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ÖZET 

Bilgi çağını yaĢayan dünyada teknolojik, bilimsel, siyasi, ekonomik, 

diplomatik alanlarda ve güvenlik yaklaĢımlarında çok hızlı bir değiĢim 

gerçekleĢmektedir. Soğuk SavaĢın sona ermesiyle birlikte bölgesel ve 

küresel güvenlik yaklaĢımlarındaki değiĢmeler hız kazanmıĢ ve ülkelerin 

sert güçlerini oluĢturan Silahlı Kuvvetler artık diplomasi alanında önemli 

görevler üstlenerek yumuĢak güç olarak da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Uluslararası çatıĢmaların önlenmesi, anlaĢmazlıkların çözümlenmesini 

içeren ve baĢta askeri ataĢeler olmak üzere, askeri personel tarafından 

yürütülen bir dizi diplomatik faaliyetlere BirleĢik Krallık Hükümeti tarafından 

savunma diplomasisi adı verilmiĢ ve bu kavram dünya ülkeleri tarafından 

benimsenerek kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

Günümüzde askerler de artık birer diplomat gibi uluslararası pek 

çok alanda görev yapmaktadır. Bölgesel ve küresel barıĢın temini için 

Savunma diplomasisi askeri gücü barıĢçıl Ģekilde kullanarak askeri ve 

diplomatik hedefleri destekleyen önemli bir unsur haline gelmiĢtir. 

Uluslararasında iĢbirliğini arttırarak düĢmanlıkları ortadan kaldırmayı 



 iii 

hedefleyen savunma diplomasisinin uygulanabilir olması için sağlıklı bir 

iletiĢim kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yabancı dilleri bilmenin 

önemi ortaya çıkmaktadır. ÇalıĢmada,diplomasi ve yabancı dil bilmenin 

gerekliliğihakkında iliĢkisel bir araĢtırma ortaya çıkarmak hedeflenmiĢ ve 

Türkiye‟de ve dünyada yabancı dil öğrenim durumları göz önünde 

bulundurularak; dünya ülkelerinin yabancı dile verdikleri önem ve 

Türkiye‟ninsavunma diplomasisi türüne girebilecek diplomatik faaliyetleri 

tespit edilmiĢ ve Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin yabancı dil konusunda yapmıĢ 

olduğu çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

Ayrıca Türkiye‟nin savunma diplomasisinin etkinliğinin arttırılmasına 

yönelik olarak savunma diplomasisinin temel uygulayıcıları olan savunma 

ataĢelerinin seçiminde yabancı dil bilme kriterine göre yeni bir model 

önerisi getirilmiĢtir.   

Anahtar Kelimeler :Diplomasi, Savunma Diplomasisi, Askeri Diplomasi, 

Yabancı Dil, Savunma AtaĢesi 

Tez Yöneticisi :Yrd.Doç. Dr. Öğ. Alb. Hasanbey ELLĠDOKUZOĞLU 

Sayfa Sayısı  :137 
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ABSTRACT 

Going through the information age, the world has experienced rapid 

changes in technological, scientific, political, economic, security and 

diplomatic fields. With the end of the Cold War, changes in regional and 

global security approaches have accelerated, and the Armed Forces that 

make up the hard power of a country are now being used as soft power 

tools taking on important tasks in the field of diplomacy. Some of the 

diplomatic activities carried out by military personnel, mostly by military 

attaches, like prevention of international conflicts and  settlement of 

disputes are called defense diplomacy. The term was coined by the 

government of the United Kingdom and has been adopted by many other 

countries. 

Today, soldiers are working in various international arenas like a 

diplomat. Enabling the establishmet of regional and global peace, defense 

diplomacy has become an important factor supporting military and 

diplomatic objectives by using military power peacefully. A healthy 
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communication needs to be established in order to create a feasible 

defense diplomacy aiming to eliminate the hostility by  incerasing 

international cooperation. In this context, speaking foreign languages 

becomes more important. This study aims to reveal the correlation 

between diplomacy and the necessity of speaking a foreign language. 

Considering foreign language learning efforts in the world and in Turkey, 

the study tries to determine the importance these countries attach to the 

foreign language skills. In addition, the study identifies defense diplomacy 

activities and foreign language studies in the Turkish Armed Forces. 

In addition, in order to increase the effectiveness of Turkey's 

defense diplomacy,In the selection of  defense attachés,the proposal was 

introduced by a new model based on foreign language. 

Keywords  :Diplomacy, Defence Diplomacy, Military Diplomacy, 

Foreign Language, Defence Attache 

Advisor  :Yrd. Doç. Dr. Öğ. Alb. Hasanbey ELLLĠDOKUZOĞLU 
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GĠRĠġ 

Bilgi çağını yaĢayan dünyada teknolojik, bilimsel, siyasi, ekonomik, 

diplomatik alanlarda ve güvenlik yaklaĢımlarında çok hızlı bir değiĢim 

gerçekleĢmektedir. Özellikle güvenlik yaklaĢımlarında yaĢanan hızlı 

değiĢimleri takip etmek, etkilerini anlamak ve tarihten bugüne ulaĢan 

tecrübeler ıĢığında, analizler yaparak, oluĢabilecek tehditlere karĢı hazırlıklı 

bulunmak önem arzetmektedir.  

Bu bağlamda; bu çalıĢmada Soğuk SavaĢın sona ermesinin ardından 

1990‟lı yıllarda BirleĢik Krallık Hükümeti‟nin Stratejik Savunma 

Değerlendirmesinde ortaya koyduğu yeni bir diplomasi anlayıĢı olan 

savunma diplomasisi açıklanmıĢ ve diplomatik görevler de etkinliği giderek 

artan askeri personelin baĢarıyla vazifelerini icra edebilmeleri için yabancı dil 

bilmelerinin önemi vurgulanmıĢtır. 

ĠletiĢim teknolojilerinin geliĢimiyle modern diplomasi kapsam olarak 

büyümüĢ, gündeminin zenginleĢmesiyle birlikte çeĢitli türlere ayrılmıĢtır. Yeni 

diplomasi türlerinden biri olan savunma diplomasisi barıĢın tesis edilmesi ve 

korunması kapsamında askeri iĢbirliklerini, ortak tatbikat ve eğitim 

faaliyetlerini, personel değiĢimlerini, askeri danıĢmanlık hizmetlerini ve 

barıĢçıl zeminde yürütülen diğer faaliyetleri içermektedir.  

Güvenliğin askeri boyutu ile birlikte, diplomasi, ekonomi, kültür, 

kamuoyu, bilgi sistemleri ve teknolojinin de ön plana çıkmasıyla görev ve 

sorumluluklar karmaĢıklaĢmıĢ ve sınırları belirsizleĢmiĢtir. Günümüzde 

askerler de artık birer diplomat gibi uluslararası pek çok alanda görev 

yapmaktadır (Yalçınkaya, 2008:11). Bölgesel ve küresel barıĢın temini için 

Savunma diplomasisi askeri gücü barıĢçıl Ģekilde kullanarak askeri ve 

diplomatik hedefleri destekleyen önemli bir unsur haline gelmiĢtir. 

Uluslararasında iĢbirliğini arttırarak düĢmanlıkları ortadan kaldırmayı 

hedefleyen savunma diplomasisinin uygulanabilir olması için sağlıklı bir 

iletiĢim kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yabancı dilleri bilmenin 

önemi ortaya çıkmaktadır. 
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BaĢta savunma ataĢeleri olmak üzere ülkesini yurt dıĢında bir diplomat 

gibi temsil etmekle görevli askerlerin sağlıklı bir iletiĢim kurarak dünya 

orduları arasında karĢılıklı anlayıĢı ve iĢbirliğini gerçekleĢtirebilmeleri için 

yabancı dil bilmeleri bir zorunluluk haline gelmiĢtir.  

Bu çalıĢmada savunma diplomasisi kavramı incelenerek Türk Silahlı 

Kuvvetleri‟nin uluslararası ortamda uyguladığı faaliyetlerden hangilerinin 

savunma diplomasisi kapsamına girdiği belirlenecek ve savunma 

diplomasisinin etkin ve verimli olarak daha baĢarılı bir Ģekilde uygulanması 

için savunma ataĢelerinin seçiminde yabancı dil bilme kriteri ile ilgili yeni bir 

model önerilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

ARAġTIRMANIN PROBLEM DURUMU 

 

1. ARAġTIRMANIN KONUSU 

AraĢtırmanın konusu, askeri diplomasi olarak da bilinen savunma 

diplomasisinin tanımının yapılması, teorik altyapısının, amacının ve 

uygulamalarının ne olduğunun açıklanarak ortaya konması ve Türkiye‟nin 

uluslararası alanda uyguladığıfaaliyetlerin hangilerinin savunma 

diplomasisinin kapsamına girdiğini belirleyerek; Türkiye‟nin savunma 

diplomasisinin etkinliğinin arttırılması için yabancı dilin rolünün incelenmesi 

ve savunma diplomasisinin temel uygulayıcıları olan savunma ataĢelerinin 

seçiminde yabancı dile yönelik olarak yeni bir model önerilmesidir. 

 Bu bağlamda konu beĢ aĢama halinde incelenecektir. 

 Birinci aĢamada savunma diplomasisinin daha iyi anlaĢılabilmesi için 

uluslararası iliĢkiler, uluslararası politika, uluslararası hukuk, dıĢ politika, 

diplomasi tanımları yapılarak kavramsal çerçeve oluĢturulacak ve savunma 

diplomasisi ile karıĢtırılabilecek olan kamu diplomasisi, önleyici diplomasi, 

zorlayıcı diplomasi, mekik diplomasisi kavramları açıklanacaktır. 

Ġkinci aĢamada savunma diplomasisi kavramının ortaya çıkıĢı, amacı, 

bileĢenleri, teorik altyapısı detaylı olarak incelenecek; savunma 

diplomasisinin temel uygulayıcılarından olan askeri ataĢelerin özellikleri, 

görevleri, yabancı dil bilmelerinin sağladığı avantajlar hakkında bilgi 

verilecektir. 

Üçüncü aĢamada yabancı dil bilmenin genel olarak faydaları 

açıklanacak; askeri personelin yabancı dil bilmesinin diplomasi 

uygulamalarında ve özellikle de savunma diplomasisinde ne tür kazançlar 
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sağlayacağı dünyada ve Türkiye‟de yabancı dil öğretim durumu göz önünde 

bulundurularak araĢtırılacaktır. 

Dördüncü aĢamada Türkiye‟nin uluslararası ortamda hangi 

uygulamalarının savunma diplomasisine girdiği belirlenecektir veTürkiye‟de 

savunma diplomasisinin geçmiĢi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

Son olarak savunma diplomasisinin kazandıracağı avantajlar ve bu tür 

diplomasiyi uygulayabilmek için askeri personelin yabancı dil bilmesinin ne 

derece önemli bir ihtiyaç olduğu ve bu ihtiyacı karĢılamak için yapılması 

gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. Ayrıca savunma 

ataĢelerinin seçiminde yabancı dil bilme kriterine göre yeni bir model önerisi 

yapılacaktır. 

2. ARAġTIRMANIN AMACI 

Savunma diplomasisi yüzyıllar boyunca çeĢitli Ģekillerde uygulanmıĢ 

olmasına rağmen üzerinde akademik olarak yeterince çalıĢma yapılmamıĢ 

veya devlet yönetiminin bir aracı olan diplomasi alanında terim olarak 

yeterince kullanılmamıĢ bir kavramdır. Bu çalıĢmanın amacı savunma 

diplomasisini akademik olarak inceleyerek bir tanım ortaya koymak ve bu 

kavramın Türkiye‟de bilinir ve kullanılır bir kavram haline getirilmesine 

yardımcı olmaktır.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin; BM, NATO, BAB ve AGĠT gibi uluslararası 

örgütlere üyeliğinden doğan sorumlulukları gereği uluslararası ortamda icra 

etmiĢ olduğu birçok faaliyet savunma diplomasisi kapsamına giren 

niteliktedir. Savunma diplomasisi kapsamına giren faaliyetlerin 

yürütülmesinde baĢta uluslararası ortak dil haline gelen Ġngilizce olmak üzere 

yabancı dil bilgisi bir gereklilik haline gelmiĢtir. Bu çalıĢmanın bir amacı da 

TSK‟nin savunma diplomasisinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak 

yabancı dil bilgisinin öneminin incelenmesi ve bu kapsamda savunma 

diplomasisinin uygulayıcıları olan savunma ataĢelerinin seçiminde yabancı dil 

bilgisi kriterine dayalı yeni bir model üretilmesidir. 
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Bunlara ilave olarak diplomatik ihtiyaçlar açısından yabancı dilin önemi 

araĢtırılarak, uluslararası güvenliğin teminine katkı sağlamayı amaçlayan 

savunma diplomasisinin uygulama alanlarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

3. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Günümüzde diplomasi ve diplomasi türleri ile ilgili yapılmıĢ birçok 

çalıĢma bulunmaktadır. Henüz yeni ve geliĢmekte olan “Savunma 

diplomasisi” kavramı ile ilgili Türkçe yapılmıĢ hiçbir akademik çalıĢma yoktur. 

Bu açıdan çalıĢma önem kazanmaktadır.  

Ayrıca yabancı dil bilmenin, milli güvenliğin ve uluslararası güvenliğin 

sağlanması bağlamındaki rolü ile savunma diplomasisinin baĢlıca 

uygulayıcıları olan askeri diplomatlar ve diğer askeri personelin yabancı dil 

bilmelerinin uluslararası barıĢa sunacağı katkılar değerlendirildiğinde 

çalıĢmanın önemi ortaya çıkmaktadır. 

4. ARAġTIRMANIN SORULARI 

AraĢtırmanın temel problemi, savunma diplomasisinin ne olduğunun 

belirlenmesi ve diplomaside ve özellikle de savunma diplomasisinde yabancı 

dil bilmenin öneminin açıklanarak; Türkiye‟nin savunma diplomasisinin 

etkinliğinin arttırılması kapsamında yabancı dille ilgili olarak neler 

yapılabileceğinin tespit edilmesidir. 

Temel araĢtırma problemi çerçevesinde aĢağıdaki sorulara cevap 

verilmeye çalıĢılacaktır: 

 Savunma diplomasisinin tanımı nedir? 

 Savunma diplomasisinin teorik altyapısı nedir? 

 Savunma diplomasisi uygulamaları nelerdir? 

 Savunma diplomasisi baĢta olmak üzere diplomatik iliĢkilerde 

yabancı dil bilmenin önemi nedir? 

 Savunma diplomasisinde yabancı dil bilen asker kiĢilerin rolü ve 

önemi nedir? 

 Askeri ve diplomatik araçların birlikte kullanımı devletlere ne tür 

avantajlar sağlar? 
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 Askeri ataĢelerin görevi ve önemi nedir? 

 Savunma diplomasisiyle dünya barıĢına ne oranda katkı 

sağlanabilir? 

 Uluslararası alanda Türkiye‟nin hangi diplomatik faaliyetleri 

savunma diplomasisi olarak değerlendirilebilir?  

 Türkiye‟de ve dünyada yabancı dil öğretim durumu nedir? 

 Savunma ataĢelerinin seçiminde yabancı dil kriteri nasıl olmalıdır? 

5. ARAġTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

Diplomasi tarihten bugüne uluslararası iliĢkilerde uygulanagelen 

önemli bir araçtır. Diplomasi konusunda birçok akademik çalıĢma yapılmıĢ, 

zamanla bu çalıĢmalar geliĢme göstermiĢ ve diplomasinin; zirve diplomasisi, 

önleyici diplomasi, zorlayıcı diplomasi, kamu diplomasisi gibi türler altında 

daha ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesine yol açmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın kapsamı da yeni bir diplomasi türü olan Savunma 

Diplomasisini içermektedir. ÇalıĢmada Türkiye‟nin savunma diplomasisinin 

etkinliğinin arttırılması için yabancı dilin rolü incelenecektir.  

AraĢtırmacının konu üzerinde çalıĢırken karĢılaĢtığı en büyük sınırlılık 

konu ile ilgili Türkiye‟de daha önce akademik bir çalıĢma yapılmamıĢ olması 

ve bu nedenle yeterli miktarda Türkçe kaynağa ulaĢılamamıĢ olmasıdır. 

6. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

Bu çalıĢma detaylı doküman incelemesine, birincil ve ikincil 

kaynakların eleĢtirel analizlerinin yapılmasına dayanmaktadır. AraĢtırma 

sorularına cevap bulabilmek için nitel yöntem kaynak tarama tekniğinden 

yararlanılmıĢtır. 

Savunma diplomasisinin yeni bir akademik kavram olmasından dolayı 

konu hakkındaki kaynaklar genellikle devletlerin savunma bakanlıklarının 

yayınlamıĢ oldukları resmi raporlardan, politika programlarından, 

röportajlardan, konuĢmalardan, akademik makalelerden, Beyaz Kitaplardan 

(White Papers) ve resmi-resmi olmayan internet sitelerinden oluĢmaktadır.  
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Kaynaklara uluslararası akademik veri tabanları,  resmi internet siteleri 

ulusal kütüphaneler, düĢünce kuruluĢlarının, basın yayın organlarının ve 

üniversitelerin internet siteleri incelenerek ulaĢılmıĢtır. Ayrıca Savunma 

diplomasisinin temel uygulayıcıları olan askeri ataĢelik (savunma ataĢeliği) 

görevinde bulunmuĢ üç personelle 1-1,5 saat arası süren mülakatlar 

yapılarak konu hakkında bilgi alınmıĢtır. GörüĢmecilere aĢağıda belirtilen 

sorular sorulmuĢ ve Türkiye‟nin savunma diplomasisininmevcut durumunun 

ve bu durumun geliĢtirilmesi için özellikle yabancı dil konusunda neler 

yapılabileceğinin belirlenmesine çalıĢılmıĢtır ve cevaplara daha çok tezin son 

bölümlerinde yer verilmiĢtir. 

Mülakat Soruları  

Soru-1: AtaĢelik görevine atanmadan önce aldığınız kursun süresi ve konu 

kapsamı yeterli mi? Eğer yetersiz olduğunu düĢünüyorsanız sizce kurs için 

ayrılan süre ne kadar olmalıdır ve konu kapsamında neler bulunmalıdır? 

Soru-2: AtaĢelik görevinde bulunduğunuz süre zarfında ataĢelik sistemimizle 

ilgili gördüğünüz eksiklikler nelerdir? 

Soru-3: Savunma diplomasisinin etkinliğinin arttırılması kapsamında ataĢelik 

sistemimizin geliĢtirilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda görüĢ ve 

önerileriniz nelerdir? 

Soru-4: Hangi yabancı dili veya dilleri biliyorsunuz? AtaĢelik göreviniz 

esnasında görev yapmıĢ olduğunuz ülkenin yerel veya resmi dilini biliyor 

muydunuz? 

Soru-5: Bir savunma ataĢesinin akredite olduğu ülkenin yerel dilini bilmesi 

sizce gerekli midir? Yabancı dil bilmek göreviniz esnasında size ne tür 

avantajlar sağladı? 

Savunma diplomasisi, Ġngiliz Savunma Bakanlığı tarafından Ulusal 

Savunma Politikasının temel bir bileĢeni olarak benimsenmiĢ ve ilk kez bu 

ülkede kullanılmaya baĢlayan bir kavram olmuĢtur. Bu sebeple bu kavrama 

iliĢkin ilk çalıĢma Ġngiltere‟de yapılmıĢtır. Zaman içerisinde bu kavram 

Amerika BirleĢik Devletleri, Doğu Avrupa ve Güney Asya ülkeleri savunma 
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politikalarında da yer bulmuĢtur. ÇalıĢmada kullanılan kaynakların birçoğu 

Ġngiliz kaynaklıdır. Yukarıda bahsedilen diğer ülke kaynaklarından da istifade 

edilmiĢtir. 

AraĢtırmada savunma diplomasisi ile yabancı dil bilmenin önemi 

üzerine çalıĢılmıĢ ve iliĢkisel bir araĢtırma ortaya çıkarmak hedeflenmiĢtir. Bu 

kapsamda güvenlik ve diplomasi açısından, baĢta ABD ve Ġngiltere olmak 

üzere dünya ordularının yabancı dile verdikleri önem incelenmiĢ ve Türkiye 

genelinde yabancı dil eğitim durumu göz önünde bulundurularak Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin yabancı dil konusunda yapmıĢ olduğu çalıĢmalara yer 

verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın bu bölümlerinde Kara Harp Okulu Yabancı Diller Bölüm 

BaĢkanlığı, Kara Harp Okulu Uluslararası ĠliĢkiler Bölüm BaĢkanlığı, Kara 

Kuvvetleri Lisan Okul Komutanlığı kaynaklarından yararlanılmıĢtır. 

Ayrıca Türkiye‟nin benimsediği Savunma Politikalarından -özellikle 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası arenada gerçekleĢtirmiĢ olduğu birçok 

faaliyetlerden- hangilerinin savunma diplomasisi uygulamaları kapsamında 

sınıflandırılabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER VE ULUSLARARASI HUKUKTA 

DĠPLOMASĠ 

Bu tez çalıĢmasının ana konusunu “Savunma Diplomasisi ve bu tür 

diplomaside yabancı dilin önemi” oluĢturmaktadır. Savunma Diplomasisinin 

ne olduğunun açıklamasını daha anlaĢılır bir Ģekilde ortaya koymak ve 

yabancı dil bilmenin diplomaside ne kadar önemli olduğunu vurgulayabilmek 

için öncelikle bu bölümde Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası Politika, 

Uluslararası Hukuk ve diplomasi  kavramlarının ve diplomasi çeĢitlerinin 

tanımları yapılacaktır. 

a. Uluslararası ĠliĢkiler, Uluslararası Politika ve DıĢ Politika ĠliĢkisi 

Uluslararası politika ve dıĢ politikada karĢılıklı iliĢkiler kurma, 

müzakerecilik ve temsil sistemi özellikleri günümüz diplomasisinin de temel 

özellikleri arasında yer aldığından (Köksoy, 2013:46) diplomasinin tanımına 

geçmeden önce uluslararası iliĢkiler, uluslararası politika ve dıĢ politika 

iliĢkisinin ortaya konmasında fayda vardır. Çünkü diplomasinin, uluslararası 

iliĢkiler, uluslararası politika ve dıĢ politika ile doğrudan iliĢkisi bulunmaktadır. 

Uluslararası iliĢkiler ve dıĢ politika hedefleri çoğunlukla diplomasi yoluyla 

uygulamaya geçirilir.  

Genel bir tanımla ifade edecek olursak; UluslararasıĠliĢkiler devletlerin 

ve uluslararası örgütlerin yönetim sistemlerini, güçlerini, birbirleriyle olan 

ekonomik, siyasi ve politikiliĢkilerini inceleyen siyaset biliminin bir alt 

disiplinidir. Uluslararası ĠliĢkiler, baĢta devletler olmak üzere, hükümetler ve 

hükümet dıĢı kuruluĢlar arasında hukuksal, siyasal ve ekonomik, kültürel, 

toplumsal iliĢkileri analiz eden kapsamlı bir deyimdir.  
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Çoğu kez uluslararası iliĢkiler ve uluslararası politika deyimleri aynı 

anlamda kullanılmaktadır fakat bu kullanım hatalıdır (Erdal,2012:486). 

Uluslararası iliĢkiler deyimi, uluslararası politika deyimine göre daha geniĢ bir 

alanı kapsamakta, onu da içerisine almaktadır (Sönmezoğlu, 2012:10). 

Uluslararası politika devletlerin resmi organları aracılığıyla birbirleri tesis 

ettikleri siyasal iliĢkileri kapsar (Erdal, 2012:486).  

Uluslararası politika yalnızca devletlerin dıĢ politikalarının toplamından 

ibaret olmayıp bu sürece etki eden devlet dıĢındaki diğer uluslararası 

organizasyonlar ve onların etkilerini de içerir (Kürkçüoglu, 2012:3). 

Uluslararası iliĢkiler ise uluslararası politikayla beraber, uluslararası 

ekonomik iliĢkileri, uluslararası hukuku ve uluslararası güvenlik iliĢkilerini de 

içerdiğinden çok daha geniĢ kapsamlıdır (Holsti,1974:21). Uluslararası 

iliĢkilerin devletler ile diğer uluslararası aktörlerin birbirleriyle olan 

etkileĢimlerinde davranıĢların tanımlanması, açıklanması ve tahmin edilmesi 

ile uğraĢtığı söylenebilir (Aydın, 1996:73).Uluslararası ĠliĢkiler tek tek 

“devletlerin etki alanlarının ötesindeki bütün insani iliĢkiler ve etkileĢimler ile 

bunları belirleyen faktörleri anlama çabasıdır"(Aydın, 1996:73). 

Uluslararası politika ile dıĢ politika arasındaki fark temas edilmesi 

gereken diğer bir husustur. DıĢ politika bir devletin diğer devletlere yönelik 

uluslararası alanda izleyeceği temel yoldur. Bir devletin diğer devletlere karĢı 

bir ilkeler ve hedefler bütünü ortaya koymasıdır. DıĢ politika, uluslararası 

siyasal sorunlarla bir devletin veya genel olarak devletlerin amaçları, 

hedefleri ve davranıĢları açısından ilgilenir (Arı, 1999:12).  

Uluslararası politika ise, devletlerin politikalarının karĢılıklı hareketleri 

olarak tanımlanabilir. Uluslararası politika etkileĢimle ilgilenirken, dıĢ politika 

devletlerin kendi çıkarlarını korumak için diğer devletler ve uluslararası 

aktörlere yönelik uyguladığı politikanın etki ve tepkileriyle ilgilenmektedir 

(Evans ve Newnham, 2007:637). Uluslararası iliĢkiler uluslararası politikayı, 

uluslararası politika da dıĢ politikayı içerisine almaktadır. Ancak 

unutulmamalıdır ki devletler arası iliĢkilerde, devletlerin iç durumları ve iç 

politikaları da dıĢ iliĢkilere yön vermesi bakımından önemli rol oynar 

(Uçarol,2008:2). 
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b.Uluslararası Hukuk ve Diplomasi ĠliĢkisi 

Bir hukuk düzeninin sahip olması gereken iki temel özelliği vardır. 

Bunlar ; 

 Uyulması zorunlu bir kurallar bütünü oluĢturmak ve 

 ÖrgütlenmiĢ bir toplumsal yapı aracılığıyla bu kurallara 

uyulmasını yaptırım yoluyla sağlamak. 

Uluslararası hukuk, bir hukuk düzeninde olması gereken tüm temel 

özelliklere sahiptir. Uluslararası hukuk, devletlere, uluslararası örgütlere, 

devlet niteliğini kazanmamıĢ örgütlenmiĢ topluluklara ve uluslararası toplumu 

doğrudan etkileyen bireylerle ilgili durumlarda, bireylere yönelik kuralları 

kapsayan uluslararası toplumun hukukudur (Pazarcı, 2009:5). 

Uluslararası hukuk, uluslararası sistemdeki dengeyi ve düzeni 

sağlayıcı kurallar bütünü, devletler için denetleme ve dengeleme 

mekanizmasıdır. Diplomasi uluslararası hukukun uygulanmasını 

kolaylaĢtırmaktadır. Devletler diplomasi aracını kullanarak baĢka devletleri 

gözlemleyerek davranıĢlarının yasal ya da yasal olmadığını tespit ederlerve 

uluslararası hukukun uygulamalarını denetlerler (Uluslararası ĠliĢkilerde 

Diplomasi Etkisi [web],2015). 

c.Diplomasi 

Diplomasi, devletlerin dıĢ politika araçlarından birisi olarak uluslararası 

iliĢkileri kendi amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütme sanatıdır (Erdal, 

2012:153). Devletlerin önemli bir dıĢ politika aracı ve gücün büyük bir bileĢeni 

olarak (Berridge, 2010:1) diplomasi uluslararası iliĢkilerin barıĢçı yol ve 

araçlarla sürdürülmesidir (Hüner, 2009:16). Devletlerin veya diğer 

uluslararası kiĢilerin görüĢ ve isteklerini yetkili kiĢiler aracılığıyla birbirlerine 

iletmelerine ve iliĢkilere girmelerine diplomasi iliĢkileri denmektedir.Bir baĢka 

deyiĢle devletlerin varlıklarını diğer devletlere kabul ettirmesi için yürüttüğü 

barıĢçıl faaliyetlere diplomasi adı verilmektedir (Uçarol,2008:2). 
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 Amerika‟nın efsanevi dıĢiĢleri bakanı Henry Kissinger‟ın uluslararası 

politikaya yaklaĢımında diplomasi, en yararlı aracı olmuĢtur.Kissinger‟agöre 

diplomasi de devlet yönetimi gibi varsayımlar ve duygularla hareket 

etmektedir. Onun için Kissinger diplomasiyi bir sanat olarak nitelemektedir. 

Diplomasiye birçok tanımlama getirmiĢ olan Kissinger‟ın en kapsamlı tanımı 

Ģöyledir: “Diplomasi devletlerin birbirleriyle güç kullanmak yerine anlaĢma 

yoluyla iliĢkilerde bulunmaları sanatıdır. Dolayısıyla diplomasi uluslararası 

iliĢkilerin savaĢ dıĢı yönetimidir. Devletlerin kendi kendilerini kısıtlamalarının 

sınırlarını belirler.” (Sanyer,2007:23). 

 Kissinger‟ın diplomasi anlayıĢı devletlerarası iliĢkilerin savaĢsız 

yönetilmesidir. Kissinger‟ın müzakerelerin, diplomasinin baĢlıca aracı olduğu 

konusunda Ģüphesi yoktur. Diplomasiyi sürekliliği olan bir seri adımlar olarak 

da tanımlayan Kissinger‟a göre, diplomasi, adım adım, birbirini izleyen ara 

anlaĢmalar aracılığı ile yürütülmektedir (Sanyer,2007:23). 

Diplomasi diğer ulusların amaç ve hedefleri değerlendirilerek kendi 

stratejik çıkarlarına uygun olarak karĢı tarafın yönlendirilmesi, kiĢisel 

dostluklar kurarak amaca yönelik kamuoyu oluĢturulmasını içeren geniĢ bir 

mücadele alanı (Toklu, 2004:341), bir bilim ve sanattır. Diplomasi bir 

mücadele sanatı olduğu kadar aynı zamanda bir uzlaĢma sanatıdır (Öymen, 

2007:33). Diplomasi “devletler, hükümetler arasındaki iliĢkilerin özel suretle 

yetiĢtirilmiĢ, bir hiyerarĢik örgüte bağlı görevliler (dıĢiĢleri memurları) 

tarafından yürütülmesidir.” (Daver, 1969:74). Ünlü diplomasi yazarı Ernest 

Satow‟a göre ; 

“Diplomasi bağımsız devletlerin hükümetleri arasındaki resmi ilişkilerin 

zeka ve incelikle yürütülmesidir.”(Jönsson ve Hall, 2005:2). 

Uluslararası düzeni ve güçler dengesini koruma, ulus devletler 

arasındaki iliĢkileri sağlamlaĢtırma konularında oldukça önemli olan 

(Uluslararası ĠliĢkilerde Diplomasi Etkisi [web], 2015) diplomasi, geniĢ 

anlamda bir devletin tüm dıĢ iliĢkilerini nitelemektedir. Dar anlamda ise 

diplomasi bir hükümetin belirli konulardaki kanı ve görüĢlerinin doğrudan 

doğruya diğer devletlerin karar alıcılarına iletilmesi sürecidir (Sönmezoğlu, 
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2000:245). Eski Ġngiliz diplomat Lord Strang; "Savaşın, herkesin trajedisi ve 

herkesin kabusu olduğu bir dünyada, diplomasi herkesin işidir." (Wilfried, 

2007:4) diyerek diplomasinin tüm insanlığı ilgilendirdiğini veciz bir Ģekilde 

ifade etmiĢtir. 

Diplomasinin asıl hedefi, milli menfaatler esas alınarak uluslararası 

iliĢkilerin barıĢ temelinde korunması ve geliĢtirilmesidir (Versan, 1995:90). 

Uluslararası uyuĢmazlıkları ve çatıĢmaları çözüme kavuĢturmak için savaĢ 

yerine diplomasi yöntemine baĢvurulması baĢta anlaĢmazlık yaĢayan 

taraflara ve sonra da tüm insanlığa oldukça önemli kazançlar sağlar. 

ç. Diplomasi Türleri 

Çağımızda diplomasi sadece siyasi nitelikli olmayıp, ekonomik, teknik, 

kültürel ve askeri yönleri de içine alan geniĢ bir yelpazede seyretmektedir. 

Diplomasi, “ikili ve “çoklu” diplomasi, konferans diplomasisi, parlamenter 

diplomasi ve zirve diplomasisi olarak farklı türlere ayrılabilmektedir. AĢağıda 

bu diplomasi türlerinden öne çıkan ve savunma diplomasisi ile iliĢkili olan 

kamu diplomasisi, zirve diplomasisi, önleyici diplomasi, zorlayıcı diplomasi 

kavramları açıklanmıĢtır. 

(1) Kamu Diplomasisi (Public diplomacy) 

Kamu diplomasisi, diplomaside kamuoyu öğesinin artan önemini 

vurgulamak üzere Ġngilizce‟de “public diplomacy” olarak geçen kavramın 

karĢılığı olarak geliĢtirilmiĢtir.(Erdal, 2012:282) Ġlk kez 1965 yılında Edmund 

Gullion1tarafından akademik literatüre kazandırılmıĢtır. BarıĢ, savaĢ, 

demokrasi ya da yumuĢak güç gibi muğlak ve tanımlanması tartıĢmakonusu 

olmaya devameden bir uluslararası iliĢkiler olgusu olmaya devam etmektedir  

(Yılmaz, 2012:201). 

Kamu Diplomasisi, stratejik bir iletiĢim aracı olmakla birlikte bir ülkenin 

dünyayla paylaĢmak istediği hikâyesinin tutarlı ve ikna edici bir Ģekilde ortaya 

konma çabasıdır (Kalın, 2012:147). Kamu diplomasisi kavramı uluslararası 

                                                           
1Edmund Gullion, ABD‟deki Tufts Üniversitesi Fletcher Hukuk ve Diplomasi Okulu Dekanı, eski 

diplomat. 
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kamuoyu ya da yabancı ülkelerin kamuoyları üzerinde etki sağlamak 

amacıyla yürütülen faaliyetleri ifadeetmektedir (KurtuluĢ, 2014:7) ve 

“kamuoyunun anlaĢılması, bilgilendirilmesi ve etkilenmesi” faaliyetlerinin 

toplamı olarak da tanımlanmaktadır (Krause ve Evera, 2009).  

Kamu diplomasisi, dıĢ politika ve diplomaside yeni bir uygulama alanı 

olmasına rağmen post-modern dünyada, iç ve dıĢ politikayı birbirinden ayıran 

çizginin giderekkaybolması; basın-yayın organlarının artan önemi; 

uluslararası iliĢkiler alanında, hükümet dıĢı yeni aktörlerin ortaya çıkması ve 

bireylerin hükümet dıĢı kuruluĢlardaki etkinliklerinin çoğalması, eski 

dönemlere nazaran kamuoyu faktörünün diplomasi alanındaki önemini büyük 

ölçüde arttırmıĢtır (Hüner, 2009:146). 

Kamu diplomasisinin günümüz uluslararası politikasında daha etkin ve 

önemli bir nitelik kazanması, uluslararası politikanın dönüĢümü, küreselleĢme 

sürecinin hız kazanması ve güç kavramına iliĢkin tartıĢmalar ve yumuĢak 

gücün yükseliĢe geçmesi gibi geliĢmelerle yakından ilgilidir (KurtuluĢ, 

2014:15). 

Kamu diplomasisinin temelini “yumuĢak güç” (soft power) kavramı 

oluĢturmaktadır.“YumuĢak güç” kavramı Soğuk SavaĢ‟ın sonunda Joseph 

Nye tarafından, bir aktörün askeri ve ekonomik güçten ziyade kendi 

kültürünün çekiciliğiyle uluslararası zeminde isteneni alma kabiliyetinin bir 

ifadesi olarak ortaya konmuĢtur (Nye, 2005:16).  

Kamu diplomasisi, yumuĢak güce ilaveten; kültürel diplomasi, 

kültürlerarası diyalog,  politik iletiĢim, propaganda, medeniyetler arası ittifak, 

kriz yönetimi, medya yönetimi, halkla iliĢkiler, stratejik iletiĢim, global iletiĢim, 

stratejik etki, psikolojik faaliyetler, enformasyon ve medya faaliyetleri (Fiske, 

2005: 8) gibi pek çok teknik terimle ilgili bir diplomasi türüdür. Uluslararası 

Yayıncılık, bilimsel ve kültürel öğrenci değiĢim programları, burslar, 

sanatçıların ve entelektüellerin konferanslara, festivallere ya da sergilere 

katılması, ticari iĢbirliği, ortak derneklerin kurulması, bir dilin öğrenilmesi, 

kültürel merkezlerin kurulması kamu diplomasisi giriĢimleri arasında 

sayılabilir. Kitle iletiĢimi kanalları kamuyu doğrudan etkilemek için 
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kullanılırken, kültürel kanallar daha çok kamuoyu üzerinde etkisi olacağı 

düĢünülen kesime yöneltilmiĢtir. Öte yandan, kitle iletiĢimi güncel konulara 

odaklanırken, kültürel kanallar daha çok uzun dönem algıların oluĢumu ile 

ilgilidir  (Gilboa, 2007:103). 

Kamu diplomasisi, yabancı kamuoylarına yönelik olduğu için mümkün 

olduğu kadar çok kiĢiye ulaĢabilmenin yollarını arar. “Bir hükümet ya da 

uluslararası kuruluĢun diğer ülkelerin halkları ve vatandaĢları ile resmi veya 

özel Ģahıs ya da kurumlar aracılığı ile iletiĢim kurması” olarak da 

tanımlayabileceğimiz kamu diplomasisi her türlü iletiĢim metodundan 

faydalanarak ve özellikle eğitim ve kültür programları aracılığı ile geniĢ bir 

alanda tanıtım ve yayın faaliyetlerini kapsar (Oktay, 2012:129). 

Kamu diplomasisi hemen sonuç vermemektedir. Kamu diplomasisi, 

hükümet politikalarını kolaylaĢtırıcı bir çevre yaratmak için uzun dönemli 

iliĢkiler kurmayı içermektedir. Kamu diplomasisi, kısa vadeli taktik adımların 

sonucu olarak değil, uzun vadede stratejilerin hayata geçirilmesi sonucunda 

oluĢturulan bir diplomasi çeĢididir (ÇavuĢ, 2012:65). Tıpkı bir halkla iliĢkiler 

faaliyeti gibi uzun soluklu sonuç alınması beklenen bir diplomasi türüdür  

(Sanyer, 2007:28).  

