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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Abdullahoğlu Hüsnü Arslan'm ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair Adalet Komisyonu ra
poru onandıktan sonra. 

Kanunlarda geçen Başkumandan, Başkomu
tan ve Başbuğ tâbirleri yerine kaim olacak 
unvan hakkındaki kanun kabul olundu ve 

Tasan 
1. — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 

1918 sayılı kanuna ek kanun tasarısı (1/123) 
(Gümrük ve Tekel, Adalet, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

Teklif 
2. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 

va iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve Köy Sal gık 
memurları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numara
lı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununun bazı maddelerinin doğişti-
vilmesino duu* olan 4459 sayılı kanunun iki no i 
maddesinin ikinci fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmesi hakkında kanım teklifi (2/24) {Millî 
Eğitim, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yard nı vo 
Bütçe Komisyonlarına); 

Tezkereler 
3. — Çanakkale Milletvekili Niyazi ÇıiaÂ );]-

hı 'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının ku di
ril ması hakkında BiişLaKaL-nk tezkeresi (3/r:'2) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona); 

4. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğ-

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip Kâtip 
Bingöl Samsun Konya 

F. F. Düşünsel N, F%rat M. A. Binal 

lıı'nun Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/73) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karım Komisyona); 

5. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban 'in, 
Mil1 et vekilliği dokunulmazlığın m kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/74) (Ana
yasa -e Adalet Komisyonlarından kurulan Kar-
n a komisyona): 

6. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban'm 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/75) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona); 

7. — İzmir Milletvekili Haydar Rüştü ök-
t< m 'h Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/76) 
( Yi a; asa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Faı n * Komisyona); 

Rapor 
8. — Büyük Millet Meclisi 1946 yılı Eylül 

vs '31 im ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
ları n İnceleme Komisyonu raporu (5/55) (Gün
deme). 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎRÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay. 
KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Fek (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşün
sel* in, Dilekçe Komisyonunun 1 . VI . 1945 ta
rihli Haftalik Karar cetvelindeki 2036 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesinin 
geri verilmesi hakkında önergesi (4/2, 4/20) 

BAŞKAN — Bingöl Milletvekili Feridun 
Fikri Düşünsel'in önergesini okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şinasi İlhan Tanış hakkında mukaddeme Di

lekçe Komsiyonunun 2036 Sayılı 29 . X I . 1945 
Tarihli kararına vâki itirazımı gori aldığımı 
arz eylerim. 

13 .1.1947 Bingöl Milletvekili 
Feridun F. Düşünsel 

BAŞKAN — önerge geri verilecektir. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSÎN 

COŞKAN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar; 
1947 bütçesi görüşülürken maruzatta bulunmuş 
ve bu mâruzâtım arasında gümrükleri ilgilen
diren iki mühim kanundan bahsetmiştim. Bun
lardan birisi; Gümrük Tarife kanunu, diğeri, 
Gümrük kanunu idi. 

Gümrük tarife kanunu üzerinde 6 - 7 ba
kanlığın temsilcilerinden mürekkep bir komis
yon, bakanlığımızda çalışmaktadır. Gümrük 
kanununa gelince; esaslı ve mühim bir kanun
dur. Bu kanunun esası 1916 yılında çıkmış 
121 maddelik bir kanundur. O zamandan bu 
zamana kadar üzerinde üç defa değişiklik ya
pılmıştır. Fakat günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek vaziyette değildir. Memlekete giren 
ve memleketten çıkan, havadan ve karadan it
hal edilen veya transit olarak geçen bütün mal

ların muamelesini anbarlarımızda ve antrepo
larımızda bu kanuna göre yaparız. 

Bu kanun sekiz sene evvel hazırlanmış, Yük
sek Meclise 1941 yılında sunulmuştur. Bu, 175 
maddelik bir kanundur, ve her maddesi iki say
fadan mürekkeptir. Bu kanun evvelce ancak 
iki komisyondan geçebilmiştir. Bu kadar za
man zarfında ancak iki komisyondan geçebi
len bu kanun, devre değiştiği için kadük olmuş 
ve 1942 de yeni seçim yapılmış ve tekrar Mec
lise gelmiş, ait olduğu komisyonlara gönderil
mişti. Ekonomi Komisyonu üzerinde çalışmış, 
oradan Maliye Komisyonuna gitmişti. Maliye 
Komisyonundan rica ettim, Çıkardılar, Ada
let Komisyonuna gitti. Fakat o sırada intiha
bın yenilenmesine karar verildi. Binaenalyeh 
yine kadük oldu. 

Hükümetçe Meclise sunulan bu kanunun ye
di komisyondan geçmesi lâzımdır. Şimdiye ka
dar olduğu gibi devam ederse bu kanunun Mec
listen çıkmasına imkân yoktur. Ricamı kabul 
buyurursanız alâkalı komisyonlardan, yani, Ti
caret, Ekonomi, Maliye, Bütçe, Gümrük ve Te
kel, Adalet ve Ulaştırma Komisyonlarından 
beşer arkadaş seçilmek suretiyle Geçici bir Ko
misyon teşkil edelim ki, bu kanunun senesi 
içinde çıkmasına imkân hâsıl olsun. (Muvafık 
sesleri.) 

