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ÖZET 

Lozan Barış Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı boyunca ortaya çı-

kan ya da çözümsüz kalan çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümü için 

karma hakem mahkemelerinin kurulmasını öngörmüştür. Bu mahke-

meler, tarafsız devlet vatandaşlarından seçilen bir başkan ile taraf dev-

letlerin birer temsilcisinden oluşmuştur. Lozan Antlaşması’nda mah-

kemelerin yargı yetkisi, diğer barış antlaşmalarından farklı düzenlen-

miş ve belirli konularla sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada uluslararası 

hukuk tarihinde önemli bir yargı yolu olarak 1925-1938 yılları ara-

sında İstanbul’da faaliyet gösteren mahkemelerden Türk-Fransız, 

Türk-İngiliz, Türk-İtalyan ve Türk-Romen karma hakem mahkeme-

lerinin birer kararı incelenerek, Lozan sonrasında sürdürülen bir hu-

kuki mücadeleye ışık tutulması amaçlanmıştır. 
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AN EVALUATION OF THE DECISIONS OF THE MIXED 

ARBITRAL TRIBUNALS ESTABLISHED AFTER TREATY OF 

LAUSANNE 

ABSTRACT 

The establishment of the mixed arbitral tribunals for the resolu-

tion of various legal disputes that arose or remained unresolved dur-

ing the World War I was adopted by the Treaty of Lausanne. These 

tribunals consisted of two arbiters chosen by the respective govern-

ments and a presiding judge chosen from a neutral state. The juris-

diction of the mixed arbitral tribunals was regulated and limited to the 

by the Treaty of Lausanne differently from others. This study aims to 

analyse the decisions of Turkish-French, Anglo-Turkish, Turkish-Ital-

ian and Turkish-Romanian mixed arbitral tribunals worked in Istan-

bul between 1925 and 1938 and enlighten one of the legal struggles 

after Lausanne. 

Keywords: Mixed Arbitral Tribunals, Treaty of Lausanne, Prop-

erty, Rights and Interests, Contracts, History Of International Law. 
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GİRİŞ 

Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, siyasi ve ekonomik çöküşün 

yanında, geriye sonuca bağlan(a)mamış hukuki uyuşmazlıklar da kal-

mıştır. Milli Mücadele’nin başarısı, siyasi açıdan tam bağımsızlık ve 

milli egemenlik ilkeleri ışığında yeni bir devletin kurulmasını sağlar-

ken; Lozan Barış Antlaşması, yeni kurulan devletin uluslararası hukuk 

açısından eşit ve bağımsız niteliğinin dayanağı olmuştur. Ancak bu sü-

reçte uzun yıllar süren savaş koşullarının yarattığı hukuki belirsizlik-

ler, çözüm beklemeye devam etmiştir. Sonuçta çözüm için başvurul-

masına karar verilen yol, Lozan Barış Antlaşması’yla kurulacak karma 

hakem mahkemeleri olarak belirlenmiştir. 

Bu konu, Lozan Barış Antlaşması’nın “Ekonomik Hükümler”in 5. 

Kesimi’nde “Karma Hakem Mahkemesi” başlığı altında 92.-98. mad-

delerde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümler, karma hakem mahke-

melerinin kuruluşunu ve çalışma usulünü belirlerken; Antlaşma’nın 

çeşitli maddelerinde de hangi uyuşmazlıklar hakkında hakem mahke-

melerine başvurulacağı ifade edilmiştir. Buna göre, Lozan Barış Ant-

laşması’nda karma hakem mahkemelerine ilişkin hususlar, iki kısımda 

karşımıza çıkmaktadır. İlki, “Ekonomik Hükümler” kısmında üç fasıl 

altında çeşitli hükümlerde; ikincisi ise “Genel Hükümler” kısmında iki 

maddededir: 

- Mallar, Haklar ve Çıkarlar 

- Sözleşmeler ve Zamanaşımları 

- Sınai, Edebi ve Güzel Sanatlar Mülkiyeti 

- Genel Hükümler (md. 137, 138) 

Bu doğrultuda belirli konularla sınırlı şekilde yetkili kılınan mah-

kemelerin çalışma yeri Antlaşma’da İstanbul olarak kararlaştırılmış 

(md. 93); Çemberlitaş’taki eski Maarif Nezareti binası Emlak Maliye 

İdaresi’nden kiralanarak, mahkemeler ve kalem örgütleri yerleşmiş-

tir. Lozan Antlaşması gereğince bu mahkemelerin, Antlaşma’nın yü-

rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde oluşturulması 
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planlanmışsa da; çeşitli nedenlerle mahkemelerin kuruluşu gecik-

meye uğramıştır.
1
 

Bu çalışmaya kaynak olarak esas itibarıyla dönemin önemli hukuk 

dergileri (Darülfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, Hukuki Bilgiler 

Mecmuası, İstanbul Barosu Mecmuası) seçilmiştir. Zira söz konusu 

dergilerde, Türk hükümeti tarafından mahkemelerde görevlendirilen 

temsilci ve katiplerden bazıları tarafından mahkeme kararları hak-

kında gerek tercüme, gerek yorum ve eleştiri niteliğinde yazılar ya-

yımlanmış; bu yazıların, karma hakem mahkemeleri açısından önemli 

bilgi kaynağı niteliği arzettiği görülmüştür. 

Bu doğrultuda Türk-İngiliz, Türk-Fransız, Türk-İtalyan ve Türk-

Romen hakem mahkemelerine ait birer karar örneği, davanın taraf-

ları, dava konusu, izlenen usul ve sonuç açısından incelenmeye ve yo-

rumlanmaya çalışılacaktır. 

