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Açılış Oturumu: Uluslararası İlişkilerde Diplomasinin Yeri 

Konuşmacı: Emekli Büyükelçi Naci KORU 

Moderatör: Ersin KOPUZ      -      Raportör: Hazal KOCAER 

 

Konuşmasına uluslararası ilişkiler alanının öneminden, kapsamından, aktörlerinden ve diplomasi 

ile kesiştiği alanlardan bahsederek başlayan Naci Koru, diplomasinin tarihi ile devam etmiştir. 

Diplomasinin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğini anlatan Koru, diplomasinin tarihinin MÖ 1200’lere 

dayandığını söylemiştir. Günümüzde diplomasinin aktörleri arasına hükümetler arası örgütler, 

hükümet dışı örgütler ve çok uluslu şirketler gibi farklı birimlerin girdiğini ve bu birimlerin 

diplomaside çok önemli rol oynadıklarını özellikle belirtmiştir. “Devlet dışı aktörlerin son yüzyılda 

sayıları ve etkinlikleri arttı” diyen Koru; iklim değişikliği, çevre, insan hakları, enerji gibi konuların 

ikili diplomasinin ötesinde bütün dünyayı ilgilendirdiğini söyleyip uluslararası örgütlerin bu 

konulardaki gücünden bahsetmiştir.  

Önleyici diplomasi (preventive diplomacy) kavramını “son 10 yılların en önemli terimlerinden bir 

tanesi” olarak değerlendiren Koru; diplomasinin değişen amaçlarına vurguda bulunmuştur. 

Eskiden savaşlardan sonra barışın kurulmasına ve savaşın önlenmesine yönelik çalışmalar 

olarak tanımlanan diplomasinin, günümüzde sadece barış odaklı olmayan; devletlerin ilişkilerinin 

arttırılmasını, sorunların ortaya çıkmadan öngörülüp çözümlenmesini ve ekonomik ve sosyal 

ilişkilerin gelişmesini amaçlayan yeni bir diplomasi türü (önleyici diplomasi) olarak değiştiğini 

belirtti. Konuşmasının devamında devletlerin uluslararası ilişkilerde temel güç olup olmayacağı 

sorusunu soran Koru, günümüz küreselleşmesini ve ulusüstü oluşumlarını referans alarak 

devletlerin yerini ulusüstü veya ulusötesi yeni yapılanmaların alabileceğini fakat bu soruya kesin 

bir cevap vermenin zor olabileceğini söylemiştir. Konuşmasını, kendi deneyimlerinden de yola 

çıkarak Türkiye Dış Politikası’nın son 40 yılda nasıl değiştiğine değinerek bitiren Koru, “Türkiye 

Arap Baharı sürecinde ve sonrasında diplomasi araçlarını yeterli şekilde kullanmış mıdır?” 

sorusuna Arap Baharı’nda Türkiye’yi en çok etkileyen olayın Suriye’deki gelişmelerin olduğunu 

ve Türkiye Dışişleri Bakanı’nın Şam’da katılmış olduğu görüşmelerden olumlu sonuç alabilmiş 

olsaydı bugün Orta Doğu ile ilişkilerin daha farklı olabileceği yanıtını vermiştir.  

 
 

 

 

 



 

II. Oturum: Diplomatın Yol Haritası 

Konuşmacı: Emekli Büyükelçi Abdurrahman BİLGİÇ 

Moderatör: Merve YAZICI      -      Raportör: Hazal KOCAER 

 

Konuşmasına, diplomasinin ilk dönemlerinden bahsederek başlayan Abdurrahman Bilgiç, 

diplomasinin değişen ve gelişen niteliğinden bahsetmiştir. Diplomasinin kendini değişen siyasi 

koşullara adapte ettiğinden bahseden Bilgiç, bir önceki oturumda Naci Koru’nun da bahsettiği 

gibi, diplomasiyi disiplinlerarası bir perspektifle incelemek gerektiğini söylemiştir. Bilgiç özellikle 

gençlere kendilerini teorik anlamda geliştirmeleri ve diplomasiyle ilgili yeni kavramları takip 

etmeleri gerektiğini önermiştir.   

Bilgiç, “güç”, “otorite”, “meşruiyet” gibi kavramların diplomasinin icrasında nereye oturduğu, 

anlaşmazlık ve işbirliği koşullarının neler olduğu gibi konulara bakıldığında diplomasinin ontolojik 

olarak demirlediği yeri “iletişim” olarak açıklamıştır. Diplomaside yazılı ve sözlü iletişim 

örneklerinden bahsettikten sonra diplomatik temsilcilere geçen Bilgiç, diplomatik temsilcilerin 

uluslararası alanda tanınmış (recognized) olması gerektiğini söylemiştir. Bir ülkenin diğer bir 

ülkeye büyükelçi gönderme sürecinin nasıl ilerlediğini açıklayan Bilgiç, kendi deneyimlerinden de 

yola çıkarak diplomasi protokolünden ve tarihsel olarak ve ülkeden ülkeye nasıl değiştiğinden 

bahsetmiştir.  

Diplomatik alanda kilit aktörün devletler olduğunu söyleyen Bilgiç, günümüz diplomasisiyle ilgili 

“yalnızca devletlere bakılarak anlaşılamaz” yorumunu yaparak devletlerin yanı sıra uluslararası 

örgütlerin, hükümet dışı kuruluşların, yerel yönetimlerin ve sosyal örgütlerin de birer aktör olarak 

diplomasiye dâhil olmaya başladıklarını söylemiştir. Günümüz diplomasisinin geleneksel 

diplomasinin kapsamının genişlemiş hâli olduğu söylenebilir. Bu kapsam genişledikçe dâhil olan 

aktörler de genişlemiştir.  