BAŞKAN — Bakan alâkalı Komisyonlardan 
beş^r kişi alınmak suretiyle Geçici bir Komis
yonun teşkilini teklif etmektedir. Bu teklifi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Alâkalı Komisyonlardan beşer kişi alına
rak Geçici bir Komisyonun teşkili teklifi kabul 
edilmiştir. 



B : 31 15.1.1947 O : 1 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Niksar'ın Çalca Köyünden Hâmitağlu 
Ömer Arslan'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalei Ko
misyonları raporu (3/3) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 
mı, efendimi 

Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

2. — Tutanakları İnceleme Komisyonunun, 
İstanbul Milletvekili Salamon Adato hakkındaki 
raporuna dair Anayasa Komisyonu raporu 
(5/53) [2] 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor hakkında mütalâa var 

mı, efendim? 
SÜREYYA ÖRGTCEVREN (Balıkesir) — 

Komisyondan bir sual. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — 

Arkadaşlar, Anayasa Komisyonunun gerekli 
ve değerli incelemelerinden sonra vardığı sonuç, 
edindiği kanaati ben de şahsan, aynen kabul 
etmekteyim. Gerçi avukat ve şimdi İstanbul 
Milletvekili olan Salamon Adato'nun avukatlı
ğı esnasında, İstanbul Barosunun inzibat mec
lisinin kanaat ve ifadesine göre meslekî âdap 
Âe ahlâkiyle telif edilmiyecek veçhile bir hare
kette bulunduğu ağır ceza mahkemesi ödevini 
gören o sıradaki asliye ceza mahkemesinin ka
naat ve ifadesine göre de doğruluktan ve sa
mimiyetten ayrılarak, mahkemeyi hatalı bir 
salâhiyetsizlik kararma sevketmek istediği tes-
bit ve kabul edilmiştir. 

Fakat yine mazbatada ifade edildiği gibi 
meslek için, meslekî bir inzibati cezayı, istil
zam eden kötü bir hareket olarak bu hareket
lerin istilzam ettiği cezayı da, meslekî hüküm
lere göre görmüş ve çekmiştir. Binaenaleyh 
.daha önce seçim mazbatası Büyük Meclisin ka
rarına iktiran etmiş olan ve mebusluk sıfatı 
bu süratle tekemmül eylemiş bulunan herhangi 

[1] 54 sayılı basmayazı tutanağın sanundadır. 
[2] 58 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 

tîLEN İŞLER 

I bir arkadaşın bu karardan sonra mebusluğu sı
fatının düşmesini badi olacak kanuni hüküm
lerle işaret edilen efalden birisinin mürtekibi 
olduğu ve ondan sonra katileşmiş bir mahkeme 
hükmü karşısında bulunmadıkça mebusluk sı
fatına dokunulamıyacağı tabiîdir. 

Ancak benim, Komisyondan sormak istedi
ğim nokta bu zatın mebusluk sıfatına vâki ola
cak kararın nefsine tesir ikâ etme bakımından 
değil, bunu mümasil işlerde gelecek günlerde 
l esiri olabilir düşüncesiyle bir noktanın aydın
latılmasını istemekten ibarettir. O da şudur: 
«Yabancı Devletin hukuk müşavirliği veya 
umumi vekili olmak dahi bu meslek mensupla
rının kanuni görev ve yetkileri içerisine girer.» 

Arkadaşlar; Avukatlık, evet girer; fakat hu
kuk müşavirliği kaydını mutlak olarak alırsak, 
vehleten anlaşılacak mâna, yabancı bir Devletin 
resmî bir hukuk müşavirliğini kabul etmek gi
bi bir telâkkiye de tâbi tutulabilir. Halbuki ge
rek Anayasanın, gerek Seçim Kanununun belli 
olan maddelerinde, yabncı Devletlerin resmî * 

I hizmetini kabul etmek, zaten seçilmeye mâni 
I olduğu gibi, seçildikten ve mebusluğu kabul 
I edildikten sonra böyle bir halin bulunduğu sa

bit olursa, mebusluk sıfatının düşmesini icabet-
tirecek efali maniadan sayılmıştır. Onun için 
Anaysa Komisyonu sözcüsü bu ifade ile neyi 
kasdettiklerini iyice belirtmelidirler. 

ANAYASA Ko. SÖZCÜSÜ ALİ RIZA TÜ
REL (Konya) — Süreyya örgeevren arkadaşı
ma, bu noktanın açıklanmasına sebebiyet ver
dikleri için teşekkür ederim. 

İfademizin umumi siyakından anlaşılacağı 
gibi avukatlık ve hukuk müşavirliği yapmak, 
bu meslek mensuplarının görev ve yetkileri da
hilindedir. Derken bir ecnebi Devletin bura
daki mümessilinin veyahut müessesesinin huku
kî istişarelerini yapeağı bir makam, bir merci 
kastedilmiştir. Kastımız, hiç şüphesiz, burada
ki ihtilaflı işlerini halledecek ve kendisiyle hu
kukî istişarelerde bulunulacak bir adam de
mektir. Böyle bir adamın o ecnebi. Devletin res
mî vazifesini kabul etmiş bir adam olacağını 
Anayasa Komisyonumuz asla düşünmemiş ve 
böyle bir fikirle noktai nazarını serdetmemiştir. 

