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Kendilerini devlet hizmetine adamış

Dışişleri Bakanlığı mensuplarına
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ÖNSÖZ

Üç kıtada egemen olan bir imparatorluğun ardılı Türkiye Cumhu-
riyeti’ni yurt dışında temsil etmek zordur. Türkiye’nin dostu çoktur, 
düşmanı ise pek çoktur. Dünyada en fazla karışıklığın yaşandığı coğ-
rafi bölgede bulunan ve 54 İslam ülkesi arasında laik devlet yapısına 
sahip yegane ülke olan Türkiye’nin diplomatları sürekli olarak zorluk-
ları göğüslemek, dünyanın farklı bölgelerinde çıkan karmaşık siyasi 
sorunları ülkenin ve ulusun çıkarlarına uygun çözümlere kavuştur-
mak için özveriyle ama sessizce çaba gösterirler. Türk diplomatlarının 
mesaisi yurt içinde ve dışında günde 24 saat, haftada 7 gün sürer.

Ne yazık ki Türk kamuoyunda genelde bu mesleğin ne kadar me-
şakkatli ve çeşitli risklerle dolu olduğu pek bilinmez. Değişik iklim 
koşullarında çalışmanın güçlüğü bir yana, Türk ordusundan ve polis 
teşkilatından sonra en fazla Dışişleri Bakanlığı mensuplarının şehit 
verdiği hatırlanmaz. Diplomatların davetlerde ellerinde içki kadeh-
leriyle sohbet ederek eğlendikleri sanılır, en verimli çalışma alanla-
rının, mesaj verme ve bilgi derleme fırsatlarının bu resmî yemek ve 
resepsiyonlar olduğu düşünülemez.

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları üstün akademik düzeye sa-
hip, söz ve yazıdaki ayrıntıyı, öz ifadeyi algılayabilen, sosyal bilimle-
re ilgili ve bu alanda başarılı, başkalarını etkileyebilen, düşüncelerini 
farklı kişilere söz ve yazı ile aktarabilen, insanlarla iyi iletişim kurabi-
len, yeniliklere açık, yaratıcı, coşkulu, sorgulama duygusuna sahip, 
sır saklayabilen, ileri derecede İngilizce, Fransızca veya Almanca bi-
lenler arasından liyakat esasına göre seçilir. Göreve başladıktan son-
ra yoğun meslek içi eğitimden geçerler. Bir süre yurt dışında görev 
yaptıktan sonra da, birbirinden çok farklı yer ve konularda çalışmış 
olmalarına rağmen hep beraber çetin bir başkatiplik sınavına tabi tu-
tulurlar. Bununla da bitmez, meslek hayatlarının sonuna kadar yaz-
dıklarıyla, görüş ve değerlendirmeleri, hatta tavır ve davranışlarıyla 
sürekli sınav verirler. Bu nedenlerle Türk diplomatları geçtiğimiz dö-
nemlerde uluslararası arenada her zaman güvenilen, dostluklarına 
önem verilen, düşüncelerine değer atfedilen ve yüksek görevlere ter-
cih edilen kişiler olmuşlardır.
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Türk Hariciye tarihinde iki kez Dışişleri Genel Sekreteri olan Büyü-
kelçi Zeki Kuneralp, son görev yeri Madrid Büyükelçiliği’nde eşi Necla 
Hanım’ı ve bacanağı emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu’nu Ermeni te-
rörüne kurban verdikten sonra, İspanya’dan ayrılırken veda davetin-
de yaptığı konuşmada “Türk diplomatı olmak zordur ama çok şeref-
lidir” demiştir. II. Dünya Savaşı sırasında Rodos Başkonsolosumuz 
Selahattin Ülkümen, Yahudileri Nazilerden kurtarmaya çabalarken, 
Alman savaş uçaklarının bombardımanı sonucu belkemiği çatlayan 
eşi Mihrinnisa Hanım’ı uzun süren tedavilere rağmen kaybetmiş, yıl-
lar sonra kendisiyle mülakat yapan bir gazetecinin sorusunu “Ben bu 
meslekte hayatımın yarısını kaybettim. Tekrar dünyaya gelsem yine 
diplomat olmak isterim” diye yanıtlamıştır. 

Bu kitapta 1970’lerin ilk yarısında Dışişleri Bakanlığı’na giren, 
dünyanın dört bir tarafında 40 yıl boyunca hizmet verdikten son-
ra 2010’ların başlarında emekliye ayrılan 20 diplomatımızın birkaç 
sayfaya sığdırdıkları anılarını okuyacaksınız. Bu diplomatlar Soğuk 
Savaş dönemini, İran’da rejimin değişmesini, Arap-İsrail Savaşı’nı, 
Filistin’in kurtuluş mücadelesini, İran-Irak Savaşı’nı, Körfez Krizi’ni, 
Kıbrıs Barış Harekâtları’nı, Türkiye’nin AB’ne tam üyelik mücadelesi-
ni, Berlin Duvarı’nın yıkılışını, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli-
ği’nin dağılışını, Türki Cumhuriyetlerle kucaklaşılmasını, Yugoslav-
ya’nın parçalanmasını, Bosna Soykırımı’nı ve daha birçok tarihi olayı 
yaşadılar. Birbirinden farklı ülkelerde ve uluslararası kuruluşlarda 
kazandıkları deneyimleri emekli olduktan sonra da değişik şekiller-
de ülke yararına kullanmaya devam ediyorlar. Kaleme aldıkları bu 
anılar da bunun mütevazı bir göstergesi. Genç meslektaşlarına örnek 
olur, karşılaştıkları kimi zorlukların, yaşadıkları bazı sıkıntıların üs-
tesinden gelmelerine bir nebze de olsa katkıda bulunursa, ne mutlu 
onlara.