Bilgiç, konuşmasını diplomasi teorileri ve önemlerine tekrar vurguda bulunup diplomasinin çok 

aktörlü ve karmaşık yapısından bahsederek diplomatın “hem iç hem sivil toplum grupları arasında 

hâlâ bir kolaylaştırıcı, bir tür sosyal girişimci” olduğunu söyleyerek bitirmiştir. Kendisine dijital 

diplomasiyle ilgili yöneltilen “Sosyal medyayı dijital diplomasi bağlamında nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusunu diplomatların sosyal medyaya yeterli ilgiyi göstermediklerini, 

sosyal medyaya yönelik bir çaba olmasına rağmen bu alanın yeterince gelişmediğini, fakat bu 

konudaki çabalara ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek cevaplamıştır.  
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I. Oturum: Osmanlı’dan Günümüze Diplomasi Anlayışı 

Konuşmacı: Doç.Dr. Gökhan ERDEM 

Moderatör: Ersin KOPUZ      -      Raportör: Hakan KARADİKEN  

 

Konuşmasına diplomasi tarihiyle ilgili literatürdeki eksikliğe vuru yaparak başlayan Gökhan 

Erdem, 19. yüzyıla kadar Osmanlı’nın bir “savaş makinesi” gibi görünmesinin sonucu olarak 

diplomasinin çok gelişmediği varsayımını öne sürmüştür. Bu noktada oryantalist tarihçilerin 

etkilerinden de bahsetmiştir. 

Erdem, Osmanlı’daki diplomasi pratiğini de oturumda anlatmıştır. Küçük bir beylikten 

imparatorluğa giden süreçte diplomasinin, bir genişleme (fütuhat) yöntemi olduğunu iletmiş ve 

kuruluş döneminin diplomasisinin eşitlik üzerine olmasıyla, yükselme dönemindeki “egemen 

eşitliği” reddeden anlayışı kıyaslayarak anlatmıştır. Erdem daha sonra Osmanlı’nın yükselme 

dönemiyle devam ederek, bu dönemdeki diplomasi anlayışının, karşıdakine bir lütuf olarak 

görülerek değiştiğine vurgu yapmıştır. Bu değişimi padişahın “ulaşılması zor bir özne olduğu” 

kavrayışıyla iç siyasette de etkisini göstermesiyle örneklemiştir.  

Erdem, sürekli diplomasinin ilk örnekleriyle beraber 14. Yüzyılın son çeyreğinde ortaya 

çıkmasıyla birlikte 19. Yüzyıl ile sürekli diplomasinin dünyaya yayılmasından bahsetmiştir. 

Osmanlı’nın ise 1793’e kadar sürekli diplomasiye geçemediğini belirtmiştir: “Osmanlı’nın elçilik 

açmamasında gurur önemli bir yere sahiptir. ‘Biz gidip başka bir yere elçilik açmayız’ mantığı 

etkilidir”. 

Osmanlı’nın dış politikasının şer’i unsurlara göre yapıldığı fikrini fantastik bir fikir olarak tahayyül 

eden Erdem, kuruluşundan itibaren başka beyliklere karşı Bizans ile işbirliğine girişmesi ve politik 

ilişkiye öncelik vermesiyle bunu örneklemiştir. Devamında, Osmanlı’da diplomasinin başlangıçta 

kazaskerler sonrasında divan üyesi haline gelen reis-ül küttablar tarafından yürütüldüğünü ve sivil 

bürokrasinin güç kazandığını anlatmıştır.  

Erdem, konuşmasını, Osmanlı’nın 18. yüzyıl ile birlikte statükoyu korumaya yönelmesi ile savaş 

fikrinin yerini barışın almasıyla bitirmiştir. Buna verdiği en belirgin örnek ise Lale Devri olarak 

anılan devirdir: “Osmanlı’nın Avrupa karşısında erimesinin burada etkili olduğu söylenebilir. 

Osmanlı bu noktada kadim geçmişe dönüş fikrini benimser”.  

 

 



 

II. Oturum: Akdenizlilik Paradigması 

Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet HASGÜLER 

Moderatör: Ersin KOPUZ      -      Raportör: Hakan KARADİKEN 

 

Prof.Dr. Mehmet Hasgüler, oturumun başındaki konuşmasına Akdeniz’in çok derin bir tarihe ve 

kültüre sahip büyük bir coğrafya olarak birçok milleti barındırdığını ifade etmesiyle başlamıştır. 

Bu coğrafya içerisinde yaşayan herkesin kendini Akdenizli hissetmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Farklılıkları bir kenara koyup, Akdenizli hissedildiği zaman birlik ve beraberlik sağlanacağını da 

eklemiştir. Hasgüler, Atatürk döneminde kurulan Akdeniz Paktı gibi bir oluşumla bütün milletlere 

Akdeniz vurgusunu yapmanın önemine dikkat çekerek Türkiye’nin bu konuda öncü role sahip 

olabilecek bir ülke olduğunu eklemiştir. Bu konuda, Mavi Vatan kavramının uluslararası hukukla 

bağdaşmadığını ve ülkemizin prestijine zarar verdiği vurgusunu yapmıştır. Ancak buna karşılık 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin savlarını da gerçekçi bulmayan Hasgüler, 

“eğer sizin savlarınız gerçekçi, kapsayıcı, birleştirici ve hukuka uygun olursa siz bu konuda liderlik 

edersiniz” şeklinde görüşlerini iletmiştir. 

