
 
ÇĠFTE VATANDAġLIK.  VATANPERVERLĠK MĠ YOKSA VATAN HAĠNLĠĞĠ MĠ? 

 
 
Devletlerarasındaki dostluk ve olumlu münasebetler o devletlerin karşılıklı menfaatlerine göre değerlendirilirler. 
 
Yurt dışında ve Amerika’da yaşayan vatandaşlarımızın da Türkiye menfaatlerini korumak amacı ile Türk tanıtımını 
çeşitli yollardan uygulamaları da kendilerine düşen müspet hizmetlerdendir. 
 
Türkiye’nin dünyaca ve özellikle Amerika’da tanınması, coğrafi ve siyasi konumunun iyi anlaşılıp, anlatılabilmesi için 
ve de özellikle dıĢ ülkelerde yaĢayan vatandaĢlarımızın kale alınması amacı ile geçmiş cumhurbaşkanımız 
merhum Turgut Özal’ın döneminde, bu değişik yollardan birisinin önü açıldı, ve bir Çifte VatandaĢlık Yasası 
çıkartıldı.  Yine o tarihlerde eski Washington büyükelçimiz Sayın Şükrü Elekdağ da buna yönelik uygulamalar adına 
Amerika’da ciddi çalışmaları hayata geçirdi.   
 
Amerikan vatandaşı olan çifte vatandaş Türkler, oradaki oylarının ağırlığı ile Türkiye’nin tanınmasına ve menfaatlerinin 
korunmasına en üst derecede katkıda bulunabilecekleri gibi, bulundukları pozisyonlar dolayısı ile her zaman sözleri 
dinlenen insanlar olacaktır.  Nitekim Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi başkanlığım sırasında ve ondan evvelki 
yıllarda uyguladığım bu kural nedeni ile Türkiye’nin Amerika’nın üst düzey yöneticileri nezdinde daha müspet yönde 
değerlendirildiğine, bizlere kulak asıldığına, ve biz Türk liderlerin de üst düzeyde kabul gördüğüne Ģahit oldum.   
 
Uzun yıllardır savunduğum gibi, Amerika’daki Türklerin çifte vatandaşlığı benimseyerek aktif ve sözü dinlenen 
Amerikan vatandaşları olmaları daima Türkiye’nin lehine olacaktır.  Çifte vatandaşlık en azından yurt dışında 
yaşanılan dönem içinde mutlaka yararlanılması gereken bir hak ve ülkeye verilmesi gereken bir vatan hizmetidir. 
 
Çünkü bir Amerikalının ancak bir Amerikalıya güveni vardır.  Vatandaş olmayan bir Türk’e yani bir yabancıya, bir 
Amerika’nın ve daha önemlisi bir Amerikan Kongre üyesinin vereceği önem söz konusu bile olamaz.  Lobiciliğin temel 
taşı olan yaptırımcılık, Amerikan vatandaşı olmayan bir Türk tarafından bir Kongre üyesine uygulanamaz.   Amerikalı 
vatandaĢ, “bir oy”dan dolayı bile sözüne değer verilen bir insan vasfını taĢır.  VatandaĢ olmayan kale alınmaz. 
 
Ancak, maalesef Türkiye’de şuna da şahit oluyoruz ki, uzun yıllardan beri Amerika’da yaşayıp Amerika’nın olumlu 
yönlerinden faydalanan ve ardından siyasi nedenlerle Türkiye’ye gelen insanımız arasında, Amerika ve Türkiye 
arasındaki diyaloğu geliştirmek adına, geçmişte yurt dışında ulus yararına verilmiş olması gereken bu en büyük 
hizmet olan Amerika’nın vatandaşlığını almamış olanlar ve hatta bu hizmeti karalayanlar var. 
  
Hatta bunların arasında Amerika’daki Türk sivil toplum hayatında ön konuma gelmiş ve bu eksikliklerini birer 
maharetmiş gibi Türkiye’de anlatanlar, ve çifte vatandaĢlığı nerede ise bir vatan hainliği imiĢ gibi açıklayanlar var.  
Türkiye’de de üst konuma gelmiş bu kişilerin uluslarına değil, kendilerine menfaatler sağladıklarını ve Amerika’da 
edindikleri tecrübelere rağmen, ne geçmişte Amerika’da ne de bugün Türkiye’de lobiciliğimiz adına ciddi adımlar 
atmadıklarına maalesef  şahit olmaktayız.    
 
Çifte vatandaşlık ABD'de yerlerde sürünen Türk lobiciliği adına son 50 yıldır atılan üç beş olumlu hareketten birisi 
olmuştur.  Ermenistan yanında bir çok ülkenin uyguladığı bu çifte vatandaşlık kanununun Türkiye adına tarihi bir 
önemi vardır. 
 
Sağlam bir lobiciliğin Amerika'da sadece ve sadece para, ya da oy ağırlığı ile yapılabileceğini bilen liderlerimiz 
80li yıllarda çıkartılan bu yasayı ve ülke menfaatlerini sık sık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hatırlatmaları 
gereğine inanıyorum. 
 
 
 
    
 


