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Sunuş

Hasan Göğüş’ün hatıratının Dışişleri mensupları arasında 
eksik de olsa yürütülen hatırat kaleme alma geleneğinin içinde 
önemi olduğunu görüyoruz. Osmanlı hariciyesinden beri Türk 
hariciyesinin diğer dallara göre bir titizliği vardır. Dış ilişkiler gö-
revi sümen altına itilmeye, daha doğrusu hasıraltı edilmeye uy-
gun değildir. Dakik çalışmak gerekir. 

Dünya pazartesiden perşembeye iş atmaya müsait değildir. 
Hasan Göğüş böyle bir geleneğin içinde yetişen, dosyasını tutan, 
takip eden ve gerekli ilişkileri yürüten bir bürokrattır. Türk ha-
riciyesindeki bürokratların bazıları görevleri bunu icap ettirdiği 
için sert girişimli ve bazıları daha mutedil yollarla ilişkileri yürü-
ten, hedefe varmayı tercih eden mizaçtadırlar. 

Klemens von Metternich, Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord, Mehmed Emin Âli Paşa, Otto von Bismarck gibi diplo-
matların döneminin geçtiği bir dünyadayız. Büyük işleri, profili 
onlar kadar göze batmayanlar yürütüyor. Zorluk her zaman için 
kapıdadır. Türk diplomatları için bu hassaten önemlidir. Yapılan 
hücumlar bundan on yıl evveline kadar düpedüz barut ve kanla 
bitti. Diplomat şehitlerin isimlerini yaşatmak için bakanlığın oda 
ve salonları yetmiyor. Gündelik ilişkilerde de durum hâlâ zordur. 
Büyükelçi Hasan Göğüş’ün önümüzdeki hatıratında da görecek-
siniz; bazı ülkelerde diplomat çevrelerinde Türkiye ile ilişkilerde 
sorun yaratmak gelenekselleşmiştir. 

Müze müdürlüğüm sırasından biliyorum; kültürel ilişkileri ra-
hat yürüttüğümüz ülkelerde dış bakanlıkların temsilcilikleri dip-
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lomatlarımızla didişmeyi bir sanat ve yapıcılık görevi zanneder-
ler. Böyle bir ortamda itidal ve ilişkilerin iyi tespit edildiği evrakı 
ayrıntısına kadar incelemek şart olmalıdır. Diplomatlara yol gös-
terecek kaynakların başında henüz tasnifi tamamlanmakta olan 
Dışişleri Bakanlığı arşivi geliyor. Tabii ilmi içtihat diyeceğimiz ta-
rihi eserler, hatırat ve matbuat ikincisidir. 

Diğer dallara göre diplomatlarımız hatıralarını daha çok ya-
zıyorlar ama çoğunun anılarını kaleme almadığı da bir gerçek-
tir. Basımdan evvel provalarını elime aldığım önümdeki önem-
li hatırat bir bakanlığın anatomisini ve diplomatın görev yolu-
nun koridorlarını çiziyor. Delhi, Atina, Viyana gibi önemli mer-
kezlerde, Lizbon’da ve nihayet Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcılığı makamında görev yapan bir diplomatın Mülkiye’de-
ki mezuniyetinden emekliliğine kadarki hayatını çok sürekli ve 
okunabilir biçimde başarıyla çiziyor. Talebem ve çok takdir ve 
hürmet ettiğim bir devletlu olarak Hasan Göğüş’ün hatıratını 
zevkle ve öğrenerek okudum ve her yetişen diplomat adayının 
okumasını tavsiye ederim. 

Burada özellikle Yunanistan’la ilişkilerimizin sakin geçti-
ği dönem olan Atina Büyükelçiliği’nin ama asıl önemlisi Viya-
na yıllarının okunmasını tavsiye ediyorum. Bu hatıratta Dışişle-
ri Bakanlığı’nın en sakin tabiatlı, hadise çıkarmadan görevini ye-
rine getirmeye çalışan mensubunun bazen sorunlu günlere girdi-
ğini ve hareket tarzını göreceksiniz. Türk diplomatının işi zordur 
ama eski bir devletin memurudur ve kendi çözülmezse onu çık-
maza sokmak mümkün değildir. 

İlber Ortaylı



Giriş

1953’te Gaziantep’te memur bir ailenin çocuğu olarak dünya-
ya geldim. Babam rahmetli Orhan Göğüş, Türkiye İş Bankası Ga-
ziantep şubesinde çalışmakta iken o sene geçici olarak Maraş’ta 
görevlendirilmiş. Maraşlılar Kurtuluş Savaşı’nda asıl mücadele-
yi kendilerinin vermiş olmasına rağmen gazilik payesini Antep’in 
aldığını iddia ederler. Bu nedenle Maraşlılar ile Gaziantepliler 
arasında ufak çaplı bir rekabet de mevcuttur. Annemin anlattığı-
na göre sırf Gaziantep’te dünyaya gelmiş olmam için doğum ön-
cesinde babam annemi Antep’e göndermiş. 