I BAŞKAN — M-asbtaclaki kaydın ecnebi -bir 
! Devletin hukuk müşavirliğini yapmak mânasına 
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değil, istişarî mhiyette olduğunu komisyon söz
cüsü söylemişlerdir, zapta da bu suretle geç
miştir. 

Başka söz istiyen var mı? 
Rapor hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Raporu reyinize arzediyorum. Kabul edenler 

işaret buyursunlar... Etmiyenler... Rapor kabul 
edilmiştir. 

. Gündemde görüşülecek başka birşey yoktur. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,85 

>>•-<< 



T. B. İT. U. Basımevi 



S. Sayısı: 54 
Niksar'ın Çalca Köyünden Hâmitoğlu Öıfıer Arslan'ın 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 3) 

T. C. 
Başbakanhk 

Yazı işleri ve Sicil Müdürlüğü 25 . VII . 1946 
Özel No. 4 - 3468 

G. No. 6 -1894 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adam öldürmekten suçlu Hâmitoğlu 1310 doğumlu Ömer Arslan'm Ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Ordu Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanuni işlemin Büyük 
Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 18 . VII . 1946 tarihli ve 202/58 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtay m 14 . I I I . 1945 tarihli ve 693/459 - 306 sayılı ilâmı ile bu işe 
ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
§. Saraçoğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 27 . XII . 1946 

Esas No. 3/3 
Karra No. 4 

Yüksek Başkanlığa 

1941 yılının Nisan ayının ikinci günü tütün 
kaçırdıkları esnada kendilerine tesadüf ederek 
bu fiillerinden dolayı karakola götürmek isti-
yen Niksarm Çamiçi Jandarma Karakolu erle
rinden Süleyman Aydemir'i, kaçakçılık suçu
nu gizlemek ve yakalanmamalarını temin ey
lemek maksadiyle suç ortağı Sabri öztürk, Sa
lih Korkmaz ve ibrahim Korkmaz ile müştere
ken boğarak öldürmekten suçlu Niksar'ın Çal
ca köyünden Paşaoğullarmdan Hâmitoğlu 1310 
doğumlu Ömer Arslan'm ölüm cezasına çarptı
rılmasına dair Yargıtay Birinci Dairesinden çı
kan 14 . III . 1945 tarih ve 693 esas 459 karar 
sayılı ilâm Başbakanlığın 25 Temmuz 1946 ta
rih ve 1896 - 6/4 - 3468 sayılı tezkeresiyle bir
likte Komisyonumuza havale Duyurulması üze

rine bu işe ait dâva dosyası tetkik edildi. 
Adı geçen Ömer Arslan'm suç ortaklariyle 

birlikte tütün kaçakçılığı yaptıkları sırada va
ziyetlerinden şüphelenen jandarma eri Süley
man Aydemir'i işledikleri suçun iz ve delille
rini ortadan kaldırmak için elinden tüfeğini 
alarak belinden çıkardıkları kayışını boynuna 
dolayıp süreklemek suretiyle dereye götürdük
leri ve zorla suyun dibine bastırıp öldürdük
leri mahkemece sabit görülerek verilen mahkû
miyet kararında Sabri öztürk ile Ömer Arslan'
ın ölüm cezasına çarptırılmasına ve Salih Kork
maz'm yaşından dolayı otuz sene ağır hapis ce-
zasiyle hükümlenmesine ve öldüğü anlaşılan 
İbrahim Korkmaz hakkında kamu dâvasının 
düşmesine dair hüküm Yargıtayca tetkik edile-
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rek Sabvi ve Salih haklarındaki hükümlerin 
onanmasına karar verilerek Sabri öztürk hak
kındaki ölüm cezası Büyük Millet Meclisince 
14 . VII . 1944 tarihinde onanarak 6 . VIII . 
1944 talihinde infaz edilmiş ve Ömer Arslaıı 
hakkında aklî haletin tetkiki noktasından vâki 
bozma üzerine yeniden yapılan duruşma sonun
da mumaileyhin aklî haletinde ceza mesuliyeti
ni ortadan kaldıracak veya azaltacak bir ma
luliyet olmadığı salahiyetli merci tarafından ve
rilen rapor münderecatmdan anlaşılarak bu fi
ili diğer şetikleriyle beraber işlediği yukarıda 
arzedilen hükümdeki delillerle sabit görülerek 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 9 
ucu bendi gereğince ölüm cezasına çarptırıldığı 
anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan görüşme sonunda 
sanık Ömer Arslan'a hükmedilen ölüm cezası
nın hafifletilmesini veya değiştirilmesini mucip 
bir hal görülmediğinden bu cezanın yerine ge

tirilmesin* Anayasa'nm 26 neı maddesi hükmü 
uyarınca karar verilmesinin Kamutayın Yüce 
tasvibine sunulması'oybirliğiyle karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis
yonu Başkanı 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Afyon 
II. Bozca 

İmzada bulu
namadı 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kayseri 
R. öz soy 

Sözcü 
Kırşehir 

S. Kuruthıoğlu 
Afyon 

H. Vinçer 

Kâtip 
Manisa 

K. Coşkunoğlu 
Antalya 

N. Aksoy 

Denizli 
N. Küçüha 

Konya 
// . Karagülle Dr 

İsparta 
R. Güllü 

Erzincan 
A. Fırat 

Rize 
#. .4. Dilenire 

» • • - < < 

( S. Sayısı : 54 ) 



