B :5

16.11.1951

O : 2

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Esasen ben de
BAŞKAN — Bu önergedeki hususu kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
arz ettim.
İçtüzüğün 87 nci maddesi bu hususta şöyle demek
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
tedir : «Hükümet adına düşüncesini bildirmek üzere
CISI SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — O halde bu
Başbakan yahut onun yetkilediği bir bakan veya bi
meselede vereceğiniz kararın yerine getirilmesinin bu
rinci sınıf daire reislerinden biri, söz isteyebilir»
günden başka bir güne talikini rica ediyorum, (hangi
Tabiî onların lüzum göstereceği herhangi bir mü
güne sesleri) (Pazartesi günü sesleri), evet Pazartesi
tehassıs da izahat verebilir.
günü emrinize amade olalım efendim. (Güzel sesleri)
Şimdi Hükümetten rica ederim, izahat verecek ar
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASUH1kadaş için lütuf buyursunlar.
OĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, yüksek Mec
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Benim teklifim,. lise arz edilen kanun tasarısı, yalnız bu Komünizm ve
Adliye Encümeninde izahat veren mütehassısın aynen
diğer siyasî bazı maddelerden ibaret değildir. Bundan
burada izahatta bulunmasıdır.
maada bir çok vukuata ait hüküm vardır ki onlar da
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET BA
bu maddeleri beklemektedir. Eroin, sarkıntılık ve hır
KANI SAMED AĞAOĞLU (Manisa) — Muhterem
sızlık gibi bazı hükümler vardır ki bu madde meyaarkadaşlar, yüksek Meclisiniz şimdi, memleketimizde
nmda bulunmaktadır. Bu itibarla Kanunun müzake
komünizmin ne şekilde yayılmış olduğu ve yayılmak
resi çok geç kalacak olursa bu maddeler de geri kal
ta bulunduğu hakkında ve komünizmin alelıtlak başka
mış bulunacaktır.
memleketler ve cemiyetler içinde faaliyette bulunduğu
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okumuş oldu
hakkında; hükümetin veya hükümet namına izahat
ğumuz teklifle diğer müzakerelerin de, bu kanunun
verecek, maruzatta bulunacak salahiyetli kimselerin
tümü üzerindeki müzakereden ve verilecek izahattan
dinlenmesi için hafi bir celse akdine karar verdi. Alâ
sonra yapılmasını kabul ettiniz. Şimdiki kararınızla da
kadar zevatın dosyaları ile, bütün malûmatlar ile ha
bu izahatın müteakip celsede verilmesini kabul etmiş
zırlanmaları için fırsat vermeniz lâzımdır. Binaena
bulunuyorsunuz. Bu itibarla pazartesi günü saat 15*te...
leyh, evvelâ bu dinlemenin başka bir güne talikini sa
(Açık oturumda Birleşimi kaparsınız sesleri)
rahaten istirham ediyorum.
Evet, ben şimdi açık oturumda söyleyeceğimi ifa
de etmiş oluyorum. Pazartesi günü saat 15.00'te gizli
İkincisi, muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
celse akdedeceğiz. (Muvafık sesleri)
let Meclisinden nihan hiç bir şey olamaz, Türk mille
Şimdi bunu oyunuza arz edeceğim : Biraz evvel
tinin ta kendisidir, onun namına, herşey onun gözleri
vaki Başbakanın Yardımcısı arkadaşımızın teklifini
önünde, malûmatı altında geçer. Fakat Hükümetinize
kabul edenler... Etmeyenler... İttifakla kabul edilmiş
izin veriniz de sizleri tenvir etmek için, kâfi derecede
tir.
tatmin etmek için, lâzım gelen izahatı versin, ancak
şu veya bu sebeplerle ve yapılmakta olan takibat doArkadaşlar dağıtmayalım, şimdi açık oturuma ge
layısı ile belki ileride alınacak bazı tedbirler hasebile
çeceğiz.
kendisinde kalması lüzumlu olan noktaları varsa on
Açık oturuma geçilmesini kabul edenler... Etme
ları size anlatmasın, (doğru doğru sesleri).
yenler... Kabul edilmiştir.
O halde meseleyi Hükümetin nasıl anlamış oldu
ğunu arz etmiş bulunuyorum.
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