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DENEYİM 

Özlem KELEŞ

 

Elçilik binasına girdiğim anda kendimi fazlasıyla özel hissettim. Sayın büyükelçimiz 

Mehmet Sertaç Sönmezay ile tanıştığım da zihnimden geçirdiğim şeyler bir an da değişmişti. 

Üniversiteye geldiğim ilk iki aydan sonra o ilk baştaki tüm heveslerim, umutlarım, hayallerim 

bir çırpıda yok olmuştu. Herkesin “Onca uluslararası ilişkiler mezunu varken sen mi diplomat 

olacaksın? Onu geç başka bir şey şöyle” demesi ve tanıştığım bazı akademisyenlerin bile bu 

fikirde olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı.  

O ortamı, o havayı soluduktan sonra kendime geldim. “Şayet bu bölümü okuyorsam 

hakkını vermem gerekir. Neden olmasın?” diye düşünmeye başladım. Bize özgün eğitim 

olarak verilen üniversite dönemlerimizde ki eğitimimizin yeterli olmadığını kendi adıma 

anladım. Bölümümle ilgili birçok şeyi orada tecrübe edinerek öğrendim. Stajım yoğun olarak 

gözlem ile geçti. Dışişleriyle alakalı bilgiler stajyer olduğum için çok fazla benimle 

paylaşılmadı. Fakat oradaki hareketliliğin içinde bulunmam az ve kısa süreliğine de olsa 

bunun bir parçası olmam birçok şeyin farkına varmama ve pratikte nasıl bir uygulamanın 

olduğunu görmeme yardımcı oldu. Bu staj hayatımda dönüm noktası oldu.  

Özbekistan’a gelince; açıkçası Orta Asya Türk cumhuriyetlerini gelişmemiş, bizden 

daha geri seviyede bilirdim. Bu yanılgıyı kafanızdan atın. Eskiden beri “SSCB Türk 

cumhuriyetlerini sömürmüş” iddialarını duyuyoruz. Orada gördüm ki SSCB halka hizmet 

götürmüş, halk refahı için her şeyi yapmış. Sömürüden çıkmış bir ülke manzarasıyla 

karşılaşmadım. Birbirinden çok farklı din ve ırktan insanlar karşılıklı saygı ve hoşgörü 

içerisinde yaşıyorlardı. Siyaset hiç bir şekilde günlük ya da saatlik olarak sosyal hayatı ve 

piyasaları dalgalandıracak hareketler sergilemiyordu. Şehir düzeni denilen ve bizim pek 

görmeye alışkın olmadığımız şeyin gerçekten var olduğu; insanların elektrik, su faturalarına 

maaşlarının yarısını vermediği, ısınma diye bir sorunlarının olmadığı; hayat telaşesi içinde 

olmayan bir toplumun var olduğu şehirler karşıladı beni. İstikrarlı ve huzurlu bir hayat 

yaşanıyordu. Bunun korunması içinde halkın tüm hakları kati bir şekilde korunuyordu.  
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Mezhep imamımızın mezarını ziyaret imkânı buldum. İlk medreselerimizin ve ilk 

gözlem evinin bulunduğu Semerkant’daki kültürel miraslar beni etkiledi. Harzemşahların 

yaşadığı coğrafyayı zaman dolayısıyla ziyaret edemedim. Fakat ata toprağımız olan bu yerin 

insanlarıyla tanışma ve vakit geçirme imkânı buldum. Şiveden dolayı konuşmalarını çok fazla 

anlayamıyordum fakat saf Türkçe kelimeleri kullanıyorlardı. Bizim bile genellikle terk 

ettiğimiz ananeleri hâlâ yaşattıklarını gördüm. Oradaki insanların Türkiye'ye ve Türklere karşı 

olan tutumu, ilgisi beni çok onurlandırdı.  

Dışişleri denilince ürküyoruz hep. Fakat bir şeyi gerçekten istiyorsak onun için 

elimizden geleni yapmalıyız. Artik biliyoruz ki her şey internet ortamında. “Ben taşrada 

okuyorum nasıl yapıyım?’’ gibi bu bahanelerin ardına sığınmamalıyız. Bu şekilde ancak 

kendi kendimizi avuturuz. Şu bilinmelidir ki sınırların dışına çıkıldığında insanın sınırsız 

bir varlık olduğunu hissetmesi daha da kolay oluyor… Her insan bu sınırsız tecrübeyi 

tatmalıdır..  

Bana Özbekistan’da her konuda yardımcı olup sürekli yanımda olan babam Emin 

KELEŞ’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım...  


