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Önsöz

Son yıllarda dış politika dünya kamuoyunda ön plana çıktı. 
Uluslararası alandaki gelişmeler, özellikle dış ekonomik ilişkiler in-
sanların günlük yaşamlarını etkileyecek hale geldi. Kitle haberleş-
me vasıtalarının yaygınlaşması dünyanın her köşesindeki önemli 
olayları, gelişmeleri anında yüz milyonlarca insana ulaştırıyor. 
Türk kamuoyu da dünya olaylarına giderek artan ölçüde ilgi duy-
maya başladı. Her gün uluslararası ilişkilerle ilgili pek çok yoruma, 
değerlendirmeye rastlanıyor. 

Dış politika alanındaki gelişmeleri yorumlarken bir yandan 
diplomasinin özellikleri ve dışarıdan pek görünmeyen yüzü, bir 
yandan da dünyada yaşanmış tecrübeler hakkında bilgi sahibi ol-
makta yarar var. Ancak diplomasi alanındaki çalışmaların çoğun-
lukla gizlilik içinde yürütülmesi dünyadaki gelişmelerin gerçek 
niteliği, nedenleri ve muhtemel sonuçları hakkında kamuoyunun 
bilgilendirilmesini güçleştiriyor.

Bu kitapta geçmişten ve günümüzden örneklerle dış politikanın 
gerçek boyutu hakkında bilgi verilmeye çalışılacak. Sanıldığının 
aksine, diplomatik temasların, müzakerelerin çoğu zaman büyük 
mücadelelere sahne olduğu anlatılacak. Bu mücadelelerin bazen 
silahsız bir savaşı andırdığı görülüyor. Bazen devletlerin geleceği, 
kaderi, güvenliği, refahı bu silahsız savaşlarla belirleniyor. 

Bu mücadelelerde başarılı olunması, bir yandan diplomasi ala-
nında stratejilerin ve taktiklerin başarıyla uygulanmasına, bir yan-
dan da devletlerin askeri, siyasi ve ekonomik alanlardaki gücüne 
dayanıyor. Bu arada basının dünyadaki gelişmeleri etkilemede çok 
etkili bir rol oynadığı da unutulmamalı. Aynı şekilde, insan hak-
larıyla ilgili gelişmeleri gerçek boyutları ile incelenmeden de bu-
gün dünya politikasını anlamak zor. Dış politika alanında geçmişte 
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dünyada ve Türkiye’de yaşanan olayların gerçek boyutlarıyla öğ-
renilmesi, bugün karşılaşılan gelişmelerin daha iyi anlaşılıp değer-
lendirilmesine yardımcı olabilir.

Diplomatik mücadeleler yoluyla başarı kazanılmasının Türkiye 
Cumhuriyet tarihindeki en önemli örneği Lozan Antlaşması’dır. 
Bu Antlaşmaya nasıl ve ne büyük mücadelelerden sonra varıldı-
ğının öğrenilmesi, dış politikanın gerçek yüzünün anlaşılmasına 
yardımcı olacaktır. Lozan, etkili bir askeri güce ve siyasi kararlılığa 
dayanan dış politikanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. 
Cumhuriyet döneminde Lozan’dan sonra, güce ve siyasi cesarete 
dayanan başka başarı örnekleri de var. 

Bu kitabın amacı, bütün bu konularda geçmişten ve yaşanmış 
olaylardan örnekler verilerek, uluslararası ilişkilerin gerçek bo-
yutunun anlaşılmasına yardımcı olmak. Bu kitabı yazarken Türk 
dış politikasına büyük emek vermiş değerli diplomatlarımızın bil-
gi ve tecrübelerinden geniş ölçüde yararlandım. Özellikle değerli 
Büyükelçiler Vahit Halefoğlu ve Şükrü Elekdağ’ın düşünce ve de-
neyimleri, Feridun Cemal Erkin, Melih Esenbel, Zeki Kuneralp, 
Haluk Bayülken, Semih Günver, Kâmuran Gürün, Ercüment 
Yavuzalp, Kâmran İnan, Ecmel Barutçu ve Bilal Şimşir’in Türkiye 
için çok önemli dönemlere ışık tutan anıları ve araştırmaları benim 
için esin kaynağı oldu. Halen görevde bulunan meslektaşlarımın 
görüş ve önerilerinden de çok yararlandım. Kendilerine içtenlikle 
teşekkür ediyorum.

