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Geçen hafta “Ortadoğu’daki bütün meseleleri kendi öz yöntemlerimizle çözebiliriz. Bu 

Coğrafya’yı bizden daha iyi kimse bilemez” demiştim. 

Hiçbir askeri müdahaleye ihtiyaç duymadan “Sabır, detaylı çalışma, zeka ve metanet” ile 

tevekkülün birleştiği ferasetle yoğrulmuş, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir diplomasi 

zaferi olarak adlandırdığımız , Türkiye’nin 49 vatandaşını kurtarma operasyonu bunun ispatı 

oldu elhamdülillah. 

Musul’da rehin alınan konsolosluk görevlilerimizin kendi yöntemlerimizle, burunları bile 

kanamadan, Dünya’nın en mahir gizli teşkilatlarının şaşkın bakışları arasındaTürkiye'ye 

getirilmesiyle, Türkiye’yi zor durumda bırakmak için senaryolar üretenlerin, gizli hesaplar 

yapanların, çirkin iftiralarla provakatif yayınlar yapanların hevesleri kursaklarında kaldı. 

Esad’ın kanlı cinayetlerini görmezden gelenler, PKK’nın Batı dünyasının silahları ile yıllardır 

bölgeye kan kusturduğunu göremeyenler şimdi bizi İŞİD’e dalaştırıp yalnız bırakmayı 

hedeflemekte, birileri adına can vermemizi beklemekteler. Gitsinler, İŞİD’i  kendi heveslerine 

alet etmek için sinsi planlar kuranlar çözsün bu sorunu. 

Dün itibari ile Avusturalya kendini sonucu nereye varacağı belli gelişmelerden uzak tutmak 

amacı ile çok ciddi terör kanunlarını çıkartmak için alarm verdi. Müebbet hapse varan 

müeyyideler uygulayacak. İŞİD kim için tehdit oluşturuyorsa gitsin onlar uğraşsın. Biz kendi 

ilkelerimizle hareket etmeliyiz, etmek zorundayız. 



Bizim canlarımız olan 49 vatandaşımızı sağ salim, kıllarına bile zarar vermeden teslim edebilen 

bir grup ile silahlı çatışmaya girmemizin ne büyük bir hata olabileceğini anlayamayacağımızı 

düşünmekteler. 

Bu bizim komşularımızla sıfır sorun stratejisinin sessiz diplomasi ile nasıl başarıya 

ulaşabileceğinin net göstergesidir. Türkiye’nin komşu ülkelerde inşa ettiği dostluk ilişkilerinin 

bir sonucudur bu başarı. Bırakmış olduğu güvenin bir neticesidir. 

Bir vatandaşının tek bir saç telini bile dünyaya değişmeyen, kılına zarar gelse geceleri uykuları 

kaçan bir Başbakanımız var artık. 

Bu defa dinleyemediler. Ağabeylerine gizli planlarımızı servis edemediler. Zaten etselerdi bu 

Milli operasyon başarıya ulaşamazdı. İçimizdeki hainlerin frekansları çalışmaz hale gelince hem 

kendileri, hem de elpençe durdukları ağabeyleri şok oldular. Artık şimdi onlar gitsinler ihaneti 

yaşam felsefesi haline getiren, ülkesinin ve milletinin, hatta ümmetin geleceğini ilgilendiren en 

hassas bilgileri vicdanları sızlamadan düşmanlarla paylaşan, istihbarat bilgilerini servis eden 

“Uyurgezerler” ile birlikte İŞİD’e karşı savaşsınlar. Bizim küçük hesaplar peşinde olmadığımızı 

onlar da görmek zorunda. Bütün Ortadoğu’nun mazlum halklarının tek umut kaynağı kaldı. O da 

Türkiye. Basit oyunlara bu son umut feda edilemez ve edilmemeli. 

Artık hesaplar tersine döndü ve dönmeye devam edecek. Bu Coğrafya üzerine projeler 

hazırlayan, ameliyatlar yapan, denklemler kurmaya çalışanların hesapları bozulacak ve yeni 

denklemler kurulacak. Bu denklemde Çin, Rusya ve Türkiye mi olur, yoksa Brezilya, Afrika ve 

Türkiye mi olur, buna bu Coğrafya’nın gerçek sahipleri karar verecek. 

Doların bir gecede geçersiz kağıt parçası haline geldiğini duymamıza çok az kaldı. Piyasalarda 

Dolar endeksli hiçbir alışverişin yapılamadığını, bedava kazanç kapılarının kapandığını görmek 

için fazla beklemeye gerek kalmayacak. Rusya eski gücüne geri dönüyor. Çin ise zaten ABD’yi 

bir gecede batırabilecek altın rezervlerine zahip. Son hamlesini yapmak için bekliyor. İçimizdeki 

hain uşaklar şimdiden kendilerine başka bir ağabey bulsalar iyi olur. Yoksa zombi gibi ortalıkta 

kala kalacaklar. Kimse bundan sonra kendilerinin ne efsunlarına kanacak, ne de hipnoz 

terapilerinden etkilenecek. 

Bu olağan üstü Milli strateji ile gerçekleştirilen başarı her ne kadar Batı medyasında kendini 

isteksizce gösterse de uzak doğu medyası başından beri gözle görülür bir haber yayınlamadı. 

Sadece Malezya’da yayınlanan the Star gazetesi 25 inci sayfasında küçük bir başlık altında 

zikrederek önemsiz bir haber gibi geçiştirdi. Olsun, bizim şöhrete ihtiyacımız yok. Ağır ağır 

çıkacağız bu medeniyet inşa etme merdivenlerinden. Bir gün istemeseler de bütün dünya görmek 

zorunda kalacak bu inanılmaz üstün başarıları. 
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