S. Sayısı: 58 
Tutanakları İnceleme Komisyonunun İstanbnl Millet 

vekili Salomon Adato hakkındaki raporuna dair 
Anayasa Komisyonu raporu (5/53) 

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tutnaklann înce. Komisyonu 

Karar Na. 5/53 
Esas No. 63 

29 . XI . 1946 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekilliğine seçilen Salamon 
Adato hakkında Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına sunulup komisyonumuza tevdi 
olunan muhtelif tarihli dilekçelerle Salamon 
Adato 'mm 1926 tarihindenberi Ruslara hizmet 
ettiği, Türk aleyhtarı olduğu, Ruslarla Türk va
tandaşları arasında çıkan hukuki bir ihtilâfta 
suiniyet ve maksadı mahsusla Türk mahkemele
rinin salâhiyetsizliğini iddia ederek dâvanın 
Rus mahkemelerinde görülmesi lâzımgeldiği te
zini ileri sürdüğü ve bu yoldaki iddialarından 
dolayı da İstanbul Barosunca meslekten müeb-
beden tardına karâr verildiği ve fakat itirazı 
üzerine merciince yapılan tetkikat sonunda mü
ebbet tart kararının muvakkat tart cezasına 
tebdil olunduğu bir dâvada iki tarafın da ve
kâletini alarak iki taraflı hareket ettiği mahke
meleri ve yargıtayımızı küçük görmek gibi 
serkeşliklerde bulunduğu ve kendisinin bütün 
bu halleri musevi vatandaşları son derecede 
müteessir ettiği bildirilmesi üzerine iş komisyo
numuza havale edilmiş ve ad çekme ile mese
lenin incelenmesi 5 numaralı Hazırlama Komis
yonuna tevdi olunmuştur. 

Mezkûr komisyonca yapılan incelemede: Sa
lamon Adaton'un seçim tutanağının Büyük 
Millet Meclisinin 12 . VIII . 1946 tarihli oturu
munda onandığı anlaşılmış ve İçtüzüğün ikinci 
bölümünün ihtiva ettiği hükümlere göre tuta-
nnğı Kamutayca onanmış olan Milletvekilleri 
hakkında vâki şikâyetlerin tetkikine Hazırla
ma ve İnceleme Komisyonlarının yetkili bulun
madığı ve tutanağı onanmış bir Milletvekiline 

bir sarahat mevcut olmadığından bu suretle 
vâki şikâyetlerin tetkikine Komisyonun kendi
sini yetkili görmediği ve bu iş hakkında gereken 
muamelenin yapılması için dosyanın Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına iadesi lâzımgeleceği ka
rarına varılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 
5 numaralı Hazırlama Komisyonunun vardığı ka
rar tasvip olunarak işin İnceleme Komisyonu 
yetkisi dışında kaldığına ve tutanağı onanmış 
olan bir milletvekili hakkında vâki şikâyetlerin 
İnceleme ve Hazırlama Komisyonunca tetkika ve 
karara bağlanmasına İçtüzük'ün bir kaydı mah
susu ihtiva etmediğine göre evrakın yetkili ko
misyona tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa 
iadesine ittifakla karar verildi. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İsparta Kırşehir Urfa 

Kemal Turan 8. Kurutluoğlu M. E. Tekeli 
Afyon K. 

Hasan Dinçer 
Ankara 

F. öymen 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
İçel 

R. Koraltan A. 
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Alptoğan 

Niğde 
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Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Salamon Adato hak
kında bazı iddia ve şikâyetleri havi olarak Yük
sek Başkanlığınıza sunulup, Tutanakları İncele
me Komisyonuna havale buyurulan dilekçeler 
üzerine adıgeçen Komisyonca yapılan inceleme 
ve görüşmeler sonunda: Salamon Adato 'mm 
seçim tutanağının Büyük Millet Meclisince 12 
Ağustos 1946 tarihli birleşimde onanmış olduğu 
ve tutanağı onanmış bir milletvekili hakkında 
yapılan itiraz ve şikâyetlerin İnceleme Komis
yonunca tetkikiyle bir karara bağlanabilece
ğine dair İçtüzük'te bir sarahat bulunmadığı 
cihetle, kendisini bu işte karar vermeğe yetkili 
görmeyen Komisyonun Yüksek Başkanlığınıza 
takdime ittifakla karar verdiği evrak Komis
yonumuza havale buyurulmakla mesele tetkik 
ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, bu iş hakkındaki görüşleri
ni bildirmeden önce, İstanbul Milletvekili Sa
lamon Adato'ya yönetilen iddiaların ve seçime 
karşı ileri sürülen itiraz ve şikâyetlerin bir hu
lâsasını yapmağı, bunlarla birlikte, resmi 
mercilerden edinilen bilgileri de arz etmek su
retiyle durumu aydınlatmayı, varılacak netice 
hakkında' daha iyi bir kanaat edinmeğe yar
dım edeceği düşüncesiyle, lüzumlu ve faideli 
bulmuştur. 