I. Türk-Fransız Karma Hakem Mahkemesi 

Lozan Barış Antlaşması’nın öngördüğü karma hakem mahkeme-

lerinden ilk kurulan Türk-Fransız Karma Hakem Mahkemesi olmuş; 

3 Aralık 1925 tarihinde başladığı çalışmalarını yoğun iş yükünden do-

layı 1935’e kadar sürdürmüştür.
2
 

Başkan Hollandalı Asser, Türk hakim Osman Bey, Fransız hakim 

Serruys’dan oluşan mahkemenin incelediği davalardan biri, Fransız 

vatandaşı David Karabetyan tarafından, sahibi olduğu “Asri Kimya-

hane” firmasıyla ilgili olarak Türkiye aleyhine açılmıştır. Söz konusu 

firma, 12 Kasım 1923 tarihinden 15 Mayıs 1925 tarihine kadar Türk 

hükümeti tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Davacı David Kara-

betyan, bu işlemin Lozan Antlaşması’nın hükümlerine aykırı oldu-

ğunu ileri sürerek, uğradığı maddi ve manevi zararın giderilmesi için 

 

1
 Emin Ali, “Lozan Ahidnamesine Göre: Muhtelit Hakem Mahkemeleri”, Hukuki Bil-

giler Mecmuası, Kanunuevvel 1926, Sene 1, Numara 4, s. 192; M. Cemil Bilsel, Lo-

zan, C II, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1998, s. 486. 

2
 Bilsel, a.g.e., s. 486. 
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Türk hükümeti tarafından hakkaniyete uygun bir tazminat ödenme-

sini talep etmiştir.
3
 

Türk hükümeti tarafından verilen cevap dilekçesinde, bu davanın 

karma hakem mahkemelerinin yetkisi dışında bulunduğu ileri sürül-

müştür. Zira Lozan Barış Antlaşması’nın 58. maddesine göre, bir kısmı 

Antlaşma’nın imzalanmasından, bir kısmı Antlaşma’nın yürürlüğe gi-

rişinden sonra alınmış tedbirlerle ilgili açılacak davalar, karma hakem 

mahkemesinin yetkisi dışında bırakılmıştır. Türk hükümeti, buna da-

yanarak mahkemenin yetkili olmadığına karar verilmesini ve davanın 

reddini talep etmiştir.
4
 

Fransız hükümeti ajanı ise, Lozan Antlaşması’nın 137. maddesi 

doğrultusunda mahkemenin yetkili olduğunu kabul etmesi gerekti-

ğini ileri sürerken; davacı David Karabetyan da, dilekçesinde Lozan 

Antlaşması’nın 58. maddesinin 2. fıkrası ile 70. maddesine dayanarak 

mahkemenin yetkili olduğuna hükmedilmesi gerektiğini belirtmiştir.
5
 

Hazırlanan Usul-i Muhakeme Nizamnamesi’ne göre sürdürülen 

yazılı aşamadan sonra, 2 Eylül 1926 tarihinde gerçekleştirilen açık cel-

sede gerek davacı David Karabetyan tarafından yapılan açıklama, ge-

rek Türk hükümetinin ajanı Kemal Atıf Bey ile Fransız hükümeti ajanı 

tarafından ileri sürülen görüş ile talepler değerlendirilmiş ve dava, ka-

rara bağlanmıştır.
6
 Buna göre, söz konusu işletmenin kapatılma ka-

rarı, İstanbul’daki işgal kuvvetleri tarafından doğrudan doğruya veya 

onların onayıyla alınmış kararlardan olmadığından, Fransız hükümeti 

ajanı tarafından ileri sürülen Lozan Antlaşması’nın 137. maddesinin 

2. fıkrasının uygulanması gerektiği yönündeki görüşün kabul edile-

meyeceği belirtilmiştir. Ancak davacının söz konusu ticarî işletmesi, 

Lozan Antlaşması’nın 65. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Müttefik Dev-

 

3
 A.F., “Türk-Fransız Muhtelit Mahkemesi”, Hukuki Bilgiler Mecmuası, C 1, S 3, s. 

168. 

4
 A.F., a.g.m., s. 168, 169. 

5
 A.F., a.g.m., s. 169. 

6
 A.F., a.g.m., s. 169. 
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letler tebaası olan kişilere ait olup Antlaşma’nın yürürlüğe girdiği ta-

rihte Türk kalacak arazi üzerinde mevcut mallar, haklar ve çıkarlar 

arasında kabul edilebilecektir. Dolayısıyla söz konusu maddede mal-

lar, haklar ve çıkarların “derhal” iade edilmesi ve bunlarla ilgili uyuş-

mazlıkların karma hakem mahkemelerinde görülmesi öngörüldüğü 

için, bu açıdan bir değerlendirme yapılmalıdır.
7
 

Diğer taraftan, söz konusu ticari işletmeyle ilgili belgelerin tesci-

linde Türk hükümetinin yarattığı gecikmeden dolayı 17 Mayıs 1925 

tarihine kadar davacı işletmesinden yararlanmaktan mahrum bırakıl-

mıştır. Davacının bu süre için tazminat talep etmeye hakkı bulunma-

dığına; bununla beraber Türkiye Sıhhiye Vekaleti’ne sunmuş olduğu 

evrakları ve tescil talebiyle ilgili açıklayıcı ve tamamlayıcı bir bilgi ver-

mesi, davalının da Sıhhiye Dairesi’ndeki incelemenin zorunlu niteli-

ğini ve bu nedenle işletmenin 17 Mayıs 1925’den önce açılmasının 

mümkün olmadığını, sonuçta söz konusu incelemenin uzamasının 

haklı olduğunu ispat etmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu doğrul-

tuda Usul-i Muhakeme Nizamnamesi’ne dayanarak, kararını sonra-

dan sunmak hakkını saklı tutmuştur.
8
 

Görüldüğü üzere, Lozan Antlaşması’nın “mallar, haklar ve çıkar-

lar” başlığı altındaki hükümlerin ancak mevcut bulunan bir malın, 

hakkın veya çıkarın, aynen ve bulunduğu şekilde iadesini sağlamaya 

yönelik olduğu fikri ve bundan doğan zarar talebine yer olmadığı gö-

rüşü, bu kararla farklı bir yoruma kavuşmuştur. Buna göre, Türk-

Fransız Karma Hakem Mahkemesi tarafından 65. maddedeki “der-

hal” ifadesinden sebepsiz olarak bir mal veya hakkın “derhal” iade 

edilmemesi halinde, iade etmeyen devletin zararı tazmin yükümlülü-

ğüyle karşı karşıya kalabileceği kabul edilmiştir.
9
 Dolayısıyla bu ka-

rarla, sonraki davalar açısından da bir ilke belirlenmiştir. 

