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böyle bir yalanla neşriyatına başlıyor. Ertesi
gün derhal biz bunu tekzibettik, Sayın Başba
kan Yardımcısı da tekzibettiler. Fakat daha
sonra bu konuyu bir yana iterek bu yalan ve
iftira tertibinin üzerinde fazla duramadan eline
her nasılsa geçirdiği. Millî Emniyete ait Parlâ
mentomuzla, şahıslarımızla, bizlerle hiçbir alâ
kası olmıyan, birtakım vesikaları neşretmeye
başladılar. Bu iş böylece devam edip gelmekte
dir. Bu kasıtlı, yıkıcı bir harekettir Bunu hiç
bir parlâmento azasının ve hiçbir arkadaşın tasvibetmediğine ve edemiyeceğine inanıyorum.
Ama, arkadaşlarımızdan birisi çıktı dedi ki, bu
Millî Emniyetin birtakım vatandaşlar için tut
tuğu binlerce, yüzbinlerce dosya vardır ve bun
lar Kızılay meydanına getirilip yakılmalıdır,
dedi.
Suphi Karaman arkadaşım eğer konuşmamı
dikkatle takip buyurdularsa, takdir ederler ki,
ben yalnız bu konuşmaya telmih ettim, bu ko
nuşmaya telmih etmekte hakliydim. Çünkü;
vaktiyle Millî Eğitim Bakanlığı binasını da bu
şekilde dosyalar yakılsın, diye yakmışlardı.
Muhterem arkadaşlar, arkadaşımın burada
bu bütçe münasebetiyle ilgisi bulunmadığı hal
de, milliyetçilik anlayışını ortaya koyusu ve bir
kısım gerici milliyetçiliği yok efendim, komü
nizm ticaret yapmak şeklinde tamamen şu elim
deki derginin ağzıyla sarf ettiği sözler bana ait
değildir. Çünkü ben, çok gene yasımdan itiba
ren kendisini milletinin, memleketinin iyiliğine
ve saadetine adamış naçiz arkadaşlarınızdan bir
tanesivim. 30 seneye yakın bir zamandan beri
yazdığım vazdar, çıkardığım kitaplarım, fikir
lerim ortadadır, mevdandadır ve bunların hiç
birisinde Elhamdülüllah bana en ufak bir leke
teşkil edecek bir cümlemi dahi kimse, eğer,
sahte vesikalar, birtakım uydurma ve, bana ait
olmıyan şevleri, bir takımlarının bana vaktivle
yaptığı gibi düzmedikten sonra bana ait bir
tek şey çıkartmaya da imkân yoktur. Onun için
muhterem arkadaşımın tehevvürle ve zannedi
yorum k i ; benim yaptığım yapıcı, hakikaten
Hükümetimiz ile, yalnız bu müessesenin denil
buna benzer bütün millî müesseselerimizin bü
yük bir hassasiyetle korumasına, ymratılmamasına, ancak bu sayede güven ile, itimat ile yaşavabU^epğimize, ayakta durabileceğimize tel
mih ettiğim konuşmamı yanlış anladıklarını ifa-

de etmekle zamanınızı tekrar aldım, özür dile
rim. Hepinize hürmetler ederim.
BAŞKAN —• Zaten cümlenin maksudu bir
ama rivayet muhtelif. İkisi de ıslahını istiyor.
Efendim; Başbakanlık bütçesi hakkında söz
istiyen kalmamıştır. Sayın Başbakan Yardım
cısı buyurun.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
—• Muhterem Başkan, sayın senatörler Başba
kanlık bütçesi münasebetiyle değerli arkadaşla
rımızın kâh yeren, kâh uygulıyan, kâh methe
den tenkidlerini teşekkürle karşılarız. Bizim
için her istikametten gelen bu konuşmalar ders
alıcı, bize tecrübe kazandırıcı mahiyettedir. Bi
naenaleyh, sözlerime her hangi bir görüşü kar
şılamak üzere değil, burada serd edilen bâzı
hususlara ve fikirlere cevap vermek üzere çık
mış bulunuyorum. Siyasi hayatımızın henüz
körpe denilecek bu çağında bir kısım arkadaş
larımızın hattâ resmî sıfat taşıyarak aşırı it
hamlarda bulunmaları bizi üzmektedir Fakat,
itiraf etmek lâzımdır ki, bu, aşırı ve üzücü be
yanları dahi genç olan demokratik rejimimizde
merhale kazanmamız için, tecrübe kazanmamız
için birer vesile olmaktadırlar. Adalet Partisi
Sözcüsü Sayın Termen arkadaşım kendisinden
ümidetmediğimiz aşırı beyanları ile bugün cel
seyi elektriklendirmişti. Fakat, bilâhara Adalet
Partisinin değerli idarecisi Saim Sarıgöllü ar
kadaşımız bir parti idarecisine yakışan bir
vakar ile arkadaşının konuşmalarını beğenme
dim demedi ama takındığı tavır, konuşma tarzı>
üslûbu o fikir ile, o davranış ile beraber olma
dığını ifade etmesi bakımından daha evvelki
havayı yatıştırıcı beyanlarına teşekkürlerimi
arz etmek isterim.
Simdi Adaılet Partisinin re^mî Sözcüsü ola
rak konuşuna yapan Ziya Termen Başbakandan
smnra küraüye çıkarak yaptığı beyanlarda, haki
kati ifade eden bir konuşma yapmamışıtır. Ra
kamları tahrif etmiş ve birtakım ahkâmlar çıkar
mıştır. Başbakan, bugünkü idarenin ne kadar
zor şai'tar ie"nde, ne kadar kötü miraslarla ele
alındığını ve bunun nasıl başarı ile götürüldü
ğünü ifade ettikten sonra, kürsüye gelen Ziya
Termen arkadaşımız 1950 ile 1960 yıllan arasın
da 11 milyar borç, 1960 ilâ 1964 yılları arasında
ise 14 milyar borç vardır gibi bir beyanda bulun-
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