 

Kamu diplomasisinin esası, ülkelerin “yumuĢak güçlerini” 

kullanmalarıdır. Medya, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim gibi konular yumuĢak 

gücün araçlarıdır. Örneğin TRT‟nin Ortadoğu ülkelerine yönelik TRT Arapça 

kanalının yayına girmesi önemli bir kamu diplomasisi aracı sayılabilmektedir. 

 

GeliĢen iletiĢim teknolojilerine paralel olarak kamu diplomasisi araçları 

arasında özellikle medya öne çıkmaktadır. Çünkü ancak televizyon, radyo, 

internet, gazete/dergi yayıncılığı ile yüz milyonlarca insana ulaĢmak, onları 

bilgilendirmek, yönlendirmek, etkilemek mümkün olabilmektedir. 

 

Medya aracılığıyla toplumların birbirini daha yakından tanımalarının, 

etkileĢim içinde bulunmalarının aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal 

alanlarda iĢbirliği yapmalarının da önü açılmakta ve toplumlar arasında ortak 

amaç birliği oluĢturmak mümkün olmaktadır. Kamu diplomasisi çift taraflı bir 
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iletiĢim ve etkileĢimi öngörür. Öncelikli hedefi ise, muhatap kitlenin 

dinlenmesi ve önceliklerinin tespit edilmesidir; ikinci olaraksa bilgilendirme, 

paylaĢım, ikna etme ve etkilemeyi amaçlar. Bu sebeple kamu diplomasisi, 

dinamik ve çok boyutlu bir iletiĢim sürecidir. KonuĢmak kadar dinlemek, 

anlatmak kadar anlamak, iletmek kadar iletiĢime açık olmak önemlidir (Kalın, 

2010: 56). 

 

 Soğuk SavaĢın sona ermesiyle kamu diplomasisi uluslararası alanda 

önem kazanmıĢ, demokratik rejimlerin ve ülkülerin yayılması, medya 

ağlarının geniĢlemesi, uluslararası sivil toplumun örgütlerinin yükseliĢi, 

eylemcilik ve protesto hareketleri, gücün doğasını değiĢtirirken ulusal 

hükümetlerin özgürlüklerini kısıtlamaya baĢlamıĢtır (Leonard, 2002:2). 

 

Kamu diplomasisi kavramı baĢlangıçta propaganda ve etkileme amaçlı 

faaliyetlerle anılsa da günümüzde kamu diplomasisinin iletiĢim, iliĢki, diyalog 

ve etik ilkelere dayandığı anlayıĢı ön plana çıkmaktadır (Köksoy, 2013:76). 

 

Bu durum yeni kamu diplomasisi anlayıĢı olarak 

isimlendirilmiĢtir.Kamu diplomasisinin en önemli özelliği Soğuk SavaĢ 

döneminin iletiĢim dili olan politik aktörden/liderden-insanlara/halka biçiminde 

olan tek yönlülüğü ortakiletiĢime dayanan politik aktörden/halklardan-halklara 

biçimine çevirmesi ve uluslararası aktörlerin rolünü kolaylaĢtırıcı biçimine 

dönüĢtürmesidir (Köksoy, 2013:85). Yeni kamu diplomasisi anlayıĢıyla birlikte 

hükümetler için tepkiye dayalı askeri güç ve önleyici diplomasinin yerini 

diplomatik faaliyetlerin yeniden dengelendiği, hükümetlerin baĢta sivil toplum 

olmak üzere diğer paydaĢlarla daha fazla iĢbirliğine yatırım yapmaları 

gereken bir dönem almıĢtır (Köksoy, 2013:105). 

(2) Önleyici Diplomasi (Preventive Diplomacy) 

Önleyici diplomasi kavramı, devlet içi çatıĢmalar veya iki devlet 

arasındaki politik uzlaĢmazlıkların silahlı çatıĢmaya doğru tırmanmasını 

önlemeyi amaçlayan kurumları ve alınacak tedbirleri içine alır. 



 17 

Soğuk SavaĢ yıllarında çatıĢmalar, daha çok egemen bir devletin 

baĢka devletler tarafından iĢgal edilmesi gibi nedenlerle, devletler 

arasındaçıkmaktaydı. Soğuk SavaĢın son bulması Avrupa kıtasına ümit 

edilen barıĢ, istikrar ve huzuru getirmemiĢtir. Soğuk SavaĢ sonrasında ülke 

içi istikrarsızlıklar ve iç savaĢ türü çatıĢmalar ağırlık kazanmıĢtır. Doğu ve 

Merkezi Avrupa ve eski Sovyetler Birliği topraklarında istikrarsızlık ve hatta 

savaĢlar görülmüĢtür (Özçelik, 2011:44). Bunun da temelinde süper güçlerin 

desteğini çekmesiyle güç duruma düĢen rejimlerin zayıf kurumları ve çöken 

ekonomileri ile bu ülkelerde o zamana dek bastırılmıĢ etnik ve dinsel 

bölünmelerin su yüzüne çıkmasının yarattığı istikrarsızlık yatmaktadır. 

Sovyetler Birliği‟nin ve eski Yugoslavya‟nın dağılmaları ile ortaya çıkan durum 

etnik sorunların ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuĢtur (Yaman, 

2007:17). Soğuk SavaĢ sonrası dünya, barıĢ ve güvenliği tehdit eden büyük 

çatıĢmalar ile çatıĢmaların tarafları, uluslararası sistem ve ayrıca uluslararası 

örgütler arasındaki iliĢkilerinin nitelik ve nicelik olarak değiĢmesi ile “Yeni 

Dünya Düzeni”ne doğru geliĢim göstermiĢtir. Bu yeni ve özel uluslararası 

çevre ve sistemde liderler, yeni yeni ortaya çıkan etno-milliyetçi çatıĢmalar 

konusunda nasıl davranacakları ve ne tür tedbirler alacakları konusunda 

belirsizlik içinde kalmıĢlardır. Hükümetler ve uluslararası örgütler artan etno-

milliyetçi çatıĢmaların çözümü konusunda daha masrafsız ve daha hafif güç 

kullanımı gerektiren barıĢı koruma, barıĢı inĢası ve barıĢ gücü stratejilerine 

yönelmiĢlerdir (Özçelik, 2011:45). 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde bu çatıĢmaların çözümü konusunda 

uluslararası toplum ve uluslararası örgütler “önleyici diplomasi”ye vurgu 

yapmıĢlar ve “çatıĢmaların önlenmesi” ile ilgili kavramları giderek uluslararası 

iliĢkiler literatüründe daha fazla kullanmaya baĢlamıĢlardır. 

ĠĢte bu dönemde BM Genel Sekreteri Boutros-Ghali‟nin, yayınlanan 

“BarıĢ Ġçin Bir Gündem (An Agenda for Peace)” adlı raporu, Güvenlik Konseyi 

üyelerinin isteği üzerine hazırlanmıĢ olup, uluslararası barıĢı korumak ve 

sürekliliğini sağlamak için BM Anayasası‟nın öngördüğü çerçevede örgütün 

nasıl daha etkili kılınabileceğini incelemiĢ bu yolda öneriler geliĢtirmiĢtir 

(Yaman, 2007:15). 
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17 Haziran 1992‟de Güvenlik Konseyi‟ne sunulan bu rapor, 

uluslararası barıĢın sağlanmasını dört ana kavram çerçevesinde ele almıĢtır. 

Bunlar sırasıyla “çatıĢma önleyici diplomasi”, “barıĢı oluĢturma”, “barıĢı 

koruma” ve “çatıĢma sonrası barıĢı inĢa etme” kavramlarıdır. Bu 

kavramlardan ilk üçü, daha önce kullanılan ancak Genel Sekreterce yeniden 

tanımlanmıĢ kavramlardır. Örneğin, “çatıĢma önleyici diplomasi” kavramı eski 

Genel Sekreterlerden Dag Hammarskjöld tarafından geliĢtirilmiĢtir (Claude, 

1964:286). 

Boutros-Ghali raporunda, (1992:11) önleyici diplomasiyi Ģöyle 

tanımlamıĢtır: 

“ÇatıĢması muhtemel taraflar arasında anlaĢmazlıkların çıkmasını, 

taraflar arasında var olan uyuĢmazlıkların çatıĢmaya tırmanmasını ve çıkmıĢ 

olan çatıĢmaların yayılmasını önleyen mekanizmalardan oluĢan diplomasi 

çeĢididir.” 

Bouthros-Ghali ayrıca “diplomasinin en istenen ve etkili olanının, 

taraflar arasındaki tansiyonun çatıĢmaya dönüĢmesini engelleyen ya da 

çatıĢma çıkmıĢ ise bu çatıĢmayı sınırlandıran, çabuk hareket ederek altta 

yatan sebepleri çözen ve uyuĢmazlığı barıĢçıl çözüm yoluna kavuĢturan 

önleyici diplomasi” olduğunu belirtmektedir. 1992 yılında bu ifadeler BM 

Genel Kurulu salonunda çok mantıklı ve gelecek vadeden sözler olarak 

ayakta alkıĢlanmıĢtır. Fakat o dönemde bu alanda yapılmıĢ çalıĢmaların 

sınırlı sayıda olduğunun farkına varan akademisyenler önleyici diplomasi 

mekanizmaları konusunda araĢtırmalarına hız vermiĢlerdir (Lund, 1996a, 

1996b). 

(3) Zirve Diplomasisi (Summit Diplomacy) 

Zirve (Doruk) diplomasisi, uluslararası iliĢkilerde devletlerin 

kullandıkları diplomasi türlerinden birisidir. Uluslararası iliĢkileri yürütmede 

eski çağlardan beri uygulana gelen bir görüĢme yöntemi olmuĢtur (Tuncer, 

2009:116). Bu tür diplomaside, görüĢmeler ilgili tarafların en üst düzeyde 

temsil edilmesi ile yapılır. Eski dönemlerde imparatorların, kralların yürüttüğü 

zirve diplomasi, günümüzde de devletlerarasındaki iliĢkilerin; elçilerin yanı 
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sıra, duruma göre bunların ilgili devletlerdeki “en üst seviyedeki karar 

alıcıları” olan baĢbakanlar veya devletbaĢkanları tarafından yürütülmektedir. 

XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, politikacılar, halk ve medya, 

artık devlet ve hükümet baĢkanlarının herhangi bir Ģekilde ve ortamda 

biraraya gelmesini “zirve toplantısı”, “zirve buluĢması”, “zirve diplomasisi” 

olarak tanımlamaktadır (Sanyer, 2007:23). Son zamanlarda iletiĢim ve 

ulaĢtırma alanlarında kazanılan büyük hız nedeniyle, devlet ve hükümet 

baĢkanları ya da dıĢiĢleri bakanları kolaylıkla dıĢ ülkelere gidebilmekte ve 

buralarda diplomatik görüĢmeleri bizzat kendileri yürütebilmektedirler 

(Tuncer, 2005:67). 

 

XIX ve XX. yüzyılda sıkça müracaat edilen bu tarz diplomaside ilgili 

hükümdarlar, asıl amaçlarını gizleyerek daha ziyade turistik gezi kapsamında 

yabancı devletleri ziyaret etmektedirler. Ziyaret sırasında gerek ilgili devletin 

hükümdarıyla ve gerekse geziye katılan baĢbakan veya dıĢiĢleri bakanları 

vasıtasıyla diplomatik temasta bulunmaktadırlar. Bu temaslarda duruma göre 

hem siyasî hem de ticarî hususlar görüĢülmekteydi. Zirve Diplomasisi‟ne 

verilecek en güzel örnek, Alman Ġmparatoru II.Wilhelm(1888-1918)‟in 

Osmanlı Devleti‟ne yaptığı 1898 gezisidir. Ġmparator bu gezi sırasında 

turistik, dinî, ticarî ve diplomatik olmak üzere pek çok amacını 

gerçekleĢtirmiĢtir (Yalçınkaya, 2012:18). 

 

Özellikle de XIX. yüzyılda Avrupa‟da ve dünyada geliĢen ulaĢım 

teknolojisi, zirve diplomasisini kolaylaĢtırmıĢtır. Bundan dolayıdır ki, zirve 

diplomasisi daha önceki dönemlere göre sık olarak düzenlenmiĢtir. Birçok 

bölgesel sorun ve devletlerarasındaki tartıĢmalı meseleler, ancak ilgili 

hükümdarlar ve devlet baĢkanlarının bir araya gelmesiyle halledilmiĢ; duruma 

göre dünya siyasetine yön verilir olmuĢtur. XX. Yüzyılın baĢlarından Birinci 

Dünya SavaĢı‟na kadar cereyan eden süreç bu tür hükümdar gezileriyle 

ĢekillenmiĢtir (Yalçınkaya 2012:35). 

 

Zirve diplomasinin en olumlu yanı, görüĢme masasında genellikle bir 

çözüme ulaĢmanın temel Ģartı olan karĢılıklı taviz verme konusunda en fazla 
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yetkiye sahip olan liderleri biraraya getirmesidir. Bu yöntemle kısa sürede 

hızlıca sonuca varılabilmektedir. Ancak böyle bir diplomasinin düzenlenmesi 

için gereken hazırlık çalıĢmaları, bu tür diplomasinin dezavantajını 

oluĢturmaktadır. Devlet ya da hükümet baĢkanının kısa süreli dahi olsa yurt 

dıĢında bulunmasının merkezde yaratacağı boĢluk, devletin olağan iĢlerinin 

yürütülmesini aksatabilecektir. Ayrıca, bu diplomasi türünün gizli diplomasiye 

dönüĢebilme riski oldukça yüksektir. Eğer devlet ya da hükümet 

baĢkanlarının görüĢmelere diplomatları dahil etmezlerse, o zaman bunların 

karĢı tarafa verdikleri sözler ve üstlendikleri yükümlülükler karanlıkta kalır ve 

böylece halklar adına, onların bilgisi ve onayı dıĢında kararlar alınmıĢ olur 

(Tuncer, 2005:119). 

Zirvelerde liderler arasındaki kiĢisel sempati ya da antipatilerin 

diplomatik baĢarı ve baĢarısızlıklara neden olduğuna da sıklıkla rastlanmıĢtır.  

Zirvelerin herĢeyden önce, tartıĢmasız bir sembolik değeri ve propaganda 

rolü vardır. Demokratik ülkelerde, zirveler siyasi liderler için özel önem taĢır. 

Bu zirveler, siyasi liderlerin kendi halklarına dünya sahnesinde önemli bir 

aktör olduklarını göstermek için eĢsiz fırsatlardır. Düzenli zirveler, 

diplomasinin baĢlıca iĢlevi olan müzakerelere en uygun türdeki toplantılardır. 

Ancak, yararlı olup olmamaları toplantıların ne kadar sıklıkta ve hangi sürede 

yapıldıklarına bağlıdır. En fazla birer yıl aralıklarla yapılan ve en az iki ya da 

üç gün süren zirvelerde ciddi müzakereler yapılabilmekte ve önemli sonuçlar 

alınabilmektedir (Ġskit, 2012:61-64).  

Anlamlı görüĢmeler için gerekli zamanın tanınması bir yana, bu tür 

zirveler müzakerelerde kitlenme olması halinde, masaya tekrar dönme ve bu 

arada düĢünme olanağını vermektedir. Sık ve düzenli toplantılar, devlet ve 

hükümet baĢkanlarını uluslararası gerçekler konusunda eğitmekte, mahcup 

duruma düĢmemek için uluslararası konularda bilgili olmaya mecbur 

etmektedir. Liderlerin meslektaĢlarıyla yüz yüze görüĢmeleri, onların ne gibi 

etkenlere göre hareket ettiği hakkında birinci elden bilgi almalarını 

sağlamaktadır.  

Düzenli zirveler aynı zamanda liderlerin kiĢilikleri hakkında karĢılıklı 

olarak bilgi edinmek için önemli araçlardır. Bu zirveler tarafların niyetlerinin 
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açığa vurulması yönünden de yararlıdır. Buna karĢın, ciddi ve somut 

müzakerelere uygun olduğu ölçüde (Ġskit, 2012:61-64), düzenli zirveler kiĢisel 

dostlukların geliĢmesine fazla katkıda bulunmamaktadır. Çünkü, herĢeyden 

önce, ciddi müzakereler kaçınılmaz olarak gerginlikler yaratmaktadır. Ayrıca, 

siyasi liderler profesyonel diplomatlara göre kamuoyu önünde puan 

kazanmaya daha çok önem verdiklerinden, bu davranıĢ da sürtüĢmelere 

yolaçabilmektedir (Sanyer, 2007:23). 

(4) Zorlayıcı Diplomasisi (Coercive Diplomacy) 

Uluslararası politika literatüründe güç kullanma tehdidine dayanan 

zorlama stratejileri  “caydırma/caydırıcılık” ve “zorlama/zorlayıcılık” olarak  

ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki, “caydırıcılık”, savunma durumundaki bir 

devletin çıkarlarına yönelik tehdit henüz gerçekleĢmemiĢken, söz konusu 

devletin çıkarlarını korumak üzere, rakibini belirli bir tür eyleme kalkıĢmaması 

için ikna etmeye yönelik davranıĢını yansıtırken; “zorlama/zorlayıcılık”, 

baĢlamıĢ veya henüz tamamlanmıĢ durumda olan bir tehdit veya eylemi 

durdurmayı veya bundan geri adım attırmayı hedefleyen bir davranıĢı 

yansıtmaktadır (ġener, 2013:104). Bu noktada zorlayıcı diplomasi ortaya 

çıkmaktadır. Burada uygulanan strateji askeri olmaktan çok diplomatik bir 

stratejidir. Çünkü askeri kuvvet doğrudan doğruya kullanılmaz, sadece algı 

düzeyinde askeri kuvvetin kullanılması halinde rakibin uğrayacağı zararın 

büyüklüğü gösterilmeye çalıĢılarak rakibin istemi yerine getirmesi 

sağlanmaya çalıĢılır (Aksu, 2008:45). Askerî kuvvetten yararlanılacak ise bu, 

ölçülü ve ibret verici sınırlılıkta olmalıdır (George, 2004:71). Eğer sınırlılık 

sağlanamıyor ve topyekûn bir çatıĢma/savaĢ yaĢanacak hale geliyorsa 

uygulanan Diplomasi Stratejisi baĢarısızdır  (Aksu, 2008:48).  

 

 “Zorlayıcı diplomasi” (coercive diplomacy), rakibin yaptığı bir eylemi 

durdurmasını veya geri adım atmasını hedefleyen bir zorlama stratejisidir.  

Hedef ülkeye bir talebin yöneltilmesi ve hedef ülkenin talebi yerine 

getirmesini sağlamak maksadıyla bu talebin imtiyaz ve yaptırımlarla 

desteklenmesidir (Ekinci, 2009:209). 
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Zorlayıcı diplomasi bir dıĢ politika aracı olarak askeri gücün  

kullanımının potansiyel olarak varlığına iĢaret etmektedir. Bu diplomasinin 

yürütülmesinde temel husus amacın topyekûn bir savaĢ ve rakibin mutlak 

yenilgisi olmadığı kriz durumlarında sınırlı güç kullanma potansiyelinden 

yararlanılarak, krizin bir savaĢa varmadan sonlandırılmasında; risk ve 

maliyeti en düĢük bir zorlama stratejisi/yöntemi izlenmesidir (ġener, 

2013:104). 

Her devletin farklı ulusal çıkarları olduğu ve uluslararası sistemin 

genellikle rekabet ve güç mücadelesine sahnelik yaptığı dikkate alınacak 

olursa, çatıĢan veya yarıĢan çıkarlarla ilgili sorunların doğması oldukça 

doğaldır. Önemli olan sorunların diplomasi yoluyla barıĢçıl bir Ģekilde çözüme 

kavuĢturulmasıdır. Ortaya çıkan sorunlar diplomasi aracılığıyla 

halledilemezse ve taraflar tutumlarında ısrarcı olurlarsa, bu kez ültimatomlar 

ve tehditler araç olarak kullanılır. Diplomasi küresel barıĢın sağlanmasına 

katkı yaptığı sürece çok önemli bir araçtır. Sadece müzakere yoluyla sorunlar 

halledilemiyorsa, karĢı tarafı ikna etmek için ya birtakım ödünler verilir ya da 

ekonomik yaptırım, askeri müdahale gibi zorlayıcı yöntemlere baĢvurulabilir 

(Ekinci, 2009:209). 

Zorlayıcı Diplomasi Stratejisi “Kuvvet kullanma tehdidinden de 

yararlanarak rakibin gerçekleĢtirmiĢ olduğu fiili bir ihlali durdurmasını  

ve/veya geri adım atmasını sağlamak” tır (Aksu, 2008:49). Genel özelliği algı 

düzeyinde bir ikna kapasitesinin bulunmasıdır. Bu tür diplomasiyi uygulayan 

taraf, krize özgü olarak seçmiĢ olduğu yöntemlerle güç kullanması 

durumunda rakibini, uğrayacağı yıkımdan, zarardan dolayı uyarır ve geri 

adım atmaya ikna etmeye çalıĢır.  

Zorlayıcı diplomasi kavramı, XX. yüzyılda ortaya çıkan devletlerarası 

krizlerde de görüldüğü üzere, pasif bir güç gösterisinden (karada, denizde ya 

da havada) aktif ve sınırlı güç kullanımına kadar uzanan bir yelpazeye 

yayılmaktadır (ġener, 2013:104). Zorlayıcı diplomasi savaĢ ile barıĢ (siyah ile 

beyaz) arasında “gri” bir zemini temsil eder. “Gri” zemin “siyah”a yaklaĢtığı 

oranda zorlayıcı diplomasinin “barıĢçıl” niteliği de görünürlüğünü yitirmekte ve 

son aĢamada da yerini “siyah”a, yani “savaĢ”a bırakmaktadır (ġener, 



 23 

2013:107). Zorlayıcı diplomasiye örnek olarak 2003-2007 yılları arasında 

AB‟nin ve ABD‟nin Ġran‟ın uluslararası sisteme uyum sağlaması, nükleer 

programının ĢeffaflaĢtırılması ve kendi baĢına sivil amaçlar dıĢında 

kullanılabilecek nükleer tesislere sahip olma ihtimalini ortadan kaldırması 

amacıyla Ġran‟a yönelik olarak uyguladığı diplomasiyi verebiliriz (Ekinci, 

2009). 

Zorlayıcı diplomasi uygulanmasında bu diplomasi stratejisine baĢvuran 

tarafın gücü hedef devletten daha fazla ya da en azından ona denk olmalıdır. 

Stratejinin mantığı gereği, zayıf bir devletin kendisinden daha güçlü bir 

devlete karĢı zorlayıcı diplomasi uygulayabilmesi mümkün değildir (ġener, 

2013:108). 

Zorlayıcı diplomasiyi dıĢ politika krizlerinin maliyetleri açısından da 

uygun bir seçenek olarak değerlendirmek mümkündür. Herhangi bir krizin 

geleneksel askeri yöntemlerle çözümlenmesi durumunda ortaya çıkacak 

askeri, siyasi, ekonomik ve toplumsal maliyet oldukça yüksek olacaktır. 

Üstelik günümüzün silah teknolojisi gözönünde bulundurulduğunda  yaygın 

bir yıkıma yol açacağı Ģüphesizdir. Dolayısıyla, zorlayıcı diplomasi bu açıdan 

da maliyeti düĢük olan bir seçenek olarak karĢımıza çıkmaktadır (Aksu, 

2008:30). 

Zorlayıcı diplomasi, uluslararası ortamın iyi okunması ve ulusal 

hedeflere ulaĢmak için durumun gerektirdiği maliyet etkin hareket tarzlarının 

tespiti yanında; baĢta haber alma olmak üzere propaganda, örtülü 

operasyonlar ve koruyucu güvenlik gibi istihbarat fonksiyonlarının yerine 

getirilmesinin diplomasinin niteliği ile bağdaĢtırılmasıdır (Yılmaz, 2009:25).  

 

 

 

 

 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ 

 

1.YENĠ BĠR DĠPLOMASĠ TÜRÜ OLARAK SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ 

Savunma diplomasisi yüzyıllar boyunca çeĢitli Ģekillerde mevcut 

olmasına rağmen üzerinde akademik olarak yeterince çalıĢma yapılmamıĢ 

veya devlet yönetiminin bir aracı olan diplomasi alanında terim olarak fazlaca 

kullanılmamıĢ bir kavramdır. Bu çalıĢmanın temel amaçlarından biri savunma 

diplomasisini akademik olarak inceleyerek bir tanım ortaya koymaktır. 

Askeri diplomasi olarak da bilinen savunma diplomasisi kısaca askeri 

güçlerin Ģiddet olmadan kullanımına dayanır. Örneğin ordular arası subay 

değiĢimi, ülkeler arası gemi ziyaretleri gibi ( The Velvet Gauntlet [web],2015). 

 

            Savunma diplomasisinin ana özelliği diplomatik ve askeri araçların 

birlikte kullanımıdır. Savunma diplomasisi faaliyetleri arasında:  

 

 Savunma sektörlerini yeniden yapılandıran ülkelere askeri 

danıĢmanlık ve yardım sağlamak, 

 

 Kriz bölgelerinde, çatıĢmalar sırasında ve/veya çatıĢma sonrasında 

sivil ve askeri görevlilerin karıĢımından oluĢan misyonlar kurmak 

 Silah kontrolü ve silahsızlanma uygulamaları ile çatıĢma ve çatıĢma 

sonrası bölgelerin talepleri doğrultusunda güvenlik ve güven inĢası 

yöntemleri oluĢturmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır (Savunma 

AtaĢeleri[web],2015). 
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2.YUMUġAK GÜÇ VE SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠNĠN DOĞUġU 

 Savunma diplomasisi kavramı ilk olarak 1990‟lı yıllarda BirleĢik Krallık 

Hükümeti tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bir devletin stratejik 

çıkarlarını elde etmek için kullandığı yöntemlerden birisi olan “yumuĢak 

güc”ün bir bileĢenidir. YumuĢak gücün bir konsepti olan savunma diplomasisi 

günümüzde sert güç yerine yumuĢak gücün daha yaygın olarak 

kullanılmasıyla birlikte stratejik ve jeopolitik bir araç haline gelmektedir ( The 

Velvet Gauntlet [web],2015). Savunma diplomasisinin temelinde bulunan 

yumuĢak güç kavramı olduğundan bu konu aĢağıda ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır. 

a.YumuĢak Güç ve Boyutları 

Joseph Nye gücü tanımlarken somut, ölçülebilir unsurlar ve kazanılan 

davranıĢlar yönünden ikiye ayırarak incelemiĢtir. Nüfus, toprak, doğal 

kaynaklar, ekonomi, askerî kuvvet somut ve ölçülebilir unsurları oluĢtururken 

değiĢime hükmetme, gündem oluĢturma ve tercihleri Ģekillendirme gibi gücün 

yansımaları sonucu ortaya çıkan sonuçlarda kazanılan davranıĢları 

oluĢturmaktadır (Nye,2011: 9). 

Holsti, gücü bir ülkenin sahip olduğu imkân ve hareket kabiliyetini ödül, 

ceza, ikna ve zorlama gibi yöntemler kullanarak karĢı tarafın davranıĢlarını 

kendi çıkarları doğrultusunda değiĢtirebilmesi olarak tanımlamıĢtır. 

Morgenthau ise, gücü; hem bir iliĢki türü, hem uluslararası politikanın en 

temel amacı hem de amacın gerçekleĢtirilmesi için kullanılan bir araç olarak 

belirtmiĢtir. Uluslararası sistemde devamlı yaĢanan değiĢimgözönüne 

alındığında; uluslararası örgütlerin yaygınlaĢması, küresel medyanın 

geliĢmesi ve devlet dıĢı diğer aktörlerin de etkin olabilmesi, gücü farklı 

boyutlarla ele alma zorunluluğu getirmiĢ ve özellikle 1990‟lı yıllardan itibaren  

„sert güç‟, „yumuĢak güç‟ ve „akıllı güç‟ kavramları ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır 

(Aydoğan, 2011:3). 

Sert güç bir aktörün politik amaçlarına ulaĢmak için diğer aktörlere 

yönelik zorlama, tehdit etme, askerî güç kullanma gibi yöntemlere 

baĢvurmasıdır (Çamır, 2009:3-7). “YumuĢak güç” ise söz konusu aktörün, 
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kendi ulusal çıkarlarını, liderlik ettiği ülkelerin ulusal çıkarlarıyla örtüĢecek bir 

biçimde sunabilme ve diğerlerini de hoĢnut edecek bir biçimde izleyebilme 

kapasitesi demektir (Nye, 2003:14). YumuĢak güç kavramının bir diğer 

tanımlayıcı öğesi ise dıĢ politikada akıllı (Intelligent Power)yada etkin güç 

(Smart Power) olarak da tanımlanabilecek güç tanımlamasıdır.  Suzanoe 

Nossel tarafından ilk kez Foreign Affairs dergisinde ele alınan bu kavram 

diplomatik, ekonomik, askeri, siyasi, hukuki ve kültürel  tüm araç çeĢitlerinden 

her durum için doğru aracı yada araç kombinasyonlarını seçerek kullanmayı 

kapsamaktadır (Clinton, 2009). Akıllı güç kavramı, sert güç ile birlikte 

yumuĢak gücün de kullanmasını öngören yeni bir konsept olarak ortaya 

çıkmıĢtır.   

Devletlerarası iliĢkiler tarihi incelendiğinde savaĢı ve askerî kuvvet 

kullanmayı içeren sert güç kullanımının çok yaygın olduğu görülmektedir. 

Özellikle eski çağlarda sert güç kullanımı belirli bir amaca ulaĢmak isteyen 

aktörler tarafından neredeyse tek alternatif olarak algılanmıĢtır. Ancak 

günümüzde uluslararası sisteminde güç algısının değiĢmiĢ olması, sert güç 

kullanımının gücü kullanan aktöre meĢruiyet sorunları yaratması ve sert 

gücün maliyetinin yüksek olması aktörleri yeni tür güçarayıĢına yöneltmiĢtir.  

YumuĢak güç uluslararası iliĢkilerde sert gücün neden olduğuzafiyetleri 

yaratmadan aktörlerin amaca ulaĢmalarını sağlayabilecek güç türü olarak 

göze çarpmaktadır (Çamır, 2009:11). 

Bir ülkenin dünya siyasetinde istediği sonuçlara; kendisini örnek alan, 

değerlerine hayran olan, refah seviyesine ve fırsatlarına özenen ülkelerin 

kendisini izlemesiyle ulaĢacağı yumuĢak güç (Nye, 2005:14),  zorbalık yerine 

iĢ birliği ve iknayı esas alırken; sert güç askeri müdahale, baskı ve dayatmayı 

içermektedir. 

Soğuk SavaĢ boyunca askeri güç ve yetenekler, en etkin güç 

tanımlaması olarak karĢımıza çıkarken, günümüz bilgi çağında kamuoyunu 

yönlendirebilme, ikna ve pazarlık yeteneği yeni güç unsurları olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Küresel sistemin çok kutuplu yapısı, uluslararası örgüt 

ve medyanın artan etkisi sonucu askeri kapasitenin geri planda kalması ile 

asimetrik savaĢ yöntemlerinin üretilmesi ve klasik orduların etkinliğinin 
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azalması, çağımızda “sert/kaba güç”ün önemini azaltmıĢtır. Zorbalık yerine iĢ 

birliğini öneren Nye, yumuĢak gücü; “Eğer istediğim Ģeyi istemeni 

sağlayabilirsem, o zaman yapmak istediğin Ģeyi yapmaya seni zorlamama 

gerek yoktur.” (Nye, 2003:14) diyerek tanımlamıĢtır.   

2003 yılında ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld yumuĢak güçle 

ilgili görüĢlerinin sorulması üzerine verdiği cevapta; yumuĢak gücün tam 

olarak ne olduğunu kendisinin de bilmediğini ifade etmiĢtir. 4 yıl sonra 

Rumsfeld‟in halefi olan Robert Gates ise yumuĢak gücün ne olduğunu 

bilmekle kalmamıĢ, bu güç türünü ABD‟nin 21. Yüzyılda temel doktrinlerinden 

biri olarak ilan etmiĢtir. Gates, 2007 yılında kendi seçim bölgesi olan 

Kansas‟da yaptığı konuĢmada günümüzün modern çatıĢmalarında zafere 

ulaĢmak için yalnızca askeri gücün yeterli olmadığını söylemiĢ ve bunun da 

en güzel örneğinin ABD‟nin Afganistan‟da ve Irak‟taki operasyonlarında karĢı 

karĢıya kaldığı güç durum olduğunu ifade etmiĢtir (The Velvet Gauntlet 

[web],2015). Gerçekten de küresel bilgi çağında, her yeni durum için kısa 

vadeli, anlık ve güce dayanan koalisyonlar kurmak yerine, diğerlerini de 

kurumsal ittifaklara çekerek ve mevcut meĢru kurumları zayıflatmaktan 

kaçınarak, karĢılıklı bağımlılık ve iĢ birliği süreçlerinden hem kendi ülkeniz 

hem de küresel sistemin yararına olabildiğince faydalanmak çok akıllıca bir 

davranıĢ olarak gözükmektedir (Aydoğan, 2011:16). 

Günümüz dünyasında yaĢanan çatıĢmalar çoğunlukla terör üzerinden 

yaĢanmaktadır. Teröre engel olabilmek ve barıĢ ortamını tesis edebilmek için 

güçlü olmak gerekmektedir.Güçlü olmak yalnızca askeri güç unsurlarına 

sahip olmakla ve bu unsurları Ģiddetli bir biçimde kullanmakla mümkün 

olmamaktadır. Küresel çatıĢmalar ve savaĢlarda baĢarılı olmak için 

müttefiklerin, düĢman devletlerin ve en önemlisi de tarafsızların iradesini 

etkileyebilmek ve onları kendi isteklerimiz doğrultusunda Ģekillendirebilmek 

artık son derece önemli hale gelmiĢtir. Bu önemi fark eden Gates, görevi 

süresi boyunca hedeflere ulaĢabilmek için askeri zorlayıcı gücün tek baĢına 

yeterli olmadığını bilerek, gerektiği zaman askeri güçle birlikte sivil toplum 

faaliyeti olan kamu diplomasisi ve askeri gücün barıĢçıl Ģekilde kullanılmasını 
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temel alan “savunma diplomasisi” gibi yumuĢak güç bileĢenlerini kullanma 

iradesi göstermiĢtir ( The Velvet Gauntlet [web],2015). 

YumuĢak gücün oluĢturulmasında askeri kuvvetler önemli bir rol 

oynamaktadır. Subay değiĢimleri ortak tatbikatlar, barıĢ zamanında baĢka 

ülkelerin ordularına yardım ve danıĢmanlık programları Ģeklinde geniĢ bir 

alanı kapsayan faaliyetler; sert gücün, yumuĢak güç unsuru olarak da 

kullanılabileceğini gösterir.  Örneğin Pentagon‟un International Military and 

Educational Training (IMET) programı sert güç yeteneğinin dost ve düĢman 

ülkeler tarafından saygı ve hayranlık uyandıran bir Ģekilde yumuĢak güç 

unsuru olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır (Weng, 2010:5). 

Joseph Nye, “Dünya Siyasetinde BaĢarının Yolu: YumuĢak Güç” isimli 

eserinde gücü; askeri güç, ekonomik güç ve yumuĢak güç olarak 

sınıflandırmıĢtır. Evan ve Copeland (2008) ise Nye‟in oluĢturduğu bu güç 

boyutları tablosunda savunma diplomasisine Kamu diplomasisinin içinde yer 

vermiĢlerdir. 

Tablo-1: Güç Boyutları (Nye, 2005:13) 

 

Güç Boyutları  

 

DavranıĢlar Temel 

Araçlar 

Hükümet 

Politikaları 

Askerî Güç  

 

Zorlama, 

Caydırma ve 

Koruma 

Tehdit ve 

Kuvvet  

 

Zorlayıcı 

Diplomasi, 

SavaĢ ve ittifak 

Ekonomik 

Güç  

 

TeĢvik ve 

Zorlama  

 

Para verme 

ve yatırım  

 

Yardım ve 

RüĢvet  

 

YumuĢak Güç Hayranlık 

Uyandırma ve 

Gündem 

Yaratma 

Değerler, 

Kültür, 

Politikalar ve 

Kurumlar 

Kamu 

Diplomasisi (Askeri 

diplomasi veya 

savunma 

diplomasisi 

uygulamaları), iki 

Taraflı ve çok 

Taraflı 

Diplomasi 
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Evan ve Copeland,  çatıĢma bölgelerinde karĢı direniĢ unsurlarının 

yaptıkları dâhil uygulanan kamu diplomasisi faaliyetleri ile ilgili yaptıkları 

analizde savunma diplomasisini uzun vadeli bir yatırım olarak belirtmiĢlerdir. 

 

Tablo- 2: ÇatıĢma Bölgelerinde Kamu Diplomasisi Uygulamaları (Evan ve 
Copeland, 2008:285) 

 
Kapsam BaĢlangıç Orta Vade  Uzun Vade 

 
Zaman Günler Haftalar/Aylar Yıllar 

 
Amaç Reaktif Proaktif ĠliĢkilere dayalı 

 
Medya ve 
Kamuoyu 

Haber Yönetimi Stratejik ĠletiĢim ElveriĢli koĢulların 

inĢası 

 
Hükümet Yakından ilgili Kısmen ilgili Uzaktan ilgili 

 
 
 
Kamu Diplomasisi 

Avukatlık, PaylaĢım, 

Uluslararası Yayıncılık, 

Siber kamu diplomasisi 

Uluslararası kamu 

iliĢkileri, kurumsal 

diplomasi, diasporanın 

kamu diplomasisi 

Kültürel diplomasi; 

akademik iliĢkiler; 

yüksek seviyeli 

değiĢimler; 

markalaĢma 

Askeri Bilgi 

Harekatı ve Halkla 

ĠliĢkiler /Savunma 

Diplomasisi 

Psikolojik operasyonlar, 

Cep telefonlarına mesaj 

gönderme, broĢür dağıtma 

gibi yöntemlerle kitlesel 

iletiĢim yöntemlerini 

kullanma 

Askeri operasyonlar 

esnasında yabancı 

gazetecileri yönetme, 

kitle iletiĢim araçlarını 

kullanma, halkla iliĢkiler, 

çatıĢma bölgelerinde 

insani yardım (altyapı 

tesislerinin yapılması, 

okul açılması vb. ) 

KarĢılıklı personel 

değiĢimleri, Yabancı 

orduların askerlerini 

eğitme, Ziyaretler, 

Savunma ve güvenlik 

alanında akademik 

iliĢkiler 

 

Gregory Winger ise “A Theory of Defence Diplomacy” isimli 

makalesinde savunma diplomasisini aĢağıdaki Ģekilde Ģematize ederek 

savunma diplomasisine yumuĢak gücün altında yer vermiĢtir. Winger devletin 

askeri gücünü sert, ekonomik ve yumuĢak güç olarak belirledikten sonra 
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yumuĢak gücüde kamu diplomasisi ve savunma diplomasisi olarak ikiye 

ayırmıĢ; kamu diplomasisini dolaylı yöntem, savunma diplomasisini de direkt 

yöntem olarak belirtmiĢtir. 

