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SUNUŞ

Diplomasi, problemlerin çözümü ya da çıkarlara ulaşılması için sa-
vaşmak yerine barışçıl yollar bulunmaya çalışılan ilk günden itiba-
ren kullanılmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte yerleşik hayata 
geçilip kentlerin ve devletlerin ortaya çıkmasıyla, bunların birbirle-
riyle kurdukları ilişkiler, ticari faaliyetler, yaptıkları anlaşmalar ve 
bu esnada yaşadıkları çatışma ve savaşlar askerî, siyasi tarihin ve 
diplomasi tarihinin temellerini oluşturdu. 

İlk Çağ’da ve Orta Çağ’da diplomasi, dağınık bir yapılaşmayla teorik 
ve kurumsal açıdan zayıf bir gelişim gösterdi. Bu dönemde dış poli-
tikanın bir aracı olarak diplomasi, daha çok geçici elçilikler ve doğ-
rudan temsil yetkisi olmayan acenteler aracılığıyla yürütülüyordu. 
Bu tarihte özellikle papanın elçileri önde geliyordu. XV. yüzyıldan 
itibaren İtalyan şehir devletlerinde daimî elçiliklerin meydana çıkışı 
ve Avrupa’da yayılmasıyla birlikte diplomasinin kuralları ve stan-
dartları yavaş yavaş oluşmaya başladı. XVI. ve XVII. yüzyılda diplo-
masinin kurumları, teorisi ve uygulanması üzerine kitaplar yazıldı; 
kuralları, gelenekleri tespit edilmeye çalışıldı. Böylece Avrupa’da 
modern diplomasinin temelleri atıldı. Aynı dönemde Westphalia 
Antlaşması (1648) ile bugünkü devletler arası sistem oluşmaya ve 
buna paralel olarak ilişkilerin yürütülmesinde diplomasinin yeri ve 
önemi artmaya başladı.

Bu süreçte İtalyan şehir devletleri arasında Venedik öne çıkmak-
taydı. Diplomasinin usul ve yöntemlerini önemli ölçüde Bizans’tan 
alan Venedik, kullandığı yöntemlerle diplomasiyi adeta bir sanat 
haline getirdi. Belirli düzeyde gelenekleri oluşmuş olmakla birlikte 
her ülkenin diplomasi kuralları ve uygulamaları birbirinden fark-
lıydı. Henüz ortak bir diplomatik hiyerarşi tespit edilemediği gibi, 
diplomatların hak ve yetkileri bir standarta oturtulamamış, diplo-
matlık tam olarak bir meslek haline getirilememişti. O dönemin elçi-
leri, maddi sorunlar başta olmak üzere bir çok problemle mücadele 
etmek zorunda kaldı. Dışişleri örgütleri bile birçok ülkede yeni or-
taya çıkıyordu ve yapılaşmasını tam anlamıyla tamamlayamamıştı. 
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XIX. yüzyılın başından itibaren diplomasi mesleğinin standartları 
belirlenene ve diplomatların hak, yetki ve görevleri uluslararası hu-
kukta yerini alıncaya kadar bu sorunlar devam etti.

İlk Çağ’dan Viyana Kongresi’ne Diplomasi adlı bu çalışma, ‘İlk Çağ ve 
Orta Çağ’da Diplomasinin Gelişimi’, ‘Modern Diplomasinin Ortaya 
Çıkışı’ olarak iki ana başlık altında 10 bölümden oluşmaktadır. Ko-
nularında uzman, farklı disiplinlerden akademisyenlerin hazırladı-
ğı çalışmaların ilk yedisi, İlk Çağ’da ve Orta Çağ’da diplomasinin 
gelişimini açıklamaktadır. Son üç yazı ise, diplomasinin kurumsal-
laşmasıyla birlikte modern diplomasinin ortaya çıkışını anlatmakta-
dır. Tüm bölümler birbirinden bağımsız birer makale olarak kaleme 
alınmış olmakla birlikte, çalışmaların toplamı Modern Çağ öncesi 
diplomasinin gelişimini ortaya koymaktadır.

Birinci bölümde Fatih Mehmet Berk, Eski Yakın Doğu diploma-
si tarihini kentleşmenin temellerinin atıldığı MÖ 3000’li yıllardan 
başlayarak Erken Hanedanlar Dönemi ve Akad İmparatorluğu, 
Eski Babil Dönemi ve Amarna Çağı olarak üç başlık şeklinde ele 
almaktadır. Yazar, tarihsel süreç içinde ilk kentlerin ve devletlerin 
temelinin Eski Yakın Doğu’da atılmasının ardından oluşan kent ve 
devletlerin birbirleriyle yapmış olduğu mücadelelerin, politika ve 
diplomasi tarihinin temeli olduğu savından yola çıkarak erken dö-
nemde diplomatik ilişkilerin seyrini incelemektedir. İlk devletlerin, 
kendi aralarında inşa etmiş oldukları ideolojik, ekonomik, askerî ve 
siyasi ilişkilerin diplomasinin temellerini nasıl oluşturduğunu ay-
rıntılı olarak açıklamaktadır. 

