On elçi olayında top direkten döndü!

Dışişleri Bakanlığı’nın olaya müdahale ettiğini tahmin etmek zor olmasa gerektir. Aralarında
ABD, Almanya, Fransa temsilcilerinin de bulunduğu on elçinin “istenmeyen kişi” ilan edilerek
sınırdışı edilmelerinin ne demek olduğunu en iyi onlar bilir.

Bir şeyler söyleyin, biz de hemen geri adım atalım, olay kapansın!

Ve böyle oldu…

Olmasaydı ne olurdu?

Sadece Almanya elçisinin istenmeyen kişi ilan edildiğini varsaysak bile sonuç için felaketti.

Almanya bir yandan olayı kızıştırmamak için sessiz kalırken diğer yandan da karşı önlemler
konusunu araştırdıklarını açıklayacaktı.

Karşı önlem belli, TC elçisinin istenmeyen kişi ilan edilmesi ve ülkeyi terk etmesi…

Bunun sonucunda Almanya’daki elçiliğin yanı sıra konsolosluklar da kapanacak ve yüz binlerce
TC vatandaşı burada vekalet verme, doğum kayıt, pasaport uzatma vb. gibi işlemleri
yaptıramayacaktı.

Daha da kötüsü vardı:
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Ülke dışındaki TC vatandaşları Türkiye’deki seçim için konsolosluklarda oy kullanabiliyordu ama
bu ilgili ülkenin izin vermesiyle mümkündü. İzin verilmezse konsolosluklarda –açılacak bile
olsalar- oy kullanılamazdı.

Nitekim kısa süre önce yapılan Suriye’deki seçimde Lübnan’daki Suriye vatandaşları oy
kullanabilirken, Türkiye ve Almanya’dakiler izin verilmediği için kullanamamıştı.

İki partinin ülke dışında aldığı oy oranı ülkede aldığındakinden yüksektir: AKP ve HDP.

Konsolosluklara seçim sandıkları konulması yasaklanırsa bundan AKP özellikle zararlı
çıkacaktı.

Bu arada belirteyim: sadece büyükelçilik Türkiye toprağı sayılır, konsolosluklar değil…

İki ülke arasındaki yoğun ticaret ve yatırım faaliyetleri nasıl etkilenirdi bilemiyorum ama mutlaka
etkilenirdi.

On elçi ve onların ülkeleri geri adım atmadılar.

Türkiye’nin iç işlerine karışmayacaklarını mı söylemişler?

Laf ola, beri gele!

Kimse başkasının iç işlerine karıştığını söylemez zaten…

Karışsa bile böyle söylemez…
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Bakın herkes Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılıdır, her fırsatta aynı açıklama yapılır.

Ülkede ABD askerleri vardır, İran askerleri vardır, Türkiye ülkenin yaklaşık yüzde 15’ini elinde
tutmaktadır, İsrail hava kuvvetleri arada bir uygun gördükleri hedefleri bombalar ama herkesin
Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygısı vardır!

Bunun gibi bir şey işte!
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