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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

Kamu diplomasisi son yıllarda Türkiye’de çeşitli zamanlarda gündeme gelmektedir. Özellikle Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün kurulmasıyla devlet kademesinde önemli adımlar atılmıştır.
Akademik anlamda kamu diplomasisi son derece popüler bir alan olarak Türkiye’nin dış
politikasıyla ilişkili olarak gelişme göstermektedir.
Ondört haftalık ders sürecinde kamu diplomasisi kavramı ve kamu diplomasisinin özellikleri ve
amaçları üzerinde durulacaktır. Kamu diplomasisinin önemine değinilerek, kamu diplomasisinin
çalışma alanları ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Kamu diplomasisinin stratejik iletişim unsuru olarak
değeri incelenerek, ülkeler açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği, ne gibi uygulamalar
yapılmasının doğru olacağı konuları tartışılacaktır.
Bu derste ayrıca küreselleşme, bilgi toplumu ve yumuşak güç konuları üzerinde durularak kamu
diplomasisi alanıyla ilgili genel bir çerçeve çizilecektir.
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KISALTMALAR
KD

: Kamu Diplomasisi

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

AB

: Avrupa Birliği

KDK

: Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü

TİKA

: Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı
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YAZAR NOTU

Bu ders, halkla ilişkiler ve iletişim uzmanlık alanında özel bir çalışma alanını kapsamaktadır.
Kamu diplomasisi konusuna farklı boyutlarıyla yaklaşmaktadır. Kamu diplomasisinin
sunduğu stratejik iletişim vizyonunu değerlendirmektedir. Yumuşak güç konusunda ülkelerin
bu alanda kendilerini nasıl konumlandırması gerektiğini tartışmaktadır.
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1. KÜRESELLEŞME SÜRECİ, YENİ ULUSLAR ARASI SİSTEM VE
DEĞİŞEN PARADİGMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.KÜRESELLEŞME SÜRECİ, YENİ ULUSLAR ARASI SİSTEM VE DEĞİŞEN
PARADİGMALAR
1.1.KÜRESELLEŞME KAVRAMI
1.2.KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK SONUÇLARI
1.3.KÜRESELLEŞMENİN SİYASİ SONUÇLARI
1.4.KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL SONUÇLARI
1.5.KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE BİLGİ TOPLUMU
1.6.KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE İLETİŞİM ALANINDAKİ DEĞİŞİMLER
1.7. DEĞİŞEN ULUSLAR ARASI SİSTEM
1.8. DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tarım, sanayi ve bilgi toplumu süreçlerini karşılaştırmalı olarak inceleyiniz.
2. Küreselleşmenin kültürel sonuçlarını Türkiye açısından ele alınız.
3. 11 Eylül saldırısının dünyadaki güvenlik yaklaşımını nasıl değiştirdiğini
yorumlayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Küreselleşme, bilgi

Yeni dünya düzeni,

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Konunun derinlikli okumalarla

toplumu

paradigma değişimi

içselleştirilmesi ve farklı örnekler

Konu

Kazanım

üzerinden konunun tekrar
yorumlanması
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme

•
•

Paradigma
•

İletişim
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Giriş
Küreselleşme süreci hem devletleri hem de toplumları derinden etkilemiş, önemli sonuçlar
doğurmuştur. Küreselleşme süreciyle birlikte yeni bir uluslar arası düzen kurulmuş, bu
sistemin hem kuralları hem de oyuncuları eski düzenden çok farklı şekilde yapılanmıştır.
Yaşanan çok stratejik bir paradigma değişiminin adıdır.
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1.Küreselleşme Süreci, Yeni Uluslar Arası Sistem ve Değişen Paradigmalar
1.1.Küreselleşme Kavramı

Küreselleşme olgusu bugün hayatımızın pek çok alanında varlığını hissettiren ve önemli
değişimlere/dönüşümlere kapı aralayan bir kavramdır. Küreselleşme sürecinden kaçınmak
mümkün olmadığı gibi bu sürece seyirci kalmak da doğru değildir.
Küreselleşme süreci pek çok alanda iş yapış şeklinden, alışkanlıklara, yönetim tarzından,
üretim tarzına, iş bölümlerinden, iş çıktılarına kadar yeniden bir yapılanma öngörmekte, hatta
çoğu alanda bu yapılanmayı örgütlemektedir.
Kuşkusuz böyle bir süreçte en sağlıklı olanı; küresel süreci doğru anlamayı ve kodlarını
çözebilmeyi başarmaktır. Küreselleşme sürecinin gelirin adaletsiz dağıtımı başta olmak üzere
olumsuz yanları elbette bulunmaktadır. Bu olumsuzlukları en asgariye indirmeye gayret
ederek; iletişimin, ulaşımın ve teknolojinin hızla geliştirdiği bu süreçten hem ülkeler hem de
işletmeler olarak mümkün olan en üst düzeyde yararlanmak amaç olmalıdır.
Küreselleşme sürecinin ne olduğu ile ilgili çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.
Küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve
ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılması olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşmeyi,
“hem dünyanın küçülmesini simgeleyen, hem de bir bütün olarak dünyanın bilincinin
güçlenmesine gönderme yapan bir kavram” olarak gören bilim adamları da vardır.
Küreselleşmenin, kültürel homojenlikle, kültürel heterojenlik arasındaki çarpışmayı
simgelediği, daha doğrusu bu çarpışmanın aldığı biçimi tanımladığı da belirtilmektedir.
Küreselleşmeyle birlikte sorunlar da “küresel bir nitelik” kazanmakta, nükleer kazalar, asit
yağmurları, çevre kirliliği gibi küresel felaketler modern toplumu bir “risk toplumuna”
dönüştürmektedir. Risk toplumunda, sorunlar ve ilişkiler ulusal sınırları aşmakta, küresel
nitelikteki sorunlara küresel çözümlerin bulunması gerekmektedir. Sanayi toplumunda
teknolojik gelişme neticesinde geleceğe duyulan bir güven mevcut idi, oysa risk toplumunda
belirsizlik ve güvensizlik ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle risk toplumu, bu belirsizliğe karşı
“küresel güven birliğine” ihtiyaç duymaktadır. Küreselleşme sürecinde güven unsurunun
öneminin artığı görülmektedir.
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1.2.Küreselleşmenin Ekonomik Sonuçları

Küreselleşme sürecini anlayabilmek için bu sürecin beraberinde getirdiği sonuçlara yakından
bakmak gerekecektir. Küreselleşmenin en çok konuşulan sonuçlarından biri ekonomi
alanındadır.
Küreselleşme, ekonomik alanda üretimin tarzını değiştirmiştir. Şirketler sınır ötesi sabit
sermaye yatırımı yaparak, sınır ötesi başka şirketlerle iştirakler kurarak, fason imalat
anlaşmaları ya da başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini kendi ülkelerinin
dışına yaymışlardır.
1970'li yıllarda yaşanan ekonomik kriz sonrası böyle bir yola gidilmesi, üretimde
küreselleşmeyi de hızlandırmıştır. Küreselleşme üretimi “vatansız” hale getirmiştir. Şirketler,
nerede daha ucuz üretebiliyorlar ve daha fazla kâr elde edebiliyorlarsa, orayı tercih etmeye
başlamıştır.
Küresel üretim tarzı, çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi olmasına yol
açmıştır. Üretimde yenilik tekelini elinde bulunduran çok uluslu şirketler, çok büyük
esneklikler gösterebilmekte; üretim yerinden, dağıtım ve servis konularına kadar pek çok
konuda rahat ve hızlı hareket edebilmektedir. Dünyadaki toplam ticaretin büyük bir bölümünü
gerçekleştiren bu şirketler, teknolojik gelişmeyi de denetledikleri için artık dünyanın hangi
yöresinin gelişeceğini ve hangi yörelerinin yeni teknolojiye sahip olacağını da belirlemeye
başlamışlardır.
Çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde etkin olmaya başlamalarıyla birlikte tekel
oluşturdukları da görülmektedir. Teknolojik güç ve üstünlüklerini kullanan çok uluslu
şirketler, ellerindeki teknolojiyi aktarmayarak rekabeti önlüyorlar ve tekel olmanın avantajını
kullanıyorlar. Eğer buna rağmen yine piyasada rekabet oluşursa, bu kez de finansal güçlerini
kullanıp rakip şirketleri ele geçirebiliyorlar. Rakiplerini piyasadan silen çok uluslu şirketler
giderek devasa bir güç haline geliyorlar.
Çok uluslu şirketler, oluşturdukları markalarla da tekelci güçlerini pekiştirmektedir.
Pazarlama kanallarına sahip olmanın avantajını kullanan çok uluslu şirketler, iletişim araçları
vasıtasıyla markalarını topluma dikte edebilmekte, yeni markaların ortaya çıkışını da
engelleyebilmektedir.
Küreselleşmenin ekonomik sonuçlarından biri de finansal piyasaların küreselleşmesidir.
Finansal küreselleşmenin temelinde, gelişmiş ülkelerin uluslararası finansal faaliyetleri kendi
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ülkelerine çekmek için uyguladıkları serbestleştirme politikaları başta olmak üzere, serbest
kur politikalarının benimsenmesi, finansal araçların çeşitliliğindeki hızlı artış ile
telekomünikasyondaki gelişme gibi politik, kurumsal ve teknik etkenler bulunmaktadır.
Küreselleşme sürecinin ekonomik alandaki sonuçlarından bir diğeri de dış ticaretin artmasıdır.
Dünya nüfusunun artması, ulaşım ve iletişimi kolaylaştıran bilimsel ve teknolojik gelişmeler,
soğuk savaşın sona ermesiyle planlı ekonomi sistemine tabi birçok ülkenin serbest piyasa
ekonomisine geçmesi, uluslararası ticareti de artırmıştır. Ancak dış ticaretin artması
beraberinde karşılıklı bağımlılık tehlikesini de getirmektedir. Dış ticaret arttıkça, bağımlılık
da artmaktadır. Dış ticaretle küreselleşme arasında, birbirini besleyen bir etkileşim mevcuttur.

1.3.Küreselleşmenin Siyasi Sonuçları

Toplumsal ve bireysel olguların ulusal sınırlar dışında diğer toplumlar ve bireyler üzerinde
yankılar bulmasına zemin hazırlayan küreselleşme süreci, siyasal alanda pek çok konuyu
ulusal alandan uluslararası alana çekmektedir. Küreselleşme süreci demokrasi ve insan hakları
taleplerinin ön plana çıkmasına da imkan sağlamaktadır. Bu talepler bir yanda ulusal düzeyde
dile getirilmekte, diğer yandan da küresel dinamikler tarafından desteklenmektedir.
Siyasal küreselleşme; “siyasal mekanın devletler üstü bir tarzda yeniden eklemlenmesi ve
Devletler arası ilişkilerin artık evrensel ya da bölgesel uluslararası örgütlerin çatısı altında
yeniden düzenlenmesi” olarak ifade edilmektedir.
Güvenlik, barış ve demokrasi artık devletlerarası ilişkilerle sınırlanmaması gereken ve küresel
bir yaklaşımı gündeme getiren sorunlar olarak görülmektedir. Devletler üstü siyasal
birimlerden ve uluslararası örgütlerden insan hakları ve hukuk devleti ilkelerine dayalı
kararlar alması ve bunları uygulaması beklenmektedir. Bu bağlamda siyasal küreselleşme,
küresel toplumun ortaya çıkmasıyla dünyanın küçülmesini tanımlamaktadır.

1.4.Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları

Küresel ekonomik yapılara ve evrensel değerlere uyum sağlayamayan toplumlar küreselleşme
süreci tarafından kültürel değerlerini kısmen de olsa değiştirmeye zorlanmaktadır. Oysa
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, inanç sistemi gibi faktörlere bağlı olarak
bu toplumların bazı kesimleri, dünya ile kültürel bütünleşmenin gerektirdiği değişimi
isteyerek ve kolaylıkla sağlarken, böyle bir değişimi istemeyen kesimler de mevcuttur. Bu
kesimler kültürel kimliklerini koruyabilmek amacıyla, demokrasinin de sağladığı olanakları
kullanarak, kendi aralarında geleneksel kurumlar etrafında örgütlenme yoluna gitmektedirler.
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Bu şekilde, kültürel küreselleşme, toplumların Batıcı/Doğucu, yenilikçi/statükocu gibi
eksenler üzerinde bölünmesine de zemin hazırlamaktadır. Diğer bir deyişle küreselleşme, bir
yandan yerel kimlikleri yıpratırken, diğer yandan değişime yol açmaktadır. Bu şartlar altında,
değişim talebiyle başa çıkamayan veya değişimi benimsemeyen toplum kesimleri, çözümü,
geleneksel kurumların tanıdık dünyasına dönmekte arayabilmektedir.
Küresel kültür; kitle iletişim araçları vasıtasıyla dünyamızı “tek bir kültüre” mahkum etmekle
suçlanmaktadır. Bu suçlamayı yapanlar, İngilizcenin dünya iletişim ağının dili haline
gelmesine dikkat çekmektedir.
Kültürel küreselleşme, görüntüler ve semboller aracılığıyla yaşanmaktadır. Bu doğrultuda
yaşadıklarımız, algıladıklarımız homojen bir küresel kültür içinde gerçekleşmemektedir.
Etkili olan kültürel küreselleşmedir; bunun anlamı da farklı kültürlerin küresel olarak
akmasıdır. Kültürün küreselleşmesinin ivmesini, teknolojik gelişmeler ve ekonomi
oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, geniş kapsamlı zaman/mekan deneyimlerini küresel
olarak mümkün hale getirmektedir.
Küreselleşme süreci kendi içinde iki tür kültür barındırmaktadır: Birincisi, belli bir kültür tüm
dünya üzerinde yayılmakta ve diğer farklı kültürler bu baskın kültüre entegre olmaktadırlar.
“Küresel kitle kültürü” olarak da adlandırılan bu kültürün en önemli özelliği homojenleştirici
olmasıdır. Küresel kitle kültüründe dünya, ortak bir küresel kültürün var olduğu tek bir yere
dönüşmektedir. İkinci tür kültür ise, o ana kadar birbirinden ayrı olan kültürlerin, birbiriyle
karşılıklı olarak etkileşime geçmesi ile oluşan kültürdür. Son yıllarda tüm dünyada bir kültürel
entegrasyon yaşanmasına rağmen, çoğulculuk günümüz dünyasının en önemli özelliklerinden
biri haline gelmiştir. Şimdiye kadar seslerini duyuramamış ve temsil edilmemiş olan yeni
özneler, ilk defa seslerini duyurma olanağı bulmaktadırlar. Böylece farklılığın ve kültürün çok
boyutlu yapısı ortaya çıkmaktadır. Küreselleşme süreci, küresellik ile yerellik gibi zıt
kutupları bir araya getirmektedir.
Kültürel küreselleşmenin, hükümetler dışı uluslararası örgütler, çokuluslu şirketler ve düşünce
akımlarından oluşan uluslararası bir sivil toplumu güçlendirdiği, bunun da Batılı olmayan
bağlamlarda sivil toplum arayışlarını artırdığı ifade edilmektedir.
Kültürel küreselleşmenin etki ve sonuçları bu sürece tabi kılınan yerel kültürün güncel küresel
değerlere yakınlığına, esnekliğine ve direnç gücüne göre değişmektedir. Kendi kültürünü
reddedip tamamen küresel kültüre bağlanmak ya da kendi kültürü içine hapsolup dünyaya sırt
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dönmek aşırı tepkiler olarak görülürken, uluslar kendi kültürel değerlerini kaybetmeden dünya
değerleriyle bütünleşmelerini sağlayacak sentezlere ihtiyaç duymaktadır. Küresel kültürün
içinde özelliklerini kaybetmeden yaşayabilme şansına sahip olan kültürler için, küresel
sistemin teknolojisini kullanarak uluslararası boyutta kendi bölgesel ve iletişim ağlarını
kurabilme imkanı da bulunmaktadır.
Görüldüğü gibi küreselleşme süreci çok boyutlu bir değişim ve dönüşüm sürecine işaret
etmektedir. Bu sürecin sadece bir yanını/yönünü anlamak, gelişmelere tek yanlı/yönlü
bakmak, bütünü kavramamıza engel teşkil edecektir.
Küreselleşme beraberinde getirdiği ekonomik, siyasal ve sosyal sonuçlarıyla birlikte
değerlendirilmelidir. Böyle bir değerlendirme yapıldığında ise görülen şudur: Küreselleşme
süreci yeni bir düzen kurmaktadır. Hızla akan bu süreç, özellikle iletişim teknolojilerindeki
gelişmelere bağlı olarak ilerlemektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, internetin
hayatımıza tahminlerin ötesinde bir hızla girmesi, yeni bir paradigma değişiminin habercisi
olmuştur. Bu paradigma değişiminin temel dinamiğini ise “bilgi” oluşturmaktadır.

1.5.Küreselleşme Süreci ve Bilgi Toplumu

Küreselleşmeyle birlikte bilginin önemi artmış, bilgi teknolojilerinde meydana gelen hızlı
gelişmeler toplumu da, ekonomiyi de değiştirmeye başlamıştır. Drucker'in “enformasyon
kapitalizmi” diye tanımladığı bu süreçte piyasa ekonomisi, bilgi ekonomisine dönüşmektedir.
Artık işletmeler, mal ve hizmet üretimiyle değil, bilgi ve enformasyon üretimi ve dağıtımıyla
ilgilenmektedirler.
Bilgi ekonomisi “bilginin gücü” üzerine kuruludur. Şirketler bilginin sadece kullanıcısı değil,
aynı zamanda üreticisidir. Bilginin gücüne dayalı bir iç dinamiğe sahip olan bilgi
ekonomisinde bir kurumun ürettiği bilgi, anında diğer kurumların faaliyetlerini de
etkileyebilmektedir.
Bilgi ekonomisinin bir ağ sistemi olarak gelişmesinin temel dayanağını, internet, elektronik
posta ve benzeri “bilgi süper otoyolları” oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisi, sınırı olmayan,
açık uçlu ve sonsuz seçeneğe sahip bir dinamizm taşımaktadır. Bilgi süper otoyolları
geliştikçe, bu yollarda yer almak isteyenlerin sayısı artmakta, bu sayı arttıkça da bilgi ağları
gelişmektedir. Bu çerçevede internet, zaman ve mekan farkını ortadan kaldırmakta; bireyleri
ve kurumları sanal bir evrende birbirine yakınlaştırmakta, adeta küresel bir kenetlenme
oluşturmaktadır.
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Bilginin etkin kullanımı, bilgi teknolojilerine stratejik bir önem kazandırmaya başlamıştır.
Küreselleşme sürecinde bilgi teknolojileri artık her alana ve kuruma girmekte; politikadan
savaş yöntemlerine, işlerin organizasyonlarına kadar her şeyi yapısal olarak değiştirmektedir.
Bilgisayar, bilgi çağının lokomotifi olmaktadır. Son yıllarda bilgi teknolojilerinde çok hızlı
gelişmeler yaşanmakta, bilgisayarların boyutu küçülmekte, ama bilgi işleme kapasiteleri
artmaktadır.

Bilgi

teknolojileri,

bilgiye,

insanın

zekasını

tamamlayıcı

bir nitelik

kazandırmıştır. Bilgi teknolojileri sayesinde insanlar, karar verme, analiz yapma, tahminde
bulunma ve hesap yapma gibi faaliyetlerinde çok yüksek işlevsellik taşıyan bir teknolojik
desteğe sahip olmuşlardır.
Küreselleşme ve teknolojinin sürekli olarak birbirlerini nasıl etkilediklerini anlamak için,
bilişim teknolojisi ve telekomünikasyonun rekabet ortamını nasıl şekillendirdiğine ve dünya
üzerindeki bireyler ve şirketlerin çalışma tarzlarını nasıl kökten değiştirdiğine bakmak yeterli
olacaktır. Modern iletişim, işletmelerin farklı ülkelerde farklı örgütlenme ve kontrol
metotlarıyla iş görmelerini mümkün kılmaktadır.
Bilginin çok önemli bir güç haline geldiği günümüzde, gelişmiş ülkeler ve çokuluslu şirketler
yatırımlarının büyük bir bölümünü bilgi ve iletişim teknolojilerine ayırmaktadırlar. Nitekim,
ABD'de teknoloji politikaları oluşturulurken, desteklenecek birinci teknoloji alanı,
bilgi/enformasyon olarak belirlenmiştir. 19. yüzyılda demiryollarının oluşturduğu toplumsal
ve ekonomik etkiye eşdeğer bir etki, bilgi otobanıyla oluşturulmak istenmektedir. Bilgi ve
iletişim altyapısının oluşturulması, yeni teknolojilerin gelişmesine de ön ayak olacak ve hız
sağlayacaktır.
Bilgi teknolojileri, başka teknolojilerde görülmedik bir biçimde bireyin yaşamını, dolayısıyla
toplumun yapısını bir devrim niteliğinde etkilemeye başlamıştır. Bu nedenle de bilgi devrimi
ve bilgi toplumundan söz edilir olmuştur. Bilgi teknolojilerinin ortaya çıkışı, üretim
ilişkilerinde çok önemli değişiklikler yapmasının yanı sıra, toplum içinde yeni sınıfların
doğmasına, bir anlamda ulusal sınırların ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Sanayi
devrimini izleyen gelişmeler giderek bir ivme kazanmış ve teknolojik birikimi bir patlama
noktasına getirerek, bilgi devriminin ve bunun sonucu bilgi toplumunun doğmasına yol
açmıştır.
Bilgi teknolojilerine dayalı olarak şekillenmekte olan bilgi toplumunu, sanayi toplumundan
ayıran temel özellik, üretimin “maddi ürünler” değil, “bilgi” olmasıdır. Bilgi toplumunun
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sürükleyici gücü, bilgi teknolojilerinin ürünü olan bilgidir. Bilgi toplumunda bilginin sürekli
üretilebilmesi ve artış göstermesi, iletişim ağları içinde taşınabilmesi, emek, sermaye ve
toprağı ikame edebilmesi gibi özelliklere sahip olması önemli üstünlükler sağlamaktadır.
Kurulan iletişim ağı ile bilgiye ulaşım, çok hızlanmakta ve kolaylaşmaktadır.
Bilgi toplumunda, maddi mallar yerine, bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana
çıkmaktadır.
Bilgi teknolojilerine dayalı olarak kullanıcının üretebildiği bilgi artmakta ve bilginin birikimi
sağlanmaktadır. Birikmiş bilginin sinerjik etkisi, bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı daha
da hızlandırmaktadır. Sonuçta ekonomik yapı, sanayi toplumunun mübadele ekonomisinden,
bilgi toplumunun sinerjik ekonomisine dönüşmektedir.
Bilgi toplumu, sanayi toplumu ile karşılaştırıldığında, gelinen nokta çok daha iyi
görülebilmekte, bilgi toplumunun kendine has özellikleri de daha iyi anlaşılabilmektedir:
“Sanayi toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleştirilen maddi üretimi yerine, bilgi
toplumunda bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerine dayalı bilgi üretimi geçmektedir. Sanayi
toplumunun mekanik teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken, bilgi toplumunun bilişim
teknolojileri zihinsel emeği ikame etmektedir. Sanayi toplumunun maddi malları fabrikalarda
üretilirken, bilgi toplumunda bilgi kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak
üretilmektedir. Sanayi toplumu, yeni girdi ve yeni pazarlar için kolonilere yönelirken, bilgi
kullanımı ulusal sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir. Sanayi toplumunda
imalat sanayi ön plana çıkarken; tarım, sanayi ve hizmetler şeklinde üçlü endüstriyel yapı
doğmuştur. Bilgi toplumunda ise bilgi endüstrileri doğmuş ve dördüncü sektör olarak devreye
girmiştir. Sanayi toplumunun maddi üretimi işbölümünü getirmiş, üretimi ve tüketimi
birbirinden ayırmıştır.
Bilgi toplumu ise, müşterek üretimi ön plana çıkarmakta ve paylaşım, kullanımla
gerçekleşmektedir. Sanayi toplumunda mal ve hizmetlerin arz ve talebine dayalı olarak fiyat
mekanizması oluşurken, bilgi toplumunda gelecekteki amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi
kullanımı gündeme gelmektedir. Sanayi toplumunda işletmeler sosyo ekonomik sürecin en
önemli öznesi iken, bilgi toplumunda gönüllü topluluklar sosyo ekonomik sürecin öznesi
durumuna gelmektedir. Sanayi toplumunda özel mülkiyet, rekabet ve kar maksimizasyonu ön
plana çıkarken, bilgi toplumunda müşterek katılım ve sosyal yarar belirleyici olmaktadır.
Ayrıca sınıflı toplum yapısı, yerini çok merkezli fonksiyonel toplum yapısına bırakmaktadır.
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Sanayi toplumunun son aşaması olan kitlesel tüketim toplumu, yerini kitlesel bilgi toplumuna
bırakmaktadır.
Görüldüğü gibi küreselleşmenin hız kazandığı günümüzde bilginin önemi artmakta, bilgi
toplumu kavramı öne çıkmaktadır. Küreselleşme sürecinin bilgi toplumunun gelişmesine
yaptığı olumlu katkılar her geçen gün artarken, bilginin stratejik kullanımı önem
kazanmaktadır.
Küreselleşme sürecinin siyasal, ekonomik, kültürel sonuçları, uluslar arası ilişkileri de
yakından ilgilendirmekte, bu alanda da önemli değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır.
Hem devletler arasındaki ilişkiler bu süreçten etkilenmekte hem de uluslar arası örgütler bu
yeni yapıya göre yeniden yapılanmaktadır.

1.6.Küreselleşme Sürecinde İletişim Alanındaki Değişimler

Küreselleşme süreci, toplumun yönlendirilmesinde, kanaatlerin oluşumunda çok önemli bir
role sahip olan kitle iletişim araçlarını da derinden etkilemiştir. Sınırların kalkması, iletişim
politikalarının da küreselleşmesine yol açmıştır.
Küreselleşme sürecinin iletişim dünyasında meydana getirdiği değişim ve dönüşümleri doğru
anlamak, bugün yaşanan pek çok gelişmeyi sağlıklı değerlendirebilmek için zorunludur.
Küreselleşme süreci, iletişim alanında pek çok alışkanlığın, iş yapış şeklinin, algılamaların ve
değerlendirmelerin değişmesine neden olmuş; ortaya yeni mecralar, yeni anlayışlar ve
yepyeni bakış açıları çıkmıştır.
İletişimin küreselleşmesi toplumsal, sosyal ve kültürel olarak hayatımızda önemli değişimlere
kapı aralamıştır. Bu değişimleri şu şekilde özetleyebiliriz:
-İletişimin dünya ölçeğinde yaygınlaşması, toplumları da birbirine yakınlaştırmış, kültürel
alışverişi hızlandırmış, toplumların birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmalarının yolunu
açmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının sayınının ve çeşitliliğinin artması, bilgi sahibi olmayı
kolaylaştırmış, haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan alabilme imkanını artırmış, bu da
bireylerin kişisel gelişimlerine olumlu katkı yapmış, özgüvenlerini artırmıştır.
-Kitle iletişim araçlarının küreselleşme süreciyle birlikte teknolojik olarak gelişmesi, seçme
özgürlüğü getirmiştir. Teknolojinin sağladığı imkanlarla kişilerin özel ilgi alanlarına yönelik
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yayın yapabilme imkanı ortaya çıkmış, bu da bireylerin kendilerini istedikleri alanlarda
geliştirebilmelerine imkan tanımıştır.
-Teknolojik gelişme bireyleri yayın organları karşısında sadece okuyan ya da izleyen pasif bir
birey olmaktan çıkarmış, kitle iletişim ortamına katılabilme imkanı vermiştir. Küreselleşme
süreci kitle iletişim araçları ile bireyler arasındaki bariyerlerin kaldırılmasında çok önemli bir
işlev görmekte, interaktif bir ortamı özendirmektedir.
-Kitle iletişim araçlarının bireylerin eğitilmesinde kullanılması küresel süreçle birlikte hız
kazanmış, internet üzerinden yükseköğrenim yapılabilmesi, meslek sahibi olunabilmesi
mümkün hale gelmiştir. Toplumsal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi ve kırsal
kesime yönelik eğitim projelerinde de küresel kitle iletişim araçları vazgeçilmez bir öneme
sahiptir.
-Kitle iletişim araçlarının en önemli toplumsal etkilerinden biri de iş hayatında gözlenmeye
başlamıştır. Gelişen kitle iletişim araçları sayesinde işe gitmeden, evden çalışabilme imkanı
doğmuştur. Bugün özellikle gelişmiş pek çok ülkede bazı sektörlerde evden çalışma
özendirilmektedir. Çünkü teknolojiyi ve kitle iletişim araçlarını kullanarak evden çalışma,
hem işverenler hem de bireyler açısından pek çok kolaylığı da beraberinde getirmektedir.
Ülke ekonomisine de bu yolla önemli katkılarda bulunulmaktadır.
-Kitle iletişim araçları bireylerin alışveriş yapma alışkanlıklarını da değiştirmekte, internet
üzerinden alışveriş yapma, kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanları kullanma alışkanlığı
giderek yaygınlaşmaktadır. Kitle iletişim araçları bireylere daha fazla bilgi edinme,
karşılaştırma, fiyat araştırması yapma gibi önemli imkanlar sağlamaktadır.
-Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler aynı zamanda devlet hizmetlerine de yansımakta,
devlet ile birey arasındaki ilişki hızla elektronik ortama taşınmaktadır. E-devlet projesi bunun
en güzel örneğini teşkil etmektedir.
Görüldüğü gibi küreselleşme sürecinin toplumsal değişme odağında iletişim bulunmaktadır.
İletişimdeki yaygınlaşma, hızlanma ve gelişme; toplumda sosyal, kültürel, ekonomik
gelişmeleri tetiklemekte, ivmesini artırmaktadır.
Küreselleşmenin iletişime olumlu olduğu kadar bazı olumsuz yansımaları da vardır. Örneğin,
küreselleşme sürecinin aktörlerinin teknolojik gelişmeyi ellerinde tutmaları nedeniyle, kitle
iletişim alanında da egemen güç haline gelme tehlikesi her zaman mevcuttur. Kitle iletişim
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araçlarının toplum üzerindeki etkisi dikkate alındığında, bu gücün denetimini eline geçiren
ülkelerin toplumsal manipülasyon yapma ihtimalleri de göz ardı edilmemelidir.
Ayrıca küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği yeni şartlar, pek çok kitle iletişim
aracının yayınını sürdürebilmesine ekonomik olarak imkan tanımamaktadır. Bu yayın
organları ya kapanmakta, ya birleşme yoluna gidilmekte ya da satılmaktadır. Küresel süreçte
medya kartelleri ve tekelleri oluşması tehlikesi her zaman vardır. Bugün medya dünyasının
belki de en temel sorunlarından biri kartelleşme olgusudur. Medyada kartelleşme özgür
düşünceyi zayıflatan, demokratik ortama zarar veren bir unsurdur.
Küresel süreç özel yayıncılığı, özel girişimciliği teşvik etmektedir. Bu da kamu yayıncılığının
geri planda kalmasına, hatta kimi ülkelerde iyice zayıflamasına neden olmaktadır. Özel sektör
yayıncılık anlayışı maddi unsuru ön planda tuttuğu için, kar amacı güden programlar yapmayı
öncelemektedir. Oysa kamu yayıncılığının toplumsal sorumluluk gereği yapması gereken
önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yapılması sekteye uğradığı zaman, kitle
iletişim araçları vasıtasıyla topluma verilecek mesajların sağlıklı bir şekilde iletilmesinde
sorunlar yaşanabilmektedir.
Küreselleşmenin kitle iletişim araçlarının en ileri teknolojiyi kullanmalarına imkan sağlaması,
aynı zamanda enformasyonun miktarını da artırmaktadır. Birey, küreselleşme çağında adeta
enformasyon bombardımanına maruz kalmaktadır. Yoğun enformasyon akışı, bireyin karar
vermesini, kanaat oluşturmasını zorlaştırmaktadır.
Kitle iletişim araçlarındaki gelişme, sınırların kalkması, toplumun tüm alanlarında
yaygınlaşması, özel hayatın dokunulmazlığını da zaman zaman tehdit edebilmektedir. Küresel
iletişim aynı zamanda gizli bilgilerin güvenliğini de tehlikeye atabilmektedir.
Küreselleşme sürecinin iletişim alanına yansıyan bu tür olumsuz yanlarının elbette zaman
içerisinde azaltılmaya çalışılması gereklidir. Ancak bu olumsuzluklar var diye de küresel
süreçten geri durmak, uzaklaşmak mümkün değildir. Önemli olan; iletişim politikalarına,
iletişim yönetimine küresel sürecin yansımalarını doğru okuyabilmek, sağlıklı analizler
yapabilmek ve bu bilgilerden hareketle uzun vadeli yol haritaları çizebilmektir.

1.7. Değişen Uluslar Arası Sistem

Soğuk Savaş ile birlikte iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin ardından aktörleri,
kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem ile karşı karşıya
bulunuyoruz. Bu yeni uluslararası sistemin işleyişi ne iki kutuplu dünyaya benzemekte, ne de
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tek kutuplu dünya ile herhangi bir ilgisi bulunmaktadır. Çok kutuplu “Yeni Uluslar arası
Sistem”; iletişim, bilişim, düşünce, strateji ve teknoloji üzerine oturmaktadır.
Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve kültürel sonuçları bu yeni uluslararası sistemi
doğrudan etkilemektedir. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında tek kutuplu dünya düzeninde
kullanılan pek çok araç ve teknik, bu yeni uluslararası sistemde etkisiz kalmaktadır. Çok
kutuplu yeni uluslararası sistemde ülkelerin etkinliklerini artırmak, dış politikalarında
hedeflerine ulaşmak, ülke olarak belirledikleri stratejik vizyonu uygulayabilmek için eski
alışkanlıklarını ve yöntemlerini terk etmeleri, bu çağın yol ve yöntemlerini kullanmaları önem
arz etmektedir.
Soğuk Savaş dönemi ve tek kutuplu dünya düzeninde ülkelerin çoğunlukla kullandığı “sert
güç” kavramı, yeni uluslararası sistemde yerini “yumuşak güç” kavramının cazibesine
bırakmaktadır. Yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmayı başarabilen ülkeler, sert güç
kullanarak elde ettiklerinden çok daha fazlasını kazanabilmekte; aynı zamanda uzun vadeli iş
birliklerini de sürekli kılabilmektedir.

1.8. Değişen Güvenlik Anlayışı
Güvenlik kavramı en genel anlamıyla varlığını koruma ve sürdürme amacı taşıyan her türlü
davranış biçimidir. Güvenlik, tüm toplumsal, ulusal ve uluslararası olgu ve olaylarda
karşımıza çıkmaktadır. Elimine edilen bir tehdidin yerine yeni tehdit algıları üretilir.
Yenilenen tehdit algılarını karşılayabilmek ve güvenliği sağlayabilmek için sürekli olarak
yeni araçlar üretilir. Uluslararası sistemde yer alan tüm aktörler de tehdit algılamalarına göre
çok değişik güvenlik anlayışları geliştirmektedir.
Devlet sisteminin kurulmasından bu yana savaş ve çatışmalar uluslararası politikanın
kaçınılmaz öğeleri olmuştur. Özellikle uluslararası sistemin önde gelen devletleri güç
mücadelesine girişmiş ve güvenlik rekabeti uluslararası ilişkilerin ana temasını oluşturmuştur.
Devletler savaş ve barış kararlarını verirken uluslararası sistemdeki yeterliliklerini göz önünde
bulundururlar. Savaş anarşik uluslararası sistemin doğal bir sonucu olarak görülebilir. Savaş
ve barışın kazanç ve kayıplarının hesaplanması uluslararası sistemdeki güç dengelerinin ve
askeri gücün dağılımına bağlıdır. Devletlerin en temel kaygısı varlığını sürdürmek ve
çıkarlarını maksimize etmektir. Riskler ve tehditlerle dolu böylesine bir ortamda devletler
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güçlerini maksimize edeceği ve güvenliklerini sağlayabilecekleri stratejiler geliştirme yolunu
seçmişlerdir.
Klasik uluslararası ilişkiler yaklaşımında güvenlik bir devletin egemenliğini ve bağımsızlığını
koruması olarak tanımlanmıştır ve bir devletin ekonomik, teknolojik ve askeri gücü ne kadar
fazla ise o kadar güvenli olduğu varsayılmıştır. Sürekli bir güvenlik ikilemi ile karşı karşıya
kalan devletler kendi çıkarlarını ve güvenliklerini ön plana çıkarabilecekleri rasyonel
stratejiler üretmeye çalışmaktadırlar. Tehditlerin varlığı ve tehdit algıları güvenlik ve savunma
stratejilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Soğuk Savaş sırasında hem ABD hem de Sovyetler Birliği aralarındaki güç dengesini
koruyabilmek için büyük bir yarışa girmiş, özellikle askeri ve teknolojik gücün kullanım şekli
süper güçler arasında güvenlik kaygısının artmasına sebep olmuştur. Bu güvenlik tanımı ve
varsayımlar soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte sarsıntıya uğramış, iki kutuplu Soğuk Savaş
döneminin getirdiği güç dengeleri ve güvenlik anlayışı geçerliliğini yitirmiştir. Soğuk Savaş
döneminin iki ideolojik kamp arasındaki nükleer silahlanma yarışı üzerine kurulu ulusal
güvenlik tehdidinin ortadan kalkmasıyla uluslararası güvenlik anlayışında köklü değişiklikler
olmuştur.
Soğuk Savaş döneminde batılı hükümetler güvenlik kavramını dar bir askeri perspektiften
tanımlamışlardır. Soğuk Savaş sonrası güvenlik ortamı gündemi ise sınırları ve egemenlik
alanlarını aşan tehditler ve problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 11 Eylül
sonrası gelişen güvenlik algıları ve gündemi başta ABD olmak üzere hemen hemen tüm batılı
devletlerin güvenlik ve savunma stratejilerini gözden geçirmelerine sebep olmuştur.
11 Eylül terör saldırıları ve bu saldırıları takiben Afganistan ve Irak’ın işgali, Soğuk Savaş
sonrası kurulmaya başlayan güç dengelerini ve oluşan uluslararası güvenlik söylemini
dramatik bir biçimde değiştirmiştir. ABD’nin uluslararası sistemdeki konumu güçlenmiş ve
ABD’nin stratejik çıkarları küresel çapta etkili olmaya başlamıştır. 11 Eylül saldırılarının
hemen akabinde hazırlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji’sinde konvansiyonel ve
nükleer tehditlerin yanı sıra, kitle imha silahları ve bu silahları kullanan terör örgütleri, haydut
devletler (rogue states) ve başarısız devletler (failed states) öncelikli tehdit olarak ortaya
konmuştur. Böylelikle, ABD’nin güvenlik gündemi özellikle Büyük Ortadoğu’nun ve
Asya’nın güvenliği ile yakından bağlantılı hale gelmiştir.
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Soğuk Savaş döneminde askeri boyutu vurgulanan uluslararası güvenlik 11 Eylül tarzı terör
saldırılarının artması ve küresel ısınmanın sebep olduğu çevre felaketlerinin artmasıyla insani
bir boyut da kazanmıştır. 11 Eylül sonrası Amerikan Hükümetince yürütülen politikalar, 21.
yüzyıl güvenlik gündeminin sert güç ihtiyacının yanı sıra yumuşak güç kullanma ihtiyacını da
işaret eder. Bu demektir ki uluslararası güvenlik gündeminde meydana gelen bu büyük çaplı
değişiklikler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler kadar sivil
kamuoyunu da yakından ilgilendirir duruma gelmiştir.
ABD ulusal güvenliğini uluslararası arenada etkinliğini ve hegemonyasını artırarak korumayı
hedeflerken, ABD’nin bu hedefi gerçekleştirebilmesi için müdahale ettiği devletlerin ve bu
ülkelerin nüfuslarının güvenliği göz ardı edilmiştir. Avrupa Birliği’nin Batı Avrupalı üyeleri
başta olmak üzere ABD’nin 11 Eylül sonrası takip ettiği, müdahaleye dayanan ve temel insan
haklarını hiçe sayan güvenlik stratejilerini eleştiren uluslararası aktörler ve ABD’nin
müdahaleleri sonucu ekonomik ve politik kargaşa ortamından olumsuz etkilenen halklar
arasında Amerikan karşıtlığı yaygınlaşmıştır. Bu durum ABD’nin güvenlik stratejileri
gerçekleştirmesi ve süper güç olma iddiasını sürdürebilmesi için kullandığı askeri güce ek
olarak yumuşak güç kullanımına da önem vermesi ve aktif bir kamu diplomasisi atağına
geçmesini gerektirmiştir.
Genelde Avrupa Birliği’nin güttüğü dış politika ve güvenlik politikaları ile özdeşleşen
yumuşak güç, karşısındakini güç kullanmadan ikna etme yöntemlerini kapsar. Bir ülkenin
yumuşak güç kullanabilme becerisi, o ülkenin kültürü, değerleri ve politikaları ile
bağlantılıdır. Zekice planlanmış güç stratejileri sert güç ile yumuşak gücü harmanlayabilmiş
olanlardır.
Aslında Soğuk Savaş döneminden beri kamu diplomasisi çeşitli devletlerin yumuşak güç
kullanım araçlarından biri olmuştur. 11 Eylül sonrası sürdürülen teröre karşı savaşta da
görülmüştür ki sadece sert güç kullanımı sorunu çözmekte yetersizdir. Özellikle teröre karşı
savaşın sürdürüldüğü coğrafyalarda yaşayan insanların hem akıllarını hem de gönüllerini
kazanabilmek gereklidir. Bunun için de kullanılması gereken tüm stratejik araçlar kamu
diplomasisi kapsamında yer almaktadır. Akıllıca yürütülecek bir güvenlik politikası askeri
gücün yanı sıra sivil toplum örgütlerince yürütülecek kamu diplomasisi çalışmalarını da
kapsamalıdır.
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Uygulamalar
Küreselleşme ve paradigma kavramları üzerinden çapraz okumalar yaparak konuyu
içselleştiriniz ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapınız.
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Uygulama Soruları
1. Küreselleşme sürecinde terör konusunu iletişim ve medya boyutu ile tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte başlayan küreselleşme süreci ve etkileri ele
alınmış, bu sürecin beraberinde getirdiği yeni uluslar arası sistem analiz edilmiştir. Bu yeni
uluslar arası sistemin eski sistemden pek çok farklılıkları ve özellikleri vardır. Bu bölümde
paradigmaların hangi konularda ve alanlarda değiştiği incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda bazı ortak değerlerin dünya çapında
yaygınlaşmasına ne ad verilir?
A. Evrenselleşme
B. Uluslararasılaşma
C. Küreyerelleşme
D. Küreselleşme
E. Dünyasılaşma
2) Küreselleşme ekonomik anlamda üretimin neyini değiştirmiştir?
A. Tarzını
B. İçeriğini
C. Kapsamını
D. Hedefini
E. Şeklini
3) İki kutuplu soğuk savaş dünyasının yerine kurulan sistemin adı nedir?
A. Üç kutuplu dünya düzeni
B. Çok kutuplu yeni uluslar arası sistem
C. Kutupsuz dünya sistemi
D. Egemen güçler ittifakı
E. Hegemonik dünya düzeni
4) Bilgi ekonomisi aşağıdakilerden hangisi üzerine kuruludur?
A. İnsanın gücü
B. Paranın gücü
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C. Kültürün gücü
D. Ülkenin gücü
E. Bilginin gücü
5) Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin dünya ekonomisinde söz sahibi
olmasını sağlamıştır?
A. Küresel finans
B. Küresel insan kaynağı
C. Küresel üretim tarzı
D. Küresel yaşam tarzı
E. Küresel sermaye
6.Değişen uluslararası sistemi anlatınız.
7.Küreselleşme sürecinde iletişim alanında hangi değişim ve dönüşümler yaşanmıştır?
Anlatınız.
8.Küreselleşme süreci ile bilgi toplumu arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırınız.
9.Küreselleşmenin kültürel sonuçlarını özetleyiniz.
10. Küresel sürecin politik sonuçlarını yorumlayınız.

CEVAPLAR:
1.D

2.A

3.B

4.E

5. C
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2. ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLAR ARASI GÜVENLİK VE
DİPLOMASİ KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLAR ARASI GÜVENLİK VE DİPLOMASİ
KAVRAMI
2.1.ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE ÇOK KUTUPLU DÜNYA SİSTEMİ
2.2. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ ULUSLAR ARASI GÜVENLİK
2.3. SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD VE AB’NİN GÜVENLİK
ANLAYIŞI
2.4. 11 EYLÜL SALDIRISI SONRASI DÜNYADA YAŞANAN DEĞİŞİMLER
2.5. ULUSLAR ARASI SİSTEMDE YENİ RİSKLER VE TEHDİTLER
2.6. DEĞİŞEN DÜNYA SİSTEMİNDE DİPLOMASİ KAVRAMI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Uluslar arası ilişkilerde en kritik konular nelerdir?
2. Devletler güvenlik zafiyetleri nasıl düzeltmektedirler?
3. Küresel terör dünya çapında ne gibi önlemlerin alınmasına sebep olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Uluslar arası ilişkiler ve

Yeni dünya düzeni

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Teorik bilginin gündelik karşılığının

uluslar arası güvenlik

hakkında fikir sahibi

medya ve siyasetteki gelişmeler ile

olunması

öğrenilmesi

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
•

Uluslar arası ilişkiler

•

Uluslar arası güvenlik
•

Diplomasi
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Giriş
21. Yüzyıl, uluslar arası düzende köklü değişikliklere neden olmuş, sahneye yeni aktörleri
çıkartmıştır. Yeni aktörlerin küresel sistemde söz sahibi olmaya başlaması beraberinde önemli
fırsatlar ve riskleri de getirmiştir. Aynı zamanda bu süreçte diplomasi de deyim yerindeyse
yeniden yapılanmaya başlamış, hükümetler/devletler dışı güçlerin diplomasideki etkinliği
artmaya başlamıştır.
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2.Uluslararası İlişkiler, Uluslar Arası Güvenlik ve Diplomasi Kavramı
2.1.Uluslar Arası İlişkiler ve Çok Kutuplu Dünya Sistemi

21. yüzyılın uluslararası ilişkiler açısından tamamen bir devrim niteliği taşıdığı kuşku
götürmez bir gerçektir. Öncelikle bu yüzyılın başından itibaren yaşanan gelişmeleri özetle
sıralarsak nerelerden geldiğimizi daha iyi kavrayabilir ve bundan sonra yaşanabileceklerin ne
denli ihtimal dâhilinde olabileceğini anlayabiliriz. 20. yüzyılın başında uluslararası ilişkiler
bir bilim dalı olarak yeni yeni oluşmaktaydı. Bugün ise bünyesinde tüm karmaşık ilişkileri
takip eden ve sürekli gelişip daha da önemli hale gelen bir bilim dalıdır. Şunu unutmayalım ki
kurumlar ihtiyaçlardan doğar. Yine 20. yüzyılın başlarında ulus-devletler dünya politikasında
en etkin ve mutlak güç iken dünyayı güçler dengesi politikasıyla açıklamak çok daha kolaydı.
Fakat daha önce ön hazırlıklarını gördüğümüz uluslararası örgütlerin Birleşmiş Milletler ile
sahne alması ve sistemi korumada güçlü olan devletleri görevli ilan etmesiyle sistem çok
boyutlu hale gelmeye başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini bir daha yaşamamak ve öncelikli olarak Batı
Avrupa'da refahı, kalkınmayı sağlamak için sistemde köklü değişiklikler yaşanmış ve
uluslararası örgütler daha da önemli hale gelmeye başlamıştır. Bu süreç tabii ki ulus devleti
sistem içerisinde yok etmemiştir. Ancak yadsınamaz bir gerçektir ki ulus-devlet artık tüm
yetkileri tek başına kullanabilme imkânına sahip değildir. Geçen yüzyılın başında bu süreçten
bahsetmek ve Birleşmiş Milletler gibi bir örgütten bahsetmek bir hayal iken şu an gerçeğin
kendisi olmuştur. Bu noktadan şu sonucu çıkarmalıyız; bugün yaşanan gelişmelere imkânsız
gözüyle bakmak, sistemin bu şekilde devam edeceğine inanmak ve gerekli çalışmaları
yapmamak bizleri yeni şekillenen dünyanın aktörlerinden biri olma noktasında geri planda
bırakacaktır.
Dünya değişmektedir ve beraberinde tehdit algılamaları yeniden şekillenmektedir.
Artık günümüzde ulus-devlet kadar güçlü uluslararası örgütler, çok uluslu şirketler ve sivil
toplum örgütleri vardır. Bunlar stratejik planlama yapılırken göz önünde tutulması gereken
aktörlerdir. Bu yüzden karar verme sürecinde dış politika oluşturulur ve yeni bir yapılanmaya
gidililirken, farklı aktörlerin incelenmesi gerekmektedir. Analitik çalışmalar bu noktada çok
önemli hale gelmiştir. Siyaset, ekonomi, dış politika, ulusal politika birbirlerinden bağımsız

41

değildir. Bu yüzden tüm kurumların koordinasyonu ve bilgilerin tek noktada toplanarak karar
verme sürecinin burada sonlandırılması hayati bir öneme sahiptir.
Küreselleşme olgusu; serbest piyasa ekonomisi ve moral değerlerle dünyanın her köşesini
artık birbirine bağlamıştır. Esas olan sistemin belli bir çizgide devam etmesi ve bu bağlanma
ile oluşabilecek riskleri en aza indirerek sistemi sürekli kontrol altında tutmaktır. Dikkat
edilmesi gereken nokta, dünya politikasındaki bu gerçekliği kabul edip tüm etkenleri göz
önünde bulundurarak analitik bir çalışma ile kendi politikamızı hazırlamaktır. Fukuyama'nın
tarihin sonu tezinin yanlışlığı kendini göstermiştir. Avrupa Birliği, Rusya, Çin ve Hindistan
yeni aktörlerdir ve süreç devam etmektedir. Değişimin kendisi esastır. Ulus-devlet dünya
politikasının merkezinde iken, insanın kendisi bugün merkezdeki yerini almıştır. Uluslararası
ilişkilerin önemli teorilerinden olan yapısalcılığa göre kurumları ve toplumu şekillendiren
değerlerimizdir. Algılamalarımızda ve değerlerimizde meydana gelen değişimler bakış açısını
tümden değiştirmektedir. Soğuk Savaş döneminde Avrupa kıyılarında görülebilecek bir Rus
denizaltısı direkt saldırı olarak algılanırken bugün görülecek bir denizaltı aynı etkiyi
yapmayacaktır.

