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ONUR ÖYMEN  ve  BİR İNSANLIK BORCU      Köln, 21 Kasım 2009 
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Dr. Onur Başaran ÖYMEN'i  yakından  tanımış  ve özellikle de Almanya'daki  çalışmalarının  tanığı olmuş bir 
kimse olarak, şu satırları kaleme almayı bir insanlık borcu sayıyorum. 
 
Dr. Öymen, Almanya gibi zor bir ülkede (1990‐1995 yılları arasında) 4,5 yıl Büyükelçilik görevi yaptı. Kendisi 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni başarılı ve onurlu bir şekilde temsil etti. Daha sonra Erdal  İnönü tarafından 
Dışişleri Müsteşarlığına getirilen Öymen, NATO Daimi Delegesi olarak Brüksel'de de görev yaptı.  
O, diplomasinin  inceliklerini bilen ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün  ilkelerini kendisine yol gösterici olarak 
seçen  bir  diplomatımız  olarak,  ülkeler  arasında  karşılıklı  saygı  ve  insanca,  uygarca  davranışlara  dayanan 
ilişkiler kurma ve bu ilişkileri ödün vermeden yürütme konusunda  örnek olmuş;  başı dik, alnı açık, bağımsız, 
duyarlı bir diplomat özelliğini  kanıtlamış olan ender diplomatlarımızdandır. 
 
Dr. Öymen, birçok Alman medya kuruluşunun, politikacısının ve diplomatının – özellikle  terör örgütü PKK 
nedeniyle  ‐  ülkemize  karşı  başlattıkları  kampanyamsı  olumsuz  girişimler  ve  hâttâ  saldırı  boyutuna  varan 
haksız eleştiriler karşısında dimdik ayakta kalan ve onlara karşı, en  ince diplomatik yöntemlerle yılmadan 
mücadele  veren,  böylece  de  Alman  kamuoyunun  yanlış  bilgilenmesini  engelleyen,  dolayısıyla  geleneksel 
Türk ‐ Alman ilişkilerinin daha da gelişmesini başaran etkili bir diplomasi  uygulamıştır. 
 
Sadece Türk Alman ilişkileri açısından değil, aynı zamanda  Almanya’da yaptığı görev süresi boyunca, kendi 
yurttaşlarına lâyık oldukları değeri veren bir diplomat olarak; yerine göre bir ağabey, bir devlet temsilcisi, bir 
arkadaş, bir dost olmasını başarabilmiş, her Türk’ün gururla, saygıyla, sevgiyle yadedeceği bir  insan olarak 
gönüllerdeki seçkin yerini almıştır. 
 
Almanya’ya  gelir  gelmez,  bildiği  yabancı  dillere  bir  yenisini,  Almancayı  da  eklemiş  ve  Almanlara  kendi 
dilleriyle  seslenmesini  bilmiştir.    Kendi  yurttaşlarının  içindeki  cevheri  tanımış,  onları  çoğu Almanların  ön 
yargılı  cenderesinde  ezdirmemiş;  onlarla  el  ele  vererek  Türk  toplumunu  yüceltmeyi  başarmıştır.  Bunları 
yaparken sadece güzel sözler söylemekle kalmamış,  bu cevher dolu vatansever insanlarımızın bilim, sanat, 
kültür  ve  ekonomik  hayatın  en  yüksek  düzeyine  çıkabilmeleri  için  en  somut  adımları  atmış,  atılımları 
gerçekleştirmiştir. Yurttaşlarını her türlü hakları konusunda, düzenli olarak, Almanca ve Türkçe bültenlerle 
bilgilendirmiş, bilinçlendirmiştir.  
 
Hele de, gelecek kuşakların en yüksek düzeyde Almanlarla eşit oranda söz sahibi olmalarını gerçekleştirecek 
koşulların en önemlisi olan, okul öncesi ve okul  çağındaki eğitimden yararlanmaları  için, her  türlü  çabayı 
sarfetmiştir.  Bu  çalışmaları  yaparken  başvurduğu  bir  kaynak  vardı:  Almanya’daki    Türk  toplumu,  daha 
doğrusu halk kaynağı… 
 