Mehmet Hasgüler, Kıbrıs’ta ise iki devletli çözüm önerilerinin gerçekçi olmadığı görüşündedir. Bu 

tarzdaki savların bir sonuç getirmeyeceği inancına sahiptir. Nitekim daha önce cumhurbaşkanının 

diğer devlet başkanlarınca ağırlanıp Cumhurbaşkanı düzeyinde temsil edilme şansına sahip 

olduğunu, ancak bunun bazı nedenlerden ötürü değerlendirilmediğini vurgulamıştır. Bu 

doğrultuda bu önerinin günümüz realitesine uymadığı görüşündedir. Buna karşılık Hasgüler’in 

önerisi Birleşik Kıbrıs Federasyonu’nun kurulmasıdır. Bu federasyonun sınırları, Kuzey Kıbrıs’ın 

ve Türkiye’nin milli çıkarlarına ters düşmeyecek bir şekilde çizilmesi gerekmektedir. Bu 

federasyonun da üstünde Türkiye’nin ve Yunanistan’ın başta olmak üzere bütün Akdeniz 

milletlerin temsil edildiği bir Akdeniz Birliği kurulmalıdır. Böylesine bir barış ve iş birliği 

çalışmalarının Türkiye’nin inisiyatifinde çok farklı boyutlara evrilebileceğini belirten Hasgüler, 

Türkiye’nin enerji alanında ilerlemesine ve böylesine bir rolü üstlendiği için ekonomi alanında da 

güvenin artacağı görüşündedir. Hasgüler, bugüne baktığımızda ne yazık ki Doğu Akdeniz 

devletleri arasında karşılıklı güvensizliğin bulunduğunu ve ilişkilerin bu karşılıklı güvensizlik 

üzerine kurulu olduğunu iletmiştir.  

Son olarak, Hasgüler, Kıbrıs’ın yapısını sadece iktidarın değil muhalefetin de çok iyi kavraması 

gerektiği düşüncesini savunmuştur. Nitekim Kıbrıs, Türkiye için oldukça önemlidir. Bu bağlamda 

Kıbrıs’ın realitesini sadece iktidar partisi değil, aynı zamanda muhalefet partisi de anlamak 

durumundadır.  
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I. Oturum: Balkanlardaki Gelişmeler ve Güç Mücadeleleri 

Konuşmacı: Prof.Dr. İrfan Kaya ÜLGER 

Moderatör: Merve YAZICI      -      Raportör: Öykü TANSUĞ 

 

Prof.Dr. İrfan Kaya Ülger konuşmasına, Balkanlar’da Eski Yugoslavya İç Savaşı sonrasında 

Dayton Antlaşması ile tesis edilen siyasi istikrar ve barışın büyük bir tehlike ile karşı karşıya 

olduğunun ve Balkanlar’daki etnik milliyetçiliğin yükseldiğinin altını çizerek başlamıştır. Tampon 

bölge konumunda olan Balkanlar coğrafyasında, büyük güçler arasında bir güç mücadelesi 

görüldüğünü ve büyük güçlerin bölge üzerindeki çıkarlarına yanıt arandığını belirtmiştir.  

Oturumda ilk olarak “Balkanlar’daki Güncel Gelişmeler” başlığı altında, 10 Aralık 2021 tarihinde 

Bosna Sırp Parlamentosu’nun merkezi hükümet faaliyetlerinde altı ay içerisinde çekilmek için 

yeni bir düzenleme yapma yetkisini hükümete verme kararı ve 2021 Nisan ayında Slovenya 

Başbakanı Janez Jansa tarafından “Batı Balkanlar Bir Adım Daha İleri” adlı raporu ele alınmıştır.   

Ülger’e göre Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, bir bütün olarak Balkan coğrafyasına 

bakıldığında dikkat çeken iki ana eğilim bulunmaktadır. İlk olarak, mikro milliyetçilik (alt kimliklerin 

öne çıkması) içinde bulunduğumuz dönemde milliyetçiliğin tedrici olarak artması; ikinci olaraksa, 

Balkanlar’ın Batı’nın bir parçası olma yönünde eğimlendiğini belirtmiştir.  

Dayton Antlaşması’nın kurduğu yapı Bosna-Hersek’te çatırdamaya başladığını söyleyen Ülger, 

Yüksek Komiserlik’in sürece çok dâhil olmadığını eklemiştir: “Eğer askeri önlemlerle Bosna Sırp 

Cumhuriyeti’nin Bosna Hersek federasyonundan kopma süreci engellenmezse Balkanlar yeniden 

1990’lara dönecek gibi gözüküyor.” Sırbistan’ın ise bu süreçte bölünmüş durumda kaldığını ifade 

etmiştir. Bir yandan sürece sahip çıkmak isterken, diğer yandan AB ile ilişkilerinin sorun 

yaşayacağı endişesinde olduğunu söylemiştir.   

Ülger, oturumun sonuna doğru, Balkanlar’ın geçiş dönemi yaşaması ve bugüne kadar iyi kötü 

idare edilen Dayton Antlaşması ile kurulan siyasi istikrarın günümüzde çok ciddi bir tehlike ile 

karşı karşıya olduğu uyarısını yapmıştır. Eğer Bosnalı Sırplar kendi kurumlarını oluşturup Bosna- 

Hersek devleti içerisindeki faaliyetlerinden çekilirlerse bu kaçınılmaz olarak Hırvatların da aynı 

yönde hareket etmesini sonucu doğurduğunu ifade eden Ülger’e göre, kıvılcımın patlaması büyük 

çatışmalara yeni savaşlara da kapı arayabilir: “NATO’nun bu girişimlere derhal müdahale 

edilmesi gerekir aksi takdirde çok geç kalınmış olunabilir.” 

 

 



    

 
 

   

  

    

  

 

II. Oturum: Diplomaside Kadın Olmak 

Konuşmacı: Emekli Diplomat Deniz KILIÇER 

Moderatör: Merve YAZICI      -      Raportör: Dilara Nesrin BULUT 

 

40 yıl 7 aylık görev süresi boyunca farklı görevlerde bulunan Emekli Diplomat Deniz Kılıçer, kendi 

tecrübelerinden yola çıkarak en zorunun yurtdışı, en kolayının ise merkez teşkilatları olduğunu 

dile getirmiştir. Amirlerin daha genç olması ve kadın görevlilerin çocuk doğurunca işten 

uzaklaşması veya evlenince eşinin etkisinde kalır mı düşüncesinin giderek azalmasıyla 

dışişlerinde 90’lardan sonra kadın memurların daha rahat çalışmaya başladığını ifade etmiştir. 