İkinci bölümde Murat Turgut, Asur Ticaret Kolonileri dönemin-
den Geç Hitit Krallıkları döneminin sonuna kadarki periyotta 
Eski Anadolu’da diplomasiyi ele almaktadır. Dönemin diplomatik 
gelenekleri arasında yer alan hediyeleşme, çeşitli etkinliklere da-
vet etme, evlilik gibi hususlarla ilgili somut örnekler vermektedir. 
Hititler’in, MÖ 2000‘li yıllardan itibaren hem Anadolu içerisinde 
hem de dışarısında diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmasını ve 
Geç Hitit krallıkları’nın Demir Çağı’nda kendi içlerinde ve Asurlu-
larla kurdukları diplomatik ilişkileri detaylı bir şekilde ortaya koy-
maktadır. 

Üçüncü bölümde Oğuz Yarlıgaş, Homeros döneminden başlayarak 
Eski Yunan dünyası ve genel olarak Eski Yunanlar ile Akdeniz’in 
diğer milletleri arasındaki devletler arası ilişkileri incelemeye tabi 
tutarak, diplomatik ilişkileri yürüten elçiler, haberciler gibi görev-
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liler hakkında bilgiler vermektedir. Yazar, devletler arasında yapı-
lan antlaşmaların genel prosedürleri, ittifakların oluşmasına imkan 
tanıyan sebepler, Eski Yunan kent devletleri ile Akdeniz’deki diğer 
milletler arasındaki diplomatik ilişkilerin yürütülmesine ilişkin ay-
rıntılar ve Eski Yunan dünyasında uygulanan diplomatik yöntemle-
rin verimliliği gibi hususları mercek altına almaktadır.

Dördüncü bölümde Oğuz Yarlıgaş, henüz yerel bir güçken dâhi, 
tedricen gelişen askeri ve ekonomik imkanlarına dayalı bir güç dip-
lomasisi anlayışını benimseyip sürdüren Roma İmparatorluğu’nun 
diplomatik faaliyetlerini ve Romalı yöneticilerin yararlandıkları dip-
lomatik gelenekleri incelemektedir. Çalışmada, Roma Devleti’nin 
ilk bin yıllık döneminde kullandığı diplomasiye ilişkin uygulama-
lar ve süreçlerin tarihsel olaylar ışığında izi sürülerek bu bağlamda 
öne çıkan hususlar kapsamlı olarak gösterilmektedir.

Beşinci Bölümde Oktay Berber, Türkler ve Çin’deki hanedanların 
XIII. yüzyıla kadarki diplomasi anlayışlarını, kurumsal varlığını ve 
uygulamalarını ele almaktadır. Bu kapsamda Türklerin ve Çinlile-
rin diplomasiye bakışı, ne zaman diplomasiye ihtiyaç duydukları, 
diplomasiyi gerekli görüp görmediklerini analiz etmekte ve diplo-
maside etkili grupların ve kurumsal bir işleyişin ve geleneğin olup 
olmadığını sorgulamaktadır. Çalışmada, konargöçer ve bozkırlı 
olarak nitelendirilen Hun, Göktürk, Uygur kağanlıkları ve Türk-
İslam devleti olarak değerlendirilen Karahanlı, Büyük Selçuklu ve 
Anadolu Selçuklu Devletleri ile yerleşik bir kültür temelinde devlet-
lerini tesis eden Çin’deki hanedanların diplomasi anlayışları karşı-
laştırmalı olarak analiz edilmektedir.

Altıncı bölümde Cüneyt Güneş, Geç Roma döneminde IV. yüzyıl-
dan başlayarak Romalıların Germenlerle olan ilişkilerinin diploma-
tik boyutu ve bu ilişkilerin diplomasi tarihi için ifade ettiği anlamı 
açıklamaktadır. Romalıların özellikle Avrupa Hunları ile olan dip-
lomatik ilişkileri ve nitelikleri, Hıristiyanlığın Avrupa’da yayılması 
sonrasında Frankların Hıristiyanlığı kabul etmesi ve diplomasi tari-
hine olan etkisi tartışılmaktadır. 