I 
1. — İstanbul, Beyoğlu'nda İbrahim Bey 

Zade Lütfü Barış'ta, eski Beyoğlu Muhtarla
rından ismail Hakkı Koçak, Şilepçi Sadıkoğlu 
Arslan ve yine İstanbul'da, Beyoğlu'nda Üze-
yir As imzalariyle Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan dilekçelerde, hulâsa olarak: 
Salamon Adato 'nun uzun yıllardanberi Sovyetler 
Birliği Dış Ticaret Mümessilliğinin ve Ticaret 
Banakasmın Umumi Vekili olduğu, Türk va-
tandaşlariyle bu müesseseler arasında çıkan bir 
ihtilâfta mahkemelerimizin salâhiyetsizliği ve 
dâvaya' bakmağa Sovyet mahkemelerinin sala
hiyetli olduğu iddiasını ileri sürdüğü, bu hare
ket tarzından dolayı İstanbul Barosunca mes

lekten müebbeden tardına karar verildiği, fakat 
itirazı üzerine, itiraz merciinin bu cezayı çok 
ağır bularak, kendisinin baro meclisi önünde 
tevbih edilmesine karar verdiği, mahkemeleri
mizle Yargıtay'ı küçük görmek gibi serkeşlik
lerde bulunduğu, bir dâvada iki hasım tara
fın da vekâletini alarak, iki taraflı hareket 
ettiği Musevi Cemiyeti İdare Heyetine haber 
vermeden ve bu heyetin kararını almadan, kendi
sinin yakın dostu ve iş ortağı olan cemiyet baş
kanı ile anlaşarak İstanbul Milletvekilliğine 
namzetliğini koyduğu ve bütün bu hallerinden 
dolayı, Milletvekilliğine seçilmiş olmasının muse-
vi vatandaşlarımızı son derece müteessir ettiği 
iddia olunmuş ve hiç bir veçhile itimat telkin et-
miyen böyle bir vatandaşın Büyük Millet Mec
lisinde yeri olmıyacağı mütalâası ileri sürül
müştür. 

2. — Tutanakları İnceleme Komisyonunca, 
resmî mercilerden istihsal edilen malûmat, Sala
mon Adato'nun bu iddialar karşısındaki duru
munu şu şeklide aydınlatmaktadır: 

A - İstanbul Savcılığının yazısına göre : 
a) Salamon Adato'nun mahkemelerimizle 

Yargıtayı küçük görmek gibi hareketlerde bu
lunduğu hakkında Savcılığa hiç bir ihbar ve 
müracaat olmamıştır; 

b) Kendisinin yabancı emellerine hizmette 
bulunduğuna dair İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünde hiç bir malûmat olmadığı gibi bu zat hak
kında Müdürlükte herhangi bir dosya da yok
tur. 

c) İstanbul'daki Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri Ticaret Mümessilliği ile Salamon Ada
to arasındaki hukuki vaziyeti ve hizmet müna
sebetini gösteren dört vekâletnamenin tasdikli 
örnekleri İstanbul Savcılığından gönderlmiştir. 
Bunlardan Beyoğlu Beşinci Noterliğince tanzim 
olunan 31 Mayıs 1933 ve 23 Kânunusani 1935 
tarihli iki Vekâletname, Sovyet Ticaret Mümes
silliği ile Dış Ticaret Bankasının « Başkasını 
tevkile mezun umumi vekil olan » Avukat Isak 

/ n n . .. 
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Sages tarafından, bu müesseselerle ölü Ali Vas-
fi mirasçıları ve istanbul'da îbrahimzajde Lûtfi 
ve Kemal Nasi Şirketi arasında, tstanbul Dör
düncü Hukuk ve Birinci Ticaret Mahkemelerin
de cereyan eden 45 000 liralık tazminat ve 
190 000 liralık alacak dâvalarında müessesele
rin hukukunu müdafaa etmek üzere'Avukat 
Salamon Adatonun bilvekâle tevkil edildiğini 
göstermekte ve Beyoğlu Altıncı Noterliğince 
hazırlanmış olan 6 Şubat ve 29 Mart tarihli di
ğer iki Vekâletnamede, İzmir'de İhracat Taciri 
Hakkı Şeşbeş tarafından açılan dâva dosyasiyle, 
İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesi ile diğer 
mahkemeler nezdinde mümessilliğin menfaatla-
rinin müdafaası için Starosum ve Liroff imza-
lariyle doğrudan doğruya bu mümessillikçe 
Avukat Salamon Adato'ya Vekâlet verildiğini 
natık bulunmaktadır. 

Bu dört vekâletname ile verilen vekâletler 
hep muayyen ihtilâflar hakkında olması itiba
riyle hususi birer vekâlet mahiyeti taşır. 