Kılıçer’e göre diğer bir konu da dışişlerinde daha etkili mevkilerde daha fazla kadının bulunması 

temennisidir. Kadın memurların Afrika ülkeleri ve ikili ilişkilerimizin tekdüze olduğu yerlerin yanı 

sıra başka yerlere tayininin de gerekliliğinin altını çizmiştir. Bu noktada kendisinin genç kadın 

adaylara bir önerisi bulunuyor:  

“Benim emekli bir kadın diplomat olarak gördüğüm, kadınların morallerini bozmadan 

okumaları, öğrenmeleri ve çalışmaları gerektiğidir. Başarının karşılığı başarısızlıktır denir; 

ben buna inanmıyorum. Başarı için azimle çalışmak gerekmektedir. Azimle çalışınca 

başarılamayacak iş yoktur. Sizi olumsuz etkileyen insanlardan uzak durun, kendinizi 

tanıyın ve sevin. İnsanın kendini tanıması önemlidir. Amaçları sıralamak önemlidir. 

Bugünün işini yarına bırakmamak önemlidir. Aile önemli, arkadaş-dost çevresi önemlidir. 

Saldırgan ve hırslı olmayın, hırsınızı saklayın. Bilginiz ölçüsünde hırslı olun. Okuyun. 

Üzgün ve mutsuz olursanız bu amaçları, okumayı ertelersiniz. Umutlu olun.” 

Kılıçer, genel olarak iş hayatında network kurmanın önemli olduğunu, ama burada dikkat edilmesi 

gerekenin başkalarına yardım etmek olduğunu belirmiştir. Genç adayların bu yolda dersler 

çıkarabilmesi için başkalarının deneyimlerini de dinlemeleri, okumaları gerektiğini ifade etmiştir.  
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I. Oturum: Güncel Politikaya Bakış: Suriye & Irak Tezkeresi 

Konuşmacı: Prof.Dr. Timuçin KODAMAN 

Moderatör: Büşra ÖZYÜKSEL      -      Raportör: Öykü TANSUĞ 

 

İlk oturumda söz alan Prof.Dr. Timuçin Kodaman, Türk dış politikasını etkileyen faktörleri; İslam, 

Ortadoğululuk, Batılılık ve Asyalılık meselesi olarak sıralamıştır. Tarihsel boyutu, Osmanlı ile 

beraber Avrupa’nın ortalarına kadar etki edilmiş genişleme alanının sürekli olarak Batı’ya doğru 

ilerlemesiyle açıklayan Kodaman, stratejik olarak, boğazlar ve Doğu Akdeniz’de konumlanmış 

olmamızın da Türk dış politikasını etkileyen ana faktörlerden biri olduğunu vurgulamıştır.  

Türk dış politikasındaki belirli dönemler üzerinden kilometre taşlarını ayıran Kodaman, Atatürk ve 

İnönü döneminde daha dar bir çerçevede dış politika yürütülürken; Menderes döneminde dış 

politikanın öne çıktığını vurgulamıştır. Güncel dış politikasını ise özellikle 15 Temmuz darbe 

girişimden sonra “lider odaklı” döneme geçildiğini ifade etmiştir. Güncel politikada öne çıkan 

konular; Doğu Akdeniz, Libya, ABD, Rusya, Ukrayna, Suriye, Azerbaycan gibi bir birçok başlık 

sayılabilir.  

Kodaman’a göre ABD ile ilişkilerde 70’lik yıllık bir NATO partnerliği üzerinden bir ittifak ilişkisi 

olarak net olmayan bir çizgide ilerlediğini görmekteyiz. Türkiye’nin Çin, Rusya ve ABD arasında 

sürekli gidip gelmesi bizim bir denge bulmayı amaçladığımızı gösterse de dışarıdan sistemli bir 

dış politika olmadığı algısına yol açtığını belirtmiştir. Oturumun sonuna doğru Kodaman, 

Türkiye’nin zaman zaman Rusya ile Suriye ve Libya’da karşı karşıya gelmesi sonrasında, 

Rusya’dan S-400 alımı ve Ukrayna’ya, İHA satmamızla bu belirsizliğe dikkat çekmiştir. Bu kadar 

kısa bir sürede değişkenlik gösteren uygulamaların dış politikamızı “öngörülemez” olarak 

tanımlanmasına yol açtığını belirtmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

   

  

    

 

II. Oturum: Türkiye - Macaristan İlişkileri 

Konuşmacı: Dr. Zoltan EGERESİ 

Moderatör: Büşra ÖZYÜKSEL      -      Raportör: Dilara Nesrin BULUT 

 

İkinci haftanın son oturumunda konuşmacı olarak yer alan Dr. Zoltan Egeresi, sunumunda ilk 

olarak Macaristan tarihinden bahsetmiş ve ilerleyen kısımlarda Türkiye ile Macaristan arasındaki 

çağdaş ilişkiler hakkında konuşmuştur. Egeresi Macar tarihçilerin Macaristan tarihini Osmanlı 

işgali öncesi ve sonrası dönemler şeklinde ikiye ayırdığını belirtmiştir. Macaristan ile Türkiye’nin 

aslında Ural ve Altay dil grubunda birlikte olduğunu söyleyen Egeresi, Macaristan’ın resmi dil 

grubu politikasına göre Fin-Ugor dil grubundan Ugor’a üye olarak ele alındığını ifade etmiştir. 

Türkçe ile Macarcanın bilimsel olarak farklı dil grubunda olmalarına rağmen dillerde birçok 

benzerlik olduğunu da değinilmiştir. 

Sunumda kullanılan haritada, Macarların Macaristan’a Ural bölgesinden gelmiş olmalarının 

olasılığına değinilmiş ve bu bölgeleri 9.yy sonlarında Hazar İmparatorluğu’ndan ayrılan gruplarla 

Macarların fethettiği belirtilmiştir. Egeresi’nin aktardığı üzere, 10. yy sonu 11.yy. başlarında 

Macarlar, Hristiyanlığı benimseyip Avrupa’nın siyasi sistemine entegre olmuşlardır. Macarların 

ayrıca Peçenekler, Oğuzlar ve Kıpçaklarla ikili ilişkileri olmuştur. 

