
DEVRE : I C I L T : 3 İÇTİMA SENESİ : m 

T. B. M. M. 

Gizli Celse Zabıtları 

14 Mart 1338 (1922) 

Münderecat 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 66:67 
2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 67 

Lâyihalar 
/. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Ka

nunu Lâyihası. 67:69 

Cilt : 18 

8 nci İnikat, 3 ncü Celse 



İ : 8 14 . 3 . 1338 C : 3 

SEKİZİNCİ İNİKAT 

14 Mart 1338 Salı 

Üçüncü Celse 

REİS : Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Mahmut Sait B. (Muş) 

REİS — Celse kuşat olundu. 
Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye kanun lâyihası 

müzakeratının hafi celsede icrası talep olunmakta
dır. 

(Celsei hafiyeye lüzum yoktur sesleri) 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim, esbabını izah 

edeyim, Celsei hafiyyeye lüzum var mı, yok mu? 
(Lüzum yoktur sesleri) 
NEBİL EFENDİ (Karahisarı Sahib) — Millet 

bilmelidir. Alenide söylenilmelidir. 

HALİM BEY (Çorum) — Efendim esbabını be
yan buyuracaklar. Bir kere dinleyelim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bir takririmiz 
var. Sebebini dinleyiniz de sonra reddediniz. (Gürül
tü).. Efendim, takririmizi izah etmiyelim mi, biç söz 
söylemiydim mi? 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Bila müzakere 
reye konur, kaide budur. Nizamname sarihtir. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Celseyi hafiye... 
REİS — Müsade buyurun efendim. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Usulü müzakere hak
kında söyliyeceğim. 

HAKKI HAMİ BEY (Sinop) — Arkadaşların 
temenniyatı nizamname tatbik edilsinden ibarettir. 
Nizamnamede sarahat vardır. Eğer tadil edilmişse 
diyeceğimiz yoktur. Fakat tadil edildiğinden habe
rimiz yoktur. Celsei hafiye teklif edildiği zaman, 
teklifi havi takrir bilâ müzakere reye konur. 

REİS — Efendyn esbabı mucibesini izah ediyor
lar. 

HAKKİ HAMİ BEY (Sinop) — Esbabı muci
besini yazmalı idi, nizamname sarihtir. 

CEMİL BEY (Kütahya) — Kanuni Esasının 
78 nci maddesinde diyor ki; celsei hafiyeler ya vükela
nın teklifi ile veya azadan 15 zatın teklifi ile olur 
(Bu da 15 zatın teklif iledir sesleri) 15 zat ile ise o za
man doğrudur. 

REİS — Efendim celsei hafiye akdini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Evvelâ zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTİ SABİK HÜLÂSASI 

YEDİNCİ İNİKAT 

13 Mart 1338 Pazartesi 
ÜÇÜNCÜ CELSE 

Celsenin açılışı 
Saat : 4.20 

İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendinin Ri
yasetlerinde inkat ederek; Heyeti Vekile Reisi Fevzi 
Paşa Hazretlerinin, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Be
yin Londra seyahati ile alâkalı zabıtların muvakka
ten tehiri neşri hakkındaki beyanatı ve mevzu üze
rindeki müzakeratı müteakip mezkûr zabıtların mu
vakkaten neşrinin tehiri kabul edildi. 

Erzurum Mebusu Salih Efendinin; Heyeti Vekile-
nin iskatına ve Mersin Mebusu Selâhaddin Beyin 
Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Beye ademi 
itimat beyanına dair takrirlerin ruznameye alınıp alın
maması reye vaz ve ekseriyetle red olundu. 

Mersin Mebusu Selâhaddin Bey ve rüfekasının; 
berrî, Bahrî, havaî sunufu muhtelifeî askeriye men-
subin, memurin ve zabıtana elbise ve teçhizat bedeli 
itasına dair teklifi kanunilerinin verilen takrirlerle 
birlikte Encümene havalesi ile Müdafaaî Milliye Ve
kili Kâzım Paşa Hazretlerinin teklifi kanunî hakkın
daki müstaceliyetle müzakeresi talebi kabul olundu. 

Mersin Mebusu Selâhaddin Beyin Hariciye En
cümeninden istifası okundu ve ıttıla hasıl oldu. 

