet Meclisinden ge
len bir yazıyı veyahut yazılı şekli ısrarla kabul 
etmedik. Çünkü, bizim encümenimizde değişti
rilmiş hiçbir hüküm, hattâ hiçbir kelime mev
cut değildir. 

Binaenaleyh, zait bir gecikmeyi, lüzumsuz 
bir gecikmeyi önlemek için böyle bir şekil ver
menin doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu teklifi
mizi kabul edip etmemek, Yüksek Heyetinize 
aittir, özür diler, huzurunuzdan ayrılırım, efen
dim. 

BAŞKAN — önerge üzerinde buyurun, Ko
misyon. 

ANAYASA VB ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ ZlHNl BETÎL (Tokat) — Muhte
rem Başkan, muhterem, arkadaşlarım; bir usul 
meselesi ile karşı karşıyayız. 

Birinci madde henüz okunmadığı için mad
de üzerinde Komisyon adına maruzatta bulun
mayı halen zamansız buluyorum. 

önergede şayet yanlış anlamamışsam, (Millet 
Meclisince kabul edilen metin üzerinde müza
kere açılsın) deniyor. Millet Meclisince kabul 
edilen metin üzerinde müzakere açılamaz. Bu, 
olamaz. Eğer önergeyi veren muhterem arkada
şım Saim Sarıgöllü'nün 1 nci madde metni üze
rinde mülâhazası varsa, bu usul meselesi halle
dildikten ve 1 nci madde okunduktan sonra 
müzakere açılır, gelir görüşünü açıklar, biz de 
görüşümüzü açıklarız, muhterem Heyetiniz de 
meseleyi reyleriyle halleder. 

BAŞKAN —• önergeyi tekrar okutarak rey
lerinize arz ediyorum. 

ÂMÎL ARTUS — Bu önerge reye konamaz. 

BAŞKAN — önerge verilmiştir, önerge 
üzerinde komisyon adına Sayın Zihni Betil gö
rüşlerini arz etmiştir. Millet Meclisinden gelen 
metnin üzerinde müzakere açılması teklif edil
mektedir. Kabul edip etmemek Heyeti Umumi-
yenize aittir. 

ÂMÎL ARTUS — Reye de konamaz. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZlHNl BETlL (Devamla) — Muh
terem Başkanım, Riyaset Divanı yetkisiyle 
hallolunacak bir mesele karşısındayız. Millet 
Meclisince kabul edilen metnin, Yüksek Sena
toda müzakere edilemiyeceği o kadar bedihî ve 
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aşikârdır ki, Başkanlık Divanı yetkisini kulla-

j narak bunu oya dahi koymazlar. 
| (Geri alsın, sesleri) 
j BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, önergenizi 

geri alıyor musunuz? (Alıyor, alıyor, sesleri) 
SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — Arkadaşla

rımı kırmamak için geri alıyorum. 

I BAŞKAN — önerge geri alındığına göre, 
i maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Ekseriyet yok, sesleri, ekseriyet var, sesleri) 

Maddeleri okutuyorum, efendim : 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad-
j desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 
i kaldırılmasına dair Kanun s 
I Madde 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu

nun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti-
jj rilmiştir : 
\ Madde 49. — Avukatların vazifeden doğan 
1 veya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı 
ı haklarında takibat icrası Adalet Bakanının iz

nine bağlıdır. 
Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği 

makam tarafından yapılır. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce

za Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşma
nın inzibatına mütaallik hükümleri mahfuzdur. 
Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tev
kif edilemiyeceği gibi haklarında hafif hapis 
veya hafif para cezalarına da hükmolunamaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MMde 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanunu
nun 117 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN —• Söz istiyen yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-

I hakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddelerine tevfikan avukatlar hakkında baş
lanmış işlerden dolayı kendilerine ceza verile-

\ mez; karara bağlananlar da yerine getirilmez. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce Avukatlar hakkında 3499 sa
yılı Kanunun 117 nci maddesine göre başlamış 
muameleler durdurulur; ittihaz olunan karar
lar yerine getirilmez. Meslekten çıkarılanlar 
veya baro levhasından kaydı silinenlere haklan 
baro idare kurulları tarafından iade olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... Kn-
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler?... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci müzakeresi bitmiştir. 
Gündemde müzakere konusu başka bir şey 

bulunmadığından 10 Nisan 1962 Salı günü top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 
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Toplantı:i C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair Millet Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1/30; C. Senatosu 1/35) 

Not : M. Meclisi S. Sayısı : 38 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/30 787-3325 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 26 . 3 . 1962 tarihli 65 nci 
Birleşimde öncelik ve ivedilikle kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 10 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisyonuna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 1. 26 . 3 . 1962 tarihli 60, 65 nci Birleşimlerinde de öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 2.4.1962 