Sunumda Macarların Osmanlı ile ilişkileri 3 dönemde ele alınmıştır: 1377-1576, 1526-1699 ve 

1699-1791. 14. yy.’da Macar Kral, Avrupa’da oldukça güç kazanmış, 15. yy. ortası gibi 

Macaristan’ın altın çağı olarak görülmüştür.  

Macarlar ile II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu oldukça iyi ilişkiler kurmuş, Birinci 

Dünya Savaşı’nda aynı ittifakta yer almışlardır. Egeresi’nin aktardığı üzere, Macaristan’ın İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet bloğunda yer alması ile Türkiye ile ilişkiler kesintiye uğrasa da 

1989 sonrası ilişkiler düzelmeye başlamıştır. Bu dönemde Macaristan, Visegrad dörtlüsünde yer 

almıştır. 

Egeresi, ayrıca, Ankara’da Türk-Macar Dostluk Derneği bulunduğuna değinmiştir. Özellikle 2010 

sonrası dönemde Türkiye ile Macaristan’ın ilişkileri, iki ülkenin lideri Erdoğan ve Orban’ın 

gerçekleştirdikleri ikili ziyaretler ile daha da gelişmiştir. Türkiye ve Türk iş insanları Macaristan’da 

ticaret alanında çalışmalar göstermekte ve yatırımlar yapmaktadır. 2024 yılı ise Macaristan ve 

Türkiye arasında ortak kültür yılı ilan edilmiştir. 
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I. Oturum: AB ve Türkiye Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Dinamiği 

Konuşmacı: Dr. Sezgin MERCAN 

Moderatör: Şevin FIRAT      -      Raportör: Merve YAZICI 

 

Ab İlişkilerinin Dinamiği 

Üçüncü haftanın ilk oturumuna konuk olan Dr. Sezgin Mercan, Avrupa Birliği ile ilişkilerin her 

zaman Türkiye gündeminde önemli yer tuttuğunu söyleyerek sunumuna başlamıştır. Ardından, 

bu ilişkiyi incelemek üzere AB politikaları hakkında bilgilendirmeler yapan Mercan, öncelikle 

Avrupa’da bütünleşme sorunları bulunduğunu belirtmiştir. Mercan’a göre amaç, Avrupa kimliğini 

herkesin nezdinde öne getirebilmekti ancak bu gerçekleştirilemedi. Kimlik konusunda Mercan’a 

göre dikkat çeken bir diğer husus ise AB üyesi ülkelerin, önce kendi kimliklerini, sonra belki dini 

referansları koymalarıdır. Ancak bilhassa kriz zamanlarında “birlik” ruhunun giderek arka sıralara 

geldiği görülmektedir. Dolayısıyla şu an gördüğümüz durum, Avrupa Birliği içinde yeniden 

ulusallaşmadır. Ancak, Avrupa bütünleşmesi “uluslarüstü yapılanma birliğini” anlatır.  

Mercan, AB içerisindeki bütünleşme sorunlarına değinmiş ve “derinleşme”yi Brexit örneğinde 

açıklamıştır. AB, Brexit ile daha önce yaşamadığı bir deneyim yaşamıştır. Lizbon Anlaşması ile 

birlikte bu hakkın kullanıldığını aktaran Mercan, sonrasında içeride büyük bir sancı yaşandığını 

ifade etmiştir. Bu durum, “Başka ülkeler de üyelikten çıkar mı?” endişesine yol açmıştır.  

Mercan’ın ilettiği bir diğer sorun ise “genişleyememe”dir. 2004 yılında en büyük genişlemesini 

gerçekleştirmiş ancak Türkiye’nin adaylığında Path dependency effect kavramı öne çıkmaktadır. 

Özellikle Türkiye örneğinde “kültürel uyumsuzluk” söyleminin araçsallaştırıldığını aktarmıştır.  

Mercan’a göre, AB’nin üye ve aday ülkelerin yanı sıra diğer ilişkilerinde de normatif çizgisinde 

ilerleme amacı taşımaktadır. Ursula von der Leyen’in açıklamasıyla gündeme gelen, Çin ile 

kurulan ticari ilişkilerdeki normatif hassasiyetlerle hareket ettiğini örneklemiştir. AB, bu noktada; 

şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi modeller üzerinden referanslar sunarak daha cazip bir pazar 

oluşturmaya çalışmaktadır. 

Oturumun sonuna doğru, Mercan, AB’nin göç politikasını “niteliksizleşme” kavramı üzerinden 

açıklamıştır. Burada planlı bir göç politikası göremediğinden bahseden Mercan, daha çok 

“sığınmacılarla mücadele” politikası görüldüğünü ifade etmiştir.  

 

 



    

 
 

   

  

    

 

II. Oturum: Uluslarası Çok Taraflılık ve Çok Taraflı Diplomasi 

Konuşmacı: Emekli Büyükelçi Fatih CEYLAN 

Moderatör: Şevin FIRAT      -      Raportör: Merve YAZICI 

 

Oturumun başında, kurulan ilk diplomatik ilişkilerden başlayıp, Osmanlı tarihiyle devam eden 

süreçleri anlatarak diplomasi tarihine ışık tutan emekli büyükelçi Fatih Ceylan, 17. yy.’daki 

Vestfalya Anlaşması ile çok taraflı anlaşmalar konusundan bahsetmiştir. Ceylan, çok taraflılığın 

kelime anlamı olarak uluslararası düzende işbirliğini geliştirip örgütlenmeye gitmek olduğunun 

altını çizerek,  bunu sağlamaya dönük bir zeminden de söz etmiştir. 

Temelinde savaş veya çatışma ortamında barış ve düzeni kurabilmenin yolu olarak ortaya çıkan 

çok taraflılık misyonuyla Milletler Cemiyeti’nin kurulduğunu ifade eden Ceylan, bunu, İdealist 

düşünce ekolüyle reel politiğin bir sentezi gibi düşünülebileceğinin altını çizmiştir.  

