
 
 

ELCILIKLERIMIZ DISISLERINI GEREGINCE TEMSIL EDEBILIYOR MU? 
 
 
Bizde Osmanli’dan kalmadir;  Resmi gorevlilere olaganustu saygi..  Onlari gorunce tum dugmeler iliklenir.  Hatta gomlek dugmeleri bile. 
 
Halbuki Ankara caddelerinde bir Amerika’li konsolosa rastlayan bir Amerikali icin O, sadece (sade) bir devlet memurudur, gorevlisidir.  Bakar, 
gecer.   
 
Amerika’da uzun sure yasamaktan kaynaklansa gerek.  Kimin kim icin calistigini ayird eden bir toplumun daha saglikli dusundugunu 
zannediyorum.  Yani onlar (resmi gorevliler ve secilenler) biz oldugumuz icin varlar, biz onlar oldugu icin degil.  Zaten yurt disinda da sevilen az 
sayida devlet temsilcilerimiz de hep bu bilinci ayird edebilenler insanlar olmuslardir.  Kaf daginda gezmeyip, insanina her zaman gercek 
degerini verenleri hep daha cok sevmisizdir ve onlar da gorevlerinden ayrilip Turkiye’ye dondukten sonra hep guzel hatirlanmislardir.   
 
Bu zihniyeti icine sindirebilmis dunya aydini hariciyelerimiz, diyorum ki o zaman, simdi belirteceklerimi saygiyla karsilayacaklardir.  Cunku 
bunlar kendilerine bir saygisizlik emaresi olarak degil, tumumuzun iyiligi icin dile getirilmis seylerdir.  Yine bunu dile getirirken, unutulmasin ki, 
bizim Turk hariciyesine, disislerine, kariyerleri icin dunyayi gezip, ailelerine birkac yilda bir kultur soku yasatan, ve ulkeleri icin aileleri ile birilikte 
uzun ve mesakkatli bir mumurluk hayati yasayan disisleri mensuplarina saygimiz vardir.  Allah var, cogu zaman onlarin yerinde olmak 
istememisizdir.  Biz bazi hariciyeciler biliriz ki, ailelerinin yuzunu ayda yilda bir gorurler. 
 
Simdi: bir de Disişlerimizin pek de bizi rahat ettirmeyen yuzu.. 
 
Turkiye’de birkac kurum var ki kurumsalliklari bize huzur verir ve bizi hosnut eder.  Silahli kuvvetlerimiz, Is Bankasi, Dis Islerimiz..  Buralarda 
yukselmek torpil isi olmaz.  Emek, beceri ve zeka degerlendirmesi yukselmenin temel prensibidir.  
 
Dis Isleri’nin kurumsalliginin bu ozelliginin disindaki goruntusu ancak, pek de ic acici degil. 
 
Amerika’dayiz, Amerika’dan bahsedelim. 
 
Buyukelciligimizde konsoloslarimiz, ve bircok da ateselerimiz var: Kultur Ateseleri, Egitim Ateseleri, Tarim Ateseleri, Askeri Ateseler, Ticaret 
Ateseleri..  Var da var.   
 
Bir de tabii Fahri Baskonsoloslarimiz var ki.. evlere senlik. 
 
Amerika gibi Turklugun, Turk tarihinin, Turk imajinin en cok taaruza ugradigi, Turk lobiciliginin belki de en aktif ve bilincli calismasi gereken bir 
ulkede, bazen merak etmis, cogu zaman da sasirip kalmisizdir bu insanlar ne is gorur diye.  Cogu zaman diyorum, cunki iclerinde gercekten 
calisanlari da olmustur.  Ancak bunlara ramen Dis Isleri’miz bilincli kurumsallasma ozelligini sadece ast-ust yapilanma duzeninde 
gerceklestirebilmis, fakat kurumsalligi, calisanlarinin ne kadar calisacagi duzenini yerlestirebilme eksikligi acisinda bizleri cogu zaman hayal 
kirikligina ugratmistir. 
 