Arkadaşlarımdan bazıları Antep’in yarısının babamın, diğer yarı-
sının da amcamın olduğunu iddia ederek bana takılırlar. Ancak ger-
çek böyle değildir. Mülkiyede birinci sınıfta sosyoloji dersinde rah-
metli hocamız Prof. Dr. İbrahim Yasa geniş aileyi anlatırken örnek 
olarak göstermiş olduğu Göğüş’lerden hiçbir zaman büyük arazi ve-
ya mal mülk sahibi kimse çıkmamıştır. Bugün sayıları 800’ün üze-
rinde olduğunu tahmin ettiğim Göğüş ailesinden üniversite mezun-
larının büyük bir bölümü bürokrasinin farklı kesimlerinde devlete 
hizmet vermektedir. Öte yandan ticaret hayatını deneyen aile men-
suplarımızdan pek azı ise iş dünyasında başarılı olabilmiştir. Ali İh-
san Göğüş, Hasan Celal Güzel (anne tarafından Göğüş’tür) gibi po-
litika sahnesinde bakanlık ve hükümet sözcülükleri yapmış akraba-
lar ailenin adının ülke çapında tanınmasına katkı sağlamıştır. Anne 
tarafından akrabam olan politikacılar arasında iki dönem büyükşe-
hir belediye başkanlığı yaparak Gaziantep’in çehresini değiştiren 
Asım Güzelbey’i de saymam gerekir. 
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Gaziantep ve Türkiye sınırları dışında yaşayan Göğüş’lerin 
toplamda Gaziantep’tekilerden daha fazla olduğunu da rahatlık-
la söyleyebilirim. Londra Büyükelçiliği’nde görev yaptığım yıllar-
da Westminster belediyesinin parklar ve bahçeler genel müdürlü-
ğünde ziraat mühendisi olarak çalışan 2018 yılı başında kaybet-
tiğimiz adaşım Hasan Göğüş’le ilk kez İngiltere’de tanıştığımda 
ben bile çok şaşırmıştım. 

Babamın memuriyeti nedeniyle ilkokulu sırasıyla Ankara, Bo-
yabat, Van ve Çorum’da okuduktan sonra 1965-66 öğretim yılında 
TED Ankara Koleji’ne girdim. Ortaöğrenimimi bu okulda ailemden 
ayrı olarak tamamladım. 1972’de kazandığım üniversite imtihanla-
rından sonra da mülkiyeyi tercih ettim. Atina Büyükelçiliğim sıra-
sında ziyaretime gelen mülkiyede ilk Yunan uyruklu öğretim üye-
si olarak görev yapan Dr. Christos Teazis odamdan çıkarken “önce 
mülkiye, sonra Yunanistan” diye bağırdığında ne kadar doğru bir 
tercih yaptığımı daha iyi anladım. Aynı dalda eğitim veren diğer öğ-
retim kurumlarına göre daha mütevazı fiziki imkânlara sahip olsa 
da Mülkiyeli olmakla her zaman gurur duydum. 

28 Aralık 1976 tarihinde ilk kez yazılı sınavlar için koridorları-
na adım attığım Dışişleri Bakanlığı’ndan, 17 yılı büyükelçi olmak 
üzere yaklaşık 42 yıl hizmet ettikten sonra 23 Ekim 2018 tarihin-
de yaş haddinden emekli oldum. Bu süre içerisinde aday meslek 
memurluğundan müsteşar yardımcılığına kadar içerde ve dışarda 
hiçbir derece veya unvan atlamadan her seviyede görev yaptım. 
Müsteşar yardımcılığım sırasında o zaman bir diplomatın yükse-
lebileceği en yüksek mevki olan müsteşarlığa birkaç kez vekâlet 
ettiğim de oldu. 

Mesleğimin ilk 10 yılında bugün çoğu ebediyete intikal etmiş 
hariciyenin sefiri kebirlerinden Kamran İnan, İlter Türkmen, Er-
cüment Yavuzalp, Nüzhet Kandemir ve Necdet Tezel’in maiyet-
lerinde çalıştım. Her biri devletimize bakan veya müsteşar ola-
rak hizmet etmiş adı geçen büyükelçilerimden Kamran İnan’dan 
disiplini, İlter Türkmen’den özgüveni, Ercüment Yavuzalp’ten 
dosya hâkimiyetini, Nüzhet Kandemir’den titizliği ve Necdet 
Tezel’den soğukkanlılığı öğrendim. 