2.2.Soğuk Savaş Dönemi Uluslar Arası Güvenlik

Soğuk Savaş dönemini günümüzdeki ilişkilerle karşılaştırırsak göreli olarak daha kolay bir
dönem olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde iki kutuplu sistemin yaşanıyor olması
alternatifleri kısıtlamış ve az seçenekli imkânlar sunmuştur. Ya Amerika Birleşik Devletleri
(Batı Bloğu) ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (Doğu Bloğu) içerisinde
bulunabilme imkânınız vardır. Eğer bu konuda taraf değilseniz bağlantısızlar grubu
içerisindesinizdir. Kabaca bu şekilde ifade edebileceğimiz sistemde ulus-devletin temel faktör
olduğu muhakkaktır.
O dönemde ABD için amaç, kendi değerlerini taşıyan Batılı toplumların sosyalizm
tehdidinden korunması idi. Bu noktada bugün tüm insanlığın dört elle sarıldığı insan hakları
kavramını uluslararası ilişkilerde ABD'nin Sovyetlerin iç işlerine müdahale edip oradaki
yapıyı içten değiştirmek için kullandığını anımsamak önemli olacaktır. Soğuk Savaş
döneminin ayrıntılı incelenmesi bugün hakkında oldukça faydalı bilgiler sağlayacaktır. O
dönemde insan hakları adına olsa bile ulus-devletlere müdahale edilemediğini düşünürsek
ABD'nin bu zorluğu kendi adına aşması zorunlu idi. Bu noktada, toplumların kültürel
yapılarını, iletişim teknolojisi ve internetin nasıl etkilediğine ve askeri müdahale olmadan
toplumsal dönüşümlerin nasıl sağlandığına şahit olmak gerçekten kimi zaman ürkütücü idi.
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Ülkemizde de 1980 sonrası dışa açılım sürecinde toplumsal değişimi düşünürsek bu yapıyı
daha rahat anlayabiliriz.
Soğuk Savaş boyunca devam eden süreç savaşın sona ermesiyle daha da karmaşık hale
gelmiştir. Dünyanın Soğuk Savaş sonrası döneme hazırlıksız yakalandığı bir gerçektir. ABD
de dâhil olmak üzere dünya politikasındaki önemli aktörler bu süreçte öngörülmeyen
sonuçlarla karşılaşmıştır. 1990'lardaki bölgesel savaşların en önemli sebeplerinden birisi de
budur. Bu dönemde diğer devletler güvenlik stratejilerini ve buna bağlı dış politikalarını
ABD-SSCB bağlamında değerlendirmiş hatta bu durumu koz olarak kullanmıştır. Ancak
Soğuk Savaş'ın sona ermesinin etkileri oldukça kötü olmuştur. Süper güç artık devletleri
kendi tarafında tutmak için finanse etmek zorunda değildi. Bu durum birçok ulus devleti
belirsizlik içinde bırakmıştır. Sık sık tekrar ettiğimiz gibi dünya politikası durağan değildir ve
sürekli değişim yaşanmaktadır. Değişimi takip edemeyen statükocu yaklaşımların bugün ne
kadar zorlandığına şahit olmaktayız.
Soğuk Savaş dönemi güvenlik algılamaları askeri, ekonomik, ideolojik ve siyasal temeller
üzerine kurulmuştur. Bu noktadan hareketle özellikle askeri güvenliğin sağlanması noktasında
her iki tarafta oluşturulan NATO ve VARŞOVA PAKTI güvenlik kaygılarıyla hareket
etmiştir. Türkiye'nin o dönemde Sovyet baskısından Batı'ya yaklaştığı söylenmektedir. Ancak
şunu söylemeliyiz ki bu tamamen yanlış bir tespittir. Türkiye Osmanlı Döneminden itibaren
Batı'ya ekonomik ve değerler bütünü olarak yakındır ve bu anlamda zaten Batı Bloğundadır.
Bu süreçteki Sovyet baskısıyla Batı'ya yaklaşıldığını söylemek çok yanlış bir tespit olacaktır.
Soğuk Savaş sona erdiğinde bu yeni döneme tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı doğrudur.
Zaten tüm güvenlik anlayışları değişmiş ve uluslararası örgütler bile yapılarını yeniden
gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Yine bu dönemde Avrupa Birliği Amerika ile olan
ilişkilerinde yeni bir döneme girmiş ve farklı bir temel üzerinde devam etme eğilimi
göstermiştir. Peki, bu dönemde gerçekleşen köklü değişiklikler nelerdi?
Öncelikle iletişim teknolojisinin gelişmesiyle dünya küçülmüştür. Artık dünyanın her
neresinde olursa olsun tüm siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmeler yakından takip edilmekte
ve resmi görüşün dışında halkın oluşturduğu bir kamuoyu belirginleşmektedir.
İkinci nokta çok uluslu şirketlerin etkileridir. Soğuk Savaş döneminde bağlı oldukları grup
çıkarları doğrultusunda hareket eden şirketler artık daha da etkinliğini artırmış ve siyasi
olmaktan çok kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme eğilimine girmiştir. Bu noktada
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teknoloji bilgisinin ve özellikle nükleer silah teknolojisi bilgisinin yayılmasında çok uluslu
şirketlerin rolü büyüktür. Tüm bunlar küreselleşme dediğimiz sürecin parçalarıdır. Ancak bu
noktada tüm dünyayı ortak bir değer çerçevesinde tutmak ve bunu evrensel değer olarak
yerleştirmek bu sistemin en önemli parçasıdır.

2.3.Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD ve AB’nin Güvenlik Anlayışı

Soğuk savaşın sona ermesi ABD için birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir. Ulusal
kimlik krizinin küresel bir fenomene dönüştüğünü belirten Huntington, Amerika'nın AngloProtestan kültürünün farklı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Sovyetlerden sonra
“öteki”nin olmaması bunlardan en önemlisi olarak gösterilebilir. Amerika'nın ekonomik
olarak dünyada bir güç olduğu açıktır. Ancak ekonomisinin güçlü olması, bir devletin
dünyada süper güç olması için yeterli değildir.
Ekonomik gücün yanında dünyanın her köşesine ulaşabileceği bir askeri güce sahip olması
gerekmektedir. ABD bu askeri güce sahiptir ve kendisini süper güç yapan en önemli neden de
budur.
Sovyetlerin dağılması ABD'nin süper güç olmasını ve dünyayı bu tehditten koruma adına
hareket etmesini kendi dinamikleri içerisinde rasyonel kılan sebebi ortadan kaldırmıştır. Bu
noktada güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesi ABD için kaçınılmaz hale gelmiştir.
Soğuk savaş döneminde Sovyetlerin iç işlerine karışmada yoğun olarak kullandığı “insan
hakları” kavramı yeni dönemde güvenlik yaklaşımlarının merkezini oluşturmuştur. Bu yeni
dönemde ABD için yeni global düşman şöyle tarif edilmiştir; Düşman tek bir politik rejim,
kişi ya da bölge ve ideoloji değildir. Düşman politik olarak destek gören ve suçsuzlara
yönelmiş terörizmdir. Burada soğuk savaş dönemi ile karşılaştırma yaparsak birçok farklılık
görebiliriz.
En önemlisi artık düşman küresel seviyeye taşınmıştır, bu da küreselleşme ile paralellik
göstermektedir. Düşmanın tanımının teorik olarak yapılması ABD adına her olay için bu
tanımın içini doldurma fırsatı sağlamaktadır. Tabii ki bu durum, uluslararası güvenlik ve
hukuk açısından son derece sakıncalıdır ki bunu günümüzde Irak'ta görmekteyiz.
Bu söylenenleri desteklercesine önceki ABD başkanı Bush ABD'nin Kuzey-Güney Amerika,
Avrupa, Orta Doğu ve Asya boyunca terörizm ile mücadele edeceğini belirtmektedir ki bu
dünya coğrafyasının kendisidir.
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Bu yaklaşım sonucu yeniden ulus inşa etme çalışmaları uluslararası ilişkilerin önemli bir
konusu haline gelmiştir ve Bush kendisi için bir şeyler yapamayan ve yapacak kapasitesi
bulunmayan toplumlara yardım etmeye hazır olduklarını bildirmiştir. Ancak Obama
liderliğindeki yeni dönem herkes için kuralları yeniden koymuştur ve bu dönem için en
önemli kavramlar uluslararası iş birliği olmuştur.
AB'nin uluslararası güvenlik konusunda yeni dönemde çok farklı bir yorum getirdiği
muhakkaktır. Avrupa'nın yeni yaklaşımlardan daha çok etkilendiği ve stratejisini bu yönde
oluşturduğu söylenebilir. Tabii ki Avrupa'nın diplomasi geleneğine, yani uzlaşmacı
yaklaşımlara yakınlığı ve uluslararası iş birliği tecrübesinin fazla olması, bu süreç içerisinde
önemlidir. Diğer bir konu Avrupa'nın askeri alanda dünyayı kontrol edebilme noktasında
yeterli güce sahip olamamasıdır. Buradan hareketle gücünü elindeki imkanlar ölçüsünde
şekillendirmiş

ve

daha

başarılı

olduğu

alanda

yoğunlaşmıştır

ki

bu

stratejinin

oluşturulmasında kaynakların etkin kullanılmasının önemini gözler önüne sermektedir. Soğuk
savaş sonrası ABD ve Avrupa Birliği içinde bir yol ayrımı yaşanmaktadır.
AB güvenlik stratejisinin açıklandığı Barselona Raporu'nda; Avrupa Birliğinin dünya gücü
olma noktasında ABD karşısında bir çıkış yaptığı, artık Atlantik'in iki yakasındaki ilişkilerin
soğuk savaş teorileriyle açıklanamayacağı ve daha dengeli bir temelde yeniden revize
edilmesi gerekliliği dile getirilmiştir. Bu raporda Avrupalıların dünyanın büyük bir
bölümünün güvende olmadığı sürece kendisini güvende hissedemeyeceği belirtilmiştir. Bu
yaklaşım küreselleşmenin dünyanın her köşesini birbirine bağladığı ve bu yüzden herhangi bir
bölgedeki değişimin diğer bölgelerde etkisini hissettirdiği gerçeğinin sonucudur. Amerika
Birleşik Devletleri'nde yaşanan 11 Eylül saldırıları göstermiştir ki hiçbir toplum ulusal
sınırları içerisinde bile güvende değildir. Uluslararası yapı birbirine eklemlenmiştir. Ulusal
politikaların bu yapı içerisinde yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden oluşturulması
gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliğinin sıraladığı yeni tehditlere ve açıklamasına bakarsak farklı bir tablo
ortaya çıkmaktadır. Öncelikli olarak sayılan tehditler; terörizm, bölgesel çatışmalar, organize
suçlar, kitlesel imha silahlarının yaygınlaşması ve ülkelerin sistem dışına çıkmalarıdır.
Avrupa Birliği bu tehditlerden hiçbirisinin tamamen askeri nitelikte olmadığını ve bu yüzden
sadece askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini belirtmektedir. Avrupa için güvenlik anlayışının
bu yeni temel üzerinde oluşturulmasının farklı nedenleri vardır. Bu temelleri incelerken daha
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önce bahsedildiği gibi Avrupa'nın demokrasi geçmişinin ve diplomasiye yakınlığının etkileri
göz ardı edilmemelidir.

2.4.11 Eylül Saldırısı Sonrası Dünyada Yaşanan Değişimler

İki kutupluluğun hüküm sürdüğü 1945-1990 arası dönemde uluslararası sistemde olup
bitenleri açıklamanın göreceli bir kolaylığı vardı. Ellerindeki nükleer teknolojinin yıkıcılığı
nedeniyle doğrudan savaşma imkanından mahrum olan ABD ve SSCB birbirlerinin
çıkarlarına zarar vermek için daha az yıkıcı olan yöntemleri mücadele aracı olarak ön plana
çıkardılar ve desteklediler. Çoğu kez “karşı taraftan” olanları durdurmak, yönlendirmek ve
kaynaklarını boşa harcatmak için ucuz ama etkili bir araç olarak terörizmi de içeren “düşük
yoğunluklu çatışma”lardan medet umdular. Dünyanın her yerinde böyle bir girişimi
başlatacak potansiyeli özendirdiler, desteklediler, teorisini oluşturup, pratiğini öğrettiler,
gereken malzemeyi sağladılar. Bu yöntemle “savaşacak” gruplar bulmak da hiç zor olmadı.
“Düşmanla savaşmak” için; dini, etnik, sosyal, ekonomik ve ideolojik gerekçeler meşruiyet
sorununu da kolayca çözdü. Üstelik böylesine düşük maliyetli bir yöntem kendi korumaları
altında olan, daha küçük ancak ihtiraslı müttefikleri tarafından da kolayca benimsenip
uygulandı. Sonuçta dünyanın her yerinde, şiddete tapınma derecesinde inanmış, basit ama
etkili yöntemleri kullanan devlet destekli örgütler ortaya çıktı. Söz konusu durumu
bugünkünden ayıran ise örgütlerin sahipli olmaları idi ve hamileri tarafından kontrol altında
tutulmaları idi. Nitekim örgütlerin eylem yetenekleri ile güçlerinin sınırları önceden
belirlenmişti. “Sponsor devletler”, “vekaleten yürütülen” bu savaşta örgütlere neyin, nereye
kadar yapılacağını değişik yöntemlerle dikte ediyorlardı.
SSCB'nin dağılması ile birlikte iki kutuplu küresel sistemin aktörlerinden birisi tarih
sahnesinden hızla çekildi. Bu çekilişin yarattığı vakum bir yandan istikrarsızlıkları tetiklerken
bir yandan da geçmişin şartlarına uygun olarak oluşturulan rekabet alan ve araçlarında da
kontrolsüzlüğü beraberinde getirdi. Kaygılar bir yandan kitle imha silahlarının kolayca el
değiştirerek yeni tehditler oluşturmasına odaklanırken, çoğu sahipli örgütler başıboş kaldılar
ya da daha küçük aktörlerin kontrolüne girdiler veya iş birliği yapmaya başladılar. Öte yandan
teknolojinin gelişmesi ve genişlemesi ile hız kazanan küreselleşme de fırsatların yanı sıra yeni
tehditleri de beraberinde getirdi. Küreselleşme bir yandan bütünleşmeyi sağlarken, bir yandan
da yerelleşme hız kazandı. Küreselleşmeden faydalanan sadece çok uluslu şirketler ya da
gelişmiş Batılı ekonomiler olmadı, aynı zamanda terör örgütleri de küreselleşmeye ayak
uydurdular. Bağımsız finans kaynakları oluştururken, bir yandan da insan ve bilgi akışından
faydalandılar. Yayılan mikro milliyetçilik, artan dini fanatizm, dünyanın değişik bölgelerinde
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değişen sınırlar sonrasında ortaya çıkan çatışma alanlarının çoğalması ve denetimsiz alanların
artışı terör için uygun ortamlar oluşturdu. Uluslararası sistem tek kutuplu mu, çok kutuplu mu,
yoksa yeni bir denge üzerinde mi yoluna devam edecek, sorusunun cevabını aradığı bir
ortamda 11 Eylül saldırısı ile yüz yüze kaldı.
11 Eylül saldırısını önemli kılan nedir, diye baktığımızda şunları söyleyebiliriz: Birincisi
mağdurun ABD olması ve sonuç olarak da etkilerinin küresel boyutta görülmesi. Terör;
doğası gereği kurbanlar üzerinden geride kalanların zihinlerinde ciddi tahribat yarattı. ABD
açısından yapılması gereken ise kısa sürede ve etkili olarak yine zihinlerde tahribatın
onarılmasıydı. Bunun en uygun aracı ise medya destekli olarak, tek taraflı kararlarla ve yoğun
olarak güç kullanılmasıydı. Tehdit ise zayıflığının farkındaydı ve kendisine en iyi koruma
sağlayacak bölgelerin uluslararası sistemden dışlanmış, denetimsiz coğrafyaların olduğunu
biliyordu. Nitekim bir kara ülkesi olan Afganistan'ın jeopolitiği ve de düşük yoğunluklu
çatışma ile baş edilebilmek için olmazsa olmaz şart olan düşmanı ittifaklar ile çevreleme ve
yalıtma sistemi, dört nükleer gücün bulunduğu bölgeye ABD'nin girişini ardından da yeni
küresel sistemin oluşumunu tetikledi. Bu gelişmeler yaşanırken ABD'nin potansiyel rakipleri
ise umulanın tersine hiçbir tepki gösteremedikleri gibi onun isteklerine boyun eğdiler ve
fırsatlardan yararlanma yoluna gittiler. Bu durum küresel sistemdeki tereddütleri ortadan
kaldırdı ve ABD'yi tek hegemon güç haline getirdi.
Saldırının ikinci özelliği ise, asimetrik niteliğidir. Kullanılan araçlar, tahrip amaçlı
üretilmediği gibi en az maliyetle en yüksek zararı vermiş, eylemler tarz olarak bir terör klasiği
niteliği kazanarak tarihteki yerini almıştır. Böylece güvenlik araçlarının, örgütlerinin ve
algılamalarının bir anda yetersizliği gözler önüne serilmiştir. Yıllık 350 milyar dolara varan
ABD savunma bütçesi ve 35 milyar dolarlık istihbarat örgütlenmesinin model ve odaklandığı
tehdit bakımından hiç de uygun olmadığı görüldü. Örgütlenme modelleri devletlerden
gelebilecek klasik tehditlere göre şekillenmişti ve teknoloji ağırlıklı idi. Örneğin füze
saldırılarına karşı “kalkan” kurmaya çalışan ABD, yeni küresel oyuncuların füze
anlayışındaki değişimi öngörememişti. Bu durum güvenlik organizasyonlarının yoğun
teknoloji yerine “insan” merkezli olarak yeniden oluşturulmaları gereğini ortaya çıkarırken bir
yandan da içeride ve dışarıda örgütlenmesini yeniden gözden geçirmesi gerektiği görüldü.
Nitekim bu durumda düşman yeniden tanımlanacaktı ve güvenlik organizasyonları bazı askeri
nitelikler ile bir kısım polisiye yöntemleri birleştiren bir konsepti hayata geçireceklerdi.
Görünen o ki düşman ABD karşısında zayıftı ve bu özelliği ile uygun mücadele yöntemi
seçecekti. Nitekim savaşların artan bir ölçekte düşük yoğunluklu çatışma olarak süreceği
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görüldü. Bu durumla baş etmek isteyen devletler ise güvenlik güçlerini, istihbarat örgütlerini
ve kendilerini sınırlayan yasal düzenlemeleri yeniden gözden geçireceklerdir. Geleceğin
yıldızı parlayan askeri gücü özel kuvvetler olurken karar alma sürecini kısaltacak bürokratik
düzenlemeler acilen gerçekleştirilecektir. Teknoloji ve gizlilik teröristin karar alma süresini
kısalttığına göre terörle uğraşanların da reaksiyon süreleri kısalmalı ve daha çabuk karar
vermeleri gerekmektedir. Yine görsel ve yazılı medya bu “savaşı kazanmak” için generallerin
ihtiyaç duyduğu “stratejik ihtiyat” olma özelliğini sürdürecektir.
Saldırı, iç hukukta ve uluslararası hukukta da ciddi tartışmaları beraberinde getirmeye devam
edecektir. Bir yandan 'Güvenlik mi, özgürlükler mi?' tartışması daha uzun süre devam
ederken, bir yandan da ABD'nin tek kutupluluğu ve güç kullanma arzusu tartışmaların
merkezine oturacaktır. 11 Eylül saldırısı, ABD için yeni coğrafyalarda askeri güç
bulundurmak veya var olanların sayısını artırmak için uygun sebep olmanın yanı sıra yeni
düşman ihtiyacını da karşılıyor gibi görünüyor. Oysa terör sadece askeri araçlarla denetim
altına alınamayacak kadar karmaşık sosyal, ekonomik, siyasal ve psikolojik bir olgudur.
Terörü besleyen ve insanları rasyonel düşünmekten alıkoyan en önemli duygu ise nefrettir.
Eğer ABD gelecekte terörün olmadığı bir dünya istiyorsa önyargılı nefret duygularını
besleyen, dışlayıcı, ayrımcı, adaletsiz ortamlara fırsat vermemelidir.

2.5.Uluslar Arası Sistemde Yeni Riskler ve Tehditler

Güvenliğin, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları da olan kapsamlı bir kavram haline
gelmesi, yalnızca siyasi ve askeri değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve insani
unsurları da içine alan bütüncül yaklaşımları zorunlu kılmıştır. “Sert” ve “yumuşak” güç
araçlarının etkin ve karşılıklı etkileşim içerisinde “akıllı” kullanımı, günümüzdeki güvenlik
stratejilerinin temel unsurları arasında yerini almıştır. Güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde
tesisi, çatışmaların önlenmesi ve kriz yönetiminin de ötesinde, kriz sonrası rehabilitasyon,
kalkınma, yerel sahiplenmenin sağlanması gibi kapsamlı ilave çabaları da zorunlu hale
getirmiştir.
Küreselleşmenin paradoksal olarak güvenlik üzerinde olumlu yansımalarının da olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Zira, küresel bir ortamda risk ve tehditlerin ulusal ve münferit
çabalarla bertaraf edilemeyeceği ve bu tehditlerle mücadele için iş birliğinin önem ve
gerekliliği, ağırlıklı olarak kabul gören bir olgu haline gelmiştir. Yeni ortamın ortaya çıkardığı
gereksinimler, uluslararası örgütleri yeniden yapılanma ve dönüşüm çabalarına sevketmiş,
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örgütleri iş birliği yapmaya ve çabaları arasında sinerji oluşturmaya yönlendirmiş, ülkeler
arasında bölgesel bazda iş birliği arayışlarına da ivme kazandırmıştır.
20. yüzyıldaki geleneksel askeri stratejiler (geniş toprak parçaları üzerinde hava ve deniz
unsurlarıyla da desteklenen çatışma ortamı) değişime uğramıştır. Günümüzdeki güvenlik
sorunları artan şekilde yerleşim bölgelerini ve sivilleri etkilemekte ve bunun doğal sonucu
olarak, uluslararası istikrar ve barış misyonları ve operasyonları nüfus yoğunluklu ortamlarda
cereyan etmektedir.
Ayrıca, teknolojik üstünlüğün, askeri bir operasyondan galip çıkmayı garanti etmediği; insan
unsurunun, askeri operasyonun önemli bir bileşenini oluşturmaya devam ettiği, ABD'nin
özellikle Afganistan ve Irak'taki deneyimlerinden hareketle söylenebilecektir. İnsan
faktörünün önemi, yalnızca uluslararası barış veya işgal güçlerinin nicelik ve niteliği
açısından değil, aynı zamanda yerli halk bakımından da geçerlik taşıyan bir husustur. Zira,
Irak ve Afganistan'da tecrübe edildiği üzere, yerel halkın desteğinin (hearts and minds)
kazanılması, işgalin veya operasyonun başarısına önemli ölçüde etkide bulunmaktadır.
Operasyonun gerekçelerinin ve başarılarının yerel halka anlatılmasına ve desteğinin
sağlanmasına yönelik çabalar, barış güçlerinin güvenliği ve kalıcılığı bakımından da önem
taşıyan bir unsur haline gelmiştir. Kamu diplomasisi olarak nitelendirilebilecek bu çabalar,
aynı zamanda, söz konusu operasyonlara katkıda bulunan ülkelerin vergi mükelleflerini, diğer
bir deyişle kamuoyunu ve mali kaynakların tahsisi ve güçlerin yurtdışında konuşlandırılması
bağlamında gerekli kararları alan parlamenterleri de muhatap almaktadır. Diğer bir deyişle,
kamu diplomasisi, uluslararası güvenlik çabalarının önemli ve çok yönlü bir aracı halinde
gelmiştir.

2.6.Değişen Dünya Sisteminde Diplomasi Kavramı

Dış politikanın insanların zihinlerini kazanmak için başvurduğu farklı yöntemler vardır.
Devletlerin kararlarını gerçekleştirdiği araçları beşe ayırmak mümkündür: Bunlardan birincisi
“diplomasi” kelimesi ile açıklanan siyasal nitelikli tekniktir. İkincisi, ekonomik teknikler iken
üçüncüsü psikolojik tekniklerdir ve propagandayı içermektedir. Dördüncüsü iç işlere
karışmaktır ve yeri geldiğinde silah gücünün de kullanıldığı görülmektedir. Beşincisi ise
silahlar ve bunların fiilen kullanılmasıdır.
Faruk Sönmezoğlu ise devletlerin dış politika araçlarını dörde ayırmaktadır. Siyasal etki
araçları olarak diplomasi ve propaganda, ekonomik etki araçları olarak dış ticarete yönelik
önlemler ve finansal önlemler, askeri etki araçları olarak silahlar ve savaş ve son olarak karma
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bir araç olarak müdahale, Sönmezoğlu’na göre devletlerin izledikleri dış politika içerisinde
amaçlarına ulaşmak için kullandıkları araçlardır.
“Diplomasi onun sayesinde devletlerin dış politikalarını sürdürdüğü ve bu politikaların birçok
devlette bir Dışişleri Bakanlığı ile çerçevelendiği önemli bir araçtır. Bu bakanlıkların ayrıca
bir devletin diplomatlarının yurtdışında hizmet etmek ve içeride yabancı diplomatlarla
anlaşmaya varmak gibi esas sorumluluğu vardır.”
Diplomasi kelimesi Yunanca “diploma”dan gelmektedir. Yunanca’da diploma “katlanmış
kağıt” anlamındadır. Katlanmış kağıdın içindeki gizli bilgilerin geleneksel diplomasinin
kapalı kapılar ardında yürüttüğü ve sadece sonuçların halka açıklandığı bir şekle bürünen
anlamı olduğu belirtilmektedir.
Diplomasi için, “bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya diğer
devletlerin karar vericilerine iletme süreci” diyebiliriz. Bu süreç; devlet görevlileri arasında
görüşmeler yapılarak yürütülmekte ve bu nedenle diplomasi “görüşme sanatı” olarak da
adlandırılmaktadır.
Diplomasi kavramının iki ana işlevi olduğuna dikkat çekilmektedir. Dar anlamda diplomasi;
hükümetlerin resmi temsilcileri olan diplomatlar aracılığıyla gerçekleştirilen karşılıklı
haberleşme ve görüşmeler süreci iken, geniş anlamda diplomasi; bir devletin dış politikasında
kullanılan çeşitli siyasal etkileme yöntem ve tekniklerini içermektedir.
Diplomasi devletlerin insanların zihinlerinin kazanılmasını sağlayan en önemli araçlardan
biridir ve de günümüzde iletişim alanını genişleterek farklı kitlelere mesaj göndermektedir.
Tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere aslında diplomasi bir iletişim sürecidir. Kaynağı
hükümetler olan diplomaside, alıcı diğer devlet hükümetleri iken mesaj etkilenmek istenen
politika doğrultusunda aktarılan görüş ve isteklerdir.
Dış politikanın her alanını içerecek biçimde en geniş anlamıyla diplomasinin dörtlü bir işlevi
vardır:
• Diplomasi hedef ve amaçlara ulaşmada potansiyel olarak elde bulundurulabilecek güç
ışığında hareket etmelidir.
• Diplomasi diğer ulusların amaç ve hedeflerine erişmek için elinde bulundurabileceği güç
unsurlarının farkında olmalıdır.
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• Diplomasi, bu değişik hedef ve amaçların birbirleriyle ne derecede bağdaşabileceklerini
bilmek zorundadır.
• Diplomasi, kendi amaç ve hedeflerine uygun düşecek olan araç ve yolları kullanmak
zorundadır.
Tüm bu tanımlamalar göstermektedir ki, diplomasinin temel işlevi devletlerin diğer
devletlerle bulunduğu iletişim sürecinde kendi dış politikalarına uygun görüş ve isteklerini
aktarmaları ve bunun doğrultusunda gelecek geri bildirimlere kulak vererek hem çatışmaların
önlenmesi hem de işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Diplomasinin amaçlarına ulaşırken elindeki “gücü” kullanması, onun kendi çıkarını
gözettiğini göstermektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için diplomasinin farklı türleri
mevcuttur. İkiden fazla devlet temsilcisinin sorunları çözmek amacıyla bir araya gelmesiyle
“konferans diplomasisi”, Birleşmiş Milletler (BM) ile başlayan ve uluslararası uzmanlık
kuruluşlarıyla beraber süreklilik kazanan kamuya açık yürütülen “parlamenter diplomasi”
yine BM gibi organların yürüttüğü sorunlarla sessizce ilgilenilen ve nesnel bir biçimde
çözülmesi için çalışılan “sessiz diplomasi” ve ilgili devlet başkanlarının katılımıyla
gerçekleşen diplomatik toplantıların yapıldığı “doruk diplomasisi” görülmektedir.
Günümüzde küreselleşme olgusunun hızla gelişmeye başladığı XX. Yüzyılın ikinci yarısından
sonra, özellikle kitle iletişim araçlarının tüm dünyayı saracak şekilde teknik gelişimi, ülkelerin
siyasal söylemlerini bir anda uluslararası düzeye de taşımıştır.
Diplomatik uygulama günümüzde sadece devletlerarasındaki ilişkilerin dönüşümüyle
ilgilenmemekte, ulus aşırı ilişkilerin değişen maddesini de dikkate alma ihtiyacındadır.
Küreselleşmenin ülkelerin siyasal söylemlerine olan bu etkisi, devletlerarası ilişkilerde klasik
diplomasi anlayışının değişmesine neden olmuştur.
Hükümeti kapsamayan ve gayri resmi türden ilişkilerin görüldüğü diplomasi biçimi olarak
“diplomaside ikinci yol (track two diplomacy)” ise devlet aygıtı içinde yer almayan özel kişi
ya da grupların diplomasi sürecinin aktörlerini oluşturmasıdır.
“Track two diplomacy”; muhalif grupların ya da ulusların üyeleri arasındaki, strateji
geliştirmek, kamuoyunu etkilemek, insan ve maddi kaynakları çatışmayı çözecek biçimde
organize etmeyi amaçlayan resmi olmayan, informel etkileşimdir. Küreselleşmeyle beraber
gelinen süreçte aslında diplomasinin bugün gerçekleştirdiği iletişim biçimi bir anlamda “track
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two diplomacy”dir. Devletlerin kendi kendine kurdukları ilişkilerle çözülemeyen sorunlar
ortaya çıkan yeni aktörler çerçevesinde çözülmeye çalışılmaktadır. Bu yeni diplomasi biçimi,
ikna etme üzerine kuruludur ve de ikna etme gücünü elinde bulunduran iletişime daha güçlü
bir şekilde başlamaktadır.
“Diplomasi, iknayı gerektiren müzakere, caydırma, tehdit ve ödüldür. Amacı, tahmin etme ve
bir aktörün bir etkinliğe, imaja ya da mesaja olan psikolojik cevaplarını uygun biçimde
etkileme aracılığıyla o aktörün istemini etkilemektir. Bugünün gerekliliği daha iyi hikâye
anlatıcılığı yapmak ve öyküyü kontrol etmek değil, söyleme hâkim olmaktır.”
Günümüzün bu yeni diplomasi biçimi, söyleme ve onu kontrol etme gücüne dayanarak bunun
yeni aktörler çerçevesinde ne kadar etkili yapılabildiğiyle yakından ilişkilidir.
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Uygulamalar
Strateji uzmanlarını takip ederek 2000 yılı sonrasında dünyadaki ulusal güvenlik anlayışının
nasıl değişiklikler yaşadığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. AB’nin diplomasi faaliyetlerini web siteleri üzerinden nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde değişen uluslar arası ilişkilerin yapısı, küreselleşme süreciyle birlikte yeni bir
form kazanan uluslar arası güvenlik konusu ele alınmıştır. Bu iki kavramda meydana gelen
değişim ve dönüşümler dolayısıyla diplomasi anlayışını da değiştirmiş, diplomasinin
boyutlarını çeşitlendirmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi değişen dünya düzeniyle birlikte yeniden şekillenmektedir?
A. Halk
B. Şirketler
C. Sivil toplum
D. Tehdit algılamaları
E. İktidar
2) Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen saldırı dünya
genelinde en çok hangi kavramı öne çıkarmıştır?
A. Adalet
B. İşbirliği
C. Güvenlik
D. Yurttaşlık
E. Sermaye
3) “Yumuşak güç” kavramı, aşağıdakilerden hangisiyle yakından ilgilidir?
A. Diplomasi
B. Siyaset
C. Dış politika
D. İç politika
E. Kamu diplomasisi
4) Devletlerin insanların zihinlerinin kazanılmasını sağlayan en önemli araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Askeri güç
B. Diplomasi
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C. Sermaye gücü
D. Entelektüel güç
E. Sivil toplum gücü
5) Diplomasinin amaçlarına ulaşırken elindeki gücü kullanması, neyin göstergesidir?
A. Çıkarlarını gözetmesi
B. Hegemon olması
C. Emperyal zihniyete sahip olması
D. Baskıcı olması
E. İşbirliğine açık olması

6.Diplomasi kavramının değişen dünya sistemindeki yeni algısını anlatınız.
7.Uluslararası sistemdeki yeni risk ve tehditler nelerdir? Araştırınız.
8.11 Eylül terör saldırısından sonra dünyada hangi değişimler oldu? Açıklayınız.
9.Soğuk savaş dünyasının güvenlik algısı nasıldı? Araştırınız.
10. Çok kutuplu yeni dünya düzeninin güvenlik algısı nasıl? Araştırınız.

CEVAPLAR:
1.D

2.C

3.E

4.B

5. A
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3. 21. YÜZYILIN STRATEJİK ARACI; KAMU DİPLOMASİSİ

KAVRAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.21. YÜZYILIN STRATEJİK ARACI; KAMU DİPLOMASİSİ KAVRAMI
3.1.Kamu Diplomasisi Kavramı ve Gelişimi
3.2. Yeni Kamu Diplomasisi
3.3.Kamu Diplomasisi ve Yeni Kamu Diplomasisi Ayrımı
3.4.Yumuşak Güç Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yumuşak gücü farklı perspektiflerden tanımlayınız.
2. Kamu diplomasisinde en kilit unsurlar nelerdir?
3. Türkiye nasıl kamu diplomasisi politikaları geliştirmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu diplomasisi ve

Kamu diplomasisinin

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Karşılaştırma şekilde geleneksel ve

yeni kamu diplomasisi

değişimini öğrenmek

yeni kamu diplomasisi ayrımı

Konu

Kazanım

yapmak
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Anahtar Kavramlar
•
•

Kamu Diplomasisi

Yeni Kamu Diplomasisi

Giriş
62

Yeni uluslar arası düzenin diplomasi araçlarının en önemlilerinden biri kamu diplomasisidir…
Ülkeler artık sert güçlerini değil, yumuşak güçlerini ön plana çıkartarak uluslar arası alanda
rekabet ediyorlar, yeni işbirlikleri ile kendilerine yol haritaları çiziyorlar. Kamu diplomasisi
bu süreçte ülkelere çok önemli avantajlar sağlamaktadır.
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3.21. YÜZYILIN STRATEJİK ARACI; KAMU DİPLOMASİSİ
KAVRAMI
Kamu diplomasisi, uygulamaları daha eskiye gitmekle birlikte yakın dönemde kullanılmaya
başlamış bir kavramdır. Çok hızlı gelişen kitle iletişim araçları, dünyadaki küreselleşme
süreci, 1990 öncesi soğuk savaş döneminden çok farklı bir milletlerarası sistem ortaya
çıkarmıştır. Artık sadece devletlerin ve hükümetlerin değil, bunların yanında millî ve
milletlerarası sahada hükümet harici organizasyonların ve medyanın daha tesirli olduğu bir
dünyada yaşanmaktadır. Bu süreç eski klasik diplomasi anlayışını da değiştirmiş, farklı
aktörlerin olduğu farklı bir diplomasi ortaya çıkmıştır.

3.1.Kamu Diplomasisi Kavramı ve Gelişimi

Uluslar arası ilişkiler artık millî devletler ve milletlerarası kuruluşların tekelinden çıkmaya
başlamıştır. Küreselleşmenin, siyasî kudretin adem-i merkeziyetleşmesinin ve bilgi
dolaşımının muazzam boyutlara ulaşmasının damgasının vurduğu çağımızda kamu
diplomasisi—tanıtma ve propaganda faaliyetlerinin ötesinde—başlıbaşına bir yer edinmiştir.
Gerçekte kamuoyu sadece bir halkla ilişkiler tatbikatı da değildir. Sözkonusu diplomasi türü
günümüz diplomatını, başta tabiatıyla hükümetler olmak üzere, medya, akademik çevreler,
öğrenciler, gençlik grupları, akademisyenler, sanatçılar, kültürel kuruluşlar, bölgesel ve
mahallî birimler, özel teşebbüsler ve çok geniş bir yelpazeyi ihata eden özel menfaat grupları
ve sivil toplum kuruluşlarıyla münasebet kurmaya itmekte ve bunun için lüzumlu beceri ve
vasıflara sahip olmasını zaruri kılmaktadır. 1
Kamu diplomasisi terimi milletlerarası istihbarat (Bilgi Edinme) ve kültürel münasebetler
sürecine ilk olarak 1965 yılında, sonradan Boston yakınlarındaki Tufts Üniversitesinde
Fletcher Diplomasi okulunun dekanı olan emekli Amerikalı diplomat Edmund Gullion
tarafından tatbik edilmiştir. Gullion’a göre kamu diplomasisi; “kamuoyu davranışlarının dış
politika teşkilinde ve icrasındaki tesiridir. Geleneksel diplomasinin ötesinde milletlerarası
münasebetlerin farklı boyutlarını (diğer ülkelerdeki kamuoyunun etkilenmesi, bilginin ve
fikirlerin akışı, ülkelerdeki menfaat gruplarının etkileşimi gibi) ihata eder.” 2

1

Temel İskit, Diplomasi, Tarihî, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, 3. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yayınları, İstanbul, 2011, s.348.
2

The Neaman Document, “A Study on Israeli Public Diplomacy”, Mart 2009, s. 26.Akt. “Dış Politikadaki Etkin

Unsur: Kamu Diplomasisi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Etkinliği”,
http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/tugceersoyozturk.pdf (25 Nisan 2011), s.2.
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Geleneksel diplomasi uluslararası bir aktörün, uluslararası zemini idare etmek için bir başka
uluslararası aktörle irtibatlı olmasıyla gerçekleşen teşebbüsüdür. Kamu diplomasisi
uluslararası bir aktörün, uluslararası zemini yönetmek için bir yabancı ülke kamuoyuyla
bağlantılı olmasıyla gerçekleşen teşebbüsüdür. 3
Kamu diplomasisiyle alakalı çeşitli meslekten insanlar tarafından farklı tarifler yapılmıştır.
Bunlardan bazıları şunlardır: 4
“Kamu diplomasisi, sadece iktidarlarla değil aynı zamanda özellikle iktidar dışı kişilerle ve
kurumlarla etkileşim içermesinde geleneksel diplomasiden farklılık gösterir. Dahası, kamu
diplomasisi etkinlikleri sık sık resmî hükümet görüşlerine ek olarak özel Amerikalı bireyler ve
kurumlar tarafından temsil edilen birçok çeşitli görüş sunar”. (Edward Murrow, 1963,
USIA’nın yöneticisi)
“Kamu diplomasisi, yabancı kesimleri anlama, bilgilendirme ve etkileme aracılığıyla
ABD’nin ulusal çıkarını geliştirmek için uğraşmaktadır”. (USIA’nın Devletle Entegrasyonunu
Planlama Grubu, 20 Haziran, 1997).
“Ben kamu diplomasisini, geleneksel diplomasinin halk cephesi olarak algılıyorum.
Geleneksel diplomasi yabancı hükümetlerle özel mübadeleler vasıtasıyla ABD menfaatlerini
inkişaf ettirmeye çalışır. Geleneksel diplomasi bu çabaya paralel olarak ve onunla iş birliği
halinde çalışır” (Christopher Ross, Brookings/Harvard Forumunda, 16 Ocak, 2002).
“Kamu diplomasisinin gayesi, İngiliz hükümetinin, İngiliz şirketlerinin ya da diğer İngiliz
kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmesini daha kolaylaştırması için hedef ülkelerdeki
düşünceyi etkilemektir. İlgili ülkedeki genel İngiltere imajı çok önemlidir – ama bu tek faktör
olduğu anlamına gelmez. En önemli faktör genellikle İngiliz Hükümetinin gerçek politikaları
ve bakanlık tarafından tayin edilen ve açıklanan şartlar olacaktır. Çoğu ülkelerde
milletlerarası geniş bir tutum pozitif olacaktır. Diğer menfaatlerin yitip gitmesi pahasına milli
menfatlerin dar ve açık bir takibi negatif olacaktır. Mesela, hükümetin 1996 yazındaki sığır
eti krizini idare etmesi sadece İngiltere’nin diğer AB meseleleri üzerine yol alma kabiliyeti
değil aynı zamanda AB üyesi olmayan ülkelerde İngiltere imajı üzerinde de negatif bir etki

3

Cull, age, s. 12.

4

Mark Leonard, Public Diplomacy, London, Foreign Policy Center, 2002, s. 1.
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meydana getirmiştir. (Michael Butler, Avrupa Birliği’nin sabık İngiliz Daimî Temsilcisi,
2002).
Literatürde Kamu Diplomasisi ile alakalı pek çok muhtelif tarif mevcuttur. Konunun daha iyi
anlaşılabilmesi ve farklı bakış açılarının da görülebilmesi için bu kavramla alakalı tariflerin
geniş bir özetini sunmakta fayda bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: 5
Kamu diplomasisi ilişki inşa eder: “Kamu Diplomasisinin asli gayesi, ilişki inşa etmektir:
Başka ülkelerin, kültürlerin ve insanların ihtiyaçlarını anlamak; yanlış algılamaları düzeltmek;
müşterek amaçlar bulabileceğimiz alanları aramak. Kamu diplomasisi ve geleneksel
diplomasi arasındaki fark kamu diplomasisinin her iki tarafta da daha çok insanı ve günün
hükûmetlerine ait çıkarların ötesinde daha geniş bir alanda menfaatleri ihtiva etmesidir. 6
Milli menfaatlerin tarifidir: “Kamu Diplomasisi; yabancı ülkelerin kamuoylarına yönelik
enformasyon, cazibe ve nüfuz ile millî menfaatlerinin tarifinin yapılmasıdır.” 7
Hükümetlerin iletişim politikasıdır: “Kamu Diplomasisi; kendi halkının fikirlerini ve
ideallerini, kendi müesseselerini ve kültürünü aynı zamanda millî hedeflerini ve güncel
politikalarını yabancı halklara anlatma gayesi taşıyan bir hükümetin iletişim politikası ve
sürecidir.” 8
Dış

politikanın

yönlendirilmesidir:

“Kamu

Diplomasisi;

medyanın

milletlerarası

münasebetlerdeki rolünü, hükümetlerin kamuoyuna istinat ederek kendini geliştirmesini, bir
ülkenin özel kuruluşlarının diğer ülkelerin kuruluşlarıyla hükümet harici etkileşimde
bulunmasını ve bütün bu milletlerarası sürecin, politika geliştirme ve dış münasebetlerin
yönlendirilmesi üzerindeki etkisini ihata etmektedir.” 9

5

http://kamudiplomasisi.org/component/content/article/39/59-kamu-diplomasisi-nedir.html

6

Leonard, age, s. 8.

7

Advisory Group on Public Diplomacy for the Arab and Muslim World, Changing Minds Winning Peace: A

New Strategic Direction for U.S. Public Diplomacy in the Arab & Muslim World, Edward P.Djerejian,
Chairman, (Washington, D.C., October 1, 2003), s.13.
8

Hans N. Tuch, Communicating With the World: U.S. Public Diplomacy Overseas, New York, St.Martin’s Press,

1990, s.3.
9

age, s.8.

66

Geleneksek diplomasinin haricindedir: “Kamu Diplomasisi; halkların tutumunun, dış
politikanın teşekkülü ve icrasına yaptığı tesir ile irtibatlıdır. Kamu diplomasisi, milletlerarası
münasebetlerin geleneksel diplomasi haricindeki sahalarını ihtiva etmektedir; hükümetler
tarafından yabancı ülkelerde kamuoyu teşekkülü, özel kuruluşlarının diğer ülkelerin
kuruluşlarıyla etkileşimde bulunması, diplomatlar arasında iletişim temini ve kültürler arası
iletişim sürecinin inkişaf ettirilmesi.” 10
Kültürel diyaloğun kapısını aralar: “Kamu Diplomasisi; toplum içinde tesire sahip
olanlara—sadece hükümet içindekilere değil—tutarlı ve etkileyici şekilde seslenmektir. Kamu
diplomasisi, dış politikadaki hedeflere ulaşmada da büyük ehemmiyet taşır; ülkeler arasında
mütekabil (karşılıklı) kültürel diyaloğun teşkiline imkân tanır.” 11
Ülkelerin imajını şekillendirir: “Kamu Diplomasisi, diğer ülkelerin halklarına ve karar
alıcılarına ulaşarak onların kanaatlerini ve onların gözündeki imajınızı şekillendirmektir.” 12
Algılama idaresi sanatıdır: “Kamu Diplomasisi; algılamaları idare edebilme ve yabancı kamu
sektörlerini hedefleriniz istikametinde yönlendirebilme sanatıdır.” 13
Fikirlerin dolaşımını sağlar: “Kamu Diplomasisi; yabancı halkları müspet istikamette
etkilemeye yönelik bir politik faaliyettir. Özellikle kamuoyunu hedefler, fikirlerin ve
kanaatlerin milletlerarası dolaşımını sağlar. Aynı zamanda özel gruplar arasında bir etkileşim
teşekkül ettirir.” 14
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What is Public

Diplomacy?,

The

Edward

R. Morrow

Center of Public

Diplomacy,

Bkz.

fletcher.tufts.edu/murrow/public-diplomacy.html
11

Diplomacy: Canada's International Policy Statement, 'A Role of Pride and Influence in the World', tabled in

Parliament, April 2005.
12

13

Committee Hansard, 14 March 2007, s. 4
Jarol Manheim, “Talking Points for Meeting with Staff of Senate Foreign Relations Committee”, 18

December 2001, in Christopher Ross, “GPublic Diplomacy Comes of Age”, The Washington Quarterly,
Printemps, 2002, s.75
14

François Bernard Huyghe, Diplomatie Publique, 8 Novembre 2006. Bkz. Www.Huyghe.Fr/Actu_296.Htm
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Doğru bilgiyi yayar: “Kamu Diplomasi; Ülkelerin uluslararası kamuoyu oluşturma amacıyla
millî hedeflerine, çıkarlarına ve amaçlarına ulaşmak için inşa edilmiş doğru bilgiyi yayma
girişimidir.” 15
Milletlerarası zemini idare eder: “Kamu Diplomasisi; milletlerarası bir aktörün, milletlerarası
zemini yönetmek için yabancı bir halk ile yakaladığı rabıta yoluyla milletlerarası zemini
yönetme teşebbüsüdür.” 16

Cull’a göre Kamu diplomasisi olarak isimlendirilen bu yeni

kavramın esasını “yumuşak güç” terimi teşkil etmektedir.
Terimin Amerika Birleşik Devletleri’nde hemen tutulmasının üç sebebi vardır. Evvela,
Amerika, kendi demokratik bilgi ameliyeleriyle Sovyetler Birliği’nin takip ettiği politikalar
arasında daha bariz bir mesafe sağlamak için, propaganda ve psikolojik mücadele gibi
terimler yerine daha mülayim ve yumuşak alternatiflere ihtiyaç duyuyordu. İkincisi,
Amerika’nın milletlerarası istihbarat bürokrasisi—Birleşik Devletler Enformasyon Dairesi
(1953-1999)—kendilerine diplomat statüsü veren bir terimi memnuniyetle karşıladılar.
Üçüncüsü, terim, bir milletin uluslararası kanaate yaklaşımını tek bir kavrama irca ettiğinden,
muhtevasında üstü kapalı olarak kamu diplomasisi mekanizmalarının merkezileşmesi
münakaşasını içeriyordu. Birleşik Devletler Enformasyon Dairesi terimi Amerika’nın Sesi
radyosu üzerinde devam eden hâkimiyetini müdafaa etmek ve hâlâ ekseriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tutulan kültürel çalışmayı devralmasını haklı çıkarmak için kullandı. Bu
1978’de gerçekleşti.
Terim, Birleşik Devletler’de artan kullanımına rağmen, gerçek-zamanlı televizyon
haberlerinin meydan okumalarının, yeni gelişen internetin ve Doğu Avrupa ülkelerine yayılan
politik değişikliklerdeki fikirlerin açık etkisinin, Batılı oyuncuları, imaj oluşturmanın ve
istihbaratın milletlerarası münasebetlerde yeni bir karşılığı olduğuna ikna ettiği, Soğuk savaşı
takip eden yıllara kadar uluslararası arenada çok az ilerleme kaydetti. İngiltere’ninki de dâhil
olmak üzere, çok sayıda bürokrasi, kamu diplomasisi terminolojisini benimsedi. Buna göre,
terimin nispeten tazeliği, onu oluşturan ekseriyeti devlet idareciliği kadar yaşlı olan kısımların
hadimliğiyle tezat teşkil eder. 17

15

Jim Riggins, “A Strategic Assessment of Public Diplomacy”, USAF, 1998, s.4.

16

Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, Los Angeles, 2009, s.12.