 

ġekil-1:Devlet Yönetiminde Askeri Ġdarenin Güç Unsurları(The Velvet 
Gauntlet [web],2015). 

b. Savunma Diplomasisinin Kökeni 

Savunma diplomasisi teori olarak yeni olsa da uygulama olarak uzun 

bir tarihi geçmiĢe sahiptir. Savunma diplomasisinin en erken 

uygulayıcılarından birisi;  1585-1642 yılları arası yaĢamıĢ olan ve tarihteki en 

büyük politikacılardan ve taktisyenlerden biri olarak bilinen Fransız Kardinal 

Armand Jean du Plessis de Richelieudir. Bir din adamı olmasına rağmen 

dıĢiĢleri bakanı olarak girdiği siyasette baĢarı göstererek, 1624 yılında 

Fransa kralı 13. Louis'in baĢbakanlığını yapmıĢtır.Askeri konularda 

benimsediği strateji ve gerçekleĢtirdiği uygulamalarla çok iyi bir profesyonel 

general gibi davranmıĢtır. (Divide and Conquer: Richelieu's Playbook for the 

Middle East[web],2015) 
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Savunma diplomasisi Kardinal Richelieu‟nun Fransız subaylarını 1618-

1648 yılları arasında Protestan-Katolik mücadelesi neticesinde yaĢanan Otuz 

yıl savaĢlarında müttefikleri olan, Ġsveç ve Hollanda‟ya askeri geliĢmeleri 

gözlemlemek ve istihbarat toplamak için irtibatçı olarak göndermesiyle ortaya 

çıkmıĢtır (Defence Attaches[web],2015). 

Bu uygulama 18‟nci yüzyılda büyükelçiliklere savunma ataĢelerinin 

atanmasıyla resmiyet kazanmıĢ ve 19‟ncu yüzyılda birçok ülke sömürge 

imparatorluklarını inĢa etmek ve kendi ulusal savunma kuruluĢlarının 

ihtiyaçlarını kolaylaĢtırmak için savunma ataĢeleri görevlendirmiĢtir (Defence 

Attaches[web],2015). 

 

BirleĢik Devletler donanmasının, MüthiĢ Beyaz Filosunun dünyayı 

dolaĢması ve 1927‟de BirleĢik Krallık tarafından, Kraliyet Savunma Kolejinin 

subaylarını Ġngiliz Uluslar Topluluğunu eğitmeye ve ortak doktrin geliĢtirmeye 

niyetlenmeleri, savunma diplomasisinde önemli bir örnek olarak 

değerlendirilebilir (Cottey ve Forster, 2004:6). 

 

Bugünkü anlamıyla savunma diplomasisi uygulamaları ilk olarak 

Soğuk SavaĢ sonrasında 1990‟ların baĢında Almanya‟da ortaya 

çıkmıĢtır.Almanya,1990‟lara kadar eski Doğu Almanyası‟nda konuĢlu Rus 

güçlerinin buradan çekilmesini kolaylaĢtırmak için Sovyet Rusya‟ya savunma 

yardımı sağlamıĢtır ve 1994 yılında Alman Savunma Bakanlığı; askeri-politik 

iĢbirliği kapsamında VarĢova Paktı ülkeleriyle temel basit görevler için silahlı 

kuvvetler kurulmasını tanımlamıĢtı. Geleneksel güvenlik algısı geniĢlemiĢ ve 

askeriliğin rolü, caydırıcılık ve savunmadan öteye gitmeye baĢlamıĢtır. Bu 

yeni bakıĢ açısı, Soğuk SavaĢın bitiĢi ve yeni politik alternatiflerin çıkıĢıyla 

elde edilmiĢtir. Almanlar kendilerini sadece merkezde, doğuda ve güneydoğu 

Avrupa‟da direkt etkileyen güvenlik sorunlarını ele almamıĢ,  Avrupa‟nın 

ötesine bakarak, özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika‟da silahsızlanma ve 

durağanlaĢma durumlarını da dikkate almıĢlardır. Alman silahlı kuvvetleri, 

uluslararası iĢbirliği ve entegrasyonu güçlendirmede, özellikle Avrupa‟nın 

yeni demokrasilerinin ordularını eğiterek, askeri politikada diyalogu teĢvik 

ederek, Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü (NATO) ve Batı Avrupa Birliği 
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tatbikatlarında, ziyaret ve değiĢim programlarında yer alarak, BirleĢmiĢ 

Milletlere ve Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Örgütüne gözlemci göndererek, 

silahların kontrolü anlaĢmalarına uyumu onaylayarak savunma diplomasisi 

faaliyetlerini uygulamıĢlardır (Fris, 2013:10). 

 

Savunma diplomasisine örnek olarak verilecek diğer önemli bir 

geliĢmeyse 1994‟te NATO (Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü) 

tarafındanbaĢlatılanSovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlıklarını yeni kazanan 

ülkelerin sağlam bir demokratik ortam inĢa etmelerine, siyasi istikrarı 

korumalarına ve silahlı kuvvetlerini modernize etmelerine yardımcı olmak 

amacıyla güven oluĢturmaya yönelik bir program olan BarıĢ Ġçin Ortaklık 

(BĠO), (Partnership for Peace-PfP), antlaĢmasıdır. BarıĢ Ġçin Ortaklık özellikle 

NATO üyeleri ve Avrupa‟nın diğer ülkeleri -özellikle eski VarĢova Paktı ve 

Sovyetler Birliği- arasında güven ve itimadı oluĢturmayı amaçlamıĢtır. Her bir 

devlet iki taraflı olarak NATO‟nun savunma eğitimleri ve kendi özellikleri, 

istekleri ve yeteneklerine göre adımlar atmıĢ ve eğitimler; savunma reformu, 

politik planlama, sivil-asker iliĢkileri, eğitim ve askeri iĢbirliği, tatbikatlar ve her 

bir ülkenin iç reformunu içermiĢtir. BarıĢ Ġçin Ortaklık halen devam eden bir 

programdır (The Partnership for Peace programme[web], 2014). 

 

Aynı yıllarda, Amerika BirleĢik Devletleri de önleyici savunma adı 

altında yukarıda bahsedilenlere benzer askeri konseptler formüle etmiĢtir. 

Savunma Bakanı Perry William tarafından 1996 yılında tanıtılan bu konsept 

ABD ile Rusya arasında ikili askeri değiĢimleri öngörmüĢtür(Fris, 2013:11). 

c.Savunma Diplomasisi Tanımı 

BaĢta askeri ataĢeler olmak üzere askeri personelin, uluslararası 

çatıĢmaların önlenmesi ve anlaĢmazlıkların çözümlenmesini içeren 

diplomatik faaliyetlerine savunma diplomasisi denmektedir. Bu faaliyetler 

silahlı kuvvetlerin demokratik bir Ģekilde geliĢimine her türlü destek 

sağlamayı içeren geniĢ bir Ģemsiye altında toplanmıĢtır. Bu kavram ilk olarak 

1998 yılında Ġngiliz Hükümetinin Stratejik Savunma Değerlendirmesinde yer 
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almıĢ ve günümüzde ise birçok devlet tarafından kullanılmaya baĢlanmıĢtır 

(Berridge ve James, 2003:66). 

Uluslararası güvenlik çalıĢmaları Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra 

akademik bir araĢtırma alanı olarak ortaya çıktığından bu yana, bu 

çalıĢmalarda siyasi tehdit ya da siyasi Ģiddet konusu egemen olmuĢtur.  

Bugüne kadar, bu çalıĢmaların savunma diplomasisine bakan yönü büyük 

ölçüde tarihsel perspektifte kalmıĢ ve süper güçler tarafından yapılan 

güvenlik yardım programları üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Özellikle bu çalıĢmalar 

Soğuk SavaĢ döneminde Sovyetler Birliği‟nin ve Amerika BirleĢik 

Devletleri‟nin yabancı hükümetleri kazanma aracı olarak onlara silah satıĢı ve 

askeri eğitim programlarını uygulamaları üzerine odaklanmıĢtır. William Mott 

ve Duncan Clarke (1999 ) gibi akademisyenler rakip süper güçlerin "güvenlik 

yardımı" faaliyetlerinin uluslararası iliĢkileri nasıl etkilediğini ve bu askeri 

yardımların oluĢturduğu etkiyi ölçmeye ve belgelemeye çalıĢmıĢlardır. 

Patricia Sullivan, Brock Tessman ve Xiaojun Li (2011), sadece askeri yardım 

programlarının detaylarını ortaya çıkarmanın ötesinde bu tür giriĢimlerin 

farkedilebilir diplomatik kazanımlar ürettiğini değerlendirmiĢlerdir. Bu 

çalıĢmalar birbirinden bağımsız net görüĢler içermesine ve farklı zaman 

dilimleri içinde yapılmıĢ olmasına rağmen, savunma diplomasisini jeopolitik 

bir araç olarak incelememiĢlerdir; bütüncül bir yaklaĢım yerine daha çok 

spesifik bölümler halinde ele alarak değerlendirmiĢlerdir. 

Son on beĢ yıl içinde savunma diplomasisi kavramı tarihsel ve kısmi 

yaklaĢım yerine, bütüncül ve kapsamlı bir analiz çerçevesinde incelenmeye 

baĢlanmıĢtır. Andrew Cottey ve Anthony Forster tarafından yazılan 

“Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and 

Assistance” (2004) isimli eserle savunma diplomasisi spesifik olarak ele 

alınmıĢ ve Soğuk SavaĢ sonrası değiĢimi üzerinde durulmuĢtur. 

Soğuk SavaĢ sonrası uluslararası ortamda gözlemlenen önemli bir 

değiĢiklik de savunma diplomasisi kavramıyla tanıĢılması ve bunun 

uygulanmaya baĢlanması olmuĢtur. Ġlk kez 1990‟lı yılların sonunda Ġngilizler 

tarafından kullanılan bu terim askeri iĢbirliklerindeki artıĢı ve temasta 

bulunulan eski ve potansiyel tehdit unsurlarına yardım ederek dostane 
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iliĢkilerin kurulmasını anlatmak için kullanılmıĢtır (Fris,2013:1). Cottey ve 

Forster, Sovyetler ile Amerikalılar, arasındaki güç mücadelesinde bir 

dengeye ulaĢılması ve daha sonra bu mücadelenin tamamen sona ermesi ile 

birlikte, savunma diplomasisini ulusal çıkarlarını elde etmek için 

kullanırlarken, iĢbirliğini geliĢtirmeye dayanan bu diplomasinin barıĢçı Ģekilde 

bir arada yaĢamaya imkân sağladığını gördüklerini ileri sürmüĢlerdir.  

Savunma diplomasisi kavramı Batı Avrupa Orduları tarafından eski 

Doğu Bloku silahlı kuvvetleriyle kurulan iliĢkileri belirtmek için de 

kullanılmıĢtır. Savunma diplomasisi, Batı‟nın tasarlamıĢ olduğu yeni 

uluslararası güvenlik çevresinin oluĢumuna yardımcı olan organizasyon 

prensiplerinden birisi olarak algılansa da (Wolfgang, 2006) bu kavramın 

popülaritesi hızla yayılmıĢ dünyadaki pek çok ülke orduları tarafından faklı 

Ģekillerde benimsenen temel görevlerden biri olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 

Savunma diplomasisi eski ve potansiyel rakiplerle iĢbirliği yaparak 

düĢmanlıkları ortadan kaldırmayı hedeflemiĢ ve böylece askeri güçler 

arasındaki iliĢkilerin çatıĢmaya dayanan doğasını değiĢtirmeyi amaçlamıĢtır 

(Fris,2013:1). 

Savunma diplomasisi zaman içinde eski ve yeni olarak ikiye 

ayrılmıĢtır. Müttefiklerle yürütülen geleneksel iliĢkiler eski savunma 

diplomasisi ve tarafsızlarla yürütülen iliĢkilerde yeni savunma diplomasisi 

olarak belirtilmiĢtir (Fris,2013:1). 

See Seng Tan and Bhubhindar (2012), Asya kıtasındaki savunma 

diplomasisi faaliyetleriyle ilgili yazdıkları makalelerinde savunma diplomasisi 

kavramını farklı hedeflere ulaĢmak için uyarlamıĢlardır. Tan and Singh 

savunma diplomasisinin iki yönü olduğunu ileri sürmüĢlerdir: Pragmatik form 

ve dönüĢtürücü form. 

Savunma diplomasinin pragmatik formu iki ülke arasında mevcut 

koĢulları veya bir bölge içinde bulunan koĢulları sürdürmeyi hedeflerken bu 

tür diplomasinin dönüĢtürücü formu bu koĢulları önemli ölçüde değiĢtirmek 

istemektedir.Tan ve Singh sonuç olarak, Asya'daki savunma diplomasisi 

faaliyetlerinin çoğunluğunun pragmatik olduğunu ve bölgesel entegrasyondan 
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ziyade Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi barıĢçıl ve huzurlu bir Ģekilde bir 

arada yaĢamanın yollarını aradıklarını ortaya koymuĢlardır. 

Çin, savunma diplomasisini; uluslararası güvenlik ve askeri diplomatik 

faaliyetlerle iliĢkisi olan ve uygulayıcılarının askerler olması bakımından 

sivillerce veya resmi sivil diplomatlarca uygulanan politik diplomasiden farklı 

olan diplomasi faaliyeti olarak tanımlamıĢtır (Yasuhiro,2006:5). 

Savunma diplomasisi terim olarak ilk kez 1990' ların sonlarında önem 

kazanmasından bu yana özellikle, kavramsal çerçevesinin net olarak çizilmiĢ 

olmamasından dolayı üzerinde yeterince araĢtırma yapılmamıĢtır. Kavramsal 

sınırları olmadan, savunma diplomasisi eylemlerinin neler olduğunu 

söylemek de pek mümkün olmamaktadır. 

Savunma diplomasisi askeri kuvvetlerce Ģiddet kullanılmadan 

gerçekleĢtirilen bir çok aktiviteyi kapsayan geniĢ bir Ģemsiye kavram olarak 

ortaya çıkmıĢ vebaĢlangıçta farklı bir konsept olduğu düĢünülmemiĢtir.  

Bunun yerine, araĢtırmacılar kendi tanımlamalarına dayanarak çalıĢmalar 

yapmıĢlardır. Ġkinci dünya savaĢında Amerikan Ordusunda denizci subay 

olarak çalıĢmıĢ ve ardından ABD DıĢ ĠliĢkiler Tarihsel DanıĢmanlık 

Komitesinde görev yapmaya baĢlamıĢ olan Hakim Potter Stewart,  savunma 

diplomasisi için “Bu kavramı tanımlamak mümkün olmayabilir, ama biz 

savunma diplomasisi aktivitelerini görünce onun ne olduğunu biliyoruz 

demiĢtir.”(The Velvet Gauntlet [web],2015).   

Terör ve konvansiyonel olmayan savaĢ kavramlarının ilk kez ortaya 

çıktıklarında kavramsal tutarlılıktan uzak oldukları gibi, savunma diplomasisi 

kavramı da tam olarak sabit bir anlam ve kavramsal tutarlılık içermeyen bir 

ifade halinde ortaya çıkmıĢtır. Fakat bugün özellikle terör kavramı ilk ortaya 

çıktığı güne nazaran çok geliĢmiĢ ve üzerine akademik olarak binlerce 

çalıĢma yapılmıĢ ve belirli bir kavramsal çerçeveye sahip olmuĢtur. Savunma 

diplomasisi kavramı da hızla geliĢim göstermeye baĢlamıĢtır ve üzerine 

akademik çalıĢmalar yapıldıkça tam manasıyla bir özellik kazanacak ve belli 

bir kavramsal çerçeveye oturacaktır. 
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3.BĠRLEġĠK KRALLIK SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ ANLAYIġI 

Ġngilizler savunma doktrinlerinde diplomasiye geniĢ yer vermiĢlerdir. 

Milli güç unsurlarını, ekonomik enstrüman, askeri enstrüman ve diplomatik 

enstrüman olarak üçe ayırmıĢlar ve bu üç unsuru da bilgiye 

dayandırmıĢlardır. Diplomatik Enstrüman 2014 yılında yayınlamıĢ oldukları 

Savunma Doktrininde Ģu Ģekilde yer almaktadır: 

a. Diplomatik Enstrüman 

Diplomasi uluslararası iliĢkileri milli menfaatler doğrultusunda 

yönetmekle ilgilidir. BaĢarılı diplomasi ikna edici müzakere gücüne sahip 

olmaya, ekonomik ve askeri gücü de etkin ve yetenekli bir Ģekilde 

kullanabilmek için sürekli güçlendirecek Ģekilde yeniden yapılandırmaya 

dayanır. Diplomasi de itibar, bütünlük ve güç enstrümanlarının uygun olarak 

kullanılması ve etkili bir iletiĢim yeteneği ile yükselir. Diplomasi geleneksel 

olarak devletten devlete yürütülen bir faaliyet olarak görülmesine rağmen 

ticari nitelikli olmayan düĢünce kuruluĢlarını, kanaat önderleri gibi toplumsal 

güç odaklarını ve üçüncü tarafları içerir. Diplomatik enstrümanın kullanımı 

rakipleri, müttefikleri ve tarafsızları etkileyebilmek için en az askeri güç kadar 

önemlidir (UK Defence Doctrine, 2014:12). 

Diplomasi ve askeri güç birbirlerini destekleyecek Ģekilde 

kullanılmalıdır. Diplomasi yalnızca devletlerin yükümlü olduğu bir konu 

değildir. Milli çıkarların elde edilmesinde bireylerinde diplomatik vazifeleri 

vardır. Tarihten bugüne güvenliği sağlamak için devletlerin sorumluluğu 

olduğu kadar bireylerin de sorumluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden güvenlik 

ihtiyacının temini için bir dizi sosyolojik faktörlerin dikkate alınması 

gerekmektedir. Bu faktörler: (UK Defence Doctrine, 2014:4) 

 Ġdeoloji ve politika 

 Eğitim 

 Ticari ve ekonomik faktörler 

 Ġnsani konular ve sağlık konuları 

 Hareket serbestliği ve bilgi 

 Ġsteklilik ve memnuniyet 
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 Cinsiyet eĢitliği 

 Irksal, etnik ve dini faktörler 

 Ordu(Silahlı kuvvetler) 

 Diplomasi, yönetim ve yönetiĢim 

 

Bu faktörlerin oluĢumunda tarih ve kültürün çok önemli bir role sahip 

oldukları her zaman akılda tutulmalıdır. 

Müttefiklik ve ortaklık; savunma ve güvenliğe olan yaklaĢımın temelini 

oluĢturmaktadır. Kolektif güvenlik üç prensip üzerine inĢa edilmektedir. Bu üç 

prensip: (UK Defence Doctrine, 2014:5) 

 

 Sorunların çözümünde öncelikli olarak diplomasinin             

kullanılması 

 Kolektif davranma konusunda anlaĢma 

 Güven 

 

Ulusal strateji; diplomasi, ekonomi ve askeri güçten oluĢan üç 

enstrümanın koordineli ve nitelikli yönetimini hedeflemektedir. Bu üç 

enstrüman bilgi ile desteklenmelidir (UK Defence Doctrine, 2014:12). 

 

b.Ġngilizlerin Savunma Diplomasisi Hedefleri 

Tablo-3:Savunma Diplomasisi Hedefleri(UK Defence Doctrine, 2014:12) 

Savunma Diplomasisinin Hedefleri Savunma Diplomasisinin OluĢumunu 

Destekleyenler 

DüĢmanlığı gidermek, Güven inĢa etmek ve 

güveni devam ettirmek 

Büyükelçiliklerdeki savunma departmanları 

Sorumluluk sahibi yasal ve demokratik 

güçlerin geliĢimi için destek sağlamak 

Askeri destek ve danıĢmanlık sağlamak 

Ġngiliz askeri aktivitelerini kolaylaĢtırmak için 

müttefik ve ortaklarla deniz aĢırı 

operasyonlarda koordineli hareket 

Eğitim ve Askeri tatbikatlar 

Diğer etki ve angajman faaliyetleri 
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Savunma diplomasisi askeri gücü barıĢçıl Ģekilde kullanarak askeri ve 

diplomatik hedefleri destekleyen Ġngiliz Ulusal Savunma Stratejisinin köĢe 

taĢlarından birisidir.(UK Defence Doctrine, 2014:12) 

Ġngiltere Savunma Bakanlığı güvenlik programlarında savunma 

diplomasisini detaylı Ģekilde açıklamak yerine bu diplomasisinin 

uygulanmasıyla ne tür kazançlar elde edilebileceği üzerine yoğunlaĢmıĢtır. 

Askeri unsurların bu anlamda görevi: " Savunma Bakanlığı tarafından 

üstlenilen çeĢitli faaliyetlerin amacı düĢmanlıkları ortadan kaldırmak, güven 

inĢa edici ve koruyucu önlemler almak ve geliĢmekte olan demokratik 

ülkelerin askeri kuvvetlerine destek olmak ve böylece çatıĢmaların önlenmesi 

ve sorunların çözümüne yönelik önemli bir katkı sunmaktır. (MOD, “Defence 

Diplomacy” 2). 

 

ġekil-2:BirleĢik Krallık Savunma Angajmanı (UK Defence 
Doctrine, 2014:61) 

Ġngiliz Savunma Bakanlığının hedeflerinden yola çıkılarak yapılan 

tanımlamalar savunma diplomasisinin mekanik altyapısını kurmaya yeterli 

olmamaktadır. Bu hedeflerden yola çıkarak yapılacak bir tanım savunma 
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diplomasisi kavramını, Ġngilizlerin 1990‟lı yıllardaki dünyaya bakıĢ açısıyla 

sınırlayabilir. 

BirleĢik Krallık'ın Savunma Doktrinindeki bir diğer zafiyet, ulaĢılmak 

istenen hedeflere hangi yöntemlerle ve nasıl ulaĢılacağına dair spesifik bir 

açıklamanın bulunmayıĢıdır. Raporda “ÇeĢitli faaliyetler”leifade edilen 

savunma diplomasisi uygulamaları çok geniĢ bir alanı içermesine karĢın 

silahlı kuvvetlerin askeri güçlerini barıĢçıl bir Ģekilde çatıĢma önlemede ve 

çözmede nasıl kullanacağı konusunda çok az aydınlatıcı açıklamaya yer 

verilmiĢtir. 

BirleĢik Krallık'ın Savunma diplomasisi konseptindeki sınırlamaların 

farkına varan bazı akademisyenler kendi tanımlarını yaparak kavramı 

geliĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. Fakat maalesef bu çalıĢmaların birbirine benzer 

dezavantajları bulunmaktadır ve savunma diplomasisi uygulamalarının 

hepsini  kapsayan bir tanım henüz ortaya konulamamıĢtır. 

Andrew Cottey ve Anthony Forster tarafından sunulan geniĢ tanımda 

savunma diplomasisi Ģöyle ifade edilmektedir. " Silahlı kuvvetlerin barıĢ 

zamanında, bir dıĢ politika ve güvenlik politikası (2004:5-6) aracı olarak 

kullanılması ve ülkeler (öncelikle savunma bakanlıkları) arasında barıĢçıl 

altyapının kurulmasıdır.” 

Martin Edmonds savunma diplomasisini modernize edilmiĢ bir Ģekilde 

tanımlayarak Cottey ve Forster‟ın yaklaĢımını Ģu Ģekilde yansıtmaktadır (106) 

"Yurt dıĢında ulusal ve uluslararası hedeflere ulaĢmak için eğitimli, deneyimli 

ve disiplinli bir biçimde, sağlam bir alt yapıya sahip silahlı kuvvetlerin savaĢ 

dıĢı operasyonlarda kullanılması "   

4.SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠNDE TEMEL FAALĠYETLER 

Amerika BirleĢik Devletleri bakıĢ açısından savunma diplomasisi 

faaliyetleri Ģunlardır (Swistek, 2012:82): 

 Üst düzey askeri ve sivil savunma görevleri arasında karĢılıklı 

iletiĢimi sağlamak, 
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 Savunma ataĢelerini görevlendirmek, 

 KarĢılıklı savunma iĢbirliği antlaĢmaları yapmak, 

 Yabancı askeri ve sivil savunma personel için eğitim imkanı 

sunmak, 

 Silahlı kuvvetlerin, savunma yönetiminin ve askeri teknik 

alanların demokratik kontrolü için uzman personel ve tavsiye 

sunmak, 

 Askeri personel değiĢimleri planlamak, 

 Askeri yardım ve destek malzemesi tedarik etmek. 

BirleĢik Krallık bakıĢ açısından savunma diplomasisi faaliyetleri 

Ģunlardır (International Defense Engagement Strategy. 2010:1): 

 KarĢılıklı askeri eğitim ve öğretim programlan planlamak. 

 Eğitim için personel tedarik etmek, 

 Gemi, hava araçları veya diğer askeri unsurlarla ziyaretler 

gerçekleĢtirmek, 

 Askeri, sivil personelle savunma bakanlığı bünyesinde ziyaretler 

gerçekleĢtirmek, 

 Personel arası görüĢmeler, konferanslar, seminerler icra ederek 

karĢılıklı anlayıĢı geliĢtirmek, 

 Personel değiĢim programları planlamak, 

 Tatbikat vb. müĢterek harekât planlamak 

Andrew Cottey ve Anthony Forster (2004:15), “Savunma Diplomasisini 

Yeniden ġekillendirmek: Askeri ĠĢ birliği ve Askeri destek için Yeni Roller 

isimli kitaplarında (Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military 
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Cooperation and Assistance)” Savunma diplomasisi faaliyetlerini Ģöyle 

sıralamıĢlardır: 

 Üst düzey askeri ve sivil savunma yetkilileri arasında ikili ve çok 

taraflı temas sağlanması. 

 Yabancı ülkelere savunma ataĢeleri atanması. 

 Ġki taraflı savunma iĢbirliği anlaĢmaları. 

 Yabancı askeri ve sivil savunma personelinin eğitimi 

 Silahlı kuvvetlerin demokratik kontrolüne iliĢkin ve savunma 

yönetimi ile askeri-teknik konularda danıĢmanlık sağlanması. 

 Ordular arasında iliĢki kurulması. Askeripersonel ve birlik 

değiĢimleri ve gemi ziyaretleri yapılması.  

 Ortaklıkta bulunulan ülkelerle savunma bakanlıkları ve silahlı 

kuvvetlerde görev alan  askeri veya sivil personelin değiĢimi. 

 Eğitim birliklerinin konuĢlandırılması 

 Askeri teçhizat ve diğer malzeme yardımı sağlanması. 

 Eğitim amaçlı ikili ya da çok taraflı askeri tatbikatlar 

gerçekleĢtirilmesi.  

5.SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ ĠLE ÖNLEYĠCĠ VE ZORLAYICI DĠPLOMASĠ 

ARASINDAKĠ AYRIM 

Savunma diplomasisi ile önleyici diplomasiyi karĢılaĢtırdığımızda her 

ikisinde de erken ikaz ve karĢılıklı güven kavramlarının bulunduğu 

görülmektedir. Erken ikaz herhangi bir tehdit oluĢumunu önceden tespit edip 

ona göre hazırlıklı olmayı içerir. Güven her iki diplomasi türünün ortak 

özelliğini oluĢturmasına rağmen iki türde de farklı Ģekillerde 

yorumlanmaktadır. Savunma diplomasisinin temel amaçlarından birisi 

devletler arasında güvenin tesis edilmesidir. Çağımızın güvenlik anlayıĢında 
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uluslararası güvenliğin sağlanabilmesi için devletlerin iĢbirliği yapmaları 

gerekmektedir. ĠĢbirliği ve ortaklık iliĢkileri güven olmadan sürdürülemez. Bir 

devletin güvenilir sayılabilmesi için bazı özellikler taĢıması gerekmektedir. Bu 

özellikleri kısaca ifade edecek olursak devlet (Fetic, 2014:12); 

 

 Ġç hukukunu, uluslararası kamu hukuku ile uyumlu hale getirmeli, 

 YaĢam hakkı, ifade ve açıklama hürriyeti, seyahat serbestliği gibi 

temel insan haklarına saygı göstermeli, 

 OnaylamıĢ olduğu antlaĢma ve sözleĢmelere uymalı, 

 Ordusunu uluslararası hukuka uygun hale getirmek için reformlar 

yapmalı, 

 Müttefik oldu ülkelerle BM, NATO gibi uluslararası kuruluĢların dünya 

üzerinde barıĢın tesisi için düzenlenen operasyon, eğitim ve 

tatbikatlara katılmalı, 

 Saldırgan, yayılmacı, anti-demokratik bir dıĢ politika izlemekten 

kaçınmalı 

 BaĢta nükleer silahlar olmak üzere kitle imha silahlarının azaltılması 

ve kaldırılması antlaĢmalarına katılmalı 

 

 Yukarıda sayılan özelliklerden bazıları savunma diplomasisinin 

alanına girmektedir. Ordularını demokratik bir standarda ulaĢtırmak için 

reform yapan ülkelere danıĢmanlık yapmak, ortak eğitim ve tatbikatlara 

katılmak, karĢılıklı güvenin arttırılması için antlaĢmalar yapmak gibi. 

 

Ġki devlet arasında diplomatik iliĢkilerin kesilmesi, karĢılıklı olarak 

diplomatların ve askeri ataĢelerin geri çekilmesi, askeri ortak tatbikatların iptal 

edilmesi, silah ve teknoloji alıĢveriĢinin durdurulması durumu savunma 

diplomasisinin baĢarısız olduğu ve önleyici diplomasinin baĢladığı noktadır. 

 

Önleyici diplomaside erken ikaz herhangi bir çatıĢma ortaya çıkmadan 

önlenmesi açısından önemlidir. Savunma diplomasisinin temel aktörlerinden 

olan savunma ataĢelerinin ana görevlerinden birisi de bulundukları ülkelerin 

sosyal, politik ve askeri yönden mevcut durumlarını anlamak, uygulamaya 
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konan savunma politikasını iyi analiz ederek dostane veya düĢmanca 

niyetleri önceden bilebilmek ve kendi devletini bilgilendirmektir. Böylece 

savunma ataĢeleri herhangi bir çatıĢma çıkmadan önleyici diplomasinin 

harekete geçirilmesinde bir erken ikaz görevi yapmaktadır (Fetic, 2014:11). 

 

Savunma diplomasisi ile zorlayıcı diplomasi iliĢkisine bakıldığında 

ortak özellik olarak amaç ve hedeflere ulaĢmak için her iki diplomasi türünde 

de askeri gücün kullanıldığı görülmektedir. Aralarındaki temel fark ise 

zorlayıcı diplomaside askeri güç bir tehdit unsuru olarak kullanılırken 

savunma diplomasisinde tamamen barıĢçıl amaçlı olarak iĢbirliği, ortak 

eğitim-tatbikat, karĢılıklı ziyaretler gibi Ģiddet içermeyen bir nitelikte 

kullanılmasıdır (Fetic, 2014:14). 

 

Savunma Diplomasisi Ġle Ġlgili  Yapılan Akademik  ÇalıĢmalar  
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6. SAVUNMA ATAġESĠ (ASKERĠ ATAġE) 

a.Tanım: 

Fransızca‟da bağlanmıĢ, ekli olan anlamını taĢıyan “attaché” 

kelimesinden Türk diline çevrilmiĢ AtaĢe sözcüğünün anlamı Türk Dil Kurumu  

sözlüğünde“Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı” olarak geçmektedir (TDK 

Sözlüğü,2014). 

 

AtaĢe, bir devletin yabancı ülkedeki diplomatik görevlerinde belirli bir 

uzmanlık alanı ile ilgili olarak temsil ve bilgi toplama fonksiyonunu icra eden 

diplomatik görevlidir (Erdal,2012:43). Siyasal memur statüsündeki bu görevli, 

bulunduğu yabancı devletin durumunu ve davranıĢlarını kendi yetki alanında 

kalmak koĢuluyla izler ve hükümetine bildirir. AtaĢeler çeĢitli hizmet 

alanlarında görev yaparlar. Savunma AtaĢesi  (Askerî ataĢe), Bilim ataĢesi, 

http://www.dcaf.ch/Publications/Defence-Attaches
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diplomasi
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Basın ataĢesi, Ticaret ataĢesi, Kültür ataĢesi, Güvenlik ataĢesi, Eğitim 

ataĢesi, Din ataĢesi gibi. 

 

Örneğin basın ataĢeleri basın, film, radyo ve televizyon gibi alanlarda 

uzmanlaĢmıĢ danıĢmanlardır. Ticaret ataĢeleri bulundukları yabancı ülkelerle 

kendi ülkeleri arasındaki ticari iliĢkileri izleyen, ticaret anlaĢmalarının 

hazırlanmasında rol alan ve kendi ülkelerinin ekonomik çıkarları 

doğrultusunda danıĢma görevi yapan görevlilerdir. Kültür ataĢeleri 

bulundukları yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kültürünü tanıtmaya ve iki 

ülke arasındaki kültürel bağları geliĢtirmeye çalıĢır. 

a.Savunma AtaĢesi (Askeri AtaĢe) 

Eskiden ataĢemiliter de denilen ülkesinin silahlı kuvvetlerinin temsilcisi 

sıfatıyla, hem elçiliğin askeri danıĢmanlığını hem de askeri konularda haber 

toplama iĢini yürüten misyon görevlisine savunma ataĢesi denir. Savunma 

ataĢesi (SA), bir elçilikte ülkesinin savunma müessesesinin temsilciliğini 

yapan ve bu görev dâhilinde diplomatik statü ve dokunulmazlığa tabi olan bir 

silahlı kuvvetler mensubudur. Askeri ataĢeler ilgili ülkelerde görev yapmak 

üzere temsil ettikleri Savunma Bakanlığı ve Kuvvetlere göre birden fazla 

olabilir. “Savunma AtaĢesi” silahlı kuvvetlerin her dalından kiĢileri içeren 

genel bir terimdir. Kara ateĢesi, deniz ateĢesi, hava ateĢesi gibi. 

 

TSK‟nin ataĢelik görevleriyle ilgili yönergesinde ataĢe tanımı aĢağıdaki 

gibi yapılmaktadır: 

 

“18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik ĠliĢkiler Hakkında Viyana SözleĢmesi 

kapsamında diplomatik dokunulmazlığa haiz ve akredite olduğu 

ülkede/ülkelerde akredite durumuna göre Genelkurmay BaĢkanı, Kara, Deniz 

ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanını temsil 

eden general/amiral ve subaylardır.” 

 

Silahlı Kuvvetler AtaĢesi : 



 47 

- Görev yapılan ülkenin Genelkurmay BaĢkanlığı‟na akredite olan 

ataĢedir ve Genelkurmay BaĢkanı‟nı temsil eder. 

 

Birden fazla Kuvvet AtaĢesinin bulunduğu AtaĢeliklere atanan 

General/Amiral veya Kıdemli AtaĢe “Silahlı Kuvvetler ve kendi 

Kuvvetinin/Akredite olduğu Kuvvetin AtaĢesi olarak tayin edilirler.  

 

Söz konusu personelin agreman iĢlemleri de bu çerçevede 

gerçekleĢtirilir ve bu unvan bulunulan ülke makamlarına karĢı kullanılır.  

 

Kara AtaĢesi: 

 - Görev yapılan ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına akredite olan 

Askeri AtaĢedir. Kara Kuvvetleri Komutanı‟nı temsil eder. 

 

Deniz AtaĢesi: 

- Görev yapılan ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına akredite olan 

Askeri AtaĢedir.  Deniz Kuvvetleri Komutanı‟nı temsil eder. 

 

Hava AtaĢesi:   

Görev yapılan ülkenin Hava Kuvvetleri Komutanlığına akredite olan 

Askeri AtaĢedir.  Hava Kuvvetleri Komutanı‟nı temsil eder. 

 

Bir Kuvvet Askeri AtaĢesi birden fazla kuvvete akredite olmuĢsa, 

akredite olduğu kuvvet unvanlarını birlikte kullanır. “Kara-Deniz AtaĢesi”, 

“Kara-Hava AtaĢesi” gibi. 

 

Silahlı Kuvvetler AtaĢeleri ile yardımcısı bulunan Askeri AtaĢeler diğer 

Kuvvet AtaĢelerinin ve AtaĢe Yardımcılarının amiri durumundadırlar.  

 

Askeri AtaĢe : 

Akredite olduğu ülkede/ülkelerde akredite durumuna göre 

Genelkurmay BaĢkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanı‟nı temsil eden 

General/Amiral ve Subaylardır. 
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- Her üç kuvvete yada ülkede mevcut kuvvetlerin hepsine birden 

akredite tek AtaĢeler (AtaĢe Yardımcısı bulunanlar dahil) Askeri AtaĢe 

unvanını taĢırlar. 

 
Savunma ataĢeleri genel olarak çift taraflı askeri iliĢkiler ve savunma 

iliĢkilerinin tümünden sorumludur.Ġlgili ülke nezdinde akredite askeri 

ataĢelerin yanısıra bir ülkenin silahlı kuvvetler mensupları ayrıca NATO, AB, 

ECOWAS (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) ya da BM gibi bölgesel 

örgütlerin askeri misyonlarında da görevyapabilirler. Bu kiĢiler genelde 

“askeri müsteĢar” ya da “misyon heyeti baĢkanı” olarak anılırlar. Bu tarz 

görevler çok taraflıdır, ancak savunma ataĢeliği sistemi askeri kuruluĢlar 

arası çift taraflı iliĢkiler üzerinde yoğunlaĢmaktadır(Savunma 

AtaĢeleri,[web],2015). 

 

Askeri AtaĢe Yardımcısı: 

Silahlı Kuvvetler, Savunma, Kara, Hava, Deniz ve Silahlanma 

ataĢelerine yardımcı olmak üzere görevlendirilmiĢ ve ilgili devlet nezdinde 

görev yapmak üzere akredite olmuĢ asker kiĢilerdir. 