17 yıllık büyükelçiliğim sırasında Hindistan’da iki, Yunanis-
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tan’da beş, Avusturya’da dört ve Portekiz’de bir defa olmak 
üzere toplam 12 kez Dışişleri bakanlıklarına davet edildim. 
Avusturya’dan iki defa istişareler için Ankara’ya çağrıldım. Özel-
likle son dönemde diplomatik hayatta büyükelçilerin istişare için 
merkeze çağrılmaları sık karşılaşılan bir uygulama olmakla bir-
likte aynı ülkede bu tecrübeyi yaşayan ilk büyükelçi herhalde 
ben oldum. Yine büyükelçilik dönemimde beş kez başbakan zi-
yareti hazırladım. Cenevre’de Ermeniler tarafından ölümle tehdit 
edildim. Londra’da PKK’nın sefaret baskınını yaşadım. 

Bakanlığa girdiğim yılda bakan olan İhsan Sabri Çağlayan-
gil’den emekli olduğum senedeki bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na 
kadar sekiz farklı partiden ikisi bağımsız 25 bakanla çalışmışım. 

Büyükelçi olarak görev yaptığım son üç ülke olan Yunanistan, 
Avusturya ve Portekiz’de maalesef üçer diplomatımız teröre kur-
ban gitmişlerdi. Bu nedenle büyükelçilik yıllarım ev sahibi ülke-
lerin sağladığı yakın polis koruması altında geçti. 

Birçok meslektaşımın aksine mülkiyenin üçüncü sınıfında 
uluslararası ilişkiler bölümüne ayrılana kadar aklımda hariciye-
ci olmak yoktu. Dışişleri koridorlarında sayıları gittikçe azalsa da 
aynı soyadı taşıyanlara sık rastlanır. Bazı çevrelerde hariciyeci-
lerin “monşer” diye yaftalanmasında bilinçaltındaki nedenlerden 
biri belki de budur. Ama geniş bir aile olan Göğüş’lerden çıkan 
ilk diplomat ben oldum. 

Üstat Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1934’te Tirana’da başlayıp 
1954’te Bern’de noktaladığı büyükelçilik yıllarına ait anılarını Zo-
raki Diplomat isimli kitabında toplamıştı. Eski müsteşarlarımız-
dan Ali Tuygan ise 2012’de yayımlanan kitabını herhalde mesle-
ğini severek ve isteyerek yaptığını vurgulamak için “gönüllü dip-
lomat” olarak isimlendirmişti. Yine meslek büyüklerimizden Zeki 
Kuneralp’in kitabına mütevazılığından ötürü “sadece diplomat” 
adını verdiğini tahmin ediyorum. Bu seriyi devam ettirmek gere-
kirse Dışişleri’ne büyük bir tutkuyla girmediğimi göstermek için 
benim de bu kitaba bir ara “tesadüfi diplomat” adını vermek ak-
lımdan geçti. 

Anı yazmak Türk insanında maalesef pek yaygın olarak göre-
mediğimiz bir haslettir. Atatürk’ün Nutuk’unu bir kenara bıraka-
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cak olursak devlet büyüklerimizin kaleme aldıkları hatıralarını 
okuyamamak sadece tarihçiler için değil, hepimiz için büyük bir 
kayıptır. 

Ben bu kitabı ilk kez istişareler için Ankara’ya çağrıldığım 
2016 yaz aylarında yazmaya başlamıştım. Ancak el yazımla ka-
leme aldığım 15 sayfayı Ankara’dan Lizbon’a gelirken nakil sıra-
sında kaybettim. İkinci denemem Lizbon’da bilgisayar ortamın-
da yazdığım 70 sayfalık bölümün yanlışlıkla silinmesiyle hüsranla 
sonuçlandı. Bu kitap üçüncü girişimin sonucudur. 

Takdir edeceğiniz üzere, bir büyükelçinin, şahit olduğu tüm 
olayları kaleme alması gerek hukuki zorunluluk gerek ahlaki 
sorumluluk açılarından pek mümkün değildir. Bu nedenle bu ki-
tapta sadece incir çekirdeğini doldurduğu kadarıyla hatırladık-
larımı değil, yazabildiklerimi göreceksiniz. Umarım sıkılmadan 
okuyabilirsiniz. 

Bu vesileyle 42 yıllık diplomatik kariyerim sırasında bugün-
lere gelebilmemi sağlayan maiyetlerinde çalıştığım bazıları ara-
mızdan ayrılmış meslek büyüğü ustalarıma, daima en iyinin ara-
yışı içerisinde olduğumdan istemeyerek kırmış olabileceğim me-
sai arkadaşlarıma, yurtdışında Türk kadınını en iyi şekilde tem-
sil etmiş olan eşim Zerrin’e ve hariciyeci bir ailenin çocuğu ola-
rak dünyaya geldiği için eğitimini farklı ülkelerde tamamlaya-
rak kalıcı arkadaşlıklar kurmaktan mahrum kalan kızım Perin’e, 
bu kitabın basılmasında destek ve yardımlarını gördüğüm Sayın 
Aydın Doğan’a, Doğan Kitap mensuplarına ve editörüm Neclâ 
Feroğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. 