 

7
 A.F., a.g.m., s. 169. 

8
 A.F., a.g.m., s. 170. 

9
 A.F., a.g.m., s. 170. 
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II. Türk-İngiliz Karma Hakem Mahkemesi 

19 Nisan 1926 tarihinde kurulan Türk-İngiliz Karma Hakem 

Mahkemesi, 19 Nisan 1932’ye kadar görev yapmış ve 558 adet karar 

vermiştir.
10

 Mahkemenin başkanı Danimarkalı Hammerich, Türk ha-

kimi Memduh Bey, İngiliz hakim Grimston’dan oluşmuş şekilde ver-

diği kararlardan biri, Ahmet Emin Bey’in Malta’ya sürgün edilmesiyle 

ilgili olup, İngiltere’den tazminat talebine ilişkindir. 

Ahmet Emin Bey, 19 Mart 1920 tarihinde İstanbul Kadıköy’deki 

ikametgâhında İngiliz işgal kuvvetleri tarafından tutuklanarak 

Malta’ya sürgüne gönderilmiş; söz konusu tutuklama ve Malta’da ge-

çirdiği 20 aylık sürgün nedeniyle İngiltere’den tazminat talep etmiştir. 

Tazminat miktarı, İstanbul’da kalan ailesinin geçimi için 400, sahibi 

ve başyazarı olduğu gazetesinin faaliyetlerinin kesintiye uğraması ne-

deniyle 2000, manevi zararının tazmini için de 3000 İngiliz lirası ola-

rak belirlenmiştir.
11

 Davalı İngiltere tarafından verilen cevap dilekçe-

sinde mahkemenin yetkisizliği ileri sürülerek, davacının talebinin 

reddi istenmiştir. 

Tarafların sundukları dilekçelerin incelenmesiyle tamamlanan ya-

zılı aşamanın ardından, 9 Haziran 1927 tarihli açık celsede davacı ve-

kili Muslihiddin Adil Bey ile İngiliz hükümeti ajanı Owen-Wells ve 

Türk hükümeti ajanı Vasfi Raşit Bey dinlenmiştir.
12

 Davacıya göre, 

Lozan Antlaşması’nın 137. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Türk teba-

ası, İstanbul’u işgal eden devletlerin memurları ve askeri kuvvetleri 

tarafından alınan tedbirler sonucunda uğradığı zararlardan dolayı 

karma hakem mahkemelerine başvuru hakkına sahiptir.
13

 Ancak söz 

 

10
 Bilsel, a.g.e., s. 486. 

11
 “Adli Şuun-Türk-İngiliz Muhtelit Hakem Mahkemesi Mukarreratı: Malta Menfile-

rinin İngiltere Hükümetinden Davası”, İstanbul Barosu Dergisi, Sene 1, S 10, s. 596, 

597; Suad Hayri, “Lozan Muahedenamesinin 92.ve 96. Maddeleriyle Teşkil Olunan 

Muhtelit Hakem Mahkemelerinin Mukarreratından Malta Davası”, Darülfünun Hu-

kuk Fakültesi Mecmuası, Eylül 1927, C 5, S 32, s. 931. 

12
 Adli Şuun, s. 596. 

13
 Suad Hayri, a.g.m., s. 931. 
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konusu tutuklama işleminin, Antlaşma’nın karşılıklı feragati düzenle-

yen 58. maddesinin kapsamına girip girmediği tartışma konusu yapı-

labilecektir. Şöyle ki, Lozan Antlaşması’nın 58. maddesi uyarınca ta-

raflar, savaş eylemlerinden doğacak bütün sorumluluklar hakkında 

esas itibariyle “1 Ağustos 1914 tarihiyle Antlaşmanın yürürlüğe girdiği 

tarih arasında geçen süre içinde gerek savaş eylemlerinden, gerek el 

koyma, alıkoyma, tasarruf veya müsadere gibi tedbirlerden” doğacak 

zararlara ilişkin her türlü nakdî talepte bulunmaktan karşılıklı feragat 

etmişlerdir. Dolayısıyla Ahmet Emin Bey’in Mütareke döneminde tu-

tuklanması ve sürgün edilmesinin, savaş eylemleri ya da istisnai ted-

birlerden sayılıp sayılmayacağı bu açıdan önem arz etmektedir. 

Davacının iddiasına göre, 58. madde, savaş eylemleri, el koyma, 

alıkoyma, tasarruf veya müsadereye ilişkin tedbirleri kapsamakta, sür-

gün ve tutuklama, bu gibi tedbirlerin dışında kalmaktadır. Ancak 

mahkeme, 58. maddenin savaş eylemlerini “Antlaşmanın yürürlük ta-

rihine kadar alınan her türlü istisnaî tedbir” olarak tanımladığını, sa-

vaş halinin barış antlaşmasının akdine kadar sürdüğünü, bu açıdan 

tutuklama ve sürgünün de savaş eylemlerinden sayılarak, Mütareke 

döneminde gerçekleşmesinin bir fark yaratmadığını kabul etmiştir.
14

 

Diğer taraftan, Lozan Antlaşması’nın ekonomik hükümlerine ilişkin 3. 

kısmı incelendiğinde, davacının talebini doğrulayacak hiçbir hükme 

rastlanmadığı belirtilirken; 137. maddenin amacının da, 58. madde ile 

kabul edilmiş olan genel ilkenin uygulamasını özel bir alanda teyit et-

mekten ibaret olduğu vurgulanmıştır.
15

 