Esas No: 2/35 
Karar No: i • 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair Kanun tasarısının, Millet Meclii Genel Kurulunca 26 . 3 . 1962 tarihli 65 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilmiş bulunan metni komisyonumuzca tetkik ve müza
kere olundu : 

1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 70 ve 150 nci maddeleriyle Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 378 ve 379 ncu maddeleri, mahkemelere, duruşmanın inzibatını temin için ted
birler alma ve bu arada, (Muhakeme sırasında münasip olmıyan bir kavil veya fiilde bulunan) 
kimseyi, • derhal tevkif evine gönderme ve 24 saat zarfında sorgusunu yaparak inzibati mahiyette 
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olmak üzere bir haftaya kadar hafif hapis veya 25 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandır
ma yetkisini vermektedir. Metinde (kimse) tâbiri ıtlak üzere kullanıldığı için bu hükümlerin avu
katlara da tatbik olunabileceği aşikâr ise de, kanun koyucusu; vuzuha önem vermiş ve keyfiyeti, 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ucu maddesinin son fıkrasında ayrıca tasrih etmiştir. 

Tasarı, duruşmanın inzibatını temin için mahkemelerin haiz oldukları tedbirler alma yetkisini 
mahfuz tutmakta ve bu tedbirlerden1 münhasıran tevkife ve ona bağlı cezaya, mütedair olanının 
sadece avukatlara tatbik edilmemesini istemektedir. Hiçbir makam, merci veya kişiden emir ve 
talimat almaksızın yargı yetkisini kullanan, görevlerinde bağımsız olup sadece Anayasaya, kanu
na, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm veren mahkeme ve hâkimlerin, bu görevlerini ya
parken duruşmanın inzibatını temin bakımından tedbirler alma yetkisiyle de teçhiz edilmeleri ga
yet tabiîdir. 

Tasarı sebebiyle üzerinde durulacak nokta, bu tedbirlerden tevkife ve ona bağlı cezaya müte
dair olanının avukatlara da tatbik edilmesinin doğru olup olmadığı noktasından ibarettir. 

Avukatlık Kanununun 22 nci maddesi, avukatlığı, bütün medenî âlemde olduğu gibi, âmme hiz
meti mahiyetinde bir meslek olarak kabul etmekte ve gayesini de, (Avukatların hukuki bilgi w 
tecrübelerini adalet hizmetine tahsis, tarafların hukuki münasebetlerinden veya karşılıklı menfaat
lerinden doğan ihtilâfların hakka uygun olarak halline tavassut ve umumiyetle mahkemelerle res
mî mercilere kanunun tam olarak tatbiki hususunda yardım etmeleri) şeklinde tesbit eylemekte
dir. 

Anayasanın 31 nci maddesine göre de, herkes, hak arama hürriyetine ve bu hürriyetin tabiî bir 
neticesi olarak da, yargı mercileri önünde davacı veya davalı sıfatiyle iddia ve savunma hakkına 
sahip bulunmaktadır. 

O halde, avukatlar, bir yandan şahsın hak arama, hürriyetini kullanmasında mesleki bilgi ve 
tecrübesini kullanmak suretiyle şahsa, öte yandan da bu hilgi ve tecrübesini ancak meşru vasıta 
ve yollardan kullanmak suretiyle kanunların tanı olarak tatbiki hususunda mahkeme ve hâkimim' 
yardımcı olmak gibi çift taraflı bir adalet hizmeti görmektedirler. 

Bu hizmetin önemi, izahtan varestedir. 
Mesele, bu kadar önemli olan görevini ifa ederken avukatı, görevinin her iki cephesi bakımından 

da aynı ölçü içinde dikkatli-tutabilmektedir. Yani, avukat ne tevkif edileceği endişesiyle iddia ve 
savunmasını gereği gibi yapamama durumuna düşme İldir, ne de iddia ve savunmasını yaparken 
ancak meşru vasıta ve yollardan faydalanabilme mecburiyetinden vareste kalmalıdır. 

Tasarı, avukatın görevinden doğan veya görevi sırasında işlediği suçtan dolayı kovuşturul-
masma, bu yüzden gerekirse umumi hükümlere göre tevkif olunmasına, Avukatlık Kanununun 
82 ve 83 ncü maddelerinde mahiyet ve nevileri gösterilen disiplin cezalarına mâruz kalmasına ve 
muhakeme sırasında münasibolmıyan kavil veya fiilde bulunduğu takdirde mahkemenin, kendi
sine, tevkiften ve ona bağlı cezadan gayrı olan tedbirleri, bu cümleden olarak ceza ve hukuk 
dâvalarında muhakeme salonundan çıkarma, hukuk dâvalarında ayrıca, başka vekil göndermesi 
için asile tebliğde bulunma ve gıyapta muhakeme yapma tedbirlerini tatbik etmesine mâni hiç
bir hüküm getirmemekte, sadece tevkif tedbirine mâruz kalmamasını istemektedir. 