Kitabın hazırlanmasında, her zaman olduğu gibi eşim Nedret, 
çocuklarım Burak ve Başak büyük katkıda bulundular. Onların 
gösterdiği özveri, sabır ve destek bu kitabın hazırlanmasında en 
büyük yardımcım oldu. Bunun için kendilerine şükran borçluyum.

Brüksel, 4 Mart 2002
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Giriş

Toplantı başkanı telaşla yanına gelen yardımcısının getirdiği 
notu okudu. Bir an durakladı. Sonra güç hâkim olduğu öfkeli bir 
ses tonuyla şunları söyledi: “Şimdi aldığımız bir bilgiye göre Türk 
askerleri Kıbrıs’ta ikinci harekatı başlatmıştır veya başlatmak üzere-
dir. Kıbrıs, bugün Türk ordusunun esiri olmuştur. Ama yarın Türk 
ordusu Kıbrıs’ın esiri olacaktır.”

Tarih 14 Ağustos 1974’tü ve bu sözleri söyleyen Cenevre’deki 
Kıbrıs Müzakerelerinin ikinci turuna başkanlık eden İngiltere 
Dışişleri Bakanı James Callaghan’dı. 

Türkiye’nin 20 Temmuz 1974 tarihinde başlattığı Kıbrıs hare-
katından sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Turan Güneş, Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yorgo Mavros, İngiltere Dışişleri Bakanı James 
Callaghan ile Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarının temsilcileri Rauf 
Denktaş ve Glafkos Klerides’in yürüttükleri zorlu müzakereler 
başarısızlığa uğramıştı. Türkiye’nin ikinci bir askeri harekata gi-
rişerek Adadaki Türklerin güvenliğini sağlamaktan başka çaresi 
kalmamıştı. Peki İngiliz Dışişleri Bakanı’nın sözleri ne anlama geli-
yordu? Bu bir tahmin miydi? Bu tarihten birkaç yıl önce Rumların 
Türklere saldırılarını önlemek için askeri müdahaleye hazırlanan 
Başbakan İsmet İnönü’ye, ABD Başkanı Johnson’un gönderdiği 
sert uyarı mektubunu hatırlayanlar, Callaghan’ın sözlerini daha 
çok bir tehdit gibi yorumladılar. Türkiye, Kıbrıs’a askeri müda-
halede bulunmanın cezasını çekecekti, çekmeliydi. Daha sonraki 
yıllarda Birleşmiş Milletlerdeki sıkıntıları, ABD’nin dört yıla yakın 
süren askeri ambargosunu, Avrupa Birliği’nde ve diğer Batılı ku-
ruluşlardaki sorunları yaşayan Türk diplomatları, Callaghan’ın bu 
sözlerini hep hatırladılar.

