Diplomatik Dil ve ~ z e l l i k l e r i

Zeynep AKlNCl

"Diplomatik Dil ve &elliklerin konusunu irdelemeden once, "diplonx~si"
sozcugunden ne aniapild~gmk~sacahat~rlatmadayarar goruyorum.
Mecazi anlamlar~bir kenara b~raklld~g~nda,
"diplomasi", politikanin Devletler arasmdaki ilipkilerle ilgili bir dal~dlr.Bu kapsama, bir hukiimetin q~karlannin diparlda temsili, uluslararas~i$erifi yonetimi, devletler-arasinda miizakerelerin idaresi ve icras~girnlektedir. Kisacas!, diplomasi, uluslararas~iligltilerin
muzakereler yoluyla yiiliitulmesidir.
Bu tan~mlamadanda anlag~lacag~
uzere, miizdtereler degigik uluslar/arasinda y a p ~ l d ~ a ~gore,
n a dil baklm~ndanortak bir zeminde bulupma gereki ortaya
Cikmaktadir. Ortak zeminin saglanmas~,herkesin kendi dilinde kendini ifade
etmesi vc bunun k a q ~taralin (veya taraflar~n)diline, veya ulusl~r-arasindaItabul gormiip ortak bir dile gevrilmesi geklinde olabilecei(i gibi, dogrudan bu
uluslar-aras~dille kendini ifade etnie peklinde gergeklepebilir. Ancak, konu tum
bir ulusu ilgilendiren devletin qkarlari oldugu iqin sozlii veya y a z h ifadelerin
yanl~panlamaya meydan ver~neyecekpekilde aqik olmasi gerekmektedir.
1pte bu noktada, qeviri veya dogrudan ifade becerisiyle olsun, Diplomatik
Dil'in onemi ortaya gkmaktad~r.Diplomatik Dil sozcugu ug farkh kavraini ifad e eder: 1) diplomatlarm birbirleriyle konupurken veya yaz~p~rken
kulland~klari dil kavrami. 2) diplomasiye ozgu diplomatik terimler (Jargon diplomatique)
3) diplomatlara ozgu bir uslup.
1. Kavram : 18. yiizylla kadar kullanllan (Diplomatik Dil) Btince idi. Diplomatlar Iatince yazqir hatta konupmalarm~da bu dilde yaparlard~.18. yuzyilm
i ~ i n d eFransa'nm
,
uluslararas~platformda artan nufuzundan bilistifade, franslzlar kendi dillerini D.D. olarak kabul ettirmek amacyla oldukga gayret sarfetti-
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ler. Ancak, diger ulkeler de buna kaqi direnmeye qaligtilar. ~ r n e g i n 1748
,
de
Aix-la-Chapelle'de imzalanan bang andlagmasi, 1763 telti Versailles andlagmalarinin (Fransa ve Ingiltere), fransizca olarak duzenlenmesi, bu andlagmalara
ozel bir madde konulmasini engellemedi. Bu ozel madde de tahmin edebileceginiz gibi 'Fransizca'nin resmi dil olarak kullanilmasinin bir emsal tegkil edemeyecegi idi. Fakat butun bu kisitlamalara ragmen, Fransa uygulamada, Fransizca'nin D.D. olarak kabul ettirilmesi yolunda mesafe aldi. 1815 Viyana Kongresinde ve 1856 Paris Konferansinda kullanilan dil fransizca oldu. ingilizce ise,
ancak 1. Diinya Savagmdan sonra 1918-19 Paris Konferansinda, fransizca ile
egit haklara sahip olabildi.