 

Duayen AtaĢe: 

Bir ülkedeki askeri ataĢeler arasında en uzun süre o görevde olan 

ataĢeye denir. 

b. Savunma AtaĢeliği Görevinin Kısa Tarihi 

Savunma ataĢeleri ilk olarak 17. Yüzyılda, Otuz Yıl SavaĢları 

esnasında Richelieu Dükü‟nün ittifak güçleri ile bağlantı kurmak, askeri 

geliĢmeleri takip etmek ve istihbarat toplamak amacıyla subaylarını 

yurtdıĢına göndermesi ile ortaya çıkmıĢtır. Yine aynı dönemde Prusya, 

generallerini elçi olarak diplomatik görevlerde istihdam etmeye baĢlamıĢtır. 

Napoleon savaĢ planlarına ek olarak generallerini sık sık elçi olarak 

görevlendirmiĢtir (D'angelo, 1972:10). 18. Yüzyılda elçiliklere savunma 

ataĢelikleri atanmaya baĢlamıĢ, 19. Yüzyılda ise birçok ülkede savunma 

ataĢelikleri yaygın hale gelmiĢtir. Bu dönemde ulusal savunma kurumlarının 
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oluĢturulması ve sömürge imparatorluklarının inĢası, bu uygulamayı teĢvik 

etmiĢtir. 

 

20. Yüzyıl, Savunma AtaĢelerinin kökeni ve sayısında köklü 

değiĢikliklere yol açmıĢtır. AtaĢelere duyulan gereksinim, artan devlet sayısı, 

sahip oldukları silah ve diğer sistemlerinin karmaĢık yapısı ve istihbarat 

toplamanın giderek önem kazanması nedeniyle artmıĢtır. 1961 Viyana 

SözleĢmesi ile diplomatların hak ve sorumlulukları belirlendiği zaman 

Savunma AtaĢeleri de resmi olarak diplomat statüsünde sayılmıĢtır (Defence 

Attaches[web],2015). 

 

Soğuk SavaĢ‟ın bitiminden itibaren güvenlik ortamında meydana gelen 

değiĢim, Savunma ataĢelerinin görevini daha zorlu bir hale getirmiĢ ve 

ataĢelere ulusal savunma diplomasisinde kilit bir rol verilmiĢtir. Sovyetler 

Birliğinin çöküĢünden ve terörle mücadelenin küresel çapta yürütüldüğünden 

bu yana askeri ataĢeler politikacılara ve muharip komutanlara danıĢmanlık 

yaparak geniĢ bir yelpazede savunma aktiviteleriyle ilgilenir hale gelmiĢlerdir 

(Shea, 2005:49).  

 

Artık Savunma ataĢeleri geleneksel görevlerin yanı sıra; demokrasiye 

geçen ülkelerde savunma reformu ve güvenlik sektörü reformu, karmaĢık 

barıĢ destek, barıĢı koruma ve sivil savunma operasyonları ve terörizm gibi 

birbirinden farklı meselelerle ilgili alanlarda da çalıĢmak zorunda kalmaya 

baĢlamıĢtır.Özellikle son yıllarda politik haritaların değiĢmesiyle birlikte dıĢ 

ülkelerde hizmet sağlayan asker diplomatların önemi oldukça yükselmiĢ 

ataĢelerin iliĢkileri ve görev yükü buna bağlı olarak geniĢlemiĢ ve  savunma 

konusunda teknik uzmanlığı ile politik yeteneklerine olan talep artmıĢtır. Bu 

eğilimin gelecekte de süreceğini tahmin etmek zor olmayacaktır(Defence 

Attaches[web],2015). 

c.Savunma AtaĢesinin Görevleri 

 Askeri ataĢelerin dört ana sorumluluğu bulunmaktadır. (The Defense 

Attache System,[web],2015): 
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 Savunma Bakanlığını, Genelkurmay Karargâhını, Silahlı Kuvvetleri ve 

ülkeyi temsil etmek 

 Büyükelçiye askeri konularda danıĢmanlık görevinde bulunmak ve 

görev yaptığı ülkede kiĢisel olarak ülkesini temsil etmek 

 Bölgesel-politik-askeri-raporlar hazırlayarak kendi ülkesini 

bilgilendirmek 

 SeçilmiĢ ülkelerle yapılacak askeri ortak güvenlik tatbikatlarını, 

güvenlik yardımı programlarını desteklemek 

 

BaĢka bir kaynağa göre savunma ataĢesinin ana görevleri Ģunlardır 

(Defence Attaches[web],2015): 

 

 Ülkesinin askeri ve güvenlikle ilgili çıkarlarını savunur, 

 Ülkesinin askeri makamlarını temsil eder ve evsahibi ülkenin askeri  

makamları ile bağlantı kurar. 

 Sıkıntılı ya da kısıtlı ikili iliĢki dönemlerinde bile iĢleyecek bir güvenlik 

politikası ve askeriye Ģebekesi oluĢturur. 

 Ülkesinin büyükelçisine ve elçilik görevlilerine askeriye ve güvenlik 

danıĢmanlığı yapar. 

 Ev sahibi ülkedeki Ģartları güvenlik açısından değerlendirir ve kendi 

ülkesindeki makamlara rapor sunar. 

 Hem ikili iliĢkiler özelinde, hem de NATO‟nun BarıĢ Ġçin Ortaklık 

programı gibi çok taraflı programlar yoluyla, savunma diplomasisi ve 

güvenlik iĢbirliği alanlarındaki faaliyetleri gözetler ve idare eder. 

 Bazı durumlarda kendi ülkesinin savunma sanayisinin evsahibi ülkede 

temsilciliğini yapar. 

 Kriz durumlarında acil tepki ve kurtarma çalıĢmalarına öncülük 

edilmesinde rol oynayabilir.  

ç.Savunma AtaĢelerinin Uluslararası Hukuktaki Statüsü 

Savunma AtaĢeleri 18 Nisan 1961 tarihli “Diplomatik ĠliĢkiler Hakkında 

Viyana SözleĢmesi” kapsamında diplomatik dokunulmazlığa sahip diplomatik 
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kadro görevlileridir. SözleĢmenin 7‟nci maddesinde Savunma ataĢelerinin 

hukuki statüsü Ģöyle belirlenmiĢtir: 

 

“5.,8.,9. ve 11. madde hükümleri saklı kalmak Ģartıyla, gönderen 

Devlet, misyon kadrosunun üyelerini serbestçe tayin eder. Kara, deniz veya 

hava ataĢelerinin tayininde, kabul eden Devlet, bunların adlarının, onayı 

alınmak üzere önceden bildirilmesini isteyebilir.” 

 

 Savunma AtaĢeleri ileiliĢkiler uluslararası hukuk kuralları,uluslararası 

teamül ve usuller, içinde bulunulan koĢullar, ilgili ülke ile iliĢkiler, yapılan ikili 

antlaĢmalar, mütekabiliyet, o ülke ile ilgili askeri-politik hedefler esas alınarak 

değerlendirilir ve iĢleme tabi tutulur. 

 

Askeri ataĢelik personeli NATO gibi müĢterek karargâh subaylarından 

farklı olarak diplomatik statüye sahip, dolayısıyla diplomatik kurallara tabi 

Ģahıslardır. Yüksek rütbeli bir subayın NATO Karargâhlarında veya ODC 

de(Office of Defence Cooperation-Savunma ĠĢbirliği Bürosu) görevli bir 

subayla uzun süre konuĢması dikkat çekmeyebilir, fakat aynı ülkenin askeri 

ataĢesi veya elçilik mensubu ile aynı süre konuĢması, konu ne olursa olsun, 

diplomatik personel arasında değiĢik yorumlanabilir (Defence Attaches 

[web],2015). 

d.Savunma AtaĢelerinin Ġç Hukuktaki Statüsü 

 Savunma AtaĢeleriBüyükelçilik misyonun içerisinde yer almaktadır. 

Türkiye‟nin yurt dıĢındaki büyükelçiliklerinde misyonun büyüklüğüne göre 

değiĢen bir ekip bulunmaktadır. Zaten uluslararası hukuka göre de devletler 

yurt dıĢına gönderecekleri misyonun büyüklüğünü ve kadrosunun üyelerini 

serbestçe tayin edebilmektedirler. Bu kadro, statüsüne göre diplomatik ve 

diplomatik olmayan personelden oluĢur. Diplomatik personel ikiye 

ayrılır(Ġskit,2012:225); 

 

 DıĢiĢleri Bakanlığından gelen, yani diplomatik kariyer 

mensubu memurlar ve idari, teknik personel ile 
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 DıĢiĢleri Bakanlığı dıĢındaki devlet bakanlık ve 

kurumlarından gelen ve sadece dıĢ görevlerde bulundukları sürece 

diplomatik statü sahibi olan hizmet ataĢeleri, müĢavirler ve 

danıĢmanlar. 

 

 DıĢiĢleri Bakanlığından gelen misyonun diplomatik kariyer 

mensubu personeli büyükelçi dıĢında Ģöyle sınıflandırılmıĢtır:  

 

 Elçi ya da elçi müsteĢar, 

 MüsteĢar, 

 BaĢkatip, 

 Ġkinci katip, 

 Üçüncü katip, 

 AtaĢe 

 

Diğer bakanlık ve kurumlardan gelen memurlar, ülkelerin 

uygulamalarına göre oldukça geniĢ bir yelpazeyi kapsayabilmektedir. 

Türkiye‟de çeĢitli bakanlıkların yurt dıĢında görevlendirilmiĢ hizmet ataĢeleri 

bulunmaktadır. Örneğin Millî Eğitim Bakanlığının yurt dıĢı teĢkilatı kadrolarına 

sürekli görevle atanacak eğitim müĢaviri ve eğitim ataĢeleri,Kültür ve Turizm 

Bakanlığının; kültür  ve tanıtma müĢaviri vekültür ataĢesi, Ekonomi 

Bakanlığının BaĢkonsolosluklar bünyesindeki yurtdıĢı ihtisas birimlerinden 

Ticaret AtaĢeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen Ticaret AtaĢesi gibi. 

 

Bunların yanı sıra dünyada ve Türkiye‟de öne çıkan ve geleneksel 

hale gelmiĢ olan hizmet ataĢeleri askeri ataĢelerdir. Bazı büyük ülkelere kara 

ataĢesi, deniz ataĢesi ve hava ataĢesi olmak üzere birden fazla askeri ataĢe 

atanabilir. 

 

“Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda 

Konsolosluk Memuru Statüsünü Haiz Personel Ġle Ġlgili Protokol Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin” 3‟ncü ve 4‟ncü maddelerinde askeri ataĢeler Ģu 

Ģekilde yer almaktadır: 
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Madde 3- Diplomatik statüyü haiz personel, Türkiye Cumhuriyeti`nin 

bir yabancı ülkedeki Büyükelçilik, Daimî Temsilcilik veya Temsilciliğine, çeĢitli 

mevzuatla verilen görevlerin yapılması için atanmıĢ olup, milletlerarası 

anlaĢmalar ve teamül gereğince kabul eden devlet tarafından bu sıfatla 

tanınmıĢ ve kendilerine diplomatik ayrıcalık ve bağıĢıklıklar verilmiĢ DıĢiĢleri 

Bakanlığına mensup Büyükelçi, Daimî Temsilci, Daimî Temsilci Yardımcısı, 

Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar, Elçi - MüsteĢar, Birinci MüsteĢar, MüsteĢar, 

Hukuk MüĢaviri, BaĢkâtip, Ġkinci Kâtip, Üçüncü Kâtip, AtaĢe ve AtaĢe 

Yardımcıları ile Askeri AtaĢeler, Askeri AtaĢe Yardımcıları ve diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarına mensup Daimî Temsilci Yardımcısı, MüĢavir, MüĢavir 

Yardımcısı, AtaĢe ve AtaĢe Yardımcılarıdır. 

 

Madde 4 - Konsolosluk memuru statüsünü haiz personel,Türkiye 

Cumhuriyeti`nin BaĢkonsolosluk ve Konsolosluklarında, iç mevzuat ve 5 

Haziran 1975 tarih ve 7/10222 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıĢ 

Konsolosluk iliĢkileri Hakkında Viyana SözleĢmesi`nin 5‟inci maddesindeki 

görevleri, gerekli yetki ve sorumluluklara sahip olarak yapmak üzere, anılan 

SözleĢme veya ikili anlaĢmalara uygun olarak, kabul eden devlet tarafından 

bu sıfatla tanınmıĢ ve kendilerine bu görevlerinin yerine getirilmesini 

kolaylaĢtıracak ayrıcalıklar ve bağıĢıklıklar verilmiĢ BaĢkonsolos, 

BaĢkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos, Konsolosluk Ajanı, 

AtaĢeler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına mensup AtaĢeler ve AtaĢe 

Yardımcılarıdır. 

 

Ayrıca yine aynı yönetmeliğin protokol sırasını belirleyen 7‟nci 

maddesinde Askeri ataĢe, büyükelçi ve elçiden hemen sonra gelmektedir: 

 

Madde 7 - Diplomatik temsilciliklerdeki protokol sırası aĢağıda 

gösterilmiĢtir: 

 

a) Misyon ġefi (Büyükelçi, Daimî Temsilci, Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar). 

b) Elçi - MüsteĢar veya yoksa misyon Ģefinin yokluğunda onun yerini alacak 

en kıdemli meslek memuru, daimî temsilciliklerde daimî temsilci yardımcısı. 
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c) Silahlı Kuvvetler AtaĢesi veya rütbe ve kıdem sıralarına göre askeri 

ataĢeler. 

d) Diğer MüsteĢarlar, MüĢavirler ve Uzman MüĢavirler (4‟üncü dereceden 

yüksek olmak üzere kadro derecelerine, kadro derecelerinde eĢitlik halinde 

kıdem sıralarına göre). 

e) Askeri AtaĢe Yardımcıları (Kadro dereceleri 3 ve daha yüksek olanlar). 

f) BaĢkâtipler. 

g) Askeri AtaĢe Yardımcıları, MüĢavir Yardımcıları (7‟nci dereceden yüksek 

olmak üzere kadro derecelerine, kadro derecelerinin aynı olması halinde 

kıdem sıralarına göre), 6‟ncı dereceden yukarı ihtisas birimi Ģefi ateĢeler. 

h) Ġkinci Kâtipler. 

ı) 7‟nci derece MüĢavir Yardımcıları (Kendi aralarındaki kıdeme göre). 

j) Üçüncü Kâtipler ve 8‟inci ve daha yukarı derecede diğer ataĢeler (Kendi 

aralarındaki kıdeme göre). 

k) Diğer AtaĢeler (Güvenlik ataĢeleri hariç). 

l) AtaĢe Yardımcıları. 

m) Ġdari Memurlar, HaberleĢme Teknisyenleri (Diplomatik statüye sahip 

olmaları halinde). 

n) Askeri AtaĢeliklerde görevli astsubaylar. 

o) Güvenlik AtaĢeleri. 

 

“Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının Yurt DıĢında Sürekli Görevlendireceği 

Personel Hakkında Yönetmelik”2in YurtdıĢı Sürekli Görevlerde Koordinasyon 

Sorumlulukları baĢlıklı 5‟nci bölümünün 11‟nci maddesine göre yurtdıĢı 

görevlilerin koordinasyon kuracağı makamlar açıklanırken; 

 

“Askeri AtaĢeler ve özel görevliler Merkez TeĢkilatlarından aldıkları 

talimatı uygularlar ve Misyon ġefine yeterli bilgi verirler”  

 

                                                           
2Kamu Kurum Ve KuruluĢlarının Yurt DıĢında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında 

Yönetmelik (6.12.1982 tarih ve sayılı 8/4845 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu 

yönetmelik 11.1.1983 tarih ve 17925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır.) 
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denilerek talimatları bağlı bulunduğu Genelkurmay Karargahından alacağını, 

misyonĢefine ise sadece gerektiği kadar yeterli seviyede bilgilendirme 

yapacağını belirtmiĢtir. 

 

Madde-11: YurtdıĢı temsilciliklerimizin, personeli ve bu 

temsilciliklerimizin nezdinde görev yapan diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının 

yurtdıĢı görevliler, doğrudan Misyon ġefine bağlıdır. Bu nevi bütün personel, 

bilgi toplanması değerlendirilmesi ile alınacak karĢı tedbirleri tesbit ve 

uygulama konusunda Misyon ġefinin vereceği görevleri yapmak 

zorundadırlar. Askeri AtaĢeler ve özel görevliler Merkez TeĢkilatlarından 

aldıkları talimatı uygularlar ve Misyon ġefine yeterli bilgi verirler. Belirtilen 

personel Misyon ġefi tarafından yapılacak görev taksimine uygun olarak 

kendi aralarındaki hiyerarĢik bağlantılara göre ekonomik, sosyal, kültürel, 

kendi görev alanları, sabotaj ve zararlı faaliyetleri ile ilgili konularda her türlü 

bilgi alıĢveriĢinde bulunurlar.  

 

Yine bahsi geçen yönergenin “Rapor Verme Sistemi” baĢlıklı 6‟ncı 

bölümünün YurtdıĢı Sürekli Görevde Ġken Rapor Verme Usullerini açıklayan :  

12‟nci Maddesinde “YurtdıĢında sürekli görevlendirilen kamu kurum ve 

kuruluĢu temsilcileri, memleketimizin menfaatlerini ilgilendiren ve dıĢ 

siyasetimize tesir edecek konulardaki raporlarını acil rapor Ģeklinde, kendi 

görev alanı ve diğer bilgileri ihtiva eden konuları ise aylık faaliyet raporları 

Ģeklinde hazırlar ve aĢağıdaki esaslara göre gönderirler.” denmiĢ ve ilaveten 

“(Askeri AtaĢeler ve Özel Görevliler hariç).” ġeklinde parantez içerisinde 

belirtilmiĢtir. 

 

Aynı yönergenin “YurtdıĢı Sürekli Görevlerde Hareket Tarzı ve ĠliĢkiler” 

baĢlıklı 7‟nci bölümünde Personelin “YurtdıĢındaki Askeri Temsilciliklerimiz ile 

ĠliĢkileri”ni açıklayan 16‟ncı maddede: “YurtdıĢında sürekli görevli bulunan 

kamu kurumve kuruluĢları temsilciliklerinde bulunan personelin görev alanları 

ile ilgili Ülkemizin ekonomik, sosyal kültürel menfaatlerini ilgilendiren her türlü 

bilgi ve belgeler, talep halinde o yerdeki Askeri AtaĢelere verilir.” denerek 

askeri ataĢelerinbilgi ve belge isteklerinin karĢılanması önemle bertilmiĢtir. 
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20‟nci maddenin 5‟nci fıkrasında askeri ataĢe ile misyon Ģefliği 

arasındaki disiplin ve sicil bağlantısı “Misyon ġefleri Askeri AtaĢeler için 

kanaatlerini bildirebilirler. Misyon ġefleri Askeri AtaĢelerin Sicil Amiri 

değildirler.” ġeklinde açıkça askeri ataĢenin sicil amirinin bağlı bulunduğu 

misyon Ģefliği olmadığı belirtilmiĢtir. Büyükelçilik kadrolarında yer alan askeri 

ataĢelerin sicil yönünden büyükelçiye bağlı olmamaları, büyükelçiye bilgi 

vermeden temas ve giriĢimler yapmaları sonucunu doğurabilir ve 

büyükelçinin bilgisi olmadan doğrudan Genelkurmay BaĢkanlığına rapor 

vermeleri diplomasinin önemli ilkelerinden olan “temsil birliği” ilkesine ters 

düĢebilmektedir (Ġskit,2012:203). 

e.Savunma AtaĢelerinin Seçim Esasları 

Dünyada savunma ataĢelerinin seçim esasları ülkeden ülkeye farklılık 

göstermektedir. Fakat seçim esnasında ortak olan temel özelliklerin 

baĢındagörevlendirilecek olan ataĢenin yabancı dil bilme kriteri gelmektedir. 

Ülkeler görevlendirilecekleri ataĢenin akredite olacağı ülkenin yerel dilini 

bilmesine önem vermektedirler.  

 

Ġlk olarak Türkiye‟de ataĢe seçim esasları üzerinde durulacak ardından 

bazı Avrupa ülkelerinin savunma ataĢelerinin seçim esaslarını da içeren ve 

karĢılaĢtırmaya yönelik genel bir yaklaĢım sunan bir tablo paylaĢılacaktır. 

 

(1) Türkiye‟de savunma ataĢesi seçim esasları 

Türk Silahlı Kuvvetleri‟nde savunma ataĢesi seçiminde disiplin, temsil 

kabiliyeti, özgüven, tecrübe gibi dikkate alınan birçok özellik bulunmaktadır. 

Bu özelliklerin en önemlilerinden birisi de ataĢe olarak görevlendirilecek 

personelin yabancı dil bilmesi gelmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerinde 

savunma ataĢesi seçim esasları yurt dıĢı göreve gönderilecek her personelin 

seçimini kapsayan Genelkurmay BaĢkanlığınca çıkartılan “YurtdıĢı Sürekli 

Görev Yönergesi (MY-52-1)” e göre yapılmaktadır.  
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Bu yönergeye göre yurtdıĢındaki askeri temsil heyetlerindeki kadro 

görevleri, Askeri AteĢelikleri ve Yardımcılıkları ile ikmal ve Sağlık 

AteĢeliklerindeki kadro ve görevleri, yurtdıĢındaki müttefik karargâh ve 

kurumlardaki kadro görevleri, ikili anlaĢma ve andIaĢmalar ile protokollerle 

dost ve müttefik devletlerin Silahlı Kuvvetleri nezdinde ve Türk Elçilik ve 

Konsolosluklarında bulundurulan Türk askeri müĢahit ve müĢavirleri ile 

mübadele kadro görevleri ve Yabancı devletler nezdindeki Türk askeri eğitim 

ve irtibat heyetleri gibi kadrolu görevleri kapsayan personel seçimi 

yapılmaktadır (Yönerge Md. 3). 

 

TSK‟da yurtdıĢı sürekli görevlerde esas olan hizmet olduğundan; bu 

kadrolara yabancı makamlar veya kurumlarda ulusal çıkarların savunulması, 

korunması, koordine edilmesi ile her alanda bilgi toplanması ve Türkiye ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsil edilmesini sağlayacak nitelik ve yeterlikte 

personel gönderilir (Yönerge Md. 4/a).  

 

T.C. Elçilik ve Büyükelçiliklerinin bulunduğu ülkelerde açılan askeri 

ateĢe kadrolarından her yıl atama yapılacak kadrolar Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı tarafından hazırlanıp, Genelkurmay BaĢkanının onayına sunulur 

ve Genelkurmay Personel BaĢkanlığına bildirilir (Yönerge Md. 5/P-l,2). Her yıl 

ġubat ayında Genelkurmay istihbarat BaĢkanlığınca tespit edilip 

Genelkurmay Personel BaĢkanlığına bildirilen ataĢelik kadroları ile 

Genelkurmay Harekat BaĢkanlığınca tespit edilip bildirilen diğer yurtdıĢı 

kadrolarına dikkate alarak atama yapılacak kadroları belirleyen Genelkurmay 

Personel BaĢkanlığı ve kadroları Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel 

Komutanlığına bildirir (Yönerge Md. 8/a). 

 

TSK personelinin yabancı dil seviyesini ölçmek maksadıyla her yıl 

yapılan “Genel Dil Sınavı” 1‟nci aĢama sonuçları yayınlandıktan sonra bu 

sınavda belirlenen baraj notunu aĢanlar (genel dil notunda baraj notu 60'tır, 

'ancak baraj her yıl yapılacak olan genel dil sınavı sonucu alındıktan sonra 

genel not durumları ve kadro ihtiyaçları göz önünde tutularak Genelkurmay 

BaĢkanlığınca değiĢtirilebilir. (Yönerge Md. 9fb.3) ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde eğitimi yapılmayan yabancı dillerden tek aĢamalı sınava 
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katılacak personelin kimliklerini ihtiva eden aday bilgi çizelgeleri 

Genelkurmay Personel BaĢkanlığınca hazırlanıp Kuvvet Komutanlıkları ve 

Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. "Kuvvet Komutanlıkları ve 

Jandarma Genel Komutanlığınca aday 'bilgi çizelgelerinin Genelkurmay 

Personel BaĢkanlığınca doldurulan bölümlerinde hata varsa düzeltilir, boĢ 

bırakılmıĢ bölümleri de doldurulur. Ve/veya menfi hükümleri bulunan 

personel, mensubu bulunduğu personel Komutanlığı veya Jandarma Genel 

komutanlığı tarafından değerlendirmeye tabi tutulur ve ceza/veya menfi 

hükümlerin miktar ve mahiyeti itibariyle yurtdıĢı görevler için adaylığa uygun 

bulunmayanlar tespit edilir ve ayrı bir ekte belirtilir. Bu personel aday olarak 

değerlendirilmez. (Yönerge Md. 8/b)  

 

Yönergenin 11‟inci maddesine göre bir "Seçim Kurulu" teĢekkül 

ettirilmektedir. Genelkurmay BaĢkanı adına faaliyette bulunmak üzere üst 

düzey komutanlarında yer aldığı seçim kurulu; seçim defterindeki adayların 

yönergede yer alan esaslara uygunluğunu kontrol etmek, nitelikleri 

bakımından tereddütler bulunan personelin adaylığı hakkında karar vermek, 

her üç kuvvetten de personel gönderilebilecek kadroların dağıtımını tespit 

etmek suretiyle, her kadro için adayların Genelkurmay BaĢkanına sunulmak 

üzere nihai seçimlerini yaparak (Yön. Md. 12) bir seçimi tutanağı tutar ve 

buna uygun olarak seçim defteri hazırlanmak suretiyle Genelkurmay 

BaĢkanının onayına sunar. Personelin yurtdıĢı göreve atanması son ve kesin 

olarak Genelkurmay BaĢkanının yetkisindedir. (Yönerge :Md. 13) ,  

 

          YurtdıĢı Sürekli Görevler Yönergesinin 11/1b-6‟ncı maddesinde, 

"Askeri ateĢe kadroları kurmay subay olup, rütbesine Tuğg. Tuğa., 

Alb.Bnb.dir. AteĢe yardımcıları ise, kurmay veya sınıf subayı olup, rütbeleri 

Yb.-Yzb.dır. çok zorunlu nedenlerle ateĢe kadrolarına sınıf subayları da 

atanabilir" denilmekte; aynı yönergenin 11/b-8‟inci maddesinde ise, "kurmay 

kadrolarına, kurmay subay bulunmadığı takdirde; rütbesi,  

ihtisası ve branĢı bakımından uygun nitelikte sınıf subayı da seçilebilir”. 

hükmü yer almaktadır.  
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Yönergenin bu 11/b. ve 8‟inci maddeleri birbirini tamamlayıp 

bütünlemekte ve ancak "çok zorunlu nedenlerde" ateĢe kadrolarına kurmay 

subay yerine sınıf subaylarının atanabileceğini öngörmektedir.  

 

Askeri AtaĢeliklerdeki  "Askeri AtaĢe"  kadrolarının kurmay subay 

olarak, belirlendiği görülmektedir. Bu durumda, sözkonusu kadrolara, çok 

zorunlu nedenlerle olmadıkça sınıf subaylarının seçilmesi ve atanması 

sözkonusu olmamaktadır. Bu durum savunma diplomasisini etkin Ģekilde 

uygulayabilmek için yeterli olmamaktadır. Bir savunma ataĢeliği görevine 

sadece Ġngilizce bilen bir kurmay subay görevlendirmek yerine, temsil 

kabiliyetine sahip bulunan ve gönderilecek ülkenin yer dilini ve kültürünü çok 

iyi bilen bir sınıf subayı bu görev için tercih edilebilmelidir.  

 

Bazı Avrupa ülkelerinin savunma ataĢesi kadrosuyla ilgili, atama 

yapan makamlar, ne kadar süre için atama yapıldığı, ataĢelere verilen 

eğitimler, ataĢelerin rütbe durumları karĢılaĢtırma yapılmasının 

kolaylaĢtırmak için tablo halinde aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

ABD, ataĢe seçimlerinde görev yapılacak ülkenin yerel dilini bilen 

subayları tercih etmektedir. Bu ülkede de kurmay subay önceliği 

bulunmaktadır fakat yabancı dil bilme faktörü daha ön planda tutulmaktadır. 

Ayrıca Yabancı Alan Subaylığı (Foreign Area Officer) programı altında belli 

bir ülke veya bölge üzerinde  uzmanlık eğitimi almıĢ, iyi derecede kültür ve 

yabancı dil bilgisine sahip subaylar büyükelçiliklerde askeri ve güvenlik 

konularında danıĢmanlık görevinde bulunmakta, savunma ataĢeliklerinde 

yardımcı olarak çalıĢtıktan sonra savunma ataĢeliği görevine 

atanabilmektedir. ABD‟ de Savunma AtaĢeleri baĢta yabancı dil olmak üzere 

yoğun bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. AtaĢeler genellikle BinbaĢı- 

Tuğgeneral arası rütbelerde atanmaktadırlar. Görev süreleri 2 veya 3 yıldır. 

Savunma Bakanlığına rapor verirler ve ataları da bu makam tarafından 

yapılmaktadır. 
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Tablo-4:Bazı Avrupa Ülkelerinin Savunma AtaĢeliği Kadrosuna 
YaklaĢımı-1 (Defence Attaches [web],2015) 

 

Bazı Avrupa Ülkelerinin Savunma AtaĢeliği Kadrosuna YaklaĢımı-1 

 Türkiye Ġsviçre Ġngiltere 

SA‟yı 
hangi 
makam 
atar? 

Genelkurmay 
BaĢkanlığı 

ÇeĢitli devlet 
kurumlarını 
temsil eden bir 
kurul 

Savunma 
Diplomasisi 
Direktörü (askeri 
yetkili) ve Savunma 
Bakanlığı içindeki 
Politika ve Savunma 
ĠliĢkileri (PDR) 
Yöneticisi (sivil 
yetkili) 

SA 
Savunma 
Bakanlığı 
içinde 
hangi 
daireye 
rapor 
verir? 

Her türlü rapor 
Önce Genelkurmay 
BaĢkanlığına 
gönderilir.Büyükelçi
ye yeteri kadar bilgi 
verilir. 

Operasyonel 
Raporlar Savunma 
AtaĢeliği Dairesi‟ne; 
istihbarat Raporları 
Stratejik Ġstihbarat 
Dairesi‟ne gönderilir. 

Profesyonel 
konularda PDR 
direktörlüğü; idari 
konularda Savunma 
Diplomasisi Dairesi. 
Raporlar Savunma 
Bakanlığı‟na 
gönderilir 

Bir adayın 
ilk 
savunma 
ataĢeliği 
görevinden 
önce rütbe 
durumu 
nedir? 

BinbaĢıdan 
tuğgenerale 
kadar olan 
rütbeler. 
(Çoğunlukla 
kurmay albaylar) 

Savunma 
Bakanlığı‟nda 
görevli 
muvazzaf ya da 
yedek subay; 
özel sektörde 
görevli yedek 
subay 

Standart yoktur, 
ancak subayların 
pek 
çok konuda bilgili ve 
deneyimli olması 
gerekir 

SA ne 
kadar 
süre ile 
atanır? 

 
2 yıl; 3 yıla 
uzayabilir. 

 
3 yıl; 4 yıla 
uzatılabilir 

EĢlikli görev 3 yıl, 
(Irak gibi küçük 
ülkelerde) eĢliksiz 
görev 1,5 ila 2 yıldır. 
Onaylandığı takdirde 
1 yıl daha uzatılabilir 

SA ne tür 
bir 
eğitim alır? 

Akredite olunacak 
ülkeyi tanıma 
amaçlı Ġstihbarat ve 
Ġstihbarata karĢı 
koyma yöntemlerini 
de içeren kurs 1 ay 
süreli. 
EĢlere de kurs 
verilmektedir. 
 

11 aylık atama 
öncesi kursu. 
Eğitimin bütün 
cephelerini 
kapsayan bu 
kursa eĢlere 
verilen eğitim 
de dâhildir 

Bütün ataĢeler için 
güvenlik konularında 
bilgilendirme amaçlı 
standart paket; dil 
kursu, gönderilen 
ülkeye göre 
minimum düzeyden 
uzmanlık düzeyine 
değiĢiklik 
göstermektedir 
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Tablo-5:Bazı Avrupa Ülkelerinin Savunma AtaĢeliği Kadrosuna 
YaklaĢımı-2 (Defence Attaches [web],2015) 

 

Bazı Avrupa Ülkelerinin Savunma AtaĢeliği Kadrosuna YaklaĢımı-2 

 Avusturya Fransa Almanya 

SA‟yı hangi 
makam atar? 

Savunma 
Bakanlığı ve 
Genel Kurmay 

Savunma 
Bakanlığı ve 
Genel Kurmay 

Savunma 
Bakanlığı, 
ancak DıĢiĢleri 
Bakanlığı 
tarafından 
akredite edilir 

SA Savunma 
Bakanlığı 
içinde hangi 
daireye rapor 
verir? 

Savunma 
BaĢkanı, 
Güvenlik 
Politikası ve 
Savunma 
Direktörlüğü, 
AtaĢe Dairesi 

Uluslararası 
ĠliĢkilerdenve 
Askeri 
Ġstihbarattan 
Sorumlu 
Genelkurmay 
BaĢkan 
Yardımcısı 

Her türlü rapor 
önce 
büyükelçiye 
gönderilir, 
ardından diğer 
makamlara 
iletilir 

Bir adayın ilk 
savunma 
ataĢeliği 
görevinden 
önce kariyer 
durumu 
nedir? 

Savunma 
Bakanlığı‟nda 
ya da üst 
komutada 
görevli, 
yarbaydan 
tuğgenerale 
kadar olan 
rütbeler 

Genelkurmay 
ya da ülke içi 
istihbarat 
tecrübesine 
sahip, 
yarbaydan 
tümgenerale 
kadar olan 
rütbeler 

Kıdemli 
yarbaydan 
tuğgenerale 
kadar olan 
rütbeler 

SA ne kadar 
süre ile 
atanır? 

4 yıl, 2 yıl daha 
uzatılabilir; 
uzatmalar yeni 
ataĢe 
bulunamaması 
durumunda ya 
da acil 
durumlarda 
gerçekleĢir 

 
 
3 yıl 

 
 
3 yıl 

SA ne tür bir 
eğitim alır? 

Henüz standart 
bir eğitim 
yoktur, ancak 
yakında 1 yıl 
lisan ve 6 ay 
güvenlik 
politikası 
eğitimini içeren 
yeni bir kurs 
baĢlayacaktır 

Dil yetkinlik 
kursu; 3 aylık 
güvenlik 
politikası 
kursu; eĢler 
için 1 haftalık 
sosyal protokol 
kursu 

Dil kursunu 
takiben 5–6 
aylık savunma 
ataĢeliği kursu 

f.Savunma AtaĢelerinin Eğitimleri 

GeliĢmiĢ ülkeler savunma ataĢelerinin eğitimine büyük önem 

vermektedirler. AtaĢelerin eğitimi genellikle birkaç aydan baĢlayıp bir yıla 
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kadar sürebilen uzmanlaĢmıĢ dil eğitimi, istihbarat, protokol, silahlı 

kuvvetlerin yapısı, silah kontrolü, silah ihracat kontrolü ve uzmanlaĢmıĢ 

bilgisayar eğitimlerini içeren savunma ve güvenlik konularında eğitim ve 

görev yapılacak ülkeye uyum sağlayabilmek için kültürel eğitimlerden oluĢur. 

Kültürel eğitimlere Fransa, Ġsviçre gibi bazı ülkelerde savunma ataĢesinin eĢi 

ve diğer aile fertleri de bu eğitime katılmaktadır. Türkiye‟de de ataĢe eĢlerine 

yönelik kurs mevcuttur. 

Yerel dil seviyesi evsahibi ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermektedir 

çünkü ülkenin silahlı kuvvetleri ile etkin iliĢkiler kurmak için bazen yerel dili 

minimum düzeyde bilmek (ve ileri düzeyde Ġngilizce bilmek) yeterli olurken 

bazen yerel dile anadile yakın derecede hâkim olmak 

gerekebilmektedir.Savunma ataĢesi görevlendirildiği ülkeye yerleĢtikten 

sonra genelde dil eğitimini devam ettirme Ģansına sahiptir. Ayrıca evsahibi 

ülkenin savunma makamları ile yapılan düzenli toplantılar ve yıllık savunma 

ataĢesi konferansları yoluyla da baĢka eğitim imkânları oluĢabilir. (Defence 

Attaches [web],2015). 

Geleneksel olarak Savunma AtaĢelerinin eğitimi sadece ulusal 

düzeyde gerçekleĢtirilmektedir. Ancak son yıllarda bazı çok taraflı eğitim 

programları da ortaya çıkmıĢtır. Bunların bir örneği Cenevre Güvenlik 

Politikası Merkezi tarafından yürütülen yıllık Savunma AtaĢesi Eğitim 

Modülü‟dür. Dört günlük bu eğitim yirmiden fazla ülkenin savunma ataĢelerini 

bir araya getirmektedir(Defence Attaches [web],2015). 

g.ABD‟ de Savunma AtaĢelerine Verilen Önem 

Savunma ataĢeliği ABD‟nin ulusal çıkarlarını desteklemek konusunda 

hayati öneme sahip bir rol oynamaktadır. ABD‟nin savunma ataĢesi sistemi 

sistemi dünyanın en büyüğüdür ve bu sistem dâhilinde 135 elçilikte yüzlerce 

ataĢe görev yapmaktadır (Defence Attaches [web],2015). Özellikle askeri bir 

kriz çıkma ihtimali durumunda savunma ataĢeleri çoğunlukla olayın 

merkezinde yer alarak krizlerin çözümüne büyük katkılar sağlamaktadır. 

Savunma ataĢeleri bulundukları görev itibarıyla kiĢisel olarak da büyük 

kazanımlara sahip olabilmektedir (The Defense Attache System,[web],2015). 
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Soğuk SavaĢın sona ermesiyle birlikte ulus devletler ve baĢarılı 

olmayan hükümetler tarafından ABD‟nin diplomatik misyonuna karĢı 

çıkılmaya baĢlanmıĢtır. Amerikan karĢıtlığı ve radikal hareketler yükseliĢe 

geçmiĢ, hatta bazı geleneksel ittifaklar bile güvenilmez hale gelmeye 

baĢlamıĢtır. ABD‟nin askeri varlığı birçok bölgede azalmıĢ böylece ABD 

politikalarını herhangi bir kriz oluĢturmadan uygun Ģekilde kabul ettirecek 

çözüm yolları önemli hale gelmiĢtir. ABD, Sovyetler Birliği‟nin dağılmasıyla 

birlikte bu birliğin topraklarında yeni kurulan devletlerde 14 yeni büyükelçilik 

açmıĢtır. Uzun yıllar Sovyet rejiminin baskısı altında bulunan ve yeni 

bağımsızlıklarını elde eden bu Avrasya devletlerinin her biri ulus 

bütünlüklerine ve kültürel kimliklerine kavuĢmuĢlardır ve kendi ana dillerini de 

yeniden keĢfetmiĢlerdir (Shea,2005:51). 