Görülüyor ki. muhakeme sırasında suç veya disiplin cezası tatbikini gerektiren bir fiil işliyen 
avukat kovuşturmaya veya disiplin işlemine veya her ikisine mâruz kalacaktır. Ayrıca, muhakeme 
sırasındaki hareketi, suç veya disiplin cezası tatbikini gerektiren bir fiil sayılmayıp da sadece 
münasibolmıyan bir kavil veya fiil mahiyetinde; telâkki olunduğu takdirde, hakkında tevkiften 
başka tatbik olunabilecek tedbirler de vardır. O halde, tevkif tedbiri, fazla ve avukatı, âmme 
hizmeti mahiyetindeki meslekî görevini yaparken endişeye düşürücü ve netice; olarak hak arama 
hürriyetini, haklı sebebe dayanmaksızın, sınırlayıcı bir tedbirdir. 

Burada bilhassa belirtmek yerinde olur ki. Anayasanın 30 neti maddesi tevkifi (tutuklamayı), 
sadece ve münhasıran suçlu sanılan kişiler için bahis mevzuu etmiş, ve suç sayılmıyan fiillerden 
dolayı, bu fiiller disiplin işlemlerini istilzam eyliyen fiillerden olsalar dahi, failler hakkında tu
tuklama muamelesi yapılanııyacağı ana kaidesini koymuştur. O halde, sözü edilen 49 ncu madde
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nin üzerinde durulan hükmü. Anayasaya da aykırı bulunmaktadır. Bunun muhalif mefhumu, 
tasarının Anayasaya uygunluğu neticesini verir. 

Komisyonumuz, Anayasanın koyduğu bu ana kaide karşısında, muhakeme sırasında münasibol-
miyarı bir kavil veya fiilde bulunan kimsenin avukattan gayrı kimse olması halinde dahi, şayet 
kavil veya. fiil sur- teşkil etmiyorsa, fail hakkında tevkif tedbirine başvurulmanıasmı ve Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 150 nci maddesiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 37îi 

ucu maddesinin ilk imkânda bu bakımdan değiştirilmesini de temenniye şayan görmüştür. 
2. Tasarı, Avukatlık Kanununun 117 nci maddesinin kaldırılmasını da istemektedir. 
Sözü edilen madde, mahiyetlerini umumi ifadelerle zikrettiği suçlara ait dâvaları almayı iti-

yad edinen avukatların meslekten çıkarılabilmelerini, gene umumi tâbirlerle ifade eylediği şartla
rın tahakkuku halinde avukatın baro mmtâkasmm değiştirilebilmesini kabul etmekte ve bu ko
nuda alınacak kararlar için, aynen. (.... katı olup aleyhine hiçbir mercie müracaat edilemez.) de
mektedir. 

Bir defa, maddedeki ifadeler umumidirler. Tatbikatın, hangi suçlara ve hangi şartların tahak
kukuna hasredileceği vuzuhla tesbit olunabilmiş değildir. Bu hal, men edilenin ne olduğunun önce
den açıkça bilinmesi hakkındaki genel kaideye aykırıdır. 

Böyle olması dahi, sözü edilen hüküm. Anayasanın 31 nci maddesinde ifadesini bulan hak arama 
hürriyetine ve bu hürriyetin tabiî bir icabı olarak, yargı mercilerinin de davacı veya davalı sı-
fatiyle iddia ve savunmada bulunabilme hakkına aykırıdır. Zira, suçla ilgili dâvalar, sadece suca 
konu olduğu iddia edilen fiilin siibutu bakımından değil, aynı zamanda veya ayrıca, unsurları iti
bariyle suç teşkil edip etmediği ve SIK; teşkil ettiği takdirde vasfı bakımından da savunulabilir. 
Sadece hâdisenin ,gerek fiile, gerekse faile merbut sebeplerden dolayı, cezanın artırılması veya 
azaltılması şartları ile mevsuf olup olmadığı noktası bile bir savunma, mevzuu olabilir. Kaldı ki, 
ceza dâvaları ancak takdir yetkilerinin kullanılır ası suretiyle hükme bağlanabilirler. Takdir yet
kisinin isabetle kullanılması bakımından isabetli bir müdafaanın taşıdığı önem ise hiçbir zaman in
kâr edilemez. O halde cemiyet için, fert için mahiyeti ne kadar ağır olursa olsun her suç için sa
vunma noktaları bahismevzuıı olabilir. İddia kadar savunma da bir hak olduğuna, göre sözü edi
len maddenin yürürlükte ipkası, savunma hürriyet ve hakkını, haksız olarak sınırlama demek ola
caktır. Bir hürriyet ve hakkın haksız olarak sınırlanmasının Anayasaya aykırı düşeceği ise aşikâr
dır. 