137. maddenin 1. fıkrası, Müttefik Devletler ya da memurları aley-

hine söz konusu nedenlerden doğacak her türlü zarara ilişkin talebi 

kesin bir şekilde yasaklarken, aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan 

“…diğer bütün talepleri…” ifadesinin, kişilere karşı yöneltilecek talep-

ler hakkında olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla 2. fıkradaki istisnanın, 

tazminat talebine yönelik davaların devletler aleyhine değil, söz ko-

 

14
 Adli Şuun, s. 597; Suad Hayri, a.g.m., s. 932. 

15
 Adli Şuun, s. 598. 
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nusu kararlardan yararlanmış gerçek ve tüzel kişiler aleyhine açılabi-

leceği şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Nitekim mahkeme, “Tür-

kiye Yeşilköy Boraks Şirketi” davasında da söz konusu maddeyi ben-

zer şekilde yorumlayarak uygulamış olup, yerleşik içtihat bu yönde 

oluşmuştur.
16

 

Sonuçta, davacı Ahmet Emin Bey’in Lozan Antlaşması’nın 137. 

maddesine dayanarak İngiltere hükümeti aleyhine açtığı davada mah-

keme, Antlaşma’nın bu talepleri kabul etmeyi emreden herhangi bir 

hükmüne rastlanmadığından yetkisizlik kararı vermiştir.
17

 Ancak ka-

rar, mahkeme başkanı ve İngiliz hakimin kararıyla sağlanan oy çoklu-

ğuyla verilmiş; Memduh Bey, karşı oy yazısında, “30 Ekim 1918 tarihli 

Mütareke’den sonra İstanbul’u işgal eden devletlerden biri tarafından 

sivil bir gazeteci olan davacının şahsına yönelik bir tedbir söz konusu-

dur. Ancak bu tedbir, ne bir savaş tedbiri, ne de müsadere ya da el 

koyma olarak kabul edilemeyeceğinden, 58. maddenin 1. fıkrası 

hükmü altında değerlendirilmeyecektir. Söz konusu tedbir, 137. mad-

denin 1. fıkrasında sayılan ve özel kişilerin malları, hakları ve çıkarla-

rına yönelik emir ve kararları oluşturan tedbirlerden de değildir. Ant-

laşma’nın hiçbir maddesi, davacının mahkemeye arz ettiği olaya dair 

talebini özel bir şekilde karşılamamaktadır. Bununla beraber, 137. 

maddenin 2. fıkrasıyla, Türk tebaası lehine, aynı maddenin 1. fıkra-

sıyla hariç bırakılanlar dışında, İstanbul’daki işgal makamlarının çı-

kardığı emir ve kararlardan doğan şikâyetlerini karma hakem mahke-

mesine götürebilmelerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Konfe-

rans sırasında İsmet Paşa’nın bu konudaki beyanlarıyla Türkiye hü-

kümetinin İstanbul’u işgal etmiş bulunan Müttefik Devletler hükü-

 

16
 Adli Şuun, s. 598; Mehmed Osman, “Türk-İtalyan Muhtelit Hakem Mahkemesinin 

Müesses İçtihad ile Telifine İmkan Olmayan Bir Kararı”, Darülfünun Hukuk Fakül-

tesi Mecmuası, Şubat 1928, Sene 6, S 3, s. 1037. 

17
 Adli Şuun, s. 598, 599. 
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metlerine karşı başarı sağladığı bilinmektedir” şeklinde açıklama ya-

parak, Karma Hakem Mahkemesinin yetkili olduğu yönünde oy kul-

lanmıştır.
18

 

Görüldüğü üzere, karma hakem mahkemeleri, yetki ve görevleri 

Lozan Antlaşması ile kesin bir şekilde sınırlandırılmış olduğundan, su-

nulan her olayda Antlaşma hükümlerinin açıkça kesin yetki verip ver-

mediğini araştırmak mecburiyetinde olmuştur. Nitekim söz konusu 

kararda da, mahkemenin taraf devletlerin bütün istisnai eylem ve ka-

rarları hakkında serbest bir şekilde hüküm vermeye yetkili olmadığı 

vurgulanarak, sürgün edilen vatandaşların aleyhine bir sonuca ulaşıl-

mıştır. Dolayısıyla Antlaşma’da dayanılan esaslar, ihlal edilen hakların 

teminine ve uğranılan zararın tazmini için yeterli olmamıştır.
19

 

III. Türk-İtalyan Karma Hakem Mahkemesi 

19 Nisan 1926 tarihinde kurulan Türk-İtalyan Karma Hakem 

Mahkemesi, 16 Aralık 1930 tarihine kadar faaliyetini sürdürmüş ve 64 

adet karar vermiştir.
20

 Başkan Hammerich, Türk hakim Memduh Bey 

ve İtalyan hakim Nepira(?)’dan oluşan mahkemenin verdiği kararlar 

arasında İtalyan şirketi Tommaso Della Grazia Şirketi ile Türk hükü-

metinin karşılıklı açtıkları iki ayrı dava da bulunmaktadır. Söz konusu 

davalar, tarafların talebi üzerine mahkeme tarafından birleştirilerek 

karara bağlanmıştır.
21

 

Dava konusu, 1917 yılında İzmir’de kurulan bir satım sözleşme-

sine dayanmakla birlikte, Mütareke döneminde gerçekleşen bazı iş-

lemleri de kapsamaktadır. 1917 yılında İzmir valisi Rahmi Bey, tütün 

piyasası 100-200 kuruş iken, 45 kuruş gibi çok daha düşük bir bedel 

teklif ederek, söz konusu şirketi tütünlerini Hükümete satmaya zorla-

mış; sonuçta 22,998 Türk lirası karşılığında şirketle vali arasında bir 

satım sözleşmesi kurularak, tütünler teslim edilmiş ve ödeme yapılmış-

 

18
 Suad Hayri, a.g.m., s. 929, 930. 

19
 Adli Şuun, s. 597; Suad Hayri, a.g.m., s. 928. 

20
 Bilsel, a.g.e., s. 486. 

21
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1031. 



 LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI SONRASI KURULAN KARMA 

HAKEM MAHKEMELERİNİN KARARLARINA İLİŞKİN 

BİR DEĞERLENDİRME 

2029 

 

tır. Ancak şirket, Mütareke’den sonra bir savaş tedbirine maruz kaldı-

ğını, satım sözleşmesinin valinin tehdidiyle zorla kurulduğunu belir-

terek, sattığı tütünlerden 1068 balyayı 1920 yılında İtalyan işgal kuv-

vetlerinin yardımıyla cebren geri almıştır.
22

 

Türk hükümeti, açtığı davada İtalyan kuvvetlerinin müdahale-

siyle İstanbul’da Reji depolarından alınan tütünlerden dolayı uğradığı 

35,235 liralık zararın şirket tarafından tazminini talep etmekte
23

; bu 

noktada Lozan Antlaşması’nın 137. maddesinin 2. fıkrasına dayan-

maktadır. Lozan Antlaşması’nın 137. maddesinin 1. fıkrasına göre, iş-

gal kuvvetlerinin emir ve kararlarından dolayı, bu makamlara veya 

bunların mensup oldukları devletler aleyhine dava açılamaz. Nitekim 

Türkiye, İtalyan makamlarına veya İtalyan hükümetine dava açma-

dığı gibi, emir veya kararın iptalini de talep etmemiştir. Hükümet, sa-

dece bir karardan veya emirden dolayı uğranılan zararın tazmini tale-

bini Karma Hakem Mahkemesine sunmuştur. 

137. maddenin 2. fıkrası uyarınca bu emir ve kararlardan doğan 

bir zarara yönelik bütün talepler, yani bu makam ve devletler aleyhine 

olmayan diğer talepler, karma hakem mahkemelerine sunulacaktır. 2. 

fıkradaki istisnadan bu çeşit davaların devlet aleyhine değil, bu karar-

lardan yararlanmış gerçek ve tüzel kişiler aleyhine olduğu anlaşılmak-

tadır. Türkiye de, bir şirkete karşı dava açtığı için, karma hakem mah-

kemesi bu davada tam yetkilidir.
24

 137. maddenin 2. fıkrası, yetki ko-

nusunda son derece açık bir dayanak sağlarken, mahkeme, söz ko-

nusu hükmü 58. maddeyle birlikte değerlendirerek, Türk davasını 

reddetmiştir. Şöyle ki; mahkeme, yetkili olduğuna hükmettiği bir me-

selede, 58. maddeyi dikkate alarak, Türk hükümetinin dava konu-

sunu bir el koyma bedelinin talebi olarak değerlendirmiş ve 137. 

 

22
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1031; Âli (Mütercimi), “Türkiye Hükümeti-Tommaso 

Della Grazia ve Şürekası ve Tommaso Della Grazia ve Şürekası-Türkiye Hükümeti 

Davaları Hakkında Türk-İtalyan Muhtelit Hakem Mahkemesinden 25 Kanunusani 

1928 Tarihinde Sadır Olan İlam Sureti”, Darülfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

Şubat 1928, Sene 6, S 3, s. 1023, 1024. 

23
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1031. 

24
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1037. 
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madde uyarınca yetkili olduğu bir konuyu kendi eliyle yetkisi dışında 

çıkarmıştır. Oysa bedelin ödenmesi ya da zararın tazmini el koyandan 

değil; bundan gayrimeşru bir şekilde yararlanan şirketten talep edil-

mektedir.
25

 

Diğer taraftan, 137. maddenin 2. fıkrası, devletlerin ibrası ilkesine 

aykırı olmayıp, birinci fıkrasından sadece devlet aleyhine dava açıla-

mayacağı anlaşılırken, ikinci fıkrada esas itibarıyla, kişiler aleyhine ku-

rulu bir istisna niteliği bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece yetki kap-

samı sınırlanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, esasen İtalya’yı veya 

emri veren makamları dava etmediğine göre, 58. madde dikkate alı-

narak verilen karar yerinde değildir. Çünkü mahkeme, devletin kişi 

aleyhine açtığı bir davayı reddetmiş; üstelik bu kararı yerleşik içtihat-

larını göz ardı ederek verirken, sebep ve dayanaklarını da açıklama-

mıştır.
26

 

Şirketin Türkiye’ye karşı açtığı dava ise, Mütareke sırasındaki bazı 

işlemlerle ilişkili olarak açılmıştır. Şöyle ki şirket, Mütareke döne-

minde bir kısmını geri almayı başardığı tütünleri bulabilmek için har-

cadığı 10,646 lira arama masrafıyla, söz konusu mallardan geri almayı 

başaramadıklarının Türk hükümeti tarafından tasfiye olunduğu iddi-

asıyla tasfiye bedeli olarak ayrıca 20,124 liranın ödenmesini talep et-

miştir.
27

 Bu doğrultuda şirket, dava açarken sözleşmeden hiç bahset-

meden, geri alma talebiyle bir dava açmış; mahkeme ise, davaya 1917 

yılında davacı şirketle İzmir valisi arasında kurulmuş ve devam eden 

bir sözleşme olarak el koymuştur. Ancak mahkeme, sonradan karar 

verirken şirketin iddiasını benimseyerek, 65. ve 66. maddeleri uygu-

lamış ve yanlışa düşmüştür. Sözleşme ile Türk hükümetine ait olan 

tütünler hakkında, yine Türk hükümeti tarafından bir el koyma veya 

 

25
 Âli, a.g.m., s. 1026. Bir başka davada, Türk vatandaşı Reşid Suad Bey tarafından 

tütünlerine el koyan İngiliz hükümeti aleyhine açılan davada, davalıdan tasfiye olu-

nan tütünlerin bedeli de istenmiştir. Mahkeme, tasfiyenin kanuna uygun gerçekleştiği 

ve tütünlerin mevcut olmadığı gerekçesiyle, yetkisizlik kararı vermiştir. Mehmed Os-

man, a.g.m., s. 1038-1039. 