Bunlarin yazar tarafindan yasanan ornekleri sadece Amerika degildir. Turk hariciyesinin buyukelcilik ve konsolosluk temsilcilerini Yunanistan, 
Azerbaycan, Israil, ve Bulgaristan’da da izleme olanagi bulmusuzdur.   
 
Belli ki bu yapilanmada Amerika acisindan bir ozellik yok.  Dis Isleri temsilciliklerimizin calisma disiplinleri hep ayni.  Buyukelcilige ve 
konsolosluklara ziyaret veya is amaci ile gelen Turklere “sen benim icin varsin” muamelesi.  Dogu Anadolu burokratik devlet dairesi zihniyeti ile 
calisan bir calisma disiplini.  Kim kacta gelir, kacta gider?  Toplumu ile devleti arasindaki bagini “resmi” devlet memurlugundan ne kadar ileriye 
goturur ve toplumuna ne kadar yaklasir? Resmi isi icin bu devlet kapisina gelmis insanina karsi uyguladigi “musteri hizmetleri anlayisi”nin capi 
nedir?  Bu sorularin cevaplari bircok cirkin ani ve anektotlardadir ki, onlar da bizim genel yaramizdir. 
 
Bir de fahri baskonsoloslarimiz var!  Hani, bagzi bolgelerinde bir resmi temsilciligimiz olmadigi icin bu onurun bahsedildigi insanlar..  Hangisi 
neden bu ise hangi buyukelci zamaninda, hangi torpille layik gorulmuslerdir?  5, 10, 20 yil gibi uzun surelerle bu koltuklari isgal edip de toplum 
icinde kimsenin ismini bile bilmedigi fahri baskonsoloslar.  Sanki Turk kitligi varmis gibi secilmis, Turkce bile bilmeyen Amerikalilar (resmi 
Turkiye temsilcileri..)  Ozellikle Amerika’da, bunca tanitim ve lobicilik sorunumuzu yasadigimiz yillarda, toplum ve resmi kurumlar arasinda 
iletisim kurmasi, gerektiginde toplumu lobiciligimiz ve tanitimimiz icin toplu haretkete yonlendirmesi elzem olan yorgun ve bikkin simali 
gorevlilerimiz..  Bu büyük onuru hakkıyla taşımak yerine sadece bir etiket olarak taşıyan, Türk toplumunun temel dokusundan elini çekmiş, 
çalışmaları kokteyllere katılmayı aşmayan gorevlilerimiz.. Ozellikle Ermeni lobisinin etkin oldugu eyaletlerde insanimizi mobilize edememis, 
harekete geçirememis gorevlilerimiz..  Ne is yapar bu insanlar? En son kim sormustur?  Kendileri hakkinda duzenlenmis periodic bir 
degerlendirme parametresi var midir?  Daha ne kadar bu koltuklari isgal edeceklerdir?  

 
Amerika’daki Türk toplumunun niteliği 40, 30, 20, ve hatta 5 yıl evveline nazaran bile çok değişmiştir. Ekseriyeti “beyaz yaka” olan eski Türk 
toplumuna kıyasla son yıllarda yeni Türk-Amerikan toplumu içinde, kuvvetli bir Tük lobiciliği adına son derece önemli addedilebilecek,  büyük  
sayılarda bir Türk “mavi yakalı kesim” belirmiştir.  
 
Bu son derece onemli kesimin, kendilerine verilmesi gereken hizmet acisindan ihmal edilmemesi ve lobiciligimiz adina da yuklenebilecekleri ve 
yuklenmeye hazir olduklari niteliklerinin gözardı edilmemesi acisindan ve Amerika’da devam eden tanıtım ve politik sorunlarımıza çözümlerin 
hayata geçirilmesi konusunda çok önemli olan, lider-toplum dayanışması göz önüne alındığında, Dis Isleri Bakanligimizin, daha dinamik, 
yaratıcı bir dusunce yapisi ve daha taze kan insan kaynaklari ile kendisini yenilenmesinin ve yeniden bir yapilanmaya gitmesinin artik zamani 
gelmistir. 

 
Onlar bizim icin ve bize hizmet icin varlar, biz onlar icin degil.  