Yedinci bölümde Birsel Küçüksipahioğlu, diplomaside Roma’dan 
daha güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturmayı başaran Bizans 
İmparatorluğu’nun diplomasiyi bir sanat olarak ustalıkla nasıl 
kullandığını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Çalışmada, Bizans im-
paratorlarının diğer devletlerdeki iç karışıklıkları desteklemek, şa-
hısların ve devletlerin arasını açmak, rüşvet vererek insanları ajan 
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olarak çalıştırmak gibi yöntemleri kullanışları detaylı bir şekilde 
gösterilmektedir. Bizans elçilerinin hazırladıkları ayrıntılı raporlar-
da bulundukları ülkelerin sorunları, zayıf yanları, planları ve stra-
tejileri üzerinde durarak Bizans’ın dış politikasının oluşmasında ne 
derece etkili oldukları ortaya koyulmaktadır.

Sekizinci bölümde Gökhan Erdem ve Atay Akdevelioğlu, feodal 
Avrupa’nın sosyo-ekonomik yapısı içerisinde Orta Çağ’ın bıraktı-
ğı diplomasi mirasını ve bu mirasın diplomasiyi nasıl etkilediğini 
incelemektedir. Çalışmada öncelikle Orta Çağ’ın feodal üretim biçi-
mi, devletler sisteminin yapısı, egemen ideolojik/kültürel etmenler 
açıklanmaktadır. Bu bağlamda diplomaside yaşanan değişimin al-
tında yatan dinamikler, sürekli diplomasiyi İtalya’da ortaya çıkaran 
sebepler, İtalya’daki ilk uygulama deneyimleri, daimî elçiliklerin 
Avrupa’nın batısına yayılma süreci, zirve ve konferans diplomasile-
rinin ortaya çıkışı ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. 

Dokuzuncu bölümde Uğur Kurtaran, diplomasinin tarihsel dönü-
şüm noktalarından birisi olan Westphalia Antlaşması’ndan (1648) 
başlayarak, Fransız İhtilali’ne (1789) kadar geçen süre içerisindeki 
siyasal ve yapısal dönüm noktalarını ele almaktadır. Westphalia 
Antlaşması’nın, modern anlamda uluslararası ilişkileri ortaya çıkar-
ması ve uluslararası sistemi oluşturmasının yanı sıra güç dengesi 
sistemini başlatma sürecini mercek altına almaktadır. XVIII. yüzyıl-
da diplomaside denge politikalarının etkili hale gelişini, Avrupa’da 
yaşanan savaşları, diplomaside ittifaklar sisteminin ortaya çıkışını 
ve Avrupa’da güç dengesi yer değiştirmesiyle İngiltere’nin zirve ya-
pan gücüne karşı gelişen Amerika’nın yükselişini ortaya koymak-
tadır.

Onuncu bölümde Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Fransız İhtilali’den 
(1789) Viyana Kongresi’ne (1815) kadar süreçte diplomaside yaşa-
nan gelişmeleri, Avrupa devletlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve 
ihtilal savaşları süreci içinde yürütülen diplomasiyi incelemektedir. 
Fransız İhtilali’nin yalnızca güç dengelerini değiştirmekle kalmaya-
rak aynı zamanda devletler arasındaki ilişkiler üzerinde gösterdiği 
belirleyici etkiyi, bu süreçte diplomasi anlayışının ve geleneklerinin 
yeniden inşa edilişini açıklamaktadır.

Osmanlı diplomasisi konusunda çalışmaların son günlerde artıyor 
olması kayda değer bir gelişmedir. Ancak bizde sadece Osmanlı de-
ğil genel olarak diplomasinin dünyadaki tarihsel gelişimiyle ilgili 
orijinal çalışmalar da son derece azdır. Avrupa kütüphanelerinde 
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diplomasinin tarihî gelişimini çeşitli açılardan ele alan yüzlerce 
kitap olduğu halde bizde çeviriler dışında araştırmalar neredeyse 
yoktur. Temel İskit, 2007 yılında bu eksikliği hissederek bir kitap 
yayınlamış ve bir başlangıç yapmıştı. Elinizdeki çalışmayla diplo-
masi tarihinin İlk Çağ’dan Viyana Kongresi’ne (1815) kadar geçen 
döneminde yaşanan gelişmeler açıklanarak bu yolda yeni bir adım 
atılmış olunuyor. 

Kitabın bilim kurulunda yer alarak makaleleri akademik yeterlilik 
açısından inceleme inceliği gösteren Prof. Dr. Mehmed Alaaddin 
Yalçınkaya’ya, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu’na, Doç. Dr.  Uğur 
Kurtaran ve Doç. Dr. Fatih Mehmet Berk’e teşekkür ederim. Çalış-
maya katkıda bulunan tüm akademisyenlere ve yazıların kontrolü 
aşamasında yardımcı olan dostlarıma minnet borçluyum. Umarım 
bu çalışmayla diplomasi tarihi litaritürüne katkı sağlayabilmişsiz-
dir.
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Konya, 2021