Boylece, Ingilizce ve Fransizca Paris Konferansinin resmi dilleri olarak kabul edildiler, Zira, bu konferansa katdan 1ngiliz ve Amerikali delegelerden bir
bolumu profesyonel diplomat degildiler ve fransizca bilmiyorlardi. Dolayisiyla,
taraflara kendi dillerinde konugina ve tercuman kullanma haklti tanindi.
Bu tarihten sonra, D.D. o l a r ~ k ingilizce
,
giclerek fransizca ile egit diizeye
gelmeye baglamigtir. 2. Diinya Savagin~taltiben ABD'nin nufusunun diinyada
siyasi alanda artmasi neticesinde IIU olugum hiz kazanmtgtir. Ancak bunu, fransizca'nin diplomasi sahasindan silinecegi anlaminda almamak gerekir. Zira
Fransa diginda, fransizca konugulan ulkelerin varligi, Fransa'nm frans~zca'nin
uluslararasi platformlarda kullanilmasi amaci ile surdurdugu gayretler ve bu
dilin sahip oldugu aqiklik ve n~anlikozellikleri ile dunya kulturiindeki rolu daha uzun muddet D.D. niteligini kon~inasinisa@ayacaktir. Dolayisiyla, gunumuzde ingilizce ve fransizca D.D. olarak egemenliklerini kabul ettirmiglerdir.
'Bununla birlikte, bazi uluslararasi orgiitlerde veya toplantilarda, bu iki dilin yanisira, bagka dillerin resmi dil olarak kullanimi mumkundiir. Bu dillerin seqimini uye veya katil~mciulkenin siyasi agirlig~veya dunyada dili konuganlarin
sayisl tayin etmektedir. Mesela, B.M.lerde kabul edilen diller, ingilizce, fransizca rusqa, qince ve ispanyolca'dir.
Ancak devletler egit ve egemen olduklarindan hiq bir devlet uluslararasi ilipkilerinde belirli bir dili kullanmaya mecbur edilemez. Her devlet isterse kendi
dilini kullanabilir. Fskat bu durumda da kargi tarafin veya taraflartn anlayacaklari bir dile bunun qevirisi gerekecektir. Aksi halde, anlagma imkan dahilinde
olmaz. Sirf kendi dilini kullanmanin sakincalarina ornek olarak 2. Diinya Savagi oncesinde Londra'da Alman Buyukelqisinin bagma gelen bir olayi anlatacagim. Mizahi boyutlara varan bir ornek: Londra'daki Alman Buyukelcisi duzen-
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ledigi bir resepsiyonla ilgili davetiyeleri almanca hazlrlatmlg, Arap ulkeleri Buyukelgilerinden biri de bu davete arapga cevap verince Alman Buyukelgisi misafirinin gelip gelmeyecegini anlamakta biraz gugluk gekmig.
2. Kavram : D.D. denince akla gelen ilk kavrama degindikten sonra, gimdi
D.D. tabirinden anlagllan 2.kavrama kisaca deginecegim.
Diplomatik metinlerde slk slk b a n terimlerle kargdaglllr. Ozellikle diplomasiye ozgu bu terimlerin anlamlarinin iyi bilinmesi ve yerinde kullaniml onem
arzetmektedir. Bunlar diplomasi diline, terminolojisine yillar igersinde girmig
olan teknik terimlerdir v r bir gogu latince'dir.