Nihayetinde çok taraflı kuruluşların ortaya çıkmasıyla çok taraflılığın tanımında da değişiklik 

ortaya çıkmıştır. Kalıcı barış ve huzuru sistem içinde geliştirmeyi hedeflemek ve ortak hedefe 

sahip ülkeler arasında birlik içinde hareket etmeyi amaçlayan çok taraflılık ilkesinde, Ceylan’ın 

aktardığı üzere en önemli sorun, aynı çıkarlara sahip ortakların bir arada bulunmasıdır. Örneğin, 

2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve IŞİD’in Suriye ve Irak’ta halife devleti ilan etmesiyle 

son derece gerilen bir sürecin sonunda farklı bir döneme girilmiştir. Bölgesel gerilimlerin sayısı 

artmıştır. Ceylan’a göre bu sorunların ortak noktası, bizi doğrudan ilgilendiren bölgeler olmasıdır. 

Ceylan, tüm bu sorunlara karşılık, çok taraflılığa yol açması sayesinde iki taraflı (bilateral) 

ilişkilerin çeşitlilik kazanmasına önem verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tek taraflı (unilateral) 

dünya düzeninin küresel barış adına istikrar sağlamadığının altını çizen Ceylan, buna rağmen iki 

taraflı ilişkilerin sürdürüldüğünü ve özellikle AB politikalarında etkin çok taraflılığın olduğundan 

söz etmiştir. Ancak bu tecrübelere rağmen pandemi sürecinde çok taraflılık hususunda bir 

yanılgıya düşüldüğünü iletmiştir, Ceylan’a göre bu dönemde işbirliği ve barışa öncelik verileceği 

düşünülmüştü. 

Emekli büyükelçi, oturumun sonunda uluslararası işbirliğine en çok ihtiyaç duyulan alanın, 

sonuçlarıyla birlikte yüzleşeceğimiz iklim krizini olduğu uyarısını yapmıştır.  
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I. Oturum: Terörizmle Mücadele Yöntemi olarak Kamu Diplomasisinin ve İkna Süreçlerinin 

Uygulamadaki Rolü  

Konuşmacı: Dr. Haluk KARADAĞ 

Moderatör: Büşra KORKMAZ     -      Raportör: Derya AZER  

 

Kamu diplomasisinin önemli bir konu olduğunu belirterek başlayan Karadağ, bilimsel araştırma 

süreçlerinin adımlarına (anlama, anlamlandırma, açıklama uygulama) paralel olarak kavramı 

anlamlandırması ve farklı alanlara uygulanmasına dikkat çekmiştir. Buna ek olarak, yumuşak güç 

ve kamu diplomasisinin birbiriyle çok karıştırılan iki konu olduğunu ve bu iki kavram arasında bir 

ayrım yapmak gerektiğini belirtmiştir.  

 “Uluslararası ortamda kişinin veya devletin kendini nasıl algıladığı değil; başkalarının o kişiyi 

veya devleti nasıl algıladığı önemlidir” diyerek Karadağ vatandaşlık kimliğini bir önemli bir güç 

parametresi olarak tanımlamış ve kamu diplomasisini bu verili algıyı değiştirmek için bir araç 

olarak kullanılabileceğini aktarmıştır. Bu bağlamda, kamu diplomasisi “bir devletin uluslararası 

ortamda dış politikasının icrasında kullandığı resmi diplomatik kanallara ilave olarak, hedef 

toplumu ve karar vericileri etkilemek ve bu yolla devletin kendi çıkarlarını sağlaması” şeklinde 

tanımlanmıştır. Kamu diplomasisi ve yumuşak güç kavramlarının karıştığı nokta olarak ikisinin de 

“cezbetme kapasitesi”ne dikkat çekilmiştir. Özetlenecek olursa, kamu diplomasisi ve yumuşak 

güç konseptlerinin “amaçları, araçları, hedefledikleri kitle ve uygulandıkları süreler” açısından 

birbirinden farklılaştıkları tespit edimiştir.  

Karadağ, sunumunda kamu diplomasisinin basamaklarını göstererek, en altta kültürel (tarihi) 

altyapı ve onun üzerinde yer alan ekonomik altyapının önemini vurgulamıştır. Türkiye’nin tarihi 

ve kültürel altyapısının genişliğine dikkat çekilerek, ülkenin kamu diplomasisi potansiyelinin bir 

kez daha altı çizilmiştir.  

Türkiye’nin kamu diplomasisi araçlarına örnek olarak, tüm koordinasyonu sağlama amacıyla 

oluşturulmuş olan Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü verilmiştir. Yine bu bağlamda Türk İşbirliği 

ve Koordinasyon Ajansı’ndan (TİKA) ve kurumun Cumhurbaşkanlığınca belirnen önceliklere göre 

yürüttüğü faaliyetlerden bahsedilmiştir. YTB’nin önemi burada tekrarlanmıştır. AFAD (Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı), Kızılay, Yunus Emre Ensitüleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

TÜRKSOY, ve Türk Silahlı Kuvvetleri; Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri yürüten kurumları 

olarak değerlendirilmiştir.  

 



    

 
 

   

  

    

 

II. Oturum: Almanya & Türkiye İlişkilerinin Diplomatik Analizi  

Konuşmacı: Prof. Dr. Nail ALKAN 

Moderatör: Büşra KORKMAZ      -      Raportör: Derya AZER 

 

Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerinin diğer AB üyesi ülkelerle ayrıştığını belirterek başlayan Alkan, 

yakın zamanda gerçekleşen Alman seçimlerinden bahsederek oturumu açmıştır. Türk-Alman 

ilişkilerinin 1761 yılında imzalanan Dostluk ve Ticaret Antlaşması ile başladığını aktaran Alkan, 

İkinci Dünya Savaşının sonunda sembolik olarak ilan edilen savaşın dışında, Türkiye ve 

Almanya’nın hiçbir zaman savaşa girmediklerinin altını çizmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler 

tarihsel bir zemine oturtularak 18. ve 19. yüzyılda, özellikle güvenlik ve savunma alanlarındaki 

gelişmelere dikkat çekilmiştir. Günümüze gelindiğindeyse, katılımcılara “Almanya’nın Türkiye’ye 

yönelik bir devlet mi yoksa bir hükümet politikası mı var?” sorusunu yöneltilmiş ve yürütülen 

tartışma sonucunda bir “devlet politikası” olduğu yönünde karar kılınmıştır. Buna ek olarak, 

