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KAVŞAK 

ÖZGEN ACAR 

İlanın Yönlendireceği AB Gündemi 

Bir Amerikan ya da Fransız filmini izledikten sonra "jeneriğine" göz atmadan geçmem. Filme 

katkıda bulunanların adları aşağıdan gelip yukarı doğru kaydıkça mutlaka bir Yunan ya da bir 

Ermeni adına rastlarım. Jenerikler bana, Birinci Dünya Savaşı'nın parçaladığı, Bağımsızlık 

Savaşı'nın yarattığı koşullar nedeniyle Osmanlı topraklarından kopup ABD'den Avustralya'ya 

dağılıp giden Osmanlı etnik mozaiğini simgeler.  

Türkiye'nin yarım yüzyılı bulan AB üyeliği macerasında son olarak gündeme getirilen "Kıbrıs 

sorununun" ardında yalnızca "Kıbrıslı Rumlar" yoktur. İngilizlerin baskısıyla Anadolu'dan 

Yunanistan'a göçe zorlanan ve adına "mübadil" denilen 1.4 milyon "Anadolu Rumu" nun payı 

büyüktür. Savaşı yitirmiş, yoksul bir Yunanistan'ın o günkü 2.8 milyonluk nüfusuna 

neredeyse bir gecede eklenen, tüm varlıklarını geride bilinmezliklere bırakan 1.4 milyon 

insanın acısı elbette göz ardı edilemez.  

Yeniden gündeme gelen Saddam Hüseyin 'in püskürttüğü 450 bin Iraklı Kürt'ün Türkiye'ye 

sığındıkları günlerde varsıl Batı'nın bu kitlesel devinime seyirci kalışı, Ankara'nın gelenlere 

hizmet götürmede zorlanmasını anımsarsak "mübadele" nin 1.4 milyonluk rakamının trajedisi 

daha da iyi anlaşılır.  

"Dili" Yunanca, "dini" Hıristiyan Ortodoks olan bu insanlar "Yunan" değildir. Anadolu 

Ortodoksları kendilerine "Rum" yani "Romalı" derler. Fener Patriği'nin tacındaki çift başlı 

kartal da Doğu Roma İmparatorluğu'nun simgesidir. "Bizans" sözcüğü Batılı tarihçilerin 19. 

yüzyılda yarattıkları bir kavramdır. Ama yüzyıl boyunca Rumlar da ister ABD'de, ister 

Avustralya'da olsun, artık "Greek (Yunan)" olmuşlardır.  

Bugün ABD'de en güçlü lobiler Yahudi, Yunan ve Ermenilerindir. Yunan-Ermeni lobileri 

"Türkiye" ortak paydasında daima birleşirler. ABD Kongresi'nde ya da federal meclislerinde 

çok etkindirler. Türkiye karşıtı her siyasanın, her eylemin perde arkasındadırlar. Güçlerini, 

ekonomik dayanışma kadar siyasal seçimlere katılıp ABD Kongresi'nde, yerel yönetimlerde 

boy göstererek sağlarlar.  

Yunan Anayasası'nın 1. maddesi, devletin "bir Ortodoks cumhuriyet" olduğunu vurguladığı 

için komşumuz laik değildir. Yunan hükümetleri, oldum olası Türkiye karşıtlığında AB ve 

ABD'de tutucu, ancak varsıl Yunan ve Ermeni göçmenleri kullanmışlardır. Yunan 

yöneticilerin, Fener Patrikhanesi'ni "Kâbeye" çeviren ziyaretleri, bu organik siyasal 

bağlantının sonucudur. Gerçekte Fener Patrikhanesi, Türkiye'deki Ortodoksların 

patrikhanesidir, Rusya'daki, Balkanlar'daki, Ortadoğu'daki Ortodoksların patriği değildir. 

Ancak, Kuzey ve Güney Amerika'daki Ortodoks kiliseleri Fener'e bağlıdır. Amerika 

Başpiskoposu'nu Fener seçer.  

Bu başpiskoposluğun siyasal-dinsel bağlantısını elinde bulunduran kuruluş 21 Aralık'ta 

International Herald Tribune gazetesinde "Barış Havarileri" başlığı altında tam sayfalık bir 

ilan yayımladı. İlanda, yarım sayfa büyüklüğündeki bir resimde Katoliklerin Papası 16. 

Benediktus ile Fener Ortodoks Patriği Bartelemios 'un ellerini kenetleyip havaya 

kaldırdıkları görülüyor. Fenere bağlı Amerika'daki Ortodokslar, bu ilanla Bartelemios'un 

"Ekümenik Patrikliğini" desteklediği için Papa'ya teşekkür ettiler. Dolayısıyla Papa'yı 

kullanmaktan çekinmediler. İlanın metninde, "yalnızca NATO müttefiki Türkiye'nin 

Bartelemios'un ekümenikliği tanımayışı" da kınandı.  



Bir başka bölümde ise "Türk hükümetinin 1936'dan bu yana 7 bin, son beş yılda 1500 

Ortodoks Hıristiyanların, kiliselerine, yetimhanelerine, mezarlıklarına el koyduğuna" dikkat 

çekildi. AB'ye sesleniş niteliğindeki bölümde ise "Dinsel özgürlükler ve AB'ye katılım el ele 

birlikte gider" diyerek resimde "Papa" ile "Patriğin" havada birleşen ellerine gönderme 

yapıldıktan sonra "Türkiye bunlardan biri olmadan, ötekisinin olmayacağını algılamalıdır" 

denildi.  

Böylece, AB'deki Kıbrıs vetosu çözümlense bile, ekümeniklik konusu da Türkiye'nin AB'deki 

"110 engelli" yarışındaki sırasına taşınmış oldu.  