B) İstanbul Barosu Başkanlığından Sala
mon Adato'nun sicil dosyasından çıkarılıp bildi
rilen malûmata göre: 

Avukat Arpacıoğlu Nikolay tarafından Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Dış Ticaret. Mümes
silliğine karşı İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 
Mahkemesinde bilvekâle açılan Kuruçeşme kö
mür depoları dâvasında, bu müessesenin vekili 
sıfatiyle Avukat Salamon Adato, verdiği lâyiha
da, Türkiye Hükümeti ile Sovyet Rusya arasın
da münakit 13 . III . 1927 ve 29 . VII . 1931 ta
rihli muahedeler mucibince: Müekkilinin dış ti
caret inhisarını elinde bulunduran ve hükümran
lık hakkını haiz olan Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliğinin'mümessili vaziyetinde bulundu
ğundan bahsile, müessese aleyhine açüan davar
larda husumetin, Sovyet Rusya Devletine müte
veccih olduğu ve bu bakımdan, hususi şahıslarla 
yabancı bir devlet arasında tekevvün «den dâva
ların taraflardan, olan yabancı devlet mahkeme
lerinde bakılması,, Devletler Hukuku kaideleri 
icabından bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Baro İnzibat Meclisi, bu keyfiyeti 2,. III . 
1933 tarihinde haber alarak işe el koymuş? ve 
yaptığı inceleme ve soruşturma sonunda Avu* 
kat Salamon Adato'nun, «çok açık olan muahede. 
metnine, meslekî âdap ve ahlâk üe telif olunan 
mıyacak veçhüe, kendiliğinden' bir {Akit) ke
limesi ilâve ederek ahitnameyi maksadım elde 

etmeğe, yarıyacak, §ekle sokmak ve böylece- mak« 
kemeyi zühul, ye- hataya düşürmeğe <jaJlymk su
retiyle âzami suiniyet göHtt*rdiği ve mümasil hây 
disede Yargıtay'm kararı üzerine, Asliye, l$ah-
kemesinin noktai nazarını tınlamak için tecri|b©*< 
ye giriştiği anlaşılmış've bu hareket, baroca 
Devletin hakimiyet; ye kaza hakkım tahdit ve 
taksire cüretkârhk> sayılarak!; kem i idinin- istan
bul Barosundaki kaydının müebbedeıı silinmesine* 
27 . V I . 1933 tarihinde,oybirliği^ kararyve-
rilmjştdr. 

Salamon Adato'nun?bn kenara itiıazi tizerinej 
tetkik mereii olan Ağır Ceza Mahkemesi yerine, 
mahkemelerin tatili dolayısiyle, nöbetçi olanı 
İkinci Asliye Ceza Mahkemesi, mücerret doğru
luktan ve samimiyetten ayrılmasını ve îttaokeıae-
yi hatalı bir salâhiyetsizlik kararına se vtoataıefe 
istemesini, avukatın müebbeden avukatlıktan 
çıkarılmasını gerekli kılacak derecede şiddetli 
bir cezanın tatbikına müsait görmemiş ve inzibat 
meclisinin kararını kaldırarak, Salamon Adato'
nun İnzibat Meclisi huzurunda tevbih erimesi
ne oybirliğiyle karar verilmiştir. 

II 

Resmî makamlardan elde edilen - malûmatın. 
ışığı altında, İstanbul Milletvekili Salamon Adar 
to'nun durumu böylece tesbit olunduktan sonra*. 
Komisyonumuz, ilk önce, bu işteki vazife ve 
salâhiyetinin hududunu tâyin zaruretini duy
muştur. Filhakika umumi ve mücerret olarak 
bir Milletvekilinin bu vazifede kalıp kalanuya-, 
cağının tâyini bahis mevzuu olduğu zaman, bu
nun tetkik mercileri, hale ve işin mahiyetine, 
göre, Tutanakları İnceleme Komisyonu, Kar
ma Komisyonu veya Kamutayın yeniden ku
racağı. veyahut işi havale edeceği bir komisyon
dan olmak gerektir. Bu düşüncelerle Korniş,-, 
yonumuz, evrakm kendisine havale, edilmiş.: ol
masını, Tutanakları İnceleme Komisyonunun, 
yetkisizlik karar.1. üzerine ortaya çıkan ve 
Anayasa' ile içtüzük hükümlerini ilgilendirjen 
bir hukuki meselenin halli bahis» mevzuu,,olma
sından . .ileri. geldiği mânasında ,ainuş, ye, incele? • 
melerini. İçtüzük'ün 22 nçi .maddesi gereğince 
bu mebde&an hareket, ederek, yapmıştır. Karşı
sında, bulunduğumuz hukuki-? < mesele,, tutanağı t 
Büyük.Millet Meclisince tasdik edilmiş, olan bir 
MiUetıvekilioJn, tastik keyfiyetinden sonra or-



taya çıkan bazı şikâyet ve itirazlar üzerine, 
Milletvekilliği sıfatının yeniden bahis mevzuu 
olup olamıyac ağını tâyin meselesidir. 

Böyle bir vaziyette iki ihtimal düşünüle
bilir : 

1. — Alâkalı Milletvekilinin tasdik edilmiş 
olan tutanağı hakkında yeniden incelemeler 
yapılması ve Mecliste ikinci bir müzakere açıl
ması; 

2. — Anayasanın 27 nci maddesinde derpiş 
olunan Milletvekilliğinden düşürme makaniz-
masıııın harekete getirilmesi. 