Almanya’nın Türkiye’ye yönelik bir 3B politikası olduğu belirtilmiştir: Berlin, Bosphorus (Boğazlar) 

ve Bağdat. Bu bağlamda, Berlin Almanya’nın başkenti olarak, Boğazlar Asya ve Avrupa arasında 

geçiş (transit) sağlaması açısından, Bağdat ise doğalgaz rezervleri yönünden iki ülke arasındaki 

ilişkilerde kritik öneme sahip olarak belirlenmiştir. Son olarak, Almanya devletinin yukarıda 

belirtilen 3B politikasını farklı hükümetlerce farklı araçlarla bir devlet politikası olarak 

sürdürdüğünün altı çizilmiştir. Yine bu kapsamda, 1903 Bağdat Demiryolu Hattı, 1914-1918 Türk-

Alman Silah Dostluğu, 1924 Weimar Cumhuriyeti ile Türkiye Arasındaki Dostluk Antlaşması, 1941 

Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Paktı ve 1961 Türk-Alman İş Gücü Antlaşması oturum 

boyunca irdelenmiştir. Bu noktada, 1961’de başlayan Almanya’ya Türk göçü ile 2011’de başlayan 

Türkiye’ye Suriyeli göçü “misafir” kavramı üzerinden bir değerlendirilmeye tutulmuştur.  

Oturumun ilerleyen dakikalarında, Türk-Alman ilişkileri Türkiye’nin AB üyelik süreci üzerinden 

analiz edilmiştir. Almanya’daki Türk asıllı seçmenin politikaya etkisi göz önüne alınarak sosyal 

demokrat hükümetlerin Türkiye’nin AB üyelik sürecine daha destekleyici yaklaştıkları tespit 

edilmiştir. 2016 yılında imzalanan Türkiye-AB Göç Mutabakatı yine bu çerçevede konuşulmuş, 

Almanya’da yeni kurulan sosyal demokrat hükümetin Türkiye’ye yönelik yaklaşımı üzerine 

tahminler yürütülmüştür.  

Soru-cevap kısmında, katılımcılar geri bildirimlerini aktarmışlardır. Almanya’daki Türk diasporası, 

Türklerin temsili, Türkiye’nin AB’ye yönelik geleceği ve Avrupa’da yükselen sağ üzerine bir 

tartışma gerçekleştirilmiştir.  
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I. Oturum: KKTC’nin Dış Politika Diplomasisi 

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet SÖZEN 

Moderatör: Aydın Berk DAĞAŞAN      -      Raportör: Şevin FIRAT 

 

Son haftanın ilk oturumundaki konuğumuz Prof.Dr. Ahmet Sözen, Kıbrıs’ın dış politikasına coğrafi 

konumundan ileri gelen stratejisiyle başlamıştır. Sözen, KKTC’nin, Orta Doğu topraklarına yakın 

olmasına rağmen bir ada olması sebebiyle bu bölgeden izole olmasını ve onu sıcak 

çatışmalardan uzak tutmasına sebep olarak göstermiştir. 1878’den 1914’e kadar İngiliz 

egemenliğinde bulunan Kıbrıs’ın, Osmanlı ve Almanya’nın ittifak yapması sonrasında İngiltere 

tarafından tek taraflı olarak bağlandığını ifade etmiştir. Bunun yanı sıra tarih boyunca, gerek 

Misak-i Milli dışında kalması; gerekse 1960 yılına kadar İngiliz kolonisi olarak kalmasıyla Sözen, 

Kıbrıs’ın meşruiyet sorunun tarihsel arka planına ışık tutmuştur. 

Sözen, 2008 yılında Kıbrıslı Rum araştırmacılarla birlikte yaptığı kamuoyu araştırmasından söz 

edip, “Barış sürecinin bir çözüme varacağına dair inancınız umudunuz var mı?” sorusunu 

Kıbrıslılara yönelttiklerini ifade etmiştir. Çıkan sonuca göre hiçbir umudu olmayanlar ve 

kararsızların toplandığında sonucun yüzde 78 çıktığını açıklamıştır. Nitekim bunun 60 yıllık bir 

uyuşmazlık göz önünde bulundurulduğunda kendisine sürpriz gelen bir sonuç olmadığını 

iletmiştir. Bu anlamda, “Peki ama bu problemin çözülmesini arzuluyor musunuz?” şeklinde soruyu 

değiştirdiklerinde iki tarafta da çoğunluğun “Evet” cevabıyla umutların düşük, ancak arzuların 

yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Dolayısıyla Sözen’in aktardığı üzere, iki tarafın referandumundan geçecek tek çözüm, iki bölgeli 

ve iki toplumlu devlettir. 2015 yılında iki lider iyi bir başlangıç yapmışlar,  ancak bir iki yıl sonra bu 

sürecin dejenere olmasıyla güven uçurumu giderek artmıştır. Kıbrıs’ta oluşturulabilecek ortak 

federasyonun yasama, yürütme, yargı ve seçim konusunda uzlaşı ihtiyacına değinen Sözen, 

Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın nasıl seçileceğinin (oranların nasıl olacağının) de bir soru işareti 

olduğunu belirtti. Sözen oturumu, birleşik bir Kıbrıs Federasyonu kurulacaksa tarafların güvenlik 

ve garantörler konusunun en önemli faktörlerden biri olduğu ve sadece iki tarafın değil, üç 

garantör devletin de uzlaştığı bir metin çıkması gerektiğini ifade ederek sonlandırmıştır. 

