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ZAMANIDIR
Turkiye ve Yunanistan, bolgedeki

geni~

NATO ylkarlan ve geyen yaz her iki ulkede,

hemen hemen e~ zamanda meydana gelen ve onemli Ylklm yaratan depremler nedeniyle,
uzun ytllardan soma ilk kez,

ili~kilerini

daha insani bir temele oturtma ve normalle~tirme

yoluna girmeyi ba~ardllar. Dogru vizyonlan ile iki ulkenin akIlcl DI~i~leri Bakanlan ve
populizmle demagojiden uzakla~maYl kararla~t1ran Yunanistan Ba~bakam da bu konuda
yardimci oldular. Turkiye'ye aday ulke stattisu verilmesi konusunda Yunanistan'm
Helsinki'de takmdlgl tavlr da onemli rol oynadl.

Milliyet9ilik ve populizmin etkili oimaya devam ettigi Klbns'ta ise halk, ban~ma, ozur
dileme ve yeni bir ba~lang19 yapmayt; bir yanda 90gunluk azmltk hikayelerini, diger
yanda da iki deviet du~unu bir kenara buakmayt ba~aramad1.

Bazl Klbnslt Rumlar galiba haia Ktbnsh Turk yurtta~lanmtzt

e~it

olarak gormenin, 90k

J

ktilttirlii bir gergevede, aynl ortak vatammtzm ilerlemesi ve refaht i9in birlikte 9ah~manm
mutlulugunun bilincine varamadIlar. Aynl zamanda, Klbnsh TiirkIer, Klbns Ttirk
topiumunu yonetenlerin milliyet9i propagandasl tarafmdan zehirleniyor veya Ttirk
Mudahalesinden 25 YII soma, hala beklenen ve yogunlugun tadma varamadlgl refah vaadi
ile kandmimaya 9ah~lhyorlar.

Dogal olarak esas sorumluluk, iki toplumun liderliklerine aittir. Onlardan gelen akllcl
sesler ne yazlk ki az ve gU9siizdii. Aynl zamanda, liderliklerin biiytik boliimii fosille~mi~
platformlanna baglanlp kaldllar. iki tarafiaki egitim sisteminin de sorumlulugu vardlr. Bu
egitim iki kom~u ulkeden neredeyse

degi~meden

geliyor ve gen9ligin ruhunu zehirlemeye

devam ediyor, her iki tarafia da birbirini izleyen hatalann ve yanh~ yon tayin etmenin
yarattlgt u9urumu muhafaza ediyor. Yeniden yaklmla~ma ve Klbns toplumunu dogru
temellerde yeniden birle~tirme ~balanm engelliyor.

Biz Klbnsh Tiirkler ve Ktbnsh Rumlar, Turkiye ve Yunanistan gibi aynl askeri ittifak
i9inde yer almlYoruz. Ege Denizi klytlarlmlza dokunmuyor. Birbirimizin
imparatorluklanm da ytkmadlk.

Biz ortak bir vatana sahibiz ve 9200 kilomatre karelik aym kuyuk alam

payla~lyoruz.

Pantfukist emellerden ve eskimi~ Megali ideacI11ktan uzak, yolumuza devam etmek
istiyoruz. Bu ulkenin siyasi ya~amml surdurebilmesi iyin aym ulkuleri ve kaygtlan
payla~mamn

yolunu bulmahYlz Dikkatimizi ve ilgimizi, sadakatimizi kuzeye ve batlya

degil kendi yurdumuza yoneltmeliyiz. Tfukiyeliler ve Yunanhlar gelecekle ilgili ortak
ylkarlan gerektirdigi iyin anla~abiliyorlarsa, yok kuyUk bir toprak paryaSI Uzerinde
ya~ayan

biz Klbnshlar iyin bu yok daha gereklidir.

Ban~ma, anla~ma

ve

uyu~ma

ulkUmUz yok olacak ve

yontemini bulamazsak, politik olarak hayatta kalma

~unun

veya bunun oyuncagl olacaglz. Bizim iyin ba~kalanmn

karar vermesine olanak verecegiz. Son onyIllar iyinde Klbns Turk toplumunun ba~ma
gelen tam da budur ve hala yeterli otonomiye sahip Klbns Rum toplumunun ba~ma yakm
gelecekte aym

~eyin

gelmesi tehlikesi vardu.

Bu kuyuk ulkede yeteri kadar kan aktl, yok aCl tattlk, yok felaketler gorduk. Uzun
zamandan beri bize dl~tan a~llanan fikirleri bir kenara buakarak, kendi ulkemizin, ortak
vatammlzm geryekleri ile ilgilenme zamamdu. Her iki tarafm da kar~llikh olarak yapbgl
hatalann bize buaktlgl olanak oramnda, ortak kaderimizi ellerimize alahm.
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