1. Komisyonumuz, prensip olarak, seçim 
tutanaklar] hakkında Meclise verilen kararların 
kesin olduğu ve bir milletvekilinin tutanağı 
kabul ve 1 asdik edildikten sonra, artık bunun 
aleyhine hiçbir itirazın dinlenemiyeceği, yani, 
ne seçimin muteberiyeti, ne de Milletvekillik 
vasıfları meselesinin bahis ve tartışma konusu 
yapılamayacağı ve hattâ, herhangi bir sebeple 
Tutauaklaı ı İnceleme Komisyonunun veya Mec
lisin zamanında ıttılaına gelmemiş olan şikâyet 
ve itirazların tasdikten sonra ortaya çıkması 
halinde, bunların verilmiş olan karardan dö
nülmesini icabettirmiyeceği ve tasdik ile ikti
sap edilen hakka tesiri olamıyacağı kanaatin
dedir. Bu netice, Meclis müzakerelerinin cid
diyeti ve Meclis kararlarının otoritesi bakımın
dan zaruri olduğu gibi, bu kararlarla iktisap 
edilmiş olan hukuki vaziyetlerde istikrar bulun
ması icap edeceği yolundaki içtimai menfaat 
ve mâdelet düşüncesinden mülhem hukuki esasa 
dayanır. 

Bazı memleketler mevzuatının ve ilim içti
hatlarının bu yolda açıkça hallettiği bu mesele
nin Anayasa ve içtüzük'ümüzde meskût kal
mış olması, aksi ihtimali mümkün kılmaktan 
ziyade, yukarıdaki düşünceleri kuvvetlendirir 
zannmdayız. 

Filhakika, Seçim Kanunumuzun 29 ncu mad
desi ve Yüksek Meclisin 306 numaralı kararı 
gereğince, Milletvekilliği sıfatı, seçim bi-
tipte reylerin en çoğunun bir zat üzerinde 
toplandığı anda taayyün eder. O andan iti
baren, o zat, tutanağının Meclisçe onanması şar-
tiy'.e mukayyet olarak, Milletvekilliğine mah
sus bütün kanuni hak ve salâhiyetlere sahip ol
muştur. Tutanağının onanmasından önce andi-
çer, bütün müzakere ve kararlara iştirak eder, 
oy verir, hattâ kanun teklif edebilir. Tutana

ğın Meclisçe reddi, infisahı bir şartın tahakku
ku mahiyetinde bir hâdise olup, bu hâdisenin 
vukuuna kadar devam eden bu geçici hukuki du
rum, tutanağın onanmasiyle katileşir, Istikrar-
bulur. Ve devamlı bir mahiyet alır. Artık bundan 
sonra Milletvekilliğinin reddi değil, kaldırılması 
ihtimali bahis mevzu olabilir, ki bu kadar ağır bir 
netice doğurabilmek için de çok açık kanun 
hükümlerinin mevcut olmasına kati ihtiyaç ve 
zaruret vardır. 

2. Nitekim Anayasamız, bilindiği gibi, 27 n-
ci maddesinde Milletvekilliği sıfatının kaldırıl
masını gerekli kılan halleri açık olarak ve tahdidi 
bir şekilde belirtmiştir. 

Burada mühim olan nokta, Milletvekilliği 
sıfatını kaldıran hallerin, 12 nci maddede ya
zılı Milletvekili seçilmeğe mâni haller çerçeve
sinden daha dar bir çerçeve içinde mütalâa 
edilmiş olması keyfiyetidir. Yani, Milletvekili 
seçilmeğe mâni hallerin hepsi değil, bunlardan 
yalnız bir kısmı, Milletvekilliğini kaldırabilir. 
Normal olarak, Milletvekili seçilmeğe mâni hal
leri hepsinin, Milletvekilliği sırasında ortaya 
çıkmaları halinde, bu sıfatın kalkmasını gerekli 
kılması lâzım gelirdi. Nitekim yabancı mevzu
atın bazıları bu sistemi kabul etmiştir. Anayasa
mızın bu bahiste çok kıskanç davranmış olması 
keyfiyeti, Milletvekilliği sıfatını kaldırmak 
hâdisesini son derece ağır saymış ve ona göre 
dar ve tahdidi sebebler koyarak bu neticeyi 
çok vahim hallere hasr ve tahdit etmek istemiş 
olduğu düşüncesiyle izah olunabilir. 

in 
Tutanağı Büyük Millet Meclisince tasdik 

edilmiş olan bir Milletvekili hakkında sonradan 
ortaya çıkan birtakım itirazlar ve şikâyetler 
üzerine, o Milletvekilinin seçim ehliyeti ve tu
tanağı üzerinde yeniden incelemeler yapılması, 
VÖ verilmiş olan tasdik kararından dönülerek 
yeniden müzakereler açılması ihtimali bahis 
mevzuu olduğu için, Komisyonumuz; Cumhuri
yet tarihinde ilk defa ortaya çıkmış olan bu 
prensip meselesi üzerinde, taşıdığı büyük önem> 
le mütenasip olarak durmağı vazife saymış ve 
kanun hükümleri, hukuk kaideleri, ilim içti
hatları ve yabancı memleketlerdeki mevzuat 
üzerinde geniş incelemeler yapmak suretiyle, 
meseleyi ilk önce mücerret ve gayrişahsi olarak 



mûtaİâa etmeği ve ancak ondan sonra, bu mü
talâaları tetkiki kendisine verilen müşahhas 
hâdiseye nakil ve tatbik etmeyi lüzumlu ve fa-
ideli bulmuştur. 