Türkiye’ye karşı bir diplomatik mücadele açılmıştı, çünkü Tür-
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kiye “büyük devletlerin” telkinlerini dinlememiş, doğru bildiği 
yönde hareket etmiş ve askeri bir müdahalede bulunmaktan çekin-
memişti. Üstelik Ada’daki stratejik dengeleri bozmuştu. Kıbrıs’taki 
askeri üsleri ve tesisleriyle bütün bölgeyi denetleyenler Türk asker-
lerinin Ada’nın Kuzeyine yerleşmesiyle etki ve çalışma alanlarını 
daraltmak zorunda kalmışlardı. Bu üsler İngilizler ve Amerikalılar 
açısından büyük önem taşıyordu. Yüksek irtifada uçan keşif uçakları 
bu üsleri kullanıyordu. İngiltere’nin ünlü yayın kuruluşu BBC’nin 
Batı Asya’ya yönelik yayınlarının röle istasyonları da buradaydı. 
Kıbrıs’taki tesisler bütün Ortadoğu’nun gözetlenmesi için özel bir 
önem taşıyordu.1 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ulusla-
rarası düzene yön veren devletler, buna müsamaha gösteremezlerdi. 
Türkiye’nin müdahalesinin hukuka, antlaşmalara uygunluğu, insani 
açıdan kaçınılmazlığı o kadar önemli değildi. Türkiye, milletlerarası 
alanda oynanan oyunun kurallarını bozmuştu. Türkiye’ye geri adım 
attırmak için her şey yapılmalıydı. Yapıldı da. Ama başarılı olunama-
dı. Çünkü Türkiye yaptığı işin doğruluğuna ve haklılığına inanıyor-
du ve Türk milleti Kıbrıs meselesini bir milli dava olarak görüyordu. 
Bu davanın başarısı için her fedakârlığa katlanmaya hazırdı. 

1963 yılındaki Kanlı Noel saldırılarından bu yana Kıbrıs soru-
nunu izleyenler, bu konuda bazı ülkeler tarafından ısrarla sürdü-
rülen politikaların, yapılan manevraların, birçok bakımdan ulusla-
rarası ilişkilerin gerçek yüzünü gösterdiğini düşünürler. Gerçekten 
hak, hukuk, insaf, adalet gibi duygular Kıbrıs’la ilgili gelişmeler 
sırasında, konuya dışarıdan taraf olan devletler tarafından pek az 
hatırlanmıştır. Çünkü, bu kavramlar yüksek insani duyguları yan-
sıtsa da uluslararası ilişkilerin tabiatına yabancıdır. Uluslararası 
ilişkilerin, dışarıdan görülen ince ve zarif sözlerle ve nazik jestlerle 
örülmüş yapısının arkasında, hayatın bu soğuk ve acımasız ger-
çekleri gizlidir. Uluslararası ilişkilerde geçerli olan en önemli unsur 
ulusal çıkarlardır. Bu çıkarların korunması uğruna tarih boyunca 
pek çok insani değer göz ardı edilmiştir ve edilmektedir. 

Ulusal çıkarların korunması ihtiyacı çoğu zaman yüksek duy-

————————————
1 Moran, Michael, Rauf Denktaş at the United Nations, The Eothen Press, 

Huntington, Cambs, 1997, s. 110.
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guları ve ilkeleri ikinci planda bırakıyor. O bakımdan bir uluslar-
arası sorunda haklı olduğunu kanıtlamak tek başına yeterli olmu-
yor, devletlerin haklarını koruyabilmek ve başkalarına da kabul 
ettirebilmek için yeterli ekonomik, siyasi ve askeri güce de sahip 
olmaları gerekiyor. Ancak bu güce sahip olan ve bunu etkili bir 
diplomasiyle değerlendirebilen devletler davalarını başarıya götü-
rebiliyorlar. 

Etkili bir diplomasi uygulayabilmek için bir yandan uluslara-
rası ilişkilerin tabiatını, bir yandan da diplomasinin inceliklerini 
iyi bilmek gerekiyor. Çoğu zaman diplomasinin gerçek yüzü dı-
şarıya, kamuoyuna yansıyandan farklıdır. Sonuca, uzun ve çetin 
müzakereler ve pazarlıklardan sonra varılır. Bunun için sabır ve 
kararlılık diplomatik müzakerelerin en önemli unsurlarındandır. 
Ulusal çıkarların gerektirdiği tezleri yeterince güç ve kararlılıkla 
savunamayan, zaman unsurunu gereği gibi kullanamayan ülkeler, 
müzakerelerden genellikle zararlı çıkarlar. Diplomatik temas ve 
görüşmelerde tecrübe unsuru özel bir önem taşır. Bütün ülkelerin 
önemli iç ve dış diplomatik görevlere tecrübeli diplomatları ata-
maları sebepsiz değildir.