Darwin'den Aziz Nesin'e Türkler  

TBMM'de bütçe konuşmalarında "inci" niteliğinde ilginç sözlere rastlanıyor. Keşke 

parlamento muhabirleri bunları derleseler... Bir tanesini buraya alalım. "Yaratılışçı" Milli 

Eğitim Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik , CHP'lilerin İngiliz "evrim bilimci" Charles Darwin 

'in insanın "evrimi" düşüncelerinin okullarda okutulmasına ilişkin önerisi üzerine şöyle diyor:  

"Başta CHP ve bu düşüncede olanlar, Darwin'in mutlaka okullarda okutulmasını istiyorlar. 

Darwin'in Türklerlerle ilgili ne dediğini biliyor musunuz?"  

Ardından şöyle yanıtlıyor:  

"Gelişimini tamamlamamış adi bir ırk!"  

Ne yazık ki Darwin'in 19. yüzyıldaki bu sözlerini Aziz Nesin de 20. yüzyıla uyarladığında 

tartışma konusu olmuştu. Galiba Darwin doğru söylüyor. Çünkü Türkler, 21. yüzyılda da 

gelişimini tamamlamamış, başını devekuşu gibi kullanan kişilere eğitim siyasasını emanet 

ediyorlar...  

Son Dakika! Yılbaşı Hediyeleri  

Eğer, hâlâ kitap kurdu dostlarınıza "yılbaşı hediyesi" olarak ne alacağınızı düşünüp 

duruyorsanız, sizlere birkaç kitap önerelim. Üstelik yılbaşının Kurban Bayramı'na rastlaması 

sonucu tatilde bir yere gitmeyen dostlarınız, bu dinlence süresinde bu kitapları ilgiyle 

okuyacaklardır.  

Atatürk 'ün "Geldikleri gibi giderler!" dediği yaveri Cevat Abbas Gürer 'in arşivini, 

torunun çocuğu Turgut Gürer , "Atatürk'ün Yaveri" adlı anı kitabını yakın tarihe ışık tutan 

bir belge olarak okurlara sunuyor.  

Diplomatlarımızın anı-belge-araştırma içerikli kitapları da gündemde. Bulgaristan'da en 

gerilimli günlerde büyükelçilik yapan Ömer E. Lütem 'in "Türk-Bulgar İlişkileri" kitabının 

1986-87 arasını kapsayan ikinci cildi de yayımlandı. Emekli büyükelçi Turhan Fırat "Dış 

Politikamızın Perde Arkasını" 23 Türk büyükelçisine anlattırıyor. Bir başka emekli büyükelçi 

Onur Öymen "Ulusal Çıkarlar" kitabıyla günümüz Türkiye'sinin dış siyasa sorunlarını 

irdelerken, uluslararası alanda olup bitenlerin daha iyi anlaşılmasına önemli katkıda 

bulunuyor. Yalnızca emekli büyükelçiler kitap yazmaz. Bugün Dünya Ticaret Örgütü'nde 

büyükelçi olan Deniz Bölükbaşı 'nın kitabı farklı bir konuda. Türk siyasasının renkli 

"demokrasi mücahidi" olan babası Osman Bölükbaşı 'nın kendi notlarına dayalı 

yaşamöyküsü ile dönemim siyasal oluşumlarını sergiliyor.  

AB yaklaşık olarak yarım yüzyıldır Türkiye'nin gündeminde. Değerli profesör Erol Manisalı 

'nın aralıklı çıkan dört ciltlik "Hayatım Avrupa" dizisi AB-TC ilişkilerinin günlük tutanakları 

niteliğinde. Özellikle, genç yönetici kuşakların, AB görüşmelerine katkıda bulunanların art 

arda okumaları gereken dört kitap.  



Günümüzde siyasacıları nutuk atmaya, ABD'yi bağımsız ülkeleri işgale sürükleyen "petrol" 

sorunu, çeşitli araştırmalara konu olmayı sürdürüyor. Mustafa Yıldırım 'ın "Azerbaycan'da 

Proje Demokratiya" da bu kitaplardan biri. Aynı alanda bir başka kitabı Volkan Ş. Ediger 

"Osmanlı'da Neft ve Petrol" adıyla yayımladı. Kitap, Darwin'in Türkler yargısını doğrular 

nitelikte! Ayşe Ataman Taylan , Mülkiye kökenli eski Maliye Bakanı "Kemal Kurdaş" 

kitabında ikinci başlık olarak "ODTÜ'yü ODTÜ Yapan Rektör" sözlerini kullanmış. Bu 

başlığın yüzde 100 doğru olduğuna tanıklık ederiz. Bir başka Mülkiyeli, Türk iktisadının 

öncülerinden, "makro ekonomi" hocam rahmetli "Nejat Bengül'e Armağan" kitabını ise 

Mülkiyeliler Vakfı yayımladı. Bir başka ekonomi hocam Tuncer Bulutay 'ın editörlüğünde 

meslektaşları Bengül'ün Türk ekonomisi ve biliminin gelişimine katkısını aktarıyorlar.  

  

Yeni Yılınız Kutlu Olsun!  

Tüm okurlarımızın yeni yılını ve Kurban Bayramı'nı kutlar;  

sağlıklı, mutlu, başarılı, gönenç içinde geçirecekleri,  

Çankaya'da "aklı başında" bir kişiyi cumhurbaşkanı görecekleri,  

iç ve dış barışın egemen olduğu bir yıl dileriz...  

Elmek: oacar *superonline.com Faks: 0312. 442 79 90  
  

 