Bu raporda, herkesçe bilinen birtakım hu
kuk esaslarının ve kanun hükümlerinin olduk
ça geniş tahlillere tâbi tutulması, varılacak ne
ticenin gelecek için (emsal teşkil edecek) hu
susi bir önem taşımasından ileri gelmiştir. 

Yukarıda arzolunan mütalâalara dayanarak 
Komisyonumuz şu neticelere varmıştır: 

1. — Tutanakların tasdikmdan sonra ortaya 
çıkmış olan şikâyetler üzerine, tutanak hakkın
da yeniden müzakere açılamaz: « Üzerine seçim
den gerek önce; gerekse sonra suç atılmış olan 
bir Milletvekilinin, Kamutayın kararı olmadık
ça sorgulanmıyacağı ... » hakkındaki Anayasa
nın on yedinci maddesi Milletvekilliği dokunul
mazlığının Kamutay karariyle kaldırılmasını 
mümkün kıldığı için, icabında bu yoldan yü
rünerek ve yine Anayasanın 27 nci maddesi 
hükümleri tatbik olunarak, tutanakların tasdi-
kına dair olan karara dönülememesi yüzünden 
doğabilecek mahzur, Milletvekilliğinin kaldı
rılması usulü ile önlenmiş olur. 

2. — Bu usul ile önlenemiyecek bazı mah
zurların ender olarak ortaya çıkması ihtimali 
düşünülebilir. Fakat bu mahzurlar, bir Millet
vekilini Milletvekilliği sıfatından mahrum et
mek gibi ağır bir muamelenin mümkün, fakat 
güç olması ve ancak, katî, muayyen ve mah
dut sebeplere dayanması zarureti ile bir arada 
mütalâa olunursa, netice, onanmış olan tuta
nakların bir daha münakaşa mevzuu olmaması 
lâzımgeleceği yolundaki esasın mahfuz kalması 
lehinde tecelli eder. 

Anayasamızda bu görüşe uygun hükümleri 
içine almış bulunmaktadır. 

3. — Buraya kadar olan umumi şekildeki 
mâruzâtımız İstanbul Milletvekili Salomon Ada-
to'nun şikâyet konusu olan durumuna tatbik 
edilince, ortada kendisinin Milletvekili sıfatın
dan herhangi bir şekilde mahrum edilmesini ge
rekli kılacak kanuni ve hukuki bir sebep ol
madığı neticesine varılır. 

Filhakika, bu Milletvekili hakkında ileri 
sürülen şikâyetlerden resmî malûmatın teyit et

tiği kısımlar, kendisinin Milletvekilliği sıfatı
nın kalkmasını veya düşmesini gerektirecek 
sebeplerden olmadığı, gibi-yukarda ileri sürdü
ğümüz prensip mütalâaları biran için bir tarafa 
bırakılsa bile kabul edilmiş - seçim tutanağının 
reddini icabettirecek kanuni hallerden de sa
yılmaz. Çünkü: 

a) Memleketimizde avukatlık, ancak, Türk 
vatandaşlarının yapabileceği mesleklerden ol
duğuna göre, bir yabancı Devlet resmî mües
sesesinin memleketimiz mahkemelerinde veya 
resmî dairelerindeki nizalı ve ihtilaflı işlerini 
takip etmek için o yabancı Devletin hukuk mü
şaviri veya umumi vekili olmak dahi bu mes
lek mensuplarının kanuni görev ve yetkileri 
içine girer. 

Kaldı ki, yukarda arzolunduğu gibi, dos
yada, Salomon Adato 'nun Sovyetler Birliği Dış 
Ticaret Mümessiliğinin Umumi Vekili olduğunu 
gösterir bir malûmata da rastlanmamaktadır. 

b) Kendisinin bir dâvada mahkemelerimi
zin yetkisizliğini ve bu dâvanın Sovyet mah-
kemeelrinde görülmesi lâzımgeieceğini iddia et
mesi, bu iddianın ileri sürülüşündeki hareket 
tarzı bakımından hiç şüphesiz meslekî bir suç
tur. Bu suç da, Avukatlık Kanununun koy
duğu usule göre ve o kanunun yetkili tanıdığı 
merci tarafından kullanılan takdir ölçüsü da
hilinde bir ceza ile karşılanmış ve bu suretle 
mesele kapanmıştır. 

Binaenaleyh", Komisyonumuz yukarıdaki se
beplere dayanarak, Salomon Adato'nun Mil
letvekilliğinin kaldırılmasını gerektirecek kanu
ni ve hukuki hiçbir sebep olmadığı kanautın-
dadır. 

Kamutay'm tasviplerine arzolunmak üzere, 
dosyanın bu mütalâa ile Yüksek Başkanlığa su
nulmasına oy birliği ile karar verildi. 

Anayasa Komis
yonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Ankara Konya Ankara 
/. Ezgü A.R. Türü H. O. Be kat a 
Balıkesir Çorum Erzincan 
K. Özalp Dr. M. Cantekin 8. Sağıroğlu 
İstanbul Kırklareli Rize 

F. H. Demirelli N. A. Kansu F. Sinmen 
Samsun Tekirdağ 
H. Çakır F. öztrak 

( S. Sayısı: 58) 