17

Cull, age, s. 17
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3.2. Yeni Kamu Diplomasisi
Günümüzde bazı akademisyenler Yeni Kamu Diplomasisi’nden söz etmektedirler. Bu terim
yukarıdaki tarifle örtüşmekte ancak kamu diplomasisinin icrasındakı kilit değişimlere de
dikkat çekmektedir. Bunlar:
1)Milletlerarası aktörler giderek gelenekselliğin haricine çıkmakta ve bilhassa sivil toplum
teşekkülleri göze çarpmaktadır.
2) Dünya kamuoyuyla iletişim kurabilmek için bu aktörler tarafından istimal edilen
mekanizmalar yeni, gerçek zamanlı, küresel teknolojiler istikametinde yol almaktadır
(Bilhassa internet).
3) Bu yeni teknolojiler, yerli ve milletlerarası haber çevreleri arasında önceden var olan katı
çizgileri muğlaklaştırmaktadır.
4) Propagandanın eski konseptleri yerine kamu diplomasisi, bir tarafta pazarlamadan gelen
bilhassa mekân markalaşması ve millî markalaşma, diğer tarafta ağ iletişimi teorisinden
gelişen konseptlerden gittikçe artan bir seviyede faydalanmaktadır; böylelikle itibar ve
milletlerarası imajın lisanı olarak kamu diplomasisinin yeni bir terminolojisi “yumuşak güç”
ve “markalaşma”nın dile getirilmesine yol açmaktadır.
6) Belki de en mühimi yeni kamu diplomasisi, soğuk savaş döneminin “aktörden insana”
iletişiminden bir kopuş ve kolaylaştırıcı rolü oynayan milletlerarası aktörler ile birlikte
mütekabil aydınlanma için “insandan insana” yeni bir münasebete vurgunun inkişafından
bahsetmektedir.
7) Bu modelde yukarıdan aşağıya tevzi üzerindeki eski ehemmiyet gölgede bırakılmakta ve
yeni kamu diplomasisinin ana vazifesi “münasebet tesis etme” olarak karakterize
edilmektedir. Münasebetlerin aktör ile yabancı dinleyici arasında olması lazım gelmez, ancak
iki dinleyici arasındaki “yabancıdan diğerine” münasebette aktör kimin iletişimini
kolaylaştırmak istiyorsa ona faydalı olabilir. Yine aşağıdaki modelin göstereceği gibi,
milletlerarası zemini idare etmenin gayesi sabit kalmaktadır.
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3.3.Kamu Diplomasisi ve Yeni Kamu Diplomasisi Ayrımı
Eski Kamu Diplomasisi

Yeni Kamu Diplomasisi

Devlet

Devlet ve Devlet Harici

Kısa dalga radyosu

Uydu, internet, gerçek

Yazılı basın

zamanlı haberler, cep

Sabit hatlı telefonlar

telefonları

Yerli ve milletlerarası haber

Yerli ve milletlerarası haber

çevreleri arasında net çizgi

çevrelerinin muğlaklığı

Politik tarafgirlik ve propaganda

Şirket markalaşması ve ağ

teorisi

teorisi

"Milletlerarası imaj"

"Yumuşak güç"

"İtibar"

"Millî markalaşma"

Yukarıdan aşağıya,

Yatay, aktör tarafından

aktörden yabancı ülke halklarına

kolaylaştırılmış

7) Rolün Vasfı

Hedeflenen mesajlaşma

Münasebet tesis etme

8) Genel amaç

Milletlerarası zeminin idaresi

Milletlerarası zeminin idaresi

1) Milletlerarası aktörün
kimliği

2) Teknik Zemin

3) Medya Zemini

4) Yaklaşım Kaynağı

5) Terminoloji

6) Rol Yapısı

Kaynak: Cull, age, s.14.
Yeni kamu diplomasisinin halledilemeyen bir problemi, yeni oyuncuların çıktıları ile
devletlerin menfaatleri arasındaki irtibattır. Bazı hükümetler; yurtdışında aktif rolleri olan
sivil toplum teşekkülleri ile hükümetlerarası organizasyon ve şirketleri, kendi devletlerinin
kamu diplomasisi çabalarının fahri yardımcıları olarak görme temayülündedir. Bu vaziyet,
yeni gelenlerin kendi başına milletlerarası aktörler olduğu ve kendi kamu diplomasilerinin,
tarihî olarak merbut oldukları devletlerin menfaatlerinden ziyade kendi menfaatleri
istikametinde toplumsal hizmet sağlayarak milletlerarası zemini idare etme hamlelerini temsil
ettiğini kapsamı haricinde tutar. Devletler, bu yeni oyuncularla olan münasebetlerini en az
kendi dâhilî kamu diplomasisi organları ile olanlarınki gibi, en çok da bir menfaat çatışması
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ortaya çıktığında ideolojik menfaatleri örtüşen müttefik devletler ile olan münasebetleri gibi
olacağını düşünebilirler. 18

3.4.Yumuşak Güç Kavramı

Kamu diplomasisinin esasını “yumuşak güç” (soft power) kavramı teşkil eder. Soğuk savaş
sonunda Joseph S. Nye tarafından, askerî ve ekonomik iltimasından ziyade kültürünün
cazibesi nedeniyle bir aktörün milletlerarası zeminde istediğini alma kabiliyetinin bir ifadesi
olarak icat edilmiş “Yumuşak Güç” teriminin doğuşu kamu diplomasisinin önemli bir
unsurudur. 19
Yumuşak güç terimine Joseph S. Nye ilk kez 1990 yılında yayımlanan ve Amerika’nın
düşüşte olduğu hakkındaki yaygın kanaati tartışan Bound to Lead adlı kitabında temas eder. 20
Nye bu kitabında ABD’nin sadece askerî ve iktisadî açıdan değil, yumuşak güç adını verdiği
üçüncü boyutta da en güçlü devlet olduğunu ifade eder. Müteakip senelerde bu kavram
dünyada daha sık kullanılmaya başlanır. Nye 2003 yılında yazdığı ve “zafer” hissine karşı
Amerika’yı ikaz eden The Paradox of American Power (Amerikan Gücünün Paradoksu) adlı
kitabında yumuşak güç kavramına vurgu yapar. 21
Askerî güç ile iktisadî güç başkalarının fikirlerini değiştirmek için istimal edilebilen sert
komuta gücüne birer numunedir. Sert güç ikna (havuç) şeklinde tezahür edebileceği gibi
tehdit (sopa) şeklinde de olabilir. Ama gücü istimal etmenin da dolaylı yolları vardır. Bir ülke
dünya politikasında arzu ettiği neticeleri başka ülkeler onun peşinden gitmek istediği, onun
değerlerine hayran olduğu, teşkil ettiği timsale gıpta ettiği, onun refah ve açıklık seviyesine
erişmeyi arzuladığı için de alabilir. Böyle bir vaziyette, dünya politikasının gündemini tespit
etmek ve diğer ülkeleri cezbetmek, onları askerî veya iktisadî silahlarla tehdit ederek veya
bunları kullanarak değişmeye zorlamak kadar ehemmiyetli bir tesire sahiptir. Bu güç

18

Cull, age, s. 14.

19

Cull, age, ss.14- 15.

20

Joseph S. Nye, Dünya Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, terc. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap,
Ankara, 2005, Ankara s. 7.

21

Joseph S. Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, terc. Gürol Koca, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003.
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veçhesine, yani istediği şeyi başkalarının da arzu etmesini temin etmeye, yumuşak güç adı
verilir. Yumuşak güç, insanları zorlamak yerine onlarla işbirliği yapar. 22
Bir ülke dünya politikasında tercih ettiği neticelere, diğer ülkeler ona öykünmek istedikleri
veya böyle etkiler teşkil eden bir sistemi kabul ettikleri için ulaşabilir. Bu anlamda, gündemi
tayin etmek ve diğerlerini dünya politikasına çekmek belli durumlarda diğerlerini değişmeye
zorlamak kadar önemlidir. 23 Nyl’e göre yumuşak güç, arzu ettiğinizi zor kullanmak veya
vermek yerine kendine cezbetme yoluyla elde etme maharetidir. Bu maharet bir ülkenin
kültürünün, siyasî ideallerinin ve politikalarının cazibesinden doğar. Bir ülkenin politikaları
başkalarına meşru göründüğü zaman yumuşak gücü artar. 24
Küresel bilgi toplumunda, güç, toprağa, askerî güce ve tabii kaynaklara daha az bağlıdır.
Siyasî liderler, amaçlarını gerçekleştirmek gayretlerinde bilginin, inançların ve düşüncelerin
gücüne dayanmaktadır. Güvenliğin gayesi, artık yalnızca devletin toprak bütünlüğü
olmamaktadır. Enformasyon devrimi, ülkelerin etkili ulus-ötesi bilgi altyapılarına
bağımlılığını gözle görülür biçimde arttırmıştır. 25
Yumuşak güç ve etki aynı şeyler değildir. Her şeyden evvel, etki tehditlerin ve paranın sert
gücüne de dayanabilir. Yumuşak güç ise, ikna etmeden veya her ne kadar önemli bir kısmını
teşkil etse de insanları sözlerle değiştirme maharetinden ibaret değildir. Aynı zamanda
kendine çekme maharetidir ve cezbetme razı etmek demektir. Davranışsal açıdan, yumuşak
güç, cezbedici güçtür. Kaynaklar açısından, yumuşak güç kaynakları, böylesine bir cazibeyi
teşkil eden değerlerdir. 26
Milletlerarası politikalarda, yumuşak gücü oluşturan kaynaklar çoğunlukla bir kuruluşun veya
ülkenin kendi kültüründe ifade ettiği değerlerinden, kendi içindeki tatbikatları ve

22

Joseph S. Nye, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, terc. Renan Akman, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul, 2010, 58.

23

Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, terc. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap,
Ankara, 2005, s.15.

24

Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, s.5.

25

Tuncer, age, ss.156.

26

Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, terc. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap,
Ankara, 2005, s.16.
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politikalarıyla oluşturduğu emsallerden ve başkalarıyla münasebetlerini idame etme şeklinden
ileri gelir. 27
Yumuşak güç başkalarının tercihlerini şekillendirme maharetine dayanır.

28

Aynı zamanda

yumuşak güç, siyasî gündemi diğer insanların önceliklerini şekillendirecek biçimde tayin
etme kabiliyetine dayanır. Siyasî liderler ve Antonio Gramsci gibi düşünürler gündemi
teşekkül ettirmekle ve bir müzakerenin sınırlarını tespit etmekle temin edilen gücün uzun
zaman önce farkına varmışlardı. Tercihleri tespit etme mahareti cazip bir kültür, ideoloji ve
müesseseler gibi soyut (mücerret) güç kaynaklarıyla irtibatlıdır. 29 Baştan çıkarmak her zaman
cebir kullanmaktan daha tesirlidir. Demokrasi, insan hakları ve ferdî fırsatlar gibi değerler
fazlasıyla baştan çıkarıcıdır. Ancak Nye bir tehlikeye dikkat çeker: 30 Kendini beğenmişlik
yapar ve daha derin değerlerimizin asıl mesajını yok edersek, bu hayranlık nefrete
dönüşebilir.
Arzu edilen neticeleri elde etmek gayesiyle kaynakları gerçekleşmiş güce tahvil etmek
(dönüştürmek) için, iyi tasarlanmış stratejiler ve usta bir liderlik icap eder. Bunun için
stratejik önceliklerin oluşturulması önemli bir süreç teşkil etmektedir. Kamu diplomasisi
mekanizmasındaki her bir unsurun, her bir soyut önceliğin hayata geçirilmesinde eşit rol
alması gerektiği beklenmemelidir. İdeal durum söz konusu kamu diplomasisi aktörünün
yaklaşımına ve zaman ölçeğine uyan görevleriyle politika ve mekanizmanın birleşmesiyle
ortaya çıkar. 31
Bazı ülkeler, askerî ve iktisadî ağırlıklarından daha fazla olan siyasî nüfuzlarını
kullanabilirler; çünkü ekonomik yardım yapma veya barıştırıcı olma gibi cezp edici
hususiyetlere sahip olmak ülkelerin menfaatinedir. Mesela, son yirmi yılda Norveç,
Filipinler’de, Balkanlar’da, Kolombiya’da, Srilanka’da ve Ortadoğu’da barış müzakerelerine
katılmıştır. Norveç’in arabulucu ve hakem tavrı bu ülkeyi, diğer milletlerin de paylaştığı

27

Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, terc. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap,
Ankara, 2005, s.17.

28

Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, s.16.

29

Nye, Amerikan Gücünün Paradoksu, ss.10-11.

30

Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, s.6.

31

Cull, age, s.16
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müşterek değerlerle özdeşleştiriyorlar ve bu da Norveç’in yumuşak gücünü artırıyor. Eğer bir
ülkenin kültürü, ideolojisi cezbediciyse, diğerleri daha arzulu bir şekilde onu takip eder. 32

32

Joseph S. Nye, Dünya Siyasetinde Başarının Yolu Yumuşak Güç, terc. Rayhan İnan Aydın, Elips Kitap,
Ankara, 2005, s.19.
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Uygulamalar
Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerini inceleyiniz.

75

Uygulama Soruları
1. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün faaliyetlerini web sitesi üzerinden incelediğinizde
ders kapsamında öğrendiğiniz bilgiler ışığında bu faaliyetleri nasıl değerlendirirsiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu diplomasisi uygulamaları daha eskiye gitmekle birlikte kavram yakın dönemde
kullanılmaya başlamıştır. Çok hızlı gelişen kitle iletişim araçları, dünyadaki küreselleşme
süreci, 1990 öncesi soğuk savaş döneminden çok farklı bir uluslararası sistem ortaya
çıkarmıştır. Artık sadece devletlerin ve hükümetlerin değil, bunların yanında millî ve
milletlerarası sahada hükümet harici organizasyonların ve medyanın daha tesirli olduğu bir
dünyada yaşanmaktadır. Bu süreç eski klasik diplomasi anlayışını da değiştirmiş, farklı
aktörlerin olduğu farklı bir diplomasi ortaya çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki unsurlardan hangisi yumuşak güç kavramının kapsamındadır?
A. Ordu
B. Polis
C. Eğitim
D. Adliye
E. Emniyet
2) Kamu diplomasisi ilk olarak hangi tarihte kullanılmıştır?
A. 1950
B. 1965
C. 1943
D. 1930
E. 1990
3) Kamu diplomasisinin ülkeler için anlamı nedir?
A. Gelirlerini artırır
B. İnsan kaynaklarını zenginleştirir
C. Algı, itibar ve imajlarını güçlendirir
D. Hiçbir fark oluşturmaz
E. Ekonomiyi güçlendirir
4) Kamu diplomasisi kavramını aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğru şekilde anlatır?
A. Etkili bir teknik
B. Yeni yüzyılın yöntemi
C. Halkla ilişkilerle aynı
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D. Propagandadan farklı değil
E. Kalplerin kazanılmasını hedefler
5) Hükümetler için kamu diplomasisi ne anlama gelmektedir?
A. Güç gösterisi
B. İmaj
C. Güvenlik
D. Zenginlik
E. İletişim politikası

6. Eski ve yeni kamu diplomasisi anlayışını tartışınız.
7.Kamu diplomasisi kavramı olmasaydı, ne gibi kayıplar olurdu? Ülkeler açısından
araştırınız.
8.Kamu diplomasisi fikirlerin dolaşımını nasıl sağlar? Açıklayınız.
9.Kamu diplomasisinin ülkelerin itibar ve saygınlığını artırması beraberinde başka
hangi olumlu değişimleri getirebilir? Araştırınız.
10. Yumuşak güç kavramının içini nasıl doldurursunuz? Araştırınız.

CEVAPLAR:
1.C

2.B

3.C

4.E

5. E
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4.KAMU DİPLOMASİSİ AKTÖRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. KAMU DİPLOMASİSİ AKTÖRLERİ
4.1.Sivil Toplum Kuruluşları
4.2.Üniversiteler ve Okullar
4.3. Kanaat önderleri
4.4. Kamu diplomasisinin diğer aktörleri

81

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi mesajlarını ileten bir kurumdur?
2. Sendikalar ve ticaret odaları kamu diplomasisi aktörlerinin hangisine dahildir?
3. Kamu diplomasisinde iç hedef kitleye yönelik olarak devlet kademesi tarafından
neler yapılabilir?

82

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu diplomasisini

Bu alandaki aktörlerin

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Bu aktörlerin vizyoner çalışmalarının

gerçekleştiren aktörler

kimler olduğu ve hangi

takip edilmesi

Konu

Kazanım

işlevleri yerine
getirdiklerinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu diplomasisi aktörleri
•

Sivil toplum örgütleri
•

Üniversiteler

Giriş
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Kamu diplomasisi alanında bugün devletin dışında pek çok aktör vardır ve hepsinin de
görevleri birbirinden farklıdır. Ülkeler bu aktörleri etkili şekilde kullanmak istiyorsa, hepsinin
kendine özgü niteliklerini bilmek, ona göre hareket etmek zorundadır. Bu aktörlerin hepsini
ortak bir hedefe yöneltmek asıl yapılması gereken olmalıdır.
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4. Kamu Diplomasisi Aktörleri
Kamu diplomasisi ilk ortaya çıktığında kaynağı hükümet olan bir iletişim süreci idi. Ancak
gelişen

iletişim

teknolojileriyle

birlikte

hedef

kitlenin

daha

ulaşılabilir

olması,

küreselleşmeyle beraber çok uluslu şirketlerin sürdürülebilirliklerinin kamu diplomasisi
faaliyetlerine de dolaylı yoldan bağlı olması gibi nedenlerden dolayı kamu diplomasisinde
kaynak artık sadece devlet olmaktan çıkmıştır.
Kamu diplomasisi sürecinde artık devletin dışında başka kaynaklar da yer almakta, bu
kaynaklar bazen devletin çalışmalarına dâhil olmakta bazen de devletten tamamen bağımsız
olarak kendi çalışmalarını yürütebilmektedir.
Şirketlerin, üniversitelerin, kuruluşların ve de diğer sivil toplum örgütlerinin, resmi dış
politika amaçlarını güçlendiren ya da onlarla anlaşmazlığa düşerek kendi kendilerine
yumuşak gücü geliştirdikleri doğrudur. Küresel bilgi çağında özel yumuşak güç kaynaklarının
önemi artmaktadır.
Yumuşak güç ağları olarak karşımıza aileler, gruplar, dinler, şirketler, üniversiteler ve
kulüpler ve onların sofistike bilgilendirme kampanyalarındaki etkileri çıkmaktadır.
Türkiye’de kamu diplomasisi faaliyetlerinin koordinasyonu, 2010 yılında kanun hükmünde
kararname ile faaliyete geçen Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü yürütmektedir.
Koordinatörlüğün üniversiteler, sivil toplum örgütleri gibi çeşitli aktörlerle işbirlikleri
bulunmaktadır.
Kamu diplomasisinin aktörleri arasında şunları sayabiliriz:
-Sivil toplum kuruluşları
-Üniversiteler/okullar
-Kanaat önderleri
-İç hedef kitle
-Medya ve haber ajansları
-Özel sektör ve küresel işletmeler
-Devlet üstü kuruluşlar
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-Baskı grupları

4.1.Sivil Toplum Kuruluşları

Hükümetler kamu diplomasisinde aktör olarak tek başlarına değildir. Artan sayılarıyla
hükümet dışı örgütler ve bireyler de artık kamu diplomasisinin önemli bir parçası haline
gelmektedir.
Sivil toplum örgütlerinin sayılarının giderek artması onları yeni kamu diplomasisinde önemli
bir aktör haline getirmiştir. “Yeni kamu diplomasisi, diğer ülkelerin sivil toplumlarıyla ilişki
inşa etmekle ve içeride ve dışarıda hükümet dışı taraflarla olan ağları kolaylaştırmaktadır.
Vatandaşlar ve tüketiciler, küresel markalardan ziyade sivil toplum örgütlerine güvenme
eğilimindedirler ve onlara kendileri adına hareket etme hakkını vermişlerdir. Yapılan bir
araştırmaya göre Fransa, Almanya ve İngiltere’de en çok güvenilen dört marka sivil toplum
örgütleridir.
Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulamalarında sivil topluma da önemli görevler
düşmektedir. Bu anlamda sivil toplum örgütleri aynı zamanda baskı grubu işlevi de
görmektedir. Kamu diplomasisi mesajlarının verilmesinde işbirliğinde bulunulan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) gibi
sanayi topluluklarının yanı sıra, kültür sanat etkinliklerinin düzenlenmesinde müzeler ve
vakıflar, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) gibi kuruluşlar sosyal paydaşlara verilebilecek
örneklerdir.

4.2. Üniversiteler ve Okullar
Kamu diplomasisinde üniversiteler ve okullar da özellikle araştırma sürecine verdikleri destek
ve kültürel diplomasi uygulayıcısı olmaları bakımından önemli bir sosyal paydaştırlar.
Üniversitelerde bulunan araştırma merkezlerinin hazırladıkları raporlar kamu diplomasisine
hizmet etmektedir.
Ayrıca üniversiteler yaptıkları araştırmalarla birlikte, kültürel diplomasi uygulamalarında
etkili olmakta ve kamu diplomasisi mesajlarını iletmektedir.
Üniversiteler ve akademik bireyler zaten var olan yüksek etkili ağlarıyla çok etkili birer kamu
diplomasisi uygulayıcısı olabilmekte; okullar ve üniversiteler akademik yıl içinde yabancı
vatandaşları kolayca programlarına dâhil edebilmektedir.

87

Üniversitelerin mesaj iletim sürecinde etkin oldukları bir başka durum düzenledikleri
uluslararası konferans ve kongrelerdir. Yine bu gibi etkinliklerde yurtdışından katılım
gösteren ya da yurtdışında Türkiye’yi temsil edecek akademisyenler mesajların alıcı ve
vericileri konumundadırlar.
Konuyla ilgili bir diğer önemli nokta Türkiye’de bulunan uluslar arası işbirlikleri olan
üniversitelerdir. Örneğin Galatasaray Üniversitesi bir ilk olarak uluslararası anlaşma ile
kurulmuş olup Fransa’dan birçok üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu Konsorsiyuma
dâhildir. Bu anlamda ilişkide bulunduğu diğer Konsorsiyum üniversitelerine Türkiye’nin
vizyonunu aktarma yeteneğine sahiptir.
Başka ülkelerde bulunan okullar da kamu diplomasisinde önem arz etmektedir. Bu okullar,
bulundukları ülkenin yasalarına tabi olarak eğitim vermekte ancak kendi kültürel değerlerini
okutulan yabancı dil dersleri, ders kitapları ve kültür sanat etkinlikleri aracılığıyla
öğrencilerine yansıtmaktadır. Ülkemizde bulunan Saint Benoit, Sainte Pulchérie, Saint
Joseph, Saint Michel, Notre Dame de Sion ve İzmir Saint Joseph gibi Fransız Liseleri, Alman
Lisesi, St. Georg Avusturya Lisesi, Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Robert Kolej, Üsküdar
Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Lisesi gibi okullar bu ülkelerin kültürel değerlerini Türk
öğrencilere aktarma işlevi görmektedirler. Nitekim okulların kuruluşlarının bazılarının temeli
misyonerlik amacı içermiş, okullar ilişkili oldukları ülkelerin eğitim sistemlerini
benimsemişlerdir. Okullar, Cumhuriyetle beraber Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

4.3. Kanaat Önderleri
Adına rağmen, kamu diplomasisi şimdiye kadar ender olarak ulusların “genel kamu”larına
hitap etmiş ancak daha çok hedef ülkenin elitlerine, kanaat önderlerine ve karar vericilerine
hitap etmektedir.
Hedef ülkedeki kanaat önderlerini etkilemek de aslında o ülkenin vatandaşlarının dolaylı
yoldan etkileneceği bir yoldur.
Hedef kitleyi kanaat önderlerine verilecek mesajlar aracılığıyla etkilemek, mesajın alıcıya
ulaşırken iki aşamadan geçtiği bir süreçtir.
İki aşamalı akış kuramı, kamu diplomasisinde hedef kitleye mesajların iletilmesinde
güvendikleri bir kanaat önderinden gelen mesajların daha inandırıcı ve etkili olmasını
sağlamaktadır. Ülkelerin sahip oldukları kanaat önderleri ve ödüllü sanatçıları, edebiyatçıları

88

da onların yumuşak güç avantajlarıdır. Nobel Ödülleri ülkelerin sahip olduğu yumuşak güç
avantajına örnek olarak verilebilmektedir.
Özellikle edebiyat alanındaki ödül o ülkenin tanınmasına büyük katkı sağlayan bir araçtır.
“Fransa Nobel Edebiyat Ödülleri’nde birinci sıradayken, İngiltere üçüncü, Almanya dördüncü
ve İspanya beşincidir.
Buradan yola çıkarak ülkelerin sahip olduğu Nobel ödüllü kişilerin o ülkenin kamu
diplomasisi mesajlarının verilmesinde önemli birer kanaat önderi olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye için edebiyatçımız Orhan Pamuk’un Nobel edebiyat ödülü alması son derece
önemlidir ve kamu diplomasisi vizyonumuza çok olumlu katkılar yapabilecek niteliktedir.
Peki, Türkiye bunu yeterince kullanabilmiş midir? İşte orası tartışmalıdır…

4.4. Kamu Diplomasisinin Diğer Aktörleri

Kamu diplomasisinde iç hedef kitle önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü ülkeler için kamu
diplomasisi öncelikle kendi ülkesinin içinden başlamaktadır.
Kendi ülkesinde demokrasiyi inşa eden, insan hakları ihlallerini önleyen, özgürlüklerin önünü
açan ülkeler, dışarıda da olumlu algılanmakta, cazibe merkezi olarak kabul edilmektedir.
Deyim

yerindeyse

“kendi

evinin

içine”

çekidüzen

veremeyen

ülkelerin

başka

ülkelere/bölgelere çekidüzen vermeye kalkışması gerçekçi olmayacaktır. Ayrıca bu durum
güven vermeyecek, inandırıcı olmayacaktır. Kamu diplomasinde güven yoksa zaten yeni bir
ilişki inşa etmek de mümkün değildir.
Medya ve haber ajansları; kamuoyunu inşa eden araçlardır. Algılamaları yönetirler ve
kamuoyunun kanaatinin oluşmasında önemli rol oynarlar. Kamu diplomasisini yönetenler
kitle iletişim araçlarına gereken önemi vermek zorundadır, eğer başarılı olmak istiyorlarsa…
Sadece ülke içi kitle iletişim araçları değil, küresel ölçekteki gazete, televizyon ve dergiler ile
internet medyası da stratejik şekilde ele alınmalıdır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi kamu diplomasisinin aktörü sadece devlet değildir, artık
şirketler, özel sektör temsilcileri ve küresel işletmeler de kamu diplomasisinin önemli birer
aktörü haline gelmektedir. Çok uluslu şirketlerin etki gücünün giderek artması, kamu
diplomasisi potansiyelini de artırmaktadır. Bu şirketlerin köken ülkeleri, yapılan
faaliyetlerden sadece kâr elde etmemekte; başka ülkelere kendi kültürlerini, değerlerini de bu
şirketler aracılığıyla yaymaktadır.
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Çok uluslu şirketlerin yanı sıra, uluslar arası aktörler de (devlet üstü kuruluşlar) kamu
diplomasisinde giderek etkin hale gelmektedir. BM, NATO gibi küresel örgütler, devletlerin
uygulamalarına destek verebilmektedir.
Sendikalar, ticaret odaları gibi baskı grupları da kamu diplomasisinde son yıllarda aktör
olarak sahaya çıkmaktadır. Devletten bağımsız nitelik taşıyan, bir nevi sivil toplum kuruluşu
şemsiyesi altında bulunan bu yapıların verdiği mesajlar kamu diplomasisi açısından etkili
olabilmektedir. Örneğin ülkemize yönelik sözde ermeni soykırımı iddiasıyla ilgili olarak baskı
gruplarının yaptığı eylemler ve açıklamalar, uluslar arası toplumda hükümetin ya da devletin
açıklamalarından daha fazla yankı bulabilmektedir.
Sonuç olarak, kamu diplomasisinin aktörleri artık çeşitlenmiş, farklılaşmıştır. Kamu
diplomasisi sadece devletin aktör olduğu bir alan olmaktan çıkmıştır. Önemli olan ise, bu
kadar farklı aktörü, ortak bir amaç için yönlendirebilmektir.
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Uygulamalar
Türkiye ile aynı coğrafyada olan bir ülke ile Türkiye’nin kamu diplomasisi aktörlerini eyleme
geçme açısından karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’de kamu diplomasisi alanında ne gibi faaliyetler yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu diplomasisi eskiden sadece devletin aktör olduğu bir alandı. Küreselleşme süreciyle
birlikte kamu diplomasisinin aktörleri çoğaldı, farklılaştı. Başta sivil toplum ve üniversiteler
olmak üzere sayısı artan bu aktörlerin etkili kullanılabilmesi önemli bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Her aktörün kapasitesi ve görevi farklıdır. Hepsini aynı hedefe
yöneltmek ise başarılı kamu diplomasisi yönetimini gerektirmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Bir ülkenin vatandaşını kamu diplomasisi aracılığıyla etkilemek için öncelikle kimi
etkilemek gerekmektedir?
A. STK temsilcilerini
B. Emniyet güçlerini
C. Ülkedeki Kanaat önderlerini
D. Adalet güçlerini
E. Eğitimli insanları
2) Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi aktörlerinden biri değildir?
A. Sivil toplum kuruluşları
B. İç hedef kitle
C. Medya ve haber ajansları
D. Üniversiteler/okullar
E. Esnaf
3) Sivil toplum örgütleri hangi özellikleri nedeniyle etkili bir kamu diplomasisi aktörü
olarak görülmektedir?
A. Güven verici olmaları
B. Pratik olmaları
C. Hızlı olmaları
D. Etkili olmaları
E. Sonuç odaklı olmaları
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4.Medya ve haber ajansları kamu diplomasisi aktörü olarak nasıl bir rol
oynamaktadır?
5. Özel sektör temsilcileri ve küresel işletmeler, ajansları kamu diplomasisi aktörü
olarak nasıl bir rol oynamaktadır?
6.Kanaat önderlerinin kamu diplomasisindeki rolünü araştırınız.
7. Üniversitelerin kamu diplomasisi mesajlarının ikna edici olmasındaki rolünü
açıklayınız.
8.Sivil toplum örgütlerinin güvenilir bulunması kamu diplomasisi faaliyetlerine hangi
katkıları sağlar? Tartışınız.
9. Uluslararası aktörlerin kamu diplomasisi faaliyetlerindeki rolü ne olabilir?
10.İç hedef kitle ikna edilmeden kamu diplomasisi faaliyetlerinde dış hedef kitleyi ikna
etmek mümkün olabilir mi?

CEVAPLAR:
1.C

2.E

3.A
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5.YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMI VE KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN

ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.YUMUŞAK GÜÇ KAVRAMI VE KÜLTÜREL DİPLOMASİNİN ÖNEMİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yumuşak gücün kaynaklarını araştırınız?
2. Kültürel diplomasinin iki temel aracı nedir
3. Türkiye kültürel diplomasi anlamında neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Yumuşak güç ve kültürel

Bu kavramların neleri

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Literatür bilgisinin yanı sıra

diplomasi

ifade ettiğinin

uygulamada bu kavramların neye

içselleştirilmesi

tekabül ettiğinin araştırılması

Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Yumuşak güç

•
•

Kültürel diplomasi
•

Güç kavramı
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Giriş
21. yüzyılda etkili olmak isteyen ülkeler artık yumuşak güç unsurlarını kullanarak başka
toplumlar için cazibe merkezi haline gelmeye çaba harcamaktadır. Kültür de yumuşak gücün
stratejik bir parçası olarak bu önemli amaca hizmet etmekte, kültürel değerlerini doğru ve
yerinde kullanabilen ülkeler, başka toplumlara kendilerini daha iyi anlatabilme, tanıtabilme,
onları cezp etme imkanını elde etmektedir.

101

5.Yumuşak Güç Kavramı ve Kültürel Diplomasinin Önemi

Uluslararası politika analizlerinde ve uluslararası ilişkiler teorilerinde sıkça başvurulan en
temel açıklayıcı kavram güçtür 33. Modern siyaset bilimin ve gerçekci teorinin öncülerinden
olan Machiavelli siyaseti, gücün ve yetkinin ele geçirilmesi ve korunması olarak
tanımlamıştır 34. Morgenthau ise politikayı güç mücadelesi olarak görmüş, gücün politikanın
temel amacı olduğunu, herhangi bir siyasal davranışın temel güdüsünü oluştururken bir başka
yerde gücün bir ilişki biçimi ve amacı gerçekleştirmek için bir araç olduğunu ifade etmiştir 35.
Uluslararası politika süreci ilk olarak bir devletin çeşitli davranışlarla diğer devletlerin
tutumlarını ve davranışlarını değiştirmek ya da sürdürmek için yaptığı girişimlerle
başlamaktadır. Öteki devletlerin davranışlarını istenilen yönde yönlendirmek, kontrol etmek
için yapılan girişimde güç kavramı başka devletin davranışını kontrol edebilme iktidarını ve
kapasitesi 36 ile diğerlerinin hareketlerini etkileyebilme yeteneğini ifade etmektedir 37.
Gücün bir amaç mı yoksa bir araç mı olduğu konusunda birçok fikir olmasına rağmen
üzerinde uzlaşılan konu; devletlerin amaçlarına ulaşmak için güçlü olmaları gerektiğidir.
Frankel, güç kavramını diğerlerinin davranışları üzerinde etki yapabilme kapasitesi olarak
tanımlarken, bazı düşünürler gücün fiziksel biçiminden çok diğer ülkelere karşı
kullanılabilirliği üzerinde durmuşlardır 38.

Not: Bu bölüm Ergün Köksoy’un hazırladığı “Kamu Diplomasisi ve Halkla ilişkiler
bağlantısı” isimli doktora tezinden yazarın izniyle kısaltılarak alınmıştır.
33

Özdemir, a.g.m, s.114

34

İskit, a.g.e.,s.23

35

Arı, a.g.e.s.45

36

Gönlübol, a.g.e.,s.95

37

Ernest J. Wilson. “Hard Power, Soft Power, Smart Power”. The Annals of the
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and Social Science. No: 616, 2008, s. 114.
38

Gönlübol, a.g.e.,s.95
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Güç, bir ülkenin elindeki imkan ve yetenekleri ödül, ceza, ikna ve zorlama gibi çeşitli
stratejiler yoluyla kullanarak karşı tarafın davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda
etkileme ve yönlendirme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.
Gücün yol açtığı birçok etkileme yöntemi vardır. Bunlar tehditle davranış değişikliğine
zorlamak, rüşvet vererek kandırmak ya da ne istediğiniz konusunda diğerleriyle işbirliğine
gitmektir 39.
Güç olgusu askeri olan ve olmayan öğeler olarak da ikiye ayrılmıştır 40.
Frankel’e göre, güç maddi ve maddi olmayan unsurlardan meydana gelmektedir. Gücün
sadece askeri unsurlarla düşünülmesi yanıltıcı olabilmektedir 41. Genellikle yüzeysel bir
şekilde realist yaklaşımla özdeşleştirilen

güç kavramı aslında idealist yaklaşımlarda da

önemli bir yer tutmakta, Marksizm ve Feminizm gibi diğer yaklaşımlar da analizlerinde güce
merkezi bir yer vermekte, ancak tanımlarında kaba kuvvet yerine fikirlere ve kültürel ya da
kurumsal bağlamlara yaptıkları vurgu nedeniyle realizmden farklılaştığı öne sürülmektedir 42.
Gücün yalnızca şiddete ya da zorlamaya dayalı bir kavram olmadığını vurgulamak amacıyla
Hans Morgenthau askeri güçle siyasal güç arasında bir ayrım yaparak siyasal gücü, insanın
diğer insanların düşünce ve davranışları üzerindeki kontrolü olarak tanımlamış ve onun
psikolojik bir ilişki türü olduğunu belirtmiştir. Gücü yansıtan psikolojik ilişkide taraflardan
birinin diğerinin isteklerini yerine getirmesini sağlayan unsurları; fayda beklentisi, dezavantaj
(zarar) korkusu ve kişi veya kuruma duyulan saygı veya sevgi olarak sıralamıştır 43.
Modern dönem siyasal düşüncesinin en önemli kaynaklarından biri olan Machiavelli 4.
yüzyılda prenslere korkunun sevgiden daha önemli olduğunu tavsiye etmekteydi ancak bugün
her ikisinin de önemli olduğu genel kabul görmüştür. Kalpleri ve aklı kazanmak her zaman
önemli iken günümüzde daha da önemli hale gelmiştir. Günümüz modern kamu diplomasisi
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Joseph S. Nye Jr, Soft Power: The Means To Success In World Politics, s.2

40

Sönmezoğlu,Uluslararası İlişkilere Giriş, s.14

41

Arı, a.g.e.s.45

42

Özdemir, a.g.m.,s.114

43

Özdemir, a.g.m.,s.118
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akıl ve irade için mücadele etmekten, akıl ve kalpleri kazanmaya doğru, bireylerin ve grupları
anlamaya ve etkilemeye dönük yumuşak güce dayanan bir konsepte evrilmiştir 44.
Kalplerin ve akılların nasıl değiştirilebileceği sorusundan yola çıkarak insanların inançlarını
ve davranışlarını değiştirmenin üç yolu olduğunu belirten Pratkanis, bunları aldatmakandırma, sert güç kullanma ve sosyal etki olarak sıralamıştır.
Ancak aldatmanın ve sert gücün kamu diplomasisinin en zayıf yöntemleri olacağını belirten
yazar, kamu diplomasisinin güvene ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.
Sosyal etki yönteminin insanların inançlarının ve davranışlarının değiştirilmesinde zorlayıcı
teknik ve yöntemler ya da manipülasyon yerine insan doğasını dikkate alarak rıza, bağlılık,
yardımlaşma yoluyla inançları ve davranışları değiştirmeyi amaçlandığını ifade eden yazar
bunların; izleyicilerin önyargılarına ve duygularına seslenen propaganda taktikleri olabileceği
gibi, demokratik sisteme uygun tartışma, görüşme, müzakere, söylev gibi yöntemler de
olabileceğini vurgulamıştır. İnsan doğasına dayanan sosyal etki aynı zamanla yumuşak güç
anlamına da gelmektedir 45.
Fakat halen politikacıların gücün bu değişiminin farkına varmaya ve yumuşak güç unsurlarını
kullanmayı düşünmeye yeterli zamanı ayırmadıkları belirtilmektedir 46.
Nye, enformasyon çağının sonucu olarak teknolojinin hayatın

her alanına girmesi ve

toplumsal ilişkileri yeniden tanımlamasıyla, gücün de farklı bir boyuta girdiğini
savunmaktadır. Nye, sarmaşık gibi yaşamı sarmış internet ağları, hızlandırılmış ulaşım,
multimedya özellikli cep telefonları, başta klonlama olmak üzere genetik gelişmeler,
nanoteknolojinin uygulandığı saldırı cihazları, casus uçaklar vb. bütün bu teknolojik
gelişmelerle, savaşların özelleştiğini vurgulamakta, bunun da dünya politikasında dramatik bir
değişimi temsil ettiğini iddia etmektedir 47.
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Kamuların içinde diplomasi olgusundan insanların her açıdan diplomasi sürecine dahil olduğu
kamularla diplomasi anlayışına geçişle birlikte geleneksel güç alanından uluslararası ikna ve
fikirlerin alanına kayış söz konusu olmuştur48.
Kamu diplomasisinin kaçınılmaz olarak güçle ilişkili olduğunu vurgulayan Snow, Harvard
Üniversitesi, Kennedy Hükümet Okulunda Siyaset Bilimi profesörü olarak görev yapan
Joseph S. Nye’nin “Yumuşak Güç” (Soft Power, 1993) kavramı üzerine çalışmalarının bu
alanda önde gelen çalışmalardan olduğunu belirtmektedir.
Nye, gücü istenen sonuçlara varabilmek için başkasının ya da başkalarının davranışlarına
nüfuz edebilme yetisi olarak tanımlarken, yumuşak gücü ise temel olarak kültür, değerler ve
ideoloji gibi soyut ve dolaylı etki yaratan unsurlara dayandırmaktadır 49.
Yumuşak güç aslında eski bir alışkanlığın yeni yüzü olarak gösterilmektedir. Kavram
Amerikan kültürünün ve ulusal imajının Amerikan çıkarları için bir avantaj olarak
kullanılmasıyla özdeşleşmişse de birçok Avrupa ülkesi (Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere) bu
tür çalışmalara daha önce başlamıştır.
Fransız dilinin yurtdışında öğretilmesi ve bu yolla Fransa’ya karşı bir yakınlık oluşturulması
amacıyla 1883’te kurulan The Alliance Francaise, İtalya’da 1889’da kurulan Dante Alighieri
Sociaty ve İngiltere’de 1934 yılında kurulan British Council, ülkelerin kültürleri yoluyla
yumuşak güç oluşturmalarına örneklik etmiştir.
20. Yüzyılın başında George Creel’in kurduğu Creel Komitesi-Kamu Bilgilendirme komitesi,
Amerikan hükümetlerinin imaj ve global pazar fikirlerini biçimlendirmesinde temel çabalarını
oluşturmuştur 50.
İlk kez 1990 yılında yayımlanan ve Amerika’nın düşüşte olduğu hakkındaki yaygın görüşü
tartışan Nye, bu kavrama, Bound to Lead adlı kitabında ve 1991 yılında yazdığı ve
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“muzafferiyet” hissine karşı Amerika’yı ikaz ettiği “Amerikan Gücünün Paradoksu” adlı
eserinde temas etmiştir 51.
Amerikan yumuşak gücünün bir diğer paradoksu Amerikan Kamu Diplomasisi Danışma
Grubunun 2003 yılında Arap ve Müslüman Dünyası hakkındaki raporunda ortaya konulmuş,
Suriye ve İsrail de görev yapmış eski ABD Büyükelçisi, Edward Djerejian’ın yönetiminde
hazırlandığı için “Djerejian Raporu” da denilen çalışmada Arap ve Müslüman Dünyasının
Amerika’nın

savunduğu

değerlerin,

teknolojisinin,

girişimciliğinin

beğenildiği

ve

desteklendiği ifade edilirken, Amerikan hükümetlerin politikaların tam tersine beğenilmediği
ve hoşlanılmadığı ortaya çıkmıştır. Değerlerin beğenilirken politikaların beğenilmemesinin bir
paradoks olduğu ifade edilen çalışmada, kamu diplomasisi projesinin ana amacının etkili
iletişim ve akıllı dinleme yoluyla uzlaştırılması gerektiği belirtilmiştir 52.
Nye, yumuşak gücü oluşturmanın çekici bir kimlik taşıyan kültür, siyasi değerler ve kurumlar,
ahlaki temelli ve meşruiyete dayalı politikalar üzerinde yükselen bir cazibe merkezi
oluşturmaktan ve bu merkezin gücü başkalarının tercihlerini ikna yoluyla belirleyebilme
yetisiyle mümkün olduğunu ifade etmiştir 53. Realist güç anlayışında zorlama yeteneği ön
plana çıkarken yumuşak gücün kullanılabilmesi için gerekli unsur bu çekiciliktir 54.
Aslında yumuşak gücün etkisi ve bu yöndeki araştırmaların önemi I. Dünya savaşı sonucunda
anlaşılmaya başlamış ve ülkelerin diğer ülkeler nezdinde imaj oluşturma çalışmaları
kaçınılamaz hale gelmiştir. İki dünya savaşı arası dönemde ülkeler arası yaşanan çatışmalarda
“fikirler üzerindeki gücün” ekonomik ve askeri güçten daha önemsiz olmadığı ve bunlarla sıkı
bağları olduğu üzerinde durulmuştur 55. Sert (hard) güç konusunda belli bir mutabakatın
olduğunu belirten Nye, askeri güç ve ekonomik gücün diğerlerinin tutumunu değiştirmek için
51
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sıklıkla kullanıldığını ifade etmektedir. Nye’e göre sert güç, kandırma (carrot) ve tehdide
(stick) dayanırken bunlara başvurmadan da sonuçlara ulaşmak mümkündür. Bu da gücün
ikinci bir yüzüyle mümkündür. Bir ülke dünya politikasında istediği sonuçlara diğerlerini
kendi değerlerine hayran bırakarak, onlara model olarak, refah ve şeffaflık düzeyine ulaşma
noktasında onlarda arzu oluşturarak da ulaşabilmektedir.
Nye, “bir ülkenin yumuşak gücünü oluşturmak için, çekici bir kimlik taşıyan kültür, siyasi
değerler, kurumlar, ahlaki temelli ve meşruiyete dayalı politikalar üzerinde yükselen bir
cazibe merkezi oluşturulmalı ve bu merkezin gücü başkalarının tercihlerini ikna yoluyla
belirleyebilme yetisine ulaşmalıdır” demektedir.
Yumuşak güç, istenilen sonuçların diğerleri tarafından da istenilmesini sağlamak ve
diğerlerinin tercihlerini belirleyebilme yeteneği olarak ifade edilmiştir 56.
Nye, barışı kazanmanın savaşı kazanmaktan zor olduğunu vurgularken yumuşak gücün barışı
kazanmanın ana faktörü olduğunu belirtmiştir 57.
Nye bu görüşlerini daha sonra yazdığı “Soft Power: The Means to Success in World Politics
(Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu-2004)” adlı eserinde genişletmiş ve
ABD’nin kendisinden çok daha zayıf olan Vietnam karşısında uğradığı bozgunu ve 9/11
saldırısını önleyebilme konusundaki başarısızlığını buna örnek göstermiştir. Amerikan dış
politikasının yeniden tanımlanması tartışmalarına özeleştirel bir bakışla yaklaşan yazar, yeni
muhafazakar bir yapının ağırlıkta olduğu Cumhuriyetçi Bush yönetiminin “yumuşak güç”
kavramının uluslararası istikrarın oluşturulmasında oynadığı rolü anlayamadığı, salt askeri ya
da materyal güce dayanma eğiliminin yarattığı aşırı özgüven sonucu oluşan anti-Amerikan
duyguların ve Amerikan değerlerine saldırıların önlenebilmesinin yolunun Amerikan
yönetiminin yumuşak güç olgusuna eğilmesinden geçtiğini vurgulamıştır.
Güzer, Nye’in Amerikan yönetiminin özellikle Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerine ve
diplomatik yaklaşımlarına eleştirel yaklaşan uluslararası kamuoyuna karşı ABD’nin “kendini
anlatamama” ve bu soruna ilişkin “politikalarına uluslararası meşruiyet kazandıramama”
probleminden muzdarip olduğun gözlemini aktarmıştır 58.
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Cull’a göre Soğuk Savaş sonunda bir aktörün uluslararası ortamda istediğini alma
kabiliyetinin askeri ve ekonomik gücünden ziyade kültürünün çekiciliğine dayandığının
ifadesi olarak ortaya çıkmış olan “Yumuşak Güç” teriminin doğuşu aynı zamanda kamu
diplomasisinin de önemli bir özelliği olarak görülmüştür 59.
Melissen kamu diplomasisini yumuşak gücün en önemli araçlarından biri olarak görmüştür 60.
Yumuşak güç yaklaşımına göre kamu diplomasisi zorlamaya karşılık cazibe yoluyla
Amerikan çıkarlarını geliştirme aracı olarak görülürken, yumuşak güç ise ülkenin kültürü,
politik idealleri ve politikaları üzerinde beğeni oluşturarak bunların savunulmasını sağlamak
olarak ifade edilmiştir 61.
Otoriter ülkelerde liderler baskı ve emir ile politik kararlarını uygulatırken demokratik
ülkelerde liderler ikna ve cazibenin birleşimini sağlamaları gerekmektedir. Yumuşak güç,
günlük demokratik politikanın esası olarak görülmektedir. Yumuşak güç sadece ikna ve
tartışmayla insanları yönlendirmek değil, onları cezbetmeyi de gerektirir. Hem sert güç hem
de yumuşak güç diğerlerinin davranışlarını etkileyerek amaçlara ulaşma kabiliyetini ifade
ederken aralarındaki fark birinin emir ve zor gücüne dayanması diğerinin ise işbirliğine
dayanması olarak değerlendirilmektedir 62.
Leonard, sert güç dönemini güç gösterimi ile karaterize ederken yumuşak gücü işbirliği
kavramıyla karaterize etmiştir 63.
Günümüzde propaganda sadece küçümsenmekle kalmamakta ayrıca güven ve itibarı da
sarsmaktadır. Yeni şartlar göstermiştir ki bilginin yumuşak güç aracılığıyla verilmesi sert
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güçten daha etkili sonuçlar doğurmaktadır 64. Bu nedenle uluslararası politikada en etkin güç
kullanımının, hem daha düşük maliyetli ve daha kalıcı sonuçlar doğurabilen hem de aynı
zamanda meşruiyet ve rıza unsuru içeren yumuşak güç yöntemleri ile olduğu ifade
edilmektedir 65.
Yumuşak gücün hedefi ülkelerin hükümetlerinin yanısıra o ülkenin kamuoyu üzerinde etki
yaratarak hükümet nezdinde davranış değişikliği sağlama çabasıdır. Bu açıdan kamu
diplomasisi tanımına oldukça yakındır. Kamuoyu, ülke içi veya devlet aktörlerinde; özellikle
çoğulcu demokrasilerde iç çevrede kilit bir değişkendir. Ancak kamuoyunun çoğu zaman
herhangi bir etkide bulunmak için dış politika yapımı alanında nelerin olup bittiği konusunda
bilgi sahibi olamamaktan dolayı politika yapımına fiili ve önemli bir etkide bulunmaktan
oldukça uzak tutulmaktadır 66.
Uluslararası politikada yumuşak güç kaynakları organizasyonların ya da ülkelerin çoğunlukla
değerleri ve kültürlerinin bileşeninden oluşmaktadır. Snow; devletlerin yumuşak güç
avantajının; kültür ve fikirlerinin egemen küresel normlarla eşleşmesi, bir ulusun küresel
haber medyasında konuların nasıl çerçeveleneceğini etkileyebileceği çeşitli iletişim
kanallarına sahip olması ve bir devletin inanılırlığının iç ve uluslararası davranış tarzlarıyla
güçlendirilmesiyle belirleneceğini ifade etmiştir 67.
Güç kavramının askeri ve ekonomik tarafının yanı sıra yumuşak güç unsurlarını da
barındırdığını ifade eden Nye, bu ikisinin birleştirilmesiyle “smart power” akıllı güç denen
yeni bir güç kategorisine geçilebileceğini belirtmiştir. ABD’nin soğuk savaş boyunca bu türü
kullandığını belirten yazar, 9/11 saldırısına gelinen süreçte ise bu gücü tam anlamıyla başarıya
ulaştırılamadığına değinmektedir. Askeri ve ekonomik gücün tek başına kalpleri ve akılları
kazanamayacağını bu yüzden kamu diplomasisinin akıllı güç için bir gereklilik olduğu
vurgulanırken, kamu diplomasisi anlayışının yumuşak güce dayanan güven, özeleştiri ve sivil
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toplum anlayışını kapsaması gerektiği ifade edilmektedir 68. Nye, gücü istenilen neticeleri elde
edebilecek şekilde başkalarını etkileyebilme kabiliyeti olarak tanımlarken, bu kabiliyetin sert
gücün yöntemlerinden olan cebir ve rüşvete dayanabileceği gibi yumuşak gücün
yöntemlerinden olan cazibe oluşturma ve ikna yöntemleriyle de sağlanabilmektedir. ABD’nin
liberal emperyalizminin hem sert güç hem de yumuşak güç gerektirdiği belirtilirken sert
gücün tekerleklerinin, sadece kamu diplomasisinin ana unsur olduğu yumuşak gücün
yağlaması ile düzgünce çalışabileceği vurgulanmıştır 69.
Yeni bir konsept olarak akıllı güç, farklı bağlamlarda sert güç ile yumuşak gücün başarılı
stratejiler çerçevesinde birleştirilebilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Nye iki gücün
dengeli ve akılcı kullanılmasını “smart power”/akıllı güç olarak tanımlamaktadır. 70
Genel olarak bir ülkenin yumuşak gücü başlıca 3 kaynağa dayandırılmıştır.
Bunlar; ülkenin kültürü, politik değerleri ve dış politikası olarak sıralanmaktadır.
Kültür, toplumun sahip olduğu alışkanlıklar, değerler, toplumsal pratikler, sanat, edebiyat,
eğitim, eğlence, vb. özellikler bütünü olarak görülmektedir. Yurt içinde ve yurt dışında
yürütülen politikalar, ülkenin sahip olduğu ideolojik özellikler, politikalar ülkelerin yumuşak
gücünü etkilemektedir. Yine ülkenin yönetim pratikleri, uluslararası alanda takındığı tutum,
küresel konularda izlediği çizgi ülkenin imajını belirlemektedir. Bir ülkenin sahip olduğu
kültürün evrensel özellikler barındırması ve uluslararası faaliyet alanlarını yöneten uygun
kural ve kurumları teşkil etme kabiliyeti, son derece önemli yumuşak güç kaynakları arasında
yer almaktadır. Liberal demokrasi, kişisel özgürlük, daha yüksek toplumsal seviyeye ulaşmak
ve açıklık gibi Amerikan popüler kültüründe sık sık ifade edilen değerler, yüksek eğitim ve
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dış politika gibi alanlar Amerikan kamu diplomasisinin yumuşak güç kaynakları arasında
gösterilmektedir 71.
Bir ülkeye yumuşak güç avantajı kazandıran belli başlı özellikler; ülkenin kültür ve
ideallerinin global değerlerle uygunluğu, ülkenin çoklu iletişim kanallarında yer alma
kabiliyeti, ülkenin güvenirliliğinin iç ve dış politikalardaki davranışlarıyla artması olarak
sıralanmıştır 72. Nye göre yumuşak güç kaynağını büyük oranda o ülkenin kültürü, değerleri ve
politikalarının meşruiyetinden almaktadır 73.
Yumuşak gücün en önemli meşruiyet kaynaklarından olan kültürün diplomatik olarak
kullanılması anlamına gelen kültürel diplomasi son zamanlarda şaşırtıcı bir şekilde kamu
diplomasi, kültürel değişimler ve propaganda gibi terimlerin yerine kullanılır olmuştur.
Kültürel diplomasi diğer diplomatik etkileşimlerden farklı bir olgudur. Bu hükümetlerden
hükümetlere olan bir iletişim süreci değil, hükümet ve yabancı kamular arasındaki iletişimi
tanımlar. 1959 Amerikan Dışişleri Bakanlığı tanımına göre kültürel diplomasi yabancı
ülkelerin kamularıyla direk ve uzun süreli kurulan ilişkileri kapsarken bu ilişkilerin amacı ise
resmi ilişkilerin daha kolay işlemesi için uygun anlayış ve iklimin yaratılması olarak
belirtilmiştir74.
Kültürel diplomasi kamu diplomasisinin iki temel boyutuna vurgu yapmaktadır; politik
bilgilendirme ve kültürel iletişim. Politik bilgilendirme ikna boyutunu vurgularken kısa
dönemli bilgilendirme ve savunma faaliyetlerini kapsamaktadır. Kültürel iletişim ise ortak
anlayış yaratma üzerinde uzun soluklu ilişkiler geliştirmeye odaklanmaktadır 75. Bu ilişkiler
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öğrenci / akademisyen değişimleri, festivaller, sergiler, dil öğretimi, ticaret birlikleri, kültür
merkezleri vb kanalları aracılığıyla gerçekleşmektedir 76.
Kültür, insanların birbirlerini nasıl gördüklerini, nasıl düşündüklerine, nasıl iletişim
kurduklarına yönelik algıyı, kavramayı ve davranışları etkiler. Kültür öğrenilebilen ve
süreklilik arzeden bir özellik taşımaktadır 77. Kültürün uluslararası ilişkilerde önceki
zamanlara göre daha fazla önem taşıdığı belirtilmektedir. Kültür diğerlerini tanımamızı
sağlayan ve kendimizi de tanıtmamıza imkan veren özelliklerin bütünüdür. Kültürel
değişimler insanlara ortaklıklar kurmasını sağlarken, birbirini tanımaya, anlamaya imkanlar
sunmaktadır. Kültürel değişimler insanlar ve ülkeler arası sorunlarda müzakere ve çözüm
önerilerinin alışverişi için fırsatlar sunar. Kültürel kontaklar ülkeler arası tıkanan politik
kanalları resmi olmayan görüşmeler ve ilişkiler yoluyla tekrar açabilecek potansiyelleri
taşımaktadır 78. Cull’a göre kültürel diplomasi araçları ve yöntemleri, ülkelerin politikalarının
uygulanması kolaylaşmaktadır 79.
İnsanların toplum haline gelişleri sürecinde ürettikleri maddi ve manevi inançlar, idealler, dil,
gelenekler, kurallar vb özelliklerin toplamı olarak nitelendirilen kültür 80 insan ve toplum
etkileşiminin de önemli bir parçası olarak görülmektedir. Ülkeler arasındaki kültürel ilişkiyi
niteleyen kültürel diplomasi olarak da tanımlanan bu süreç, devletlerin birbiri üzerinde siyasal
etkide bulunabilmek amacıyla kullandıkları araçlardan biri haline gelmiştir. Kültürel
diplomasi temel olarak birbiriyle yakın olan taraflar arasında siyasal etkileşimin daha kolay
olacağı varsayımına dayanmaktadır.
Kültürel diplomasi tarihsel olarak dış politika amaçlarına ulaşmak amacıyla ulusal kültürün
sembolik örneklerinin ihraç edilmesi olarak görülmüştür. Kavram öncelikli olarak ABD ve
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soğuk savaş dönemi politikalarıyla birlikte anılmıştır.

