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tir. Diğer vatandaşlara cüzi bir kredi verilmiştir.
Gözlerimle gördüğüm hâdiselerden bahsedebili
rim.
Zamanın Ulaştırma Bakanı Kurbanoğlu Per
tek'te muhalefetten D. P. ye geemis olanlara 150
bin lira gibi büyük bir para verdirin iştir. Muha
lefet partisinden iktidar partisine geçti diye
beş vatandaşa 50 bin ilâ 100 bin lira arasında
para verilmiştir. Tekrar ediyorum, bu banka D.
P. bankası haline getirilmiştir, gayesini terk et
miştir. Bu durumun tetkik edilmesi icabeder.
Bu ıslah edilmiyecek mi? Böylece siyasi maksat
larla istifadeye devam edilecek mi? Bunlar tesbit
edilmiş midir? Bir muamele görecekler midir? On
lar tesbit edilmiş. Ayrıca bir muamele görecek
ler midir?
BAŞKAN — Sözcü.
ERS'Ü VEHBÎ — öyle zannediyorum ki; Ah
met Beyin söylediği husus ana prensibimize ay
kırıdır. Biz bir partiler üstü idareyi kurduk,
yürütüyoruz. Şu vatandaş şu siyasinin emelleri
ne ram olmuş, para almış, diğeri râm olmamış pai'a alamamış, bizim bunlarla meşgul olamayacağı
mız keyfiyeti bedrindir. Her ne kadar Ahmet
Er'in dediği gibi ahlâksızlıkla bu yolda tatmin
edilmiş insanlar mevcuttur. Fakat takdir eder
siniz ki; burada şu partiden olana şu kadar, pu
partiden olana bu kadar diye bir tesbit yapmaya
imkân yoktur. Esasen bu yolda bir inceleme de
yapılmamıştır. Yapılmasına da imkân göremi
yorum; zira bu bizim prensiplerimize aykırıdır.
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den itibaren böyle dedik. Adamın ödeme kabi
liyeti yok ki taksite bağlanıyor. Şu veya bu
yolla ödeme gücünün üstünde para almış olan
ları nasıl tesbit edeceğiz? Hem bu borcun hep
sini birden istemeye de hakkımız yoktur. Bu ay
nı zamanda iktisadi fonksiyonu zedeler. Dündar
Beyin fikirlerini bu bakımdan destekliyorum.
ULAY SITKI — Muhterem arkadaşlar, va
tandaşların haksız kredi alanları hakikaten çok
tur. Haksız kredi iktisabedenlerin miktarı ha
kikaten çoktur. Hiç çiftçi olmadıkları halde ken
dilerini çiftçi göstererek traktör alanlar vardır.
Ahmet Beyin fikri yerindedir, haklıdır. Anı»,
biz ilk Hükümet devrinde Ziraat Bankası me
selesini ele aldık. Buraya tahkikat komisyonu
sevk ettik. Ziraat Bankasınca, haksız yere kredi
alanların her birisinin isimleri tesbit edilmiş ve
bunların bir kısmı da istirdat yoluna gidilerek
mahkemeye verilmişlerdir. Binaenaleyh bunlar
bu kanunun şümulü dışında bırakılmışlardır.
Bunu öğrenirlerse Ahmet Bey fikirlerinden her
halde rücu ederler.
BAŞKAN — Buyuran.
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Esasta Ahmet Bey
haklıdır. Ama şuna değmiş buna değmemiş si
yaseti bir başlarsa daha büyük haksızlıklara yol
açılır. Bunun için ben de diğer arkadaşlarımı
destekliyeceğim. Bunları toptan bir neticeye
bağlamak en iyi yoldur. Tefrikten kaçınalım.
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
ER AHMET — Bir hususta konuşmama lüt
fen müsaade ediniz.
BAŞKAN — Buyurun.
ER AHMET — Efendim, ben de arkadaşla
rımın fikrine iştirak ediyorum. Yalnız şu nok
tayı arz etmeden geçemiyeceğim. Şahsınızı do
landıran bir kimse farz ediniz, üç yıl sonra bu
adamı yakaladınız. Beş yıl sonra dolandırıldığı
nız paranın hesabını elbette soracaksınız. Bu
mevzubahsettiğimiz borçlar da siyasi dolandırı
cılık haline getirilmiştir. Küçük çapta olanlara
bir şey söylemem. Fakat 100 bin liranın üstün
de fabrika, tarlası olmadan borç almış asıl ik
tisadi gelişmemizin tekâmülüne mâni olan yan
kesicileri arayıp bulmak lâzımdır. Asıl ihtiyacı
olan köylüler kredi talebi yaptıkları halde isti
fade edememişlerdir, Yankesiciler bundan isti-

BAŞKAN — Taşar.
TAŞAR DÜNDAR — Bu iş ekonomik bir iş
tir. Bir cezayı müstelzim değildir. Bir kredi fa
aliyetidir. Kredilerin bir kısmı donmuş, bir kıs
mı da tahsil edilir hale gelmiştir. Bunların takHİtlendirilmesini sağlıyacağız. Ödeme kabiliyeti
ni kaybetmiş borçlular varsa bunlar hakkında
hiçbir şey yapamayız. 15 taksite bağlarsak bu pa
rayı alacağız. Demokrat Parti kredi voliyle va
tandaşı tazyik ederdi. Biz vatandaşı kredi vo
liyle tecziye etmiyelim. Maksat alınan paranın ia
desidir. Binaenaleyh Ahmet Beyin düşünceleri
yersizdir. Ekonomik bakımdan zararlıdır. Oraya
hiç dokunmadan onların cezası normal mahkeme
lere havale edilecektir. Biz kredinin tesbiti yo
luna gidelim.
KÜÇÜK SAMİ — Dündar Beyin fikirlerine
iştirak ediyorum. Hiçbir şahıs içtihadından do
layı tecziye yoluna gidilemez. Esasen ilk gün-

17

