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rti körüne bir didişmenin içinden çıkıp, fuzuK, de
recesiz ve ölçüsüz sürtüşmeleri geride bırakmamız
lazım arkadaşlar. Bir Kıbrıs meselesinde birbirimizi
itham edersek, dünyanın kabul edeceği bir ödün
üzerinde, bir çizgi üzerinde, kendi aramızda anlaşamazsak, öteki bunu, bu ötekim daima itham eder
se ve burada dünyanın kabul edeceği bir ödün şek
lini istismar etmeye kalkarsa, biz Kıbrıs'ta barışı
nasıl sağlarız? Biz evvela dünya karşısında haklı
bir çizgiye gelmek zorundayız. Sayın Ecevit ve
Sayın Demire! ancak el ele vererek bu çizgiyi teklif
edebilirler. Bir yere kadar kabul edilecek, dünyaya
karşı kendimizi haklı gösterebilecek bir çizgiyi el
ele, icap ederse bir gizli protokolle tespit edip, bu
çizginin ötesine geçmeyebiliriz ama; bu çizgiye ka
dar verdiğimiz ödünde, me Sayın Demire] Saym
Ecevit'i itham etmeli, ne Sayın Ecevit Sayın Demirelli itham etmelidir. (Alkışlar) Samimiyet budur,
memleketin menfaati buradadır. Yarın, «Süleyman
Demire! sattı» veya «Bülent Ecevit sattı» demek
durumunda kalmamalıyız; bu memleketin dış mese
leleri, büyük problemleri asla halledilemez aksi hal
de. Her zaman konuşma fırsatını bulamıyoruz, bu
vesileyle konuşma imkânını kazandım.
Arkadaşlar, liderlerimizin bazı asgari müşterek
lerde birleşmesi şarttır. Milletvekili olarak, Anadolu
halkı, olarak bunu istemeye mecburuz. Aksi halde
büyük kayalara çarparız. İttihat ve Terakki ile Hür
riyet ve İtilafın mücadelesi, çok iyi bilirsiniz ki bir
imparatorluğu yıktı. Ondan sonra, merhum İsmet
Paşa ite Celal Bayar'ın mücadelesi, memleketi bir
silahlı müdahaleye kadar götürdü. Ondan sonraki
ölçüsüz ve akılsız sürtüşmeler memleketi 12 Mart mü
dahalesine götürdü. Bu kafayla gidersek, nereye
kadar gideceğimizi bilemiyoruz, ne kayalara tosla
yacağımızı bitemiyoruz. Onun için, önce liderleri
mizi, sonra bu çatı altındaki saym (milletvekili arka
daşlarımı, birbirleriyle centilmenlik ve şövalyelik
ruhu içinde, el ele görmek istiyorum. . Birbirlerini
tehdit ederek, (öyle kötü manzaralara sahne olu
yoruz iki arkadaşlarım) 80 kiloluk adam gidiyor, 60
kiloluk bir arkadaşımıza hücum ediyor. Arada güç
farkı var. Bu neye sığar? Bu, centilmenliğe sığar
mı, bu şövalyeliğe sığar mı? (Alkışlar)
10 tane arkadaş çıkıyor, tek arkadaşımızı tartak
lıyor. Arkadaşlar, bu olacak bir şey değildir. Bu, Yü
ce Meclisin mehabetine de sığmaz, insanlığa da sığ
maz; Türk Deıvlethııin idare mesuliyetiyle de bağdaşa
maz.
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Zamanım dar, saygılarımı sunarım. («Bravo» ses
leri, alkışlaar-)
IBAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Ezman,
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)
İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET KARAASlJAN (MaHatya) — Sayın Başkana, Yüce Meclisin
değerli üyeleri; Bakanlığımın 1978 Mali Yılı Bütçesi
üzerinde gerek grupları, gerek şahıslaarı adına söz
alıp konuşan bütün üyelere teşakkürlerimti, saygıları
mı sunuyorum.
Konuşmalarda ileri sürülen düşünceler, yapılan
değerlendirmeler ve tenkitler, Baikanhğımızm topyekûn faaliyet ve çalışmalarında, Yüce Meclisin büze
ıveıldiği bir rehber niteliğinde olacaktır. Bu anlayışla
ve özellikle bir polemiğe girmeden, bir teknik kuruluş
olan Bakanlığımızın konularını tekniik bir düzeyde
tutup, karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar hakkında
Yüce Meclise malumat arz etmek istiyorum. Çünkü,
Türkiye'nin her sorununun çözümü Yüce Mecliste
aranmalıdır, Yüce Meclislin desteği, onun tasvibi ol
madıkça, demokratik bir anlayış içerisinde hiçbir şe
yin halli mümkün değildir.
Yalnız, gönül arzu eder ki, fevkalade teknik
düzeyde tutulan bütçe eleştirileri, zoraki olarak bazı
beyanlarla başka bir düzeye çekilmesin. Bu itibarla,
sayın konuşmacıların değerli eleştirilerinden asla ne
rahatsız oldum, ne başım ağrıdı. Ancak, bazı be
yanlar içerisinde gerçekleri seçmekte güçSük çektim.
Öyle zannedCyorum ki, Adalet Partisinin Saym Söz
cüsü kâfi miktarda beni tanımıyor ve Türkiye dü
zeyimde cereyan eden hadiselerden son derece haber
siz.
AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin kendi beyanı
nızı söyledim,
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARAASLAN (Devamla) — Evet. Kin ve ihtirasın ifadesi
beyanlar üzerinde durup, Yüce Meclislin zamanını
almak niyetinde değilim. Bu kutsal çatının altında
Yüce Meclisin en az zaman ayırması gereken husus,
bir türlü tatmin edilemeyen ve çeşitli şekilde kusulan
hırsların, öfkelerin ürünü düşüncelerin eleştir'ilmesine
hususu olmalıdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Onun içim, Yüce Meclisin güveniyle işbaşına ge
len Hükümetimizin icraatının Bakanlığımı ilgilendi
ren kısımlarından bahsederek öncelikle görevlimi ifa
ya çalışacağım. Ondan sonra, vakit bulursam bu be- 342 —