Ulaşım ve haberleşme olanaklarının büyük bir hızla geliştiği 
dünya koşullarında, liderler ve bakanlar arasındaki doğrudan te-
maslar da yoğunluk kazandı. Pek çok konuda artık liderler ara-
sında yapılan doğrudan temaslarla kararlar alınıyor, anlaşmalara 
varılıyor. Gene de bütün bu temaslarda diplomatlar önemli rol 
oynuyor. Büyükelçilerin bulundukları ülke veya görev yaptıkları 
uluslar arası örgütteki eğilimler ve muhtemel gelişmeler hakkın-
da verdikleri raporlar, devletlerin politikalarının oluşturulmasın-
da dikkate alınıyor. Geçmişe bakıldığında, isabetli ve ileri görüş-
lü değerlendirmeleriyle, devletlerinin politikasına büyük katkılar 
yapmış büyükelçiler olduğu gibi, günün koşullarını ve eğilimlerini 
yanlış değerlendirdikleri veya amirlerinin hoşuna gideceğini san-
dıkları türde raporlar yazdıkları için ülkelerini yanıltan ve devlet-
lerinin çıkarlarına zarar veren büyükelçilere de rastlanıyor. Bunun 
ilginç örneklerine özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan önceki yıllar-
da rastlanmıştı. 

Diplomatik temaslar genelde büyük gizlilik içinde yürütülüyor. 



SİLAHSIZ SAVAŞ16
Yüzyıllardan beri diplomasinin genel kuralı bu. Çünkü devletler 
belirli konularda doğru değerlendirmeler yapabilmek, isabetli 
kararlar alabilmek için kamuoyuna açık olmayan kaynakların da 
bilgilerine ihtiyaç duyabiliyorlar. O nedenle dünyadaki bütün ül-
kelerin kendi dış teşkilatları ile yaptıkları yazışmaların, haberleş-
melerin çoğu gizlidir. Devletler arasındaki temasların önemli bir 
bölümü de gizlilik içinde yürütülür, diğer devletlerin bunlardan 
haberdar olmaları istenmez. Çünkü bu temaslar bazı hallerde baş-
ka devletlerin çıkarlarına zarar verebilecek cinstendir. Bazen başka 
devletlerin bu temaslardan haberdar olmaları bazı projelerin en-
gellenmesine yol açabilir. 

20. Yüzyılın sonlarına doğru yazılı ve özellikle görsel basının 
hızla gelişmesi ve bazı yayın kuruluşlarının hemen hemen bütün 
dünyayı kapsama alanına almaları dış politikayı da etkiledi. Artık 
basının dış politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında oy-
nadığı rolü yadsımak kabil değil. Bu nedenle uluslararası ilişkileri 
yönlendirenlerin kamuoyu oluşturma, basını bilgilendirme konu-
larını öncelikli hedefleri arasına almaları kaçınılmaz oldu. Ancak 
bir de madalyonun öbür yüzü var. Yazılı ve görsel basın acaba baş-
ka ülkelerin politikalarını etkilemek için de kullanılıyor mu? Başka 
ülkelere baskı yapmak isteyenler, acaba basını, o ülkelerin kamuo-
yunu etkilemek için değerlendiriyorlar mı? Bu soruların cevabını 
bulabilmek için basının ve kamuoyunun uluslararası ilişkilerde 
oynadığı rolü derinlemesine araştırmak gerekiyor. 