Muharip komutanlar büyükelçiliklerde daha ağır sorumluluklar ve 

daha yoğun diplomatik görevlerde yer almaya baĢlamıĢtır. Demir perdenin 

kalkmasından on yıl kadar önce Savunma Bakanlığının güvenlikle ilgili olarak 

ataĢe kadroları ve askeri diplomatik misyonları yeterli seviyede hazırlığa 

sahip değildir. Diplomatik-askeri görevleri desteklemek için farklı 

büyüklüklerde ve farklı kuruluĢlara Orta Asya ve Kafkaslardaki 14 askeri 

ataĢelik merkezi Moskova‟da konuĢlu bulunan bir generale bağlanmıĢtır. 

Genellikle sayıları 5-10 arasında değiĢen ataĢeler muharip komutanlıklarda 

görev yapan ve kendiside aynı zamanda ataĢe olan bir generale bağlı olarak 

çalıĢır. Savunma Bakanlığı tarafından Savunma AtaĢeliklerine kalıcı atamalar 

yapılmıĢtır. Savunma ataĢeleri büyükelçilerle, muharip komutanlarla, 

Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ofisiyle, müĢterek komutanlıklarla ve 

Ulusal Ġstihbarat Ajansıyla kompleks bir emir-komuta iliĢkisi 

yürütmektedir(Shea,2005:49-52). Erkeklerin yanı sıra bayanlarda savunma 

ataĢeliği görevlerinde bulunabilmektedir. 

ABD Yabancı Alan Subayları (FAO): Bir veya daha fazla dil ve 

kültür ile ilgili ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olan askerlerdir. Yabancı 

Alan Subayları dil tazminatı alırlar ve yüksek lisans yapabilme olanağını 

kazanırlar. Yabancı ülkelerde ataĢe ve büyükelçilik güvenlik subayı olarak 

görev yapabilirler (Ġçer, 2014:138). 
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Amerikan ordusu, ülke sınırları dıĢında görev yapan askeri ataĢe, 

askeri danıĢman, insan istihbaratı vb. kritik görevler için Yabancı Alan 

Subaylığı (FAO) programları baĢlatmıĢtır (Mouton, 2011: 21-24) Yabancı 

Alan Subaylarının dünyanın herhangi bir bölgesi hakkında profesyonel 

manada sosyal, kültürel, askeri-politik konularda uzman olmaları ve uzman 

oldukları bölgede konuĢulan yabancı dili/dilleri üst düzeyde bilmeleri 

gerekmektedir. FAO programının temel amacı müĢterek harekât ortamında 

askeri-politik istihbarat ve diplomatik konularda görev yapabilecek düzeyde 

subaylar yetiĢtirmektir (McGinn, 2009: 135). FAO‟lar elçiliklerde savunma 

ataĢeleri ile birlikte görev alırlar ve ataĢe yardımcılığı yaparlar ve belli 

konularda danıĢmanlık hizmeti verirler. Kara Kuvvetleri ve Deniz Piyade 

Birlikleri‟nin açmıĢ oldukları ilave kadro görev yerlerinde de güvenlik subayı, 

istihbarat subayı gibi görevlerde bulunabilmektedirler. Ayrıca savunma 

ataĢeliği görevinde de bu subaylar yer almaktadır. (Swain, 2009: 11-13).  

FAO‟lar bulundukları kuvvet fark etmeksizin öncelikli olarak belirli 

askeri sınıflarda uzman olmalıdırlar. 1996 ile 2001 yılları arası FAO eğitimi 

almıĢ yaklaĢık 260 subay bulunmaktadır (Mouton, 2011: 22). 2001 yılında 

1.015 Kara Kuvvetleri, 149 Deniz Piyade Birlikleri mensubu FAO varken, 

2008 yılında bu rakam Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyade Birlikleri 

toplamı olmak üzere 1.600‟ün üzerine çıkmıĢtır (McGinn, 2009: 135). 2010 

yılı itibarıyla ise toplam FAO sayısı 1.940 olmuĢtur (Introduction to the 

Foreign Area Officer's Program [web], 2014). 

Yabancı Alan Subayı olmak isteyen personel minimum aĢağıdaki 

Ģartları yerine getirmek durumundadır: 

• Bölük komutanlığı seviyesinde ve en az yüzbaĢı rütbesinde 

olmak 

• En az sekiz senelik askeri tecrübe sahibi olmak  

• Çok gizli gizlilik dereceleri bilgilere eriĢebilme yetkisine sahip 

olmak veya bu nitelikte olabilmek 

• Lisans bitirme notunun 4 üzerinden en az 2,7 olması 
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•  Savunma Dil Yetenek Testi (DLAB)‟nden 95 ve üzeri not almıĢ 

olmak (The Foreign Area Officer's Program [web], 2014). 

FAO programına seçilen personel sonrasında 3-5 yıl arası eğitim 

görürler. Bu süre içinde yoğun yabancı dil eğitimi verilmektedir. BaĢlangıç 

yabancı dil eğitimleri 6-18 ay arası sürecek Ģekilde Savunma Dil 

Enstitüsünde (DLIFLC) verilmektedir. Diğer eğitimlerle birlikte o kiĢilerin 

hedef bölgede görev alabilmesi için yeterli kapasiteye ulaĢması amaçlanır 

(Mouton, 2011:21). 

FAO olabilmek için aday personel üç temel eğitim geçmiĢi olması 

zorundadır. Bu eğitimler Ģunlardır: 

• Lisans Üstü mezuniyeti, 

• Dil Eğitimi (Savunma dil okullarında), 

• Bölge Ġçi Eğitimleri (IRT) 

Lisansüstü mezuniyet alanı bölgesel çalıĢmalar ile ilgili olmalıdır. Dil 

eğitimleri genelde savunma dil okullarında verilmektedir. Bölge içi eğitimleri 

(IRT) FAO‟ların Amerika‟da aldıkları dil eğitimlerini ilk elden yerinde geliĢtirme 

fırsatı buldukları sürelerdir. IRT‟lerde personel ilgili olduğu ülkeye 

gönderilerek yerinde dil eğitimi almaktadır. Bu eğitimlerde süreler Kara 

Kuvvetleri için 12 ay, Hava Kuvvetleri için 6 ay, Deniz Kuvvetleri için 4 aydır 

(Introduction to the Foreign Area Officer's Program [web], 2014). 

Savunma AtaĢelik sisteminde yapılan reformlar (Defence Attaches 

[web],2015): 

 Ġkili iliĢkiler üzerine çalıĢan ataĢelerden çok taraflı askeri 

danıĢmanlara:Bazı ülkeler ikili iliĢkiler üzerine çalıĢan kadroları azaltmıĢ ve 

AB, BM, NATO veya kendi karargâhlarında görev yapan çok taraflı kadrolara 

ağırlık vermiĢlerdir. Bunun sebebi iĢbirliği ve bilgi alıĢveriĢinin ağırlıklı olarak 

bu platformlarda gerçekleĢmesidir. 
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GeliĢmiĢ dünyadan geliĢmekte olan dünyaya:Bazı ülkeler ağırlığı 

komĢu ülkelere yapılan geleneksel atamalardan yeni stratejik önem 

kazanmıĢ ülkelere yapılan atamalara kaydırmıĢlardır. Örneğin, AB ve NATO 

ülkelerinin orduları arasındaki güçlü bağlar, ülkelerin ikili iliĢkileri üzerinde 

çalıĢacak ataĢelere olan ihtiyacını büyük ölçüde azaltmıĢtır. Bu nedenle Batı 

Avrupa ülkeleri Ortadoğu, Afrika ve Asya‟da yeni savunma ataĢesi kadroları 

kurarken kendilerine komĢu ülkelerdeki kadroları lağvetmektedirler. 

 Ġkili akreditasyondan çok taraflı akreditasyona:Bazı ülkeler iki üç ayrı 

ülkede tek tek savunma ataĢeleri bulundurmaktan bir ataĢenin iki üç ülkeyle 

aynı anda ikili iliĢkileri yürüttüğü bir sisteme geçmiĢlerdir. Bu sistemde ataĢe 

bölgedeki ülkelerin birinde konumlanmıĢtır ve akredite olduğu diğer ülkeye 

veya ülkelere sık sık seyahat etmektedir. Benzer biçimde, bir ülkede iki ya da 

daha çok ataĢe bulunabilir ve aynı anda bölgedeki altı yedi ülke ile ikili iliĢkiler 

yürütebilirler. Her ne kadar bu yaklaĢımlar kısıtlı kaynakların etkin kullanımını 

ve bölge hakkında genel bir bilgi edinilmesini sağlamaktaysa da, savunma 

ataĢesinin ülkeye dair farkındalığını ve iliĢkilerini kısıtlayabilir. 

YerleĢik ataĢelerden gezgin ataĢelere:Bazı ülkeler yerleĢik ataĢelerin 

yerine birden fazla ülke ile ikili iliĢkileri yürüten gezgin ataĢeleri 

görevlendirmiĢlerdir. Aradaki fark, yerleĢik ataĢelerin bölgeye gönderilmesi, 

gezgin ataĢelerin ise kendi ülkelerinde görevlendirilmeleridir. Bu sistemin ana 

avantajı masrafların azaltılmasıdır. Ancak bu sistem, bölge hakkındaki 

farkındalığın eksik olması, derinliğine bağlantıların kurulamaması, kendi 

ülkesindeki ek görevleri nedeniyle ataĢenin her zaman ulaĢılabilir olmaması 

gibi pek çok dezavantaja sahiptir.  

Kalıcıdan geçiciye:Bazı ülkeler ataĢeleri evsahibi ülkelere kalıcı 

olarak atamaktan, acil durumlar hâsıl olduğunda, ihtiyaç bazında geçici 

olarak atamaya geçmiĢlerdir. Bu yaklaĢım da ataĢenin yerel Ģartları ve kiĢileri 

tanımasını zorlaĢtırmakta ve etkinliğini önemli ölçüde azaltabilmektedir. 

 

 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

DĠPLOMASĠDE YABANCI DĠLĠN ÖNEMĠ 

 

1.GENEL OLARAK YABANCI DĠLĠN ÖNEMĠ 

 

 “İkinci bir dil öğrenmek yeni bir düşünce sistemine yeni bir kavramlar 

alemine girmektir. Onu öğrenmekle kafamıza yeni bir disiplin koymuş 

oluyoruz. Nasıl ağaca yapılan bir aşı onun bütün hücrelerine işler ve 

uzviyetini ikinci bir uzviyetle zenginleştirir ve meyvasına yeni bir renk ve 

lezzet verirse, ikinci dil de dimağımızı tıpkı onun gibi yeni bir özsu ile 

doldurur, hayal gücümüze, düşüncemize, tahlil ve terkiplerde yeni bir yön 

verir; bilincimizi yeni bir ışıkla aydınlatır.” Sabahattin Eyüboğlu 

(Eyüboğlu1974:70) 

 

Ġnsanların bir arada yaĢamalarını mümkün kılan iletiĢim çeĢitli 

yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu iletiĢim yöntemlerinin baĢında ise dil 

gelmektedir. (Baykara, 2010:4) Dil, bireyler arasında anlaĢmayı sağlayan 

toplumsal bir sistemdir (Dilaçar, 1968:5) Ġnsanlar arasındaki iletiĢimin temel 

koĢulu olan ve insanı insan yapan özelliklerin baĢında yer alan dil bir 

anlaĢma ve uzlaĢma aracı olarak vazgeçilmez bir özelliktir.  

 

Farklı dil ve kültürlere sahip olan insanlar birbirleriyle olan iletiĢim 

gereksinimini karĢılamak için tarihten bugüne kadar farklı dilleri öğrenme 

çabası içinde olmuĢlardır. Ġnsanın farklı kiĢi ve kurumlarla iletiĢimi, yaĢamının 

bir parçası haline gelmiĢ ve bu iletiĢimin kurulması için farklı dillerin kullanımı 

zorunlu hale gelmiĢtir.(Erol ve Solak, 2013:27) 

  

Teknolojik, sosyal ve kültürel alanlardaki gözle görülür hızlı geliĢmeler 

dünya üzerinde birbirlerinden kopuk halde yaĢayan toplumları iletiĢim 

imkânları sayesinde birbirine oldukça yakınlaĢtırmıĢtır ve dünyanın her 
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köĢesi artık çok daha kolay ulaĢılabilir bir hale gelmiĢtir. Teknolojinin 

kazandırdığı bu yakınlaĢmanın neticesinde insanların birbirleriyle sürekli 

iletiĢim halinde bulunmaları kaçınılmaz olmuĢtur. Ġnsanların bir arada barıĢ 

içerisinde yaĢayabilmeleri için birbirlerini tanımaya ve anlamaya ihtiyaçları 

vardır ve bugün bu ihtiyaç geçmiĢ dönemlere nazaran çok daha fazladır. Bu 

ihtiyacı karĢılamak için farklı toplulukların birbirleriyle sağlıklı iletiĢim kurması 

gereklidir. 

 

KüreselleĢme bağlamında giderek küçülen dünyada farklı toplumlar 

arasında iletiĢim çok önemli hale gelmiĢtir (ArıbaĢ ve Tok, 2008:205). 

Günümüzde, iletiĢim çok yönlü ve farklı Ģekillerde gerçekleĢebilmektedir. 

Yabancı dil bilmek baĢka uluslarla iletiĢim kurmada Ģüphesiz önemli bir yere 

sahiptir.  

 

Ġnsanların kendi dillerini, kültürlerini bildikleri kadar, farklı yabancı 

dilleri ve kültürleri de bilmeleri ve böylelikle iletiĢim kurmaları dünyada 

yaĢanan birbirini anlamama ve tanımamadan kaynaklı pek çok 

olumsuzlukların önüne geçebilecek güzel bir araçtır. 

 

 Yabancı dil bilmek ve o dille konuĢabilmek yeni bir dünyaya açılan bir 

iletiĢim kapısı olarak görülmüĢtür. "Yabancı dil öğrenmek, bir dünyayı, 

yabancı bir kültürü de anlamak demektir" (BölükbaĢ ve Keskin, 2010: 228). 

Bugün her düzeyde ve meslekte yabancı dil bilip, farklı kültürleri tanıyan 

insanlara Ģiddetle ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karĢılanması ise yabancı dil 

eğitiminin sistemli Ģekilde ele alınıp baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebildiği bir 

eğitim sistemi ile mümkün olabilir (Alpay,M. vd,1995:4). 

a. Yabancı dil bilmenin bireyler için faydaları 

Bir yabancı dil bilmenin, bireyin sosyal zekâsının geliĢiminden, iletiĢim 

yetisinin artmasına; özgüven sahibi olmasından farklı kültürlere karĢı 

toleranslı olmasına kadar pek çok alanda fayda sağladığı bilimsel 

çalıĢmalarla kanıtlamıĢtır. Ayrıca yabancı dil bilmenin bireyin kiĢiliğine olan 

katkısı yadsınamaz derecededir(Bildiriler, 2007:375). 
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 Genel olarak yabancı dil bilmenin bireyler için faydası değiĢik 

kaynaklardan derlenerek aĢağıda maddeler halinde sıralanmıĢtır: 

 

 Yeni insanlarla tanıĢmak ve yaĢam boyu dostluklar 

geliĢtirmek 

 Yeni kültürler keĢfetmek 

 Farklı ülkelerde çalıĢma ve yaĢama imkânına sahip 

olmak 

 Daha kolay iĢ bulabilmek 

 Beyin gücünü geliĢtirmek 

 Karar verme yeteneğini geliĢtirmek 

 Kendinize olan özgüveni geliĢtirmek 

 Ġnsanları etkilemek(Ten Amazing Reasons Why You 

Should Learn a Foreign Language [web],2015) 

 Yabancı diller kiĢinin dünya görüĢünü geniĢletir ve 

kültürler arasındaki birbirini tanımamadan kaynaklanan güvensizlik ve 

korku gibi engellerin ortadan kaldırılmasına yol açar. 

 Uluslararası seyahat bir yabancı dil bilmenin yoluyla 

daha kolay ve daha keyifli yapılır. 

 Bir yabancı dili çalıĢma, kiĢinin kendi anadil bilgisini de 

geliĢtirir. 

 Yabancı dil farklı toplumlara karĢı daha pozitif bir bakıĢ 

açısı kazandırır ve ön yargıları azaltır. 

 Analitik düĢünme ve problem çözme yeteneği yabancı dil 

öğrenen bireylerde daha geliĢmiĢtir. 

 ĠĢ dünyasında yabancı dil bilmek her zaman avantajlıdır. 

 Yaratıcılık yabancı dil öğrenmekle geliĢir. 

 Yabancı dil öğrenimini, dinleme becerisini ve hafızayı 

geliĢtirir. (Twenty-five Reasons to Study Foreign Languages 

[web],2015) 

Ayrıca Kanada‟nın Toronto Ģehrindeki York Üniversitesinde psikoloji 

araĢtırmalarını yapan doktorEllen Bialystok, gerçekleĢtirdiği bilimsel 

http://www.yorku.ca/coglab/
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deneylerle iki dil bilen insanlarda tek dil bilenlere göre yaĢlanmadan kaynaklı 

bunama ve Alzheimer hastalıklarının daha geç görüldüğünü ortaya 

koymuĢtur. (Bialystok E, 2004:298;) 

 

Yine Ġskoçya‟nın Edinburgh Üniversitesi ve Hindistan‟daki Nizam Tıp 

Bilimleri Enstitüsü bilim adamlarının ortak olarak yaptıkları araĢtırma 

sonuçlarına göre, iki dil konuĢanlarda bunamanın tek dil konuĢanlardan 4,5 

yıl daha geç ortaya çıktığı görülmüĢtür. 

 

AraĢtırmaya katılan bilim insanlarından Suvarna Alladi, iki dil 

konuĢmanın beyindeki yönetsel fonksiyonların ve dikkat idaresinin daha fazla 

geliĢmesini sağladığını, dolayısıyla erken bunama riskini azalttığını 

belirtmiĢtir.(Bunamayı geciktiriyor[web],2015)) 

 

Kentucky Üniversitesi Tıp Fakültesi nörologlarından Brian Gold‟un 

yaptığı araĢtırmada yukarıda bahsedilen çalıĢmaları destekler niteliktedir. 

AraĢtırmaya göre birden fazla dil bilenlerin zihin faaliyetlerinin çok daha aktif 

olduğu ve birden fazla dil bilen yaĢlılarda, Alzheimer gibi beyin hücrelerinin 

ölmesinin yol açtığı sağlık sorunlarının daha az ortaya çıktığı belirtilmiĢtir. 

 

Beyin faaliyetlerini incelemek için beyin görüntüleme yönteminden 

yararlanılarak yapılan araĢtırma üç farklı grup üzerinde yapılmıĢtır. Birinci 

grupta birden fazla dil bilen yaĢlılar, ikincide sadece anadillerini konuĢan 

yaĢlılar, üçüncü gruptaysa genç yetiĢkinler incelenmiĢ ve her gruptaki 

kiĢilerin, deney sırasında beyinlerinin ön tarafındaki faaliyetlerin nasıl geliĢtiği 

ortaya çıkarılmıĢtır.Brian Gold, birden fazla dil bilen yaĢlıların beyinlerinin 

neredeyse genç yetiĢkinler kadar iyi çalıĢtığını ve dil bilmeyenlere göre çok 

daha iyi durumda ve yaĢam boyu depoladıkları bilgilerin zihinsel faaliyetlerini 

daha iyi yapmalarını, beyinlerinin daha organize çalıĢmasını sağladığını 

gördüklerini belirtmiĢtir. (Birden fazla dil bilenlerde bunama gibi sorunlar daha 

az görülüyor[web],2015) 

 

Yabancı dil bilmenin dinleme yeteneğini geliĢtirdiği de ortaya çıkmıĢtır. 



 71 

Northwestern Üniversitesi'nde yapılan bir çalıĢmayla iki dilli bireylerin 

rahatsız edici sesler ortasında yapılan bir konuĢmada konuĢmacının sesini 

bir dil bilenlere göre daha iyi ayırt edebildikleri ortaya konmuĢtur. 

(Bilingualism Fine-Tunes Hearing, Enhances Attention [web],2015)  

 

Yabancı dil bilmenin faydalarını bir kenara koyacak olursak, dil 

herĢeyden önce zenginliktir; insanlığın ortak zenginliğidir. Dilbilimciler iki ya 

da çok dilli insanların tek dil konuĢanlara kıyasla daha yüksek entelektüel 

düzeye sahip olduklarını, Farklı sözcükleri depolamanın, akılda tutmanın ve 

ayrıĢtırarak telaffuz etmenin beyni daha iyi çalıĢtırdığını belirtmiĢlerdir. Tek dil 

bilenlerde diğerlerini anlama kapasitesi daha sınırlı olduğundan olumsuz 

hatta saldırgan tepki gösterme yatkınlığı daha fazla olduğu; çok dillilerde ise 

daha geniĢ bir algılama ve öğrenme kapasitesi oluĢtuğundan dolayı yeniliğe 

ve değiĢime daha açık ve uyumlu oldukları gözlemlenmektedir. (Yabancı Dil 

Öğrenelim[web],2015) 

b. Yabancı dil zorunlu bir ihtiyaç 

KüreselleĢen dünyada içinde bulunulan yüzyıl bir bilgi çağıdır. 

Uluslararası ve bireyler arası iliĢkiler her alanda giderek artmaktadır. Ülkeler 

ve toplumlar arasında yazılı ve sözlü iletiĢim kurmak, kültürlerarası transferler 

gerçekleĢtirmek, ticaret, ekonomi, askeri ve diğer alanlarda etkileĢimde 

bulunmak gibi pek çok etken yabancı dil öğretimini günümüzde zorunlu 

kılmaktadır. (Bildiriler,2007:61) 

 

         Bilgi çağını ve küreselleĢme olgusunu yaĢamakta olan dünyada iletiĢim 

araçlarının gittikçe artan bir hızla geliĢmesi, milletler arasındaki siyaset, 

ekonomi ve turizm alanlarındaki alıĢveriĢlerin yoğunlaĢması, yabancı dilin 

geniĢ kitlelere yayılması konusundaki gerekliliği daha belirgin hale getirmiĢ ve 

yabancı dil öğrenimine olan isteği artırmıĢtır (Demirel, 1990:23). Günümüz 

dünyasında çok dillilik özendirilmektedir. Bugün yabancı dil öğretimine karĢı 

olan ilgi ve tutumlarda pozitif yönde bir geliĢme söz konusu hale gelmiĢtir.  

Yabancı dil öğretimi, tarihsel serüveni boyunca bugünkü kadar araĢtırılma ve 
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ders olarak okutulma seviyesine hiçbir zaman ulaĢamamıĢtır. (Baykara, 

2010:17) 

 

Ayrıca gittikçe artan uluslararası iliĢkiler, ulusların kendi ana dilleriyle 

iletiĢim sağlamaları için yeterli olmamakta ve bu nedenle diğer ülkelerin 

dillerini öğrenme gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Özellikle kiĢilerin sadece bir 

yabancı dil bilmeleri değil, herhangi bir alanda uzmanlaĢmıĢ olanların 

yabancı dille de donatılmıĢ olmaları onları aranılan kiĢiler haline getirmiĢtir.        

 

Bilgi ve teknoloji çağının gerisinde kalmamak için tedbirler almak 

gerekmektedir. Bu tedbirlerin baĢında ise, yabancı dil öğretiminin 

yaygınlaĢtırılması gelmektedir. Hatta bir yabancı dil öğrenmek yeterli 

olmamakta, ikinci veya üçüncü dillerin öğrenimi gündeme gelmektedir. 

Yabancı dil öğrenimine ihtiyaç yoğun biçimde olunca, yabancı dil öğretimi de 

kalitesini arttırmak durumundadır. Farklı bir ülke deneyimi beraberinde 

kültürlerin de paylaĢımını getirdiği için yabancı dil öğretimine kültürel öğeleri 

eklemek kaçınılmaz bir hal almaktadır (Baykara, 2010:19).  

 

KüreselleĢmiĢ dünyada kültürel farklılaĢmadan dolayı ortaya çıkan 

problemler, farklı kültürlerin birbirine üstünlük sağlama yarıĢına girmesi, ya 

da bir problem olarak görülmesiyle çözülemez (Baykara, 2010:2). Bu 

bağlamda, dünya kültürlerinin aralarındaki etkileĢimi tanıtma ve yaĢatmada 

ihtiyaç duyacağı yegâne yapı farklı kültürleri tanıma ve iletiĢim kurma 

olacaktır. Bunun için yabancı dillerin öğrenimini ciddi bir politika uygulayarak 

ele almak gerekmektedir. 

c. Türkiye‟de Yabancı Dil Öğretim Durumu 

Türkiye'de yabancı dil öğretim durumuna geçmeden önce Türkler de 

yabancı dil öğretiminintarihçesine kısaca değinmek gerekmektedir.  

 

Türklerde yabancı dil öğretimi oldukça eskilere dayanan bir konudur. 

Tarih boyunca Türkler, çok uluslu imparatorluklar kurmuĢlardır ve kurdukları 

bu imparatorlukların yönetiminde soy, din, dil ayrılığı gözetmemiĢ, böylece 
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çok uluslu, içiĢlerinde bir ölçüde özgürlük tanıyan, merkezi bir topluluk 

yönetimi ile çok dilli iç ve dıĢ iliĢkiler sergilemiĢlerdir. Örneğin Hunlarda siyasi 

iliĢkileri yürüten dıĢiĢleri dairesinde çeĢitli dilleri konuĢan ve yazan kalabalık 

bir kurulun çalıĢtığı ve Atilla‟nın sarayında(434-453) Türk, Got ve Latin 

dillerinin aynı ölçüde konuĢulduğu bilinmektedir(Demircan,1988:12). 

 

 Türklerin yerleĢik yaĢama geçmeleri ve Ġslamiyet'i kabul ederek 

Anadolu'ya yerleĢmeleri ile baĢlayan dönemde Farsça ve Arapça Türkler 'in 

kullandıkları ilk yabancı diller olmuĢlardır.   

 

Selçuklular döneminde bilim dili olarak Arapça, resmî dil ve edebiyat 

dili olarak da Farsça kullanılmıĢtır. Türkçeden ise sadece sarayda ve orduda 

iletiĢim / konuĢma dili olarak yararlanılmıĢtır. (Biçer, 2012:119) Büyük 

Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletleri zamanında cihan devleti olma hedefi 

güdülmesinden dolayı Türkçeye fazla önem verilmemiĢtir. Farsça ve Arapça 

ön plana çıkarılmıĢ saray tarafından üstün tutulmuĢtur (Yavuz, 1983: 10). Bu 

dönemde halk, medreselerde Arapça ve Farsça tahsil görmüĢ ve yine bu 

dillerle ilim ve edebiyat yapılan yerlerde bulunmuĢlardır (Ercilasun, 2007: 

433). 

 

Osmanlı döneminde ise imparatorluğun eğitim-öğretim kurumu olan 

medreselerde Arapça hem kullanılan kaynakların dili hem de yaygın öğretim 

dili olarak öne çıkmıĢtır. 

 

Osmanlı Ġmparatorluğu fethettiği yerlerde gerek ticari gerekse siyasi 

konularda iletiĢim açısından sorunlar yaĢamaya baĢlayınca yabancı dile 

önem vermeye baĢlamıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda 18. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren reformlar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Yabancı dil öğretiminin 

okul programlarına girmesi de ilk kez bu dönemde gerçekleĢmiĢ ve öğretilen 

ilk Batılı dil, Fransa ile yakın iliĢkiler kurulmasının etkisiyle Fransızca 

olmuĢtur(Demirkan, 2008:5). 

 

1863 yılında Robert Koleji‟nin açılmasıyla ikinci yabancı dil olarak 

Ġngilizce öğretilmeye baĢlanmıĢtır; daha sonra Almancaya ilgi gösterilmeye 
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baĢlanmıĢtır. Osmanlı devleti döneminde, yaygın olarak öğretilen ilk yabancı 

dil olan Fransızca, tüm XIX. yüzyıl boyunca moda olma özelliğini sürdürmüĢ 

ve Fransızca öğrensin diye gençler Fransa‟ya gönderilmiĢtir (Atadere, 

2012:40). 

 

Türkiye‟deki yabancı dil öğretimi, Osmanlı Devleti‟nin uzun süren 

Arapça ve Farsçaya olan yatkınlık dönemlerinden sonra, 430 sayılı ve 3 Mart 

1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat yani öğretimin birleĢtirilmesi kanununun 

çıkmasıyla Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun eğitim kurumlarının çoğunda uzun 

süre yabancı dil olarak öğretilen Arapça ve Farsça yerine Batı dillerinden 

Almanca, Fransızca ve Ġngilizce yabancı dil olarak okul programlarına 

konulmuĢtur ve batı dilleri geliĢim sürecine baĢlamıĢtır.  

 

Türk eğitim sistemindeki köklü değiĢiklikler ve Latin harflerinin 

kabulünün ardından yabancı dil olarak batı dillerinin tercih edildiği 

görülmektedir (Baykara, 2010:21). Bunda cumhuriyetin ilan edilmesiyle 

birlikte hedeflenen çağdaĢ ve demokratik medeniyetler seviyesine ulaĢmak 

istenmesi ve her yönden geliĢmiĢ olan Avrupalı devletlerin örnek alınması 

etkili olmuĢtur. Bu kanunla tüm ülke çapındaki eğitim faaliyetleri tek bir çatı 

altında birleĢtirilmiĢtir. Özellikle yabancıların açtıkları yabancı dille eğitim 

yapan okullar devletin sıkı kontrolü altına girmiĢtir. Yabancıların açtıkları 

yabancı dille öğretim yapan özel yabancı okullar kapatılmamıĢ ama yeni 

okullar açmalarına izin verilmemiĢtir.‟‟(Doğan ,1996:13). 

 

Bu dönemde Farsça tamamen kaldırılmıĢtır. Arapçaya sadece dini 

eğitim veren Ġmam Hatip Liselerinin programlarında yer verilmiĢtir. 

Üniversitelerde Ġngilizce, Almanca, Fransızca bölümleri açılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu tarihe kadar uzun yıllar Fransızcanın popüler olduğu 

Türkiye‟de Almanca ve Ġngilizce popüler olmaya baĢlamıĢtır (Demirkan, 

2008:10). Özellikle 1980‟den sonra uluslararası ticaret, teknolojik ve bilimsel 

geliĢmeleri yakından takip edebilme, küresel rekabet ve uluslararası politik 

sisteme adapte olma gibi sebepler sonucu ABD ile ilerleyen iliĢkiler Ġngilizce 

öğretimini öne çıkarmıĢtır (Küçükoğlu, 2013:1091). 
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Tablo- 6:Türkiye‟de dönemlere göre yabancı dillerin öncelik sıralaması 
(Demircan, 1988:116) 

 

Öncelik 

Sırası 

1773-1923 1923-1950 1950-1980 1980 sonrası 

1 Arapça  Fransızca Ġngilizce Ġngilizce 

2 Farsça Ġngilizce Fransızca Almanca 

3 Fransızca Almanca Almanca Fransızca 

 

1983 yılında kabul edilen 14-10- 1083 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil 

Eğitim ve Öğretim Kanunu ise Türkiye‟deki yabancı dil öğretiminin temellerini 

atmıĢtır. Bu kanununun amacı eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak 

yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı 

esasları düzenlemektir. Bu kanuna göre ilk, orta ve yaygın eğitim 

kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

dersleri ve Türk Kültürü ile ilgili diğer dersler yabancı dille okutulamaz ve 

öğretilemez. Öğrencilere, eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle ilgili 

araĢtırma görevleri ve ödevler, Türkçe‟den baĢka hiçbir dille yaptırılamaz. Ġlk 

ve orta öğrenim kurumlarında öğretilecek yabancı dil konusunda MEB karar 

alır. Türkiye‟deki eğitim ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Milli Güvenlik 

Kurulunun görüĢü alınarak Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilir (Parlak, 

2008:14-15). 

 

Tablo-7:Cumhuriyet sonrasında okutulan yabancı diller(Demircan, 
1988:92; Demir, 2007) 

 

 1924 
 

1927 1935 1941 1950 1960 1970 1980 1990 2000- 
… 

Almanca  
 

+ + + + + + + + + + 

Fransızca + + + + + + + + + + 

Ġngilizce + + + + + + + + + + 

Ġtalyanca + + + + + + + + + + 

Latince - - - + + - - - - - 

Arapça + + - - + + + + + + 

Farsça - - - - + + - - - - 
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Devlet yabancı dil eğitimini kaliteli hale getirmek için 1980‟li yılların 

ortasında tüm Türkiye çapında yabancı dilde eğitim yapacak “Anadolu Lisesi” 

adıyla yeni liseler açmaya baĢlamıĢtır. Bu okullarda normal liselerden farklı 

olarak bazı dersler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) Ġngilizce diliyle 

verilmiĢtir. Türk eğitim sisteminde Anadolu Liselerinin yanında süper liseler 

adı altında okullar açılmıĢtır. Zamanla Süper Liseler kapatılmıĢ ve yerlerini 

Anadolu Liselerine bırakmıĢlardır. Anadolu liselerinde yabancı dil öğretim 

programı da değiĢmiĢ ve liselerin dört yıla çıkarılmasıyla yabancı dil öğretimi 

dört yıla yayılmıĢtır. 

 

Türkiye‟de ortaöğretim düzeyinde baĢlanan yabancı dil eğitimi, 

zamanla devlet okullarında ilköğretim düzeyine çekilmiĢ, özel okullarda ise 

anaokulu hatta kreĢ yaĢına kadar indirilmiĢtir. Türkiye‟de erken yaĢta yabancı 

dil eğitimine geçiĢin yolunu açan kapı; 1997-1998 öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konulan “Sekiz Yıllık Kesintisiz Eğitim Yasası”dır (Atadere, 

2012:iii). Bugün yabancı dil öğretimi örgün eğitim kurumlarında zorunlu 

olarak yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi ilköğretimin 4. sınıfında 

baĢlamakta lise son sınıfa kadar sürmektedir(Ertural, 2008: 40).Bugün 

öğretilen yabancı dillere baktığımızda; Ġngilizce ağırlığını devam ettirmektedir. 

Daha sonra Almanca ve Fransızca gelmektedir. Tarih ve Türk Dili 

bölümlerinin bulunduğu ilgili fakültelerde Arapça, Farsça ve Osmanlıca 

öğretilmektedir. Çok az sayıda da olsa Ġtalyanca, Rusça, Japonca ve eski 

diller de öğretilmektedir. Ülkemizde yabancı dil öğretimine verilen önem gün 

geçtikçe artmaktadır (Demirkan, 2008:3). 

 

Dünyadaki geliĢmelerle birlikte Türkiye‟de de sistem açısından 

değiĢikliklere gidilmiĢ olmakla beraber, yabancı dil bilmenin, öğrenmenin 

değeri ve yeri her dönemde korunmuĢ ve önemi artarak anlaĢılmaya devam 

etmiĢtir. Eğitim sisteminin, AB ülkelerinin eğitim sistemi ve standartlarına 

uyumunu sağlamak amacıyla; MEB bünyesinde, Avrupa Birliği Masası 

oluĢturulmuĢtur.Avrupa Birliği Masası tarafından; Avrupa Birliği Eğitim 

Politikası, AB ülkeleri eğitim sistemlerinin örgüt ve yönetim yapısı, 

yükseköğretime geçiĢ ve Öğretmen YetiĢtirme Modelleri, Fransa, Ġngiltere ve 

Almanyaeğitim sistemleri ile bazı özellikleri nedeniyle Japon eğitim sistemleri 
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konularında yapılan çalıĢmalar, ayrı ayrı rapor haline getirilmiĢtir (Tok ve 

ArıbaĢ, 2008:208). Tüm bunlara rağmen Türk Eğitim sistemine Tanzimat 

döneminde giren ve bugüne dek değiĢik evrelerden geçen yabancı dil 

öğretme çabaları, hem ilkesel, hem de uygulama açısından hala sağlam 

temellere oturtulamamıĢtır (Soner, 2007:402). 

 

 Zaman içerisinde farklı eğitim politikaları, farklı yabancı dil öğretim 

metotları izlenmiĢ, reformlar yapılmıĢtır ama bu yeniliklerin sonucunda 

öğrencilerden beklenen yabancı dil seviyesine ulaĢılamamıĢtır (Çelebi, 

2006:288). Yabancı dil öğretiminde bir türlü arzulanan sonuca ulaĢılamadığı 

gerçeğini herkes kabul etmektedir. Devlet okullarında baĢarılı bir Ģekilde 

uygulanamayan yabancı dil öğretimi; özel okullar ve dil kursları sayesinde bir 

nebze de olsa baĢarıyla uygulanarak yabancı dili iyi Ģekilde 

öğrenenöğrenciler yetiĢtirilmiĢtir. 

 

Türkiye‟de Yükseköğretim Kurulu‟nun (YÖK) talimatıyla Öğrenci 

Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilkbahar ve sonbahar 

dönemleri olmak üzere her yıl iki defa gerçekleĢtirilen Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS), merkezi ve önemli bir sınavdır.100 puan 

üzerinden yapılan yabancı dil sınav sonuçlarına göre puan ortalaması, 

oldukça düĢüktür. Özellikle en yaygın dil olan Ġngilizce de 2013, 2014 ve 

2015 yılı ilkbahar dönemi sonuçlarına göre ortalama 30-35 puan arasındadır. 