1960’larda Frederick Barghoorn

kültürel diplomasiyi, propaganda amacıyla kültürel araçların ve kişilerin manipülasyonu ve
devletlerarası propaganda aracı olarak tanımlamıştır. Diplomat Richard Arndtl kültürel
ilişkiler ve kamu diplomasisi arasındaki farkı şu şekilde kesin çizgilerle ayırmıştır. Kültürel
ilişkiler hükümet müdahalesi olmadan doğal bir şekilde gelişen ve ticaret, turizm, eğitim,
iletişim, kitaplar, göç, medya vb yollarla ortaya çıkan ilişkileri kapsamaktadır 81.
Uluslararası alanda devletlerin davranışlarını şekillendiren temel unsurlar olarak belirtilen
fikirler ve çıkarlar olmaksızın gücün maddi unsurlarının bir anlam ifade etmeyeceğini belirten
Konstrüktivist yaklaşım, belirli fikirler, ilişkiler, algılamalar ve tercihler etrafında şekillenen
çıkarlar doğrultusunda kullanılmaksızın tek başına gücün çok fazla anlam ifade etmeyeceğini
belirtmiştir 82. Kissinger yeni diplomasinin en önemli yanının psikolojik boyutu olduğunu
vurgulamıştır 83. Fikir ve algılamalar düzeyinde işleyen Kültürel ilişkiler derin etkileri olan ve
itibar yönetiminin diğer çeşitlerine göre daha inandırıcı olan olumsuz ve yanlış önyargıları,
kalıpları değiştirmenin en iyi yolu olarak belirtilmiştir 84.
Kitle iletişim araçlarının kullanımı kültürün tanıtımı ve ülke değerlerinin diğer halkların
üzerinde sempati oluşturmasında önemli bir etkisi vardır. Uluslararası sistemde devletler
kendi politikalarına uygun haberleri, çeşitli kültür-sanat faaliyetlerini diğer ülkelere ve
vatandaşlarına ulaştırarak duyurum ve ilgi çekmeyi amaçlamaktadırlar 85.
Eski ve yeni kamu diplomasisi anlayışını katı ve esnek kamu diplomasisi olarak ikiye ayıran
Signitzer ve Coombs’a göre esnek kamu diplomasisi anlayışının temelini oluşturan kültürel
iletişim faaliyetleri kültürel diplomasi ve kültürel ilişkiler boyutlarından oluşmaktadır.
Kültürel diplomasi, Yağmurlu’nun,

Mithchell’den aktardığı şekliyle müzakereler sonucu

oluşan resmi anlaşmaları ve anlaşmalar sonucu ortaya çıkan kültürel ilişkilerin yönetilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Devletin kontrolünde yürütülen bu faaliyetlerdeki amaç diplomatik
faaliyetlerin bir bütün olarak yürütülmesi, ve istenen imajın sunulmasıdır. Kültürel
81
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ilişkilerdeki amaç ise tek taraflı yarar sağlamaktan ziyade, karşılıklı yarar sağlama,
toplumlararası anlayış ve ortaklık kurma amacıyla yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır 86.
Kültürel diplomasinin araçlarından biri olan değişimler ideal olarak kamu diplomasisinin çift
yönlülüğüne, diyalog için açık alanlar oluşturmaya, görüş alışverişinde bulunmayla ilgilidir 87.
Birçok ülke (Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere vd.) kültürü ulusal imajlarını oluşturmak
amacıyla ve dış politikalarında avantaj oluşturacak şekilde kullanmaya Amerika Birleşik
Devletleri’nden önce başlamışlardır. Bununla birlikte bu alandaki çalışmalar I. Dünya
Savaşına ve Kamuoyu Bilgilendirme Ofisinin kuruluşuna kadar değil, daha önce George
Creel’nin kurduğu Creel Committee’ye kadar dayanmaktadır 88.
Kültürel ögelerin yurtdışına aktarılamasında hükümet politikalarının ve resmi kurumların
oluşması hususunda çabalar Dünya Savaşları ve Soğuk Savaş sürecinde kendini göstermişse
de esas olarak bu ilişkilerin tarihini daha eskilere dayandırılmaktadır. Bu anlamda fetihler,
haçlı savaşları, coğrafi keşifler bu ilişkilerin başlamasında önemli dönüm nokralarını
oluşturur. Birçok yazar yurtdışındaki imajını geliştirmek için resmi kültürel diplomasi
örgütleri kuran ilk ulus olarak Fransa’yı gösterirler. Fransız dilinin yurtdışında öğretilmesi ve
bu yolla Fransaya karşı bir yakınlık oluşturulması amacıyla The Alliance Francaise 1883’te
kurulmuştur. Bu kurum sivil toplum örgütü niteliğindedir. Benzer şekilde İtalya 1889’da
Dante Alighieri Sociaty’yi, İngiltere ise 1934 yılında British Council’i kurarak kültürel
diplomasi sahasında faaliyet göstermeye başlamıştır. Yine bu da bağımsız bir kurum olarak
yapılanmış, amacı ise yurtdışında İngiliz yaşamını ve düşüncesini yaymak, İngiliz dilini
öğretmek, İngiliz katkılı sanat, edebiyat ve bilimi sunmak olarak belirlenmiştir 89. Kültürel
diplomaside iki temel araç dil ve eğitimdir. Dil bir ülkenin kendi kültürünü ve değerlerini
yaymanın en asıl yoludur. Dili tamamlayan öğe de eğitim olarak görülmektedir 90.
Kültürel diplomasi faaliyetleri Soğuk Savaş dönemi politikalarının bir parçası olarak da
kullanılmıştır. 1945-1990-91 arasındaki dönemde kültürel ürünler ideolojik amaçların ve
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stratejilerin yayılmasında en önemli araçlar haline gelmiştir. Öğrenci değişim programları,
yurtdışındaki Amerikan destekli okullar, diğer değişim programlarıyla yürütülen işbilikler,
eğitim gezileri, yabancı ziyaretciler için yürütülen eğitim programları sadece bu faaliyetlerin
bir kısmını oluşturmuştur. Hükümetlerin yanısıra sivil toplum örgütleri, özel girişimler eğitim,
sanat ve ülkenin tanıtımı üzerine para ve enerji harcamaktan geri durmamışlardır. ABD
Bilgilendirme ajansı ve Fullbright programları sayesinde Amerikan kültürü, sanatı, edebiyatı,
müziği, bilimi eğitim değişimlerinin yanı sıra yurtdışına aktarılmıştır 91. Fullbright
programlarının amacı, Amerika Birleşik Devletleri halkı ve diğer ülkelerden insanlar arasında
eğitim ve kültürel değişim yoluyla karşılıklı anlayışı artırmak, bağları güçlendirmek, dünya
çapında insanların hayatlarına olumlu katkılar yapmak, eğitim ve kültürel gelişimleri için
uluslararası işbirliğini teşvik etmek; ve böylece Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer
ülke arasındaki dostane, sempatik ve barışçıl ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak olarak
ifade edilmiştir 92. Değişim programları kültürel diplomasi alanına dahil bulunmakla birlikte,
esnek araçlar olması bakımından amaçlara göre farklılıklar taşıyabilmektedir. Değişimler
stratejik iletişim yöntemleri olarak kullanılabilmekle birlikte belirli cevaplar almak için özel
olarak seçilmiş hedef kitlelere uygun bilgilendirmeyi sağlayabilmektedir 93.
Değişimler ideal olarak kamu diplomasisinin çift yönlülüğüne, diyalog için açık alanlar
oluşturmaya, görüş alışverişinde bulunmayla ilişkili bulunmuştur94.
ABD hükümetinin desteklediği değişim programlarının bir diğer özelliği bu değişim
programlarında hükümet ve özel sektör işbirliğinin ön plana çıkmasıdır. Bu bağlamda ABD
hükümetinin kâr amacı gütmeyen kurumlarla gerçekleştirdiği değişim programlarının üç
temel amacı vurgulanmıştır. Bunlardan ilki, bu değişimlerle tarihsel olarak Amerikan özel
girişim kültürü (hükümet özel girişim yetersiz kaldığında devreye girmeli) yansıtılmış
olmakta,

özel ve kar amacı gütmeyen kurumlar çoğu zaman hükümet ile değişim

programlarına katılanlar arasında tampon görevi üstlenerek, programlara olan güveni
arttırmakta ve programların bir beyin yıkama, propaganda olarak görülmesini engellemekte ve
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son olarak işbirliği hem maddi hem de insan kaynağı (gönüllük) olarak katılımı
yoğunlaştırırken maliyetleri aşağı çekmektedir 95.
20. yüzyılla birlikte değişik amaç ve motivasyonlarla ilk defa kültürel diplomasi faaliyetlerine
giriştiğini söyleyebiliriz. Bu faaliyetlerin amaçlarının ekonomik gelişmeden, kültürel ve
politik tanınma arayışlarına kadar yayıldığını söylemek mümkündür. Bazı ülkeler uluslararası
imajlarını geliştirmeye çalışırken aynı ekonomik ve politik çıkarları paylaşan fakat ortak
kültürel varlıklarının farkında olmayan komşu ülkeler, aralarında yakın ilişkiler oluşturmak
amacıyla bu faaliyetlere başvurmuşlardır.
Günümüze gelindiğinde özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısı
göstermiştir ki, toplumlar arasında öncekinden daha fazla kültürel anlayışa ve ilişkilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Global anlamda insanların karşı karşıya olduğu tehdit ve güvenlik sorunlarının
çözümünde hiçbir havaalanı, güvenlik önlemi ya da vize düzenlemesi kültürlerin ve
medeniyetlerin arasındaki sürdürülebilir diyalog ve anlayışın katkısının yerini tutamaz. Bu
anlamda kültürel diplomasi çatışmaların önlenmesi ve sorunların çözümü için önemli fırsatlar
sunmakta, gerçek diplomasiye uygun iklimler hazırlamaktadır.
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Uygulamalar
Yumuşak güç kavramının pratikteki karşılıklarının neler olduğunu İngiltere üzerinden
araştırınız.

117

Uygulama Soruları
1. Türkiye’nin yumuşak güç konusundaki eksikleri nelerdir?

118

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu diplomasisinde önemli bir yeri olan yumuşak güç kavramı detaylı şekilde
incelenmiş, ülkeler yumuşak güçlerini kullandıklarında nasıl başarılar elde edeceklerine
dikkat çekilmiştir. Ayrıca yumuşak gücün önemli bir unsuru olan kültür kavramı da bu
bölümde incelenmiş, kültürel diplomasinin olanakları tartışılmıştır.

119

Bölüm Soruları
1. Soğuk savaş dönemindeki “sert güç” kavramının 21. Yüzyıldaki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sert olmayan güç
b) Kalın güç
c) Güç aşımı
d) Yumuşak güç
e) Orantılı güç
2. Yumuşak güç kavramını ilk kez kim kullanmıştır?
a) Raj Isar
b) Joseph S. Nye
c) Nancy Snow
d) Philip Taylor
e) Faruk Sönmezoğlu
3. Yumuşak güç kavramını en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklayabilir?
a) Küresellik
b) Adalet
c) Eşitlik
d) Kararlılık
e) İşbirliği

4.Türkiye’nin yumuşak güç kapasitesi hakkında araştırma yapınız.
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5.Yumuşak gücün ön plana çıkması, sizce sert gücün tamamen terk edilmesi anlamına
mı gelmektedir?
6. Akıllı güç kavramının ne olduğunu araştırınız.
7.”Yumuşak güç daha çok kültürün çekiciliğine dayanmaktadır” ifadesini tartışınız.
8.Yumuşak gücün dayandığı 3 önemli kaynak hangileridir?
9. “Kamu diplomasisi güvene ihtiyaç duyar” ifadesinin anlamını açıklayınız.
10. Sizce dünya üzerinde yumuşak gücünü en etkili şekilde kullanan ülke/ülkeler
kimlerdir?

CEVAPLAR:
1.D

2.B

3.E
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6.KAMU DİPLOMASİSİ TEKNİK VE METODLARI

122

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.KAMU DİPLOMASİSİ TEKNİK VE METODLARI
6.1.Dinleme
6.2. Müdafaa
6.3.Kültürel Diplomasi
6.4.Mübadele Diplomasisi
6.5.Milletlerarası Yayıncılık (Haberler)
6.6. Psikolojik Mücadele
6.7.Kamu Diplomasisi’nin Üç Tasnifi

123

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin başarısı nelere bağlıdır?
2. Kamu diplomasisinin devlet politikalarına yaptığı katkılar nelerdir?
3. Geleceğin kamu diplomasisi hakkında öngörüleriniz nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu Diplomasisi

Türkiye’nin kamu

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Teorik bilginin gündemdeki

Teknik ve Metodları

diplomasisi tekniklerinin

konularla birlikte tartışılarak

öğrenilmesi

değerlendirilmesi

Konu

Kazanım

125

Anahtar Kavramlar
•

Kamu diplomasisi teknikleri

•

Kamu diplomasisi metodları
•

Psikolojik mücadele

Giriş
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İletişim kurmak, ilişki geliştirmek, uzun süreli iletişim köprüleri inşa etmek kamu
diplomasisinin görevi ve işidir. Bunları yaparken mutlaka stratejik davranmalı, etkili sonuç
alabilecek yol ve yöntemleri kullanmayı öncelemelidir.
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6.Kamu Diplomasisi Teknik ve Metodları
Kamu diplomasisi alanında uzman İngiliz Mark Leonard’ın söylediğine göre, “kamu
diplomasisi” kavramını, sadece üstü kapalı bir propaganda olarak gören şüpheciler meseleyi
idrak edemiyorlar. Basit propaganda çoğu zaman güvenirlikten mahrumdur ve bu yüzden de
kamu diplomasisi sahasında kullanıldığında ters teper. Kamu diplomasisi sadece halkla
ilişkilerden de ibaret değildir. Bilgiyi iletmek ve olumlu imajı pazarlamak kamu
diplomasisinin bir parçasıdır; ancak bunun yanında, kamu diplomasisi, devlet politikaları için
uygun bir zemin hazırlayan uzun vadeli ilişkiler kurmayı da gerektirir. 96
Tarihî süreçte kamu diplomasisi, bir hükümet ile diğer bir devletin halkı arasındaki iletişim
olarak görülegelmiştir. Kamu diplomasisi her zaman doğrudan doğruya kendi dinleyici
kitlesini aramaz. Çoğu kez hedef dinleyicilerin içerisinden kendileri daha geniş topluluklarda
etkili olan bireyleri yetiştirir. Dahası kamu diplomasisi, yabancı ülke kamuoylarını etkilemek
için her zaman başvurulacak en yakın girişim olarak görülmemektedir. Yabancı ülke
kamuoyunu dinlemek, sonuç olarak yaklaşımınızı ve hatta yüksek politikanızı değiştirmek
kamu diplomasisinin aynı zamanda bir parçasıdır. Benzer şekilde iletişimin uluslararası bir
aktörün imajı ile ilgili olması gerekmez, iletişim aktörün dış politikada önemli bir unsur
olarak gördüğü bir fikrin (iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliği gibi) teşvik
edilmesi de olabilir. Her halükârda yöntem, yabancı ülke kamuoyuyla bağlantıda olmanın bazı
versiyonlarıdır ve amaç aynıdır: milletlerarası zeminin yönetilmesi. 97
Kamu Diplomasisinin üç boyutu vardır; her üçü de önemlidir ve farklı nispetlerde, doğrudan
devlet bilgisi ve uzun vadeli kültürel münasebetler icap ettirir. İlk ve en yakın boyutu, mahallî
ve dış politikaların genel durumunun açıklanmasını ihtiva eden günlük iletişimlerdir. 98
Modern demokrasilerde devlet görevlileri, kararlarını verdikten sonra, basına ne
söyleyecekleri ve bunu nasıl yapacaklarına genellikle çok dikkat ederler. Ancak ekseriyetle
yerel basına odaklanırlar. Hâlbuki yabancı basın, kamu diplomasisinin ilk boyutu için en
önemli hedef olmalıdır. Mesela bir dizi tren yolu kazasından sonra, İngiliz basını, İngiltere’yi
96
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küçümseyerek bir “üçüncü dünya ülkesi” olarak tarif etmişlerdir. Bazı dış basın organları da,
durumu açıklamadan, haberlerde bu cümleleri tekrar etmişler ve durum İngiltere’nin
gerilemekte olan bir ülke imajına katkıda bulunmuştur.
İkinci boyut, siyasî bir kampanyada veya bir reklam kampanyasında olduğu gibi, bir dizi basit
temanın geliştirildiği stratejik iletişimlerdir. Kampanya, ana temaları markalamak veya özel
bir devlet politikasını geliştirmek için, bir yıl içindeki sembolik olayları ve iletişimleri planlar.
Bazen planlamak, yapmaktan daha kolaydır. 99
Mesela, 1990’larda British Council, İngiltere’yi modern, çok ırklı ve üretken bir ada olarak
tanıtırken, bir diğer devlet ajansı, İngiliz Turist Otoritesi (BTA), İngiliz geleneklerinin,
merasimlerinin ve tarihinin reklamını yapıyordu. Kaldı ki hadiseler böylesi bir markalamayı
bozabilir. Mesela 2003 yılında, İngiltere, Irak Savaşı’nda ABD’yi desteklemek konusunda
Fransa ve Almanya’dan ayrılınca, birkaç yıl boyunca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin sadık
bir üyesi olduğu teması bozulmuştur. Bu durum, birçok ülkede kamuoyunun gözünde,
İngiltere’nin Amerika’nın hizmetkarı olduğuna dair istenmeyen bir imaj meydana
getirmiştir. 100
Kamu diplomasisinin üçüncü boyutu, burslar, mübadele programları, staj, seminerler,
konferanslar ve medya kanallarına ulaşım yoluyla, yıllar içerisinde önemli kişilerle uzun
süreli ilişkiler geliştirmektir.
Kamu diplomasisinin bu üç boyutunun her biri, bir ülkeye cazip bir imaj oluşturulması
hususunda önemli bir rol oynar ve bu da o ülkenin istediği neticeleri elde etme imkan ve
ihtimalini artırır. Ancak en iyi reklam bile, popüler olmayan bir ürünü satamaz ve sadece
kendine hizmet eden veya kibirli bir biçimde ortaya sunulan politikaların yumuşak güç
üretmek yerine bu gücü tüketmesi daha muhtemeldir. 101
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Etkili bir kamu diplomasisi, konuşmak kadar dinlemeyi de gerektiren iki yönlü bir yoldur.
Yumuşak güç, bazı ortak değerlere dayanır. İşte bu yüzden değişim programları, sadece radyo
ve televizyon yayını yapmaktan daha tesirlidir. Tarif olarak yumuşak güç, senin istediğin
sonuçların aynısını başkalarının da istemesini temin etmektir. Bu da senin mesajını nasıl
duyduklarını anlamayı ve buna uygun düzeltmeler yapmayı gerektirir. Hedef kitleyi anlamak
çok önemlidir. 102
Bazı ülkeler, kamu diplomasilerinin neredeyse tamamını, yayıncılıktan ziyade faaliyetleriyle
başarırlar. Norveç buna iyi bir örnektir. Nüfusu sadece 5 milyondur. Uluslararası bir lisanı
veya kültürü yoktur. Merkezi bir yer değildir. Kuruluşların veya çok uluslu ortak markaların
merkezi değildir. Bir AB ülkesi değildir. Bunlara rağmen, Norveç, “Sadece hedef kitlesine
öncelik tanıyarak ve tek bir mesaj üzerinde—Norveç dünyanın barış gücüdür—yoğunlaşarak”
küçüklüğüyle ve az sayıda kaynağıyla orantısız bir ses ve varlık geliştirmiştir. 103
Devletin, üst-kültür değişimlerine verdiği desteğin önemli ve seçkin yabancılar arasında her
zaman büyük tesirleri olmuştur. Uzun vadede münasebetleri geliştirmek, kısa vadede her
zaman kazanç sağlamaz. Bu yüzden bunu pazara bırakma, yetersiz yatırıma sebep olur.
Yüksek öğrenim kendi masrafını karşılarken ve kar gayesi gütmeyen kuruluşlar buna
yardımcı olurken, birçok mübadele programı, devlet desteği olmazsa azalabilir.
Bununla birlikte, postmodern toplumlar otoriteye genellikle şüpheli yaklaşırlar ve çoğu zaman
hükümetlere itimat edilmez. Bu da hükümetlerin geri planda kalmasına ve özel aktörlerle
çalışılmasına yol açar. Bazı STO’lere, hükümetlerden daha fazla güven duyulur ve kontrol
edilmeleri zor olsa bile, faydalı bir iletişim vasıtası olabilirler. 104
Dolaylı kamu diplomasisine faydası dokunabilecek bir başka şey de, kültürel mübadele
programlarında daha fazla risk alabilmektir. Devletler, çoğu zaman, dolaylı kamu
diplomasisini kullanarak kontrollerini kaybetmek istemezsen, özel kuruluşlarla müşterek
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çalışarak kontrolde kaybettikleri şeylerin daha fazlasını itimat ve itibaran kazanabilirler.105
Bunun dışında kamu diplomasi tekniklerini temel olarak altı başlıkta toplayabiliriz.106

6.1. Dinleme
Kamu Diplomasisi’nin unsurlarının çoğunluğu burada belirli bir sırayla sunulmadığı halde,
tüm başarılı kamu diplomasinin önünde olduğundan, ilkinin seçimi bilinçlidir: Dinlemek.
Dinlemek, bir aktörün (oyuncunun), deniz aşırı (yurtdışındaki) kamu ve görüşleri hakkında
veri toplayıp ve derleyip, bu veriyi politikasını ya da daha geniş anlamda kamu diplomasisi
yaklaşımını buna göre yönlendirerek uluslar arası çevreyi yönetme girişiminde bulunmasıdır.
Bu, geleneksel olarak, her biri kendi dinleyici (kitle) ve görüş araştırmasına dâhil olan,
savunma (advocacy), kültürel diplomasi, değiş-tokuş(exchange) ve bürokrasi daireleriyle,
kamu diplomasisini oluşturan her yapıtaşı pratiğin bir unsuru olmuştur.

Dış (yabancı)

kamuoyu hakkında bilgi konvansiyonel diplomasi ve istihbarat çalışmalarının düzenli bir
fonksiyonunun parçası olarak da toplanagelmiştir. Bu, en basit şekliyle, uluslar arası bir
oyuncunun yabancı bir dinleyici (kitle) aradığı ve bunlara, daha fazla şey vadedeb ancak
nadiren gerçekleştirilen konuşmak yerine, dinleyerek angaje olduğu (bağlandığı) bir olayı
kapsar. Kamu diplomasisinin uluslar arası görüşteki değişikliklere karşılık verdiğini görmek
yaygındır; en yüksek düzeydeki politikaları şekillendiren dinleme ya da yapısal görüş izleme
durumlarını bulmak ise daha zordur. Kamu diplomatlarının kutsal kâsesi, BDBD yöneticisi
Edward R. Murrow’un ünlü sözleriyle, yalnızca “mecburi inişten” ziyade, “kalkışlarda”
bulunma politikasıdır. Yabancı (harici) fikirlerin sistematik değerlendirilmesi modernken, bir
komşunun moralinin durumu, ajanlar olduğu sürece, istihbarat raporlarının bir özelliği
olagelmiştir7. Hiçbir devlet, milletlerarası görüşe (kanaate) mukabele etmeyi, diplomasisinin
ya da kamu diplomasisinin merkezi yapmamıştır, ancak, İsviçre alanda bazı ilginç tecrübeler
yapmıştır.

6.2. Müdafaa
Kamu Diplomasisinde müdafaa, bir oyuncunun, muayyen bir politikayı, fikri ya da
oyuncunun

genel

olarak

ilgilendiği

şeyleri,

harici

kamu

(foreign

public)

hafızasında/düşüncesinde aktif bir şekilde desteklemek için, uluslararası iletişim faaliyetleri
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gerçekleştirerek, uluslararası çevreyi yönetme teşebbüsü olarak tarif edilebilir. Günümüzde bu
büyükelçilik-basın ilişkilerini (sıklıkla politika desteklerinin son ucu) ve bilgilendirici
çalışmayı (bu bazen biraz daha yumuşak ve zor ve hızlı politika hedeflerine daha az yönelik
olur) kapsar. Savunmanın unsurları Kamu Diplomasisi’nin tüm alanlarında bulunur ve kısa
vadede faydası, tarihsel olarak Kamu Diplomasisi’nin bu boyutuna doğru, onu ve ona en
yakından bağlı olan bürokrasinin unsurlarını, herhangi bir KP’nın merkezine yerleştirme
eğilimine yol açmıştır. Kamu Diplomasisi’nin diğer alanlarının kendine özgü özellikleri, tüm
Kamu Diplomasisi bürokrasileri dâhilinde, “politik yozlaşmadan” bağımsız olmak için
zorladıklarından, neredeyse evrensel bir merkezkaç kuvvete neden olmuşlardır.
Savunmanın eski (antik) örnekleri Heredot’ta, İÖ 480’de, Persli Xerxes’in temsilcilerinin Argos’un
insanlarına İmparatorun Yunanistan’ı işgali sırasında tarafsız kalmaları için başvurmalarında
görülebilir8. Savunma tüm devletler için yaygın olmakla beraber, her bir unsurun Amerika

fikrini satmaya katkısı için, kongre gözetimi (congressional oversight) sırasında dikkatlice
gözden geçirildiği Amerikan kamu diplomasisinde baskın bir kavramdır.

6.3. Kültürel Diplomasi
Kültürel diplomasi, bir oyuncunun (aktör), kültürel kaynaklarını ve başarılarını denizaşırı
yaparak ve/veya yurtdışına kültürel aktarım yaparak uluslararası çevreyi yönetme girişimi
olarak tanımlanabilir.

Bu iş sıklıkla değiş-tokuşla çakışır ve böylece bu ikisi, nadiren

mutlulukla olmak üzere, sık sık aynı çatı altında bulunur. Tarihsel olarak Kültürel Diplomasi
bir ülkenin, kültürünün örneklerini ihraç etmek için işlettiği politika anlamına gelmiştir.
Günümüzde bu İngiliz Konseyi (British Council) ya da İtalyan Kültürü Enstitüsü (Italian
Cultural Institute) gibi organizasyonların çalışmasını içerir. Eski (antik) örnekler (ise)
İskenderiye’de Yunanlıların inşa ettiği büyük kütüphaneyi, Roma Cumhuriyeti’nin
sınırlarındaki “dost kralları” eğitilmek üzere Roma’ya davet etme politikasını ve Bizans
İmparatorluğu’nun Slav toprakları boyunca Ortodoks evangelizmini desteklemesini içerir.
Savunma rolleriyle ve aleni diplomatik hedeflerle ilgili rahatsızlık bazı Kültürel Diplomasi
organizasyonlarının kendilerini terimden ve ayrıca Kamu Diplomasisi teriminden uzak
tutmalarına (mesafe koymalarına) sebep olmuştur. İngiliz Konseyi (The British Council), ana
araçları kültürel iş ve değiş tokuşlar olsa da, ve amacı diplomasi tanımının sınırları dahilinde
olsa da, kendisini “Kültürel İlişkiler” birimi olarak tanımlamayı tercih eder9.
Kültürel Diplomasideki en büyük yatırımcılar, prestijlerinin ve etkilerinin büyük ölçüde
frankofoninin hayatta kalmasına bağlı olduğunu anlayarak, Fransız dilini sürdürmek için bir
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uluslar arası okullar ağına yoğun bir şekilde maddi destek sağlayan Fransızlar olmuştur.

6.4. Mübadele Diplomasisi
Kamu diplomasisi’deki mübadele diplomasisi bir oyuncunun (aktörün), bir çalışma ve/veya
kültürel etkileşim dönemi için vatandaşlarını yabancı ülkelere göndererek ve karşılık olarak
yabancı ülkelerden vatandaş kabul ederek uluslararası çevresini yönetme girişimi olarak
tanımlanabilir. Bu, tek yönlü bir süreç olarak kavramsallaştırılabilse de (tartışma devam eder:
“benim öğrencilerim yabancı ülkelere gidecekler ve size benim ülkemin ne kadar mükemmel
olduğunu anlatacaklar; sizin öğrencileriniz buraya gelecek ve benim ülkemin ne kadar
mükemmel olduğunu öğrenecekler.”) mütekabiliyet unsuru, Kamu Diplomasisi’nin bu alanını
“mütekabiliyet/ortaklık” (mutuality) kavramının bir kalesi yapma eğilimindedir: her iki tarafın
da fayda gördüğü ve dönüştüğü, bir uluslararası öğrenme tecrübesinin tasavvuru. Antik
örnekler, toplumlararası çocuk yetiştirmenin uygulandığı Nordik ve Kelt Avrupasında
görülebilir.

Daha önce belirtildiği üzere,

mübadele sıklıkla kültürel çalışmayla çakışır,

ancak, gelişme için hedeflendiğinde ya da bir müttefikle birlikte çalışmayı destekleme amaçlı
olduğu zamanki gibi, spesifik bir politika ve/veya savunma amaçları için de kullanılır. Bir
kültürel diplomasi birimi ile aynı çatı altında olduğunda, değiş tokuş dâhilindeki karşılıklılık
açısı (görünüşü) ve iki yönlü iletişim, ulusal kültürü yansıtmak için bazen güdüye bağlı
(bağımlı) olmuştur.
Birleşik Devletler, Fulbright Bursları yoluyla değiş tokuşa (exchange) hayli yatırım
yapmışken, bu çalışma Kamu Diplomasisi’ndeki savunmanın merkezliliğini asla yerinden
etmedi. Japonya, bunun aksine, değiş tokuşu daima Kamu Diplomasisi’ni düzenleyen bir
kavram olarak vurguladı. Bu tutum, hükümetin, yabancıların Japon kültürünü tecrübe etme
hususundaki modern malumatı taşımadaki gönüllülüklerini kullanmayı hızlı bir şekilde
öğrendikleri 19. yüzyıl modernizasyonundaki Meiji dönemine kadar gider. Japon diplomatlar
kamu diplomasisi dünyasının tamamına atfen rutin olarak “değiş tokuş” (exchange) terimini
kullanırlar.

6.5. Milletlerarası Yayıncılık (Haberler)
Milletlerarası Yayıncılık (MY) bir oyuncunun (aktörün), dış politikaya angaje olmak için,
radyo, televizyon ve internet teknolojilerini kullanarak uluslar arası çevreyi yönetme
girişimidir. Ticari uluslar arası yayınlar hâlâ Kamu Diplomasisi olarak değerlendirilebilir,
ancak, çıktısını çarpıtan ya da arzu edilen sonuçlara göre katı nesnellik konusunda ısrar eden
kurumsal ortak için Kamu Diplomasisi’dir. Hem ticari hem de devlet destekli MY tüm Kamu
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Diplomasisi’nin uygulandığı bölgeyi etkileyebilir: 1990’ların sonunda Al Jazeera’nın
yükselişine şahit olduk.

Devletler tarafından uygulanan MY, izleme/kitle araştırma

fonksiyonlarında dinleme, editoryallerde savunma/istihbarat çalışması ya da politika
yayınları, kültürel içeriğindeki kültürel diplomasi ve diğer yayıncılarla program yapma ve
personel değiş tokuşu dâhil olmak üzere diğer Kamu Diplomasisi fonksiyonlarıyla çakışabilir.
Uluslar arası yayıncılığın teknolojik gerekleri, uygulamanın genellikle kurumsal olarak diğer
Kamu Diplomasisi fonksiyonlarından ayrı olması şeklindedir, ancak, uluslar arası yayıncılığı
Kamu Diplomasisi’nin kalanından ayrı olarak, paralel bir uygulama olarak değerlendirmek
için en iyi sebep özel yapısal ve etik temele sahip olan ana öğesidir Haberler.
Tarihî olarak MY’ın en etkili elemanı haberleri kullanımı olmuştur, özellikle haberler objektif
olduğunda. Bu, MY’ın tüm pratiğini yerel yayıncılık gazetelciliğinin etik kültürüyle aynı
çizgiye çekmiş (yerleştirmiş) ve MY’ı bu kültürü dağıtmak (yaymak) için bir mekanizmaya
döndürmüştür. Bazı MY, Arap devlet kaynaklı dinî yayıncılığında olduğu gibi, muhtevası
için alternatif etik kaynaklar ve modeller aramıştır. Burada, yayınlar dinî temelli etiğe göre
değerlendirilmiştir. Amaç, devletin imajını, dikkate değer bir aktivite ile ilişkilendirerek
güçlendirirken, İslam’ı çok fazla yaymak değildi.
MY uygun tarihleri yalnızca 1920’lerin ortalarına tekabül etse de (Sovyetler birliği ve
Hollanda alanda lider), daha öncesine ait devlet destekli haberlere rastlamak mümkündür.(21)
Kutsal Roma İmparatoru Frederick II (1194-1250) komşu başkentlerde mahkemesinin
aktiviteleriyle ilgili bültenler dağıtmıştır.

BBC Dünya Servisinin başarıları sayesinde,

uluslararası yayıncılık, uzun bir süre İngiliz kamu diplomasisinde en çok bilinen unsur
olmuştur; BBC araştırmaları dinleyicilerin küçük bir yüzdesinin BBC’ye İngiltere’yle beraber
bağlanmadığını gösterse de.

6.6. Psikolojik Mücadele
Psikolojik Mücadele (PM) Kamu Diplomasinin kavramsallaştırmalarının ve Kamu
Diplomasisi bürokrasilerinin çoğunun dışında yer alır.

Bu alanı Kamu Diplomasisi’nin

müzakeresi içine dâhil etmek bile münakaşalıdır. Ancak burada Kamu Diplomasisi’nin kabul
edilen alt-alanlarıyla yanyana paralel bir aktivite olarak düşünülecektir. Bir milletlerarası
istihbarat kapsamında, psikolojik savaş, bir aktörün, savaş esnasında, genellikle düşman
toplumuyla iletişim vasıtasıyla, bir hedefe ulaşmak için iletişimi kullanması olarak tarif edilir.
Tipik hedefler düşmanın mukavemet arzusunu kırmak, teslim olmasını kolaylaştırmak ya da
düşman saflarında ihtilaf meydana getirmek gibi hususları ihtiva eder. Bu süreç çok alenî
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(bazen beyaz propaganda olarak adlandırılır) veya örtülü olabilir.

Siyah propagandada

iletişimin menşei gizlidir ve bu sözde kaynağın tamamen zıttı olabilir (İkinci Dünya Harbi
esnasında İngiltere’nin sahte Alman ordusu radyo istasyonları kurması gibi).

Gri

propagandada ise kaynak muğlak ve müphemdir.
Siyasî maharetlerle alakalı en eski risaleler psikolojik mücadele pratiği emirlerini ihtiva eder.
Machiavelli’nin antik Hintli dengi – Kautilaya – okuyucularına düşman kamplarında
söylentiler yaymasını söyler. Bu uygulama kamu diplomasisi şemsiyesi altında öyle acemice
durur ki, gizli/askerî birimler uygulanması için onlara el vermeye istekli olsa da, Kamu
Diplomasisi bürokrasilerinin büyük bir kısmı bunu dışlardı (engel olurdu). Tarihsel olarak
uygulamalar karışıktır (çeşitlidir). BDBD, 1965’deki Dominik müdahalesinde ve Vietnam
Savaşında psikolojik savaşta önemli bir rol oynamıştır ve ikinci Soğuk Savaşta (22) (Reagan
yılları) bir karşı-dezenformasyonda bariz bir rolü vardır.

Benzer şekilde,

BBC’nin dış

servislerine Dışişleri Bakanlığı ve Gizli İstihbarat Birimleri’nin bir PS kuvveti (kolu)
tarafından materyal sağlanmıştır: Bilgi (İstihbarat) Araştırma Departmanı (BAD). PS, uluslar
arası istihbarata Sovyet yaklaşımında baskın (ana) yaklaşımdır.
Bu noktada okuyucu Kamu Diplomasisi ile propaganda arasındaki farkı sorabilir. Bu mantıklı
bir sorudur ancak cevap “propaganda” ile tam olarak kastedilen şeye döner. Cinayetle
öldürme arasında ne varsa propaganda ile istihbarat (bilgi edinme) arasında da onun olduğu,
ahlakla dolu algıda (manada),gayri ahlaki bir amaçla kullanıldığı taktirde, Kamu Diplomasisi
açık bir şekilde propaganda haline gelebilir. Propagandanın basitçe bir kitle iknası olduğu,
ahlaki olarak nötr algıda (manada), açık bir çakışma vardır.

Propaganda,

Yeni Kamu

Diplomasisi’ne merkez teşkil eden, en sofistike kamu diplomasi politikalarının ya da ilişkisel
ve ağ fikirlerinin bir parçası olan iki yönlü caddeyi/karşılıklılığı nadiren vurguladığından, bu
çakışma azalmaktadır.
Buraya kadar belirtildiği üzere, çeşitli devletler yaklaşımlarında Kamu Diplomasisi’nin belirli
unsurunu vurgulamışlarken, ideal yapı tamamını dengeler ve bütüne, gerekli olan kendi
katkısını yapmak için, her birine mekân ve kaynak imkanı sağlar. Dünya etrafında kamu
diplomasisinin üzücü taraflarından biri bunun nadiren durum olması ve kaynağın (fonun)
kendilerine düşen payı için sert gücün (katı kuvvetin) organlarıyla mücadele etmekten çok,
yumuşak kuvvetin ve kamu diplomasisinin kaynaklar ve dış görünüşlerinin baskınlığı için
birbirleriyle mücadele etmesidir.
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6.7.Kamu Diplomasisinin Üç Tasnifi
Yukarda müzakere edilen Kamu Diplomasisi’nin temel (basit) tasnifi şöyle ifade edilebilir:
Şekil 1. Kamu Diplomasisi ve Psikolojik Mücadele’nin Temel Tasnifi
Kamu Diplomasisinin

Numune Faaliyetler

Tatbik eden devlet

türü
I

Dinleme

Hedeflenmiş seçim

İsviçre

II

Müdafa

Sefaret basın münasebetleri

ABD

III

Kültürel diplomasi

Devlet destekli (fonlu) milletlerarası Fransa
sanat turu

IV

Mübadele diplomasisi

Çift-yönlü akademik mübadele

Japonya

V

Milletlerarası

Yabancı lisanda kısa dalga radyo İngiltere

yayıncılık

yayını

Psikolojik mücadele

Dezenformasyon

SSCB

Kamu Diplomasisi’nin bu alt alanları yabancı bir toplumu etkileme müşterek gayesini
paylaşsa da, dört önemli açıdan farklılaşır: kavramsal zaman dilimleri, istihbarat akışının
istikameti, gerekli olan alt yapı (infrastructure) türü ve güvenilirliklerinin kaynağı.
İletişimin bütün şekilleri gibi, Kamu Diplomasisi’nin her bir şeklinin faydalı olması
inanılırlığına bağlıdır, ancak burada alanlar radikal bir şekilde farklılaşır. Her biri inanılırlığın
membaını farklı bir yerde bulur ve böylece her biri, gelişmek için, ideal olarak hükümetle
tamamen farklı bir ilişkisi olduğu görüntüsüne ihtiyaç duyar. Milletlerarası yayıncılar
hükümetle editoryal bir irtibat olduğu intibaının inandırıcılığa ters düştüğünü bilirler; Kültürel
organizasyonlar devletin resmî bir şubesinin hiçbir inandırıcılığa sahip olmadığı yerlerde
inkişaf edebilirler.
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Uygulamalar
Türkiye’nin uyguladığı kamu diplomasisi tekniklerini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1. ABD’nin uyguladığı kamu diplomasisi tekniklerini ve yöntemlerini örneklerle açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde başarılı kamu diplomasisi uygulamalarını hayata geçirebilmek için gerekli olan
teknik ve yöntemler anlatılmış, bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlara işaret edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Dış politikanın genel durumunun açıklanması kamu diplomasisinin hangi boyutuna
girer?
a) Stratejik boyutu
b) Günlük iletişim boyutu
c) Sosyal boyutu
d) Taktiksel boyutu
e) Siyasal boyutu
2. Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi tekniklerinden biri değildir?
a) Dinleme
b) Müdafa
c) Kültürel diplomasi
d) Mübadele diplomasisi
e) Teknik diplomasi
3. Uluslar arası çevreyi yönetmeye yönelik kamu diplomasisi aşağıdakilerden hangisinin
kapsamına girer?
a) Kültürel diplomasi
b) Mübadele diplomasisi
c) Milletler arası yayıncılık
d) Stratejik iletişim
e) Propaganda
4.Kamu diplomasisinin günlük iletişim boyutunu açıklayınız.
5. Kamu diplomasisinin stratejik iletişim boyutunu araştırınız.
6.Kültürel diplomasinin kapsamını anlatınız.
141

7.Kamu diplomasisinin psikolojik mücadele boyutunu araştırınız.
8.Kamu diplomasisinde dinlemenin neden önemli olduğunu açıklayınız.
9.Uluslararası yayıncılığın dış kamuoyunu ikna etmedeki gücünü tartışınız.
10. TRT Word yayınlarını Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetleri kapsamında
değerlendiriniz.

CEVAPLAR:
1.B

2.E

3.C
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KURULUŞLARININ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.KAMU DİPLOMASİSİ ÇALIŞMALARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ
ROLÜ
7.1.Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
7.2.Kamu diplomasisi çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşları
7.3.Değerlendirme ve Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kamu diplomasisinde sivil toplum örgütlerinin öne çıkmasına neden olan unsur
nedir?
2. Kamu diplomasisi devlet eliyle yapıldığında başka ülkelerin kamuoyları tarafından
nasıl algılanmaktadır?
3. Gelişmiş demokrasilerde sivil toplumun önemini Fransa üzerinden inceleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu diplomasisi

Sivil toplumun demokratik

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Sivil toplum kuruluşlarında aktif rol

çalışmalarında sivil

değerler açısından

alarak teorik bilginin uygulamaya

toplum kuruluşlarının

öneminin kavranması

geçirilmesi

Konu

Kazanım

rolü
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Anahtar Kavramlar
•

Sivil toplum kuruluşları
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Giriş
Kamu diplomasisi devlet eliyle yürütülen bir faaliyet alanı değildir. Devlet eliyle yapılan tüm
iletişim faaliyetleri hedef kitleler tarafından “propaganda” olarak algılanmakta ve etkisi
azalmaktadır. Bu nedenle kamu diplomasisi uygulamalarının büyük bölümü mutlaka sivil
toplum örgütleri aracılığıyla yapılmalıdır. Ancak bu şekilde etkili sonuçlar almak mümkün
olabilecektir.
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7.Kamu Diplomasisi Çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Terim olarak “sivil toplum” günümüzde, toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını
ifade etmektedir. Dolayısıyla, toplumda görülen demokratik yapıyı, devletin kurumlarının
dışında, toplumun kendi kendini yönlendirmesi anlamını taşımaktadır. 107 Örgütlü dernek,
girişim, ajans ve sivil toplum kuruluşunu temsil eden sivil toplum kavramı, demokrasi, insan
hakları ve hukuk devleti kavramlarının öne çıkmasıyla birlikte başta Avrupa Birliği olmak
üzere tüm sanayileşmiş toplumların ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Sivil toplum kavramı sivil toplumun üyeleri olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) da
tanımlanmasını beraberinde getirmektedir. Günümüzde STK’lar toplumsal ve siyasal yaşamda
önemli bir rol oynamakta ve demokratik bir sistem için vazgeçilmez bir konumda
bulunmaktadır. Ancak sivil toplumun temel aktörleri olan bu kuruluşlar hakkında literatürde
ortak bir tanım yapılmamıştır 108.
Genel olarak STK, yurttaşların ortak bakış, ortak çıkar, ortak duyarlılık, ortak talep gibi
temeller üzerinde gönüllü olarak bir araya gelmesi olarak tanımlanmaktadır 109. Bu kuruluşlar
devletin hukuki, ticari, idari ve kültürel organlarının dışındaki alanda meydana getirdikleri
dernek, vakıf, sivil girişim, platform, ilişki ağı ve benzerlerinden oluşan yapıları ve
etkinlikleri kapsamaktadır 110. Sivil toplum kuruluşları aynı zamanda üçüncü sektör ya da
İngilizce ifadesiyle Non-Govermental Organizations (NGO) olarak da adlandırılmaktadır.
Katılımcı demokratik yapı ve çoğulcu bir toplumun oluşmasına katkıda bulunan sivil toplum
kuruluşları, bugün modern toplumların en etkin siyasi baskı ve toplumsal değişim aktörleri
arasında bulunmakta ve ülkelerinin kamu diplomasisi faaliyetlerinde yer almaktadırlar.
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S. Hayri BOLAY, “Sivil Toplum ve Manası”, Yeni Türkiye Dergisi, Sivil Toplum

Özel Sayısı, Sayı 18, Ankara, 1997, s. 7-8
108

109

Fatih DUMAN, Sivil Toplum, Siyaset, Lotus Yayınevi, İstanbul, Eylül 2003, s. 365
Aydın UĞUR,“Yeni Demokrasinin Yeni Aktörleri:STK’lar”, Der. Tacisel Ulaş

,İstanbul, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayın Dizisi 10, 1998
110

Fatih DUMAN, op.cit., s. 365
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7.1.Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi

Sivil toplum, gönüllü, kendi kendini oluşturan, kendi desteklerine sahip, devletten bağımsız,
özel alan ile devlet arasında aracı niteliğindeki örgütlü sosyal yapısı ile hem devlet iktidarını
sınırlayıcı, hem de o iktidarı hukuka dayandığı sürece meşrulaştırıcı bir güçtür. Sivil
toplumun devlet dışı bir alan olduğu bugün tartışmasız kabul edilmektedir. Ancak bu devletsivil toplum kavram çiftinin zıtlığı biçiminde düşünülmemelidir. Sivil toplum devlete karşı
değildir, fakat onun alanı dışındadır. Sivil toplum devletten tamamen kopamaz, zira devlet
gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse de vatandaşların özgürlüklerini güvence altına
almaktadır.
Halkın kendisini ilgilendiren konularda söz sahibi olduğu ve kararların alınma sürecine
katıldığı günümüz katılımcı demokrasilerinde sivil toplumun önemi hızla artmıştır.
Demokrasilerde

STK’lardan

beklenmektedir.