1338 senesi bütçesini hazırlamak üzere Muvazene» 
Maliye Encümeni Müdürinin maaşının tezyidi hak
kındaki teklifin müzakeresi gelecek inikata bırakıl
dı. 

Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Bey hakkındaki 
Dördüncü Şube Mazbatası ve Hüsrev Sami Beyin 
müdafaanamesi kıraat olundu ve müzakeresinin baş-
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ka bir içtimaa taliki teklifi kabul olunarak celseye 
5.30'da nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Hasan Fehmi Muş 

Mahmut Sait 

REİS — Zaptı sabık hülasası hakkında mütalaa 
var mı?... Kabul edenler... Efmiyenler... Kabul edil
miştir. 

liyei mecbure emri esasını vermiş ve bu memleketler 
sırf vesaiti nakliyesi, vesaiti ziraiyesi olan halka tah-
mil edilmiştir. Yani bir sınıfa tahmil ediknişlöirk'j o 
sınıf memleketin hayatını idame eden sınıftır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Eziliyor, eziliyor. 
İSMET BEY (Devamla) — O sınıfki vesaiti mai

şeti yalınız o vasıtasıdır. O vasıtasından başka bir şey 
yoktur. İşte kanunun sebebi şevki bu mükellefiyetin 
yalınız bir sınıfa gayri kanuni bir surette tahmil edil
mesi ve ücreti nakliye verememek mecburiyetıi karşı
sında bırakılmasıdır. İşte ortadan şu mecburiyeti kal
dırmak, az çok eli'nde vesaiti olanların maişetini te
min etmek ve köylüyü de bu tahammül fersa teklif-
den kurtarmak için yapılacak çare rtedlir efendiler? 
Bunun çaresi bu mükellefiyeti bir sınıftan kaldırmak, 
bütün sınıfa, bütün halka teşmil ve tahmil etmekte
dir. Teşmil nasıl olabilir .efendim? Bu mükellefiyeti 
naikîiyei askeriye fiilen teşmil edilemez. Çünkü demin 
arz ettim, ancak elinde vesaiti olana fiilen teşmil edi
lebilir. Aniya, erbabı servet ortada kalıyor, âdeta 
vesaiti olan günâhı azîm işlemiş, (pek doğru sedaları) 

NECİB BEY (Ertuğrul) — Celseyi hafiyenin es
babını söyle. 

İSMET BEY (Devamla) — Bu mükellefiyeti kal
dırabilmek için bütçeye konulan tahsisat rakamları
nın karşısına varidat koymak lâzımdır. Yani o ra
kam orada hiç bir mana ifade etmiyor. Hükümet 
arzu etse dahi, nakliyatı ücretli olarak yapacağına 
söz verse dahi karşılığı yoktur, para yoktur. Bunu 
yapamaz. Şu halde mecburiyeti kaldırabilmek 'için 
bu mükellefiyeti nakde tahvil etmek ve hu parayı 
münhasıran bu vazifeye vermek lâzım gelir. Bu su
retle vesaiti züraiyede kurtarılmış olur. Bundan do
layı Hükümet bize bir mükellefiyel'i nakliyei askeriye 
kanunu getirdi bununla bir sınıf üzerindeki bârı azî-
mi tehvin etmek istedi. 

Muvazenei Maliye Encümeni bunu kabule neden 
mecbur oldu? Elbette bi'liyorduki o rakamların kar
şılığı yoktur. Karşılığı olmazsa bittabi Başkumandan
lığın emri devam edecek. Halbuki buna da imkân 
kalmayacak. Vesaiti nakliye bitecek, köylü de bitecek 

1. — MÜZAKERE 

1. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeıiye kanun lâ
yihası. 

