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....................... 

BAŞKAN – ............... Sayın Akif Hamzaçebi, buyurun. 

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri; gerçekten, çok güzel, 

çok değerli konuşmalar oldu. Ben şu konulara değinmek istiyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelede çok büyük bir 

başarı kazandı, çok uzun zaman harcadı, çok kaynak harcadı, çok asker şehit oldu çok 

insan hayatını kaybetti; fakat, bunun sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti gerçekten çok 

önemli bir başarı kazanmıştır. Tabiî, o terör günlerinin üzerinden oldukça uzun zaman 

geçti ve bugün bulunduğumuz ortamda, yaşadığımız ortamda terör günlerinin acılarını 

çok çabuk unutabiliyoruz. 

Yine, terör tehlikesi sona ermiş midir; hayır, onun kıpırdanmaları var, o konuda, 

şüphesiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilgili kurumları gerekli önlemleri düşünüyordur. 

Üzerinde çalışıyordur; ama, bugün geldiğimiz noktada, Türk Ordusunu eleştirirken, 

geçmişte böylesi, çok önemli bir görevi yaptığını unutmamalıyız.  

Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, Avrupa Birliği İlerleme Raporunu konuşan 

arkadaşlarımız değerlendirdiler, Türk Ordusuna yönelik olarak yapılan değerlendirmelere 

ilişkin görüşlerini ifade ettiler. Gerçekten, Türkiye Cumhuriyetinin ordusunu 

değerlendirirken, Türkiye’nin içinde bulunduğu, biraz önce sözünü ettiğim terör tehlikesini 

de mutlaka değerlendirmek lazım. Avrupa Birliğinin kendi kuralları içerisinde, Türkiye’nin 

Avrupa Birliğine üye olabilmesi için, Türk Ordusunun, Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki 

yerine ilişkin olarak, şüphesiz, birtakım değerlendirmeleri yapmak gerekir, yasalarda 

birtakım düzenlemeleri, düzeltmeleri yapmak gerekir; ancak, Türkiye Cumhuriyetinin 

bulunduğu coğrafî konumun ve bu coğrafî konum içerisinde, Türk Halkının karşı karşıya 

kaldığı güvenlik sorunlarının da özel bir şekilde dikkate alınması gerekir. Bu, biraz 

dikkatlerden kaçmış olduğu için, zaman zaman bu konularda doğru tartışmaları 

yapamadığımız kanaatindeyim toplum olarak.  

Bu kısa değerlendirmeden sonra, Sayın Bakana şu iki soruyu yönelterek sözlerimi 

bitirmek istiyorum. Irak, Amerika’nın Irak’a müdahalesi günlerinde, Türk Ordusunun, 

Irak’ta olup olmamasına ilişkin tartışmalarda, daha doğrusu Amerikan güçlerinin Irak’a 

müdahalesinde Türk Ordusunun da Amerika’da olmasının olmamasından daha iyi olacağı 

yönünde görüşler vardı; ama, bundan bir süre önce Genelkurmay Başkanımız bir 

değerlendirme yaptı, Irak’ta olmamaktan memnunuz yönünde bir değerlendirme idi bu. 
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Ben, Sayın Bakana soruyorum: Gerçekten, Irak’ta olmamaktan kendileri de memnun 

mudur, hükümet olarak memnun mudurlar? 

İkincisi, Irak’ta Türk askerinin başına bir çuval geçirilmesi meselesi olmuştur. 

Gerçekten, onurumuzu yaralayan, zedeleyen bir uygulama olmuştur bu. Buna karşı 

Türkye Cumhuriyetinin, en azından diplomatik alanda yapmış olduğu işlemler nelerdir 

veya bunun biz, cevabını hangi alanda, nasıl verdik, onu merak ediyorum.  

Teşekkür ederim.  