 

 

 



    

 
 

   

  

    

 

II. Oturum: Türk Dış Politikasında Türkmenler 

Konuşmacı: Dr. Ali SEMİN 

Moderatör: Aydın Berk DAĞAŞAN      -      Raportör: Merve YAZICI 

 

İkinci oturumda söz alan Dr. Ali Semin, Irak’ın kuruluşundan itibaren Türkmenlerin genel 

sorunlarını ifade ederek sunumuna başlamıştır. Bu sorunlardan ilki olan “statü sorunu”, 

Türkmenlerin anayasal hakka sahip olmaları gerektiği, Türkmence’nin resmi dil olarak kabul 

edilmesi gerektiğini göstermiştir. Semin’e göre durumun bir de “siyasi sorun” boyutu 

bulunmaktadır: Bölük pörçük, irili ufaklı pek çok Türkmen partisinin bulunması (Irak Türkmen 

Cephesi en güçlüleri) ve bu dağınıklığın ister istemez bir yönetim sorununa dönüştüğünü ifade 

etmiştir. Diğer yandan, “güvenlik sorununu” ise Irak’ta Türkmenler dışında her kesimin silahlı gücü 

bulunmasıyla açıklamıştır.  

Daha sonra Irak Türkmenleri ve insan hakları konusuna değinen Semin, Irak devletinin 

kurulmasından bu yana burada yaşayan Türkmenlerin baskı altında kaldığından söz etmiştir. 

Semin’in aktardığı üzere Türkmenlere yönelik adaletsizlik, zorunlu göç, asimilasyon, idam ve 

bölgelerin demografik yapısının değiştirilmesi gibi uygulamalar, insan hakları ihlallerine maruz 

kaldıklarının göstergesidir. Dahası, 2003 ABD işgaliyle birlikte bu durum katlanarak artmıştır. 

DAEŞ/IŞİD sonrası Türkmenlerin gördüğü muamele, 88 gün süren Amirli Direnişi’ni 

başlatmalarına yol açmıştır. 2011 yılında ise Obama yönetiminde ABD askerlerinin geri 

çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin odağının Kuzey Irak’ta kümelendiğine değinen Semin, bu konuda 

Türkiye’nin bölge politikasını Erbil üzerinden okumasının hatalı olduğuna vurgu yapmıştır.  

Öte yandan Semin, Türkler’in Irak’taki Türkmenlere her zaman maddi, manevi destek olduğunu 

hatırlatmıştır. Ancak Türkiye’nin dış politikasında sadece Irak’taki Türkmenlerin değil, tüm 

Türklerin ciddi bir politikayla desteklenmesi, gündeme alınması ve bunun sistemli bir stratejide 

yer alması gerektiğini ifade etmiştir. Semin, oturumun sonunda, bu anlamda Irak’taki Türkmen 

cephesinin gelişmesi, kişiler üzerinden değil, sistemsel bir reforma ihtiyaç duymaktadır, diyerek, 

Türkiye’nin bu noktada ciddi adımlar atması gerektiğini ifade etmiştir.  
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Kapanış Oturumu: Türk Diplomasisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 

Konuşmacı: Doç.Dr. Rahime KÜRÜM SÜLEYMANOĞLU 

Moderatör: Burak ŞENER      -      Raportör: Merve YAZICI 

 

Diplomasi Akademi’nin son oturumunda söz alan Doç. Dr. Rahime S. Kürüm, bu alandaki 

çalışmalarına diplomat eşlerinin anılarını içeren okumaları ile “elit sosyolojisi” dâhilinde olan 

diplomatların küçük yaşlardan itibaren eğitimine olan ilgisiyle başladığını aktarmıştır.  

“AB, tepe noktalara kimleri atayacağına karar veren -yaşlı beyaz erkeklerin- stratejisiyle 

yönlendirilir.” Feminist dış politika şeklinde adlandırılan bu söylem, İsveç dışişleri bakanı 

tarafından yapılan çarpıcı bir eleştiridir. 

Kürüm, daha sonra “cinsiyetçi kurumlar” kavramına bakmak gerektiğini ifade etmiştir. Burada bazı 

kurumlarda cinsiyetçiliğin daha yaygın olduğu gözlemlenir. Diplomasi, beraberinde getirdiği 

görevlerin toplumsal çerçevede erkeklere atfedilen roller olmasının neticesinde bu tanıma dâhil 

olmuştur. Feminist Kurumsalcılık’a göre eşitlikçi kurumlar için yeniden yapılandırma 

gerekmektedir.  

Kürüm, geçmişten bu yana, aslında kadınların diplomaside her zaman rolü olduğunu belirterek, 

bunun “anne, kız, eş” gibi roller çerçevesinde bulunduğunu eklemiştir. Öte yandan tarihte adından 

söz ettiren kadınların daha çok “erkeksi” özelliklerinin ön plana çıktığını eklemiştir. İngiltere’de ise 

“zarif eşleri” bulunan diplomatların tercih sebebi olmasına, başka bir çalışmada yer verilmiştir. 

Yine burada, bir ülkeye kadın büyükelçi göndermenin, “ciddiye alınmama” göstergesi olarak 

algılandığını belirtmiştir. 

Kürüm’ün aktardığı üzere, ön kabulü kıracak şekilde, Türkiye’deki hem tarihsel hem de günümüz 

kadınlarının Batılı meslektaşlarından (kurumsallaşmadan önce de) etki bakımından daha düşük 

olmadıkları ortada konulmuştur. Son olarak günümüze doğru yaklaşıldığında, 2019 yılında 

konsolosluk ve ihtisas memurları arasında kadın oranı yüzde 38 iken, meslek memurları arasında 

yüzde 36’dır. Meslek memurları arasında büyükelçiliğe gelen kadınların oranı ise yalnızca yüzde 

24’tür. Çarpıcı olan kısım, atanan kadın memurların büyük kısmının Türkiye’nin siyasi ve askeri 

önceliğinde bulunmayan ülkelere atanmış olmasıdır. Diğer bir yandan umut verici olan sonuç ise 

bu oran geçmiş yıllara göre makasın kapanmaya doğru gittiğini göstermektedir. Elbette her 

zaman sorulması gereken nokta, bu oranın yanı sıra kadınların hangi görevlere getirdiği 

meselesidir.  