REİS — Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
Buyurun İsmet Bey. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim kanunun he
yeti umumiyesi hakkında beyanatta bulunan arkadaş
larım kanunun aleyhinde bulundular. Halbuki biz 
kanunun esbabı mucibesini yazarken yalınız kanunun 
ehemmiyet ve müstaveliyetinden bahs ettik, sebebi 
şevkini gizledik. Bittabi kanunun hakiki sebebi şevki 
izah edilmeden rüfakai muhtereminin kanun leyhinde 
beyanı mütalaa etmelerine imkân yoktur. Bundan 
dolayı hafi celse teklifine mecbur kaklık. Çünki ba
zı rüfeka;. Müdafaai Milliye Bütçesinde ücreti nakliye 
olmak üzere tahsisatı kâfiye vardır. Hükümet bu
nunla nakliyatını ücretli olarak temin edebilir. Yeni 
bir mükellefiyet ihdasına lüzum yoktur mütalaasında 
bulundular. Halbuki tahsisat rakamdır. Bunların 
mukabillerinde varidat olmayınca bu rakamın sarf 
hususunda ne tesiri olabilir? Mükellefiyeti nakliyei 
askeriyenin sebebi şevki hali malidir. 1337 senesi 
Bütçesini bir sene tetkik ve münakaşa ettikten sonra, 
nihayet bir avans kanunu ile kapamağa nasıl mecbur 
olduk ve o avans kanunu üzerinde, yine hafi celse
lerden, hali malimizden ne kadar malûmâttar olduk-
sa, rüfakai muhtereme onu tekrar ettirmek istiyorlar. 
1337 senesinde vaziyeti maliyemiz bütün çıplaklığıle, 
bütün üryanlığile rüfakai muhteremeye arz edildi, 
yani varidatı umumiyemiz 1338 senesi için 35 milyon
dan ibarettir. Tahammül edeceğimiz, zaruri olarak 
tahammül edeceğimiz masarıfat ise 80 milyonu teca
vüz ediyor. 

LÜTFÜ BEY (Malatya) — Elbette eder. Nafıa 
daireleri, fktisat daireleri... 

ÎSMET BEY (Devamla) — Onları da ilga etti
ğimiz zaman Müdafaai Milliye Bütçesi 1338 tetkik 
encümeninim teklifi 60 milyon iken Muvazenei Ma
liye Encümeni en son inceleyerek * en son tetki katını 
yaparak 55'e indirmiştir. Varidat 35 milyondur. Hal
buki Başkumandanlık Kanuni ile Başkumandanlığa 
verilen salâhiyet üzerine Başkumandanlık vesaiti rîak-

1. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ve bu istiklâl mücahedemizin gayesine doğru gider
ken Hükümet, mazallah, fena bir vaziyete düşecek. 
Binaenaleyh bu kanunu sevk etmiş ve eneümeifliırüz 
de bu esbabı mueibeyi gayet muvafık bulmuştur. 
Efendiler bunlar a'lerii celsede söylenebilir. Fakat 
aleni celsede bunlar söylenebilmek için efendiler, hali 
mali, memleketin vaziyeti maliyesi şöyledir, bütçe
deki o ,80 milyonduk, 90 milyonluk tahsisat rakamla
rının karşılığı yoktur, dersek bütün cihan düşmanla-
rtmız bize ne derler? O 80, 90 milyonluk bütçelerimi
zin karşılığı yoktur. Havadır, efsanedir, diyecek olur
sak ne olur? Yalnız bumu söylemek için celseyi ha
fiye teklif ettik ve bu da hakkımızdır. Çünkü 10 gün 
evvel buna muttali olan rüfeka tekrar 10 gün sonra 
bu vaziyet üzerinde tamiki fikir etmeksizin, yani za
rarları, vaziyetleri tetkik etmeksizin teklif üzerinde 
reyi ve mütalaaaıt dermeyan edeceklerdir. Onun için 
mecbur olduk. Bundan sonra, isterseniz, celseyi ale
ni yaparsınız, celseyi hafiyeye lüzum yoktur. Bizim 
noktai nazarımız ve mesele budur. 

BİR MEBUS BEY — Efendim ne tutuyor? 