Nitekim

vatandaş

STK’lar

ile

devlet

vatandaşların

arasında

köprü

düşüncelerinin

rolü

oynaması

devlete,

devletin

politikalarının vatandaşa aktarımını sağlamaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşlarının temel amacı, baskı mekanizması yoluyla üyelerinin çıkarlarını,
haklarını ve menfaatlerini korumak, daha geniş bir siyasal platformda bu menfaatlerin
savunulmasını sağlamaktır. Etkin bir sivil toplum sayesinde bireyler sadece seçimlerde oy
veren tekil seçmen kimliğinden sıyrılıp sivil toplumun örgütlü bir üyesi haline gelecektir.
Yani STK’lar bireyi daha duyarlı hale getirme, kamusal alana yönelik sorumluluk bilinci
aşılama ve aktif kılma işlevine de sahiptir. En önemlisi de STK’lar vatandaşlık kültürünün
kazanılmasında etkili olmaktadırlar.
Batıda sosyal devletin uzun dönemde bütün vaatlerini yerine getiremeyeceği, devletin kimi
hizmet alanlarından geri çekilmesi durumunda da kamusal hizmetlerin aksayacağı ve sistemin
meşruiyetinin yara alacağı zamanla genel kanı haline gelmiştir. Dolayısıyla kamusal alanda
sosyal devlet ve siyasi partilerin boşalttığı alanı doldurmak gibi bir zorunluluk ortaya
çıkmıştır. Bu zorunluluk batı toplumlarında sivil toplum kuruluşlarına önem verilmesini
sağlamış ve bunlara karşı yönelen dikkati çoğaltmıştır. Bu gelişmeler neticesinde özellikle
1970’lerden sonra sivil toplum kuruluşlarının sayıları, çalışma alanları ve işlevleri hızla
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yayılmış ve genişlemiş, sivil toplum kuruluşlarına verilen önem artmıştır 111. Sivil Toplum
Örgütlerinin sayısı 1990’larda 6000’den yaklaşık 26000’e çıkmıştır ve bu rakam sadece resmi
organizasyonları gösterdiği için gerçek sayıyı tam olarak yansıtmamaktadır 112.
Sivil toplum, Türkiye açısından yeni bir olgudur. Kavram 80’li yıllarda küreselleşmenin
etkisiyle ve uluslar arası gelişmelere paralel olarak tartışılmaya başlanmıştır. 1980 yılındaki
askeri darbenin ardından durma noktasına gelen sivil toplum kuruluşlarının gelişimi 1985
sonrası dönemde hızlanmıştır 113. Özellikle, insan hakları, demokrasi, çevre gibi konularda
örgütlenmeler başlamıştır.
Ancak STK’ların varlığı ve etkisi bilhassa Türkiye’nin AB üyelik sürecinde görünür olmaya
başlamıştır. Sivil toplum, Sosyal Avrupa’nın inşasında ve Avrupa bütünleşmesinde önemli bir
yere sahiptir. Avrupa Birliği anlayışına göre STK’lar, örgütlenmiş vatandaşların, yaşadıkları
ülkenin toplumsal ve ekonomik yönden kalkınmasında etkili olan, sivil toplum düzenine
doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin oluşturulması ve sürdürülmesi açısından
büyük öneme sahip kuruluşlardır 114.
Avrupa Birliği’ne göre STK kapsamına, sendikalar ve konfederasyonlar, yerel birlik ve
kooperatifler, ticaret birlikleri, işveren kuruluşları, profesyonel federasyonlar, hizmet ve
üretim birlikleri, yerel yönetimlerin bir araya gelerek kurdukları örgütler, politik ilgi grupları,
dinsel ilgi grupları ve öğrenci birlikleri girmektedir 115.
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John CLARK, Kalkınmanın Demokratikleşmesinde Gönüllü Kuruluşların Rolü,

Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Ankara,1996, s. 47
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Joesph NYE, Yumuşak Güç, Elips Kitap, Ankara, 2005, s. 93
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Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşları-Devlet ilişkisi açısından önemli
hususları şu şekilde sıralamak mümkündür 116; bir sivil toplum kuruluşu kurmak kolay ve ucuz
olmalıdır, kuruluşun çalışmaya başlaması karmaşık süreçler gerektirmemelidir; Avrupa Birliği
ülkelerinde sivil toplum kuruluşları vergiden muaftır; Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Sivil
Toplum Kuruluşları’nın kapatılması çok nadir karşılaşılan bir durumdur.
Ayrıca aday ülkelerde, AB’ye üyeliğin önkoşulunu oluşturan Kopenhag Kriterlerine uyum
çerçevesinde sivil toplumun gelişmesine büyük önem verilmektedir, çünkü sivil toplumun
çeşitliliği ve dinamikliği sağlıklı bir çoğulcu demokrasinin göstergesi kabul edilmektedir.
Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne giriş çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, insan hakları,
temel hak ve hürriyetler konusunda çalışmalar önem kazanmaya başlamıştır. Bu süreçte, sivil
toplum kuruluşları ile ilgili yasalar konusunda da devletin etkinliğini azaltıcı ve özgürlükleri
arttırıcı düzenlemelerin önemli bir kısmı hazırlanan uyum yasaları ile düzenlenmiştir. Bu
sebeple Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde sivil toplum kuruluşları önemli görevler
üstlenebilecek duruma gelmişlerdir.
Türkiye’nin katılım yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin Komisyonun Ekim 2004 tarihli
Tavsiye Metninde, üye devletler ve Türkiye arasında endişe ve algılamaların samimi ve açık
bir şekilde tartışılabileceği bir diyaloğun geliştirilmesi önerilmiş ve AB tarafından
kolaylaştırılacak bu diyalogda sivil toplumun en önemli rolü üstlenmesi gerektiği
belirtilmiştir117. Bu diyalog ile karşılıklı bilgilenmenin geliştirilmesi ve her iki tarafta topluma
ve siyasi konulara ilişkin algılamalar hakkında tartışma yapılmasını teşvik etme
amaçlanmıştır.
2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum
diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir Strateji
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Nial LEONARD, STK-Devlet İlişkilerine Dünyadan Bakış: Avrupa Birliği, Devlet
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belirlemiştir 118. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı pekiştirmek ve
böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi
anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik
sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca Avrupa Birliği tarafından sivil toplumun ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla
“Sivil Toplum Geliştirme Programı”, “Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa İnisiyatifi”,
“Sokrates”, “Gençlik” ve “Leonardo Vinci” programları hazırlanmıştır. Bunun yanında
akademik alanda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen “Jean
Monnet” Burs programı, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan“üniversite eğitiminde Avrupa entegrasyonu” programı karşılıklı diyaloğun ve sivil
toplumun gelişimi için hazırlanmış programlardır 119.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından diyalog kurma çabalarına mali destek sağlamak
için yürütülen ve AB tarafından fon sağlanan yaklaşık 20 Milyon Avro bütçeli “AB ve
Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi” halen farklı 119 Sivil
Toplum

Kuruluşu

tarafından

uygulanmakta

olan

çeşitli

diyalog

etkinliklerini

desteklemektedir 120.

7.2.Kamu Diplomasisi Çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşları

Uluslararası arenada devlet dışı aktörlerin rolünün gitgide artmasına bağlı olarak Sivil Toplum
Kuruluşları ulusal sınırların ötesine geçmeye başlamıştır. Bu nedenle de kamu diplomasisi
çalışmalarında devletlerin en önemli partnerleri haline gelmişlerdir. Zira Sivil Toplum
Kuruluşları, iletişimin artmasıyla geleneksel devlet anlayışının değiştiği, sınırların ortadan
kalktığı günümüzde, devletlerin ulaşamadığı noktalara ve devletlerin nüfuz edemediği
sahalara ulaşmakta ve etkinlik göstermektedirler. Türkiye de, uluslararası sahada gerçekleşen
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Kuruluşları ve Demokratikleşme Sürecindeki Misyonları”, Selçuk Üniversitesi Karaman İİİBF Dergisi, No 10,
Haziran 2006

119

120

Deren Doğan YAVUZ, “Sivil Toplum AB-Türkiye İlişkilerine Katkı Sağlıyor” Bkz.

www.bursa.bel.tr/files/CSD%20makale.pdf (erişim 31 Mart 2010)
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bu değişimden nasibini almakta ve bu süreç içinde ilerledikçe hükümet dışı örgütler daha çok
inisiyatif geliştirmekte, daha çok dış politikaya etki etme kabiliyeti elde etmektedir.
AB sürecinde, Türk halkının AB uygulamalarını ve bunları kendi hayatlarına adapte etmeyi
öğrenmeye ihtiyaç duyduğu gibi AB halkının da geleceğin üye halkı Türkleri daha iyi
tanımaya ihtiyacı vardır. Bu karşılıklı birbirini tanıma sürecinin sadece hükümetler eli ile
yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle STK’ların Birlik hakkında halkı bilinçlendirme
faaliyetlerinde bulunmaları önemlidir. Ayrıca işçi ve işveren sendikalarının diğer ülke
sendikaları ile işbirliği içerisinde olması ve yapılan reformların ve üyelik amaçlı çalışmaların
muhataplara aktarılması Türkiye’nin üyeliğine olan desteğin artmasını sağlayacaktır.
Bu süreçte STK’ların rolü elbette sadece ülke içindeki hazırlıklar ile sınırlı değildir.
Türkiye’nin üyeliği onay aşamasına geldiğinde AB kamuoyu son derece etkili olacaktır.
Dolayısıyla, AB ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren STK’ların, AB’deki muadilleri ile
birlikte, ortak projeler üretme ve lobi çalışmaları yapma gibi roller de üstlenmeleri
gerekmektedir.
AB-Türkiye bütünleşmesinde, Türkiye’nin Sivil Toplum Kuruluşlarının Avrupa’dakiler ile
birebir ilişkilerini geliştirmesi ve lobi alanını genişletmesi gerekmektedir. Sivil toplum
kuruluşlarının amacı sadece belli konuların ortaya konulması ve bunların kamuoyuna
duyurulmasından ibaret olmamalıdır. Farklı STK’lar arasında somut işbirlikleri ve ağlar
kurmak ve bunları aktif tutabilmek, uluslararası ağlara dahil olmak ve ortaklıklar kurmak
etkin bir kamu diplomasisi için son derece önemlidir. Bu tür çalışmalar Türkiye’de bu tür
kurumların varlığının ve yaptıkları çalışmaların görünürlüğü açısından da önem taşımaktadır.
Özellikle Avrupa kamuoyu nezdinde kamu diplomasisi çalışmalarına büyük destek veren
kuruluşların başında TÜSİAD gelmektedir. TÜSİAD özel sektörü korumak, iş dünyasını bir
sosyal sınıf içinde birleştirmek amacıyla 1971 yılında kurulmuştur. Fuat Keyman, 1980'lerden
sonra TÜSİAD'ın hareket tarzına bakıldığında, derneğin sadece bir ekonomik baskı grubu
olarak islemediğini, aynı zamanda kendini bir STK olarak da tanımladığını belirtmektedir 121.
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TÜSİAD, Brüksel’de lobi faaliyetlerinde bulunarak 1999 Helsinki Zirvesi’nin sonunda
Türkiye’nin aday statüsü kazanmasına katkıda bulunmuştur122. Ayrıca son yıllarda lobi
faaliyetlerine hızla devam eden TÜSİAD, “www.euractive.com” adlı web sitesinde
Türkiye’nin genişleme dosyasını oluşturmuştur. Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra
gazeteler, televizyon ve radyolar aracılığıyla Avrupa halkına ulaşmaya çalışan TÜSİAD, AB
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarıyla ilişkiler kurmaktadır.
TÜSİAD Yönetim Kurulu başkanı Ömer Sabancı, Avrupalı siyasilerle iyi diyalog kurmanın
yeterli olmadığını, Avrupa toplumlarına Türkiye’nin doğru anlatılması gerektiğini
vurgulamakta; bu sebeple Türkiye tarafından toplu, organize bir hareketle tanıtım stratejisi
oluşturulması gerektiğini belirtmektedir 123.
TÜSİAD’ın ekonomik diplomasi ve uzmanlık etkinliklerinin önemli bir boyutunu UNICE
(Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) çalışmaları oluşturmaktadır.
TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu olan UNICE’nin karar, danışma ve
uzmanlık birimlerinin toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda görüşlerini ileten
TÜSİAD, hazırlanan belgelere katkıda bulunmaktadır. UNICE de yayınladığı görüş
belgelerinde Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek vermektedir 124. Ayrıca Görüş, Konjonktür,
Bülten adlarıyla Türkçe, Private View ve Newsletter gibi İngilizce süreli yayınları ile
TÜSİAD, Türkiye’deki ve Avrupa’daki sivil toplumun Türkiye’nin üyeliği hakkında
bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır 125.
AB nezdindeki kamu diplomasisi çalışmalarında öne çıkan bir diğer kurum İktisadi Kalkınma
Vakfı’dır (IKV). Kurulduğu 1965 yılından bu yana AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında
uzman bir kuruluş ve bilgi merkezi olarak hizmet veren İKV, AB’ye uyum sürecinde Türk
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özel sektörünü ve kamuoyunu bilgilendirmeye, ayrıca kurum ve kuruluşlar arasındaki
işbirliğini güçlendirmeye yönelik projeler gerçekleştirmektedir 126.
Haziran 2002’de İKV tarafından “Avrupa Hareketi 2002” isimli büyük bir platform kurulmuş;
böylece ilk aşamada 175’ten fazla STK’nın aynı çatı altında toplanarak Türkiye’nin AB’ye
üyeliği konusunda destek vermeleri ve ortak tavır sergilemeleri sağlanmıştır 127.
Sivil toplum kuruluşların önemi, siyasal iletişimin en önemli yolarından biri olan lobicilik
alanında da öne çıkmaktadır. Karar verme süreçlerini etkileme ve yönlendirme stratejisi
olarak yorumlanabilecek olan lobicilik özellikle AB üyelik sürecinde büyük önem
kazanmıştır.
AB’de lobicilik bağlamında, 1958 yılında kurulmuş olan ve 43 Avrupa ülkesinden, 1500
odayı, 18 milyon şirketi ve 150 milyon istihdamın temsilcisi olan Eurochambre öne
çıkmaktadır ve kurduğu bu şebeke ile de Avrupa’nın en büyük “çok uluslu” iş ağı
konumundadır 128. Brüksel’de merkez bürosu olan Eurochambres, Avrupa Komisyonu’na olan
yakınlığı ile üyelerinin menfaatlerinin ve seslerinin Avrupa Kurumları’ndaki karar alıcılara
duyurulması açısından oldukça önemlidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İktisadi Kalkınma Vakfı, Eurochambres’da
1984 yılından bu yana temsil edilmektedir. Odaların ortak yararlarının Avrupa Birliği
organları nezdinde savunulması açısından giderek önemi artan bu organizasyonda,
Türkiye’nin de yer alıyor olması onun için bir artıdır.
TOBB günümüzde 1 milyon 200 bin üyesi ile Türk özel sektörünün en büyük ve tek yasal
temsilcisidir ve Türkiye’deki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. 175 ticaret ve
sanayi odası, 110 ticaret borsası, 11 sanayi odası ile 2 deniz ticaret odası ile faaliyet
göstermektedir 129.
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Oda ve Borsaların görevi, “...üyelerine verdikleri belgeler, hizmetler ve enformasyon
görevleri şeklindeki doğrudan hizmetler; raporlar, bilgiler, belgeler kapsamında ilgili
mercilere iletilen sorunlar, toplantılar, seminerler, sergiler, fuarlar yoluyla yürütülen
bilgilendirme, tanıtma ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri, mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi
ve yönlendirilmesine yönelik örf adet tespitleri, uyulması zorunlu kararlar, hakemlikler gibi
hizmetler” 130 olarak özetlenmektedir. TOBB'un Brüksel'de bir ofisi ve daimi temsilciliği
bulunmaktadır. Bu ofis vasıtasıyla karar alıcılar ile birebir temas halinde bulunmak
amaçlanmaktadır.
2000 yılından bu yana TÜSİAD da lobi faaliyetlerini özellikle Brüksel’de arttırmıştır. 2000 ile
2002 yılları arasında tüm AB ülkelerine birden fazla ziyaret düzenlenmiş; bu ülkelerde devlet
adamları, STK’lar ile irtibat kurulmuştur. Ayrıca Kopenhag Zirve’sinden önce Brüksel’de
Türk SIAD Platformunu gerçekleştirerek iş dünyasının AB’ye olan inancını ve desteğini
Avrupa’ya duyurmayı amaçlamıştır 131.
İKV de AB üyelik sürecinde, başta müzakere sürecine hazırlık olmak üzere Avrupa Birliği ve
Türkiye-AB

ilişkilerinin

gündemini

oluşturan

konular

çerçevesinde

kamuoyunu

bilgilendirmeye, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının sürece en aktif şekilde katılımını
sağlamaya ve dış tanıtıma yönelmiştir.
İKV, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra yabancı STK ve medya
temsilcilerine Türkiye’nin AB uyum sürecindeki çalışmalarını içeren düzenli bilgi akışını
sağlamakta, üye ülkelerde düzenlenen toplantılara destek vermekte, konuşmacı olarak
katılmakta, AB kurumları ve üye ülkelerin yetkilileri ile medya mensuplarını Türkiye’ye
davet ederek lobi çalışmaları yapmaktadır.
Küreselleşen dünyada dış politikayı bütünüyle ilgili devlet kurumlarının denetimi altında bir
alan olarak algılamak şüphesiz yanıltıcı olacaktır. Gelişen iletişim teknolojilerinden
yararlanarak kurdukları ağlar aracılığıyla uluslararası ilişkilerde görünür olmaya başlayan
STK’lar, tabi oldukları ülkenin tanıtımında da önemli rol oynamaktadırlar. Yabancı STK’lar
ve yabancı kamuoyları ile işbirliği halinde olan ve dolayısıyla da o yabancı toplumların
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hassasiyetlerini, eğilimlerini ve düşüncelerini gören ve ölçen Türk Sivil Toplum Kuruluşları,
hükümeti dış politika yaparken yalnızca kendi toplumunun tercihlerini değil, ilişkide oldukları
devletlerin toplumlarının duyarlılıklarını da dikkate almaya teşvik edecektir.
STK’lar değişen konular ve sorunlar nedeniyle sürekli değişen yapılar olduğundan hiçbir
geleneksel siyasal yapı onların sahip olduğu esnekliği ve bilgi edinme çabukluğunu elde
edememektedir. Bu nedenle geleneksel siyasi yapılar mutlaka STK’larla diyalog kurmak veya
işbirliğine girmek ihtiyacı duymaktadır.
Daha önce belirtildiği gibi kamu diplomasisinin en önemli dayanaklarından biri olan ekonomi
alanında TUSIAD ve TOBB etkin çalışmalarda bulunmaktadırlar. Zira tanınan markalara,
yabancı ülkelerde istihdam olanağı sağlayan büyük şirketlere sahip olmak, etkin bir kamu
diplomasisi yürütülmesini de kolaylaştırmaktadır. Ekonomi dışında kamu diplomasisinin
diğer bir dayanağı şüphesiz kültürdür. İnsanların birbirleriyle olan iletişimi geliştikçe
kültürlerarası alışveriş de artmakta, bu da farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımasını
zorunlu kılmaktadır. Dünyaya kendi ülkesini anlatma amacı taşıyan kamu diplomasisi için
kültürel öğeler paha biçilmez kaynaklardır, çünkü bir ulusun yaşayan kültürel imajını
yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ve Uluslararası Kültürel
Değişim Programları Burs Vakfı (ICEP) gibi Sivil Toplum Kuruluşları önem kazanmaktadır.
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 1982 yılında ülkemizin yurt dışında arkeolojik, ekonomik,
sosyal, kültürel ve turistik değer ve varlıklarını tanıtmak amacıyla kurulmuş bir Vakıftır.
Bugüne kadar 30’u aşkın ülkede Türkiye’yi tanıtma çalışmalarında bulunan TÜTAV’ın yurt
dışı faaliyetleri genellikle toplantılar, konferanslar kültürel ve sanatsal etkinlikleri
kapsamaktadır 132. TÜTAV'ın "Geçmişten günümüze Türkler ve Türkiye" adlı yapıtı Türkler
hakkında yazılmış en iyi eserlerden biri kabul edilmektedir 133.
"Türkiye'yi, Türk toplumunu, tarihini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye hakkında yabancı
ülkelerde olumlu bir kamuoyu oluşturmak amacıyla yabancı orta ve yüksek öğrenim
gençliğini Türkiye'ye davet etmek, Yüksek öğrenim Türk gençlerinin, kendi tarihi ve
kültürel mirasını daha iyi tanımalarını sağlamak …” amacıyla kurulmuş olan ICEP, bugüne
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değin 5,000'i aşkın sayıda Türk gencini yurtdışına göndermiştir 134. Aynı şekilde 1000'i aşkın
yabancı genci de kültürel değişim programları çerçevesinde Türkiye'de misafir etmiş, Türk
tarihini, kültürünü ve insanını yurtdışında tanıtmak üzere önemli projelere imza atmıştır 135.
Günümüzde politik alanda bir ülkenin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerin başında
bölgesel kalkınma ve yoksullukla veya doğal afetlerle mücadele kapsamında yapılan
yardımlar gelmektedir. Bu konuda Japonya örneği üzerinde durulması gerekmektedir. 1990’li
yıllardan itibaren oluşmaya başlayan Japon yardım politikası, 1997 yılında “Visible Japanese
Aid” adını almıştır. Ülkeye olumlu bir imaj kazandıracak olan bu politikanın uygulanmasında
STK’lar ile etkin bir işbirliği gerçekleştirilmiş ve Japon Dışişleri Bakanlığı STK’ları en
önemli partnerler olarak ön plana çıkarmıştır. Böylece STK’ların ülke dışına yardım götürme
tecrübelerinden yararlanılmaya ve Japon hükümetinin yardım edilen ülkenin iç işlerine
karışma amacında olmadığı vurgulanmaya çalışılmıştır 136. Dolayısıyla Türk Kızılay Derneği
ve İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşların çalışmaları Türkiye’nin bu alandaki hassasiyetini ve
sorumluluğunu gösterirken yabancı kamuoyları nezdinde olumlu bir intiba yaratacaktır.
Tüm diğer ülkeler gibi Türkiye de STK’ların kamu diplomasisi çalışmalarındaki öneminin
farkına varmıştır. Nitekim kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik
iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, bir Başbakan Başmüşavirinin
sorumluluğunda

"Kamu

Diplomasisi

Koordinatörlüğü"nün

oluşturulması

kararlaştırılmıştır 137. Böylece tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sahip oldukları personel,
mali kaynaklar, yurt dışı teşkilatları ve teknik ve bilimsel kapasiteleriyle "Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü"nün faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olması hedeflenmiştir.
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Ayrıca şüphesiz yurtdışı merkezli Türk STK’lar da bu süreçte önemli rol oynayacaktır. Zira
kuruldukları ülkenin kamuoyunu iyi tanımaları, hassasiyetleri ve görüşleri iyi bilmeleri
nedeniyle öncelikli olarak yürütülmesi gereken kamu diplomasisi çalışmaları hakkında
hükümetlere

tavsiyelerde

bulunabilecek

ve

bu

çalışmaların

uygulanmasına

katkı

sağlayabilecek olanlar bu kuruluşlardır.
Örneğin, Merkezi AB’nin en önemli şehirlerinden Strazburg’da bulunan Cojep International,
50 ülkeden Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği halinde olan; demokrasi, insan hakları,
hukuk, adalet ve barış alanlarında çalışan, BM ECOSOC ve Avrupa Konseyi katılımcı statüsü
elde etmiş ve UNESCO üyesi bir Türk organizasyonudur 138.
Çok kültürlülük, Birlikte Yaşama, Barış, İnsan Hakları ve benzeri alanlarda çalışan bir
kuruluş olarak Cojep International, her yıl düzenlediği “Birlikte Yaşama Buluşmaları”,
“Yurttaşlık Kampanyaları” “Gençlik Buluşmaları” gibi uluslararası organizasyonlarla çeşitli
ülke ve kültürlerden insanların bir araya gelmesi ve karşılıklı anlayış içinde farklılıkların
kabul edilmesiyle ortak insani değerler olan ekonomik refah, demokratik haklar, insan
haklarının ulusal ve uluslararası düzlemde gelişmesine katkı sağlamaya çalışmaktadır139.
Şüphesiz bu çalışmalar Türkiye’nin bu değerlere verdiği önemi de temsil etmekte ve
Türkiye’nin yurtdışındaki olumlu imajına katkı sağlamaktadır.
Cojep Başkanı Ali Gedikoğlu, “Sivil toplum örgütleri elde edilen siyasi ve diplomatik
başarıların toplumsallaşmasına ve kültür olarak yaşanır hale gelmesine öncülük edecektir.
Siyasi başarıların yukarılarda bir yerlerde kalmasını ve belki de yitmesini önleyerek tabana
indirecektir” demekte ve eklemektedir: “Türkiye'nin, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve
Avrupa’da iyi tanınmak kültürel ve ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için bu bölgelerdeki
yurttaşlarının ve soydaşlarının potansiyeline ihtiyacı vardır. Bu potansiyelden faydalanmak
için belirli adımlar atılmalıdır: Tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan ve yine tüm tarafların
katılımı esas olan uzun soluklu bir politika belirlenmelidir. Modern dünyanın ihtiyaçlarına
uygun olarak yeni organizasyonların kurulmasını teşvik etmeli ve desteklemelidir. Bu
çerçevede güçlü fonlar oluşturulmalıdır. Fonlar açık, şeffaf ve sürekli olmalıdır. Dış
temsilcilikler ile sivil toplum örgütlerinin işbirlikleri arttırılmalıdır. Büyük sermaye
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sahiplerinin sponsor olmaları teşvik edilmeli ve sponsor firmalar devlet tarafından
ödüllendirilmelidir.” 140
Uluslararası bağlantıları, ikili ilişkileri çok güçlü ve uluslararası kuruluşlarda önemli statüye
sahip olan bu organizasyon, UNESCO, BM ECOSOC, Avrupa Konseyi üyesidir. İlgili
kuruluşlarda gençlik, yurttaşlık, insan hakları, ırkçılık ve ayrımcılık komisyonlarına da üyedir.
Ayrıca, AGIT, İKÖ ve AB Komisyonu ve parlamenterleriyle çalışmaktadır. Bu şekilde güçlü
bağlantılara ve yabancı kurumların yanı sıra yabancı kamuoylarını etkileme gücüne sahip
STK’lar Türkiye’nin yeni yeni üzerine eğildiği kamu diplomasisi alanında şüphesiz önemli rol
oynayacaktır.

7.3.Değerlendirme ve Sonuç

Sivil toplum örgütleri, ülke yönetimindeki sorumlulukların halka paylaşım aracıdır. Örgütlü
ve etkin bir sivil toplum, günümüz gelişmiş demokrasilerinin vazgeçilmez unsurudur. Böyle
bir anlayış içinde Avrupa Birliği sivil toplumu, vazgeçilmez bir toplum kesimi ve sektör kabul
etmektedir. Türkiye’deki STK’lar, sivil toplumun dünyadaki gelişim sürecinden etkilenmiştir,
ancak taşıdıkları önem özellikle Türkiye için tarihsel bir aşama olan AB’ye üyelik sürecinde
ortaya çıkmıştır.
STK’ların en önemli rolü, ulusal alanda ülkenin toplumsal ve ekonomik sorunlarına dikkat
çekerek, bunların çözümü, farklı düşüncelere saygı çerçevesinde ülkenin demokratikleşmesi
yolunda çaba harcamak; uluslararası alanda ise uluslararası ve uluslarüstü kurumlarla
ilişkilerin derinleştirilmesine, ülkenin tanıtımına ve olumlu imajına katkıda bulunmak
olmalıdır. Kısaca STK’lar devletin vesayeti altında olmadan kendi yapılanmaları ve
faaliyetleri

hakkında

kendileri

karar

verebilmeli,

devlet

politikasının

gidişatını

etkileyebilmelidir. Örneğin, Avrupa toplumunun sivil kesimi gerek kendi başlarına, gerekse
de temsil edildikleri platformlar içinde kamusal alanı paylaştıkları resmi topluma karşı önemli
mevziler kazanmışlardır. Bu kapsamda hemen her resmi kararda görüş alınması zorunlu olan
Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Konseyi ön plana çıkmaktadır. Avrupa ve Türkiye’de
sivil toplum karşılaştırıldığında belki de başlangıçta göze çarpan en büyük farklılık ya da
Türkiye’nin bu alandaki en büyük eksikliği Ekonomik ve Sosyal Konsey şeklinde bir
örgütlenmenin Türkiye’de bulunmayışıdır.
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Ayrıca Türkiye’de sivil topluma, Batı’daki gibi profesyonel bir yaklaşım hakim değildir.
Batılı ülkelerde sivil toplum anlayışı bir sektör haline gelmiştir, Türkiye’de ise konu bazında
yaklaşım ve faaliyet gösterme anlayışı yerine genel yaklaşım hakimdir. Bu nedenle
Türkiye’de sivil toplum, süreklilik arz etmeyen, inişli çıkışlı bir sektör durumundadır.
Batı’da sivil toplum kuruşları için kamu bütçelerinde belirli bir pay ayrılmaktadır. Türkiye’de
ise yurttaşların kendi inisiyatifleri ile oluşturdukları kuruluşların tamamen kendi kendini
finanse etmesi gerektiği şeklinde bir görüş hakimdir. Bu da sivil toplum örgütlerinin
faaliyetlerini ve başarılı olmalarını sınırlamaktadır. Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’de
beklenen düzeyde etkili olamamalarının nedenlerinden biri de, kendi aralarında bir bağın
oluşturulamamış olması ve birlikte ortak çalışmalar yapmamalarıdır. Ancak bu koordinasyon
etkin ve inandırıcı projeler ortaya koyma bağlamında büyük önem taşımaktadır.
Joseph Nye, bazı STK’lara hükümetlerden daha fazla güven duyulduğunu ve dolayısıyla bu
STK’ların yararlı iletişim kanalları olabileceğini belirtmektedir 141. Bu durum kamu
diplomasisinde STK’ların ön plana çıkmasının temel nedenidir. STK’ların yabancı
kamuoyunu bilgilendirme, tabi oldukları ülkenin kültürünü, değerlerini ve vizyonunu aktarma
amaçlı faaliyetleri daha samimi bulunmakta ve daha kolay kabul görmektedir.
Özetle kamu diplomasisi çalışmalarında hükümetlerin en önemli partnerleri STK’lardır. Bu
nedenle çalışmaların daha etkin biçimde sürmesi için hükümetler bu kuruluşları desteklemeli
ve gerekli kolaylıkları sağlamalıdır. Ayrıca yalnızca yurt içindeki STK’lar ile değil yurt
dışındaki STK’lar ile de iletişim halinde olunmalı, ortak projeler üretilmeli, bu kuruluşların
uluslararası bağlantılara sahip olmasına ve uluslararası platformlarda etkin hale gelmesine
destek verilmelidir. Ocak 2010 yılında faaliyete geçen Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bu
çalışmaların gerçekleştirilmesinde itici güç unsuru olmalıdır.
Not: Bu bölüm Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün (www.kamudiplomasisi.org) web sitesinde
yayınlanan Emine Akçadağ imzalı makaleden ilgili kurumun izniyle alınmıştır.
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Uygulamalar
Türkiye’deki kamu diplomasisi alanıyla doğrudan ilişkili 3 farklı sivil toplum kuruluşunun
yapısını ve faaliyetlerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Devletin finanse ettiği ve kamu diplomasisi faaliyeti gerçekleştiren bir sivil toplum
kuruluşunun yabancı kamuoylarında algısı nasıl olabilir?

164

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu diplomasisi, yeni yüzyılın en etkili etkileşim ve ikna araçlarından biri… Aynı şekilde
sivil toplum örgütleri de yeni yüzyılda etkinliğini artıran, devlet dışı yapılanmalar… Bu
bölümde sivil toplum örgütlerinin kamu diplomasisi uygulamalarındaki rolü ele alınmakta,
başarılı olmak için yapılması gerekenler incelenmektedir
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Bölüm Soruları
1. Toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulması aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle tanımlanabilir?
a) Sivil alan
b) İktidar dışılık
c) Sivil toplum
d) Devlet üstü
e) Sine-i millet
2. Sivil toplum kuruluşları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle de anılmaktadır?
a) Üçüncü sektör
b) Sivil siyaset
c) Milli irade
d) Sivil bakış
e) Bağımsız sektör
3. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin gelişmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin
daha çok etkisi olmuştur?
a) AB üyelik süreci
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b) Batılılaşma
c) Sıfır sorun politikası
d) Siyasal istikrar
e) Tek parti iktidarı
4. TİKA’nın faaliyetlerini kamu diplomasisi vizyonu çerçevesinde değerlendiriniz.
5.Yuurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın faaliyetlerini kamu
diplomasisi vizyonu çerçevesinde değerlendiriniz.
6.Kızılay’ın faaliyetlerini kamu diplomasisi vizyonu çerçevesinde değerlendiriniz.
7.AFAD’ın faaliyetlerini kamu diplomasisi vizyonu çerçevesinde değerlendiriniz.
8. Sivil Toplum örgütlerinin kamuoyuna güven vermesi kamu diplomasisi politikalarını
nasıl etkilemektedir?
9.Sivil toplumun daha da güçlenmesi için halka düşen görevler sizce neler olabilir?
Araştırınız.
10. Siz herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye misiniz? Değilseniz, lütfen beceri ve
yetenekleriniz çerçevesinde bir sivil toplum örgütüne üye olarak faaliyetlerine katkı
vermeyi düşününüz.

CEVAPLAR:
1.C

2.A

3.A
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8.KAMU DİPLOMASİSİ VE HALKLA İLİŞKİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.KAMU DİPLOMASİSİ VE HALKLA İLİŞKİLER
8.1.Kamu Diplomasisi ve iletişimin işlevleri
8.2.Kamu diplomasisi ve uluslar arası iletişim
8.3.Kamu diplomasisi ile halkla ilişkilerin yakınlığı
8.4.Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Bağlantısında Kamu Diplomasisi Ağırlıklı
Görüşler ve Çalışmalar
8.5.Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Bağlantısında Halkla İlişkiler Ağırlıklı
Görüşler ve Çalışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Grunig’in halkla ilişkilere yaklaşımını anlatınız.
2. Mark Leonard ve arkadaşlarının geliştirdiği üç boyutlu kamu diplomasisi modelini
açıklayınız.
3. Peisert’in geliştirdiği kamu diplomasisinde kültürel iletişim modelini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu diplomasisi ve

Kamu diplomasisi ve

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Halkla ilişkilerin işlevsel yönünün ve

halkla ilişkiler

halkla ilişkiler

algıları hedefleyen çalışmaların

bağlantısının öğrenilmesi

ülkelerin kamu diplomasisi

Konu

Kazanım

faaliyetleri ile eyleme
dönüştürülmesi ve raporlaştırılması
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Anahtar Kavramlar

•

Halkla İlişkiler
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Giriş
Halkla ilişkiler bakış açısı olmadan etkili ve başarılı bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütmek
mümkün değildir. Her iki kavram da birbirini beslemekte, desteklemekte ve birlikte çalışarak
etkili sonuçlar elde etmektedir.
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8.Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler
8.1.Kamu Diplomasisi ve İletişimin İşlevleri
Kamu diplomasisi ile halkla ilişkiler özünde benzer kalkış noktalarından hareket etmekte, her
ikisi de kamuoylarını/hedef kitleleri ikna etmeyi amaçlamaktadır. Kamu diplomasisi
uygulamalarının birçoğu, halkla ilişkilerin etkili yöntem ve tekniklerini kullanmaktadır. Her
iki alan da sabırla çalışmayı gerektirmekte, uzun vadeli bir planlamayı zorunlu kılmaktadır.
Kamu diplomasisi perspektifinden bakıldığında iletişimin işlevine yönelik iki temel bakış
açısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki iletişimi kontrol ve ikna amaçlı bilgilerin aktarılmasını
sağlayan çizgisel bir süreç olarak gören bakış açısı, diğeri ise iletişimi ilişki kurmak ve uyumu
geliştirme amaçlı toplumsal süreç olarak gören yaklaşımdır 142.
Kamu diplomasisinin halkla ilişkilerle bağlantısı da bu iki yaklaşıma paralel olarak
gelişmiştir.
Uluslararası ilişkilerde son yarım yüzyılda yaşanan değişimler, birbirine entegre olmuş bir
dünya ekonomini, ulus devletlerin tek başına karar alma gücü azalırken hükümet ve hükümet
dışı örgütlerin uluslararası ilişkiler alanında yeni aktörler olarak ortaya çıkmasını, gerek
ekonomik gerekse kültürel alanlarda bireysel ve sosyal etkileşimleri artmasını ve bu
gelişmeler sonucu ortaya çıkan küresel kamu olgusunu doğurmuştur.
Küresel iletişim olanaklarının artması, demokratik kurumların yayılması ve pazar odaklı bir
ekonominin ortaya çıkması dış politika ve iç politikayı birbirine yakınlaşmıştır. Kitlelerin dış
politika kararlarına katılımının artması ve politikanın medyalaşması sonucu uluslararası
ilişkiler, ulusal hükümetlerin ilişkileri ile tanımlanan bir etkinlik alanı olmanın ötesine
taşınmış, uluslar arası bir hal almıştır 143.
Bu gelişmeler diplomasi olgusunu da değiştirmiş, modern diplomasi devletler ve diğer
aktörler arasındaki ilişkilerin yönetimi olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu yeni çok aktörlü
142

Zaharna, Mapping out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives., s.86.

143

Signitzer, Wamser, a.g.e.,s.437
174

yapı kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, küresel diplomasi ve medya diplomasisi gibi
çeşitli kavramlarla tanımlanmıştır. Bazı yazarlara göre bu faaliyetler günümüzdeki diplomasi
olgusunun % 90’nını kapsamaktadır 144.
Genel olarak kamu diplomasisi “insanlarla ilişki” olarak kabul gören, dünyadaki bütün
aktörlerin ortak yaşam ve birbirlerine bağımlılığı sonucu ortaya çıkan bir olgudur 145.
Kamu diplomasisinin özünü yabancı kamularla direkt iletişim oluşturmaktadır. Amaç bu
kamuları etkileyerek hükümetlerin politikalarını etkilemektir. Burada temel varsayım
demokratik dünyada insanların, seçilmiş hükümetleri, kurumları ve yetkilileri etkileme
güçlerinin olduğudur 146.
Zaharna kamu diplomasisin politik bir konu olduğu kadar aynı zamanda bir iletişim olgusu
olduğunu belirtmiştir 147. Ross’a göre kamu diplomasisi uygulamaları iletişim teknolojilerin
çoğalması ve global hareketliliğin artmasıyla değişikliklere uğramıştır. ABD kamu
diplomasisinin global şirketler, yardım organizasyonları ve başka ülkelerde yaşayan yabancı
vatandaşlarla kurulacak ortaklık ve ilişkilerle güçleneceğini öne sürmüştür. Snow ise kamu
diplomasisinin ortak öğrenme ve ortak anlayış üzerine kurulması gerektiğini belirtmiştir148.
8.2.Kamu Diplomasisi ve Uluslar Arası İletişim
Kamu diplomasisinin iletişimle olan yakın ilişkisi, dış politika bağlamında uluslararası
iletişim kavramının kullanımı hususunda da görülmektedir.
Öyle ki kavram kamu diplomasisi, kültürel diplomasi, kültürel ilişkiler, yumuşak güç, siyasal
iletişim, algı yönetimi, propaganda, kültürlerarası diyalog, kültürel diyalog, medeniyetler
diyalogu, kriz yönetimi, medya yönetimi, medya ilişkileri, halkla ilişkiler, kamusal ilişkiler,
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stratejik iletişim, küresel iletişim, stratejik etki, psikolojik harekat, bilgi işlemleri ve medya
operasyonları gibi kavramlarla birlikte kullanılmaktadır 149.
Kamu diplomasisi üzerine yapılan araştırmaların çeşitli kısıtlılıkları vardır. Bunların başında
çoğu çalışmanın tarihsel ve soğuk savaş dönemi ABD deneyimlerini yansıtan nitelikte
oluşudur. Aynı şekilde birçok akademisyen ve uygulamacı kamu diplomasisinin propaganda,
halkla ilişkiler, uluslararası halkla ilişkiler, psikolojik savaş, yumuşak güç, kamusal işler gibi
alanlarla ilişkisi hususunda kafa karışıklıkları yaşamaktadırlar. Kayıtlara 9/11 olarak geçen
2001 yılında ABD’de yaşanan terör saldırılarından sonra kamu diplomasisi üzerine ilgi artmış
ve diplomasinin ve uluslar arası ilişkilerin anahtar kavramlarından biri haline gelmiştir. Kamu
diplomasisi alanındaki yayınların bu tarihinden sonra artmasına rağmen halen kuramsal ve
modellemeye yönelik çalışmaların sayısı hala az sayıdadır 150. Bu azlığa rağmen diplomasi
literatürünün içerisinde kamu diplomasisi konsepti sadece devletlerarası müzakereyle
sınırlandırılamayan daha genel ve ilgi çeken bir alan haline gelmektedir 151.
Başlangıçtan günümüze kadar gelen süreçte kamu diplomasisi teorileri ve uygulamaları genel
olarak Amerika, Kanada ve İngiliz tecrübelerinin etkisi altında gelişmiştir 152. Diğer ülkelerde
görülen kamu diplomasisi teorileri ve uygulamaları bu ülkelerdeki çalışmalardan
esinlenmektedir.
Kamu diplomasisine yönelik tanımlamalar aynı zamanda kavram üzerinde yürütülen
araştırmaların seyrini de belirlemiştir. Bu doğrultuda kavramın amacına, aktörlerine ve
içeriğine yönelik tanımlamalar geliştirilmiştir. Malone(1985), kamu diplomasisini yabancı
halklarla, onların düşüncelerini etkilemek amacıyla kurulan direk iletişim olarak
tanımlamakta ve bu amaçla hükümetlerin etkilenmesinin amaçlandığını belirtmektedir. Tuch
(1990), kamu diplomasisini, hükümetlerin yabancı kamulara doğru, ulusal ideallerine,
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düşüncelerine, değerlerine, kültürüne, kurumlarına, amaçlarına ve politikalarına karşı anlayış
oluşturmaya yönelik iletişim süreci olarak tanımlamıştır. Frederic (1993) ise kavramın
içeriğine yönelik tanımlama getirerek yurt dışında gerçekleştirilen bilgi, eğitim, kültürel
faaliyetler aracılığıyla yabancı ülke vatandaşları üzerinde etki oluşturarak yabancı
hükümetleri etkilemeyi kamu diplomasisi olarak tanımlamıştır 153.
8.3.Kamu Diplomasisi ile Halkla İlişkilerin Yakınlığı
Akademisyenler uluslararası ilişkiler ve iletişim alanındaki değişimlere paralel olarak
kavramın tanımını da güncellemişlerdir. Bazı yazar ve akademisyenler stratejik iletişim ve
kamu diplomasisini birleştirmiş, bazıları ise halkla ilişkiler ile kamu diplomasisi arasında
konsept yakınlığının bulunduğunu belirtmişlerdir 154.
Signitzer ve Coombs (1992) halkla ilişkiler ve kamu diplomasisinin birbirine çok benzediğini,
benzer amaçlarla benzer araçları kullandıklarını iddia etmişlerdir. Araştırmacılar kamu
diplomasisini hükümetlerin, özel grupların ve kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak kamu
davranışlarını ve düşüncelerini etkileyerek başka hükümetlerin dış politika karar alma
süreçlerini etkileme çabası olarak tanımlamışlardır. Bu yeni tanımın, yeni aktörlerin varlığını
tanımakla birlikte kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler farkını ortadan kaldırdığı iddia
edilmiştir 155. Ancak literatürde iki kavramın benzerliklerinin yanı sıra farklılıklarına da
değinen görüşler de bulunmaktadır.
Kamu diplomasisi uzmanları gerek Soğuk savaş dönemi boyunca ABD’nin yabancı kamular
üzerinde yürüttüğü propaganda faaliyetleriyle kavram üzerindeki olumsuz kanıların artması,
gerekse komünizmin yenilmesine yönelik anti-propaganda faaliyetleri oluşturmak adına kamu
diplomasisi faaliyetlerinin propaganda faaliyetlerden farklı olduğuna yönelik görüşler
bildirmişlerdir 156. Benzer sürecin halkla ilişkiler içinde geçerli olduğu söylenebilir. Kavram
başlangıçta özel sektör alanında pazarlamayla, hükümet alanında ise sık sık kitlelerin
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yönlendirilmesi ve biçimlendirilmesine yönelik propaganda amaçlı kullanılmasıyla anılırken
günümüzde birçok akademisyen ve uzman (Grunig, Cultip ve Center, vd.) tarafından karşılıklı
yarar sağlayan, iki yönlü iletişime dayanan dürüst ve sorumlu uygulamalarla kamuyounu
etkilemeye yönelik planlı çabalar olarak tanımlanmaktadır 157.
Halkla ilişkiler, propaganda, tanıtım, promosyon, medya ilişkileri ya da pazarlama desteği
olarak dar ölçekli bir dizi işlev olarak tanımlanmaktan ziyade başta Grunig, Hunt ve diğer
halkla ilişkiler akademisyenleri tarafından daha geniş bir kavram olarak “bir örgütle o örgütü
ilgilendiren kamular arasındaki iletişimin yönetimi” olarak tanımlanmaya başlanmıştır.
Uluslararası ilişkilerin çerçevesi yeniden tanımlanırken, hükümetlerin yanı sıra hükümet dışı
organizasyonlar (NGO), sivil aktörler ve vatandaşlar bu sürece bağımsız aktörler olarak dahil
edilmektedir. Birçok akademisyen hükümet ve diğer aktörleri birbirinden ayırarak
hükümetlerin kamu diplomasisi faaliyetlerini uyguladıklarını, şirketler ve firmaların ise
uluslararası halkla ilişkileri sürdürdüklerini belirtmişlerdir.
Wilcox, Ault ve Agee (1992) uluslararası halkla ilişkileri; şirketlerin, kurumların ya da
hükümetlerin diğer halkların politikalarıyla ortak faydaya dayanan ilişkiler kurma amacıyla
yürüttükleri planlı ve organize çabalar olarak tanımlamışlar 158, ulusal hükümetlerin, lobicilik
ve diğer enformasyon çabalarıyla diğer ulusların politikalarını ve faaliyetlerini etkileme
girişiminde bulunduklarını belirtmişlerdir 159.
Kunzik’e göre ulus devletlerin halkla ilişkileri, yabancı kamulara yönlendirilmiş ikna edici
iletişim sanatı olarak tanımlanmaktadır 160. Wilcox ve Cameron ise kamu diplomasisini
uluslararası hükümet halkla ilişkileri olarak tanımlamışladır 161.
Ülkeler ve hükümetlerin dış ülkelerde olumlu itibar ve imaj ya da dış politika ya da ekonomik
amaçlara ulaşılmasını sağlayan bir algı oluşturmak için uluslararası halkla ilişkilere dahil
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oldukları görüşü kavramın kamu diplomasi amaçlarıyla ilişkisini daha açıklar niteliktedir 162.
Tench ve Yeomans ise kamu diplomasisinin çok farklı içeriklerde kullanılan bir terim
olduğunu belirterek zaman zaman uluslararası halkla ilişkilerin ikinci kişiliği olarak
kullanıldığını vurgulamışlardır 163.
Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin uluslarararası halkla ilişkiler başlığı
altındaki bağlantısını ifade eden Signitzer ve Coombs (1992) ise uluslararası halkla ilişkileri
bir şirketin, kurumun ya da hükümetin diğer uluslardaki kamularıyla karşılıklı yarar sağlayan
planlı ve örgütlü çabalar olarak tanımlandığında; çok uluslu şirketler kadar ulus devletlerin de
halkla ilişkilerin içine girdiğini belirtmişlerdir. 164 Pratkanıs’de halkla ilişkilerin kamu
diplomasisi amaçları için sık sık kullanıldığını dile getirmiş özellikle yabancı kamuların
algısının

değiştirilmesinde

ve

farkındalık

oluşturulmasında

önemli

olduğunu

dile

getirmiştir 165.
Hem kamu diplomasisi hem de uluslararası iletişim etkinlik alanı olan uluslararası ilişkiler
disiplini tarafından üzerinde çokta araştırma yapılmayan, ihmal edilen alanlar arasında
kalmıştır. Yun’un Mitchell’den aktardığı şekliyle bunun temel nedeni uluslararası ilişkilerdeki
mevcut konuların genel olarak savaş, güvenlik, askeri birlikler, politik ekonomi gibi sert
politika konulardan oluşması ve her iki alanında hafif, ikincil ve marjinalize edilmiş konular
olmasından kaynaklanmaktadır. 166
8.4.Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Bağlantısında Kamu Diplomasisi Ağırlıklı
Görüşler ve Çalışmalar
Kamu diplomasisi kavramının diğer disiplinler ve ilişkili kavramlarla bağlantılıların bulmaya
yönelik değişik modelleme çalışmaları yapılmıştır. Modelleme çalışmalarının genel olarak
kaynak, mesaj, yön, alıcı ve yöntem konularına odaklandığı görülmektedir. Bu modelle kamu
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diplomasisi ağılıklı olmakla birlikte kavramın iletişim ve halkla ilişkiler ile ilişkisine atıflar
yapmaktadır. Modern teknoloji ve modern ulus devletlerin ihtiyaçlarına paralel olarak
akademisyenler kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler alanına yönelik iki alanın bağlantısı
üzerinde araştırmalar geliştirmektedirler. Özellikle kamu diplomasisinin ilişkisel ve iletişimsel
boyutlarına başta Cowan, 2008; Jönsson & Hall, 2003; Kelley, 2009; Nye, 2008; Ronfeldt &
Arquilla, 2009; Snow & Taylor, 2009; Zaharna, 2009 gibi akademisyenlerin çalışmalarında
rastlanmaktadır 167.
Uluslararası ilişkilerde kamu diplomasisinin durum, amaç, güç ve zaman olmak üzere dört
farklı boyutu olduğu öne sürülmüştür 168. Bunlardan ilki durum, iletişimin oluştuğu şartlar ve
durumları (savaş-barış) ifade etmiş, iletişim amacı, tek yönlülüğü ya da çift yönlülüğü üzerine
odaklanılırken, güç, arzu edilen amaçların alınmasını ifade ederken, son boyutta iletişimin
zamanı ve uzunluluğu tartışılmıştır.