2013 ve 2014 Sonbahar dönemi sonuçlarına baktığımızda ortalama 2013 yılı 

için 36 puan, 2014 yılı içinse 41 puan olarak görülmektedir ve maalesef her 

iki dönemde yapılan sınavlarda ortalamalar 50 puanın altındadır. Ġngilizceden 

sonra en yaygın dil olan Almancada, ilkbahar ve sonbahar döneminde 

yapılan sınavlarda 35-40 puan arası not ortalamasıyla 50 puanın altında 

olmakla birlikte Ġngilizceden 4-5 puan kadar yüksektir. Fransızcada ise not 

ortalamaları 45-50 puan aralığında biraz daha yükselmekle beraber yine 50 

puanın altında kaldığı görülmektedir. Ayrıca sınava giren sayısının 100 

kiĢinin altında olduğu Macarca, Portekizce, Sırpça gibi dillerde sınav 

ortalamalarının 50 puanın üstüne çıktığı görülmektedir. Bu dillerin ortalama 

puanlarının en yaygın öğretimi yapılan dil olan Ġngilizceden yüksek 

çıkmasının sebebi, bu dilleri genellikle iyi bilen az sayıda kiĢinin sınava 
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girmesi olduğu yönünde değerlendirilebilir. Yapılan YDS sınav ortalamalarına 

bakarak kesin bir sonuç elde etmek mümkün olmasa da yine de Türkiye‟de 

yabancı dil öğretim durumunun yetersiz olduğuna dair bir genel bir fikir elde 

edinilebilmektedir. 

 

Tablo-8:2013, 2014 ve 2015 Yılları YDS Ġlkbahar Dönemi Sonuçlarına 
ĠliĢkin Sayısal Bilgiler 

 
Uygulanan 
Testler 

Not Ortalaması  
 

Sınava Giren 
Aday Sayısı 

Yıl 2013 
Yılı 

2014 
Yılı 

2015 
Yılı 

2013 
 Yılı 
 

2014 
 Yılı 

2015 Yılı 

ALMANCA 36,864 34,762 37,071 3.367 2.558 2.339 
ARAPÇA 29,788 33,507 34,350 3.730 4.081 4.849 
BULGARCA 59,750 58,924 59,298 220 304 262 

ÇĠNCE 40,050 - 36,624 47 53 39 

DANĠMARKACA 60,000 - 47,875 4 4 4 

ERMENĠCE 31,022 - 33,935 23 28 23 

FARSÇA 41,909 43,880 38,268 254 576 755 

FRANSIZCA 46,126 45,131 46,333 1.903 1.687 1.497 

GÜRCÜCE 37,675 - 43,936 40 59 39 

HOLLANDACA 51,696 - 63,750 23 24 34 

ĠNGĠLĠZCE 30,461 31,629 34,071 289.219 273.993 223.888 

ĠSPANYOLCA 37,072 34,642 34,703 348 428 454 

ĠTALYANCA 40,719 40,471 41,757 171 191 218 

JAPONCA 49,969 - 43,639 16 26 18 

KORECE  37,083 - 43,420 6 8 25 

LEHÇE 29,167 - 36,667 6 8 9 

MACARCA 47,000 - 72,875 4 3 4 

PORTEKĠZCE 63,348 - 51,329 33 23 35 

RUMENCE 38,000 - 57,200 6 7 10 

RUSÇA 42,615 40,770 41,809  1.070 1.093 1.106 

SIRPÇA 54,818 - 58,921  33 34 39 

UKRAYNACA 92,500 - 25,667 2 4 3 

YUNANCA 31,203 31,472 35,373 128 159 134 

TOPLAM    300.653 285.351 235.784 
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Tablo-9: 2013 Yılı ve 2014 Yılı YDS Sonbahar Dönemi Sonuçlarına ĠliĢkin 
Sayısal Bilgiler 

 
Uygulanan 
Testler 

Ortalama  
 

Sınava BaĢvuran  
Aday Sayısı 

Sınava Giren 
Aday Sayısı 

Yıl 2013 
Yılı 

2014 
Yılı 

2013 
 Yılı 

2014 
 Yılı 

2013 
 Yılı 
 

2014 
 Yılı 

ALMANCA 37,969 38,817 1.924 1.906 1.623 1.205 

ARAPÇA 35,026 37,826 2.772 3.683 2.403 2.755 

FRANSIZCA 48,669 47,870 1.154 1.383 950 891 

ĠNGĠLĠZCE 36,758 41,365 164.586 174.887 137.060 134.055 

RUSÇA 40,973 42,174 870 1.028 746  696 

 

 
 

ġekil- 3:Ġnglizce Yeterlilik Endeksi Haritası-2014 

 

Ġngilizce Yeterlilik Endeksi (EF English Proficiency Index-EF EPI) ana 

dili Ġngilizce olmayan ülkelerdeki yetiĢkinlerin Ġngilizce yetkinliğini 
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değerlendiren dünyanın en büyük araĢtırmasıdır. Toplam 63 ülke ve 750.000 

yetiĢkinden elde edilen verilerle bir yabancı dil yeterlilik indeksi 

oluĢturulmuĢtur. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan EF EPI, dünya çapında 

hükümetler ve Ģirketler tarafından kullanılan önemli bir karar verme aracı 

haline gelmiĢtir. Dünyanın önde gelen özel eğitim Ģirketlerinden biri olan 

Education First tarafından Uluslararası geçerliliği olanĠngilizce Yeterlilik 

Endeksi ne göre Çok Yüksek, Yüksek, Orta, DüĢük ve Çok DüĢük olarak 

yabancı dil yeterlilik seviyesi 5 kategoriye ayrılmıĢtır. 63 ülkeyi kapsayan bu 

sonuçlara göre Türkiye çok düĢük yeterlilik seviyesinde yer almıĢ ve 

Uruguay, ġili, Kolombiya, Kostarika, Ukrayna, Ürdün, Katar gibi ülkelerin 

hemen gerisinde kalarak ancak 47‟nci olabilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil-4:Ġngilizce Yeterlilik Endeksi Avrupa Ülkeleri Sıralaması 

 

Çok yüksek yeterlilik seviyesinde olan ülkeler Danimarka, Hollanda, 

Ġsveç, Finlandiya, Norveç, Polonya, Avusturya‟dır. Bu ülkelerin tamamının 

Avrupa ülkeleri olması dikkat çekicidir. Türkiye Avrupa‟da çok düĢük yeterlilik 

seviyesinde olan tek ülkedir.EF EPI raporu, Ġngilizce becerilerinin 

küreselleĢen ekonomide temel yetkinliklerden biri haline geldiğini net bir 

Ģekilde göstermektedir. Ġngilizce yetkinliği ile gelir düzeyi, yaĢam kalitesi, iĢ 

yapma kolaylığı, internet kullanımı ve eğitim süresi arasında güçlü ve istikrarlı 

bir korelasyon olduğu görülmektedir. 2014 raporuna göre ; 
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Dünya genelinde yetiĢkinler arasında Ġngilizce yetkinlik düzeyinin 

yükseldiği ve Avrupa‟da Ġngilizce yetkinliğinin diğer bölgelere çok daha ileri 

düzeyde ve iyileĢmeye devam ettiği görülmüĢtür. 

 

Ġngilizce Yeterlilik Endeksi 2011 yılı için 44 ülkeye uygulanmıĢ Türkiye 

sondan ikinci sırada 43‟ncü olmuĢ ve yine çok düĢük yeterlilik seviyesinde 

yer almıĢtır.(EF English Proficiency Index, 2011:5) 

Tablo 10:Ġngilizce Yeterlilik Endeksi 2014 (The EF English Proficiency 
Index) 

Çok Yüksek 
Yeterlik 
 

Yüksek 
Yeterlik 
 
 

Orta 
Yeterlik 
 
 

DüĢük 
Yeterlik 
 
 

Çok DüĢük 
Yeterlik 
 
 
 

1.Danimarka 
 

8.Estonya 
 

19. Çek C. 
 

32. U.A.E. 
 

45. Ürdün 
 

2. Hollanda 
 

9. Belçika 
 

20. Ġspanya 
 

33. Vietnam 
 

46. Katar 
 

3. Ġsveç 
 

10. Almanya 
 

21. Portekiz 
 

34. Peru 
 

47. Türkiye 
 

4. Finlandiya 
 

11.Slovenya 
 

22. Slovakya 
 

35. Ekvador 
 

48.Tayland 
 

5. Norveç 
 

12.Malezya 
 

23. Dominik C. 
 

36. Rusya 
 

49. SriLanka 
 

6. Polonya 
 

13.Singapur 
 

24. Güney Kore 
 

37. Çin 
 

50. Venezuela 
 

7. Avusturya 14.Letonya 
 

25. Hindistan 
 

38. Brezilya 
 

51.Guatemala 

 15. Arjantin 
 

26. Japonya 
 

39. Meksika 
 

52. Panama 
 

 16. Romanya 
 

27. Ġtalya 
 

40. Uruguay 
 

53. El Salvador 
 

 17.Macaristan 
 

28. Endonezya 
 

41. ġili 
 

54. Kazakistan 
 

 18. Ġsviçre 29. Fransa 
 

42.Kolombiya 
 

55. Fas 
 

  30.Tayvan 
 

43. Kostarika 
 

56.Mısır 
 

  31. Hong Kong 44. Ukrayna 57. Iran 
 

    58. Kuveyt 

    59.S. Arabistan 
     60 Cezayir 
 

    61 Kamboçya 
 

    62 Libya 
 

    63 Irak 
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Türkiye'nin yetiĢkin Ġngilizce becerilerinin zayıf kalmasına rağmen, 

2007-2014 yılları arasında iki yılda bir dört defa düzenlenen yeterlilik endeksi 

verilerine göre 10.14 puan artıĢıyla Avrupa‟da Ġngilizce konusunda en yüksek 

iyileĢmeyi yakalayan ülke olmuĢtur.(EF English Proficiency Index, 2014:5) 

AraĢtırma sonuçlarına göre Türk kadınlarının erkeklere göre Ġngilizce 

Yeterliliği daha yüksektir. 

 
 

 

ġekil- 5: 2007-2014 Ġngilizce Yeterlilik Endeksindeki DeğiĢimi Gösteren 
Grafik 

 

Ayrıca Avustralya, Kanada, Türkiye, Japonya, Ġngiltere ve Amerika 

BirleĢik Devletleri de dâhil olmak üzere 130'dan fazla ülkede yapılan Okuma, 

Dinleme, KonuĢma ve Yazma yeteneklerini ölçen ve dünyada en çok saygı 

duyulan Ġngilizce dil sınavlarından olan TOEFL sınavı sonuçları da Türkiye‟ 

nin Ġngilizce öğretim durumundaki baĢarısını göstermede önemli bir kriterdir.  

 

TOEFL sınavı, dünyada 9000'den fazla kolej, üniversite ve kurum 

tarafından kabul edilen çok önemli bir Ġngilizce sınavıdır (Toefl [Web], 2015). 

TOEFL sınavı 120 puan üzerinden yapılmaktadır. Okuma, Dinleme, 

KonuĢma ve Yazma bölümlerinin her biri 30 puandır. Türkiye 2014 yılı için 75 

not ortalaması ile 57 Avrupa ülkesi içinden (not ortalaması belli olmayan 
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ülkeleri de Türkiye‟nin not ortalamasından yüksek saydığımızda sonuncu 

sırada yer almaktadır. 

 

Tablo-11:2013 ve 2014 Yılları TOEFL Sınav Ortalamaları 

Ülkeler 2013 
Ortalama 

2014 
Ortalama 

Ülkeler 2013 
Ortalama 

2014 
Ortalama 

1.Aland A. * * 30.Lihtenştayn * * 

2.Arnavutluk 81 81 31.Litvanya 86 88 

3.Andorra * * 32.Lüksemburg 97 96 

4.Ermenistan 77 76 33.Makedonya 86 86 

5.Avusturya  100 100 34.Malta * * 

6.Belarus 85 85 35.Moldova 84 84 

7.Belçika 97 96 36.Monako 88 86 

8.Bosna H.  86 86 37.Karadağ 79 80 

9.Bulgaristan  89 88 38.Kuzey İrlanda 100 100 

10.Hırvatistan 91 92 39.Hollanda * * 

11.G.Kıbrıs 84 85 40.Norveç 94 92 

12.Çek C. 91 91 41.Polonya 90 90 

13.Danimarka 98 98 42.Portekiz 95 94 

14.Estonya 94 94 43.Romanya 91 90 

15.Faroe A. * * 44.Rusya 84 84 

16.Finlandiya 96 95 45.San Marino * * 

17.Fransa 88 87 46.İskoçya * * 

18.Gürcistan 81 82 47.Sırbistan 87 86 

19.Almanya 97 96 48.Slovakya 90 * 

20.Cebelitarık * * 49.Slovenya 96 88 

21.Yunanistan 92 92 50.İspanya 89 94 

22.Grönland * * 51.Svalbard ve Jan 
Mayen  

* 88 

23.Vatikan * 91 52.İsveç  94 92 

24.Macaristan 92 91 53.İsviçre 97 98 

25.İzlanda 95 95 54. Türkiye 76 75 

26.İrlanda 96 95 55.Ukrayna 83 83 

27.İtalya 91 90 56.İngiltere 91 91 

28.Kosova 76 79 57.Galler * * 

29.Letonya 89 89    

Not: “*” olan ülke notları ülkelerden kaynaklanan nedenlerden dolayı sisteme 
girilememiĢtir. 
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ç. Avrupa Birliğinde Yabancı Dile Verilen Önem 

Dünyada Bilimsel geliĢmelere paralel olarak Eğitim ve Öğretim  

sistemleri de sürekli olarak geliĢme göstermektedir.  YaĢanan geliĢmeler ve 

değiĢen koĢullar yabancı dil politikalarına ve yabancı dil öğrenim etkinliklerine 

yeni boyutlar kazandırmıĢtır.  Bu değiĢmeler Avrupa Birliği dil politikalarını da 

etkilemiĢ ve çok dilli ve çok kültürlü Avrupa yurttaĢlarının yetiĢtirilmesi 

sürecinde yeni oluĢumlar meydana getirmiĢtir. Bu bağlamda ortaya atılan 

yenilikler Avrupa‟da yabancı dil öğretimine yeni bir biçim vermiĢ ve tüm 

Avrupa Birliği ülkeleri için yabancı dil öğretimine yönelik ortak bir çerçeve 

çizilmiĢtir. (Akan, 2007:3)    

 

Avrupa Birliğinin çokdilliliği benimsemesinin nedenleri, insanların, 

dilsel ve kültürel geliĢim potansiyellerinin farkına vararak, bu yetilerini 

değerlendirmelerini sağlamaktır. Ġnsanların, bildikleri diller ve kültürler 

hakkındaki bilgi ve becerilerini geliĢtirmeleri, onları birbirlerine yakınlaĢtırır; 

ortak değerleri keĢfettirir.  Ġnsanlara, bu öğrenme potansiyellerinin otonom 

olarak geliĢtirme olanağının sağlanması için, Avrupa Birliği, çokdilliliği bir 

insan hakkı olarak görüp desteklemektedir. Çokdillilik üzerine kurulmuĢ 

eğitim politikaları, farklı insanların aynı toplum içerisinde yaĢayacakları 

düĢünülerek, bir araya geldiklerinde, saygı ve anlayıĢ içinde, birbirlerinin 

dilini, kültürünü tanıyıp iletiĢim kurmakta güçlük çekmemelerini sağlamayı 

amaçlar. Böylece, demokrasi vatandaĢı olarak, bireyin toplumdaki görevi ve 

topluma aitliği sağlanmıĢ olur(Saydı, 2013). 

 

„„Avrupa Birliğinin eğitim ve kültür politikalarını yürüten en önemli 

örgüt, Avrupa Konseyidir (The Council of Europe). Bu örgütün dıĢında ayrıca, 

Avrupa Birliğine bağlı Avrupa Birliği Konseyi (European Council) ve Avrupa 

Komisyonu (European Commision) bulunmaktadır.‟‟ (Avrupa Birliği ve 

Türkiye, 2002:29).  

 

 „„Avrupa Konseyinin Avrupa‟nın geleceği için belirlediği eğitim ve 

kültür politikaları içinde en ağırlıklı konuyu dil politikası oluĢturmaktadır. 

Konsey, Avrupa‟nın geleceği için “çok kültürlülük ve çok dillilik bilincini 
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yaymak için Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi yabancı dil bilmenin 

ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için 2001 yılını "Avrupa Diller Yılı" 

olarak ilan etmiĢtir. 'Avrupa Diller Yılı' Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa 

Konseyi'nin inisiyatifinde ve UNESCO'nun da desteği ile Avrupa Birliğine üye 

olan ve olmayan toplam 47 ülkenin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 2001 

yılından itibaren her “26 Eylül” gününü “Avrupa Diller Günü” olarak kutlanma 

kararı, Avrupa Konseyinin çok-dilliliğe, dolayısıyla çok-kültürlülüğe verdiği 

aralıksız önemi bir kez daha gözler önüne sermiĢtir (Sheils, 1999:62). “2001 

Avrupa Diller Yılı”nın temel gayesi, Avrupa'nın dil ve kültür mirasına sahip 

çıkmak, AB'ye üye ülke vatandaĢlarında çok kültürlü ve çok dilli Avrupalılık 

Ģuurunu geliĢtirmek, kendi ana dilleri dıĢında en az iki Avrupa dili daha 

öğrenmeleri için ilgi ve istek uyandırmak. BirleĢen Avrupa'da, çok dilliliğin fert 

ve toplum için ne denli önemli olduğunu anlatarak, dil öğrenimi konusunda 

halkı bilgilendirmek ve teĢvik etmektir. Hedef, en çok konuĢulan ve 

uluslararası iliĢkileri kolaylaĢtıracak dillerin öğrenilmesi ve öğretilmesi değil; 

AB'de daha farklı dilleri konuĢan insanları gerçekten anlayabilmek, kültürlerini 

tanıyabilmek ve özelliklerini kavrayabilmek için halkı, çok az ilgi gören dilleri 

de öğrenmeye yönlendirmektir. Özellikle çok dilliliğin, baĢka diller karĢısında 

hassasiyetin ve kültürler arası iletiĢimin önemi konusunda yediden yetmiĢe 

herkesi aydınlatmak ve her yaĢta yeni bir dil öğrenilebileceğini kafalara 

yerleĢtirmektir. "Herkes yeni bir dil öğrenebilir; bunun için ne çok geçtir, ne de 

çok erkendir." Bu çağrı ile, ayrıca halkın "ömür boyu öğrenmek" konusunda 

aydınlatılması plânlanıyor. Nihaî hedef ise, yeni nesil Avrupalıların en az üç 

dil öğrenerek yetiĢmelerini sağlamaktır.(Avrupa Diller Yılı [web],2015) 

 

Avrupa Konseyi, YaĢayan Diller Bölümü dil pasaportu, dil öğrenim 

geçmiĢi ve dil dosyasından oluĢan Avrupa Dil GeliĢim Dosyasını 

oluĢturmuĢtur. Avrupa Dil GeliĢim Dosyasının 2001 yılında tanıtımı yapılmıĢ, 

uygulamaları 2002'de baĢlamıĢ, 2004-2005 öğretim yılından itibaren de 

Avrupa genelinde yaygınlaĢtırılması planlanmıĢtır (Demirel 2003; Council of 

Europe Offıcial Website).        

 

Avrupa Dil GeliĢim Dosyası içinde yer alan dil pasaportu, kiĢinin bildiği 

Avrupa dillerini ve bu dillerdeki yeterlilik düzeylerini gösteren, kiĢi tarafından 
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düzenli olarak güncelleĢtirilen bir belgedir. Bu belge aracılığı ile Avrupa 

vatandaĢları,Avrupa'nın her yerinde yaĢayabilme, iĢ ve çalıĢma izni alabilme 

olanağına kavuĢacaktır. Dil pasaportu tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak 

Ģekilde standarttır. Dil düzeyleri A1, A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere altı 

düzeyden oluĢmaktadır. Dil becerileri ise, dinleme, okuma, karĢılıklı 

konuĢma, etkili konuĢma, yazma olarak beĢ kategoride ele alınmaktadır. A1-

A2 temel, B1-B2 orta, C1- C2 ileri düzeydir. Dil öğrenim geçmiĢi, kiĢinin dil. 

öğrenme deneyimlerini içerir. Dil dosyasında ise kiĢinin dil öğrenimi sırasında 

yaptığı çalıĢmalardan örnekler bulunur(Akan, 2007:5-6). 

 

 Avrupa Birliği (AB)'nin kamuoyu araĢtırmalarından sorumlu kurumu 

Eurobarometre;AB, ülkelerinde yaĢayan nüfus arasında kamuoyunun 

geliĢiminin izlenmesini amaçlayan ve dönemsel olarak icra edilen kamuoyu 

araĢtırmaları yapmaktadır (Eurobarometer Part 1: How the Europeans think 

about their languages). 

 

Eurobarometre‟nin yapmıĢ olduğu araĢtırma sonuçlarına göre 

Avrupa‟da en çok konuĢulan beĢ yabancı dil sırasıyla Ġngilizce (% 38), 

Fransızca (% 12),Almanca (% 11), Ġspanyolca (% 7) ve Rusça (% 5) dır. 

Anadil bazında nüfusa oranla en çok konuĢulan dil  (16%) ile Almancadır. 

Daha sonra Ġtalyanca ve Ġngilizce (13%),Fransızca (12%),Ġspanyolca ve 

Lehçe ise (8%) oranında konuĢulmaktadır.  

 

Avrupalıların (% 54)‟ü bir yabancı dili, (% 25)‟i iki yabancı dili,(% 10) 

ise üçüncü yabancı dili konuĢabilmektedir. Lüksemburg  (% 98), Letonya (% 

95) Hollanda (% 94),Malta (% 93), Slovenya ve Litvanya (her biri % 92) ve 

Ġsveç (% 91) oranında bir yabancı dil konuĢma yeteneğine sahiptir. Bu 

ülkelerde araĢtırma sonuçlarına göre hemen hemen tüm katılımcılar ana 

dillerine ilave olarak en az bir yabancı dili konuĢabildiklerini belirtmiĢlerdir. 

(Europeans and their Languages, 2012:5) Bu sonuçlarla Ġngilizce Yeterlilik 

endeksi verilerini karĢılaĢtırdığımızda bahsi geçen ülkelerin Malta hariç 

tamamı çok yüksek ve yüksek yeterlilik seviyesinde yer almaktadır. Ayrıca 

TOEFL sınav ortalamasında da bu ülkeler Avrupa‟da baĢı çekmektedirler. 

Dolayısıyla birbiriyle uyumlu sonuçlara ulaĢılmaktadır. 

http://language-diversity.eu/en/blog/2013/07/21/eurobarometer-teil-1-was-die-europaer-uber-ihre-sprachen-denken/
http://language-diversity.eu/en/blog/2013/07/21/eurobarometer-teil-1-was-die-europaer-uber-ihre-sprachen-denken/
http://language-diversity.eu/en/blog/2013/07/21/eurobarometer-teil-1-was-die-europaer-uber-ihre-sprachen-denken/
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2005 -2006 yılında yapılan Türkiye‟nin de dahil olduğu araĢtırmada ise 

AB vatandaĢlarının % 56'sı anadili haricinde bir yabancı dili, % 28‟i iki 

yabancı dili, %10‟u ise üç yabancı dili bilmektedir. Bununla birlikte, 

Avrupalıların % 44 gibi önemli bir oranının ise kendi anadilleri dıĢında 

herhangi bir yabancı dili bilmedikleri tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmada 

Türkiye‟de bir yabancı dil bilenlerin oranı %33, iki yabancı dil bilenlerin oranı 

ise sadece %5‟dir. (Europeans and their Languages, 2006:8) Türkiye bu 

oranlarla Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde Ġngilizce Yeterlilik Endeksi ve 

TOEFL sınav ortalamalarında olduğu gibi yine sonuncu sıradadır. Bu veriler 

Türkiye‟nin yabancı dil öğretim sisteminde eksiklikler ve yanlıĢlıklar olduğunu 

ortaya koymaktadır. Eğer yabancı dil öğretim sistemindeki eksikler ve 

yanlıĢlıklar giderilirse Türkiye‟de de yabancı dil bilenlerin sayısı Ģüphesiz 

artacaktır. Yine bu araĢtırma sonucuna göre Türkiye‟de %79 gibi yüksek bir 

oranla vatandaĢlar yabancı dil öğrenmenin gerekli ve faydalı olduğuna 

inanmaktadır. 

d. Ġngiliz Ordusunda Yabancı Dilin Önemi 

Ġngiliz Ordusu dünyanın birçok bölgesinde operasyonlar icra eden aktif 

bir ordudur. Bu aktif ordununyabancı bölgelerde icra ettiği görevlerde yabancı 

dile olan gereksinim büyük bir engel teĢkil etmektedir. Bu olumsuz durumdan 

kurtulmak isteyen Ġngilizler yeni bir yabancı dil öğrenim zorunluluğu getirmeyi 

tasarlamıĢlardır. Ġngiliz Ordusu yabancı ülkelerde yürütmüĢ olduğu 

operasyonlarda  yaĢanan çok sayıda iletiĢim kopukluğunun ve kültürel 

farklılıklardan kaynaklı yanlıĢ anlaĢılmaların yabancı dil bilmeme yüzünden 

ortaya çıktığının farkına varmıĢ ve personelinin temel nitelikte en az bir 

yabancı dili öğrenmesine ve görev icra edilen bölgelerdeki yerel halkların 

kültürlerinin tanınmasına yönelik seferberlik baĢlatmıĢtır. 

Ġngiliz Ordusu, personelinin ikinci bir dil öğrenmesini teĢvik etmek 

amacıyla çeĢitli çalıĢmalar yapmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise 

yabancı dil bilmenin üst rütbelere terfi için bir Ģart olmasına yönelik 

planlamaların yapılmasıdır. Ġngiliz Ordusunun kendi personeline yönelik 

olarak yayın yapan “Soldier‟s Magazin” isimli dergide 2018 yılından itibaren 

en az bir yabancı dili bilmeyen subayların yüzbaĢıdan daha üst rütbelere terfi 



 88 

edemeyeceğine ve yabancı dil bilmenin büyük bir avantaj oluĢturmasına 

yönelik planlamalar yapıldığı belirtilmiĢtir. Bunun yanında yabancı dil bilen 

askerlere yüksek miktarlarda tazminat ödeneceği ve askerlerin kendi bireysel 

geliĢimleri içinde büyük bir katkı sağlayacağı vurgulanmıĢtır. (UK Army 

Officers Urged to Learn New Language,[web],2014) 

 

Ġngiliz Ordusu yabancı dil öğrenim gayretlerini Arapça ve Fransızca 

üzerine yoğunlaĢtırmaktadır. Çünkü bu diller Ġngiliz askerlerinin en çok 

operasyonel faaliyette bulunduğu ve ciddi çatıĢmaların yaĢandığı Kuzey 

Afrika‟da ve Ortadoğu‟da yaygın Ģekilde konuĢulan dillerdir. Defence Centre 

for Languages and Culture merkezinde Arapça ve Fransızcadan sonra 

öncelikli diller olarak Rusça ve Ġspanyolca gelmektedir. 

 

Ġngiltere‟de yabancı dil yalnızca askeri alanda bir problem olarak 

gözükmemektedir. Sivil alanlarda da yabancı dil bilmek çok büyük önem 

taĢımaktadır. ĠĢ dünyasında, okullarda yabancı dil yeterince bilinmediğinden  

problemler yaĢanabilmektedir. The All-Party Parliamentary Group in Modern 

Languages kuruluĢunun belirttiğine göre Ġngilizler yabancı dil yeteneğinin 

eksikliğinden dolayı yılda 50 milyar Sterlin kaybetmektedirler.  

2.SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠNDE YABANCI DĠLĠN ÖNEMĠ 

“Birisiyle onun anlayacağı herhangi bir dilden konuşup anlaşıyorsan 

söylediklerin onun aklına, o kişinin anadiliyle konuşup anlaşıyorsan 

söylediklerin onun kalbine hitap eder.” Nelson Mandela (Ginsburgh ve Weber, 

2011:201)  

 

 KüreselleĢen dünyada ekonomik, diplomatik ve özellikle de güvenlik 

konuları için yabancı dil bilmek çok önemlidir (Tolman, 2011:7). Ülkeler arası 

iliĢkilerde yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçmek ve iyi iliĢkiler kurabilmek için 

diplomatik görevlilerin akredite oldukları ülkenin diline hâkim olmaları 

gerekmektedir (Ġçer, 2014:14).Devletler arasındaki ticari, politik, bilimsel, 

diplomatik, her türlü iliĢkinin etkili bir biçimde sürdürülmesi ve ülke 

çıkarlarının korunması, kullanılan iletiĢim dilinin en üst düzeyde kullanılması 
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ile mümkündür. Bu durumda, yabancı dil bilgisi uluslararası diplomatik 

ortamda, istenilen sonuçları elde etmek için çok önemli bir araçtır (IĢık, 

2008:99). 

 

Uluslararası iliĢkilerin önemli bir fonksiyonu olan diplomasi, iletiĢim 

biliminin bir uygulaması olan iletiĢim yönetimi ile beslenen bir sanattır 

(Sanyer, 2007:384). Diplomasi, iĢleyiĢi ve doğası gereği dıĢ politikanın 

iletiĢim yönünü oluĢturmaktadır (Diplomatik ĠletiĢim[web],2015).  ĠletiĢimde 

baĢarılı olabilmek için ifadelerin ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ve 

karĢılıklı anlaĢma gereklidir. KarĢılıklı anlaĢmada dil ve dilin aracılığıyla 

olmaktadır. Günümüz dünyasında bilgi, kültür ve iletiĢim diplomaside anahtar 

sözcükler haline gelmiĢtir (Dűnya‟da ve Tűrkiye‟de Kamu Diplomasisi 

[web],2015). ĠletiĢimde olduğu kadar diplomatik iliĢkilerde de istenilen 

anlaĢmanın sağlanamamasının en önemli nedenlerinden birini dil engelleri 

oluĢturmaktadır (Gökçe, 1993:71). KarĢılıklı anlaĢma ya da iletiĢimin 

oluĢması için iletiĢimde bulunanların ortak deneyimlere, ortak bir dile, ortak 

değer ve norm sistemlerine ve böylece iletiĢim anında karĢısındakinin ne 

düĢündüğünü ya da düĢünebileceğini kestirebilme imkanına sahip olmaları 

gerekmektedir. Diplomaside de aynı ortak dili konuĢmak, kültürlerin 

çıkarlarını doğru tayin etmek ve uzlaĢmak için sosyal, kültürel ve dini alt 

yapıların özelliklerini çok iyi özümsemek gerektiği için, bunlardan birinin 

yetersiz olması halinde diplomaside iletiĢim sorunu baĢ 

göstermektedir.(Sanyer, 2007:59) 

 

Yabancı dil bilmemek diplomatlar için çok büyük bir engel teĢkil 

etmektedir. Ġyi ve baĢarılı bir diplomatın kendi toplumunu ve politikalarını 

etkileyici ve basit bir Ģekilde anlatması için öncelikle iletiĢime geçmek istediği 

halkın kültürünü tanıması; tarihini, psikolojisini ve özellikle de dilini çok iyi 

bilmesi gerekmektedir (Malone,1988:12).Diplomatların görev yaptıkları 

ülkelerin politikalarını, hedeflerini, niyetlerini doğru biçimde algılayıp, 

değerlendirip kendi devletine bildirmeleri de önem taĢımaktadır (Öymen, 

2007:62).            
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Günümüzde askerler diplomatlar gibi barıĢın tesisi, korunması, insani 

yardım faaliyetleri gibi birçok uluslararası görevi yürütmektedirler. SavaĢlar 

ve çatıĢmalar ise daha küçük çaplı ve bölgesel nitelikte olup, çok uluslu 

güçlerle veya koalisyon güçleri ile birlikte yürütülmektedir. Askerî açıdan, 

silahlı kuvvetlerin yurt içi ve yurt dıĢındaki görevlerini yerine getirebilmesi için 

yabancı dil bilgisi giderek artan bir öneme sahiptir (IĢık, 2008:100). 

 

“DeğiĢen güvenlik yaklaĢımlarıyla birlikte Soğuk SavaĢ‟tan bu yana 

çözümsüz görülen siyasal bir sorununun ortaya çıkıĢı ile devletlerin birbirine 

savaĢ ilan etmesi arasındaki süre uzamıĢtır. Bu uluslararası politikanın 

müzakere boyutuyla ilgilenen diplomatlarla silahlı çatıĢma kısmıyla ilgilenen 

askerlerin görev sahaları arasında bir gri bölge oluĢturmuĢtur. Bugün artık 

diplomasinin bittiği yerde savaĢ baĢlar Ģeklinde kesin bir ayrım 

bulunmamaktadır. Devletlerarası savaĢların istisnai bir duruma geldiği Soğuk 

SavaĢ ertesinde, yeni tip silahlı çatıĢmalar olan etnik ve sivil savaĢların 

çözümlenmesinde çeĢitli uluslardan diplomatlar arasında koordineli 

çalıĢmalar gerekmektedir. Diğer taraftan askerler de barıĢı gözlemleme, 

barıĢı koruma gibi savaĢ dıĢı harekât gerçekleĢtirmeye baĢlamıĢtır. Bu 

sebeplerden dolayı günümüzde diplomatlara savaĢ eğitimi verilirken 

askerlere uluslararası siyaset öğretilmektedir” (Güneylioğlu, 2014:143). 

YaĢanan bu geliĢmelere paralel olarak savunma diplomasisi kavramı ortaya 

çıkmıĢtır. 

 

Diplomasi uygulamaları içerisinde geleneksel olarak ülkeler 

düĢmanlarına çıkarları doğrultusunda çeĢitli yaptırımlar uygulayabilmek ya da 

onları kendilerine karĢı giriĢebilecekleri zararlı hareketlerden alıkoyabilmek 

için askeri yeteneklerini kanıtlama yoluna giderler. Son yıllarda bu türcaydırıcı 

hareketlerde değiĢiklikler olmuĢtur. Günümüzde ülkeler askeri yeteneklerini 

geliĢtirerek dost ve müttefik ülkelerle tecrübe, bilgi teknoloji vb. paylaĢımları 

yaparak ortak düĢmanlara karĢı koruma sağlamayı hedeflemektedirler. 

Savunma Diplomasisi olarak öne çıkan bu kavram küresel barıĢ ve istikrar 

için uluslararası dıĢ politikada özellikle askeri alanda iĢbirliğini hedefleyerek 

geleneksel dıĢ politikadan farklılaĢmaktadır. Savunma Diplomasisi ülkeler 

arası karĢılıklı güvenin artırılmasını sağlayarak ortak çıkarların tespit 
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edilmesini, güvenlik alanında planlanan reformlar ile savunma yeteneklerinin 

geliĢtirilmesini hedefler (Defense Diplomacy Plan [web], 2012:16-18). 

 

Savunma diplomasisinde etkin olarak görev yapan askerlerde tıpkı 

diplomatlar gibi görevler üstlenebilmektedir. Bu sebeple artık uluslararası 

ortamda görev yapan özellikle üst rütbelerdeki askerlerin de aynı zamanda 

bir diplomat gibi ülke çıkarlarını savunması, müzakerelerde bulunması, 

ülkesini doğru bir Ģekilde temsil etmesi, ayrıca ülkesinin diplomatlarına 

savunma ve güvenlik konularında danıĢmanlık yapması önem 

kazanmaktadır. 

 

“Yüksek rütbeli askerlerindiplomat olup olmamaları konusunda 

süregelen bir tartıĢma da mevcuttur. Genellikle çözümleri tek taraflı olarak 

sundukları ve tek taraflı karar vermeye yönelik oldukları için askeri altyapıdan 

gelenlere diplomatlık konusunda Ģüphe ile bakılmaktadır. Ancak günümüzde 

bu insanların birçoğu uluslararası arenada barıĢı koruma ve silah bırakma 

görüĢmelerinin içinde yer almaktadır. Bu yüzden askerlerin de diplomatik 

yeteneklere sahip olmaları zorunludur.Savunma ataĢeleri zaten 1961 Viyana 

SözleĢmesi gereği diplomat statüsündedirler. Savunma ataĢesi, bir elçilikte 

ülkesinin savunma müessesesinin temsilciliğini yapan ve bu görev dâhilinde 

diplomatik statü ve dokunulmazlığa tabi olan bir silahlı kuvvetler mensubudur. 

Savunma ataĢesi genel olarak çift taraflı askeri iliĢkiler ve savunma 

iliĢkilerinin tümünden sorumludur (Swistek, 2012: 81). Yurt dıĢında BM, 

AGĠT, NATO, Avrupa Kolordusu gibi çeĢitli görevlere gönderilen subaylar da 

diplomatik pasaportla bu görevlerde ülkelerini temsil etmektedirler. Bu 

insanlar ayrıca yönetimdekilerin güvenini de kazanmıĢlardır. Tarih boyunca 

askerler diplomat olarak büyük görevler üstlenmiĢlerdir. Ayrıca sadece 

dıĢiĢleri bakanlıkları dıĢarıya temsilci göndermemektedirler. Bir müzakere 

heyetinde, ortak bir çıkarı savunan çeĢitli bakanlıklardan temsilciler görmek 

mümkündür. DıĢiĢleri bakanlığı daha çok koordinasyon, ulusal perspektifin 

belirlenmesi ve yerel bilgi ve iletiĢim yeteneklerinin sağlanması gibi görevleri 

yürütmektedir.” (Sanyer, 2007:161). 
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Devletlerin dıĢiĢleri bakanlıkları ve diplomatik personelleri dıĢında pek 

çok diğer kurumu uluslararası iliĢkilerde yer almaya baĢlamıĢtır. Örneğin 

çalıĢma, adalet, içiĢleri, tarım bakanlıkları kendi uzmanlık alanlarında diğer 

yabancı devlet kurumlarıyla doğrudan iliĢki kurabilmektedir. Bu iliĢkiler son 

dönemde o kadar geliĢme göstermiĢtir ki, dıĢiĢleri bakanlıklarının ve 

büyükelçilerin yürüttüğü diplomatik iliĢkilerden daha yoğun hale gelmesi söz 

konusu olabilmektedir. Özellikle müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında 

cereyan eden ortak operasyonlar, ortak tatbikatlar, askeri eğitim 

danıĢmanlıkları, savunma sanayii ithalat ve ihracatı, subay değiĢimleri gibi 

faaliyetler askeri diplomasi olarak da bilinen savunma diplomasisini ön plana 

çıkarmaktadır (Ġskit, 2012:353). 

 

Diplomasi güvenlikten ayrı düĢünülmemesi gereken bir olgudur. 