26
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1039-1041. 

27
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1031. 
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tasfiye olduğu varsayımıyla hareket edilmiştir. Oysaki el koyma ve tas-

fiye, ancak düşman malları hakkında söz konusu olabilmektedir.
28

 

Mahkeme, bu davada davalı Türk hükümetinin 78. maddenin 2. 

fıkrasına dayanarak yaptığı yetkisizlik itirazını ve mahkemenin re’sen 

dikkate almakta olduğu 82. maddenin 2. fıkrasına dayanarak yaptığı 

itirazı incelemiş ve iki itirazı da reddetmiştir. Oysa Mehmed Osman’a 

göre, bu iki fıkraya ilişkin mahkemenin verdiği red kararının hiçbir 

şekilde karma hakem mahkemesini meselede yetkili kılmayacağı açık-

tır.
29

 Şöyle ki, 78. madde kapsamına karma hakem mahkemelerinin 

yetkisine giren sözleşmeler, savaştan önce kurulmuş, ancak sözleşme 

taraflarının sonradan düşman oldukları durumlar girmektedir. 2. fık-

raya göre, tarafların birbirlerine düşman olmalarına rağmen, aynı ül-

kede bulunarak fiilen şahıs ve mallarına serbestçe tasarruf etmiş ol-

dukları ispatlanırsa, 1. fıkra gereğince incelenmesi karma hakem mah-

kemelerine ait olan böyle bir sözleşme, bu takdirde genel mahkeme-

lere intikal edecektir.
30

 

Mahkemenin re’sen dikkate aldığı 82. maddenin 2. fıkrası çerçe-

vesinde yapılan itirazın reddi de, karma hakem mahkemesine yetki 

vermemektedir. Yani bir kimse, genel mahkemelerin yetkisine itiraz 

ederek, söz konusu 2. fıkra uyarınca şahsına ve malına serbestçe tasar-

ruf edemediğini ispat etmesi halinde de olumlu bir sonuca varamaz. 

Çünkü savaş sırasında kurulan bu çeşit sözleşmelerin başka bir ince-

lenme mevkii yoktur. Ama buna rağmen, 82. maddenin 2. fıkrasındaki 

şartın incelenmemesi nedeniyle mahkemenin kendini yetkili görmesi, 

hatalı olup, aynı metin uyarınca meselede genel mahkemeler yetkili-

dir.
31

 Sonuçta mahkeme, Türk hükümetinin davasında 137. madde-

nin 2. fıkrası uyarınca yetkisi içindeyken, bu madde yerine 58. mad-

deye göre yetkisinden uzaklaşmasına rağmen, davada kendisini yetkili 

görmüş; diğer taraftan şirketin davasında, sözleşme de olsa, sırf bir 

 

28
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1044-1049; Âli, a.g.m., s. 1026-1027. 

29
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1045; Âli, a.g.m., s. 1026. 

30
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1045. 

31
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1046. 
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istisnai önlem veya geri alma veya tasfiye niteliğinde de olsa, dava ko-

nusu esas olarak yetkisi dışındayken kendisini yetkili görmüştür. An-

cak her şekilde adalet tesis edilmemiş; davaların her ikisi de reddedil-

miştir.
32

 

Şirketin davasında, geri aldığı tütünleri arama masrafları için ta-

lep ettiği 10,646 liranın reddedilmesi, Antlaşma hükümlerine uygun-

dur. Gerçekten geri alınan mallar, bulundukları şekilde, tazminatsız 

olarak iade edilecektir. Ancak şirketin geri almayı başaramadığı tütün-

ler hakkındaki talebin reddinde dayanılan gerekçe eksik ve hatalıdır. 

Şirketin buna ilişkin talebi, “tütünlerin tasfiye edilmiş olması olabilir” 

iddiasıyla 20,124 lira tahmin ve takdir olunan tasfiye bedelinin öden-

mesidir. Ancak Türk hükümetinin tasfiye bedeli ödemekle yükümlü 

tutulabilmesi için kural olarak tasfiye edilen malların mevcut olması, 

yani tütünlerin varlığı gerekir. Yani tütünler halen mevcut bulun-

mazsa, tasfiye bedeli istenemez. Oysa ilamda Türk hükümetinin 

borçlu olmaması, tütünlerin mevcut olmamasından değil, bunların 

tasfiye edilmemiş ve tasfiye bedelinin takdirine şartların uygun olma-

mış olmasına dayandırılmıştır. Bir başka deyişle, mal bulunsun ya da 

bulunmasın, tasfiyenin ispatı, bedelinin ödenmesi için yeterlidir. Do-

layısıyla tütünlerin tasfiyesine ilişkin iddianın reddi doğru olmakla be-

raber, ret sebebi yanlıştır.
33

 

Mahkeme, 25 Ocak 1928 tarihinde Başkan ve İtalyan hakimin oy-

larıyla oy çokluğuyla verdiği kararla Türk hükümetinin ve şirketin 

karşılıklı davalarını reddetmiştir. Memduh Bey, yazdığı karşı oy ge-

rekçesinde, Birinci Dünya Savaşı sırasında İzmir’deki Tommaso Della 

Grazia Şirketi görevlilerinin savaşın devam ettiği sürece 78. maddenin 

son fıkrası uyarınca şahıs ve mallarına serbestçe tasarrufta bulunma-

ları ve şirketin her ne kadar rızasını sakatlayan unsurlara rağmen, söz-

leşmenin kurulmasından sonra stokta kalan mallarına serbestçe tasar-

ruf etmesi de, karma hakem mahkemesine başvurusunu haklı göster-

 

32
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1053. 