Genel olarak modeller yukarıda olduğu gibi kamu

diplomasisinin durumu, amacı, yönü, mesajın niteliği, hedef kitlesi, araçları

üzerine

odaklanmaktadır. Szondi, günümüzde halen çoğu ülkenin kamu diplomasisi pratiklerinin
klasik kamu diplomasisi özelliklerini yansıtmasına rağmen, kamu diplomasisi tanımlarını
tarihsel bağlamda değerlendirmiş, kavaramın davranış değişikliğinden algılar boyutuna,
monologtan diyaloğa, iknadan ilişki yönetimine, kamuları yönetmekten, işbirliği konseptine
doğru değiştiğini belirtmiştir 169.
Mark Leonard ve arkadaşları tarafından geliştirilen diğer bir modelde kamu diplomasisinin üç
boyutu üzerinde durulmuştur. Kamu diplomasisinin siyasi-askeri, ekonomik ve sosyo-kültürel
amaçlarına vurgu yapılırken, kamu diplomasisinin reaktif (kısa), proaktif (orta vadeli) ve ilişki
kurma (uzun vadeli) boyutlarına değinilmiş, bu boyutları haber yönetimi, stratejik iletişim ve
ilişki inşa etme boyutları olarak adlandırmışlardır 170. Bu model, anlık ortaya çıkan, kriz
yaratacak haberlere verilebilecek acil cevapları içeren bir süreçten, mesajların ve ilişkilerin
stratejik bir planlamaya tabi tutulduğu, uzun süreli ilişkileri de kapsayan bir süreci temsil eder
şekilde değişmektedir. Her boyutun uygulanmasının farklı bir zaman takvimine göre
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belirlendiğini belirten yazarlar, reaktif haberlerin saatler ve günler içinde, proaktif iletişimin
ve algıların oluşturulmasının haftalar ve aylar alacağı, ilişki kurmanın ise yıllar alacağını ifade
etmişlerdir 171. Bu durumlara örnek veren araştırmacılar Singapur gibi gelişmiş ülkelerde
ekonomik mesajlar, Pakistan gibi ülkelerde politik mesajların, önemli olduğunu
belirtmektedirler 172.

Jonh Robert Kelley, kamu diplomasisi aktivitelerini bilgilendirme, etkileme ve dahil etme
olarak üç kategoride incelemiştir 173. Bilgilendirme aşamasında kısa dönemli etkinlikler ve
krizler için enformasyon yönetimi ve dağıtımı yapılırken, etkileme amacında hedef kamulara
yönelik tutum değişimini amaçlayan uzun dönemli kampanyaları kapsadığını belirtmiştir.
Dahil olmada (engagement) ise uzun dönemli, gruplar, örgütler ya da uluslararasında güveni,
karşılıklı anlayışı yerleştirme ve ilişki inşa etme gibi hedefleri barındırmaktadır.
Zaharna kamu diplomasisi faaliyetlerini enformasyonel ve İlişkisel model olarak iki iletişim
modelinde sınıflandırmıştır. Bunlar; siyasi amaçları gerçekleştirmek için mesajların tasarımını
ve dağıtımını gerçekleştiren bilgilendirme, propaganda ve algı yönetimi aracı olarak
enformasyonel model ve siyasi amaçlara ulaşmak için sosyal yapıların inşa edilmesini
sağlayan ilişkisel model olarak ifade etmiştir 174.

Zaharna’nın ilk modelinde amaç

enformasyonun tek taraflı olarak karşı tarafa iletilmesiyken ikinci modelde amaç karşılıklı
güven esaslı işbirliği sağlamaktır. İkincisi, ilkine nazaran çift yönlü ve dengeli bir ilişki söz
konusudur. İlkinde ise bilgilerin transferini kapsayan çizgisel bir iletişim söz konusudur.
Bilgilerin politikaları, çıkarları, imajları geliştirmek için toplandığı ya da tek taraflı amaçların
elde edilmesi söz konudur 175. Zaharna’ya göre kamu diplomasisinin enformasyonel model
boyutu propaganda, ulus markalama (nation branding), medya ilişkileri, uluslararası
yayıncılık ve bilgilendirme kampanyalarından oluşurken, ilişkisel model boyutu ise kültürel
ve eğitim değişim programları, lider gezileri, kültürel ve dil kurumlarının faaliyetleri,
kalkınma yardımı projeleri, partnerlik uygulamaları-“twinning” arrangements, ilişki inşa etme
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kampanyaları, politik olmayan işbirliği çalışmaları, katalizör diplomasi faaliyetlerini
kapsamaktadır. 176

Gilboa’nın ortaya koyduğu 3 farklı kamu diplomasisi modelinin ilkinde Soğuk Savaş Modeli
olarak anılan dönemde kamu diplomasisi faaliyetleri yabancı topluluklar üzerinde uzun
zamanlı sonuçlar elde etmek için hükümetler tarafından muhalif ilişkilerde uygulamaktadırlar.
İkincisinde, Devlet Dışı Ulus aşırı

modelde ise ulusal sınırların dışındaki grupların,

kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin faaliyetlerini incelemek için
geliştirilmiştir. Son olarak İç Halkla İlişkiler Modelinde hükümetler halkla ilişkiler şirketleri
ve lobilerle birlikte çalışarak politikalarının meşruiyetlerini sağladıklarını belirtmiştir177.
Gilboa, oluşturduğu kamu diplomasisi modelini aktörleri, amaçları, medya, anlam ve
tekniklere göre üç farklı boyutta değerlendirmiştir.

Kültürel iletişim kamu diplomasinin en önemli parçasıdır. Kültürel iletişim modelini geliştiren
Peisert ilk modelinde “değiştokuş ve işbirliği” evresinde karşılıklı tarafların eşit haklara sahip
olduğu durumda her iki tarafta bilimsel, toplumsal ve kültürel sorunları çözmek için bir araya
gelmeleri anlamına gelmektedir. “Bir kültürün yurtdışına tek yönlü transferi” ise Peisert’in
ikinci modelidir. Uluslararası düzlemde akademisyenlerin, ziyaret programlarının ya da
araştırma projeleri vb. değiştokuş ve işbirliği zemininde yürütülen faaliyetler bu kapsama
girmektedir. Bir kültürün yurtdışına tek yönlü transferi ise yapısında barındırdığı
dengesizlikle dış politikayla ilgili merkezler tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.
Burada değiş-tokuş yerine ikna etmek esastır. Dil okullarının yurtdışında yaygınlaştırılması
bunun bir örneğidir. Peisert’in “enformasyon modeli” adlı üçüncü çalışmasında bir ülke için
yurt dışında anlayış ve sempati yaratılması sürecini anlatılmaktadır. Dördüncü modeli “öz
tasvir” yaklaşımında ise yurtdışında bir ülkenin spesifik bir resminin bilinçli olarak çizilmesi
üzerinde durmaktadır. Merkezi örgütlerin oluşturulması arzu edilen resme göre bir planlama
ve koordinasyonla gerçekleştirilmektedir.
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Kamu diplomasisini üç boyutta inceleyen Nye, kavramın iletişimle olan ilişkisini de ortaya
koymuştur. Bunlardan ilkini iç ve dış politikanın anlatıldığı, basınla ilişkileri de kapsayan
günlük iletişim oluşturmaktadır. Hükümetlerin basınla ilişkileri, iç ve dış politika konularında
bilgi vermeleri ve uzun dönemli kültürel ilişkiler kurmaları bu boyutta yer almaktadır. İkinci
boyut stratejik iletişimdir. Hükümetlerin kampanya dönemi gerçekleştirdikleri faaliyetler,
devletlerin dış politikalarını planlamaları ve mesajları oluşturmaları en dikkat çeken
dönemlerdir. Bunların planlanması, doğru kanallarla doğru hedef kitleye ulaştırılması önem
arzetmektedir. Üçüncü boyutu ise bireysel boyutu kapsayan uzun süreli ilişkiler
oluşturmaktadır. Bunlar; burslar, değişimler, eğitimler, seminerler, konferanslar ve medya
gündeminde yer almadır. Bütün bu boyutlar bir ülkenin olumlu ve çekici bir imaj
yaratmasında ve ulaşmak istediği dış politika sonuçlarına ulaşmada önemli rol
oynamaktadır 178.
Mithchell, kültürel iletişimi, kültürel diplomasi ve kültürel ilişkiler olarak ikiye ayırmıştır.
Kültürel diplomasiyi, diplomatik aktivitelerin kolaylaşması için belirlenen imajların yurtdışına
aktarılması için resmi anlamda kültürel anlaşmaların yapılması olarak aktarırken, kültürel
ilişkilerin ise bu anlaşmaların ve kültürel iletişimin uygulanması olarak belirtilmiştir 179.
Kültürel ilişkilerin amacı tek taraflı bir anlayıştan ziyade karşılıklı anlayış ve işbirliğine
dayanan bir süreci işaret etmektedir. Mithchell’e göre karşı tarafa verilen resmin güzel bir
resim olmasından öte ülkenin doğru bir resmini iletmek gerekmektedir, ancak bu bütün
problemlerinde ortaya dökülmesi anlamına gelmemektedir 180.
Deibel ve Roberts, kamu diplomasisi örneğinde katı yaklaşımlı (tough-minded school/) ve
esnek yaklaşımlı (tender-minded school) olmak üzere iki okul olduğunu öne sürmüş, katı
yaklaşımlı okulun; yabancı hedef kamulara yönelik hızlı medya olan televizyon ve radyoyu
ikna ve propagandayı amaçlı kullanırken esnek yaklaşımlı okulun; yavaş medya olarak
nitelendirilen akademik ve kültürel değişimleri kamu diplomasisinin kültürel işlevleri olarak
kullandığını belirtmişlerdir 181.
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Esnek yaklaşımda, bilgi ve kültür programları günümüz ulusal çıkarlara odaklanmış dış
politika anlayışına bir alternatif olmaktadır. Esnek yaklaşımın amacı karşılıklı anlayış ortamı
yaratmaktır. Kamu diplomasisi sert siyasi bilgi iletiminin aksine, kültürel bir fonksiyon olarak
görülmektedir. Yavaş medyanın kullanıldığı bu yaklaşımda filmler, sergiler, dil öğretimi,
akademik ve sanatsal değişimler yoluyla yaşam tarzları, siyasi ve ekonomik sistemler,
sanatsal başarılar hakkında mesajlar iletme fırsatı doğmaktadır. Doğruluk ve dürüstlük ikna
edici bir hareketten daha çok gereklik ve esas olarak kabul edilir 182.
Snow’a göre esnek yaklaşımın amacı Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Program, ABD Dışişleri
Bakanlığının Eğitim ve Kültürel İşler (ECA) Bürosu vb. yoluyla Amerika Birleşik Devletleri
halkı ve dünyadaki diğer ülkelerden insanlar arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmek
olduğunu belirtmiştir.
Katı yaklaşımda kamu diplomasisinin amacı ikna ve propaganda kullanarak yabancı
izleyicilerin tutumları üzerinde bir etki oluşturmaktır. Sert siyasi bilginin kültür
programlarından daha önemli olduğu kabul edilmektedir. Radyo, televizyon, gazete ve dergi
gibi hızlı medya araçlarına diğer iletişim biçimlerine göre öncelik verilir. Objektiflik ve
gerçek, erdemli olduğu için değil iknayı sağladıkları için önemli araçlar olarak kabul
edilmektedir. Kamu diplomasisi amaçlarına kısa sürede ulaşmaya çalışılmaktadır 183.
Pratkanis, kamu diplomasisi amaçlarına ulaşmak için iki temel ve popüler model olduğunu
ileri sürmüştür. Bunları reklamcılık ve halkla ilişkiler olarak belirten yazar, her ikisinin de
tekniklerinin kamu diplomasisine uygulanabileceğini belirtmiştir. Bu sayede imajların,
sloganların dış politika yapıcıları tarafından dış politika konularına serpilerek bu politikaları
güzelleştirmeye ve tatlandırmaya yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu yaklaşım kamu
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diplomasisinin uzun soluklu yapısı göz önünde bulundurulduğunda yetersiz olarak
eleştirilmiştir 184.
Genel olarak yukarıdaki kamu diplomasisi modellerine bakıldığında iki temel modelin ortaya
çıktığı görülmektedir.
Bunlardan birincisi; enformasyonu ve bilgilendirmeyi temel alan tek yönlü model diğeri ise
ilişki ve anlayış oluşturmaya odaklanan uzun soluklu ilişkisel modeldir.
Genel olarak eski ve yeni kamu diplomasisi anlayışını yansıtan bu modellemeler aynı
zamanda kavramın halkla ilişkilerle ilişkiselliğini de ortaya koyması bakımından önem
arzetmektedir. Yeni kamu diplomasisi anlayışı iletişim ve ilişki olgularının etrafında gelişen
ve kamularla çift yönlü bir iletişimi gerektiren özelliklere sahip bulunmaktadır.
8.5.Kamu Diplomasisi ve Halkla İlişkiler Bağlantısında Halkla İlişkiler Ağırlıklı
Görüşler ve Çalışmalar
Kamu diplomasisi bağlamında halkla ilişkiler ve uluslararası halkla ilişkiler temelli bir kuram
geliştirmeye yönelik çabalar çok yeni olsa bile diplomasi, kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler
arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmaya yönelik çalışmaların sayısı artış göstermektedir. kamu
diplomasisinin ilişkisel ve iletişimsel boyutlarına, iletişim ve halkla ilişkiler açısından
yaklaşan ve iki alanın ortaklıklarına yönelik başlıca çalışmalar ise Kruckeberg & Vujnovic,
2005; Signitzer & Wamser, 2006; Signitzer & Coombs, 1992; van Dyke & Verčič, 2009;
Yun’un 2006 185 çalışmalarıdır.
İki alanın benzerliklerindeki temel vurgu ilişki yönetimidir.
Eleştirmenler halkla ilişkiler konseptinin bilgilerinin kamu diplomasisi akademisyenleri ve
uygulayıcıları için faydalı olacağını belirtmişlerdir. Benzer şekilde Jacque L’Etang, halkla
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ilişkiler uygulamacılarının diplomasi ve kamu diplomasisi teorilerinden faydalanabileceklerini
ifade etmiştir 186.
Kamu diplomasisinin başta iletişim, tarih, uluslar arası ilişkiler, medya çalışmaları, halkla
ilişkiler ve bölgesel araştırmalar başta olmak üzere birçok disiplinle teorik, kavramsal, ve
metodolojik bağları olduğu öne sürülmüştür 187.
Signitzer ve Coombs (1992) ilk kez halkla ilişkiler persfektifinin devletlerin, ülkelerin ve
toplumların yabancı kamularıyla kurdukları ilişkilerin anlaşılmasında faydalı katkılar
sunacağını belirtmişlerdir 188. Bu akademisyenler, iki disiplin arasında amaç ve kullanılan
araçlar yönünden ortaklıklar bulmuş ve iki alanın arasında ilişkinin olduğunu öne
sürmüşlerdir. Her bir disiplinin diğerinin güçlü yanlarından faydalanabileceği ve yabancı
kamularla ilişkilerde bu ortaklıkların uygulamaya uyarlanabileceği sonucuna varmışlardır.
Halkla ilişkiler literatüründeki boşlukları değerlendirdiklerinde örneğin simetri ile ilgili
teoriler halkla ilişkiler teorilerinden çok uluslararası teoriler ile ilgili olduğunu saptamışlardır.
Signitzer ve Coombs, kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler uygulayıcıların sıkça aynı amacın
peşinde olduklarını: örgütlerinin ya da müşterilerinin çıkarı için kamuoyunu etkilemeye
çalıştıklarını belirtmişlerdir 189
L’Etang da iki alanın olası ilişkisini inceledikleri araştırmada halkla ilişkilerin uluslararası
ilişkileri inceleyerek kökenleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtmiştir 190.
Yazar, halkla ilişkiler ve diplomasi alanlarındaki pratik benzerlikler tartışmasının, kısmen
varolan akademik literatür ve kısmen de kaybettiği itibarı halkla ilişkileri sunacak diplomatik
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konuma duyulan özlemi açıklayan uygulamacı bakış açısı yoluyla incelendiğini belirtmiştir 191.
L’Etang, diplomasi yöntemi olarak halkla ilişkiler “Public Relations as Diplomacy” adlı
çalışmasında, halkla ilişkiler ve kamu diplomasisinin uygulamasında bazı ortak fonksiyonlar
belirlemiş; temsiliyet (retorik, hatiplik, savunma), diyalojik (müzakere, arabuluculuk),
danışma (tavsiye), bilgi toplama (araştırma, çevre tarama, sorun yönetimi), kültürlerarası
iletişim, kamuoyu yönetimi alanlarını sıralayarak, iki alanın benzer işlevleri yerine getirdiğini
ifade etmiştir 192. Başka bir çalışmada L’Etang diplomatlar ve halkla ilişkiler uzmanları
arasında köprü kurucu işlevleri bağlamında temsil (retorik, hatiplik, müdafaa), diyalog işlevi
(pazarlık, arabuluculuk), akıl hocalığı (danışma) işlevi olmak üzere üç ortak işlev olduğunu
öne sürmüştür 193.
Signitzer ve Wamser 2006 yılında halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi arasındaki
benzerliklere yönelik araştırma sonucunda kamu diplomasisini “hükümetlerin halkla
ilişkileri faaliyeti” olarak tanımlamışlardır. Hem halkla ilişkilerin hem de kamu
diplomasisinin, organizasyonların ve hükümetlerin stratejik iletişim fonksiyonları olduğu,
sponsor ve kamularıyla karşılıklı sonuçlarıyla ilgilendiğini belirtmişlerdir. İki alanda da
çalışanların sınır genişletici rolünde bulundukları ve bir ayaklarının kurumun içindeyken
öbürünün kurumun dışında yer aldığını belirtmişlerdir 194.
Signitzer ve Wamser’e göre kamu diplomasisi faaliyetlerinde çoğunlukla halkla ilişkiler
programları uygulanmaktadır. Kamu diplomasisi, hızlı medya olarak nitelendirilen radyo,
televizyon, gazeteler, dergiler ülke politikalarını avunmak amacıyla sert politik bilgiyi iletmek
için kullanılırken yavaş medya olarak nitelendirilen akademik ve artistlik değişimler, filmler,
dil eğitim kurumları ortak anlayış oluşturmaya dönük kültürel iletişimi oluşturmaktadır.
Amerikan

191

Kamu

Diplomasisi

Derneği

Amerikan

kamu

diplomasisi

faaliyetlerini

Jacquie L’Etang, Diplomasi Olarak Halkla İlişkiler, Çev.,Sema Yıldırım Becerikli,

Jacquie L’etang & Magda Pieczka (Edit), Ankara, Vadi Yay., 2002, s.45
192

L'Etang, a.g.e.,s.616

193

Theaker, a.g.e.,s.18

194

Fitzpatrick, a.g.e.,s.10
187

bilgilendirme, uluslararası yayıncılık, eğitim ve kültürel değişimler olarak dörde
ayırmıştır 195.
Signitzer ve Wamser her iki alanın ilişkisini kısaca çeşitli, birleşik ve birbirine geçmiş olarak
niteleyerek, hükümet dışı aktörlerin artmasıyla bu iki alan arasında koordinasyonu sağlamaya
yönelik, teorilerin, modellerin ortaya çıkacağını belirtmişlerdir 196.
Halkla ilişkiler teorileri ve kamu diplomasisi arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaya yönelik
bir diğer çalışmada Seong-Hun Yun, Washington D.C.’deki yabancı kamu diplomatlarıyla
kamu diplomasisi yönetimi ve davranışını incelemiştir. İki alanın uygunluğuna yönelik halkla
ilişkiler literatüründen iki model belirleyen araştırmacı, sonuç olarak halkla ilişkiler
çerçevesinin kamu diplomasisine davranış ve mükemmelliğin kavramsallaştırılması ve
ölçülmesi için transfer edilebileceğini belirtmiştir 197.
Benzer şekilde, Yun ve Elizabeth L. Toth’un “Future Sociological Public Diplomacy and the
Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy” adlı çalışmasında (2009) kamu
diplomasisinin sosyolojik globalizasyonu ile birlikte ülkelerarası nüfus hareketlerinin arttığı
hükümetler için sadece dış kamular değil aynı zamanda ülke içinde yaşayan yabancı
kamuların da kamu diplomasisinin hedef kitlesi haline geldiğini belirtmişlerdir. Bu gelişme
kamu diplomasisini kamusal işlerin bir parçası haline getirmiştir. Hükümet halkla ilişkilerinin
de kamusal işlerin bir parçası olduğunu belirten araştırmacılar aynı şekilde kamusal işleri
gerçekleştirmek için bu iç yabancı kamularla iletişim kurulması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu
noktada kamu diplomasisinin ve halkla ilişkilerin yakınlaştığını, aynı iletişim stratejilerini ve
tekniklerini aynı operasyon alanlarında yürüttüklerini belirlemişlerdir 198.
Günümüzde kamu diplomasisi ve halkla ilişkileri kampanyalarının her ikisinde sadece süreçte
az bir farkın bulunduğu belirten Pigman ve Deos, her alanda aynı olguların; araştırma, mesaj,
195
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amaçlara ulaşılması için strateji ve taktiklerin düzenlenmesi, kampanya strateji ve
taktiklerinin başarısının analiz edilmesi, ölçümlenme yapılması gibi gerekliliklerin sözkonusu
olduğunu belirtmişlerdir 199. Potter ise hükümetlerin yürüttüğü kamu diplomasi faaliyetlerinin
basit anlamda uluslararası halkla ilişkiler olduğunu belirtmiş, özel şirketler ile hükümetlerin
yürüttüğü halkla ilişkiler faaliyetleri arasında farkın ölçek olduğunu belirterek, her iki aktörün
de, farkındalık oluşturma, tutum değişikliğini güçlendirme ve davranış değişikliği yaratma
gibi benzer iletişim amaçlarına hizmet ettiğini belirtmiştir 200.
Freitag, uluslararası halkla ilişkileri kamu diplomasisi konsepti kapsamından incelemiş ve
kamu diplomasisini Grunig ve Hunt’un dört modeline uygulamıştır. Halkla ilişkilerin basın
ajansı modeli ile kamu diplomasisinin propaganda modeli arasında, halkla ilişkilerin kamuyu
bilgilendirme modeli ile kamu diplomasisinde kendini yorumlamaya yönelik yaklaşımı
arasında, halkla ilişkilerin iki yönlü asimetrik modeli ile kamu diplomasisinde enformasyon
yaklaşımı arasında, son olarak halkla ilişkilerin iki yönlü simetrik modelini ile kamu
diplomasisinin diyalog modeli arasında benzerlikler olduğunu ileri sürmüştür 201.

Becerikli, kamu diplomasisinin halkla ilişkilerle bütünleşebilmesi için iki konunun ele
alınması gerektiğini belirtmiştir. İlk olarak kamusal diplomasi ve ilgili kavramları
tanımlanmalı, ikinci olarak da halkla ilişkiler ve kültürel iletişimin bir modeli sunulmalıdır.
Signitzer ve Coombs (1992) kamusal diplomasinin amacını yurttaşların tutumlarını etkilemek
yoluyla yabancı hükümetlerin davranışlarını etkilemek olarak belirtmektedirler. Kamusal
diplomasinin bu amacı; halkla ilişkilerle olan bağını ortaya koyar. Kamusal diplomasi

199

Geoffrey Allen Pigman. ve Anthony Deos. “Consuls for Hire: Private Actors,

Public Diplomacy”, Place Branding and Public Diplomacy. Vol: 4, No: 1, Palgrave
Macmillan, 2008, s. 90
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Potter, a.g.e., s.xi

201

Alan R. Freitag and Ashli Quesinberry Stokes, Global Public Relations- Spanning

borders, spanning cultures, 2009, s.37
”, Toward the Common Good: Perspectives in International Public Relations. D.J.
Tilson ve E.C. Alozie (Eds.) New York, Allyn &Bacon, ss.83-101’den aktaran Freitag ve
Stokes, a.g.e., s.37.
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uzmanları ve halkla ilişkiler uzmanları aynı amaca hizmet ederler; müşteri/ örgütlerinin
çıkarları için kamuoyunu etkilemeyi hedeflerler 202.
Kamu diplomasisinin politika iletişimi tarafına odaklanan J. Grunig, halkla ilişkiler ve kamu
diplomasisi bağlantısını halkla ilişkilerin dört modeli çerçevesinde, yabancı hükümetler adına
halkla ilişkiler kampanyalarını yürüten ABD'li halkla ilişkiler firmalarının çalışmalarını
incelemiş ve bu çalışmaları stratejik iletişim kampanyaları olarak tanımlamıştır 203. Grunig’e
göre bu kampanyalar genel olarak basın ajansı ve kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde
iki yönlü asimetrik ve kişisel etki yaratma tarzında yürütülmektedir. Amaç müşterilerin
basında görünümünün sağlanması ve imajlarının parlatılmasından ibaret görülmektedir 204.
Yağmurlu’nun Seong-Hung’tan aktardığı bir diğer ortaklık ise; kamu diplomasisi
uygulamalarının bir diğer amacı olan siyasal bilgilendirme faaliyetleriyle halkla ilişkiler
modellerinden olan kamu bilgilendirme ve iki yönlü asimetrik model arasında ilişki
kurulmasıdır 205. Halkla ilişkilerin kamusal duyurum modeli hükümet kurumlarınca en çok
kullanılan halkla ilişkiler modelidir 206.

Halkla ilişkileri ile kamu diplomasisi arasındaki ilişkiyi “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak
Kamu Diplomasisi” adlı makalesinde inceleyen Yağmurlu, kamu diplomasisinin eski ve yeni
yaklaşımları, siyasal bilgilendirme, kültürel iletişim ve bunların halkla ilişkiler modelleriyle
ilişkisini incelemiştir. Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı gibi kamu diplomasisi ve halkla
ilişkiler arasında bazı ortak temel kavramlar mevcuttur. Modern teknoloji ve modern ulus
devletlerin ihtiyaçları bu iki alanın birlikte kullanılmasını gerektirmektedir. Yazara göre,
modern ulus devletler yurtdışındaki kamuların kanaatlerini etkileme girişimleriyle kendilerini
halkla ilişkiler faaliyetlerinin içinde bulmaktadırlar 207.
202
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Kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler disiplinlerinin ilgilendikleri “kamuoyu” ve “hedef kitle
kavramları” Erzen’e göre iki disiplin arasındaki ilişkinin açıklanması konusunda başlangıç
noktasını ifade etmektedir. Kamu diplomasisinin evrensel değerler yaratılması ve uluslararası
kamunun dış politika hedefleri ile uyumlu olarak etkilenmesi amacı ile halkla ilişkiler
yöntemleri ve teknikleri kullanılmaktadır 208. Taylor ve Kent, ilişki ve iletişim yaklaşımlarını
uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanına uygulamışlar ve eğer halkla ilişkiler ABD’de
toplulukları yaratmak ve yeniden oluşturmak için kullanılabilir ise dünya çapında da
topluluklar oluşturmak ve yeniden oluşturmak için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. İletişim
ve halkla ilişkiler ulusal ilişki kurmak ve sürdürmek için kullanılan araçlar olarak görülürse
ulus devletlere kendi iletişim sistemlerini doğru yapılandırabilme fırsatı sağlayacağını öne
sürmüşlerdir. Akademisyenler göre ulusal vizyonun birleştirilmesi vatandaşlar üzerinde
kollektif bir etki yapacağından ve hükümetlerin kaynakları ve ulusal enerjiyi koruma imkanını
artacağından önem taşımaktadır 209.
İlişki kurmanın herhangi bir dış tehdit zamanında ya da ulusal kalkınma amaçları için
seferberlik sağlanması gibi ulusal amaçların edinilmesinde etkili olduğunu düşünen Taylor ve
Kent’e göre halkla ilişkiler hem stratejik iletişim hem de ilişki kurma fonksiyonları açısından
büyük demokratik potansiyeller taşımaktadır. Hem stratejik kampanya aktiviteleri hem de
ilişkisel iletişim aktiviteleri aracılığıyla halkla ilişkiler vatandaşların yaşam düzeyini
yükseltebilir ve dünya çapında demokratik uygulamaları geliştirebilir. Halkla ilişkileri
profesyonelleri genelde iletişimin özelde ise halkla ilişkilerin dünya çapında yerel ve ulusal
problemlerin belirlenmesine ve çözümlenmesine nasıl katkıda bulunabileceğine bakmaları
gerekmektedir
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. Bunun yanında bu iki alanın teorilerinin ve uygulamalarının birbirlerine

uygulanabilirliği ve transfer edilebilirliliği daha fazla çalışmayla belirlenmelidir 211. Kamu
diplomasisi kavramına araştırmacıların artan ilgisiyle diğer alanlarla kavramsal yakınlık
kurulması kolaylaşmıştır. Pazarlama ve halkla ilişkiler disiplinleri kamu diplomasisi ile
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birleştirilerek ülkeler, bölgeler ve şehirlerin markalaşması üzerine birçok çalışma
yapılmıştır 212.
İki alanın benzerliklerine dayanarak halkla ilişkiler teknik ve uygulamalarının kamu
diplomasisine transferinin sağlayacağı katkılar üzerine Szondi, şu değerlendirmelerde
bulunmuştur;
•

Kamu diplomasinin bütünlüğüne katkı sağlamakta,

•

Belirli bir iletişim stratejisine bağlı yürütülmeyen ve bu sebeple birçok ülkede

taktiksel durumsal kalan kamu diplomasisini stratejik bir işlev ve aktivite olarak
konumlandırabilmekte,
•

Kamu diplomasisi iki yönlü simetrik iletişim vasıtasıyla yürütülmesi, hükümetler ile

yabancı halklar arasındaki ilişkilerin en iyi ve en verimli gerçekleştirilmesi, sürdürülmesinde
kolaylık sağlayabilmekte,
•

Hükümetler ile yabancı halklar arasındaki karşılıklı çıkar ilişkileri oluşturulması ve

sürdürülmesine yardım etmekte,
•

Belirsiz, zor ve anlaşılmaz kamu diplomasisi hedeflerinin, belirli ve ölçülebilir şekilde

ifade ederek, tanımlanabilmesine katkı sağlamakta,
•

Halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi çalışmalarının merkezi olan halk, hedef kitle ve

paydaşların belirlenerek, öncelik sıralamasının yapılmasını sağlamakta,
•

Kamu diplomasisini değerlendirmek için kavramsal bir çerçeve sunmakta,

•

Ülke itibarı üzerinde çeşitli sonuçlar doğurabilecek uluslararası ve/veya yerel

konuların öngörülmesini, belirlenmesini ve analiz edilmesini sağlamakta, bununla birlikte
konuların içeriğine bağlı olarak, konuları stratejik açıdan ele alacak ileriye dönük stratejiler
geliştirmesine imkan sağlamaktadır 213.
Coombs ve Holladay, kamu diplomasisi ve halkla ilişkilerin aynı taktik ve amaçları
benimsediğini vurgulayarak, halkla ilişkilerin, kamu diplomasisinin uygulamasında ve
geliştirilmesinde kullanılabileceğini belirtmişlerdir 214.
212
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Szondi’nin belirttiğine göre uluslararası halkla ilişkiler uzmanları hükümetler adına kamu
diplomasisi faaliyetlerine katılarak ülkenin yurtdışında ekonomik ve siyasi amaçlarına
geliştirmesi için faaliyetler yürütmektedirler 215. Bütün bu araştırmalar iki alanın teorik ve
pratik benzerliklerine yönelik çalışmaların olduğunu göstermektedir. Signitzer ve Coombs’a
göre çağdaş düşünce ve uygulamalar iki alanın doğal olarak birleşme sürecinde olduğunu
belirtmektedirler. Ndoye ise kamu diplomasisi ve halkla ilişkilerin aynı amacı ve stratejileri
paylaşan ancak farklı kitlelere hitap eden uygulamalar olduğunu belirtmiştir. Özetle;
Hükümetler ve kuruluşlar stratejik iletişim yöntemlerini kullanarak kitlelerin zihinlerini ve
kalplerini kazanmaya çalışmaktadır 216.
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Uygulamalar
E.Bernays’ı araştırarak halkla ilişkiler açısından önemini inceleyiniz.

194

Uygulama Soruları
1. Türkiye’de kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler ilişkisini algı yönetimi açısından
açıklayınız.

195

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu diplomasisinin halkla ilişkiler ile nasıl bir bağ kurduğu incelenmiştir. Her
iki alanın benzer unsurları üzerinde durulmuş, kamuoyuna yönelik yöntem ve teknikleri ile
alınmıştır.

196

Bölüm Soruları
1. Zaharna kamu diplomasisin politik bir konu olduğu kadar aynı zamanda nasıl bir olgu
olduğunu belirtmiştir?
A. İletişim olgusu
B. Eylem olgusu
C. Söylem olgusu
D. Siyasal olgu
E. Reklam olgusu
2.Kamu diplomasisi aşağıdaki kavramları hangisiyle birlikte kullanılmamaktadır?
A. Kültürlerarası diyalog
B. Kamusal ilişkiler
C. Psikolojik harekat
D. Stratejik etki
E. Yardım hareketi
3.Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi literatürüne katkı yapan isimlerden biri
değildir?
A.Szondi
B.Joseph Nye
C.Bernays
D.Mark Leonard
E.Robert Kelly
4. Kamu diplomasisi halkla ilişkilerin hangi yöntemlerini kullanmaktadır?
5. Simetrik iletişim yaklaşımı kamu diplomasisi vizyonuna nasıl bir katkıda bulunabilir?
6.Halkla ilişkilerin ikna edici iletişim yaklaşımının kamu diplomasisine katkılarını araştırınız.
7.Stratejik iletişim perspektifinin kamu diplomasisi faaliyetlerine katkısını araştırınız.
8.Kamu diplomasisi vizyonunun halkla ilişkilere katkı değerler nelerdir?
9.Güven unsurunun halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi faaliyetlerindeki önemini araştırınız.
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10.Ölçme ve değerlendirmenin halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi faaliyetleri için önemini
açıklayınız.

Cevaplar
1. A

2. E

3.

C
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9.TÜRKİYE VE KAMU DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. TÜRKİYE VE KAMU DİPLOMASİSİ
9.1.Türkiye’nin kendini anlatma sorunu
9.2.Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel
9.3.TİKA’nın Kamu Diplomasisindeki rolü
9.4.Faaliyetler belirli bir plan dahilinde yürütülmeli
9.5.Türkiye’nin kamu diplomasisi vizyonu

200

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiye’de kurulan kamu diplomasisi kuruluşları nelerdir?
2. TİKA kamu diplomasisi alanında hangi çalışmaları yapmaktadır?
3. “Türkiye kendi hikayesini anlatmalıdır” sözünü nasıl açıklarsınız

201

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Türkiye ve kamu

Türkiye’nin elindeki

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Doğru ve başarılı kd modellerini

diplomasisi

fırsatların öğrenilmesi

inceleyerek Türkiye için çıkarımlar

Konu

Kazanım

yapmak
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Anahtar Kavramlar
•

Kamu diplomasisi
•

Türkiye
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Giriş
Türkiye tarihi geçmişi, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu stratejik değer itibariyle çok
önemli kamu diplomasisi imkanlarına sahiptir. Bu imkanların doğru kullanılması için stratejik
vizyona, ortak akla ve uzun vadeli planlamalara ihtiyaç vardır. Eğer Türkiye bunu
başarabilirse bölgesel bir güç olmanın yanı sıra, küresel bir güç olma fırsatını da
yakalayabilir.
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9. Türkiye ve Kamu Diplomasisi
Türkiye kamu diplomasisinin önemini geç anlamış, geç fark etmiş bir ülkedir. Ama son
yıllarda bu alanda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmış, kamu diplomasisi imkan ve
potansiyelleri doğru alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yetersiz de olsa bu çalışmaların
artarak devam etmesi gerekir. Yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmayı başarabilen
Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olabilecek imkana sahiptir.
Türkiye ne yazık ki kamu diplomasisinin önemini geç anlamış ve kurumsallaşma olarak
gerekli alt yapıyı zamanında oluşturmamıştır. Ülkemizde kamu diplomasisi alanında sivil
toplum şemsiyesi altında kurulan ilk bilimsel yapı; Kamu Diplomasisi Enstitüsü’dür.
(www.kamudiplomasisi.org) Kamu Diplomasisi alanında bilimsel çalışmalar yapmayı,
kongre, çalıştay, seminer gibi bilimsel toplantılar gerçekleştirmeyi ve bu alanda bilimsel
yayınlar yapmayı amaçlayan Enstitü, ayrıca ülkemizin kamu diplomasisi potansiyelinin açığa
çıkartılması yönünde de çalışmalarını sürdürmektedir.
Kamuda ise Başbakanlık bünyesinde Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü kurulmuştur. Geç
kalınmış olsa da bu girişim sevindiricidir ve bir yerden başlamak adına umut vericidir.
Koordinatörlük, çeşitli toplantılar yapmakta, ülkemizin kamu diplomasisi vizyonuna katkı
sunmaya çalışmaktadır. Koordinatörlüğün pek çok faaliyeti kendisi yapmak yerine
üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medya ile işbirliği yaparak onlara yaptırtması,
mesajların doğru algılanması açısından önem taşımaktadır. Çünkü kamuoylarında, devlet
düzeyinde yapılan her etkinlik, söylenen her söz “propaganda” gibi algılanmakta ve etkisiz
kalabilmektedir. Bu nedenle kamu diplomasisi faaliyetleri ülkemizde “devlet eliyle” değil,
sivil toplum eliyle yapılmaya özen gösterilmelidir.
Bugün Türkiye, yıllarca kamu diplomasisine önem vermemenin getirdiği sorunlarla
boğuşmaktadır ve bu sorunların en büyüğü yabancı kamuoyu tarafından tanınmamak değil,
yanlış tanınmak ve kendini dünyaya iyi ifade edememektir. Türkiye’de devletin dominant
yapısı nedeniyle ülkeler arasında, devlet ve hükümet başkanları nezdinde yürütülen ilişkilerin
diplomasi bağlamında yeterli olduğu düşünülmektedir. Ancak değişen diplomasi anlayışı ve
yumuşak gücün uluslararası ilişkilerde öne çıkması, direkt kamuoylarına yönelik faaliyetleri
zorunlu hale getirmiştir.
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9.1.Türkiye’nin kendini anlatma sorunu
National Branding konusunda uzman Simon Anhalt’in Türkiye örneğinden yola çıkarak
söylediği gibi eğer bir ülke kendi algısını ve itibarını yönetmezse, itibarı kendi doğal ritmiyle
ilerlemekte, başkaları tarafından yönetilir hale gelmektedir.

Gerçekten de pek çok önemli konuda Türkiye kendini dünyaya anlatmakta sorun
yaşamaktadır. Bu durum da Türkiye’nin negatif bir imaja sahip olmasına yol açmaktadır.
Kamu diplomasisindeki yetersizlik dış politikada, özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde
Türkiye’nin önünü kapatmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye ile ilgili karar alırken
halklarının düşüncelerini, Türkiye’ye bakış açılarını göz önünde bulundurmak zorundadır.
Siyasilerin kendilerini seçen toplumun kararlarını dikkate alması demokrasinin bir gereğidir.
Dolayısıyla, o ülkelerin kamuoyunu bilgilendirmek, kafalarındaki önyargıları gidermek ve
Türkiye’nin gerçek yüzünü ortaya koymak Türkiye için çok büyük önem taşımaktadır. Bunun
dışında komşu ülkelerin halklarının birbirlerine sempati duyabilmeleri, birbirlerine karşı
düşmanlık duygularından uzak durabilmeleri yine etkin bir kamu diplomasisi neticesinde elde
edilebilmektedir.
Uluslararası ilişkiler açısından, bir devletin sınırları dışında yaşayan ortak din, dil, soy, tarih
ve kültür gibi ortak değerlere sahip vatandaşlarının bulunması kamu diplomasisini yürütmeyi
de kolaylaştırmaktadır. Ancak bu durum, bazen dezavantaj haline de gelebilmektedir. Avrupa
kamuoyunda Türkiye’nin imajı ve AB üyeliği, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa gibi
ülkelerde yaşayan yoğun Türk nüfusu ile ilişkilendirilmektedir. Göç ve entegrasyon
sorununun olumsuz yansımaları Türkiye’nin AB sürecinde kendini göstermektedir.

9.2.Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel

Bununla birlikte, etkin bir kamu diplomasisi yürütme bağlamında Türkiye’nin eli güçsüz
değildir. Türkiye hiçbir sübvansiyondan yararlanmayan 200`den fazla televizyon kanalına,
1000`den fazla radyoya, çok başarılı bağımsız prodüksiyon şirketlerine sahiptir. Türkiye`den
çıkan yayınlar dil engeline rağmen etrafındaki ülkelerde ilgiyle izlenmektedir.
El Cezire gibi bir kanalın Washington`dan sonra en çok haber yaptığı başkent Ankara`dır.
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, hiçbir devlet desteği olmadan birçok ülkeye çalışmaları
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için davet edilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde Türk okulları bulunmaktadır. Bütün
bunlar, Türkiye'nin kamu diplomasisini ve yeni dönemin en önemli kavramı "yumuşak gücü"
destekleyen unsurlardır.
Türkiye’nin dünyada on altıncı büyük ekonomiye sahip olması, Bakü-Tiflis-Ceyhan ile
başlayan ve Nabucco ile devam eden enerji nakil hatlarında güzergâh ülke haline gelmesi
bölgedeki etkinliğini artırmıştır.
Türkiye ekonomik gücünün yanı sıra bölgedeki pek çok çatışmanın çözüm sürecini başlatmış
veya ikili ilişkileri gergin olan ülkeler arasındaki diyalog süreçlerinde arabulucu rolü
üstlenmiştir.
Golan tepelerinin İsrail tarafından işgali ve Lübnan’daki iç gelişmelerin etkisi ile diplomatik
ilişkileri bozuk olan İsrail – Suriye ilişkilerinde, nükleer faaliyetleri, ABD düşmanlığı ve
İsrail aleyhindeki söylevlerinden ötürü gergin olan İran – Batı ilişkilerinde ve son olarak
Ermenistan – Azerbaycan ilişkilerinde arabulucu olarak yaptığı diplomatik girişimler ile
sorunların çözümüne destek vermektedir.
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri hem Bosna’da, hem de Lübnan’da başarılı bir şekilde barış
gücü olarak görevini sürdürmekte, Afganistan’ın yeniden yapılanma sürecine destek
vermektedir.
9.3.TİKA’nın Kamu Diplomasisindeki rolü
Türk kamu diplomasisi faaliyetlerine ilişkin bahsedilmesi gereken en önemli kurumlardan biri
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA)’dır. Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı başta
Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme
yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle; ekonomik, ticari, teknik,
sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini projeler ve programlar aracılığı ile geliştirmek
amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. TİKA’nın Afrika, Avrupa ve Asya kıtasındaki 50’ye
yakın ülkede pek çok koordinasyon ofisi bulunmaktadır.
TİKA’nın görevleri, gelişme yolundaki ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve
eğitim işbirliğinin, bu ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunacak projelerle geliştirilmesi,
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gelişme

yolundaki

ülkelerin

bağımsız

devlet

yapılarının

geliştirilmesi,

mevzuatın

hazırlanması, kamu görevlilerinin yetiştirilmesi, serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
bankacılık, sigorta, dış ticaret, bütçe ve vergi sistemi gibi alanlarda ihtiyaç duyacakları
yardımların sağlanması, bu ülkelere uzmanlar gönderilmesi, bu ülkelerden gelecek eleman ve
öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu kişilere burs tahsis edilmesi amacıyla gerekli
düzenlemelerin ve koordinasyonun yapılması ve eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliği
programlarının, yurtdışında, Türk Kültür Merkezleri aracılığıyla yürütülmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılmasıdır.
Türkiye’nin başka ülkelerle işbirliklerini geliştirmesi, kalkınma desteği sağlaması ve insani
yardımlarda bulunması TİKA aracılığıyla önemli bir kamu diplomasisi yatırımı olarak
değerlendirilmelidir.
TİKA, Orta Asya ve Kafkaslar’da pek çok iletişim ve eğitim projesi geliştirmiştir. Örneğin
geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir takım faaliyetleri kabaca şöyle özetleyebiliriz: Gürcistan’da üç
okulu yenileme faaliyetinde bulunmuş, Azerbaycan’da bilgisayar laboratuarlarına ekipman
desteği sağlamış, Afganistan’da Türkçe öğretmenleri için mesleki seminer düzenlemiş,
Kırgızistan Polis Akademisi’nde bilgisayar laboratuvarı kurmuş, Kırgız radyo ve televizyon
personeli için eğitim düzenlemiştir.
TİKA’nın en önemli projelerinden biri de 1999 yılında başlatılan Türkoloji Projesi’dir. Bu
projenin amacı, Türk dili eğitiminin yaygınlaştırılmasıdır. TİKA, 18 ülkedeki 30 üniversitede
Türk dili ve kültürü merkezi açılmasını sağlamıştır. TİKA’nın tüm bu projeleri, Türkiye’nin
tanınması ve olumlu bir imaj oluşturulması için son derece önemlidir.
Önemli yumuşak güç kaynaklarını elinde bulunduran Türkiye şüphesiz kamu diplomasisine
gereken önemi vermeli ve bu alanda çalışmalarını hızlandırmalıdır. Türkiye'nin Avrupa
Birliği'ne üyeliğinde AB ülkelerinin kamuoylarının desteğinin önemi anlaşılmalı ve bu amaçla
gereken çalışmalar yapılmalı; Türkiye’nin tanıtımına önem verilmeli, yanlış algılamalar
düzeltilmelidir. Yurtdışındaki Türk Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) yararlanarak
kamuoyu oluşturma ve lobicilik faaliyetleri yürütülmelidir.
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9.4.Faaliyetler belirli bir plan dahilinde yürütülmeli
Yumuşak güç kaynaklarının etkin olarak kullanılabilmesi için faaliyetlerin birbirini
tamamlayacak şekilde planlı yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, devletin tüm
birimlerinin ve STK'ların yumuşak güç kapsamındaki faaliyetleri, mümkün olabildiğince
ahenkli bir şekilde planlamaları gerekmektedir. Ayrıca, yumuşak güç kaynaklarının
kullanımı ile ilgili planlamalarda, öncelikle hedef ülke ve toplumların analizi yapılmalı;
uygulamada ise, her faaliyet sonrası sağlanan etki değerlendirilmelidir. Unutulmaması
gereken, farklı ülkelerin farklı kamu diplomasisi gerektirdiği, bu nedenle her ulus için ayrı
strateji yürütmek gerektiğidir.
Basın ve yayın organları, Türkiye'nin yurt dışındaki mevcut imajının düzeltilmesi için
yönlendirilmeli, bu konuda sorumlu bir yayıncılık anlayışı izlemeleri teşvik edilmelidir.
Ülkemizin bilim ve teknoloji üretmeye yönelik yetenekleri desteklenerek uluslararası rekabet
gücü artırılmalı, özellikle ticaret ve sanayide marka yaratmaya özen gösterilmelidir.
Yüksek öğretim sistemimiz, dünyada önde gelen üniversitelerin eğitim ve öğretim seviyesine
ulaştırılmalı, ortak üniversite projeleri ile Türkiye ve Türk eğitim sistemi tanıtılmalı, yabancı
öğrencilere verilen burs imkânları geliştirilerek daha çok yabancı öğrenci Türkiye’ye
çekilmeye çalışılmalıdır. Önemli yumsak güç kaynaklarına sahip ABD’nin bu gücünün
işkence, insan haklarının ihlali, ölüm cezası gibi unsurlarla zayıfladığı göz önünde
bulundurulmalı, insanlığın ortak değeri olan temel hak ve özgürlüklere ve demokrasiye
gereken önem verilmelidir.
Yumuşak gücün bir unsuru olan sporun her dalında ülkemizin temsil edilmesine çalışılmalı,
büyük kitleler tarafından izlenen popüler spor dallarındaki dünya ve olimpiyat
müsabakalarında

başarılı

sonuçlar

almaya

odaklı

çalışmalar

yapılmalı,

sporcular

desteklenmelidir. Turizm sektöründe de turist profiline uygun ve kaliteli programlar
geliştirilmeli, turistlere ülkemizin doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve misafirperverliği
tanıtılmalıdır. Ayrıca, hem Balkanlar bölgesinde, hem de Ortadoğu bölgesinde Türkiye’nin
etkisini artıran bir diğer faktör olarak Türk film ve dizi endüstrisi desteklenmeli, dikkat çekici
yapımlar ile bölge insanlarının Türk kültür ve medeniyetini daha iyi tanıması sağlanmaya
çalışılmalıdır. Özetle, etkin bir kamu diplomasisi için hiçbir hedef kitle göz ardı
edilmemelidir.
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9.5.Türkiye’nin kamu diplomasisi vizyonu
Aynı anda hem küreselleşen hem de yerelleşen dünyamızda benzerliklerin ve farklılıkların
aynı anda tecrübe ediliyor olması, uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi faaliyetlerini
doğrudan etkilemektedir. Bu manada Türk kamu diplomasisi, hem küresel verileri hem de
kendi hikâyesinin öngördüğü hususi özellikleri dikkate almak durumundadır.
Bu noktada Türkiye’nin kamu diplomasisini, üç soru etrafında ele almak mümkündür. Kamu
diplomasisi Türkiye için bir öncelik midir? Türkiye’nin yürütmesi gereken kamu
diplomasisinin kavramsal çerçevesi, muhtevası ve öncelikleri nelerdir? Türk kamu
diplomasisinin araçları nelerdir?
Bu sorulara cevap vermeden önce Türkiye algısı hakkında birkaç noktaya değinmek yerinde
olacaktır. Bugün Türkiye hakkındaki olumsuz algılar; Türkiye aleyhine yürütülen propaganda
faaliyetleri kadar, geçmişte izlenen yanlış politikaların da bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
12 Eylül darbesinden sonra yaşanan fail-i meçhul cinayetler, hapishanelerdeki işkenceler,
Kürt meselesinde izlenen politikaların ürettiği maliyet, insan hakları ihlalleri ve din ve vicdan
hürriyeti sorunları, Türkiye’nin içerde baskıcı ve otokratik bir ülke olduğu söylemini
güçlendirmiştir. Yurt dışındaki bazı çevrelerde ise Türkiye Kıbrıs’ı işgal eden, Ermenileri
katleden ve PKK ile mücadele adı altında komşu ülkelerin topraklarına askeri operasyon
düzenleyen bir ülke olarak takdim edilmektedir.
Bugün Türkiye bu alanlarda hızla mesafe aldığı için bu algının değişmeye başladığını
söyleyebiliriz. Bazı diaspora topluluklarının keskin tutumu dışında bugün Türkiye’yi işgalci,
baskıcı, inkarcı, vs. olarak tanımlayan çevrelerin sayısı azdır. Doğudan Batıya dünya
kamuoyu Türkiye içinde yaşanan sosyal değişime, ekonomik büyümeye ve bunların dış
politikadaki yansımalarına odaklanmaktadır. Ulusal olanla uluslararası olan arasındaki
çizginin giderek belirsizleştiği dünyamızda, Türkiye algısının düzelmesi ve bir başarı hikayesi
haline gelmesi, iç ve dış politikasını doğru kurgulaması ve tutarlı bir şekilde uygulamasına
bağlıdır.
Fakat yaşadığımız çağda imajın, hakikatin önüne geçtiği de bir gerçektir. Bir ülkenin ve
izlediği politikaların nasıl algılandığı, hangi anahtar kelimelerle tahlil edildiği, hangi atıf
çerçevesine yerleştirildiği, genellikle o ülkenin nesnel gerçekliğinden daha önemlidir. Moda
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dünyasının “imaj her şeydir” sözü, sadece bireyler için değil, toplumlar, ülkeler ve bölgeler
için de geçerlidir.
Yüzlerce yıla sâri ve kök salmış bir imajı ve tasavvuru bir anda değiştirmek şüphesiz mümkün
değildir. Örneğin Avrupa’nın bilinç dünyasında yer etmiş olan Türk-Osmanlı imajını
değiştirmek, “güncellemek” ve bugünün gerçekleriyle uyumlu hale getirmek, zor bir görevdir.
Türkiye’nin iki asırlık modernleşme tecrübesine, küreselleşmenin sunduğu yeni iletişim
imkânlarına, Avrupa’da yaşayan beş milyona yakın Türkün varlığına ve Türkiye’nin Avrupa
Birliği’nin üyesi olma çabalarına rağmen Avrupa toplumlarının çoğunda Türk, Osmanlı,
Müslüman ve Ortadoğulu imajı, Ortaçağlardan tevarüs edilen algı ve tutumlar tarafından
beslenmeye devam etmektedir.

