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 Sayın Başbakanın fındık ile ilgili danışmanı ne derse oluyor 

Uluslararası fındık tüccarlarının bağlantılı olduğu bir kişi Sayın Başbakanın 

danışmanı. Bizim fındık üreticisi perişan, 246 trilyon liralık devletin tespit ettiği zararını devlet 

ödemiyor. Neden; çünkü Sayın Başbakanın fındık danışmanı var; o böyle yönlendiriyor. 

Geçen sene yüzde 15’ini ödemiş hükümet, sonrasını bakarız demişti. 246 trilyonun bu sene 

tabir caizse, argo tabiriyle söylemek zorundayım, hükümet üstüne yatmış, bunu ödemiyor 

üreticiye.  

 Sayın Başbakan, başbakanlık yapmalı 

Sayın Başbakanın ayaküstü konuşma hakkı yoktur. Yani, Başbakan bir yere 

giderken, biri bana şunu söyledi, Genel Başkan Yardımcım bana şunu söyledi, danışman 

bana şunu söyledi, şunu konuşayım deme hakkı yoktur. Sayın Başbakan tabiî ki kamu 

yönetiminden gelmedi. Kamu yönetiminden gelmiş olmak şart değil, ama Sayın Başbakanın 

böyle bir müşterek çalışma alışkanlığı yok. Olsa, hemen Dubaililer gelsin, Levent’teki arsayı 

onlara verelim demez. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının işi; ama, bakıyoruz, 

Sayın Başbakan açıklama yapıyor, Levent’teki arsaya Dubaililer kule kuracak diyor, sonra, 

Kartal’daki arsaya da iş merkezleri yapacaklar, diyor. Sayın Tayyip Erdoğan Kartal’daki 

Hazine arazisine Dubaililerin iş merkezi yapma planını nasıl kafasında oluşturuyor, 

Levent’teki belediyenin arsasına, bir kısmı Hazineye ait olan arsaya, henüz imar durumu 

daha şekillenmemiş, Hazineyle olan ilişkisi çözümlenmemiş bir arsaya Dubaililerin gökdelen 

yapma fikrine nasıl varıyor? Sayın Başbakan, başbakanlık yapmalı. Bu emlakçılıktır. Sayın 

Başbakan böyle bir işe neden soyunuyor? 

 Amerika’daki bir kamu görevlisine bu hükümetin verecek cevabı yok mu? 

Sayın Başbakan 14 Temmuz 2005’te bir demeç veriyor: “Gerekirse PKK terör 

örgütüne yönelik sınırötesi operasyon yapılabilir, yaparız” diyor, “gerekirse yaparız” diyor. 

Hemen 15 Temmuzda Washington’dan cevap geliyor: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Richard Myers Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı Kuzey Irak’ta sınırötesi bir operasyon 

düzenlemeyi düşünmesi durumunda egemen ülke Irak’ın bu konuda dile getirecek birçok 

şeyi olacağını söylüyor, yapamazsın diyor. Biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanından şu 

14 Temmuzda söylediği sözün arkasında durmasını bekliyoruz. Yani, bir siyasî kişi, Türkiye 

Cumhuriyetinin Başbakanı Irak’a operasyon yaparız diyor, PKK’ya operasyon yaparız diyor; 

Amerika’daki bir kamu görevlisi Sayın Başbakana cevap veriyor ve Sayın Başbakan susuyor.  
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Sayın Başbakanın Türk Ulusunun onurunu ayaklar altına almaya hakkı yoktur. Eğer, 

PKK’ya karşı Kuzey Irak’ta operasyon yapacaksa, bunu istişare eder ilgili birimlerle, Meclise 

getirir, bu yetkiyi alır ve gider. Ayaküstü konuşmaz.  

Sayın Başbakan Yardımcımdan cevap bekliyorum. Şimdi ABD Genelkurmay 

Başkanının bu cevabına bu hükümetin verebilecek hiçbir cevabı yok mudur? 

Konuşma metninin tamamına http://www.tbmm.info/mehmetakifhamzacebi adresinden 

ulaşılabilir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
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