- Casus belli'

savag nedeni
- 'Ad Referandum'
: hukumetimin onaylamasi
koguluyla kabul ediyorum.
- 'Modus Vivendi'
: gegici bir anlagma.
- 'Persona non grata'
: istenmeyen kigi
- 'Sine qua non'
: oln-iazsa olmaz
: mevcut durum
- 'Statu quo'
- 'Ultimatom'
: ultimatom
- 'Pacta sund servanda' : ahte vefa (anlagmaya uymak)
Ayrica D.D. in b a a , latince olmayan, kendine mahsus terimleri de vardir.
~ r n e g i nfransizca olup ingilizcede de kullanilabilen terimlerden bazllarl arasinda gunlar akla gelmektedir:
'acte finale': (nihai sened)
'charge d'affaires':
'compromis d'arbitrage: (tahkinmame)
'corps diplomatique':
'demarche':
'proci.s-verbal':
Ayrica franslzcada ve ingilizcede diplomatik metinlerde genig gekilde kullanilan tabirler de vardir:
'acte hostile'
'prendre acte' .
'good offices' (bons offices: iyi niyet)
'unfriendly act'
Ornegin;

:
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3. Kavram: D.D. in ifade ettigi 3. kavram ise, diplomatlara, nezaketten asla ayrilmadan, en sert sozleri dahi ifade etme olanagini saglayan usluptur. Yani olqulu bir seviyeden meramlarini ifade etine vasitasidir. Mesela: Bir diplomat diger bir hukumete, uluslararasi bir anlagmazlik konusunda,
'Mon gouvernement ne saurait demeurer indiffkrent devant cet kvknement'
yani 'Hukumetim kayitsiz kalamiyabilir' derken aslinda 'hukumetinin muhakkak surette bu anlagmazliga miidahale edecegini anlatmak istemektedir.
'Le gouvernement de la Kkpublique de Turquie a le regret' veya 'a le vif
regret de constater' ibaresi, 'Ankara Yonetiminin sert ve kesin bir tutum takinacagini belirtir.
Bu ibareler, tehdit edici terimler kullanmadm, bir yabanci hiikumetin uyarilmasina imkan verir. Bu uyari sonugsuz kaltrsa, diplomat nezaket ve uzlagtinciligini kaybetmeden sesinin tonunun biraz yiikseltebilir ve 'Dans ce cas, le
gouvernement de la Republique de Turquie se verrait oblige d'examiner 2
nouveau la question'. 'Bu durumda T.C. hukumeti sorunu tekrar gozden gegirmeye mecbur kalacaktir' derken, aslinda 'dostlugun dugmanliga donugeceffini
ifade eder.
D.D.'in hangi kavranllari igerdigini ele aldlktan sonra, D.D.'in sozlii ve ya& nasd kullanildi~inibelirliyebiliriz.
Diplomatik konugma, diplomatik yazigma kadar onem tagimaktadir. Bugiin
ulaglm ve tele-komunikasyonda kaydedilen ilerlemeler sayesinde birgok mesele sozlu olarak halledilebilmektedir. Yazida kaybolan b a n nuanslari sozde
zaptetmek miimkundur. Ayrica, sozlere agiriya kaqmayan bazi jestler de ilave
edildigi vakit, ifade bir miktar &aha canlilik kazanabilir.
DipIomatik konugmalan 3 kategoriye ayirsbiliriz:
1. 1ki tarafli ve kapali odada bagbaga yapilan konugmalar.
2. Uluslararast toplantilarda yapilan beyanlar ve mudaheleler.
3. Cegitli vesilelerle (yemek, toren, konferans) yapilan nutuklar. Bu nutuklar iqerisinde qegitli mesajlar vermek miimkundur.

Diplomatik konugmada bazi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
- Konu~masuresini fazla uzatmamak,
- Soylenecekleri kisa cumleler halindei agik ve ayrintilara girmeden ifade
etmek,
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- Kullan~lacakteknik tabirleri onceden saptamak,
- Ele alinacak konuyu etraflica incelemek.

Zamanimizda, bulugma ve toplanmanln daha kolay olmasindan dolayi diplomatik konugma onem kazanmq olmakla birlikte, diplomatik temaslarda yam
onemini korumaktadir. Bu qerqevede, sozlu her diplomatik girigimin dahi neticede tutanak geklinde yazlll bir belge halirie geldigini unutmamak gerekir.
Diplamatik Yazisma (Correspondance diplomatique), dar anlamda bir hukumetin iilkesindeki yabanci misyonlarla veya kendi temsilcilikleri aracdiglyla
diger hiikumetler veya uluslar-arasl kuruluglarla olan yazqmad~r.
Bagl~cadiplomatik yazigma tiirleri:
-notalar,
-aide-memoire (muhtira)
-memorandum
-bout-de papier
-non-paper
-noticeJdir.
,

