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Hepinizi hürmetle selâmlarım arkadaşlarım.
BAŞKAN — Bir kifayet önergesi vardır.
Sayın Millî Savunma Bakanına söz veriyo
rum, buyrun.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SANCAR (Istan W Milletvekili) — Büyük Millet
Meclisinin Sayın Başkanı, Saym Üyeler;
Mevzua esas bakımından girmeden evvel
bâzı umumi mülâhazalarımı arz etmek isterim:
Bugünün muğlâk cemiyet ve Devlet haya
tında sayısız derecede çok olan kuvvetlerin dü
zenlenmesi karışık bir hal aldıkça ve bundan
umumi huzursuzluk ve dağılış doğdukça, bu da
büyüdükçe kuvvetli ve müessir bir disiplin ve
birlik prensibinin yürütülmesine zaruret var
dır. işte örfi idare bu hayati zaruretin ifadesi
dir.
Hür yaşabilmek için hürriyet fikri ve cemi
yet nizamı fikirlerinin tevazün halinde bulun
ması lâzımdır. Anayasamızda 11 nci madde ve
meriyetteki örfi îdare Kanununun bu tevazü
nü temin ettiği kanaatindeyiz. Müessir tesir ve
eserlerini her gün müşahede buyurmaktasınız.
Uyuşmazlıklar var ise, hal çaresi bulmak ve
millî irade olarak hepimizi o yola sevk etmek,
Yüksek Meclisin elindedir.
Bağdaşmazlık olarak ileri sürülen tatbikat,
elden geldiği kadar yumuşatılmakta, ferdî şah
siyet ve hürriyet, örfi idare sahasında bu ida
renin gerektirdiği disiplin ile her gün daha yu
muşak bir şekle sokulmaktadır. Bâzı arkadaşlarımızca, mutlaka bâzı hükümlerin tatbik edil
memesi muradediliyorsa, mesuliyet yüklendiği
miz Hükümet ve örfi idare makamları bunu ya
pamazlar; çünkü, mesuliyet anlayışları bu ih
mali harekete müsait değildir. Yüksek Türk
Cemiyetinin rejimi ile beraber Devlet olurak
bekasını korumak endişesini böyle bir arzu ile
bağdaştırmakta mazur görmenizi rica ederim.
Arkadaşlarımın bu fikirleri serd ettikleri ilk
günden bugüne kadar aylar geçti, bu yolda bir
teşriî teşebbüsleri sebk etmedi. Demek • oluyor
ki, kendileri de esasında birimle kalben hemfi
kirdirler. Yalnız başka mülâhazalarla ayrı fikir
beyan etmektedirler.
Mevzuat ve tatbikatın Anayasaya aykırılığı
bakımından böyle bir teşriî tasarruf olmadığı
na, Anayasa Mahkemesinin bir iptal kararı bu
lunmadığına göre kendilerini hiçbir suretle
haklı görmeye imkân yoktur. O halde, lütfen
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daha açık kalble diğer mülâhazaları bırakıp, bu
var olma mücadelesinde Hükümetinizi yerinde
tuttuğunuza göre, kendisi ile beraber olmanızı,
murakabe ve daimî irşatlarınızla da her gün
daha iyiye şevke gayret etmenizi rica ederim.
însan ve vatandaş haklarına taallûk eden
beyanamelerden bahseden arkadaşlarıma bu ve
sile ile bir görüşü hatırlatmakta fayda görü
rüm :
Hürriyet ve içtimai nizamın tevazünü bahsi
hemen, hemen bütün Anayasalarda ve bu kabîl
beyannamelerde yer alır.
Fransız beyannamesinde (Hürriyet, başkala
rına zarar vermiyecek şeyi yapabilmektir) der.
Amerika İstiklâl beyannamesinde ve Anaya
sasında da aynı esasın yer aldığını görürüz.
Bu esaslarda hürriyet ve içtimai nizam te
vazünü bahsinde hürriyete daha ağır basan yer
verildiğini görmekteyiz.
Federal Yüksek Mahkeme fert hürriyetleri
nin en sadık bekçiliğini yaparken aynı zaman
da içtimai nizam aleyhine netice verecek ahval
de hürriyet lehine müsamahadan çekinmektedir.
içtimai nizamı sağlıyaeak olan Hükümet
otoritelerinin sarsılmamasma itina etmiş ve bu
otoritenin âcz içerisinde kalmamasını temine ça
lışmıştır.
îşte hürriyet telâkkisi medeni âlemde bu
merkezde tatbik görmektedir.
Muhterem arkadaşlarım;
Geqeıı toplantıda söz alan arkadaşlarımız
dan biı* kısmı, sıkıyönetimin uzatılmasının son
bulmasının temennisinde bulunmuşlardı. Bu te
mennilere rağmen bu kere de Hükümetiniz sıkı
yönetimin iki ay daha uzatılması teklifini hu
zurunuza getirmeye mecbur kalmış bulunmak
tadır. Hükümetinizin böyle bir mecburiyette
kalmasında hiçbir şahsın veya makamın itham
edilmesine imkân yoktur. Demokrasiyi yıkmak
istiyenleri hiç kimsenin şüphe edemiyeeeği şe
kilde onun nimetlerinden âzami şekilde fayda
lanmalarına imkân verilmesi hususu, bu mecbu
riyeti yani gecikmeyi doğurmaktadır.
Sıkıyönetimin uzatılmaması pahasına suçlu
ve zanlıları müdafaa imkânından mahrum bı
rakmak ve işleri kısa bir zamanda bitirme yo
luna gitmek bizleri dünya önünde nesillere in
tikal edecek tarihî hatalara sürükliyeceğini pe
şinen kabul etmek doğru olur.