Bu noktada bölgesel bir güç ve önemli bir küresel aktör haline gelen Türkiye’nin, yeni
dinamizmini ve gelişme trentlerini ulusal ve uluslar arası kamuoyuna doğru ve etkin bir
şekilde anlatabilmesi, izlenen politikalar kadar stratejik öneme haizdir. Dünya kamuoyunun
bu politikaları nasıl algıladığı, çoğu zaman hakikatin önüne geçmektedir zira “kamuoyu”
uluslararası ilişkilerin ve küresel eğilimlerin belirleyici etkenlerinden biri haline gelmiştir.
Küçük büyük, açık kapalı, demokratik otokratik, Doğulu Batılı hiçbir toplumun kamuoyunun
gücüne bigâne kalması artık mümkün görünmemektedir. Ekonomi politikalarından enerji
kaynaklarının kullanımına, çevre sorunlarından göç politikalarına, medyadan ulusal ve
bölgesel ihtilaf ve çatışmalara kadar çok geniş bir alanı kapsayan dünya siyasetinin
şekillenmesinde, takip edilen politikaların uygulanmasında ve sonuç alınmasında yahut
başarısız olunmasında, ulusal ve uluslar arası kamuoyunun rolü her gün biraz daha
artmaktadır. Bu gerçeğin farkında olan ülkeler, uluslar arası örgütler, STK’lar ve diğer
kuruluşlar, kamu diplomasisini etkin bir şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar.
Türkiye, BM Güvelik Konseyinden G-20’ye, İslam Konferansı Örgütünden Avrupa
Konseyine, NATO’dan AGİT’e kadar bölgesel ve küresel pek çok platformda aktif bir rol
oynamakta, bölge ve dünya siyasetini belirleyen gelişmelerin merkezinde yer almaktadır.
Türkiye ile ilgili son yıllarda meydana gelen iç ve dış gelişmeler, kendine özgü yeni bir
“Türkiye hikayesi”nin doğmakta olduğunu göstermekte ve bu, dünya kamuoyunun ilgisini
her geçen gün biraz daha Türkiye’ye yöneltmektedir.
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Bu hikâye Türkiye toplumunun kendisi kadar çok katmanlı ve dinamik özelliklere sahiptir.
Türkiye’nin yeni kimliklerini, ben-tasavvurunu, hayal ve vizyonunu, açık ve geniş ufkunu, iç
mücadelelerini, sorunlarını ve açılımlarını, müzakereci demokrasi süreçlerini, çok boyutlu
sosyal ve siyasal dönüşümünü ve bütün bu konulardaki başarı ve başarısızlıklarını, sevinç ve
hüzünlerini, heyecan ve hayal kırıklıklarını tek bir hikâye, söylem ve anlatı üzerinden
anlatmak mümkün değildir.
Çoğul modernite ve çok-merkezli küreselleşme süreçleriyle eş zamanlı olarak Türkiye’nin
yeni kimlikleri de çoğulluk, çeşitlilik ve farklılık arz etmektedir. Bu da Türkiye’ye duyulan
ilgiyi her gün biraz daha arttırmakta ve bu ilginin çeşitlenmesini sağlamaktadır. Son on yılda
Türkiye’nin yükselen profili, uluslararası basında artan görünürlüğü, Türkiye’de kayıtlı
yabancı gazeteci sayısının artması, akademik çevrelerde çağdaş Türkiye çalışmalarının hız
kazanması, Türkiye’ye yapılan üst düzey ziyaretler ve bunların dünya kamuoyundaki
yansımaları ve benzer pek çok unsur, “Türkiye hikâyesini” Doğudan Batıya küresel
anlatıların en önemlilerinden biri haline getirmiştir.
Bu dinamik sürecin hem iç hem de dış kamuoyuna doğru bir şekilde anlatılması, Türkiye’nin
bundan sonra sergileyeceği değişim ve izleyeceği politikalar açısından büyük önemi haizdir.
Yükselen bir güç olarak Türkiye’nin stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında etkin
ve başarılı olması, ulusal çıkarlarının, bölgesel etkinliğinin ve küresel sorumluluklarının
vazgeçilmez bir unsurudur. Bu hususlar göz önüne alındığında kamu diplomasisinin Türkiye
için stratejik bir öncelik olduğunu söyleyebiliriz.
Türk kamu diplomasisi, Türkiye’nin yeni “hikayesi”nin etkin ve kapsamlı bir şekilde dünya
kamuoyuna anlatılması faaliyetidir.
Bu faaliyetlerin muhtevasını belirleyen, Türkiye’nin tarihinden ve coğrafyasından tevarüs
ettiği birikimidir. Türk dış politikasının derinlik kazanması, bu birikimi stratejik bir değer
haline getirmesiyle doğrudan orantılıdır. Adalet, paylaşım, meşruiyet, temsilde eşitlik,
şeffaflık, hesap verebilirlik, farklılıklara saygı, erdemli toplum, din ve vicdan hürriyeti, insan
onurunun korunması ve temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence altına alınması,
Türkiye’nin yeni toplumsal muhayyilesinin kurucu unsurlarıdır. Türkiye’yi hem Doğuda hem

212

de Batıda bir cazibe merkezi haline getiren bu unsurlar, aynı zamanda Türk dış politikasına ve
kamu diplomasisine mukayeseli üstünlük sağlamaktadır.
Son yıllarda görsel ve yazılı medyadan düşünce kuruluşlarına, ekonomi platformlarından
akademik çalışmalara kadar geniş bir alanda giderek zenginleşen Türkiye tartışması, bu
değerler etrafında şekillenmekte ve Türkiye’nin sınırlarını aşarak modernite ve küresel düzen
hakkında daha kapsamlı ve dinamik bir söylemin oluşmasına imkân tanımaktadır. Örneğin
gelenek-modernite bağlamında Türkiye, Osmanlı-İslam kültürünün temsil ettiği gelenek ile
çağdaşlaşmanın temsil ettiği moderniteyi görece başarılı bir şekilde mezcedebilmiş bir ülke
olarak görülmektedir. Türk modernleşmesi, klasik modernite, çoğul modernlikler, çok
kültürlülük ve küreselleşme tartışmalarının içinde ele alınmakta, bu da Türkiye tartışmalarını
ulusal sınırların ötesine taşımaktadır. Gelenek ile modernite arasında kurulan ilişki, aynı
zamanda muhafazakâr değerlerle modern araçlar arasında bir denge ilişkisi kurulması fikrini
ve idealini de ihtiva etmektedir. Türkiye, geleneksel-muhafazakâr değerlerine sahip çıkarak
moderniteyi dönüştüren bir ülke olarak öne çıkmaktadır.
Türkiye’nin tarihi birikimine dayanarak etkin bir dış politika izlemesi, yeni Türkiye
tasavvurunun temel unsurlarından biridir. Türkiye’nin Osmanlı tecrübesini tevarüs eden bir
ülke olması, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya uzanan geniş coğrafyada doğal ünsiyetler kurmasını
ve bölge politikalarında etkin bir rol oynamasını sağlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak
Türkiye ile Arap dünyası arasındaki duygusal ve siyasi mesafe giderek azalmakta ve ilişkiler
uzun bir süre sonra yeniden normalleşmektedir. 20. yüzyılda uğradığı hezimetlere rağmen
bölgesel Arap milliyetçiliğinin hala etkin olduğu göz önünde bulundurulursa, Türkiye’nin
Arap kamuoyu tarafından yakından takip edilen bir ülke haline gelmesi, kayda değer bir
gelişmedir. Türkiye’nin bu özelliği, sadece Araplar değil, Avrupalılar, Ruslar, Amerikalılar,
Afrikalılar, Japonlar ve diğer Asyalılar tarafından dikkatle izlenmektedir.Yeni Türkiye
tasavvurunun bir diğer önemli unsuru, değişim-süreklilik ekseninde ortaya çıkan
dinamiklerdir. Türkiye’de merkez-çevre ilişkileri yeniden tanımlanmakta, yeni sosyal sınıflar
ve elitler ortaya çıkmakta, farklı sosyal sınıflar arasındaki mesafe azalmakta ve etkileşim
alanları artmakta, çoğul tecrübeler eş-zamanlı olarak yaşanmakta ve tabu kabul edilen konular
özgürce tartışılmaktadır. Bu toplumsal ve siyasal dönüşüm, geleneksel değerleri ve ilişki
ağlarını bütünüyle ortadan kaldırmamakta, onları yeni bağlamlara taşımakta ve modernliğin
yeni kurucu ve taşıyıcı unsurları haline getirmektedir. Bu manada Türk modernleşmesinin son
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yıllardaki seyri, değişim ile sürekliliği aynı anda içinde barındırmaktadır. Bu da Türkiye’nin
yaşadığı özgün ve dinamik tecrübenin farklı kamuoylarının ilgi alanına girmesine imkân
sağlamaktadır.

Türkiye’deki yeni sosyal sermaye ve hareketlilik, bir tarafta köksüz, kimliksiz ve ulusal
değerleri yok sayan küreselleşme modellerini reddetmekte, öbür tarafta dünyaya kapalı bir
kimlik tasavvurunu ve aidiyet duygusunu yetersiz bulmaktadır. Türkiye’de son yıllarda
modernleşmenin ve küreselleşmenin aktörleri çeşitlenmiş ve çok farklı kesimleri ve unsurları
ihtiva eder hale gelmiştir. Bu aktörler artık sadece bürokratik elitlerden yahut patron
sınıfından ibaret değildir. Çok farklı sosyal bağlara ve kimlik temellerine sahip yeni aktörler
sürecin başat unsurları haline gelmektedir. Bu da dünyadaki küreselleşme-yerellik tartışmaları
açısından özgün bir nitelik arz etmektedir.
Kısaca temas ettiğimiz bu hususlar, Türkiye’nin kamu diplomasisi konseptini ve pratiğini
temellendiren ve farklı biçimlerde şekillendiren unsurlardır. Türk dış politikasının ve kamu
diplomasisinin başarısı, bu unsurları tutarlı ve etkin bir şekilde kullanabilmesine ve yeniden
üretebilmesine bağlıdır. Bu programın hayata geçirilebilmesi için Türkiye’nin elinde devlet
kurumlarından STK’lara, iş çevrelerinden sanatçılara, medya mensuplarından bilim
adamlarına, aydınlardan akademisyenlere, insani yardım kuruluşlarından insan hakları
örgütlerine kadar geniş bir aktörler manzumesi bulunmaktadır. Türkiye’nin yükselen bir güç
olması, bütün bu aktörlerin bu tarihi sürece yapıcı katkı vermelerine bağlı olacaktır.
Not: Bu bölüm Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün web sitesinde yayınlanan İbrahim Kalın ve
Tuğçe Ersoy Öztürk’ün makalelerinden derlenmiştir.
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Uygulamalar
Türkiye’nin dış politikasında kamu diplomasisinin rolü nedir?
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’nin son yıllarda demokrasi ve ekonomi alanında kaydettiği gelişmeler kamu
diplomasisini nasıl etkilemiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye kamu diplomasisinin önemini geç anlamış, geç fark etmiş bir ülkedir. Ama son
yıllarda bu alanda önemli çalışmalar yapılmaya başlanmış, kamu diplomasisi imkan ve
potansiyelleri doğru alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Yetersiz de olsa bu çalışmaların
artarak devam etmesi gerekir. Yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmayı başarabilen
Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olabilecek imkana sahiptir.
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Bölüm Soruları
1. “Türk kamu diplomasisi, Türkiye’nin yeni hikayesinin etkin ve kapsamlı bir
şekilde dünya kamuoyuna anlatılması faaliyetidir” ifadesinin ne anlama geldiğini
araştırınız.
2. Kamu diplomasisi faaliyetleri ilk defa Türkiye’de kaç yılında başlamıştır?
3. Kamu diplomasisi enstitüsü neden kurulmuştur? Neler yapmaktadır?
4. TİKA’nın Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerindeki önemli rolünü
araştırınız.
5. Türkiye kamu diplomasisinin önemini neden geç anlamıştır?
6. Bugün kamu diplomasisi faaliyetleri adına yapılanları yeterli buluyor musunuz?
7. Türkiye sizce hangi alanlarda kamu diplomasisi faaliyetlerinde eksiklikler
yaşamaktadır?
8. Kamu diplomasisi faaliyetleri Türkiye’nin dış tanıtımına da katkıda bulunmakta
mıdır?
9. “Türkiye’nin bölgesel güç olma” iddiasını kamu diplomasisi perspektifinden
yorumlayınız.
10. Türkiye

kültürel

potansiyelini

kamu

diplomasisi

faaliyetlerinde

nasıl

kullanmaktadır? Araştırınız.
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10.ÜLKE İMAJININ OLUŞUMUNDA KAMU DİPLOMASİSİNİN ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.ÜLKE İMAJININ OLUŞUMUNDA KAMU DİPLOMASİSİNİN ROLÜ
10.1.Avrupa Kamuoyundaki Türkiye imajı ve temel endişeler
10.2.Türkiye’nin imajı açısından kamu diplomasisinin önemi

220

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İmaj ne demektir, anlatınız.
2. Algılama ülkeler açısından neden önemlidir?
3. Avrupa kamuoyunun Türkiye ile ilgili algısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ülke imajı

Türkiye’nin yurt dışındaki

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Yabancı basının takip edilerek

algısının öğrenilmesi

gelişmelerden haberdar olunması

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
•
•

Ülke imajı

Kamu diplomasisi
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Giriş
Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde çok ciddi bir imaj ve algı sorunu yaşamış,
kendisini Avrupa kamuoyuna doğru şekilde anlatamamıştır. Bunu yapamadığı için de üyelik
süreci istenilen şekilde ilerlememiş, başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Bu sorunun
aşılmasında kamu diplomasisi vizyonuna büyük görevler düşmektedir. Sağlıklı imaj ve doğru
algılamanın oluşumunda kamu diplomasisi stratejik bir rol üstlenmektedir.
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10.Ülke İmajının Oluşumunda Kamu Diplomasisinin Rolü

Nasıl ürün ve hizmetlerin/markaların bir imajı varsa, artık günümüzde ülkelerin de bir imajı,
dışarıdan algılanma durumu var. Siz ülke olarak kendinizi nasıl konumlandırırsanız
konumlandırın ya da kendiniz ile ilgili ne söylerseniz söyleyin, başka ülke kamuoylarının sizi
dışarıdan algılaması çoğu zaman sizin düşündüğünüz gibi olmuyor.
Bu durumun pek çok sebebi var, onlara şimdi burada girmeyeceğiz ; ama bilinen birşey var ki,
o da ülkelerin artık kendi imajlarını, algılamalarını ve itibarlarını yönetmeleri gerektiğidir.
İşte tam da bu noktada kamu diplomasisi kavramına önemli görevler düşmekte, ülkeleri tıpkı
birer marka gibi yönetme, algılamalarını olumlu hale getirme konusunda kamu diplomasisi
vizyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bölümde Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda yaşadığı imaj problemini ele
alarak konuyu değerlendirmeye çalışacağız.
İmaj, zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunların olumlu/olumsuz
değerlendirmelerinden oluşur; akla gelen özet-resim ya da sembolik anlamdır. 217 Sembolik
anlam ise pek çok unsurdan ve bir nesnenin/ülkenin benzerleriyle ya da rakipleriyle
kıyaslanmasından oluşan bir bütündür. 218 Türkiye sözcüğünün bir yabancıda uyandırdığı
çağrışım, görüş ve duygular Türkiye’nin imajını yansıtmaktadır ve bu imaj genel olarak,
özellikle Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde olumlu olmaktan uzaktır. Bu da AB
kamuoyunun Türkiye’nin üyeliğine endişe ile bakmasına yol açmaktadır.
10.1.Avrupa Kamuoyundaki Türkiye imajı ve temel endişeler
Avrupa kamuoyu üç temel konu nedeniyle Türkiye’nin üyeliğine soğuk yaklaşmaktadır. İlk
konu Türkiye’nin nüfusu ile ilgilidir. Avrupa’daki genel kanı Türkiye’nin nüfusunun giderek
artarak 100 milyonu geçeceği ve Türkiye’nin üyeliğinin bir göçmen akımına yol açacağıdır.
İkinci konu, Türkiye’nin ekonomisinin AB için bir yük olacağı düşüncesidir. Son konu ise
Türkiye’nin değerlerinin AB değerleri ile örtüşmediği iddiasıdır.
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Kamuoyunun ilk endişesi, Türkiye'nin üyeliğinin AB yapısal fonlar üzerinde büyük bir yük
olacağı ve yeni üyeyi Avrupa yaşam standartlarına yakınlaştırma amacı taşıyan AB uyum
politikalarının kapasitelerinin yetersiz kalacağıdır. Türkiye’nin üyeliği durumunda AB nüfusu
%15 oranında artarken ekonomik büyüme oranı % 3’ten az olacaktır. 219 Nüfus bakımımdan
AB’nin ikinci büyük ülkesi olacak olan Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Avro olarak) oranı
ile ise ancak sekizinci sırada yer alacaktır. 220 Yaşam standartlarındaki bu farklılaşmanın,
Türkiye’den diğer üye ülkelere büyük bir göç dalgasına sebebiyet vereceği düşünülmektedir.
Ancak, dünyada 17. Avrupa Birliği'nde ise 6. büyük ekonomiye sahip Türkiye’nin, AB
ekonomisine getireceği katkılar göz ardı edilmektedir. AB Komisyonu’nun Ekonomi ve Para
İşlerinden sorumlu üyesi Joaquin Almunia, Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde AB`ye
uyum gösterdiğini, önceye göre daha güçlü bir makro ekonomik istikrar sağladığını
söylemektedir. 221 AB Komisyonu da 2009 raporunda, Türkiye'nin ''sert ekonomik daralmaya
rağmen makroekonomik istikrar sınavından büyük ölçüde başarıyla çıktığı'' belirtilmekte,
''kriz piyasa mekanizmalarının işleyişini felç etmedi ve Türkiye işleyen piyasa ekonomisi
olmayı sürdürdü'' değerlendirmesi yapılmaktadır 222.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın yaptığı ekonomik etki analiz çalışmasına göre, Türkiye AB
ekonomisine 2014-2020 döneminde yıllık 16-48 milyar avroluk artış yaratacak, buna karşılık
AB'nin Türkiye maliyeti 6-10 milyar avro ile sınırlı kalacaktır 223. Yani, Türkiye ileride Birliğe
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üye olduğu takdirde AB vatandaşları için bir yük teşkil etmeyecektir. Ayrıca, Orta Doğu ve
Orta Asya ile İran, İsrail ve Suriye gibi ülkelerle direkt dış alım-satım yapabilen Türkiye,
Bakü-Tiflis-Ceylan Boru Hattı'nın Avrupa'ya uzatılması yönündeki çalışmalara da büyük
katkı yapabilecektir. Turizm alanında da Avrupalı ülkelerle yarışır bir düzeyde olan Türkiye,
muhtemel bir üyelikle, AB içinde en fazla turist çeken ülkeler arasında yer alacaktır. Ayrıca
sahip olduğu genç nüfus ve kalifiye iş gücü sebebiyle de nüfusu giderek yaşlanan AB ülkeleri
içindeki iş gücü sorununun çözümünde de etkin olacaktır.
Avrupa kamuoyunun endişe ettiği konuların başında şüphesiz serbest dolaşım gelmektedir.
Halk, serbest dolaşım hakkının Avrupa'nın mevcut düzenini ve dengelerini altüst edeceğini,
Türkiye'den Avrupa'ya büyük bir insan göçünün yaşanacağını düşünmektedir. Oysa bugüne
kadar Avrupa Birliği'nin genişleme dalgasıyla üyeliğe giren ülkelerin hiçbirinden Avrupa'ya
ciddi anlamda bir göç dalgası yaşanmamıştır. Ekonomik durumu çok iyi olmayan İspanya,
Yunanistan veya Portekiz'den diğer ülkelere bir göç dalgası söz konusu olmamıştır. Öncelikle
vurgulanması gereken nokta ise, Türkiye'nin birliğe bugün üye olmadığı, önünde uzun bir
süreç olduğudur. Türkiye adaylık sürecinde ciddi bir siyasal ve ekonomik dönüşüm
geçirmektedir. Asıl olan Türkiye'nin üyelik döneminde nasıl bir ekonomik tabloya sahip
olacağıdır.
Bugüne kadar birliğe üye olan ülkeler önemli oranlarda yabancı sermaye çekmişlerdir.
Türkiye AB'ye üyelik vizyonuna sahip olduğu anda hem birlik içinden, hem de çevre
ülkelerden sermaye girişine tanık olacaktır 224. Türkiye ekonomik göstergeleriyle olmasa bile
ekonomik potansiyeliyle AB için artı değer üretebilecek bir ülkedir.
AB kamuoyunun ikinci endişesi Türkiye’deki demokrasinin niteliği ve kalitesidir. 1960-70 ve
80’de ordunun siyasete müdahalesi ile demokrasiye ara verilmesi ve ordunun Türk siyasi
yaşamındaki ağırlığı Türkiye’de demokrasinin sürekliği ve niteliği bakımından kafalarda soru
işaretleri uyandırmaktadır. Ancak Türkiye kuruluş yıllarından başlayarak Batı tarzında
modernleşen devlet yapısı ile diğer Müslüman ülkeler içinde çok farklı bir yapıdadır. Türk
ordusu da Türkiye’nin Batı’ya entegre olmasında ve bu yoldan sapmaması konusunda her
zaman önemli bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de ordunun arka planda görünse
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dahi ülkeyi ilgilendiren önemli iç ve dış konularda siyasetin şekillendirilmesinde önemli bir
işleve sahip olduğu doğrudur..
Türkiye’nin AB’ye resmen aday ülke ilan edildiği Aralık 1999 AB Helsinki Zirvesi’nden
sonra ciddi anlamda demokratikleşme reformları başlamakla birlikte bu alandaki gerçek
atılım, 2003-2004 yıllarında uygulamaya konan altıncı, yedinci ve sekizinci uyum paketleri ile
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında kabul edilen ve düşünce ve ifade őzgürlüğünün
genişletilmesini, ölüm cezasının kaldırılmasını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ışığında
yargılamanın yenilenmesini içeren reform yasaları ile Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerine
daha da yaklaşmıştı. Bunu, AKP’nin 2003 yazında meclise sunduğu ve geniş bir mutabakatla
TBMM’de kabul edilen yedinci uyum paketi izledi. Yedinci uyum paketi, Türkiye’de üç dört
yıl öncesine kadar tabu sayılan ve aralarında Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve yayın hakkı,
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve MGK Genel Sekreterinin gőrev ve yetkilerinin yeniden
tanımlanması da bulunan birçok konuda büyük açılımlar getirmiştir.
Bu uyum paketlerinin kabulü ile Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesinde
büyük ilerleme sağlanmıştır. Türkiye’nin AB üyesi olma kararlılığı ile paralellik seyreden
demokratikleşme adımları günümüzde de devam etmektedir. Türkiye’nin üyeliği uzun vadeli
bir süreç olarak ele alındığında tam üye olacağı tarihe kadar gerekli tüm reformlar yapılarak
Birliğe üyelik için gerekli tüm siyasal kriterlere uyum sağlanmış olacaktır.
Türkiye’nin üyeliğine ilişkin endişelerin üçüncüsü Türkiye’nin AB değerlerine olan
yakınlığıdır. Türkiye ile ilgili kültürel endişelerin merkezindeki temel soru, Toplumunun
büyük çoğunluğu Müslüman olan bir devlet Batı toplumlarının değerlerini özümseyip
özümseyemeyeceğidir. Avrupa’da özellikle Hıristiyan Demokrat gruplar ve Katolik
Kilisesinin lojistik destek sağladığı kesimler, Türkiye'nin dini farklılığını gündemde tutmaya
ve AB kimliğini dini bir kimlik olarak tanımlamaya çalışmaktadırlar 225.
Bu tezlerin çoğunluğu siyasi manipülasyonlara, önyargılara veya bilgi eksikliğine
dayanmaktadır. Türkiye, demokrasi, İslam ve özgürlüğü harmanlanmış bir ülkedir. Müslüman
ve demokratik bir ülke olarak Türkiye AB’ye üye olduğunda, Birlik Müslüman ülkeler
nezdinde artı kazanacak ve bu ülkelere kendini daha iyi ifade edebilecektir. Böylece, AB’nin
« medeniyetler çatışması » tezini değil, gerçekten « çeşitlilikte birlik » düşüncesini savunduğu
ve uygulamaya çalıştığı vurgulanmış olacaktır. Sosyal açıdan ise, AB yurttaşlığı kavramının
225
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çeşitliliği ve zenginliği tartışmaları, medeniyetler ittifakı olgusu, Türkiye'nin üyeliği ile farklı
boyutlarda değerlendirilmeye başlanacaktır.
10.2.Türkiye’nin imajı açısından kamu diplomasisinin őnemi
Türkiye'nin üyeliğine yönelik ileri sürülen kimi tezler veya savlar, çok temelsiz olmasına
rağmen yaygınlaşmakta ve Avrupa kamuoyunda yansıma bulmaktadır. Bugün gelinen nokta
da, uzun süre Türkiye'nin gereken kamuoyu yönlendirme çalışmalarını yeterince
yapmamasının etkisi büyüktür. Eğer bir ülke kendi algısını ve itibarını yönetme becerisini
gösteremezse, ne yazık ki kolaylıkla başkaları tarafından yönetilir hale gelmektedir. 226
Türkiye’nin AB üyeliğine açıkça destek veren Fransa eski Başbakanı ve Avrupa Parlamenteri
Michel Rocard’ın bu durumu şöyle dile getirmektedir: “Avrupa kamuoyunun Türkiye’yi
algılayışı değişmediği sürece, AB liderleri bu ülke hakkında gerekli cesur kararları
alamazlar.” 227 Doğal olarak, AB üyesi ülkeler Türkiye’yle ilgili karar alırken halklarının
düşüncelerini, Türkiye’ye bakış açılarını göz önünde bulundurmak zorundadır. AB
Komisyonu`nun 2005 İlkbahar Eurobarometre Raporu`na göre, Türkiye yüzde 35 ile AB`ye
üyeliği en az desteklenen ülke konumundaydı. 228
Bu durum, Türkiye’nin dünya kamuoyunda bir yanlış algılanma sorunu olduğuna işarettir.
Bu da ancak etkin bir kamu diplomasisi çalışması ile aşılabilir. Son yıllarda, devlet
bünyesinde kamu diplomasisi çalışmalarına verilen önem artmıştır. Türkiye'nin uluslararası
platformlarda maruz kaldığı itham ve sorunlar karşısında haklılığını kanıtlamaya yönelik
çalışmaların başarıya ulaşabilmesi ve uluslararası toplumun doğru bildirilmesi için Kamu
Diplomasisi Koordinatörlüğü kurulmuştur 229.

226

Özdem SANBERK, Hakan ALTINAY, « Kamu diplomasisi ve yumusak guç », Sabah, 8

Ocak 2008 Bkz. arsiv.sabah.com.tr/2008/01/08/haber (erişim 25 Aralık 2009)
227

Bahadır KALEAĞASI, Avrupa Galaksisinde Türkiye Yıldızı, Istanbul, Doğan Kitap, 2006,

s. 355
228

European Commission, Public Opinion, Eurobarometer 63, May-June 2005, Bkz.

ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb63/eb63_en.htm (erişim 4 Şubat 2010)
229

« Kamu diplomasisi koordinatörlüğü kurulacak », Dünya Gazetesi, 30 Ocak 2010 Bkz.

www.dunyagazetesi.com.tr/haber.asp?id=76593&cDate= (erişim 4 Şubat 2010)
229

Haziran 2008 - Kasım 2009 tarihleri arasında beş AB üyesi Almanya, Fransa, İngiltere,
İspanya ve Polonya’da yapılan anketlere dayanan bir araştırma, bu ülkelerin kamuoylarının
AB genişleme süreci ile Türkiye’ye ilişkin fikir ve eğilimlerini sergilemektedir. Araştırmaya
göre 18-24 yaş aralığında bulunanların %52’si Türkiye’nin üyeliğini desteklerken, bu oran 65
yaş ve üzerinde %30’a düşmektedir 230. Gençlerin Türkiye’ye karşı açıklığını “Erasmus
jenerasyonu” olmalarına bağlayan Prof. Yılmaz, Türkiye’yle kültürel alışveriş içinde olan bu
yaş grubunun kültür unsurunu olumlu bir etken olarak değerlendirdiğini vurgulamaktadır 231.
Dolayısıyla AB ile ilişkilerde Türkiye’nin kültürünü, Batı’ya dönük yüzünü kamu diplomasisi
araçları yoluyla tanıtması gerektiği ön plana çıkmaktadır. Kamu diplomasisi araçlarından biri
olan öğrenci değişim programlarının ülkenin tanıtımına katkı yaptığı göz ardı edilmemeli,
çeşitli değişim programları, burslar, üniversite projeleri, stajlar ve kültürel tanıtım gezileri ile
yurda daha fazla yabancı öğrenci ve genç çekilmeye çalışılmalıdır.
Panorama Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Belpietro, “Kamuoyu için diktatörlükle
yönetilen bir İslam ülkesi de Müslüman, Türkiye gibi laik-demokratik bir ülke de Müslüman.
Aradaki büyük farkın gözardı edilmesi, kamuoyunun Türkiye algısında büyük tahribat
yaratıyor” demekte ve eklemektedir: “Kültürel bir çıkartma yapmanız lazım ve Avrupa
kamuoyuna gerçek Türkiye’yi tanıtmanız lazım. Unutmayın ki Batı korkuyor; çok korkuyor...
Yabancı göçmenden korkuyor, Müslüman göçmenden korkuyor. Türkiye’nin korkulacak bir
ülke olmadığını, Batı kamuoyuna anlatması gerekmektedir.” 232
Milano Katolik Universitesi Ögretim Üyesi Vittorio Parsi, Türkiye’nin yapması gereken
hamleler hakkında önerilerde bulunuyor: “Öncelikle, ‘Türkiye gerçekte nasıl bir ülke’ iyi
anlatmak gerekiyor. İtalya’da yaşayan Türkler iş disiplini ve çalışkanlıkları ile toplumun
büyük saygısını kazanmış kişiler. İtalyanlar’ın gözünde Türkler Egeli bir halk. Belki
Türkiye’nin bu özelliğini göz önüne sermesi gereklidir. Ancak en önemlisi ‘opinion maker’lar
(fikir önderleri) üzerinde çalışmak lazım. İran’a bakın, hepimizin bildiği sebepler yüzünden
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Türkiye’ye göre daha önemli sorunları var. Ama uzun yıllardır kendisini tanıtmak için çok
etkili bir metot izliyor. Küçük gruplar halinde davet ettiği batılı kanaat önderlerine İran
uygarlığını,

İran

toplumun

nasıl

yaşadığını,

İran

yapıtlarını

gösteriyorlar;

yani

Ahmedinejad’ın İran’ından farklı bir İran gösteriyorlar. Türkiye hem olağanüstü bir kültür
mirasına sahip hem de Avrupa kültürüne büyük katkısı var. Bütün bunları Avrupa kamuoyuna
anlatmak ülkenizin imajı açısından son derece olumlu olabilir diye düşünüyorum.” 233 Özetle,
Türkiye’yi tanıyan yabancılar da Türkiye’nin imaj sorunu olduğunun ve bunun ancak kamu
diplomasisi çalışmaları ile aşılabileceğinin altını çizmektedir.
TÜSİAD AB Temsilciliği’nin düzenlediği “Avrupalılaşma Sorunları ve Türkiye’nin
Avrupa’da Algılanışı” konulu toplantıda AB yetkililerinin üzerinde uzlaştığı konular da bu
yöndeydi 234: her ülkede kamuoyunun etkilenme kaynakları farklıdır (Fransa'da siyasal elit
etkiliyken, Almanya'da günlük yaşam gözlemleri ve göç kaygıları ön plandadır.) dolayısıyla
çalışmalar bu noktalara yoğunlaştırılmalıdır. Her ülke ve her ülkenin farklı kesimleri için
Türkiye'yi en iyi anlatan araçlar seçilmelidir: Bu önemli bir kişilik de olabilir, Galatasaray da,
Orhan Pamuk da, Efes de, Ayasofya da. Fakat asıl olan, Türkiye de iç siyaset ve ekonomik
gelişmeler gelecek için daha güven verici çağdaş ve yaratıcı bir toplum imajı yansıtmalıdır.
Türkiye hakkındaki yanlış bilgilerin yol açtığı yanlış kanaatlerin giderilmesinde, her ülkeye
ayrı ayrı ve farklı argümanlarla etki etmek önemlidir. Bunun için de sadece dış
temsilciliklerin ve diplomatların çabaları yetersizdir. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları
kamu diplomasisi çalışmalarına dahil edilmeli, bulundukları bölgelerde faaliyet gösteren Türk
sivil toplum kuruluşları desteklenmelidir. Bu bağlam da hükümetin, yurt dışında yaşayan
Türklerle ilgili "Dış Türkler Başkanlığı" kurma girişimi olumlu bir adımdır. Kurulmak istenen
başkanlığın hedefleri, yabancı öğrenci projelerinin hayata geçirilmesi, yurt dışında lobicilik
çalışmalarını güçlendirilmesi, kurulacak başkanlığın stratejik düşünce üreten bir kuruluş
olarak hizmet vermesi şeklinde belirtilmiştir.235
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Bununla birlikte, Avrupa kamuoyunda Türkiye’nin imajı ve AB üyeliği, Almanya, Avusturya,
Danimarka, Fransa gibi ülkelerde yaşayan yoğun Türk nüfusu ile ilişkilendirilmektedir. Göç
ve entegrasyon sorununun olumsuz yansımaları Türkiye’nin AB sürecinde kendini
göstermektedir. Bugün, AB'li Türklerden kentli, çağdaş, yaşadıkları topluma katkıda bulunan,
kendi işini kuran, istihdam yaratan, bilimde, sanatta, medyada ve diğer iş kollarında başarılı
konumlarda olanlar da « Türk » olarak algılanmamakta, yalnızca zihinlerindeki Türk imajına
girenleri Türk olarak algılamaktadırlar 236. Bu önyargının kırılması için kapsamlı tanıtım
etkinliklerinde 'başarılı AB'li Türkler' teması bir öncelik olarak yer alabilir ve yurtdışındaki
Türklerin yaşadıkları topluma entegrasyonu desteklenebilir.
Sonuç olarak, AB üyeliği yolundaki Türkiye’nin őnündeki en büyük engellerden biri, AB
kamuoyu nezdinde sahip olduğu olumsuz imajdır. AB halkları Türkiye'yi yeterince
tanımamakta, fakat tanıdığını sanmaktadır. Bu yanlış kanaatlerin değiştirilmesi etkin, uzun
vadeli ve organize bir kamu diplomasisi çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Devletin tüm
birimlerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kamu diplomasisi kapsamındaki faaliyetleri
uyumlu şekilde planlanmalı ve bu faaliyetlere mutlaka yurtdışında yasayan Türkler dahil
edilmelidir. Ayrıca, Türkiye’nin őzellikle vurgulaması ve AB halklarına anlatması gereken
nokta, Türkiye’nin AB üyeliği değerlendirilirken uzun vadeli düşünmek gerektiğidir. Türkiye,
Birliğe hemen yarın üye olacak şekilde değerlendirilmemeli, uzun vadede őnemli mesafeler
kat etmiş, gerekli reformları yapmış ve katılım şartlarını bütünüyle karşılayan bir Türkiye’nin
üyeliği üzerine tartışılmalıdır. Paris VIII Űniversitesi’nden Prof. Stefanos Yerasimos da bu
konuya vurgu yapmaktadır: “Tartışma yanlış yapılıyor. Bugünü değil yarının Türkiyesi’nin
AB üyeliğini değerlendirirsek, Türkiye’nin AB için sorun değil, fırsat kaynağı olduğunu daha
iyi anlarız.” 237
Not: Bu bölüm, Emine Akçadağ’ın Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün web sitesinde
(www.kamudiplomasisi.org) yayınlanan makalesinden derlenmiştir.

Bahadır Kaleağası, « Avrupa’daki Türklerin İmajı », Radikal, 13 şubat 2006
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Uygulamalar
Türkiye, AB kamuoyunu doğru yönlendirebilmek için neler yapmalıdır ?
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’nin doğru bir ülke imajı oluşturabilmesi için kim, neler yapmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzde artık ülkelerin de imajları ve algılanmaları önemli hale gelmiştir. Doğru ülke
imajı oluşturmada kamu diplomasisi teknik ve yöntemleri stratejik bir rol üstlenmektedir. Bu
bölümde Türkiye’nin AB’ye üyeliği çerçevesinde yaşanan imaj problemi ele alınmakta ve
kamu diplomasisi vizyonuyla nasıl çözümleneceği incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
Türkiye neden kendisini tanıtmada yeteri kadar başarılı olamamaktadır?
“Ülke markası” ne demektir?
Bir ülkenin marka değerine sahip olması ona ne gibi avantajlar sağlar?
Demokrasi ile ülke markası arasında nasıl bir ilişki vardır?
Kanaat önderlerinin ülke markasına katkıları neler olabilir?
Türkiye’nin AB üyelik süreci ülke markasına nasıl olumlu katkılar sunabilir?
Türkiye’nin imajının olumlu yönde pekiştirilmesinde kamu diplomasisi nasıl bir
rol oynayabilir?
8. Ülke markası konusunda medyanın nasıl bir etkisi vardır?
9. Bir ülkenin itibar ve saygınlığı ile marka değeri arasındaki ilişkiyi araştırınız.
10. Sizce dünyada marka değeri en büyük olan ülke kimdir? Bu büyüklüğü sizce
nasıl sağlamaktadır? Anlatınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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11.AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAMU DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KAMU DİPLOMASİSİ
11.1.AB’nin Yumuşak Güç Kapasitesi
11.2.Kamu Diplomasisinin Avrupa Birliği için Önemi
11.3.Önde Gelen Avrupa Ülkelerinde Kamu Diplomasisi
11.4.Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi Vizyonu
11.5.Kamu diplomasisinde AB Kurumlarının Yeri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Avrupa Birliği’nin kamu diplomasisi vizyonu nedir?
2. Fransa’nın kamu diplomasisi faaliyeti adına yaptıkları nelerdir?
3. İngiltere’nin kamu diplomasisi faaliyeti adına yaptıkları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Avrupa Birliği’nin kamu

Farklı AB ülkelerinin

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Geleneksel ve yeni medya yoluyla

diplomasisi

kamu diplomasisi

AB ülkelerinin yakından takip

faaliyetlerinin öğrenilmesi

edilerek kamu diplomasisi

Konu

Kazanım

noktasında neler yaptıklarının
raporlaştırılması faydalı olacaktır

240

Anahtar Kavramlar
•
•

Avrupa Birliği

AB’nin yumuşak gücü
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Giriş
Bu bölümde Avrupa Birliği’nin izlediği kamu diplomasisi politikası ele alınmış, bu
politikanın olumlu yanları kadar eksik taraflarına da değinilmiştir. Ayrıca AB’nin kamu
diplomasisi uygulamalarında kullandığı araçlar da bu bölümde incelenmiştir.
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11.Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi
Günümüzde devletlerin artık sadece diğer hükümetleri veya uluslararası örgütleri değil,
yabancı kamuoylarını da hedefleyen politikalar geliştirmek zorunda oldukları bir döneme
girilmiştir. Küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği değişim ve dönüşümler ile yeniden
yapılanan uluslararası sistemde, kamuoyları ve gündemi etkileme becerisinin önem
kazanmasıyla kamu diplomasisi dış politikanın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.
Dolayısıyla bugün pek çok uluslar arası aktör gibi Avrupa Birliği (AB) de yabancı kamuoyları
nezdinde daha iyi tanınmak, algılanmak ve olumlu imaj oluşturmak amacıyla kamu
diplomasisi alanına daha fazla eğilme ihtiyacı hissetmiştir.
Şüphesiz gerek ekonomik, gerek politik, gerekse kültürel olarak AB, etkin bir kamu
diplomasisi yürütecek yumuşak güç araçlarına sahiptir.

Her şeyden öte, bugün AB’nin dünyaya anlatacağı hayranlık uyandıracak bir hikâyesi
bulunmaktadır. Bir zamanlar birbirleri ile kanlı savaşlar yapmış, sürekleri sınırları değişmiş,
ataları can düşman olmuş ülkeler bugün “birlik“ halinde barış, refah ve istikrar içinde
yaşamaktadır. Avrupa kıtasının en önemli hikâyesi olan Avrupa Birliği, sadece bu özelliği
ile uluslar arası kamuoyunun takdir ve hayranlığını kazanmaktadır.
Bu durumda sorulması gereken soru, John Mccormick’ın tanımı ile “yumuşak gücün
şampiyonu” i; François Duchene’in tanımı ile “sivil güç” ii; Ian Manners’ın tanımı ile”
normatif güç” iii olarak nitelendirilen AB’nin, yumuşak güç adına sahip olduğu unsurları kamu
diplomasisinde ne kadar etkin şekilde kullandığı ve ne kadar başarılı bir kamu diplomasisi
politikası ortaya koyduğudur.