Avukatlar hakkında disiplin mercileri tarafından alınan kararların kati olup aleyhine hiçbir 
mercie müracaat edilemiyeceği şeklindeki hükmün, Anayasanın 118 nci maddesinde (Disiplin ka
rarları, yargı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz) ifadelendirilen kaideye külliyen aykırı 
düşeceği de aşikârdır. 

3. Komisyonumuzun kanun tasarısında, yaptığı değiştirinin sebeplerine gelince : 
Bu değiştin, sadece 1 nci maddede yapılmıştır. Tasarıda (Avukatların vazifesinden doğan veya 

vazife sırasında işlenen suçlardan dolayı haklarında takibat icrası Adalet Bakanının iznine bağlı
dır.) denilmektedir ki, burada (vazifesinden) ve (suçlardan) sözünü değil, 49 nen maddede ha
len mevcudolduğu üzere (vazifeden) ve (suçlarından) sözünü kullanmak gerekir. 

Tasarıda (Hukuk ve Ceza. Muhakemeleri Usulü Kanunları) denilmektedir. Bu tâbir yanlıştır. 
Çünkü, bu kanunlardan birincisinin adı (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) ve ikincisinin adı 
da (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) dur. Xitekini, tasarının geçici birinci maddesinde: Bu ad
lar doğru kullanılmışlardır. 

İki cümleden müteşekkil bir ibarenin ilk cümlesi ana kaideyi müspet şekilde gösterir ve ikin
ci cümlesi istisnaya tahsis olunursa bağlama kelimesi olarak (ancak) yerine (şu kadar ki.) kelime
sinin kullanılması daha uygun olur. 

Tasarının 1 nci maddesi, bu üç sebebe istinaden değiştirilmiştir. 
Tasarının esasında ve diğer maddelerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 
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Tasarı, esas itibariyle aynen, metin itibariyle de yukarda zikredilen sebeplere göre? 1 nci mad

dede yapılan değişiklik ile ve ittifakla kabul edilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz edilmek üzere; Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Bursa 
8. Kayalar 

C. Başkanlığınca 
seçilen Üye 

A. Artus 

Sözcü 
Tokat 

Z. Betil 

0. Başkanlığınca 
seçilen Üye 

A. Ünlü 

K. 

, 

U§ak 

Tabiî Üye 
E. Acun er 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
//. Dağlı 

Coşkunoğlu 

Tabiî Üye 
Îİ. Aksoyoğhı 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
/. Birant 
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MİLLET MEOLÎSlNLN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 49. — Avukatların, vazifesinden do
ğan veya vazife sırasında işlenen, suçlardan do
layı haklarında takibat icrası Adalet Bakanının 
iznine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği ma
kam tarafından yapılır, 

Hukuk ve Ceza Muhakeme Usulü kanunla
rının duruşmanın inzibatına mütaallik hüküm
leri mahfuzdur. Ancak bu hükümlere göre Avu
katlar tevkif edilemiyeceği gibi haklarında ha
fif hapis veya hafif para cezalarına da hükmo-
iunamaz. 

MADDE 2. — 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 117 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 150 nci, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 379 ncu 
maddelerine tevfikan Avukatlar hakkında baş
lanmış işlerden dolayı kendilerine ceza verile
mez; karara bağlananlar da yerine getirilemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce Avukatlar» hakkında 3499 
sayılı Kanunun 117 nci maddesine göre başlamış 
muameleler durdurulur; ittihaz olunan kararlar 
yerine getirilmez. Meslekten çıkanlanlar veya 
baro levhasından kaydı silinenlere haklan ba
ro idare kurullan tarafından iade olunur* 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer* 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür, 

M * m 
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I ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
I DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 49 ncu mad
desinin değiştirilmesine ve 117 nci maddesinin 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - - 3499 sayılı Avukatlık Kanu
nunun 49 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 49. — Avukatların vazifeden doğan 
veya vazife sırasında işlenen suçlarından dolayı 
haklarında takibat icrası Adalet Bakanının iz
nine bağlıdır. 

Tahkikat Adalet Bakanının tensibedeceği 
makam tarafından yapılır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun duruşma-

J nm inzibatına mütaallik hükümleri mahfuzdur. 
I Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tev

kif edilemiyeceği gibi haklannda hafif hapis 
veya hafif para cezalarına da hükmolunamaz. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici .1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

• * • • » — « * 
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