33
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1051, 1052; Âli, a.g.m., s. 1027-1028. 
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memektedir. Ayrıca şirketin sattığı tütünlerin büyük kısmını geri al-

makta başarılı olduğu, oysa 137. maddenin 2. ve 95. maddenin 1. fık-

raları gereğince, geri aldığı tütünler oranında Türk hükümetinin uğ-

radığı zararın tazmin edilmesinin adalete uygun olacağı şeklindeki 

karşı oy gerekçesini açıklamıştır.
34

 

Kararın çevirisini gerçekleştiren ve yayınlayan Mehmed Osman 

da, bu kararı fırsatçılar tarafından sözleşmeleri sağlam olmayan ya da 

akdedilme tarihi itibarıyla ya da başka bir sebeple karma hakem mah-

kemesine sunulamayan sözleşmeler hakkında bir malın, hakkın ya da 

çıkarın iadesi ya da geri verilmesi talebiyle, aslında Antlaşma gereğince 

genel mahkemelerin yetkili olacağı bir meseleyi karma hakem mahke-

meleri önüne getirebileceklerinin yolunu açtığı için eleştirmektedir. 

Yazar tarafından bu kararda mahkeme tarafından farkında olunma-

dan birbirine karıştırılan iki meselenin sonraki davalarda ayrı değer-

lendirilmesinin ümit edildiği belirtilmiştir. Sonuçta bir tarafta tütün-

lerini ve parasını kaybetmiş Türk Hükümeti, diğer tarafta hem tütün-

leri elde etmiş, hem parasını almış şirketin
35

 açtıkları davalar reddedi-

lirken, sonuçta karma hakem mahkemelerinin kuruluşuyla amaçla-

nan hakkaniyet ve adalet sağlanamamıştır. 

IV. Türk-Romen Karma Hakem Mahkemesi 

27 Nisan 1926 tarihinde kurulan Türk-Romen Karma Hakem 

Mahkemesi, 1 Temmuz 1929 tarihine kadar çalışmıştır.
36

 Bu çalış-

mada Romanya Harbiye Nezareti tarafından Türkiye aleyhine açılan 

bir dava incelenmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, özellikle 1916-

1918 yılları arasında Türkiye ile Müttefik ordularının Romanya arazi-

sinde gerçekleştirdikleri işgal sırasında aldıkları ve Türkiye’ye naklet-

tikleri bazı eşyalar hakkında Romanya Harbiye Nezareti, karma ha-

kem mahkemesine başvurarak iade edilmeleri talebiyle dava açmış ve 

 

34
 Âli, a.g.m., s. 1028-1030. 

35
 Mehmed Osman, a.g.m., s. 1049-1054. 

36
 Bilsel, a.g.e., s. 486. 
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hukuki dayanak olarak Lozan Antlaşması’nın 65.-67. maddelerini gös-

termiştir. Bunun yanı sıra, Türk kuvvetleri tarafından alınan ve Tür-

kiye’ye getirilen bazı eşyaları talep eden Kapon isimli kişi tarafından 

da benzer bir dava açılmıştır.
37

 

Romanya Harbiye Nezareti, söz konusu bölgenin özellikle askeri 

mühimmat açısından önemli olduğunu ve alınarak Türkiye’ye nakle-

dilen makine ile dokuz topun halen İstanbul’da bulunduğunu belir-

tirken, Romanya Elçiliği vasıtasıyla Türk hükümetine başvuruldu-

ğunu, fakat bir sonuç alınamadığını da vurgulamıştır.
38

 Türk temsilci-

liği, önce karma hakem mahkemesinin bu davayı görmeye yetkili olup 

olmadığını değerlendirmiş ve cevap dilekçesinde yetkisizlik iddiasında 

bulunmuştur. Şöyle ki davacı, talebini Lozan Antlaşması’nın 65. ve 67. 

maddelerine dayandırmaktaysa da, bu davaya sadece 67. maddenin 

uygulanması mümkündür. Kaldı ki, söz konusu maddeye dayanılarak 

ortaya konan talepler dahi, 70. madde kapsamında karma hakem 

mahkemelerinin yetkisi içinde değerlendirilmemektedir. Ayrıca 22 

Haziran 1923 tarihli Lozan Barış Konferansı görüşmesinden de taraf-

ların eşyalar hakkında arama ve iade taleplerini karma hakem mah-

kemelerinin yetkisi dışında bırakmak istediklerinin anlaşılabileceği be-

lirtilmiştir. Sonraki aşamada Türk ajanlarından Mustafa Naşit Bey, 

Romanya Harbiye Nezareti’nin dilekçelerindeki çelişkileri de ortaya 

koymuş; ilk dilekçelerinde 65.-67. maddelere dayandıklarını, Türk ta-

rafının eleştirisinden sonra verdikleri cevap dilekçesinde ise sadece 67. 

maddeye dayanmış olduklarına dikkat çekmiştir.
39

 

Lozan Barış Antlaşması’nda malların iadesi konusu, iki açıdan, ta-

lep edilen malların âkit devletler arazisinde öteden beri mevcut olması 

(md. 65) ya da savaşan devletlerden birinin arazisinde düşman tarafın 

orduları ve idaresi tarafından alınarak ülkesine nakledilmesi (md. 67) 

 

37
 “Türk-Romen Mahkeme-i Hakemiyesindeki Hadise”, Darülfünun Hukuk Fakül-

tesi Mecmuası, Haziran 1928, Sene 6, S 36, s. 1210-1213. 

