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Diplomaside bile iki dil kullanmamanın ne kadar avantajlı bir 

siyaset olduğunu bu günlerde dünya gündemini meşgul eden 

“sızıntı” ile bir daha görmüş olduk. Dürüst olan daima kazanır. İki 

dil kullanan birgün kullandığı dilin hesabını vermek zorunda 

kalabilir. Henüz “sızıntı”ların gerçeklği konusunda net bir yargıya 

varmak mümkün gözükmemektedir. Hele sanal dünyanın kurdu 

olan bir ülkenin bu sızıntıların  sızdırılışını belirli kurumlara 

yükleyerek siyaset cambazlığı yapması ise alenen muhataplarını 

“nasıl yutturdum” hafifliğinde dalga geçmesinden öte bir şey 

olmasa gerek. Kirli kaynaklardan beslenerek havuzda bekletilen 

akıntıların sızıntılar ile topyekün medya devlerinin ağız birliğiyle 

dünya gündemine akıtılması da ayrı bir soru işaretidir. Dünya 

medyasını elinde bulunduran güçlerin bu denli ortak tavır almalarında bağımsız olabileceklerini 

düşünmek oldukça saflık olurdu. Hele bütün oyunların birer birer bozulmaya başladığı, 

dengelerin yer değiştirdiği, güç odaklarının sarsıldığı bir süreçte bu sızıntı olayının da bir taktik 

olabileceğini düşünmemek gündemi iyi tahlil edememekten kaynaklanıyor olabilir. Kan 

kaybeden yaralı bir levitanın kanının durdurulması için her türlü gayrımeşru yollara 

başvurmaktan çekinmeyeceği herkesin bildiği bir orman kanunudur. Bu oluşumların da 

levitanların isteğinin dışında gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini düşünmek bile aldatıcıdır.  

Her halûkarda, nereden, kimden, nasıl, ne amaçla ve kimler için bu sızıntılar sızdırılmış olursa 

olsun yapılması gereken herşeyden önce kirli suların durulmasını, puslu havanın berraklaşmasını 
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beklemek. Kurtlar puslu havayı, timsahlar kirli suyu sever. Birileri uygulamak istedikleri 

planlarını modern teknolojinin olanaklarını kullanarak gerçekleştirmek istiyor olabilir, yada gizli 

niyetlerini ulu orta söylemekten çekinen korkaklar söylemek istediklerini bir çocuğa yada eline 

üçbeş kuruş para tutuşturarak bir çılgına söylettirmesi gibi algılanması gereken hassas bir konu 

olabilir. Zaten sağduyu sahibi her kişi haberin kaynağını araştırmadan açıklamalara girişmez, 

birilerini itham etmez, yada birilerini temize çıkarma yanılgısına düşmez. Haber kaynağı 

araştırılıp doğru olduğu netleşse bile ferasetli beyinler olayın arka planını düşünür; amaçlar ve 

sonuçlar üzerinde kafa yorarak olumsuzu maksimum düzeyde nasıl kazanıma dönüştürebilirim 

diye davranış sergiler. Dünya politikasında işler asla göründüğü gibi değildir. Görünmeyen yüzü 

okuyabilmek ince anlayışlı olmayı gerektirir. Asıl beceri felâketleri kazanıma çevirebilmektir. 

Daha da önemlisi bilinçli strateji uzmanları gündemin havasına kapılmadan kendi planlarını 

kendileri yapar.  

Türkiye’nin yüklendiği kıtalar ötesi sorumlulukların ciddiyeti bütün dünyanın gündeminde. 

Böylesi maddi ve mânevi sorumlulukları yerine getiren bir ülkenin dedikodulara kapılıp 

sağduyudan mahrum adımlar atacağına ihtimal vermiyorum. Dış ve iç politika rüzgarın esintisine 

göre şekillenmez, belirli prensiplerle yön verilir. Prensipleri olmayan bir kadronun reçetesi eline 

başkaları tarafından verilir. Dünyayı son bir buçuk asırdır spekülasyonlarla idare etmeye 

çalışanların zihin dünyaları net olarak okunabildiği zaman bu sızıntıların da onların sinsi 

arzularına ulaşmak için ortaya attığı oyunlardan bir oyun olduğu anlaşılacaktır. 

Türkiye kendisini Ortadoğu’nun basit bir ülkesi olarak artık göremez. İçişlerindeki sorunlarla 

boğuşan ve dışilişkilerinde müttefiklerinin okumalarına göre vizyonunu ayarlamayıp  hedeflerini 

sınırlayan bir ülke olarak da asla kalamaz. Artık böyle bir lüksü yok. Ortaasya’nın damarlarından 

beslenen derin köklerinin gücünü Ortadoğu’nun zengin tarihi sorumluluğu ile birleştirerek 

dünyada yardım bekleyen mustazaflara can verecek hayat damarlarını onlara ulaştırmak 

zorundadır. Nasıl ki tarihin şahitliğinde dünyanın dört bir köşesinde yardıma muhtaç uluslara dil, 

din, ırk ayrımı yapmadan elini uzatabilmiş ise, bugün de aynı tarihi sorumluluğunu yerine 

getirmek için kendi gündemini oluşturma iradesine sahiptir. Yeterki sahip olunan gücün farkına 

varılsın, vizyonlu önderleri toplum  kendiliğinden gün yüzüne çıkaracaktır.  

Dünya bu Wikileaks’in sızdırdığı, adı ile müsemma, sızıntılarla uğraşa dursun. Sızıntıların 

kaynağı neresi olursa olsun sonuçların kesinlikle vizyon sahibi misyonlu liderler için 

kazanımlara neden olacağını söylemek isterim.  Şaşırılacak bir sonuç olmayan oyunlardan bir 

oyun olan bu kayda geçmiş söylentilerle dünya oyalana dursun biz yapılması gerekenlerle 

zihinlerimizi ve vaktimizi meşgul etmeliyiz. Kanımca böyle olması her açıdan kârlı olacaktır: bir 

söylentilerle vaktimizi heba etmemiş ve oyuna gelmemiş; iki daha faydalı olanla iştiğal ederek 

hedeften sapmamış ve yola devam etmiş oluruz. Ama tedbiri elden bırakmadan bu dedikodularla 

iştiğal edenlere de dersini vermeyi ihmal etmemek lâzım. Yoksa saflıktan dem vurulup oyunun 

farklı versiyonları gündeme getirilmeye devam edecektir. Ama her halûkârda “gün doğmuş gün 

batmış ebet bizimdir”. 
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