ENDER ARAT
Koordinatör
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SUNUŞ

Seçkin bir grup emekli diplomatımızın hazırladıkları bu anı 
kitabını önemsiyorum.

Gerek Dışişleri Bakanlığım, gerek TBMM Başkanlığım dö-
nemlerimde her biriyle yakın mesai içinde bulundum. Birlikte 
birçok sorunla mücadele ettik, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
etmeye çaba gösterdik, başarılar kazandık. Emekliye ayrılma-
larından sonra da çeşitli vesilelerle onlarla temaslarımı sürdü-
rüyorum. Fırsat buldukça ben de zengin deneyimlerinden ya-
rarlanmaya devam ediyor, samimi dostluklarından her zaman 
zevk alıyorum. 

Bu diplomatlarımız 40 yıllık görev sürelerinde 10 Cum-
hurbaşkanımıza, 13 Başbakanımızın kurduğu 28 değişik Hü-
kümetimize hizmet verdiler. 28 Dışişleri Bakanımızla birlikte 
çalıştılar. Bilgi, birikim ve yurtseverlikleriyle her zaman ülke 
çıkarını esas aldılar. Doğru bildiklerini cesaretle ifade etmek-
ten çekinmediler. Siyasi yetkililerimizin verdikleri kararları ise 
dürüstçe ve sebatla, en mükemmel şekilde yerine getirmek için 
çaba harcadılar.

Atatürk’ün dönemin Dışişleri Genel Sekreteri Numan Mene-
nemencioğlu’na not ettirdiği; “Komşularınızın iç işlerine karış-
mayın; Rusya’yı tahrik etmeyin; Arap ülkeleriyle tarihi, sosyal, 
kültürel ilişkilerinizi geliştirin, fakat aralarındaki anlaşmazlık-
lara karışmayın; Sormadan akıl vermeyin, Batı kültür ve de-
ğerlerini benimseyin, fakat onların emperyalist emellerine alet 
olmayın” yönündeki dış politika ilkelerini hiçbir zaman akılla-
rından çıkartmadılar. 

Hepsi Ermeni terörünün başladığı ve yoğun saldırılara uğ-
radığımız bir dönemde çekinmeden görev yaptılar. Maiyetle-
rinde çalıştıkları Büyükelçilerini, birlikte mesai yaptıkları ar-
kadaşlarını, hatta eşlerini, çocuklarını kaybedenler oldu, ama 
hiç bir zaman görevlerini ihmal etmediler.
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Türkiye dış politikasının fedakâr ve cefakâr uygulayıcıları 
diplomatlarımızın tümünü saygıyla anıyorum. Dışişleri’nin 
değerli mensuplarını tanımaktan ve birlikte çalışmaktan her 
zaman onur duydum.

Anılarını yazıp yayımlayarak birçok ilginç ve önemli ola-
yı kayda geçiren, bunların Hariciye mesleğine ilgi duyanlara 
ulaşmasını sağlayan bu emekli diplomatlarımızı gönülden 
kutluyorum. Ne kadar mütevazı olursa olsun anlatılan her bir 
olayın, karşılaşılan sorunların üstesinden gelme çabalarının 
ve aktarılan anektodların Hariciyemizin genç mensuplarına 
değerli katkılarda bulunacağından hiç kuşku duymuyorum. 

HİKMET ÇETİN
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1999 İstanbul 
Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel’in ev sahipliğinde İstan-

bul Kempinski Otel’de yapılacak “Türk Dilli Devlet Başkanları 
Özel Toplantısı”na katılmak üzere AZAL Havayolları’na ait bir 
uçakla Sayın Aliyev ve heyeti ile birlikte Bakü’den İstanbul’a 
uçtuk. Toplantıda, Azerbaycan heyetiyle bizim delegasyon yan 
yana yerleşmişlerdi. Bir ara Sayın Demirel beni yanına çağıra-
rak “uygun bir zamanda Haydar Bey’e, Türkmenistan Devlet 
Başkanı Türkmenbaşı ile “Hazar Geçişli Petrol Hatları” konu-
sunda temasa geçmesini rica ettiğimi söyleyiver” demişti.

Ben de gün sonu yukarıya çıkmak üzere asansöre bindiği-
mizde, konuya girebilmek için “Cenap Prezident, Türkmen-
başı’nın parmağındaki brillantı gördünüz mü?” diye sorunca, 
Sayın Aliyev “sen esas öbür parmağına bak, oradaki Kara Bril-
lantır, on misli daha pahalıdır” dedi. Bu kez talimatı yerine ge-
tirmek üzere “Efendim, kendisinden söz açılmış iken, sizin için 
de uygunsa, Süleyman Bey bir ara “Hazar Geçişli Petrol Hatla-
rı” baresinde (konusunda) Sayın Türkmenbaşı ile görüşmenizi 
hayiş (rica) ediyor” dedim. Sayın Aliyev, “Beli (evet), o da Türk-
tür ama başı yoktur” dedi. Bunun üzerine ben de “Efendim, 
icazeniz (müsaade) olursa bunu hatıratımda yazabilir miyim?” 
diye sordum, Aliyev de “yazabilersen, ancak ben torpağa bası-
landan sonra” dedi... 

Hatıralar, hatıralar, bir onlar kaldı yadiğar.