İSMET BEY (Devamla) — İki buçuk milyondur, 
efendim. Yani bakayası olmak itibariyle iki milyon
dur. Bu mikyasları biz söyleriz. Tahmin ettiğimiz 
nisbette de mevcuttur. O kadar adilânedirki madde
lere geçtiğiniz zaman anlarsınız. Arkadaşlarda hesap 
yanlışlığı vardır. Hesap yanlışlığı yapıyorlar. Bu hu
sufta isterseniz celsei hafiyenin lüzumu yoktur. De
vam edelim derseniz onlardan da bahsedilir. Yalnız 
heyeti umurniyeşini maddelerin üzerinde istediğiniz 
kadar izahat, istediğiniz kadar mütalâatı encümeni
niz mikyaslarını, bütün kanaati vicdan iyesini arz ede
bilir. (Çok doğru sedaları) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendikn 
bendeniz evvelce vaki olan maruzatıma ilave etmek 
isttedüğim bir cihet varki o vakit söylemeye çekindim, 
içtinap ettim samiinin eşitmemesi için. Bendenizce bu 
kanunun hakiki bir 'ihtiyacı vardır. Bu da malûmu 
âlhriz Mersin Limanı açıldığı zaman, daha doğrusu 
açıldıktan sonra bize büyük bir ümit geimiştüki nak
liyatı askeriyeyi, Mersin tarikinden şimendiferden is
tifade etmek suretiyle nakliyatımızı temin edebiliriz. 
Biliyorsunuzki bir defa tecrübe yapıldı. Karadeniz is
kelelerinden tahmil edilen Fransız Vapuru Yünan-
lrlar tarafından müsadere edildi. Son zamanlarda na
zarı dikkatinizi celbederim. Gazete matbuat ve istih
baratın hulasalarına dikkat buyurunuz. Yunan donan
ması son -zamanlarda azamî faaliyettedir. Yine biz, 

bu itibarla, Mersin tarikini açılmakla- beraber, yline 
yapılan nakliyatımızı Samsun ve İnebolu yolların
dan getirmeye mecburuz ve mühim miktarda Sam
sun, tnebolu iskelelerinde levazımı askeriye Addihar 
edilmiştir. Getirmek için kâfi miktarda vesaiti nak
liye yoktur. Kış zamanında hayvanların bir tarafa 
gidememesi dağ; bayıra sevk edilememesi dolayüsiyle 
âzami istifade edileceği zamanlar da temin edilmedi
ğine nazaran, ilkbahar, ki bundan sonra verilen bu 
beş para ile nakliyeyi bu iki yol üzerimde tutmanın 
imkânı yoktur. Bunu tezyit etmek paraya mütevakkıf
tır. İhtiyaç bir noktada değil, bir taraftan para me
selesi, diğer taraftan bu iki yol üzerin» ücretleri tez
yit ederek memfeketin diğer kısmındaki vesaiti nak
liyeyi bu yollarda teksif ederek kanundan azami is
tifade temin gayesine matuftur. Bu kanunu; bir ci
hetten, arzettiğim gibi, bir kaç cihetten lüzum ve ihti
yaç karşısındayız kabul etmediğiniz takdirde vellev 
tadilen olsun nakliyeciler üzerinde 10 aydan beri te
madi eden tekâlifi milliye emrinin yine ilâriihaye te
madisine sebebiyet vereceğiz. Temin edemiyeceğiz. 
Çünki bahar gelmiştir. Vesaiti nakliye yoktur ve bu 
ücretle işlemiyecektir. En acıklı bir günde elim bir 
vaziyet karşısında kalacağımızdan korkarız. AMan 
esirgesin, bunun için ne derecede isterseniz tadilat 
yapabiliriz. Herhalde esasını kabul zaruridir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında bir tak
rir var (Ekseriyet yok sadaları) 

Riyaseti Celi'leye 
Müzakerenin kifayetiyle, maddelere geçilmek üze

re kanunun reye vazını teklif eylerim. 
Kütahya 
Cemil 

REİS — Efendim heyeti umumiyesin'in kifayeti
ni kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... (Sekiz el 
sesleri) 

EMİN BEY (Erzincan) — Efendim bu nasıl reye 
vazedilir. Bir şey karara iktiran etmek için nisabı 
müzakere olması rcabeder. Şurada 100 kişi yoktur. 

REİS — Efendim ekseriyet vardır. 

EMİN BEY (Erzincan) — Burada mı ekseriyet 
vardır? 

REİS — Ekseriyetle açtric, Ekseriyette devam 
ediyoruz. (Gürültüler) 

YUSUF ZİYA BEY (Bitlis) — Heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye konmak ve ekseriyet hasıl ol
mazsa bu netice çıkar. 
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REİS — Efendim, celsei hafiye kâfi midir? (Kâ
fidir sadaları) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
Celsei hafiye takarrür ettikten sonra celsei alenıyeye 
geçilmesi heyetin tensibi ile olur. 

REİS — Efendim Celsei alenıyeye geçil'mesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Celsei aleniyeye 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

14.3.1338 
(Takrir okunmamış) 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayeti ile maddelere geçilmek üzere 

kanunun reye vaz'ını teklif eylerim. 
Kütahya 
Hasan 

(Yazıldı. Celse 8/1) 
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