Güvenliği sağlamaktan öncelikle sorumlu olan silahlı kuvvetler personeli de 

iyi derecede yabancı dilleri konuĢabilmeli, bir diplomatın özelliklerine sahip 

olmalı ve diplomasiyi de bir savunma ve güvenlik sağlayıcı araç olarak heran 

kullanmaya hazır olmalıdır. ABD‟nin bir dönem Ankara Büyükelçiliğini de 

yapmıĢ olan ABD DıĢiĢleri Bakanlığı Üst Düzey Yetkilisi olan Marc 

Grosmman, Senato DıĢiĢleri Komitesinde yaptığı konuĢmada Ģunları 

söylemiĢtir:  

 

“Amerika‟nın diplomatları, ülkemizin birinci savunma hattıdır. Uçaklar, 

tanklar ve gemiler silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesi için ne kadar önemli 

ise, iyi lisan becerileri de diplomatlarımızın görevlerini yapmaları için 

vazgeçilmez önemdedir. Yurt dıĢında etkili diplomatik temsil olmadığı zaman, 

ulusumuza daha yüksek maliyete neden olabilecek askeri çatıĢma riski ile 

karĢı karĢıya kalırız.” 

 

Diplomatlar profesyonel bir aracılık rolüne sahip kiĢiler olduğundan 

kendi hükümetleriyle ve nezdinde akredite oldukları ülkenin hükümeti ve etkin 

çevreleriyle iki yönlü iletiĢim kurarlar. Yabancı ülkelerin hükümetleriyle ve 

siyasi, ekonomik, kültürel çevreleriyle iletiĢim, her Ģeyden önce, yabancı 

dilleri konuĢabilmeyi, diğer kültürleri anlayabilmeyi, dünyayı onların gözleriyle 

görebilmeyi gerektirmektedir. Yabancı bir ülkenin diline hakim olmadan 
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kültürünü anlayabilmek mümkün değildir. Diplomatlar ancak yabancı 

toplumlara “içerisinden” bakabildikleri ölçüde üstlerine ve hükümetlerine, 

diğer ülkelerin politikaları ve gelecekteki olası davranıĢları hakkında sağlıklı 

yorumlar aktarabilmektedirler (Sanyer, 2007:234). Uluslararası ortak lisan 

haline gelen Ġngilizcenin yanı sıra Fransızca, Almanca ya da Ġspanyolca 

dillerinden en az birine hakim olmak bugünün diplomatı için vazgeçilmez 

asgari bir koĢuldur. Bu dillerin konuĢulmadığı ülkelerde de yerel dillerin 

öğrenilmesi diplomatın etkinliğini yükseltmektedir (Ġskit, 2012:211). 

 

Yabancı dil bilgisi ve kültürel bilgi yabancı ülkelerde görev yapan 

diplomatların ülke çıkarlarını savunabilmeleri için gereklidir (Khan, 2012). 

Diplomatlar dil yeterliliği olmadan bulundukları ülkeyi ve halkını yeteri kadar 

anlayamazlar. Böylece doğru analizler yapamazlar ve kendi devletlerini doğru 

Ģekilde bilgilendiremezler. Diplomatların dil yeterliliği onların yerel halkla 

iletiĢimini kolaylaĢtırarak muhtemel risk teĢkil edecek istihbaratın ele 

geçirilmesine, tehditler konusunda ülkelerin uyarılarak gereken tedbirlerin 

alınmasına yardımcı olabilir. Dolayısıyla diplomatik temsilciliklerin, 

bulundukları ülkelerin dilini, kültürünü ve tarihini bilmeleri çok önemlidir 

(Rado, 2013). 

a. Diplomatların sahip olması gereken nitelikler 

Yukarıda bahsedildiği gibi öncelikli olarak diplomatların görevlerini 

baĢarıyla yerine getirebilmeleri için yabancı dil bilmeleri bir zorunluluktur. Ġyi 

bir diplomatın sahip olması gereken nitelikleri belirlerken tecrübeleriyle ön 

plana çıkmıĢ diplomatların görüĢlerini dikkate almak gerekmektedir.  AĢağıda 

tecrübeli ve baĢarılı diplomatlardan bazılarının görüĢlerine yer verilecektir. 

b. Dil bilimci bir diplomat Ernest Satow 

Ünlü Ġngiliz diplomatı Ernest Satow mükemmel dil bilgisi sayesinde Çin 

ve Japonya‟da öğrenci tercümanlığı için Ġngiliz dıĢ iĢlerinin açtığı sınavı 

birincilikle kazanarak 1861‟de 18 yaĢında diplomatik kariyerine baĢlamıĢtır. 

Satow çok iyi bir dil bilimcisi olarak baĢarılı bir diplomatlık yaparak tarihe 

adını yazdırmıĢtır. Kariyerinin çeĢitli aĢamalarında Latince, Yunanca, 
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Almanca, Flamanca, Fransızca, Japonca, Ġspanyolca, Korece, Ġtalyanca, 

Portekizce, Mançu Çincesi, Rusça, Mandarin Çincesi, Siyamca öğrenmiĢtir. 

Kendi isteğiyle Japonya‟daki bir konsolosluğa atanan Satow yaĢamı boyunca 

Japonya‟ya ve Uzakdoğu‟ya karĢı büyük bir tutku duymuĢtur. Nitekim 

Ġngiltere‟ye gelmiĢ ve Ġngiltere‟nin gelmiĢ geçmiĢ en büyük “Japon Dostu” 

olarak anılmıĢtır. Satow‟un ilgi alanında dilbilim, Hıristiyanlık, Avrupa tarihi ve 

edebiyatı ile uluslararası hukuk konuları da yer almıĢ, sanat ve müzik 

konularında da derin bilgilere sahip olmuĢtur (Ġskit, 2012:34). 

 
Satow‟un devrinde Diplomasi ile ilgili Fransızca, ve Almanca kitaplar 

bulunurken Ġngilizce bir kitap bulunmaması nedeniyle diplomasi hakkında 

“Diplomatik Uygulama Rehberi” isimli Ġngilizce dilinde ilk kitabı yazmıĢtır. Bu 

kitap diplomasi alanında klasik eserlerden sayılmıĢ ve Satow‟a Ġngiliz otoritesi 

unvanını kazandırmıĢtır. Satow‟a göre bir diplomat: “sağlam karakterli, 

medeni davranıĢ sahibi, sabırlı ve iyi huylu olmak yanında, zeki ve ince 

düĢünceli olmalıdır”, bunun yanında “ileri eğitilmiĢ ve hassas bir siyasi 

zekâya sahip olması gerektiğini” de eklemekte, diplomatik zekâ için beĢ 

niteliğin gerektiğinden bahsetmektedir: (Ġskit, 2012:35) 

 

• Ġhtiyat 

• Öngörü 

• Zeka 

• Sorunların esasını görebilmek 

• Akıl  

 

Satow diplomatik kariyer için Ģu ek niteliklerin yararını da 

vurgulamaktadır “iyi huylu, sağlıklı olmak ve görünüĢe önem vermek; ortanın 

üstü bir zekâ; bencillikten ve ihtirastan uzak dürüst bir karakter; edebiyat ve 

tarih eğitimi; sağlam bir muhakeme.” Satow diplomatın centilmen olması 

gerektiğini belirtmekte ve bunun üstüne yabancı dilleri çok iyi bilmenin bir 

diplomat için Ģart olduğunu sık sık tekrarlamaktadır. Diplomasi devletlerarası 

iliĢkilerin “görüĢme ve uzlaĢma” yoluyla yürütülmesi olduğu için, karĢılıklı 

çıkarların saptanması amacıyla çok geliĢmiĢ bir iletiĢim çerçevesini gerektirir. 

ĠĢte bu çıkarları müzakere etmek ve aralarında uyum sağlamak için yabancı 
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dil yeteneği açık bir avantaj oluĢturur. ”Bir devletin kalbinde yer etmenin en 

emin yolu bir elçinin akredite olduğu ülkenin dilini öğrenmesidir” (Sanyer, 

2007:155). 

 

“Bir diplomatın görevleri, iyi iliĢkilerin sürmesine çaba göstermek, 

kendi ülke vatandaĢlarının çıkarlarını korumak ve hükümetine gerçekten 

önem taĢıyan konuları rapor etmektir. Her zaman belirli bir müzakerenin 

yürütülmesiyle görevlendirilmesi Ģart değildir. Önemli görev yerlerinde, 

diplomata, raporlarını yazmasında, askeri ve deniz ataĢeleri ve ticaret 

ataĢeleri yardım etmektedir.” (Ġskit, 2012:34) 

 

Bir çok dili konuĢup yazabilmek, bilgili, görgülü, düĢünceli, sabırlı ve 

hazırcevap olmak, anında karar alabilmek ve inisiyatif kullanabilmek 

diplomatların tümünde yer alan vasıflardır. Diplomatın baĢarısının ana Ģartı 

ise sevecenliktir. Ülkesini, iĢini, daha da önemlisi, karĢıtları dahil insanları 

sevmeden diplomaside baĢarı Ģansı bulunmamaktadır (Sanyer,2007:156). 

c.Harold Nicolson‟a göre iyi bir diplomatın özelikleri 

1886‟da doğan ve Ġngiliz askeri ve sivil hizmetinde bulunma 

geleneğine sahip bir aileden gelen Nicolson, baĢta Madrid‟de ve St. 

Petersburg‟da büyükelçilik yapan ve mesleğini DıĢiĢleri Daimi Genel 

Sekreteri olarak tamamlayan babasını örnek almıĢ, daha sonra da ailesinin 

büyükelçilik ve konsolosluk kariyeri yapmıĢ olan mensuplarını örnek alarak 

1909‟da diplomatik kariyerine baĢlamıĢtır. Madrid ve Ġstanbul‟da görev 

yaptıktan sonra Londra‟ya DıĢiĢlerine dönen Nicolson savaĢ yılları sürecinde 

merkezde görev yapmıĢtır. 

 

Nicolson ideal diplomatın niteliklerini Ģu sözleriyle belirtir: “dürüstlük, 

dikkat, sükûnet, sabır, iyi huy,tevazu, sadakat,  zekâ, bilgi, esası görebilme, 

ihtiyatlılık, misafirperverlik, sempatiklik, çalıĢkanlık, cesaret Bunlar aynı 

zamanda ideal diplomasinin de gerekleridir.  bir diplomatın sağlam bir 

karakter, medeni bir davranıĢ ve konuĢma tarzı, iyi huy ve soğukkanlılık 
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yanında meselelerin esasına inme ve geliĢmelerin yönünü kavrayabilme 

yeteneğine de büyük önem vermektedir.  

 

Amerikan Büyükelçilerinden Robert D. Blackwill BaĢarılı Bir Diplomatın 

ideal Niteliklerini Ģöyle sıralamıĢtır: (Ideal Qualıtıes Of A Successful Dıplomat 

[web],2015) 

 

 Uluslararası iliĢkilere ilgili, Diplomasi sanat ve zanaatına karĢı 

tutkulu olmak 

 Analitik mizaç sahibi olmak 

 Ġyi ve hızlı bir Ģekilde yazmak 

 Sözlü iletiĢimde akıcı ve anlaĢılır konuĢabilmek 

 Ayrıntılara özen göstermek 

 Sert ve etkili bir müzakereci olmak. 

 Uzun süreli fiziksel ve zihinsel dayanıklılık göstermek 

 Tehlikeli görev yerlerine atanmayı kabul etmek. Cesur olmak 

 Tarih bilgisini geliĢtirmek. 

 DüĢüncelerini iktidara karĢı ihtiyatlı Ģekilde sunmak 

 Amirine karĢı sadık ve dürüst olmak. 

 Politika esnekliği geliĢtirmek. 

 ĠĢ tecrübesi edinmek. 

 Kendi politik ideolojisini çok iyi bilmek 

 KarĢılaĢılacak fırsatlardan yararlanmak 

 

11. yüzyıl Türk düĢünürlerinden Yusuf Has Hacip 1070 yılında yazdığı 

Kutadgu Bilig adlı eserinde diplomatik görev yürüten elçilerin nasıl olmaları 

gerektiğini Ģöyle belirtmiĢtir: 

 

 “Ġyi Bir Elçi Nasıl Olmalıdır? 

 

 Elçi insanlar arasında mümtaz, akıllı, bilgili, seçkin  ve çok  cesur  bir 

kimse olmalıdır.  

 Pek çok iĢlev elçiler  ile görülür; iyi neticeler elçiler vasıtasıyla elde 

edilir. 
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 Elçi çok akıllı, temkinli ve sözünü ifade edebilmesi için de bilgili 

olmalıdır. 

 Elçi gözü, gönlü tok, içten  bağlı, itimat edilir, doğru ve dürüst tabiatlı 

bir insan olmalıdır.  

 Elçi ahlak sahibi, sakin ve  nazik bir insan olmalı, her türlü bilgiye de 

sahip bulunmalıdır.  

 Elçi zekâ ile birlikte birde insanın karakterine de vakıf olmalıdır. 

 Elçi yazmalı, okumalı ve baĢkalarının sözünden de istifade etmelidir. 

 Çok kitap okumalı, söz söylemesini bilmeli; Ģiirden anlamalı ve 

kendisi de Ģiir yazmalıdır. 

 KonuĢurken bütün dilleri konuĢmalı, yazarken bütün yazıları 

okumalıdır. 

 Elçi fasih dilli ve gönül sahibi bir kimse olmalı,  sözde usta ve akılda 

üstün bulunmalıdır. 

 Elçi büyük himmet sahibi ve mert bir insan olmalıdır. 

 Sözü pamuk gibi yumuĢak, Ģeker gibi tatlı olmalıdır.” 

 

 Türk DıĢiĢleri Bakanlığının hazırlamıĢ olduğu tanıtım broĢüründe de 

Türk diplomatının nitelikleri belirtilirken yabancı dil bilmenin önemine de Ģu 

Ģekilde yer verilmiĢtir: 

 

“Çok iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi ile Türk tarihi ve kültürüne 

olduğu kadar dünya siyasetine ve uluslararası geliĢmelere de hakimiyet bir 

Türk diplomatının vazgeçilmez özelliğidir”(Köklü bir geçmiĢ, parlak bir 

gelecek, 2014:17). 

 

Latince, Fransızca, Ġtalyanca, Ġspanyolca ve Almanca dillerini çok iyi 

bilmek; derin bir tarih bilgisine sahip olmak; askeri, ticari ve coğrafi konularda 

uzman olmak; edebiyat, bilim, matematik, fizik, hukuk ve müzik gibi 

konulardan anlamak; iyi bir gözlemci olmak; sınırsız bir sabra sahip olmak; 

çabuk karar verebilmek; alçak gönüllü olmak; daima temkinli olmak; kimsenin 

çekiciliğine kapılmadan, çevresindeki herkesi kendisine hayran bırakabilmek; 

iyi bir dinleyici olmak ve duygularını denetleyebilmek; yürekli ve sakin tabiatlı 
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olmak; kadınlara ilgi göstermek ama onlara hiçbir zaman âĢık olmamak; 

içkiye, kadına ve kumara düĢkün olmamak; çok iyi bir aileden gelmek; 

düzgün görünümlü olmak, maddi durumu yeterli düzeyde olmak ve güzel bir 

eĢe sahip olmak (böylelikle kadınlara ve paraya karĢı kayıtsız kalabilmeyi 

baĢarmak); çevresini eğlendirmesini ve konuklarını iyi bir biçimde 

ağırlayabilmesini bilebilmek, inandırıcı konuĢma yeteneği, 17. ve 18. 

yüzyıllarda yetkin bir elçinin nitelikleri arasında sayılmıĢtır (Sanyer, 

2007:104). 

Sonuç olarak etkin bir diplomasi uygulayabilmek için çok iyi yetiĢmiĢ, 

üstün meziyetlere sahip diplomatlara ihtiyaç bulunmaktadır. BarıĢın 

korunması açısından önemli bir iĢlevi olan savunma diplomasisinin de 

amacına ulaĢabilmesi; savunma ataĢelerinin iyi bir diplomatın özelliklerini 

taĢımaları ile mümkün olmaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

TÜRKĠYE‟NĠN SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ 

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasında yer alan ve 

çok zengin enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan, Doğu ile Batıyı, Akdeniz ile 

Hint Okyanusu‟nu, Rusya ile sıcak denizleri birbirine bağlayan, aynı zamanda 

Doğu ile Batı arasındaki bütün ticarî ve kültürel bağlantıların yapıldığı bir 

bölge olan Ortadoğu‟da yer alarak (Özdemir, 2013:3); tüm dünyayı 

etkileyebilecek jeopolitik bir konumdadır. Türkiye bu konumuyla beraber 

demokratik, çağdaĢ yapısıyla, zengin kültürel, tarihi değerleriyle, genç nüfus 

potansiyeliyle ve ekonomik gücüyle dünya üzerindeki önemli ülkelerden 

birisidir.  

Türkiye, bulunduğu hassas konum itibarıyla ulusal güvenliğini 

sağlamak için bölgesel güvenliği de tesis edebilen ve bu güvenliği 

koruyabilecek bir dıĢ politika izleyen; kendisine yönelebilecek ve bölgesel 

istikrarı bozabilecek tehditlere karĢı caydırıcılığı olan ekonomik, diplomatik, 

askeri yönden güçlü bir ülke olmak durumundadır.  

Bugün Türkiye, Sovyetler Birliği ve Yunanistan ile anlaĢmazlıkların 

esas meseleler olduğu dönemden çok daha farklı sorunlarla karĢı karĢıyadır 

ve Türk DıĢ Politikası gündemi Soğuk SavaĢ‟ın ardından değiĢmiĢtir.Türk DıĢ 

Politikası, artık Balkanlardan Çin‟e kadar uzanan bir coğrafyada; Avrupa 

Birliğine katılım, kendi sınırlarının hemen ötesinde yaĢanan çatıĢma ve 

krizlerin yansımaları, enerji güzergâhları ve terörizm gibi konulara 

odaklanmıĢtır (Yılmaz, 2009:24). DeğiĢen güvenlik ortamında Türkiye, 

sadece bölgesinde değil, küresel ölçekte de ağırlığı giderek artan ve buna 

paralel olarak, uluslararası barıĢ ve güvenliğin temininde sürekli olarak yeni 

sorumluluklar üstelenen bir ülkedir. Türkiye‟nin aldığı sorumlulukları yerine 

getirebilmesi ve uluslararası güvenlik ortamını hem kendi yararına hem de 

dünya milletleri yararına Ģekillendirebilmesi için askeri (sert) gücünü, 
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yumuĢak güç olarak da kullanması yani savunma diplomasisi uygulaması 

gerekmektedir.  

 

Savunma diplomasisi kavramı bugünkü anlamıyla bire bir örtüĢmese 

de Türkiye‟de genellikle askeri diplomasi olarak bilinegelmiĢtir. Eski 

bakanlardan Vehbi Dinçerler verdiği bir mülakatta “Türkiye‟de diplomasi iki 

tanedir: Birisi askeri diplomasidir; öbürü sivil diplomasidir. Sivil diplomasiyi 

DıĢiĢleri Bakanlığı yürütür; askeri diplomasiyi Genelkurmay yürütür. Askeri 

diploması, ister harp anında; ister sulh anında, hazarda ve seferde bence 

sivil diplomasi kadar ve zaman zaman da ondan daha etkili bir alet, bir 

mekanizmadır. Ġki diplomasi birbirleriyle çok paralel çalıĢır. Dünyanın her 

yerinde böyledir benim bildiğim” diyerek Türkiye‟de savunma diplomasisinin 

varlığından söz etmiĢtir (Mülakatlarla Türk DıĢ Politikası, 2011:105). 

 

Savunma diplomasisi resmi olarak ilk kez 2014 yılında 

CumhurbaĢkanlığının direktifiyle hazırlanan “Cumhuriyet tarihinde ilk defa 

sivil ve asker uzmanların beraberce Türkiye‟nin ihtiyaçlarını karĢılayacak 

askeri yapı ve savunma yönetimine iliĢkin bir rapor” olan  “Savunma Reformu 

Raporu”nda yer almıĢtır. Bu raporda savunma diplomasisinden Ģu Ģekilde 

bahsedilmiĢtir(Savunma Reformu Raporu, 2014:18): 

 

“Mevcut savunma sistemimiz içinde MSB (Milli Savunma Bakanlığı), 

savunma yönetimi ile ilgili görevlerini Genelkurmay BaĢkanlığı‟na, savunma 

politikası ve savunma diplomasisi ile ilgili görevlerini DıĢiĢleri Bakanlığı‟na 

bırakmıĢ izlenimi vermektedir. MSB, TSK‟nın ihtiyaçlarının karĢılanması ve 

harbe hazırlanmasında yeterli altyapı ve teknik donanıma da sahip 

bulunmamaktadır.” 

 

Raporda geçensavunma diplomasisi kavramının “savunma 

bakanlıklarının müttefik ve dost ülkelerle savunma politikaları hedeflerini 

desteklemek için karĢılıklı olarak yürüttükleri iĢbirliği, diyalog benzeri 

faaliyetleri ifade eder” (Defence Diplomacy Plan [web], 2012:17 ) Ģeklinde 

yapılan tanıma uyduğu görülmektedir. 

 



 101 

Bu raporda; güvenlik kavramına daha bütünsel ve küresel bir anlayıĢla 

yaklaĢılmasının, geliĢmeleri sınırlarımızın ötesinde yönlendirebilecek strateji 

ve yeteneklere sahip olunmasının, mevcut tehditlerin çoğunluğunun etkili bir 

ve güvenlik mimarilerinin Ģimdiden planlanmasının ve bunlara öncülük 

edilmesinin zorunluluk olduğundan bahsedilmiĢtir. Yine bu raporda askeri 

diplomasi ifadesi kullanılarak savunma diplomasisinin önemli bir gereklilik 

olduğu Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir (Savunma Reformu Raporu, 2014:9): 

 

“Günümüzde silahlı kuvvetlerin yetenekleri, barıĢı koruma 

görevlerinden doğal felaketlere müdahaleye, tahliye operasyonlarından 

savaĢ sonrası yeniden yapılandırma ve askeri diplomasi çalıĢmalarına kadar 

geniĢ bir sahada dıĢ politikaya katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla daha etkin, 

çevik, dinamik, vurucu ve esnek bir silahlı kuvvetler yapısı her zamankinden 

daha fazla önem kazanmıĢtır. Güvenliği geleneksel güç unsurlarıyla 

sağlamak artık mümkün görülmemektedir. Askeri güç ve yetenekler 

diplomasinin hedeflerini desteklemekte yetersiz kalabilmektedir. Askeri ve 

sivil yeteneklerin uyumlu ve birbirini tamamlayıcı Ģekilde kullanılması giderek 

önem kazanmaktadır. Ayrıca, güvenliği baĢkalarının üstünden değil, onlarla 

birlikte sağlamayı, güvenliği yaymayı ve yaygınlaĢtırmayı öngören bir 

yaklaĢım benimsenmelidir.” 

 

 TSK uluslararası birçok görevde aktif olarak yer aldığından sert gücü 

yumuĢak güç olarak kullanabileceği diplomasi alanında kendisine planlar 

yapmalı ve geliĢtirmelidir. Ġngiltere, Ġspanya, Fransa, Almanya gibi Avrupa‟nın 

önde gelen ülkeleri savunma diplomasisini benimseyip kendi savunma 

politikalarında ya yer vermiĢler veya özel olarak savunma diplomasisi planları 

hazırlamıĢlardır. ABD‟de 3D (Development, Diplomacy, and Defense) 

GeliĢim, Diplomasi ve Savunma yaklaĢımı raporu ile güvenliğe bakıĢ açısını 

güncellemiĢ ve askeri gücünü ulusal çıkarları doğrultusunda sadece sert güç 

olarak kullanmanın yetmeyeceğini fark ederek diplomasi alanında da 

kullanmasının gerekli olduğunun bilincine sahip olmuĢtur. 

 

Avrupa ve ABD‟nin yanı sıra Asya‟da birçok devlet savunma 

diplomasisini kendilerine göre yorumlayarak uygulamaya baĢlamıĢlar ve 
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bölgesel güvenliğin sağlanmasında silahlı kuvvetler arası iĢbirliğine önem 

vermiĢlerdir. Çinli, Hindistanlı, Güney Koreli akademisyenler savunma 

diplomasisi ile ilgili makaleler yazarak ülkelerinde bu konunun akademik 

olarak geliĢmesine çalıĢmıĢlardır. 

 

TürkiyeNATO‟nun faaliyetlerine, kapsamlı ve aktif katkıda bulunmaya 

devam etmektedir. Afrika kıtasına da yoğun ilgi göstermekte; bu kıtanın 

ülkeleriyle var olan iliĢkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu 

kapsamda,pek çok kıta ülkesi ile savunma ve sanayi iĢbirliği anlaĢmaları 

imzalanmıĢ,askeri alanda eğitim ve iĢbirliği faaliyetleri yoğunlaĢtırılmıĢtır.  

 

1.TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ‟NĠN SAVUNMA DĠPLOMASĠSĠ 

KAPSAMINDAKĠ FAALĠYETLERĠYLE ĠLGĠLĠ ÖRNEKLER 

a.Askeri AtaĢelikler 

Savunma diplomasisi kapsamında kritik öneme sahip olan ve 

diplomatik personel statüsündeki TSK askeri ataĢeleri Japonya‟dan 

Kanada‟ya, Güney Afrika Cumhuriyeti‟nden Norveç‟e, Avustralya‟dan 

Brezilya‟ya dünyanın 6 kıtasına yayılmıĢ farklı coğrafyalarda yer alan 74 

ülkede görev yapmaktadır. Askerî AtaĢelikler TSK'nın ilgili ülke/ülkeler ile 

temas etme ve geliĢmeleri takip etme imkânı sağlaması nedeniyle önemli bir 

fonksiyonu yerine getirmektedir.  

 

Savunma AtaĢeleri Millî güvenlik politikası çerçevesinde dıĢ politikaya 

tesir edebilecek yabancı ülke askerî unsurları hakkında üst düzey sivil ve 

askerî karar vericilere danıĢmanlık desteği sağlamakta ve bulundukları 

bölgelerin askerî gücü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olarak Türkiye 

Cumhuriyeti'nin dıĢ politikası ve bölgesel güvenlik ve iĢbirliği görevlerinde yer 

almaktadır. 

 

Bazı ülkelerde hava kara deniz ataĢelikleri olmak üzere birden çok 

ataĢe görev yapabilmektedir. Son yıllarda TSK‟nın savunma ataĢeliği sayısı 
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hızlı bir artıĢ göstermiĢtir. Özellikle Afrika Kıtasında yeni açılan ataĢelik 

sayısında artıĢ bulunmaktadır.  

 

TSK‟yı temsil edecek savunma ataĢelerinin savunma diplomasisini 

baĢarıyla uygulayabilmesi için aĢağıda belirtilen niteliklerde davranmaları 

gerekmektedir: 

 

 Kendi kültürüne tamamen hakim olmalı ve iliĢkilerin arzulanan 

seviyede sürdürülebilmesi maksadıyla; özellikle görev yapılacak ülke 

ile o ülkede bulunan askeri ataĢelerin ülkeleri ve kültürleri hakkında 

bilgi sahibi olmalıdırlar.  

 Türk diplomatik misyonunda görevli personel ve eĢleri ile 

iliĢkilerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi değerlerini ve 

geleneklerini temsil ettiği gerçeğinden hareketle, birleĢtirici ve seviyeli 

bir çizgiyi muhafaza etmelidirler. 

 Görev yapılan ülkenin diplomatik kurallarına, yasalarına, trafik 

kurallarına, örf, adet,gelenek ve göreneklerine karĢı daima saygılı 

olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir. 

 Temsil görevinin yürütülmesinde Türkiye‟nin çıkarlarını her 

zaman kendi kiĢisel ve ailevi çıkarlarının üstünde tutacak Ģekilde 

hareket etmelidirler. 

 Gidilecek ülkenin tarihi, coğrafyası, yaĢam koĢulları, örf ve 

adetleri ile yerel dilini ve sakınılması gereken temalarını 

öğrenmelidirler. 

 Protokol kuralları ve sosyal faaliyetlerin uygulaması konusunda 

gerek görev öncesi katıldığı kurslarda, gerekse ilave kaynaklardan 

faydalanmak suretiyle yeterli bilgi seviyesine ulaĢmalıdırlar. 

 Ġyi iliĢkiler tesis edecek Ģekilde yabancı dil bilgisi seviyesini 

geliĢtirmeli, görevli bulunan ülkede konuĢulan yerel dili öğrenmeye 

çalıĢmalıdırlar. 

 Türkiye‟nin tarihi ve turistik yerlerini tanıtacak seviyede bilgi 

seviyesine ulaĢarak, Türkiye‟yi sohbet toplantılarında en iyi Ģekilde 

tanıtabilmelidirler. 
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Türk Savunma AtaĢelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu, 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, 18 Mart ġehitler Günü Anma 

töreni düzenlemek gibi görevleri vardır. Ayrıca bu görevlerinin yanısıra diğer 

ülkelerin düzenlemiĢ olduğu törenlere, resepsiyonlara, ataĢe gezilerine AtaĢe 

bilgilendirme brifinglerine, ataĢe toplantılarına katılmaları söz konusudur.  

Tablo-12:TSK‟nın Yurt DıĢındaki Askeri AtaĢelikleri (AtaĢelikler [web], 
2015 ) 

TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠNĠN YURT DIġINDAKĠ ASKERĠ 
ATAġELĠKLERĠ 

S.NO ATAġELĠK ÜLKE 

1 Atina Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Yunanistan 

2 Bağdat Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Irak 

3 Bakü Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Azerbaycan 

4 Berlin Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Almanya 

5 BükreĢ Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Romanya 

6 Doha Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Katar 

7 Ġslamabad Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Pakistan 

8 Londra Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Ġngiltere 

9 Madrid Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Ġspanya 

10 MogadiĢu Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Somali 

11 Moskova Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Rusya Federasyonu 

12 Pekin Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Çin Halk Cumhuriyeti 

13 Riyad Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Suudi Arabistan 

14 Roma Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Ġtalya 

15 Seul Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Kore Cumhuriyeti 

16 Tel Aviv Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Ġsrail 

17 Trablus Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği Libya 

18 VaĢington Silahlı Kuvvetler AtaĢeliği A.B.D. 

19 Abu Dabi Askerî AtaĢeliği BirleĢik Arap Emirlikleri 

20 Abuja Askerî AtaĢeliği Nijerya 

21 Addis Ababa Askerî AtaĢeliği Etiyopya 

22 Amman Askerî AtaĢeliği Ürdün 

23 Astana Askerî AtaĢeliği Kazakistan 

24 AĢkabat Askerî AtaĢeliği Türkmenistan 

25 Belgrad Askerî AtaĢeliği Sırbistan 

26 Beyrut Askerî AtaĢeliği Lübnan 
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TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠNĠN YURT DIġINDAKĠ ASKERĠ 
ATAġELĠKLERĠ 

27 BiĢkek Askerî AtaĢeliği Kırgızistan 

28 Brazilya Askerî AtaĢeliği Brezilya 

29 Brüksel Askerî AtaĢeliği Belçika 

30 BudapeĢte Askerî AtaĢeliği Macaristan 

31 Cakarta Askerî AtaĢeliği Endenozya 

32 Cezayir Askerî AtaĢeliği Cezayir 

33 Dakar Askerî AtaĢeliği Senegal 

34 Dakka Askerî AtaĢeliği BangladeĢ 

35 Darüsselam Askerî AtaĢeliği Tanzanya 

36 DuĢanbe Askerî AtaĢeliği Tacikistan 

37 Hartum Askerî AtaĢeliği Sudan 

38 Helsinki Askerî AtaĢeliği Finlandiya 

39 Kabil Askerî AtaĢeliği Afganistan 

40 Kahire Askerî AtaĢeliği Mısır 

41 Kampala Askerî AtaĢeliği Uganda 

42 Kanberra Askerî AtaĢeliği Avustralya 

43 Kiev Askerî AtaĢeliği Ukrayna 

44 Kuala Lumpur Askerî AtaĢeliği Malezya 

45 Kuveyt Askerî AtaĢeliği Kuveyt 

46 Lahey Askerî AtaĢeliği Hollanda 

47 LefkoĢa Askerî AtaĢeliği K.K.T.C. 

48 Lizbon Askerî AtaĢeliği Portekiz 

49 Muskat Askerî AtaĢeliği Oman Sultanlığı 

50 Nairobi Askerî AtaĢeliği Kenya 

51 Oslo Askerî AtaĢeliği Norveç 

52 Ottava Askerî AtaĢeliği Kanada 

53 Paris Askerî AtaĢeliği Fransa 

54 Prag Askerî AtaĢeliği Çek Cumhuriyeti 

55 PriĢtine Askerî AtaĢeliği Kosova 

56 Pretorya Askerî AtaĢeliği G. Afrika Cumhuriyeti 

57 Rabat Askerî AtaĢeliği Fas 

58 Sana Askerî AtaĢeliği Yemen 

59 Santiago Askerî AtaĢeliği ġili 

60 Saraybosna Askerî AtaĢeliği Bosna Hersek 
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TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠNĠN YURT DIġINDAKĠ ASKERĠ 
ATAġELĠKLERĠ 

61 Sofya Askerî AtaĢeliği Bulgaristan 

62 Stokholm Askerî AtaĢeliği Ġsveç 

63 ġam Askerî AtaĢeliği Suriye 

64 Tahran Askerî AtaĢeliği Ġran 

65 TaĢkent Askerî AtaĢeliği Özbekistan 

66 Tiflis Askerî AtaĢeliği Gürcistan 

67 Tiran Askerî AtaĢeliği Arnavutluk 

68 Tokyo Askerî AtaĢeliği Japonya 

69 Tunus Askerî AtaĢeliği Tunus 

70 Üsküp Askerî AtaĢeliği Makedonya 

71 VarĢova Askerî AtaĢeliği Polonya 

72 Viyana Askerî AtaĢeliği Avusturya 

73 Yeni Delhi Askerî AtaĢeliği Hindistan 

74 Zagreb Askerî AtaĢeliği Hırvatistan 

 

b.Askeri Eğitim ĠĢbirliği Faaliyetleri 

Dost ve müttefik ülkelerle imzalanan anlaĢmalar kapsamında yürütülen 

askerî eğitim iĢ birliği faaliyetleri genelde aĢağıdaki konularda 

gerçekleĢtirilmektedir; (TSK Askeri Eğitim ve ĠĢbirliği Faaliyetleri, [web], 2015) 

 Birlik, Karargâh ve Kurumlara Askerî Ziyaretler, 

 Tatbikatlara Gözlemci Gönderilmesi, 

 Türkiye‟de; Harp Akademileri, Askerî Liseler, Harp Okulları, 

Askerî Tıp Akademisi, Sınıf Okulları ve Astsubay Meslek 

Yüksek Okullarında verilen eğitimler, 

 Kısa Süreli Kurslar, 

 Birlik, Karargâh ve Kurumlarda Görev BaĢı Eğitimi, 

 Aile/Birlik/Personel Mübadelesi ve Yerinde Eğitim Desteği, 

 MüĢterek Tatbikatlar, 

 Askerî Tarih ve Müzecilik Alanında Eğitim ve ĠĢ Birliği. 
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(1)Türkiye‟de Eğitim Gören Misafir Askeri Personel (MAP) 

 

Dost ve Müttefik ülkelerle imzalanan anlaĢmalar kapsamında bahse 

konu ülkelere mensup Misafir Askerî Personele (MAP) Türk Silahlı Kuvvetleri 

eğitim kurumlarında; eğitim, öğretim ve çeĢitli kurslar verilmektedir. 

Bugüne kadar 54 dost ve müttefik ülkeye mensup 29.257 MAP‟a 

eğitim / kurs verilmiĢtir. 2014-2015 döneminde 35 ülkeden 2.763, 2015-2016 

döneminde 31 ülkeden 3.443 MAP‟a eğitim / kurs verilmesi planlanmıĢtır. 

Ayrıca, mobil eğitim timleri vasıtasıyla kendi ülkelerinde; eğitim, öğretim ve 

çeĢitli kurslar verilmektedir. 

 

Somali Silahlı Kuvvetlerine mensup toplam 103 misafir askerî personel 

Türkiye‟ye getirilmiĢtir. 11 Kasım 2014-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında 

Kara Lisan Okulunda Türkçe Lisan Eğitimleri baĢlamıĢtır. Söz konusu 

personel, 27 Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasında "Subay Temel Askerlik 

AnlayıĢı Kazandırma Eğitimi" ve "Astsubay Temel Askerlik AnlayıĢı 

Kazandırma Eğitimi" ile 21 Eylül 2015-11 Aralık 2015 tarihleri arasında 

ihtisas eğitimi verilecektir.Dört yıl askeri lisede eğitim gördükten sonra Kara 

Harp Okuluna gelen Misafir Askeri Personel, birinci sınıftan öğrenimine 

baĢlayabilmektedir. Kara Hap Okulu'nda eğitim dili Türkçedir. Bu nedenle, 

ülkelerden doğrudan gelen personel, 1 yıl süreyle Türkçe eğitimi görmeyi 

müteakip birinci sınıftan öğrenimine devam etmektedir. Türkçe dil bilgisi 

yeterli olanlar ise askeri lise kaynaklı öğrenciler gibi birinci sınıftan öğrenime 

baĢlayabilmektedir. Misafir Askeri Personel ile Harbiyeliler arasında ders 

geçme ve disiplin konularında ayrıcalık bulunmamaktadır. 

 

2014-2015 eğitim öğretim yılında Kara Harp Okulunda 19 ülkeden 5‟i  

bayan olmak üzere toplam 318 Misafir Askeri Personel eğitim ve öğretim 

görmektedir (Misafir Askeri Öğrenci, [web], 2015). 

 

Ayrıca Deniz Harp Okulundan 1975 yılında ilk Misafir Askeri Personel 

mezun edilmiĢtir. Bu güne kadar Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, 

Kazakistan, KKTC, Libya, Pakistan, Türkmenistan ve Ürdün ülkelerine 

mensup 210 Misafir Askeri Personel bu okuldan mezun edilmiĢtir. 
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Deniz Harp Okulunda 2013-2014 Eğitim ve Öğretim döneminde 

Arnavutluk, Azerbaycan, Gambiya, Kazakistan, KKTC, Somali ve 

Türkmenistan uyruklu 46 Misafir Askeri Öğrenci bulunmaktadır. (Deniz Harp 

Okulu [web],2015). 

 

Tablo-13: 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Ġtibari ile KHO‟da Öğrenim 

Görecek MAP Durumu (Bn: Bayan) 

 
Ülkeler Sınıf Toplam 

Hazırlık 1 2 3 4 

Afganistan 11 22 4 4 4 45 

Arnavutluk 1 4 4 5 - 14 

Azerbaycan - 25 16 13 19 73 

Bosna-Hersek 6 -  - 2 8 

Gambiya 2 - - 1 - 3 

Gürcistan 3 6 - - - 9 

Kazakistan 9 6 2 5 6 28 

Kırgızistan 6 3 6 2 4 21 

Kore 
Cumhuriyeti 

- - 1 - - 1 

Kosova 2 1 4+1 Bn. 1 Bn. - 7+2 Bn. 