38
 Türk-Romen Mahkeme-i Hakemiyesindeki Hadise, s. 1211. 

39
 Türk-Romen Mahkeme-i Hakemiyesindeki Hadise, s. 1215-1217, 1220. 
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şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla belirlenen malların iadesinin ger-

çekleşmesi, her iki maddenin de ortak amacı olmakla birlikte, 67. 

maddede arama konusu sürece dahil edilmiştir. Zira 65. maddeye da-

yanarak iade talebinde bulunan mal sahiplerinin mallarının nerede 

olduğunu bildikleri varsayılırken; menkul malları alınmış ve çok uzak 

yerlere nakledilmiş Balkan ülkeleri mensupları açısından böyle bir 

tahmin yürütmek mümkün olmadığından, malların aranması konusu 

özel olarak düzenlenmiştir. Bu açıdan 65. maddenin kendileri açısın-

dan yeterli gelmeyeceğini düşünen Romen heyetin Konferans sıra-

sında konunun ayrı bir madde halinde (67. madde) düzenlenmesini 

istemiş olduğu, dava sırasında Türk hükümeti tarafından zabıtlara atıf 

yapılarak belirtilmiştir.
40

 

26 Nisan 1928’de gerçekleşen açık celsede tefhim edilen kararın 

gerekçesi, bu çalışmada incelenen metinde tam olarak belirtilmemekle 

birlikte, kararın Başkan Turdot Shult ile Romen hakim Yunasko’nun 

oylarıyla oy çokluğuyla Türkiye aleyhinde verildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak kararda Romanya’nın asıl hukuki dayanağı olan 65. ve 67. mad-

delerin anlamının açık ve anlaşılır olduğu, bu durumda Konferans tu-

tanaklarına başvurulmasına gerek olmadığı özellikle ifade edilmiştir.
41

 

Türk genel temsilcisi Emin Ali Bey, karar okunduğunda, mahke-

menin Antlaşma’yla belirlenen yetki sınırını aştığını ifade ederken; 

Başkan ile Türk hakim Ahmet Reşit Bey arasında geçen tartışmanın 

da, benzer davalarla karşılaştırıldığında daha uzun ve şiddetli geçtiğini 

aktarmıştır. Ardından Türk temsilcilerin ne Romanya Harbiye Neza-

reti davasında, ne Kapon davasında, ne de bunlara benzer diğer Ro-

men davalarında esasa ilişkin herhangi bir incelemeye girişmeyecek-

leri yönündeki protestosunu bildirerek, Türk hakim Ahmet Reşit Bey 

ile birlikte salondan ayrıldıkları belirtilmiştir.
42
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 Türk-Romen Mahkeme-i Hakemiyesindeki Hadise, s. 1211, 1219, 1221. 

42
 Türk-Romen Mahkeme-i Hakemiyesindeki Hadise, s. 1211, 1224. 



2036 SEDA ÖRSTEN ESİRGEN  

 

Türk hakim Ahmet Reşit Bey’in kaleme aldığı karşı oy gerekçe-

sinde öncelikle 67. maddenin Antlaşma’ya konulmasının Romanya ta-

rafından talep edildiğini, Konferans sırasında Romanya’nın hazırla-

dığı karma hakem mahkemelerinin yetkili olacağı yönünde taslak 

madde teklifinin reddedildiği, izlenecek usulün hükümetlerin kendi 

aralarında sonuca bağlamaları şeklinde belirlendiği, karma hakem 

mahkemelerinin yetkisine giren işlerin belirtildiği 70. maddede de 67. 

maddeye değinilmediğini vurgulamıştır.
43

 

Ardından 65. maddede dava açma hakkının “düvel-i müttefika te-

baası” ifadesiyle sınırlandırılmış olduğunu, dolayısıyla bu hakkın an-

cak taraf devlet mensubu gerçek kişi, şirket, dernek ve kurumlara ait 

olduğunu, Romanya Harbiye Nezareti’nin bu hakka 65. maddeye 

göre sahip olmadığını ileri sürmüştür. Gerçekten 67. madde, başvuru 

açısından taraf devletler ile vatandaşlarını birlikte kapsarken, 65. 

madde ise sadece vatandaşlardan bahsetmiştir.
 
Bu doğrultuda, Ahmet 

Reşit Bey’in ortaya koyduğu değerlendirmelerin ve söz konusu mad-

delerin yorumunun diğer karma hakem mahkemelerinin içtihatla-

rıyla da örtüştüğü incelenen metinde ayrıca belirtilmektedir.
44

 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere, Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla başlayan 

barış süreci, Antlaşma hükümleri doğrultusunda bir yandan Musul ya 

da etabli sorunu gibi devletler arasındaki birbirinden farklı sorunların 

çözümüne; diğer yandan savaş döneminde ortaya çıkan çeşitli uyuş-

mazlıklarının giderilmesine yönelik girişimlere sahne olmuştur. Bu 

açıdan yeni kurulan Türk Devleti, bir yandan uluslararası hukukta 

önemli gelişmeleri takip ederken, diğer yandan görevlendirdiği ha-

kimlerle kurulan yeni bir yargı yolunda mücadele vermeye başlamış-

tır. Nitekim çalışma kapsamında incelenen dört karardan üçü Türkiye 

aleyhine verilirken, karma hakem mahkemelerinin üyesi bulunan 
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Türk hakimlerin yazdıkları karşı oy yazıları ve mahkeme heyetiyle ara-

larında ortaya çıkan görüş ayrılıkları, bu çabayı açıkça ortaya koymak-

tadır.  

Savaş ve Mütareke dönemine ait, konu ve nitelik açısından çeşitli-

lik arz eden çok sayıda hukuki uyuşmazlığın karma hakem mahkeme-

lerinde ele alındığı anlaşılmakla beraber, bu çalışma kapsamında ince-

lenen dört davada da yetkisizlik iddialarının ileri sürülmesi dikkat çek-

mektedir. Bu durum, elbette uzun yıllar savaşan devletlerin mahkeme 

önünde her türlü savunma usulüne başvurmak istemesiyle olduğu 

gibi, karma hakem mahkemelerinin yargı yetkisinin istisnaî statüsüyle 

de ilişkilendirilebilir. Karma hakem mahkemelerinin verdikleri karar-

lar incelendikçe, Türk hukuk tarihinin önemli bir dönemi farklı bir 

açıdan aydınlatılmış olacaktır.  
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