O, hem devleti  tüm  yurttaşlarımızla  (alevisiyle,  sünnisiyle)  ve hem de, her  kesimden –  laik, demokratik, 
üniter Türkiye Cumhuriyetine  i t i r a z ı  o l m a y a n ‐ yurttaşlarımızı birbiriyle kucaklaştırmasını başarmayı 
bilmiştir. Bu başarının sırrı, Onur Öymen'in halkımızda var olan cevheri incitmeden açmasını bilme duyarlılığı 
ve  yeteneğinden  kaynaklanmıştır.  O,  buradaki  yurttaşlarının  varlığına  daha  geniş  boyutlarda  anlam 
kazandıracak kültür ve sanat değerlerine daima destek vermiştir. Türkleri hor gören, onlara saygısızlık eden 
her  kişi  ve  kuruluş  önce  O’nu  görmüştür  karşısında.  Türklere  ikinci  hâttâ  üçüncü  sınıf  insan muamelesi 
yapmaktan  zevk  alanlara  ve  kendisini  insan  haklarına  saygılıymış  gibi  göstermeye  çalışan  "demokrasi 
havârîlerine"  demokrasi  ve  hoşgörü  dersi  vermiştir.   Dostluğun  haksız  saldırılarla  değil,  karşılıklı  saygıyla 
sürebileceği gerçeğini her fırsatta kafalara yerleştirmeye çalışmıştır. 
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Biz, Almanya’daki  Türk Varlığı olarak, Onur Öymen’le öğündük, gurur duyduk. Çünkü o, siyasî, askerî, hukukî 
ve  iktisadî  bakımdan  tam  bağımsız  bir  Türkiye  Cumhuriyeti Devleti  için  Atatürkçü  bir  dış  poltika  izleyen 
saygın ve değerli bir diplomat olduğu gibi, yetenekli bir siyasetçidir de. 
 
"Türkiye'nin  Gücü",  "Geleceği  Yakalamak";  "Silahsız  Savaş";  "Ulusal  Çıkarlar"  gibi,  Türkçe  ve  Almanca 
yayımlanmış  önemli  yapıtlara  imza  atmış  olan;  katıldığı  panellerde,  açık  oturumlarda,  kendisine  karşı 
haksızlık  edilse  bile,  sesini  yükseltmeden,  karşısındaki  insanı  incitmeden  düşüncelerini  dile  getirme 
beyefendiliğine sahip bu yetenekli insanı,  10 Kasım 2009'da TBMM'deki – muammâlı ‐ "AKP açılımı" ile ilgili 
eleştirel konuşması sırasında, Cumhuriyet  tarihindeki bazı  isyanları dile getirmiş olması nedeniyle, yargısız 
infaz etmek  isteyenler; konuşmasını  çarpıtarak kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış aksettirenler, AKP'nin ana 
muhalefeti zayıflatma oyununa alet olmuşlardır; Öymen'in sözlerini hem istismar etmişler hem de göz göre 
göre, kendisine haksızlık etmişlerdir. 
 
Alevi  yurttaşlarımızı  Atatürkçü  dünya  görüşünden  ve  Atatürk'ün  partisinden  uzaklaştırmak  için,  Dersim 
isyanını  bir  "Alevi  isyanı",  harekâtı  da,  keyfî  bir  harekât    gibi  göstermeye  çalışanların  oyununa 
gelinmemelidir. 
 
Gerçek  odur  ki,  Dersim  isyanı  çıkarıldığı  dönemde  de,  bir  "Alevi  isyanı"  olarak  görülmemiştir, 
nitelenmemiştir. Öymen'in  uzunca  ve  sık  sık  alkışlarla  kesilen  konuşmasının  içinden  "Dersim"  sözcüğünü 
cımbızla  çekenler  ve  Alevi  yurttaşlarımızın  duygularını  istismar  etmek  isteyenler,  hem  tarihî  gerçekleri 
çarpıtmakta  hem  de  söz  konusu  isyanın,  merkezî  devlet  yönetim  ve  gözetiminin  bölgeye  nüfuzunu 
engellemek üzere, başlatılmış olan bir  Kürtçülük isyanı olduğunu maskeleme gayreti içindedirler.  
Bunlar, PKK'nın  çeyrek asırdan beri  sürdürdüğü kanlı  şiddet ve  terör  ile bölmeyi başaramadığı ülkemizin, 
AKP iktidarı eliyle bölünme tehlikesiyle karşı karşıya getirildiğini görmezlikten gelmektedirler. 
 
Konuya ilişkin olarak, objektifliği tartışılamaz olan saygın bir bilim adamımızın, Prof. Dr. Şerafettin Turan'ın, 
Türk Devrim Tarihi adlı eserinin 3. Bölümünde (1923‐1938) yeterli bilgi vardır.  
 
AKP  iktidarı,  "Kürt  açılımı"  ve  "Alevi  çalıştayı"  siyasetiyle,  Kürt  kökenli  yurttaşlarımızın  ve  Anadolu 
Alevilerinin oyuna göz dikerek ve devletin yarınını değil, yarınki seçimleri düşünerek, oyun kurma gayreti 
içindedir ve bu doğrultuda "gaye vasıtayı meşrû kılar" siyaseti gütmektedir.  
Bu  bağlamda,  Atatürk'ü, O'nun  kurduğu  CHP'yi;  CHP'nin,  başta Genel  Başkan  olmak  üzere,  önde  gelen, 
düzeyli  ve  etkin  konuşmalar    yapan  saygın  ve  seçkin  siyasetçilerini  yıpratmak  için  türlü  entrikalara 
başvurmaktadır. 
 
Ne hazindir ki, bizim için asıl üzüntü kaynağı olanlar, AKP'nin bu oyununu bozmak yerine, onların yöntemiyle 
Onur Öymen gibi değerli siyasetçilere haksızlık yapanların kervanına katılanlardır… 
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