K.K.T.C. - 7+1 Bn. 11 3+1 Bn. 5+1 Bn. I 26+3 Bn. 

Libya 7 15 - - - 22 

Moğolistan 6 1 - - 
- 

7 

Moldova - -  1 - 1 

Moritanya - 1 - - - 1 

Somali 5 7 2 -  14 

Suudi 
Arabistan 

10 6 - - - 16 

Türkmenistan 3 - 
- 

2 1 6 

Ürdün 3 3 3 2 - 11 

TOPLAM 74 107+1 Bn. 53+1 Bn. 38+2 Bn. 41+1 Bn. 313+5 Bn. 
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Tablo-14: K. K. Lisan Okulunda Türkçe Eğitimi Ġçin 1982 Yılından Bu Güne 
Kadar Gelen Misafir Askeri Personelin Ülkelere Göre Dağılım Çizelgesi 

 

S.NU. ÜLKESĠ SUBAY ASTSB UZM ÇVġ AS.ÖĞC. SĠVĠL TOPLAM 

1 AFGANĠSTAN 28     28 

2 ALMANYA 14     14 

3 ABD 1     1 

4 ARNAVUTLUK 357 48  11  419 

5 AZERBAYCAN 282 88    370 

6 BANGLADEġ 165 5    170 

7 B.A.E 2 - -   2 

8 BOSNA-HERSEK 166 89 -   255 

9 BULGARĠSTAN 49 1    50 

10 BURKĠNA FASO - 2    2 

11 CEZAYĠR 42 -   - 42 

12 ÇEK C. 1     1 

13 ÇĠN 117     117 

14 FRANSA 2     2 

15 GAMBĠYA 33 14  24  71 

16 GÜNEY KORE 32   -  32 

17 GÜRCĠSTAN 195 22  -  218 

18 HIRVATĠSTAN 19 1 - -  12 

19 KAZAKĠSTAN 16  - -  16 

20 KIRGIZĠSTAN 39 1 -   29 

21 KOSOVA 11 10 -  - 21 

22 LĠTVANYA 1 - -  - 1 

23 MACARĠSTAN 3 - -   3 

24 MAKEDONYA 59 20 1  1 79 

25 MALEZYA 5   7 - 12 

26 MALĠ 6 -    6 

27 MISIR 25 -   - 25 

28 MOĞOLĠSTAN 42 -   - 42 

29 MOLDOVA 4 1   - 5 

30 MORĠTANYA 30  - - - 30 

31 ÖZBEKĠSTAN 79 - - - - 79 

32 PAKĠSTAN 28 - - - - 28 

33 POLONYA 1 - - - - 1 

34 ROMANYA 10 2 - - 2 14 

35 SIRBĠSTAN 1 - - - - 1 

36 SĠNGAPUR 1 - - - - 1 

37 SOMALĠ 123 90 - - - 213 

38 SURĠYE 44 - - - - 44 

39 TUNUS 13 5 - -  18 

40 TÜRKMENĠSTAN 119 126 - - - 247 

41 UKRAYNA 40 - - - - 40 

42 ÜRDÜN 44 - - - - 44 

43 YEMEN 2 - - - - 2 

TOPLAM 2231 526 1 42 4 2807 
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Savunma diplomasisi kapsamına girebilecek baĢka bir faaliyet de 

yabancı ülkelerle iliĢkilerin üst seviyede sürdürülmesi ve farklı kültür ve dilleri 

çok ileri düzeyde bilen personel yetiĢtirebilmek için yabancı ülke harp 

okullarına personel gönderilmesidir. 

 

2002 yılından beri Kore Cumhuriyeti Harp Okuluna Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı adına okumak üzere dört yılda bir öğrenci gönderilmektedir. 

Bugüne kadar 2006 ve 2010 yıllarında birer olmak üzere toplam iki subay 

Kore Cumhuriyeti Kara Harp Okulundan mezun olmuĢtur. Hâlihazırda bir 

öğrenci 4‟üncü sınıfta, bir öğrenci 1‟inci sınıfta olmak üzere iki öğrenci Kore 

Kara Harp Okulunda eğitim görmektedir. 

 

1985-2006 yılları arasında 15 Harbiyeli ABD‟de eğitim almıĢtır. 2015-

2016 Eğitim ve Öğretim Yılı‟ndan itibaren ABD Kara Harp Okuluna öğrenci 

gönderilmesine tekrar baĢlanması yönünde planlamalar yapılmaktadır.Çin 

Halk Cumhuriyeti, Ürdün ve Rusya Fransa, Azerbaycan Harp Okullarına 

öğrenci göndermeye yönelik giriĢimlerde bulunulmaktadır. 

 

Ayrıca yurt dıĢında lisansüstü eğitim görmek için ABD, Ġngiltere ve 

Danimarka‟ya personel gönderilmektedir. Fransa; Çin Halk Cumhuriyeti, 

Rusya, Brezilya, Bosna-Hersek ve Güney Afrika Cumhuriyeti‟ne de 

lisansüstü eğitim için planlamalar yapılmaktadır. 

 

(2)Personel DeğiĢimi  

 

Dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri ile iĢbirliğinin artırılması ve ilgili 

ülkelerin karargâh çalıĢma usul ve yöntemlerinin yerinde öğrenilmesi, iki ülke 

silahlı kuvvetleri arasında bilgi ve tecrübe paylaĢımı sağlanması,gönderilen 

ülke silahlı kuvvetlerinin karargâh çalıĢma yöntemlerinin ve karargâh 

kültürünün yerinde öğrenilmesi, tespit edilebilecek faydalı uygulamaların 

TSK‟ya uyarlanmasına katkı sağlanması, görevlendirilen personelin 

uluslararası boyutta bilgi, görgü ve tecrübesinin artırılması maksadıyla, ilgili 

ülkenin öncelikli olarak kuvvet karargâhı olmak üzere, müsaade edilen büyük 

karargâhlarına geçici olarak personel görevlendirilebilmektedir. Bu kapsamda 
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ABD, Almanya, Ġngiltere, Ġtalya, Kore, Pakistan, Azerbaycan ve Kosova ile 

personel değiĢim çalıĢmaları yapılmaktadır.  

 

Kurmay subaylar 14 ayrı ülkede "kurmay kolej eğitimi" almaktadırlar.  

 

BM, NATO ve EUFOR karargâhlarına personel görevlendirmesi 

yapılmaktadır.  

 

(3)Bu Kapsamda 2014 Yılında Ġcra Edilen Dost ve Müttefik 

Ülkelerle Birlikte Ġcra Edilen Ortak Tatbikatlar  

 

Cooperative Resolve-2014 Tatbikatı, Türkiye ev sahipliğinde, 15-18 

Eylül 2014 tarihleri arasında Muhabere Simülasyonu ve Lider Eğitim Merkezi 

/ Ankara‟da icra edilmiĢtir.Türkiye ve ABD‟nin katılımıyla düzenlenen 

tatbikatın amacı katılımcı ülkelerin Kara Kuvvetleri unsurları arasında eğitim, 

iĢ birliği ve birlikte çalıĢılabilirliği geliĢtirmek, personeli bir sistem içerisinde 

eğiterek, muhtemel bir barıĢı destekleme harekâtının icrasına imkân 

sağlamaktır(Tatbikat ve Gösteriler,[web],2015). 

 

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı 

(Cinnah-2014), Türkiye ev sahipliğinde, 15-30 Eylül 2014 tarihleri arasında 

Dağ, Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı / Eğirdir ve Genelkurmay 

Özel Kuvvetler Komutanlığı / Ankara‟da icra edilmiĢtir.Tatbikatın amacı, iki 

ülke komando ve özel kuvvet birlikleri arasında bilgi ve tecrübe paylaĢımını 

sağlamak, birlikte çalıĢılabilirliği geliĢtirmektir (Tatbikat ve 

Gösteriler,[web],2015). 

 

Sonsuzluk (Eternity) Tatbikatı, Gürcistan ev sahipliğinde, Türkiye, 

Azerbaycan ve Gürcistan‟ın katılımıyla 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında 

Gürcistan‟da icra edilmiĢtir (Tatbikat ve Gösteriler,[web],2015). 

 

Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı 19-26 Ekim 2014 tarihleri 

arasında Genelkurmay Özel Kuvvet Komutanlığının ev sahipliğinde 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Romanya ve 
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Sırbistan‟dan özel kuvvet birliklerinin katılımıyla icra edilmiĢtir (Tatbikat ve 

Gösteriler,[web],2015). 

NATO Tiger Meet (NTM) Tatbikatı, Alman Hava Kuvvetleri 

Komutanlığı ev sahipliğinde, 13-27 Haziran 2014 tarihleri arasında, Jagel 

Hava Üssü / Almanya‟da icra edilmiĢtir(Tatbikat ve Gösteriler,[web],2015). 

 

Mavi Balina-2014 Tatbikatı, 06-14 Kasım 2014 tarihleri arasında, 

Aksaz Limanına istinaden Doğu Akdeniz‟de icra edilmiĢtir.Tatbikata; Türkiye, 

ABD, Almanya, Kanada, Pakistan, Ġngiltere Deniz Kuvvetlerinden çeĢitli fiilî 

unsurlar ile Azerbaycan, Bahreyn, BangladeĢ, Gürcistan Kuveyt ve 

Lübnan‟dan toplam 10 gözlemci personel katılım sağlamıĢtır(Tatbikat ve 

Gösteriler,[web],2015). 

 

Noble Mariner-2014 Tatbikatı Ġspanya ev sahipliğinde ABD, 

Almanya, Fransa, Ġngiltere, Ġspanya, Ġtalya, Polonya, Portekiz, Kanada, 

Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Gruplarının iĢtiraki ile 13-26 Ekim 

2014 tarihleri arasında Cadiz Körfezi, Cebelitarık Boğazı ve Batı Akdeniz‟de 

icra edilmiĢtir (Tatbikat ve Gösteriler,[web],2015). 

 

(4)Gemi Ziyaretleri 

 

Deniz Kuvvetleri çok yoğun bir Ģekilde gemi ziyaretleri yaparak 

savunma diplomasisine katkı sağlamaktadır.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 

bağlı 4 firkateynden oluĢan Barbaros Türk Deniz Görev Grubu, 148 yıl sonra 

ilk kez Ümit Burnu´nda Türk bayrağını dalgalandırmak için yola çıkmıĢ ve 102 

gün boyunca Afrika‟daki 24 ülkeyi ziyaret ederek, Türkiye‟nin yardımlarını 

ihtiyaç sahibi ülkelere teslim etmiĢtir.Ġntikal rotaları üzerinde eğitim ve 

tatbikatlara iĢtirak ederek savunma diplomasisi uygulamıĢlardır (Kamu 

Diplomasisi Koordinatörlüğü[web], 2015). 

 

TCG KEMALREĠS NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) 

görevi kapsamında 5-14 Ağustos 2014 tarihleri arasında Kuzey Atlantik‟te 

Kanada Atlantik Deniz Komutanlığı tarafından icra edilen Task Group 

Exercise 6/14 (TGEX 6/14) Tatbikatına iĢtirak etmiĢtir. Tatbikat kapsamında; 
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temel harp nevileri ve Denizde Denetim Harekatı eğitimlerine katılan TCG 

KEMALREĠS; Hava, Suüstü ve Karabombardımanı atıĢları icra etmiĢtir. 

Tatbikat sonrasında TCG KEMALREĠS, 14-18 Ağustos 2014 tarihleri 

arasında Mayport/Florida/ABD limanını ziyaret etmiĢtir (DZKK Bilgi 

Notu[web],2014). 

Milli gemi konseptinde dizayn ve inĢa edilen, Ada sınıfı korvet TCG 

Büyükada, Körfez ülkeleriyle ikili iliĢkilerin geliĢtirilmesine katkı sağlamak ve 

Deniz Haydutluğuyla Mücadele Harekatı kapsamında, 18 Ocak-15 Nisan 

2015'te Aden Körfezi, Arap Denizi ve Basra Körfezi'nde liman ziyaretleri ile 

harekat ve eğitim faaliyetleri icra etmiĢtir. Ziyaret edilen ülkelerin subaylarının 

da katılacağı eğitim faaliyetleri ve gemi üzerindeki milli savunma sanayi 

firmalarının ürünlerinin tanıtımının yapılması ile savunma diplomasisine güzel 

bir örnek teĢkil etmiĢtir (TCG Büyükada Katar'ın Doha Limanı'na demir 

attı[web], 2015). 

 

(5) Savunma ve Güvenlik Alanında Düzenlenen Uluslararası 

Akademik Konferans/Sempozyumlar 

 

Harp Akademileri Komutanlığında 10-11 Mart 2015 tarihleri arasında, 

Kara Harp Akademisi sorumluluğunda "Uluslararası Askerî Bilimler ve 

Güvenlik Sempozyumu-2015 (International Conference on Military and 

Security Studies-ICMSS-2015)" icra edilmiĢtir. 

 

Uluslararası Yönetim ve Askerlik Sempozyumu (International 

Symposium on Management and the Military), 26-27 Mayıs 2005 tarihinde 

Kara Harp Okulunda icra edilmiĢtir. 

 

c. TSK‟de Savunma Diplomasisinin GeliĢimi Kapsamında 

Yabancı Dil Eğitimi 

Türkiye‟nin elliyi aĢkın ülke ile askeri eğitim iĢbirliği antlaĢması 

bulunmaktadır ve yabancı ülkelerde sadece bir yıl içinde beĢ yüze yaklaĢan 

askeri iĢbirliği faaliyeti gerçekleĢtirilmiĢtir. Bütün bu görev ve faaliyetlerin Türk 

milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yakıĢır Ģekilde yürütülebilmesi ancak 
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ileri seviyede bir yabancı dil bilgisi ile mümkündür. Ayrıca TSK‟nın 

modernizasyonu çerçevesinde envantere giren ileri teknoloji ürünü silah, 

teçhizat ve malzemenin, etkin ve ekonomik olarak kullanılması için iyi bir 

lisan bilgisine ihtiyaç vardır. (Türk Silahlı Kuvvetleri‟nde Yabancı Dilin 

Önemi[web], 2015) Savunma Diplomasisi uygulamak için yabancı dilleri ve 

kültürleri bilmenin öneminin bilincinde olan TSK‟da yabancı dil eğitim 

sisteminde yabancı dil eğitiminde etkinliğin arttırılması için değiĢiklik 

yapılmıĢtır. Personelin özellikle konuĢma ve yazmada yabancı dili etkin ve 

akıcı olarak kullanırken yaĢadığı sorunları gidermek maksadıyla, bol dinleme 

ve okuma sonucunda konuĢma yazma kabiliyetini kendiliğinden geliĢtirme 

temeline dayanan “Anlama Odaklı YaklaĢım” metoduna göre dil öğretim 

sistemine geçilmiĢtir. Askeri Okullarda dil eğitiminin kademelendirilmesi 

sağlanarak bilgisayar dershaneleri kurulmuĢ ve uluslararası geçerliliği olan 

standart bir Ġngilizce testinin, Harp Okulları ve Askeri Liselerde 

uygulanmasına baĢlanmıĢtır. 

 

TSK‟daki okullara yardımcı eğitim setleri alınmıĢ, yabancı dil 

öğretmenlerinin yeni yöntemi benimsemelerini ve etkin olarak uygulamalarını 

sağlamak üzere ABD‟de düzenlenen “Okuma ve Hikâye Anlatımı Yoluyla Dil 

Eğitimi” kursuna 18 öğretmen gönderilmiĢtir. 

 

Anlama Odaklı YaklaĢımın öğrenci seviyesinde tanıtılması için  “Bir 

yabancı dil nasıl öğrenilir” isimli kitapçık ve yabancı dil öğrenmenin teĢvik 

edilmesini sağlamak amacıyla da “Bir Lisan, Binlerce Can” adlı doküman 

öğrencilere dağıtılmıĢtır. 

 

Hafta sonu gönüllülük esasına göre yabancı dil kursları; Almanca, 

Arapça, Fransızca, Rusça ve Ġngilizce dillerinde, verilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

KHO‟da, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren Çoklu Lisans 

Programına geçilmesiyle birlikte uluslararası iliĢkiler eğitimi verilmektedir 

2012-2013 Eğitim ve öğretim Yılı'nda; Orta Doğu (Arapça) ve Orta Asya 

(Rusça). 2013-2014 Eğitim ve öğretim Yılı'nda; Orta Asya (Rusça), Orta 

Doğu (Arapça), Kuzey Afrika (Fransızca) ve Uzak Doğu (Çince). 2014-2015 
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Eğitim ve öğretim yılın Yılı'nda ise; Uzak Doğu (Çince), Amerika (Ġngilizce), 

Ortadoğu (Farsça), Balkanlar (Yunanca) bölümlerinde yabancı dil ağırlıklı 

eğitim verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu program ABD  Kara Harp Okulu West 

Point‟in Dil, Kültür ve Bölge ÇalıĢmaları Lisans programına benzemektedir. 

 

ABD Kara Harp Okulu West Point' te verilen yabancı dil eğitimi 

Yabancı Dil Bölüm BaĢkanlığı sorumluluğunda açılan Dil, Kültür ve Bölge 

ÇalıĢmaları Lisans programı kapsamında Arapça, Çince, Fransızca, 

Almanca, Portekizce, Rusça ve Ġspanyolca dillerinde verilmektedir. West 

Point'te anılan diller hazırlık sınıfı programı olmadan lisans programı içinde 

açılan 13 ders ile ilgili ülkenin dilini, kültürünü, tarihini içerecek Ģekilde 

öğretilmektedir. Öğrencilere baĢlangıçta bir seviye sınavı yapılmakta ve sınav 

sonucuna göre alacakları dersler belirlenmektedir. Ġlgili lisans bölümüne 

herhangi bir dilde geçmiĢi olmayan öğrenciler de kabul edilmektedir. 

BaĢlangıç seviyesinden baĢlayan bir öğrencinin alabileceği dersler Arapça 

dersi kapsamında aĢağıda sunulmuĢtur. Diğer dillerin dersleri de Arapça 

örneğinde sunulan derslerle aynılık arz etmektedir. 

 

DERSLER - Örnek bir yabancı dil programı (Arapça) 

DERSLER TOPLAM DERS SAATi 

Arapça-l 80 ders saati 

Arapça-ll 80 ders saati 

Yoğun Orta Seviye Arapça 80 ders saati 

Arapçada Özel Konular 40 ders saati 

Günlük Arapça 40 ders saati 

Ġleri Arapça 40 ders saati 

Arapça Okuma/ Yazma 40 ders saati 

Arapça Askeri KonuĢma 40 ders saati 

Arap Medeniyeti-l 40 ders saati 

Arap Medeniyeti-lI 40 ders saati 

Arap Edebiyatı-l 40 ders saati 

Arap Edebiyatı-lI 40 ders saati 

Arap Edebiyatı-lII 40 ders saati 

West Point‟te Bir Ders Saati 55 dakikadır. 
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Dil, Kültür ve Bölge ÇalıĢmaları Lisans programı kapsamında verilen 

yabancı dil derslerinin toplam ders yükü 640 saattir (Derslerin 50 dakika 

olduğu KHO ile kıyaslandığında yaklaĢık 700 saate karĢılık gelmektedir). 

Benzer bir programı KHO bünyesinde takip eden Uluslararası ĠliĢkiler Lisan 

programındaki Harbiyeliler toplam 920 D/S yabancı dil dersi almaktadır 

(YaklaĢık 200 ders saati fazla). Ancak West Point öğrencileri, yukarıda 

listelenen derslerin dıĢında 3'üncü sınıftan itibaren Akademik Bireysel Ġleri 

Düzey GeliĢme Programı kapsamında ilgili dilin konuĢulduğu ülkelerden 

birinde yaz döneminde 3 hafta süreli bulunmaktadır (akademik programa 

dahil olan bu program kredilidir). Bunlara ilave olarak, West Point eğitimini 

verdiği dillerin ana lisan olarak konuĢulduğu 36 ülke ile ikili anlaĢmalar 

kapsamında öğrenci değiĢim programı uygulamaktadır. Bu program 

kapsamında öğrenciler sömestre ve bahar tatili dönemlerinde ilgili ülkelere 

gitmekte, belli sayıda öğrenci ilgili ülkelerin üniversite ya da yükseköğrenim 

kurumlarında bir dönem eğitim görerek dil becerilerini geliĢtirmektedir. 

Örneğin, Arapça lisans programında okuyan öğrencilerden 8 ila 12 West 

Point'li her yıl Fas, Oman ve Ürdün'deki yükseköğrenim kurumlarından 

birinde bir dönem eğitim görmekte Arap dili ve yerel kültüre aĢinalık 

kazanmakta, dil ve kiĢisel iletiĢim becerilerini geliĢtirebilmektedir. West Point 

Yabancı Diller Bölüm BaĢkanlığında görev yapan 59 personelin birçoğu 

öğrettiği dilin doğal konuĢmacısıdır. 

 

 Türkiye Kara Harp Okulunda da  Uluslararası ĠliĢkiler Programında 

okuyan öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin geliĢimlerini sağlamak açısından 

en az bir dönemlerini yerinde dil eğitimi kapsamında dilini öğrendikleri 

ülkelere giderek eğitim almalarına yönelik imkan sağlanması önem arz 

etmektedir. Ayrıca bu öğrencilerin savunma diplomasisi kapsamında erken 

yaĢlarda programlı olarak yetiĢtirilmeleri TSK‟daki yabancı dil bilen personel 

ihtiyacını karĢılamak için çok olumlu bir geliĢmedir. 

 

Bu bölümde okuyan öğrenciler yalnızca yabancı dil eğitimi 

almamakta ayrıca ülkelerin kültürünü de öğrenmektedir. Örneğin Arapça 

sınıfında okuyan bir öğrenci Bölgesel Dil Becerileri derslerinde Araplarda 

turizm, sosyal iliĢkiler, günlük yaĢam, yeme-içme kültürü, Arap Tarihi, Arap 
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Edebiyatı gibi konularda eğitim alarak dil eğitiminin yanında kültürel olarak da 

bilgi sahibi olmaktadır ayrıca DıĢ Politika Analizi, Bölgesel Uygarlık Tarihi, 

Bölgesel Diplomasi dersleri alarak bölge ve ülkeler konusunda 

uzmanlaĢmaktadır. 

 

Tablo-15:TSK‟de Eğitim-Öğretimi Yapılan Yabancı Diller 

Askerî Liseler KHO 
Komutanlığında 
Uluslararası 
ĠliĢkiler Lisans 
Programı 
Ġçerisinde 
Gösterilen 
Diller 

K.K. Lisan Okul 
Komutanlığı 

Ġngilizce Ġngilizce Ġngilizce 

Almanca Arapça Arapça 

Fransızca Rusça Rusça 

Rusça Fransızca Fransızca 

Çince Çince Farsça 

 Yunanca Bulgarca  

 Farsça Yunanca 

  Ermenice 

  Gürcüce  

 

 

Yurt içinde alınan yabancı dil eğitimlerine ilave olarak yerinde verilen 

dil eğitimleri personelin eğitimine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu 

kapsamda; Almanca, Rusça, Rumca, Ermenice, Bulgarca, Arapça, Ġbranice 

ve Korece dillerinden yerinde dil eğitimi alınmaktadır.Harp okulu 

öğrencilerinin mezun olduktan sonra meslek hayatlarında yurt içi ve yurt dıĢı 

görevlerde, yabancı dilde yazılmıĢ kaynak, malzeme ve belgelerin takibinde, 

yabancı ülkelerle olan ikili/ çok taraflı iliĢkilerde, konferans ve seminerlerde 

yabancı dil bilgisine sahip olması kaçınılmaz bir gereksinimdir. Askeri ve 

teknolojik alandaki geliĢmelere paralel olarak bu gereksinim gittikçe 
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artmaktadır. Bu kapsamda askeri okullarda yabancı dil eğitimi büyük önem 

kazanmıĢtır(AltmıĢdört,2009:7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTINCI BÖLÜM 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

1.SONUÇLAR 

Bilgi çağını yaĢayan dünyada teknolojik, bilimsel, siyasi, ekonomik, 

güvenlik ve diplomatik alanlarda çok hızlı bir değiĢim gerçekleĢmektedir. 

Ülkeler ve toplumlar arasında yazılı ve sözlü iletiĢim kurmak, kültürlerarası 

transferler gerçekleĢtirmek, ticaret, ekonomi, askeri, diplomatik ve diğer 

alanlarda etkileĢimde bulunmak gibi pek çok etken yabancı dil öğretimini 

günümüzde zorunlu kılmaktadır. 

 

Soğuk SavaĢın sona ermesiyle birlikte bölgesel ve küresel güvenlik 

yaklaĢımlarındaki değiĢmeler hız kazanmıĢ ve ülkelerin sert güçlerini 

oluĢturan Silahlı Kuvvetlerin görev tanımı değiĢmiĢtir. Silahlı kuvvetler 

bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasında askeri alanda olduğu gibi 

diplomasi alanında da önemli görevler üstlenerek yumuĢak güç olarak da 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda yeni bir diplomasi türü olarak; 

uluslararasında askeri iĢbirliğini arttırarak düĢmanlıkları ortadan kaldırmayı 

hedefleyen savunma diplomasisi ortaya çıkmıĢtır. 

 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl, önceki dönemlerde baĢlamıĢ olan bazı 

politik, dini ve etnik problemlerin devam ettiği ve yeni çatıĢma alanlarının 

hızla ortaya çıktığı ve güvenlik yaklaĢımlarının hızla değiĢtiği bir dönemdir. 

Bu dönem içerisinde ortaya çıkan en önemli güvenlik gerçeği, güveliğin politik 

ve askeri boyutunun yanı sıra ekonomik ve sosyo-kültürel boyutunun da 

önem kazandığı ve güvenlik anlayıĢının sadece askeri sert güçle temin 

edilemeyeceğidir. Bölgesel ve küresel çapta güvenliği sağlamak için dünya 

orduları arasında iĢbirliği, personel değiĢimleri, eğitim ve danıĢmanlık 

hizmetleri, ortak tatbikatlar düzenlenmesi, gemi ziyaretleri, savunma sanayii 
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alanında ortaklıklar gibi faaliyetlerden oluĢan savunma diplomasisi etkin bir 

Ģekilde uygulanmalıdır. Savunma diplomasisini uygulayabilmek için baĢta 

askeri ataĢeler olmak üzere uluslararası alanda görev yapan askeri 

personelin yabancı dilleri öğrenmesi bir zorunluluktur. 

 

Bir devletin kendi güvenliğini sağlaması ve küresel güvenliğe katkıda 

bulunması, çok iyi yetiĢmiĢ savunma ataĢeleriyle mümkün olabilir. Sürekli 

değiĢen bölgesel ve küresel güvenlik algılamalarını takip edebilmek için 

savunma ataĢelerine büyük bir ihtiyaç vardır. Güvenlik ve savunma 

konularında büyükelçilere danıĢmanlık görevi de bulunan savunma 

ataĢelerinin bulundukları ülkelerdeki askeri konuları çok iyi takip etmesi, 

doğru ve zamanında analizler yaparak kendi ülkesini bilgilendirmesi ve yeni 

stratejiler üretilmesine katkı sağlaması için Ġngilizce bilmenin yanı sıra 

akredite olduğu ülkenin yerel dilini de bilmesi gerekmektedir. 

 

ABD, Ġngiltere gibi geliĢmiĢ ülkelerin savunma ataĢelerinin icra edeceği 

görevlere ve savunma ataĢelerinin eğitimine büyük önem verdiği 

görülmüĢtür. Ülkemizde de savunma ataĢelerinin görev öncesi 1 ay olan kurs 

süresinin daha kapsamlı hale getirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda görevlendirilecek ülkenin yerel dillerinin 

öğretilmesini içeren dil kursları veya yerinde dil eğitimleri planlanabilir. Bu 

anlamda KHO bünyesinde 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren açılan 

Uluslararası ĠliĢkiler bölümü büyük bir boĢluğu doldurmuĢtur. Bu bölümden 

mezun olan öğrencilerin özellikle komĢu ülkelerle iliĢkilerde etkin bir savunma 

diplomasisi uygulama adına önemli rol oynayacağı değerlendirilmektedir. 

 

AtaĢe olarak görevlendirilecek personelin öncelikle ataĢe yardımcılığı 

görevine atanarak ülkenin dilini, kültürün öğrenmesi ve icra edeceği görevde 

tecrübe kazanması faydalı olabilir (ABD‟ de uygulama bu Ģekildedir). Bu 

durum mümkün olmadığında daha sağlıklı bir oryantasyon süreci yaĢanması 

için yeni atanan savunma ataĢesi ile görevi devredecek olan savunma 

ataĢesinin birlikte çalıĢma süreleri iki haftadan en az bir aya veya daha uzun 

sürelere çıkarılabilir. 
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Savunma ataĢelerine, büyükelçiyle ve büyükelçilik çalıĢanlarıyla 

iliĢkiler baĢta olmak üzere, diplomaside kullanılan dil ve ifade tarzı, diplomatik 

yazıĢma, çok kullanılan özel kelime ve deyimler,  yazıĢmalarda yapılan ortak  

hatalar  ve  yanlıĢ  kullanımlar,  yazıĢmalarda zamanın nasıl verimli ve etkin 

kullanılabileceği, diplomatik yazıĢma ve konuĢmalara iliĢkin örnek metinler 

(nota, mesaj, davetiyeler, bazı diplomatik belgeler, tekzip yazıları, mektuplar 

gibi), bazı diplomatik belgelerin tanımları, diplomatik hayatta sık baĢvurulan 

makale ve nutuk gibi metinlerin kaleme alınması, protokol konularında 

DıĢiĢleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinde kurslar verilebilir.Savunma 

AtaĢelerinin eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan uluslararası ataĢe eğitim 

modüllerine ataĢeler gönderilebilir. 

 

 Savunma diplomasisinin geliĢtirilmesi kapsamında yapılacak eğitim ve 

tatbikatlar, barıĢ döneminden itibaren hem diğer kurum ve kuruluĢlara, hem 

de diğer ülke silahlı kuvvetleri ve uluslararası organizasyonlara açılabilir, 

birlikte çalıĢma yeteneği geliĢtirilebilir ve böylece karĢılıklı olarak imkân ve 

kabiliyetlerin tanınması sağlanabilir. 

 

Türkiye‟de yabancı dil öğretim durumunun dünya ülkeleriyle 

karĢılaĢtırıldığında iyi düzeyde olmadığı görülmektedir. Özellikle AB 

ülkelerinin çok gerisinde olduğu tespit edilmiĢtir. Ülke yabancı dil öğretim 

durumuna göre daha iyi durumda olan TSK „de özellikle son yıllarda yabancı 

dillerin öğretilmesine yönelik olarak yapılan proje çalıĢmalarının taviz 

vermeden geliĢtirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. 

 

Yabancı dillerin uluslararası; ikili iliĢkiler, güvenlik, ekonomik, kültürel, 

sosyal boyutuyla detaylı bir analizi yapılarak ülke ve TSK için hangi yabancı 

dillerin eğitim-öğretiminin yapılmasının gerekliliği belirlenerek 

önceliklendirilmesi ve bir plan dahilinde konuya yaklaĢılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

Yabancı dil öğretiminin geliĢtirilmesi kapsamında Türkiye‟den 

yurtdıĢına gönderilen askeri öğrenci/personel sayısının ve ülke çeĢitliliğinin 

artırılmasının, personelin yabancı dil öğrenimini hem teĢvik etmesi hem de 
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farklı kültürlerin tanınması bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Dil öğretiminin zenginleĢtirilmesi kapsamında ABD‟de olduğu gibi Lisan 

Okulları tek bir çatı altında toplanarak Savunma Dil Eğitim-Öğretim 

merkezleri kurulabilir. 

 

Savunma diplomasisinin geliĢimi için Türkiye‟de uluslararası eğitim 

veren mükemmeliyet merkezleri kurularak TSK‟nın eğitim ihraç eden bir 

konuma yükseltilmesi sağlanabilir. 

 

Savunma sanayiinin geliĢtirilmesi, eğitim-öğretim kurumlarının 

kalitesinin arttırılması, bölgesel ve ülkesel uzmanlaĢmanın uygulamaya 

konması, bilimsel/akademik çalıĢmaların desteklenmesi gibi faaliyetlerin 

savunma diplomasisinin geliĢimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

2.ÖNERĠLER 

 Savunma AtaĢeleri seçiminde ilk olarak disiplin, baĢarı vb. vasıfları ile 

öne çıkmıĢ, temsil kabiliyetine sahip personel belirlenerek savunma ataĢesi 

aday havuzu oluĢturulmalıdır. Daha sonra bu havuz içindeki personelin 

yabancı dil bilme kriterine göre önceliklendirme yapılmalıdır. Bu 

önceliklendirme yapılırken yabancı diller arasında dünyada en çok konuĢulan 

ve uluslararası ortamda ortak dil haline gelen Ġngilizce mutlaka yer almalıdır. 

Ġngilizceyi askeri personelin; özellikle de lider kadrosunu oluĢturan subayların 

iyi seviyede bilmesi gerekmektedir. 

 

Günümüzde pek çok meslek branĢında olduğu gibi savunma 

ataĢelerinin de görevlerini baĢarıyla yapabilmeleri için Ġngilizce bilmeleri bir 

zorunluluk halini almıĢtır. Bu yüzden Ġngilizceyi hiç bilmeyen bir ataĢenin 

baĢka bir yabancı dili çok iyi bilse dahi görevi esnasındabaĢka ülkelerin 

ataĢeleriyle de temasta bulunacağı göz önüne alındığında iletiĢim problemleri 

yaĢaması muhtemeldir. 

 

Savunma diplomasisinin etkinliğinin arttırılması ve iletiĢim yönünden 

yaĢanması muhtemel problemlerin önlenmesi için Silahlı Kuvvetleri temsil 
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edecek olan savunma ataĢelerinin yabancı dil kriterine göre seçim modeli 

tasarlanmıĢtır. Bu modele göre savunma ataĢelerinin seçiminde; 

 

1‟nci öncelikle Ġngilizce seviyesi iyi, görev yapacağı ülkenin yerel veya 

resmi dili iyi seviyede olan adaylardan dil puanı sıralaması yapılarak seçim 

yapılmalı ve puanı yüksek olan aday seçilmelidir. 

 

2‟nci öncelik,görev yapılacak ülkenin yerel veya resmi dilini iyi, 

Ġngilizceyi ise orta seviyede bilen personelde olmalıdır.Bu Ģekilde olmasının 

nedeni; görev yapılacak ülkenin dilini bilmek, savunma ataĢeliği görevini 

yapmıĢ üç personelle yapılan mülakatlar neticesinde ve diplomatların 

tecrübelerine göre büyük avantaj sağlamaktadır. 

 

3‟üncü öncelikte görev yapılacak ülkenin yerel dilini iyi bilen fakat 

Ġngilizce seviyesi yetersiz olan personel için, Lisan Okul Komutanlığında 

(görev yapılacak ülkenin dili Lisan Okulunda öğretimi yapılan diller dıĢında 

ise özel dershanelerde ) 3-6 ay arası Ġngilizce kursu verilerek Ġngilizce 

seviyesinin yükseltilmesi sağlanmalıdır, en azından orta seviyeye gelmesi 

sağlandıktan  sonra atama yapılmalıdır. 

 

4‟üncü öncelik Ġngilizce seviyesi ve görev yapılacak ülkenin yerel veya 

resmi dil seviyesi orta düzeyde bulunan personelde olmalıdır. Bu kategoride 

bulunan personel için yerel dil seviyesinin geliĢtirilmesi maksadıyla kurs 

verilmesi planlanmalıdır. 

 

Son olarak görev yapılacak ülkenin yerel veya resmi dilini bilen 

personel mevcut değilse Ġngilizce seviyesi iyi düzeyde olan personel ataĢe 

olarak görevlendirilmelidir. Eğer görev yapılacak ülkenin ana dili Ġngilizce ise 

(ABD, Ġngiltere, Kanada, Avustralya vd.) Ġngilizce seviyesi iyi olan personel 

baĢka bir yabancı dil bilmese dahi ataĢelik görevine atanabilir. 

 

Modeli açıklayıcı birkaç örnek verecek olursak; örneğin Japonya‟ya 

görevlendirilecek savunma ataĢesi seçiminde temsil kabiliyetine sahip 

personelden oluĢturulan ataĢe adayları havuzundaki 
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personeldenJaponya‟nın resmi dili olan Japoncayı iyi seviyede bilenhiç kimse 

bulunmasın. Bu durumda Ġngilizce seviyesi iyi olan personel bu göreve 

atanmalıdır ve görev esnasında Japoncayı öğrenmek için kurs almalıdır. 

Eğer Japoncayı orta seviyede bilen bir personel mevcut ise ve Ġngilizceyi de 

orta seviyede biliyor ise öncelik bu personel de olmalıdır. 

 

Modelde iyi seviye, orta seviye ve yetersiz seviye; TSK Genel Dil 

Sınavı ve YDS ortalamaları alınarak elde edilen ortalama puanlar neticesinde 

aĢağıda belirtilen not aralıklarındaki harflendirmelere göre A ve B iyi, C ve D 

orta, E ve aĢağısı ise yetersiz seviye olarak belirlenmiĢtir. 

 

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi, 

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi, 

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi, 

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi, 

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi 

 

Savunma AtaĢesi görevine baĢlamadan önce ataĢe yardımcılığı 

görevinde bulunma personelin Silahlı Kuvvetlerin dolayısıyla ülkenin 

menfaatlerini daha iyi bir biçimde korumak adına savunma ataĢesine her 

türlü konuda yardımcı olarak, savunma diplomasisinde tecrübe kazanması 

açısından son derece önemlidir. Ayrıca savunma ataĢeleriyle yapılan 

mülakatlarda ataĢelikte çalıĢan personel sayısının yetersiz olduğu ve bu 

durumun verimsizliğe yol açtığı belirtilmiĢtir. Savunma diplomasisinin etkin 

olarak uygulanabilmesi için ülkelerin büyüklüğü ve ikili iliĢkilerin yoğunluğuna 

göre savunma ataĢeliğine uygun nitelikte ve yeterli miktarda personel 

ataması yapılması gerekmektedir.  
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Savunma AtaĢesi Görevini Yapabilecek Niteliklere Sahip 

Personelin Yabancı Dil Bilgisi Kriterine Göre Seçim Modeli ve Verilmesi 

Önerilen  Kurslar 

 

 

ġekil-6: Savunma AtaĢesi Görevini Yapabilecek Niteliklere Sahip Personelin 
Yabancı Dil Bilgisi Kriterine Göre Seçim Modeli 
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