Uluslararası ilişkileri incelerken bu ilişkilere yön veren düşün-
celerin yanı sıra, belki ondan da önemli olarak devletlerin çıkarla-
rını ele almak gerekiyor. Zira devletlerin belirli konulardaki çıkar-
larını ve aralarındaki çıkar çatışmalarını dikkate almadan dış poli-
tika gelişmelerini anlamak, onları doğru biçimde değerlendirmek 
mümkün değil. Bu konuları yalnız güncel olaylar açısından değil, 
tarihi perspektiften de incelemek gerekiyor. Özellikle savaş zaman-
larında veya savaşa giden yıllarda izlenen politikalar bu çıkar çatış-
malarını çok açık biçimde ortaya koyuyor ve dış politikanın gerçek 
yüzü hakkında ipuçları veriyor. O dönemlerde zıt kutuplarda bu-
lunan, karşıt ideolojileri savunan ülkelerin, şartların zorlamasıyla 
ittifaklar kurdukları, birlikte savaşa katıldıkları görülüyor. Geçmişi 
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incelerken devletlerin birbirlerini etkilemek için hangi yöntemlere 
başvurduklarını, devlet adamlarının güçlü ve zayıf yönlerini, bir-
birleri hakkındaki düşüncelerini izlemek kabil oluyor. Bu gibi dö-
nemler dış politika üzerinde araştırma yapmak isteyenler için çok 
değerli bir laboratuvar niteliğinde… Daha yakın zamanlarda da bu 
alanda ilginç örneklere rastlanıyor. Nükleer silah ürettiği için am-
bargo uygulanan ülkelerin, koşullar gerektirdiğinde en büyük dost 
olarak muamele görmeleri gibi… Buna karşılık, çıkar farklılıkları 
bazen en yakın müttefik ülkeler arasında bile görüş ayrılıklarına 
yol açabiliyor. 

Uluslararası ilişkilerde yaşanan uzun tecrübelerden sonra İkinci 
Dünya Savaşını izleyen yıllarda nasıl bir dünya düzeni kuruldu? Bu 
düzen sürekli barışı ve istikrarı sağlamayı başardı mı, yoksa zaman 
içinde tekrar eski alışkanlıklar mı ortaya çıktı? Soğuk Savaş döne-
minde yaşanan gerginlikler, krizler, uluslararası ilişkilerin yapısını 
nasıl etkiledi? Soğuk savaştan sonraki dönemde de nüfuz mücade-
leleri oldu mu? Devletler kendi görüşlerini başkalarına kabul et-
tirmek için hangi yöntemlere başvurdular? Uluslararası ilişkilerde 
baskılar ne dereceye kadar etkili oluyor? Birleşmiş Milletlerin ve-
ya bazı devletlerin uyguladıkları yaptırımlar ne yarar sağlıyor? Bu 
yaptırımlar, uygulayan ülkelere de zarar veriyor mu? Uluslararası 
ekonomik ilişkiler ne ölçüde bir dış politika aracı olarak kullanı-
lıyor? Ekonomik önlemler devletlerin dış politikalarına yön ver-
mekte etkili oluyor mu? Demokrasinin hızla gelişmesi, uluslararası 
ilişkileri ne ölçüde etkiliyor? Demokrasiyle yönetilen ülkeler ara-
sında savaşın olanaksız olduğu tezi doğru mu? Son yıllarda dünya 
kamuoyunun gündeminde ön sıraya gelen insan haklarının gerçek 
boyutu nedir? Bu alanda yapılan çalışmalar ne dereceye kadar yük-
sek insani değerlerin gelişmesine yardımcı oluyor? İnsan haklarını 
başka siyasal amaçlar uğruna kullananlar var mı? Bu alanda da çifte 
standart uygulanıyor mu? Küreselleşme süreci uluslararası ilişkileri 
nasıl etkiliyor? Dünyanın değişen koşullarında devletlerin çıkarları 
ve itibarı nasıl korunabilir?

Bu kitapta işte bu gibi soruların cevapları aranacak. Dünyadan 
ve Türkiye’nin dış politikasından örnekler verilerek dış politika-
nın gerçek yüzüne ışık tutulmaya çalışılacak. Bu arada uluslara-