En sik kullanilan tur, notadir. Bu Disigleri LSakanll@'nin yabanc~temsilcilige
veya yabanci temsilciligin Digigleri Bakanllgi'na veya diger temsilciliklere resmi bir bildirimini igerir. Notalar, pahistan yaz~lanve imzalanan 'note signee' veya uquncii gahis olarak kaleme alinmig imzasiz, paraf ve inuhur taglyan 'note
verbale' olinak iizere ikiye ayriltr. Aayrlca bazi ijzel hallerde kullan~lanuguncu tur nota da mevcuttur: 'note collective' (ortak nota).
'Note identique': Ortali nota gibi. Farh &ha sade olugu. Konu aynl, igerik
dejiigik olabilir.
'Note circulaire': Bir yerderi bir gok yere gonderilen notalar. (Orn.: Dqigleri Bakanli@'ndan ulkecleki yabana temsilciliklere)
Bu yazigina turlerine ilaveten bir de dokumanlar vardir. Bunlardan ba$icalarl 'guven mektubu' ve 'geri gglrma mektubu' tebdi ve raziyet mesajlari, konsolosluk atama belgesi ve buyrultu (exequatur: kabul eden veriyor), ortak bildiri, andla~malar(trait&), nihai-sened (Konferans sonunda kabul edilenleri
gosteren belge), sozlegrne (tkha ziyatle gok tarafll: fr.: convention), anlagma
(accord), protokol (ek konulara yonelik: orn: .4nl:ara Aidagmas~ninMali Protokolu), ultimatom (anlagmazlik qiktigi takdircle belirli bir vakt:e kaclar tatmin edici bir cevap alinmazsa, alinacak onlemleri belirten belge, savag tehdidi d e
tasiyabilir.
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Goriildugu gibi D.D.'in kendine ozgu ozellikleri bulunmaktadir. Dolayisiyla, bunu sozlu veya yazlll olarak kullanacak kigilerin, bu ozellikleri gozonunde tutrnalari gerekmektedir.
Meslek icabi diplomatin bu ozellikleri bildigi varsayilabilir. Ancak yine de
her muzakere oncesi konusunu ve kullanacagi tabir ve formulleri gozden gegirmesi yararli olur. Gerek yazil~,gerek sozlu geviri ihtiyaci duyuldugunda,
meslekten olmayabilecek gevirmenin konu hakkinda onceden bilgi edinmesi
vc bu konuya mahsus terimleri ogrenmesi veya bilgisini tazelemesi gereklidir.
Cevirmen araciligiyla yapilan ikili gor~igmelerde,gevirtnenin yapabilecegi hatalarin goruginede h a m bulunan diplomat!ar tarafindan duzeltilmesi mumkundur. Cevirmenin kargilagabilece@ bir zorluk da farkli ulkelerin farklt kurumlari ve bu kurumlarin farkli iglevleri olmasidir ve dolayisiyla tanirnlarm birbirine
uymamasidir (yargi organi: mahkemeler; yasaina organi; Lordlar Kamarasi).
Ayrica kiiltur farkliliklari da haze11 sorun yaratabilir. Ote yandan diplomatik
muzakereye konu olan hususlar ge~itlidir(askeri, ekonoinik, hukuki, guvenlik). Dolayisiyla, biraz once de belirttigim giSi bir on galigma garttir. Yazili metinlerin cevirisinde hata kabul edilemez oldugundan cok titiz bir qaligma ve
kontrol gerekmektedir. Bu nedenle hukuki ba@ayicilig~olan metinler genellikle dil bilen hukuk mugavirlikleri (juristes-linguistes) tarafindan gerek hukuki,
gerek hukuk dili bakimindan suzgeqten gegirilir.
Sonug itibariyle, diplomaside $art olmak ile birlikte, esasen turn konugma
ve yazigmalarda dikkat edilmesi gercken, 17. yiizyilln fransrz yazari, duk De La
Rochefoucauld'nun ifade etligi gibi 'La veritable i.loquence consiste 2 dire tout ce qu'il faut et 5 ne dire que ce qu'il faut'. Yani Gergek hitabet gereken hergeyi ve sadece gerekli olani soylemektir.
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