11.1.AB’nin Yumuşak Güç Kapasitesi
Yumuşak Güç adlı eserinde Joseph Nye, Avrupa ülkelerinin bazılarının iddialı yumuşak
güçler olmasına karşın, ülkelerin hepsinin bir arada oluşturacağı yumuşak gücün, Amerikan
yumuşak gücü ile boy ölçüşebilecek boyutta olduğunu ifade etmektedir iv. Yazar, ABD’nin
yumuşak gücüne yönelik uluslararası algılamalarla karşılaştırıldığında, “AB’nin küresel
sorunları çözme konusunda pozitif rol oynayabileceğine yönelik Amerikan kamuoyunca bile
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paylaşılan bir iyimserlik göze çarpıyor” saptamasında bulunmuştur v. Nye, “çıplak güç
kullanımı, meydan okuma ve tek taraflılık” gibi yöntemleri “diplomasi, ticaret ve kalkınma
yardımı” gibi yöntemlerle ikame eden AB’nin gelişmekte olan ülkelerin sempatisini
kazandığını ve bu ülkelerin modernleşme amacıyla yürürlüğe koyduğu yasal ve ekonomik
düzenlemelerde AB standartlarının esin kaynağı olduğuna dikkat çekmektedir.
ABD’nin 11 Eylül sonrası dönemde yürüttüğü politikalar neticesinde artan Amerikan
karşıtlığına karşılık, AB’nin uluslararası hukuka, insan haklarına ve çevre sorunlarına önem
verdiğini göstermesi (Guantanamo’nun kapatılması, ölüm cezasının kaldırılması, Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nin kabul edilmesi, silah kontrolü antlaşmalarına ve Kyoto antlaşmasına
onay verilmesi için yapılan baskıların başta internet olmak üzere tüm medya araçlarıyla
duyurulması) bunun yanında genel olarak askeri gücü tercih etmeyip barış gücü
operasyonlarını desteklemesi ve bölgesel kalkınmayı teşvik edici fonlar sağlaması AB’ye
güvenilirlik kazandırmakta ve dış dünyada olumlu bir imaj yaratmasına katkıda
bulunmaktadır.
Öte yandan bir bütün olarak ele alındığında Birlik, oldukça geniş bir pazara ve nüfusa
sahiptir. Dolayısıyla ekonomi alanında da büyük bir güç olan Avrupa’nın, çok uluslu
şirketlerine ait markalar tüm dünyada tanınmaktadır. (Fin Nokia, İsveç Ericsson, İngiliz
Unilever, Fransız Peugeot, Alman BMW, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Hollanda
ortaklığından oluşan Airbus…) İnsanlar, Avrupa’nın sosyal güvenlik ağı ve sendikaları
hakkında Amerika ile karşılaştırıldığında daha olumlu görüşlere sahiptirler. Ekonomi
politikaları konusunda, birçok insan Amerikan ekonomisinin başarısına hayranlık duysa da,
hepsi, diğer ülkeler için onu bir model olarak göstermemektedir; bazıları devletin ekonomide
ABD’de olduğundan daha fazla rol oynadığı Avrupalı yaklaşımı tercih etmektedir vi. Ayrıca
ABD’deki yüksek oranlı gelir eşitsizliği ve emniyetsizlik bu ülkenin ekonomik gücüne
şüpheyle yaklaşılmasına yol açmaktadır. Buna ilaveten, yoksul ülkelere yapılan denizaşırı
kalkınma yardımının % 70’ini Avrupalılar yapmaktadır ki bu da Amerika’nın yaptığının dört
katıdır vii.
AB’nin ünlü Erasmus öğrenci değişim programı sayesinde her yıl binlerce öğrenci AB üyesi
ülkelerde eğitim almakta ve Avrupa kültürünü yakından tanımaktadır. Ayrıca Avrupa’nın en
önemli sporu olan futbol, dünya çapında Amerikan futbolu veya beysboldan çok daha
popülerdir. Örneğin, dünyanın en popüler takımı, 24 ülkede 200 fan kulübüyle Manchester
United’tir viii.
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AB’nin yumuşak gücünü besleyen tüm bu unsurlar dışında, yüzyıllar boyunca şiddetli
savaşlar görmüş ve birbirine düşman olmuş ülkeler arasında barış ve refah temelinde kurulan
birlik, başlı başına AB’nin olumlu bir imaj yaratmasındaki en önemli faktördür.
Soğuk Savaşın bitmesi ile AB üyeliği, Doğu Avrupa’daki ülkelerin temel dış politika hedefi
haline gelmiştir. 1991 yılında yapılan bir anket, Çekoslovakya halkının % 75’inin AET
hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu göstermiştir ix. “Sadece milyonlarca insanın
değil, aynı zamanda bütün ülkelerin Avrupa’ya dahil olmak istemesi Avrupa’nın yumuşak
gücünü göstermektedir. Örneğin, Türkiye…” x.
Yumuşak güç anlamında böylesine büyük bir potansiyele sahip olmak şüphesiz, Joseph
Nye’ın yumuşak gücün bir politikası olarak nitelendirdiği kamu diplomasisinin yürütülmesine
de önemli katkı sağlayacaktır. “Bir hükümetin kendi ulusunun ideallerini, fikirlerini,
kurumlarını, kültürünü aynı zamanda ulusal hedeflerini ve hali hazırdaki politikalarını yabancı
kamuoyuna anlatmak için girdiği bir iletişim süreci” xi olarak tanımlanabilecek kamu
diplomasisi, bugün AB üyesi pek çok ülke tarafından titizlikle yürütülmektedir.
11.2.Kamu Diplomasisinin Avrupa Birliği için Önemi
Ekonomi temelli bir topluluk olarak doğan Avrupa Birliği, ortak dış ve güvenlik politikasını
1992 yılında imzalanan ve AB’yi kuran Maastricht Antlaşması ile kabul etmiştir; dolayısıyla
Birlik düzeyinde bir dış politika deneyimi çok eskilere dayanmamaktadır. Bu nedenle her
şeyden önce daha etkin bir dış politika izleyebilmek ve uzun vadeli dış politika hedeflerine
ulaşabilmek için AB kamu diplomasisine ihtiyaç duymaktadır.
Günümüzün global hale gelmiş tehditleri (terörizm, yasa dışı göç, organize suçlar, iklim
değişikliği, açlık, doğal felaketler) ile mücadele sadece ülkeler arası işbirliğini değil; gerek
resmi gerekse halk tabanlı bir desteği gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla yabancı ülkelerin
yöneticileri ve özellikle de halkı üzerinde olumlu bir imaj oluşturmak ve “kendi istediklerini
onların da istemesini sağlamak” bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Bu çekiciliğe ve
görünürlüğe sahip olmanın yolu da etkin bir kamu diplomasisinden geçmektedir.
Ayrıca kamu diplomasisi olumlu tanıtım sayesinde AB’ye yabancı yatırımcı ve turist
çekilmesini, AB mallarına, firmalarına ve para birimine güven duyulmasını sağlayarak
ekonomik performansı arttıracaktır. Böylece son yıllarda diğer ülkeler gibi AB üyelerini de
zorlayan ekonomik krizin etkilerinin daha az hissedilmesine yardımcı olabilecektir.
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AB veya AB üyesi bir ülke hakkındaki negatif bir düşüncenin yıkılması da kamu diplomasisi
ile mümkündür. Danimarka’da ortaya çıkan karikatür krizi Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya
ve İspanya’nın da dâhil olmasıyla derinleşmiş ve AB içinde bir İslamofobi olup olmadığının
sorgulanmasına neden olmuştur. Şüphesiz bu durum milyonlarca Müslüman’ın yaşadığı
Avrupa için son derece vahimdir. Bu nedenle, İslam karşıtı bu imajın yıkılabilmesi için etkin
bir kamu diplomasisi yürürlüğe koymak kaçınılmazdır.
Öte yandan 1999 Kosova krizinden sonra NATO, bir Kamu Diplomasisi Birimi oluşturmuş ve
Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi kaleme almıştır. Bu birim, akademik programlar; radyo ve
televizyon yayıncılığı; yabancı ülkelerde görev yapan personelin iletişimi için bir ağ ve Kiev
ile Moskova’da enformasyon ofislerinin açılmasında görev almıştır. Yumuşak gücüyle ön
plana çıkan AB’nin, askeri temelli bir güvenlik örgütü olan NATO’nun gerisinde kalması hem
prestij kaybına hem de ABD politikalarının daha çok sivrilmesine yol açacaktır.
Tüm bu sebepler dışında, yapılan çalışmalar yabancı kamuoylarının AB hakkında yeterli
bilgiye sahip olmadığını gözler önüne sermektedir. Avrupa Komisyonu bünyesinde kurulan
ve 42 araştırma merkezi ile üniversiteden oluşan GARNET Network of Excellence’ın
Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Mısır, Hindistan, Japonya ve Güney Afrika ülkelerinde
AB’nin imajı konusunda yaptığı çalışmanın sonucunda: Avustralya’nın AB hakkında bilgi
sahibi olduğu ve olumlu görüş bildirdiği ancak AB’nin Avustralya medyasında ABD’ye
oranla görünürlüğünün çok az olduğu;

Brezilya’nın AB hakkında yeterince bilgi sahibi

olmadığı, AB’yi ekonomik bir ortak olduğu kadar rakip olarak da gördüğü; Kanada’nın
AB’ye pozitif baktığı ve ABD’ye karşı bir denge unsuru olarak gördüğü; Çin’in AB’yi bir
yumuşak güç ve ekonomik ortak gördüğü ancak AB’nin insan hakları politikalarına şüpheyle
yaklaştığı ve AB kurumları hakkında bilgi sahibi olmadığı; Mısır’ın AB’yi sadece ekonomik
bir partner ve ABD’nin dengeleyicisi olarak gördüğü; Hindistan’ın ise AB hakkında çok az
bilgi sahibi olduğu ve AB’yi çok kutupluluğun savunucusu ve güvenlik aktörü olarak gördüğü
ortaya çıkmıştır xii.
Bu çalışmanın en önemli sonucu dünya çapında AB’nin genel olarak ekonomik dev imajının
baskın olduğu ve yabancı halkların ekonomik alan dışında AB politikaları, amaçları ve
hedefleri hakkında fazla bilgi sahibi olmadığıdır. Siyasi elitler ve medya nezdinde AB, güçlü
bir ekonomik ortak ve doğrudan yabancı yatırım aracı olarak görülmektedir. Çinli, Hintli,
Güney Afrikalı ve Brezilyalı elitler için AB, ekonomik kalkınma ve ilerlemede önem taşıyan
ticari bir ortak ve büyük bir pazardır xiii. Özellikle Güney Asya ülkelerinin AB hakkındaki
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bilgisi oldukça sınırlıdır ve bu ülke medyalarında AB fazla yer bulamamaktadır. Çin’de AB
hakkında bilgi sahibi olanların sayısı %23, Güney Afrika’da % 45, Brezilya’da ise %43’tür xiv.
Öte yandan yabancı hakların oldukça az bir kısmı AB’yi küresel bir güç olarak
nitelendirmektedir. (Brezilya, Çin, Japonya ve Hindistan’ın yaklaşık %13’ü) xv Dolayısıyla bu
ülkelerde AB’nin daha iyi tanınması ve olumlu bir imaj kazanması için planlı kamu
diplomasisi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Görüldüğü üzere etkin bir kamu diplomasisi politikası pek çok bakımdan önem arz
etmektedir. Bu bağlamda AB’nin birlik olarak gerçekleştirdiği çalışmalara değinmeden önce
Birlik’i oluşturan ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini incelemek faydalı olacaktır. Zira ortak
bir kamu diplomasisi politikası bu faaliyet ve deneyimler baz alınarak şekillendirilecektir.

11.3.Önde Gelen Avrupa Ülkelerinde Kamu Diplomasisi
Joseph Nye, bugün kamu diplomasisi kaynakları açısından ABD’nin en yakın rakibinin
Avrupa olduğunu ifade etmektedir xvi. Birçok Avrupa ülkesinin kültürel açıdan güçlü bir
cazibesi vardır: dünyada yaygın olarak konuşulan on dilin yarısı Avrupa dilidir (en çok
konuşulan Avrupa dilleri, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Almancadır) xvii.
İspanyolca ve Portekizce, Latin Amerika’yı, İngilizce İngiliz Milletler Topluluğunu,
Fransızca ise çoğunluğu Afrika’da olan çok sayıda Frankofon ülkeyi Avrupa’ya
bağlamaktadır. Kültürel alanda bazı Avrupa ülkeleri, dillerinin ve kültürlerinin yayılması için
faaliyet gösteren ulusal ajans ağlarına sahiptirler. Hükümetleri tarafından finanse edilen
Fransız Enstitüsü ve Kültür Merkezleri veya British Council bu ajanslara örnektir. Bu resmi
kurumlar dışında sivil toplum tarafından kurulmuş, aynı amaca hizmet eden enstitüler de
bulunmaktadır. Alliance française ve Alman Goethe Enstitüsü gibi xviii. Uluslararası kültürel
ilişkilerde, Avrupa daha eski bir geleneğe sahiptir ve bu konuda daha çok harcama
yapılmaktadır; en çok harcama yapan AB ülkesi Fransa’dır, ikinci İngiltere, üçüncü ise
Almanya’dır xix.
Fransa, geniş bir diplomatik ağa, güçlü kültürel ilişkilere ve uluslararası yayın kuruluşlarına
sahiptir. Dünya genelinde 650’den fazla büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliğe
sahip olan Fransa, yabancı ülkelerde 200’e yakın enstitü ve kültür merkezi kurmuştur. xx
Institut français gibi devlet destekli, Fransız dili ve kültürünü öğretme amaçlı merkezler
özellikle Afrika’da çok yaygın ve prestijli kurumlardır.
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Fransa kamu diplomasisi genel olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekle birlikte
Uluslar arası İşbirliği ve Kalkınma Departmanı, Kültür Bakanlığı ve Ulusal Yüksek Öğretim
ve Araştırma Bakanlığı da bu çalışmalara katılmaktadır. Sadece Uluslararası İşbirliği ve
Kalkınma Departmanı’nın kamu diplomasisi faaliyetlerine ayırdığı bütçe 2 milyar Euro olup
550 milyon Euro yabancı ülkelerdeki Fransız liselerine, 350 milyon Euro ekonomik
yardımlara, 300 milyon Euro TV5 ve Radio France International gibi yayın organlarına, yine
350 milyon Euro kültürel programlar ve Alliances Français’e, kalan miktar da burslar ve
araştırmalara ayrılmıştır. xxi
Eğitim alanında Dışişleri Bakanlığı her yıl ülkeye gelen 22000 yabancı öğrenciye finansal
destek vermektedir. Yabancı öğrencilere verilen bursların % 80’i diğer hükümetler ile Fransa
arasında imzalanan ikili anlaşmalara dayanmaktadır. Bunun dışında Latin Amerika ve
Asya’dan gelen öğrencilere yönelik Eiffel ve yabancı ülkelerde yasayan Fransız
Bakaloryasına (lise diplomasi) sahip öğrenciler için Major programları bulunmaktadır.
Ayrıca Fransız kamu diplomasisi çalışmalarına kültürel merkezler ve enstitülerden oluşan bir
ağ katkı sağlamaktadır. Örneğin, 2003 yılındaki Çin’de Fransa yılı organizasyonu bu ağın
yürütmüş olduğu bir kampanyadır. Bunun dışında yirmiye yakın dilde yayın yapan Radio
France Internationale yaklaşık 45 milyon dinleyiciye ulaşarak Fransız kültürünün yurtdışında
tanıtılmasına katkıda bulunmaktadır xxii.
İngiliz kamu diplomasisinin en öne çıkan ve hükümet tarafından en çok bütçe ayrılan
kurumları, Foreign and Commonwealth Office (Yurtdışı ve Commonwealth Bürosu), British
Council ve BBC World Service’dir. Dünya çapında 153 Büyükelçilik ve Yüksek Komiserlik,
uluslar arası örgütler bünyesinde 10 delegasyon ve 70 konsolosluktan oluşan Yurtdışı ve
Commonwealth Bürosu, İngiliz dış politikasının uygulanması ve koordinasyonundan ve
ulusal çıkarlar çerçevesinde İngiltere’nin etki alanının güçlendirilmesinden sorumludur xxiii.
Büro bünyesinde kamu diplomasisi faaliyetlerinden sorumlu olan birim Strateji ve
Enformasyon Müdürlüğü’dür. Müdürlük bünyesinde 2000 yılında kurulan, Ticaret, Kalkınma
ve Eğitim bakanlıkları temsilcileri ile turizm ve kültürel ilişkiler alanındaki uzmanlardan
oluşan Kamu Diplomasisi Strateji Yönetim Merkezi, İngiltere’nin kamu diplomasisi
çalışmalarına yön vermektedir.
Bu merkez, 2003 yılında yayımladığı Strateji belgesi ile İngiliz kamu diplomasisinin ana
hatlarını çizmiş ve beş ülke grubunu İngiliz kamu diplomasisi çalışmalarının temel sahası
olarak belirlemiştir: Yükselen güçler (Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan), AB’ye aday
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ülkeler, öne çıkan halkı Müslüman olan ülkeler (Endonezya, İran, Mısır, Pakistan, Suudi
Arabistan), önde gelen gelişmiş ülkeler (Almanya, Fransa, Japonya) ve Amerika xxiv.
109 ülkede 220 merkezi bulunan British Council, akademik ve kültürel ilişkiler kapsamında
faaliyet göstermektedir. Sanattan bilime, dil eğitiminden toplumsal çalışmalara kadar geniş bir
çalışma alanına sahiptir xxv. Kırk üç dilde yayın yapan BBC World Service de İngiliz kültürünü
150 milyon insana ulaşmaktadır xxvi. BBC radyo ve televizyon servislerinden farklı olarak
BBC World Service hükümet tarafından finanse edilmektedir.
Almanya’ya gelindiğinde, Alman dili ve kültürünün öğretilmesi için kurulan ve sayısı 120’nin
üzerinde olan Goethe Enstitüsü ile akademik değişim programlarını yöneten Alman
Akademik

Değişim

Servisi

(DAAD)

Alman

kamu

diplomasisinin

en

önemli

elemanlarındandır. 29’dan fazla dilde yayın yapan dünyanın önde gelen uluslararası yayın
kuruluşlarından Deutsche Welle 40 milyona yakın dinleyiciye ulaşmaktadır. xxvii Bu kuruluşa
Federal hükümet tarafından 287 milyon Euro bütçe ayrılmış olup kuruluş bünyesinde çalışan
personel sayısı yaklaşık 1635’tir. xxviii
Latin Amerika ile olan kültürel bağlar, İspanya’nın kamu diplomasisi faaliyetlerinde elini
güçlendiren başlıca unsurdur. İspanyol Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen bursların % 40’i
Latin Amerika ve Karayip ülkelerine, %14’u Kuzey Amerika ve Orta Doğu ülkelerinden
gelen öğrencilere verilmektedir. xxix Bunun dışında İspanya ve Latin Amerika ülkeleri arasında
üniversiteler arası özel işbirliği programları bulunmaktadır. Kültürel ilişkiler bağlamında üç
önemli kurumdan bahsedilebilir: 1991 yılında kurulmuş, hükümet destekli, İspanyol dili ve
kültürünün öğretilmesi amacını taşıyan Cervantes Enstitüsü; 2000 yılında İspanya’daki
uluslararası etkinlikleri yönetmek için kurulmuş Denizaşırı Kültürel Etkinlik İşbirliği Kurumu
ve yine 2000 yılında kurulmuş, Latin Amerika ve İspanya ile tarihi bağları bulunan diğer
ülkeler arasında eğitim ve kültür alanında işbirliği için kurulmuş Carolina Vakfı.
Görüldüğü üzere önde gelen Birlik üyesi ülkeler kamu diplomasisi çalışmalarına büyük önem
vermekte ve yüksek miktarda bütçe ayırmaktadır. Ancak Birlik düzeyinde baktığımızda AB
kamu diplomasisi çalışmaları, ulusal çalışmalardan daha farklı şekilde ilerlemektedir.
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11.4.Avrupa Birliği’nin Kamu Diplomasisi Vizyonu
AB’yi bütün olarak ele aldığımızda aktif kamu diplomasisi çalışmaları ve iletişim
politikalarının çok eskiye dayanmadığı görülmektedir. Nitekim özellikle AB Anayasa
Taslağı’nın Hollanda ve Fransa halkları tarafından referandumda reddedilmesinden sonra AB
kendi vatandaşları ile olan eksik iletişimi nedeniyle eleştirilmiştir. Ancak bu iletişim eksikliği
yabancı ülkelerle olan ilişkilerinde daha fazla göze çarpmaktadır. AB’nin ekonomik dev,
siyasi cüce olarak nitelendirilmesi, ünlü “Avrupa ile görüşmek istediğimizde kimi
arayacağız?” sorusu en azından ilk başlarda AB’nin etkin bir iletişim ve kamu diplomasisi
politikası uygulayamadığının göstergesidir.
Kamu diplomasisi, pek çok AB üyesi ülke için ulusal çıkarlara yönelik bir çaba olarak
görüldüğünden bu konuda üye ülkeler arasındaki işbirliği çok gelişmiş değildir. Bu durum,
AB’nin bir bütün olarak etkin bir kamu diplomasisi yürütmesinin önünde engel teşkil
etmektedir.
Corina Suteu “Doğu Avrupa’nın neden Batı kültürüne ait enstitülerin birlikte çalışmadığını,
neden programlarının zaman zaman çakıştığını ve neden bu kadar çok işbirliğinden bahsedip
bu kadar az sonuç aldıklarını anlayamadığını” ifade etmektedir.
Şüphesiz devletler, bir çeşit silah olarak gördükleri kamu diplomasisini bağımsız olarak kendi
yöntemleriyle sürdürmeyi tercih etmektedirler. Ayrıca AB, kuruluşunun ilk yıllarında
özellikle eski sömürgelerle olan ilişkilerinde propaganda yapmakla ve iç işlerine karışmakla
itham edilmemek için kamu diplomasisine gereken önemi verememiştir. Dolayısıyla uzun
vadeli bir kamu diplomasisi stratejisi belirlenememiştir.
Ancak, bu durum ortak kamu diplomasisi konusunda hiçbir çalışma yapılmadığı anlamına
gelmemektedir. Üye ülkeler arasında bu konuda etkin bir işbirliği sağlama ve pek çok Avrupa
kültürel ilişki enstitüsünün aktivitelerini bir çatı altında toplama amaçlı olarak 1997 yılında
kurulan, on iki üyeye sahip CICEB (Consortium of the National Cultural Institutes of the
European Countries in Belgium) bunun göstergesidir. CICEB Birlik içindeki dil
zenginliğinden yararlanılması, gazeteciler için iletişim ağları oluşturmayı, aktif Avrupa
vatandaşlığı programı gibi çalışmalar ortaya koymayı, böylece sadece Birlik üyelerine değil
diğer ülkelere de ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu kurum 2006 yılında AB Ulusal Kültür
Enstitüleri (European Union National Institutions of Culture) adını almıştır.
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11.5.Kamu Diplomasisinde AB Kurumlarının Yeri
AB kurumları içinde Parlamento ve Konsey kamu diplomasisi çalışmalarında sembolik role
sahip olmakla birlikte bu konudaki esas aktör Komisyon’dur.
Komisyon, 2006 yılında yayımladığı bildiri ile doğrudan kamu diplomasisi terimini
kullanmasa da yabancı ülkelere yönelik etkin bir iletişim politikası uygulanması gerektiğini
vurgulamıştır.
Bu bildiride doğru ve güvenilir bilginin AB politikalarının etkinliğini ve görünürlüğünü
arttıracağı belirtilmektedir xxx.
Öte yandan yine Komisyon tarafından hazırlanan 2006-2009 dönemini kapsayan AB Dış
Politikası için İletişim Stratejisi (Communication Strategy fort he European Union’s external
policy) AB dış politikasının önceliklerini, hedeflerini, karşılaştığı güçlükleri ve ana
mesajlarını yabancı ülkelere gerektiği gibi duyurmak amacıyla yapılacak çalışmaların ana
hatlarını belirlemektedir xxxi.
Ayrıca iletişimde kullanılacak araçları da listelemiştir: delegasyonlar, sosyal ağlar, internet,
halka yönelik etkinlikler, medya bağlantıları, yayınlar… xxxii
Bir diğer önemli belge de Komisyon’un Avrupa Yardım ve İşbirliği Ofisi İletişim Birimi
tarafından kaleme alınan “Görünürlük Rehberi”dir. Bu rehber AB yardımlarının medya
konferansları, broşürler, web sayfalarında ne şekilde ifade edilmesi ve duyurulması gerektiği
konusunu ele almaktadır xxxiii.
Komisyona bağlı Dış İlişkiler (RELEX), Ticaret, Genişleme, Kalkınma, Ekonomik ve
Finansal İşler (ECFIN), İnsani Yardım ve Sivilleri Koruma Genel Müdürlükleri (ECHO) ile
dış ülkelerdeki delegasyonlar AB kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu Genel
Müdürlükler birbirlerinden bağımsız olmakla birlikte Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Enformasyon ve İletişim Birimi tarafından aylık olarak düzenlenen toplantılar aracılığıyla bir
araya gelmektedirler. xxxiv
RELEX’e bağlı olarak kurulan ilk delegasyonlar daha çok enformasyon sağlama amacını
taşımaktaydı. Ancak 1977’de Komisyon tarafından Konsey’e sunulan bildiride bu
delegasyonların amacının Avrupa Topluluğu kurumları ile iletişime geçmek isteyenler için
irtibat noktası oluşturmak,

AT’nin amaç ve hedeflerini duyurmak, kuruldukları ülkenin

AT’nin politikalarından haberdar olmasını sağlamak şeklinde ifade etmiştir. xxxv
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Günümüzde delegasyonlar, yerel dillerdeki internet sitelerinin hazırlanması, organizasyonlar
(9 Mayıs Avrupa Günü gibi.), ev sahibi ülkelerdeki ziyaretler, üniversiteler bünyesinde
düzenlenen faaliyetler, AB’yi tanıtıcı broşür ve gazetelerin çıkarılması, gazeteci eğitim
programları, AB bilgi merkezleri açılması ve sivil toplum diyaloğunun desteklenmesi gibi
çalışmalarda bulunmaktadırlar.
Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük aday ülkelerde, Kalkınmadan Sorumlu Genel
Müdürlük ise kalkınma yardımlarının yapıldığı gelişmekte olan ülkelerde, AB’nin daha iyi
tanınması ve ortak projeler geliştirilerek yakınlaşmanın sağlanması amacıyla faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Kamu diplomasisi bağlamında ECHO, AB insani yardım ve destek
programlarının görünürlüğü üzerinde yoğunlaşırken; ECFIN daha çok Washington, Tokyo,
Singapur, New York, Kuala Lumpur gibi finans merkezlerinde AB’nin görünürlüğünü
sağlama amaçlı konferanslar ve temaslara öncelik vermektedir xxxvi.
Ayrıca 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yeni hükümler kamu
diplomasisi alanını da etkileyecektir. Lizbon Antlaşması ile kurumsal yapıya getirilen en
önemli düzenlemelerden biri, AB Başkanlığının oluşturulmasıdır. Üye ülkeler tarafından 2,5
yıllığına ve en fazla iki dönem için seçilecek Başkanın görevi, “AB Komisyonu Başkanlığı ile
işbirliği içinde AB Konseyi’nin çalışmalarının sürekliliğini sağlamak” ve “Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin görevi ile çelişmeyecek ve ona bağlı kalacak
şekilde AB’yi ortak dış ve güvenlik politikası alanında temsil etmektir”. xxxvii
Kurumsal yapıdaki bir diğer önemli değişiklik, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi makamının oluşturulmuş olmasıdır. Bu makam Avrupa Birliği Ortak Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Javier Solana ile AB’nin Dış İlişkilerden
sorumlu Komiseri Ferrero-Waldner tarafından ayrı ayrı temsil edilmekte olan iki ayrı
makamın birleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu iki yeni kurumun, Birliğin dışa dönük
eylemlerinde birlik, uyum ve sürekliliğin daha büyük ölçüde gerçekleştirmesine katkıda
bulunması beklenmektedir. Bu bağlamda kamu diplomasisi çalışmalarının da bu yeni
yapılanmadan olumlu etkileneceği söylenebilir. Ayrıca yine Lizbon Antlaşmasıyla kurulan ve
Yüksek Temsilciye bağlı Avrupa Dış ilişkiler Servisi ( European External Action Service),
AB kordiplomatiği unsurlarının bir araya getirilmesi ve entegre hale dönüştürülmesi
neticesinde kamu diplomasisi faaliyetlerine daha etkin şekilde katılabilecektir.
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AB Yüksek Temsilcisi’ne bağlı ve AB’nin o bölgedeki delegasyonu ile işbirliği içinde çalışan
Özel Temsilciler de AB kamu diplomasisi çalışmalarında aktif görev alabilecek şahıslardır.
Zira 2010 itibariyle sayıları 11 olan Özel Temsilciler, “belli bölge ve ülkelerde, AB
politikalarının ve çıkarlarının savunulması; barış, istikrar ve hukukun üstünlüğünün
sağlanması için aktif rol oynamak amacıyla” atanmaktadırlar xxxviii.
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Uygulamalar
Türkiye ile AB ilişkilerini tarihsel süreç içerisinde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Türkiye ile AB’nin kamu diplomasisi uygulamalarını karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Günümüzün en önde gelen yumuşak gücü kabul edilmesine ve üyeleri kamu diplomasisi
konusunda etkin çalışmalar yürütmesine rağmen AB’nin yumuşak güç adına sahip olduğu
unsurları kamu diplomasisinde yeterli şekilde kullandığını söylemek mümkün değildir. Zira
ortak bir kamu diplomasisi politikası bulunmamakta ve üye devletler bu alanda genel olarak
ulusal nitelikte çalışmalar yürütmektedirler.
Bununla birlikte, bu durum AB’nin kamu diplomasisi konusunda hiçbir çalışma yapılmadığı
şeklinde yorumlanmamalıdır. Komisyon çatısı altındaki Genel Müdürlükler ve dış ülkelerdeki
delegasyonlar AB’nin dış dünyadaki görünürlüğünü artırmak ve olumlu bir AB imajı
sağlamak amacıyla kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmektedirler. Aralık 2009 tarihinde
yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın getirdiği AB Başkanlık ve Avrupa Birliği Dışişleri ve
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği kurumları da, kamu diplomasisi çalışmalarının
yürütülmesine pozitif etki yapacaktır.
Dünyanın pek çok farklı bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de AB kamu diplomasisi
uygulamalarını görmek mümkündür. Ancak yapılan çalışmalar AB’nin Türkiye’deki imajının
çok iyi olmadığını gözler önüne sermiştir. Yine dünyanın farklı ülkelerinde yapılan benzer
nitelikli çalışmalar, yabancı halkların AB hakkında çok kısıtlı bilgiye sahip olduğunu
göstermiştir. Dolayısıyla AB’nin izlediği kamu diplomasisinin yeterli olduğunu söylemek
mümkün değildir.
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Bölüm Soruları
1.AB’nin üniversite öğrencileri için uyguladığı değişim programının adı nedir?
A.Farabi
B.Fullbright
C.Erasmus
D.Aristoteles
E.Mevlana

2. Ekonomi temelli bir topluluk olarak doğan Avrupa Birliği, ortak dış ve güvenlik
politikasını 1992 yılında imzalanan ve AB’yi kuran hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
A. Maastricht Antlaşması
B.Kopenhag Antlaşması
C.Brüksell Antlaşması
D.Paris Antlaştması
E.Garnet Antlaşması

3.Aşağıdakilerden hangisi dil eğitimi veren kuruluşlardan biri değildir?
A. Goethe Enstitüsü
B. Alliance française
C. British Council
D. Institut français
E. BBC World Service

4.Kamu diplomasisi AB için neden önemlidir? Araştırınız.
5.Kültürün AB kamu diplomasisindeki rolünü açıklayınız.
6.Dilin AB kamu diplomasisine yaptığı katkıları anlatınız.
7.İngiltere’nin kamu diplomasisi alanında yaptıklarını özetleyiniz.
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8.Almanya’nın kamu diplomasisi alanında yaptıklarını özetleyiniz.
9.Fransa’nın kamu diplomasisi alanında yaptıklarını özetleyiniz.
10. AB’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin Birliğin marka değerine katkılarını
araştırınız.

Cevaplar
1. C

2. A

3. E
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12.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KAMU DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KAMU DİPLOMASİSİ
12.1. Kültürün ABD için önemi
12.2. 11 Eylül sonrası Kamu Diplomasisine bakış
12.3. ABD’nin kamu diplomasisi vizyonu kısa vadeli
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. USIA’nın Amerikan kamu diplomasisindeki önemi nedir?
2. Kültür, ABD’nin kamu diplomasisinde nasıl bir rol oynamaktadır?
3. 11 Eylül 2011’deki terör saldırısı sonrası Amerika’nın kamu diplomasisi vizyonunda
nasıl değişimler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

ABD’nin Kamu

ABD’de oluşturulan

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
ABD’nin kamu diplomasisi

Diplomasisi

kültürün dünyaya

stratejisinin teorik olarak öğrenilmesi

Konu

Kazanım

yayılması
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Anahtar Kavramlar
•
•

ABD

11 Eylül saldırısı
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Giriş
ABD sahip olduğu kamu diplomasisi imkan ve araçlarını mutlaka adalet, hukuk ve özgürlük
temelinde kullanmalı, emperyal ve hegemonyacı zihniyetini terk etmelidir. Ancak bu şekilde
başarılı olma imkanı vardır.
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12.Amerika Birleşik Devletleri’nin Kamu Diplomasisi

Soğuk Savaş’ın bitimi ile tek süper güç haline gelen Amerika, demografik, ekonomik ve
askeri gücünün yanında önemli yumuşak güç kaynaklarına da sahiptir.
2008 yılı verileriyle 14 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası ile dünyanın bir numaralı
ekonomik gücü olan Amerika (AB birlik olarak ABD’nin önündedir) aynı zamanda dünyanın
en güçlü endüstrisine sahiptir. Geleneksel endüstri kollarının yanı sıra teknoloji üretiminde de
liderdir. 238
Doların rezerv para statüsünde olmasının ve uluslararası ticaretin dolar cinsinden
yapılmasının yanı sıra, dünyanın en tanınmış ve en çok ciro yapan şirketlerinin pek çoğu
Amerikan’dır: Microsoft, Mc Donald’s, Coca Cola, Mobil, Procter&Gamble… Ayrıca en iyi
100 dünya markasının 62’si Amerikan’dır. 239
Böyle büyük bir ekonomik gücün kamu diplomasisi üzerinde yansımaları olması doğaldır.
Amerika, dünyaca ünlü büyük markaları sayesinde Corporate diplomacy’den yararlanarak
dünyadaki imajını güçlendirmektedir.
12.1.Kültürün ABD için önemi
Kültür, Amerikan kamu diplomasisinin en önemli bir diğer kaynağıdır. Amerika kamu
diplomasisi tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Amerika Birleşik Devletleri Enformasyon
Ajansı (United States Information Agency / USIA), faaliyetlerinde “evrenselleşmiş Amerikan
kültürünü” etkin biçimde kullanmıştır.
USIA’nın başlıca görevleri arasında, akademik ve kültürel alışverişin sağlanması,
enformasyon, radyo yayınları ile dinleyicilere ulaşma ve kamu diplomasisini geliştirme
amaçlı araştırmalar bulunmaktadır.
USIA tarafından yönetilen akademik değişim programlarından en çok bilineni 125 ülkeyi
kapsayan Fulbright programıdır.
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USIA’nın gözetimindeki bir diğer program ise her yıl farklı ülkelerden gelen 3000-5000
geleceğin lider adayına Amerikan kurumlarını yerinde görme fırsatı sunan International
Visitors Program’dır.
Bugün, kendi ülkelerinin dışındaki üniversitelere kaydolan 1,6 milyon öğrencinin % 28’i
ABD’de okumaktadır 240.
2002 yılında, 86000’den fazla yabancı öğretim üyesi, Amerikan eğitim kurumlarına bağlı
çalışmıştır 241. Bu öğretmen ve öğrenciler, genellikle ülkelerine ABD değerleri ve kurumları
hakkında olumlu bir imaja sahip olarak dönmektedir. Bu da Amerikan kamu diplomasisi
çalışmaları için önem arz etmektedir.
ABD’nin eski Dışişleri bakanlarından Colin Powell, “Ülkemiz için, burada eğitim gören,
geleceğin dünya liderlerinin dostluğunu kazanmaktan daha iyi bir servet göremiyorum”
demiştir. 242
Soğuk Savaş’tan sonraki yıllarda, yaklaşık 700.000 insan, Amerika’nın kültürel ve akademik
değişim programlarına katılmış ve Enver Sedat, Helmut Schmidt ve Margaret Thatcher gibi
dünya liderleri de bu programlarda eğitim almışlardır. 243
Enformasyon amaçlı çalışmalarının en önemli ayağı ABD Büyükelçilikleri vasıtasıyla
dağıtılan, beş dilde yayınlanan Wireless File adlı aktüel bir bültendi. Bu bültende Amerikan
hükümetinin resmi açıklamaları, röportajlar, analizler ve makaleler bulunmaktaydı.
Günümüzde bu bülten, uydu bağlantıları ve internet ile desteklenmiştir ve Washington File
adıyla bilinmektedir.
Çağdaş dünyada en temel kamu diplomasisi araçlarından biri de şüphesiz internettir.
Enformasyon amaçlı çalışmalarının çok önemli ayağını oluşturan internet aracılığıyla,
Amerikan hükümetinin resmi açıklamalarını, hükümet yetkililerinin röportajlarını, Amerika
240
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politikası ile ilgili analiz ve makaleleri ve akla gelebilecek her türlü konu hakkındaki bilgiyi
milyonlarca insana ulaştırmak mümkündür.
Ayrıca, ABD açık ara farkla dünyanın bir numaralı film ve televizyon programı ihracatçısıdır
(Hollywood). Amerikan kültürünün tanıtılmasında, politik mesajların iletilmesinde ve olumlu
imaj sağlamada görsel simgelerin önemi yadsınamaz. Hollywood filmlerinde yer alan
görüntüler, Amerikan değerlerinin ve politikalarının iletiminde büyük pay sahibidir.
Spor, Amerikan kamu diplomasisinin bir başka aracıdır. Futbol kadar yaygın olmamakla
birlikte beyzbol özellikle Güney Amerika’da oldukça popülerdir ve beyzbol maçları, 11 dilde
224 ülkeye ulaşmaktadır 244. Ünlü beyzbolcu Ken Griffey, George Bush iktidarı döneminde
kamu diplomasisi alanında çalışma yapmakla görevlendirilmiştir. Basketbol denilince akla
gelen NBA ise tüm dünyada tam bir fenomendir.
Kamu diplomasisinin en önemli araçlarından olan radyo yayını USIA tarafından da etkin
biçimde kullanılmıştır. 1994’ten itibaren Voice of America, Marti Radio, Radio Free Europe,
Radio Liberty ve Radio Asia USIA’nın radyo departmanının kontrolündeydi. USIA araştırma
ve analiz bürosu ABD hükümetinin diğer ülkelerde yapılmasını istediği anket ve
sondajlarından sorumluydu: bir ülke halkının ve aydınlarının ABD politikalari hakkındaki
görüşleri, American Voice radyosunun dinlenme oranlari… vs.
Soğuk savaşın sona ermesiyle USIA için yapılan harcamalarda kısıtlamaya gidilmesi
gündeme gelmiştir. Clinton döneminde USIA, enformasyon hizmetleri için interneti
kullanarak harcamalarını % 30 oranında azaltmıştır. Yabancı dilde çıkan pek çok derginin
basımı durdurulmuş, yabancı ülkelerdeki kütüphane ve okuma salonlarının büyük kısmı
kapatılmıştır. Radio Free Europe ile Radio Liberty birleştirilmiştir. 1999 yılında da USIA
kapatılmış ve görevleri Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki departmanların sorumluluğuna
geçmiştir.
2001 yılında Dışişleri Bakanlığına getirilen Colin Powell, aynı yıl Kongre önünde yaptığı
konuşmada “kültürel diplomasi alanında farklı yöntemler izleneceğini, Amerikan değerlerini
dünyaya yayma amaçlı olarak artık broşürlerin kullanılamayacağını” söylüyordu.
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12.2. 11 Eylül sonrası Kamu Diplomasisine Bakış
11 Eylül 2001 tarihinden itibaren ABD’nin kamu diplomasisine bakışı tamamen değişmiştir.
Amerika nasıl böylesi bir nefretin kurbanı olduğunu sorguluyor ve kamu diplomasisinin
önemini yeniden keşfediyordu.
USIA tarafından başlatılmış olan kamu diplomasisinde internet ağının kullanılması, yeniden
önem kazandı. 11 Eylül’den hemen sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından “Response to
terrorism” ve “Gateway to 9/11 Resources” adlı iki internet sitesi oluşturuldu. Bu siteler
yabancı dillerde pek çok makale, konuşma metni, röportaj ve bildiri içermektedir.
Terörizmin evrensel boyutuyla ele alınmasına önem verildi, 11 Eylül saldırılarında ölenlerin
uyruklarının çeşitliliği üzerinde duruldu ve terörizmin tüm insanlığı tehdit eden yapısı
özellikle vurgulandı. Başkan Bush, “bu saldırı Amerikan topraklarında olmuştur, ancak
aslında uygar dünyanın ruhuna ve kalbine karşı yapılmış bir saldırıdır” 245 diyordu. ABD
hükümetinin amacı tüm dünyanın kendini tehdit altında hissetmesi ve terörle savaşa destek
vermesi, dolayısıyla hükümetlerini destek vermeye zorlamasıydı.
Ayrıca, ABD’de yaşayan müslümanlara yönelik “Islam in the US” ve “Muslim Life in
America” adlı internet sayfaları oluşturuldu.
Amaç, terörle savaşın İslam’a karşı olmadığı ve ABD’de müslümanların özgürce ibadet
edebileceği algısını oluşturmaktı. Bu sayfalardaki fotoğraflar da müslümanların Amerikan
toplumuna uyum sağladığını kanıtlama amacı taşıyordu; objektife gülümseyen Amerikalı
müslüman aileler, namaz kılan Pakistanli taksi şöförü, çarşaflı alışveriş yapan kadınlar, “Allah
Birdir” stickeri yapıştırılmış hot-dog arabasının önündeki satıcı, dua eden imam… vs.
Amerika’daki müslümanların hayatı hakkında pozitif bir imaj oluşturmak ve Amerikalıları
müslümanların değerleri hakkında bilgilendirmek için “Council of American Muslims for
Understanding” isimli bir vakıf kuruldu. Yabancı basindaki Amerikan imajının iyileştirilmesi
için de önemli adımlar atıldı. Müslüman gazeteciler Washington’a davet edilmiş, onlara özel
basın toplantıları düzenlenmiş, Arapça bilen diplomat ve hükümet yetkilileri Arap
medyasında görünür hale getirilmiş, Colin Powell, Condoleeza Rice ve Donald Rumsfeld’in
El Cezire televizyonu tarafından yapılan röportajları yayınlanmıştır.
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11 Eylül’den sonra Arap ülkeleriyle yapılan akademik değişim programlarında da revizyona
gidilmiştir. Arap kökenli öğrencilere verilen burslar önemli ölçüde artırılmış, aynı şekilde
Arap ülkelerinde eğitimlerini sürdürmek isteyen Amerikalı öğrenciler desteklenmiştir.
Geleceğin liderleri konumundaki öğrenci ve mezunlar Amerika’ya davet edilmiştir.
Akademisyen, gazeteci ve iş adamları için konferanslar düzenlenmiştir. Lise ve
üniversitelerde karşılıklı olarak Arapça ve İngilizce derslerinin artırılması yönünde adımlar
atılmıştır.
Kamu diplomasisi alanında ABD’nin son çalışmalarından biri de Democracy Video
Challenge adlı yarışmadır. Buna göre, tüm dünyadan katılımcılar demokrasiyi en iyi anlatan
videoyu göndermeye davet edilmektedir. Kazanan videonun sahibi tüm masrafları ABD
tarafından ödenecek bir ABD gezisi kazanacaktır. Özgürlükler ve demokrasi ülkesi, dünyada
demokrasiyi yayma misyonuna sahip olduğunu iddia eden ABD, bu yolla imajını pekiştirme
yoluna gitmektedir.
(Burada bir parentez açıp şu gerçeğin altını çizmemiz gerekir: ABD, Afganistan ve Irak’a
yaptığı askeri müdahaleler ile uluslar arası hukuku ihlal eden, masun insanları katleden, insan
haklarını ihlal eden bir ülke konumundadır. “Demokrasi getireceğim” diyerek işgal ettiği
ülkeleri, istikrarsızlığa, yoksulluğa sürüklemiş, arkasında kaos ve kargaşa bırakmıştır.
Özellikle Bush yönetiminin Amerikası, güçlü olduğu için haklı olduğunu iddia eden bir
politika benimsemiş, gücü hak sebebi saymıştır. Bu politika, bugün dünyadaki
adaletsizliklerin ve çatışmaların nedenidir. Obama yönetimi, bu çatışma ve hegemonya içeren
bakış açısını, yeni bir anlayışla tamir etmeye çalışmakta, işbirliğine önem verdiğini
hissettirmektedir. Obama yönetiminin özellikle ikinci dönemde kamu diplomasisi araçlarına
daha fazla önem vereceğini söylemek mümkündür…)
Amerikan kamu diplomasi servisi müslüman halkı etkilemeye ve nefret edilen Amerikan
imajını değiştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. Ancak Mayıs 2006’da Government
Accountability Office tarafından yayımlanan bir rapor, müslümanları hedef alan kamu
diplomasisinin başarısızlığını göz önüne sermiştir. 2002 yılından beri Amerikan Dışişleri
Bakanlığı çok yönlü bir çalışma ortaya koymaktaydı. Bunlar arasında; Amerika destekli
televizyon kanalı Al Hurra ve Radio Sawa aracılığıyla yürüttüğü medya kampanyasını,
Amerikan popüler kültürü ve yaşam tarzını müslüman gençler arasında yayma amaçlı
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çıkarılan Hi Magazine adlı gençlik dergisini, Müslüman ülke gençlerini hedef alan
uluslararası değişim programlarını saymak mümkündür. 246
Ancak, bu çalışmalar etkisiz kaldı ve sona erdirildi. Government Accountability Office
Raporunda da belirtildiği gibi bu sonuç, ABD’nin yürüttüğü kamu diplomasisinin güçlü bir
iletişim stratejisine sahip olmadığını ortaya koydu. Asıl mesajların yerine ulaştırılamaması,
çalışmaların halkın bütününü kucaklayamaması, gerekli araştırma ve analizlerin yapılmamış
olması, kamu diplomasisini yürütenlerin halkın dilini bilmemesi gibi etkenler, bu çalışmaların
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. 247
12.3. ABD’nin kamu diplomasisi vizyonu kısa vadeli
Şüphesiz, kamu diplomasisi sistematik ve uzun soluklu bir çalışma gerektirmektedir,
dolayısıyla sonuçları da ancak uzun vadede görülmektedir. ABD’nin en büyük eksisi kamu
diplomasisini o anki konjonktüre endekslemesi ve sorun ya da tehdit ortadan kalktığında
kamu diplomasisi çalışmalarının ve araçlarının da ortadan kalkması veya etkisiz hale
getirilmesidir. Wilson tarafından kurulan “Committee on Public Information” Birinci Dünya
Savaşı’nın sonunda, Roosevelt tarafından kurulan “Office on War Information” İkinci Dünya
Savaşı’nın sonunda, Eisenhower tarafından kurulan USIA ise soğuk savaşın sonunda ortadan
kaldırılmıştır. 11 Eylül sonrası yürütülen aktif kamu diplomasisinin ömrünün ne kadar
olacağını da zaman gösterecektir.
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın izlediği ayrımcı politikalar, nefreti körükleyen
uygulamalar ve diplomasi ile bağdaşmayan söylemler; Amerikan kamu diplomasisi açısından
önemli sorunlar barındırmaktadır. Trump’ın emperyalist ve dayatmacı politikaları hem kendi
ülkesine hem de dünya barışına büyük zararlar vermektedir.
Amerika, emperyal bakış açısını ve sömürgeci zihniyetini değiştirmeden, uyguladığı hiçbir
kamu diplomasisi stratejisinin başarılı olabileceğini beklememelidir. Adalet, hukuk ve insan
hakları üzerine inşa edilmeyen hiçbir strateji, karşılık bulamaz, başarılı olamaz. Not: Bu
bölüm Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün web sitesindeki (www.kamudiplomasisi.org)
makalelerden derlenmiştir.
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Uygulamalar
ABD’nin emperyal ve hegemonyacı zihniyeti, kamu diplomasisi faaliyetlerine nasıl
yansımaktadır?

271

Uygulama Soruları
1. Amerikan kamu diplomasisi için Trump’ın ayrımcı politikaları ve dayatmacı söylemleri ne
anlam ifade etmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dünyanın en önemli kamu diplomasisi imkanlarına ve araçlarına sahip olan
Amerika Birleşik Devletleri değişik boyutlarıyla ele alınmıştır. ABD’nin 11 Eylül 2001’de
uğradığı terör saldırısı sonrası değişen kamu diplomasisi vizyonu da bu bölümde detaylı
şekilde incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1.Dünya’nın bir numaralı ekonomik gücü aşağıdaki devletlerden hangisidir?
A.Rusya
B.Kanada
C.Japonya
D.Çin
E.Amerika Birleşik Devletleri
2. “Ülkemiz için, burada eğitim gören, geleceğin dünya liderlerinin dostluğunu
kazanmaktan daha iyi bir servet göremiyorum” sözü hangi eski ABD’li yöneticiye
aittir?
A.George W. Bush
B.Bill Clinton
C.Barack Obama
D.Colin Powell
E.Joe Biden
3. George Bush iktidarı döneminde kamu diplomasisi alanında çalışma yapmakla
görevlendirilen beyzbolcu kimdir?
A.Ken Griffey
B.Steven Gerard
C.Justin Gatlin
D.Asafa Powell
E.Trayvon Bromell

4.Kamu diplomasisi ABD için ne ifade etmektedir?
5.Amerikan kamu diplomasisinde en çok hangi unsurlar öne çıkmaktadır?
6.Amerika’da kamu diplomasisi alanında çalışan önemli kurumlar hangileridir? Araştırınız.
7.ABD Başkanı Trump’ın ayrımcı politikaları Amerikan kamu diplomasisi vizyonunu nasıl
etkilemektedir? Araştırınız.
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8.Trump’un iç siyaseti önceleyerek dış politikada nefret söylemini yaygınlaştırması dünya
barışına olumsuzluk olarak nasıl yansır? Araştırınız.
9.Amerikan medyasının kamu diplomasisinde nasıl kullanıldığını araştırınız.
10. Film endüstrisinin Amerikan kamu diplomasisinde nasıl kullanıldığını araştırınız.

Cevaplar
1. E

2.

D

3. A
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13.ÇİN’İN KAMU DİPLOMASİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. ÇİN’İN KAMU DİPLOMASİSİ
13.1.Hangi Faktörler Çin’in Kamu Diplomasisini Şekillendiriyor?
13.2.Çin’in Kamu Diplomasisi Aktörleri Nelerdir?
13.3.Çin Hangi Kamu Diplomasisi Araçlarını Kullanıyor?
13.4.Çin’in Kamu Diplomasisinin Sınırları Nelerdir?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çin’in kamu diplomasisinin aktörleri kimlerdir?
2. Çin’in kamu diplomasisini şekillendiren faktörler nelerdir?

3. Çin kamu diplomasisinin sınırları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Çin’in kamu diplomasisi

Çin’in son dönemde elde

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Özellikle Çin uzmanları yakından

ettiği kamu diplomasisi

takip edilerek Çin’in gelecek yıllarda

kazanımları

nasıl politikalar uygulayacağının

Kazanım

analiz edilmesi ve öngörülerde
bulunulması

279

Anahtar Kavramlar
•
•

Çin

Çin’in kamu diplomasisi sınırları
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Giriş
Bu bölümde yeni uluslar arası sistemin yükselen güçlerinden biri olan Çin’in kamu
diplomasisi çeşitli boyutlarıyla ele alınmakta, Çin’in uyguladığı kamu diplomasisi
faaliyetlerinde hangi araçları kullandığına dikkat çekilmektedir.
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13.Çin’in Kamu Diplomasisi
Uluslararası araştırmalar, ortaya koyduğu ekonomik büyüme sebebiyle son dönemde uluslar
arası arenada adından en çok söz edilen ülkelerden biri haline gelen Çin’in, ülkeden ülkeye
değişen farklı algılamalara sahip olduğunu göstermektedir 248.
Dolayısıyla Çin, hakkındaki ön yargıları yıkabilmek ve güven kazanmak için uluslar arası
arenada görünür olmaya, dış dünyaya güvenilir, işbirliğine yatkın, barışçıl ve gelişmiş bir ülke
imajı vermeye çalışmaktadır.
Kuzey Kore nükleer silah programını sona erdirmeyi amaçlayan Altılı Görüşmeler’e (Güney
Kore, Kuzey Kore, ABD, Japonya, Çin ve Rusya) dahil olması, Japonya ile ilişkilerin
geliştirilmesi amaçlı faaliyetleri, İran’ın nükleer politikasına barışçıl çözüm yaklaşımı bu
çalışmalara örnek gösterilebilir. Ayrıca Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü, ASEAN+1(Güneydoğu
Asya Ülkeleri Birliği ve Çin) , ASEAN+3 (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve Çin, Japonya,
Güney Kore), Çin-Afrika Zirvesi, Çin-Latin Amerika Zirvesi gibi oluşumlarda da temel aktör
konumundadır.
Ekonomik yükselişini sürdürürken bir yandan da olumlu bir imaj sağlama amacında olan Çin
için kamu diplomasisi dış politikanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Joshua Kurlantzick, Çin’in yumuşak gücünün görünür olmaya başladığı tarih olarak 1997’de
Pekin’in finansal krize rağmen Asya’nın kalkınmasına katkı için parasını devalüe etmeyi
reddetmesini almaktadır. 249 Bu karar özellikle ASEAN ülkeleri (Brunei, Kamboçya,
Endonezya, Laos, Malezya, Birmanya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam) nezdinde
oldukça olumlu karşılanmıştır.
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1997’den itibaren Pekin’in yumuşak güç stratejisi, kazan-kazan politikası üzerine
kurulmuştur. Bölge ülkeleriyle Güneydoğu Asya Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalanmış,
Güney Çin Denizi’ndeki trafik hakkında ortak kanunlaştırma çalışmaları yapılmıştır.
ABD’nin özellikle Başkan Bush dönemindeki politikaları, teröre karşı girişilen savaş ve Asya
finansal krizine olan yaklaşım bu ülkenin yumuşak gücünün önemli oranda azalmasına neden
olmuş ve ekonomik gelişimi ile adından söz ettiren Çin bu boşluğu değerlendirmeye
girişmiştir. ABD ile ilişkileri sorunlu hale gelmiş ülkelere yönelik bir dış politika izlemiş, bu
ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye önem vermiştir. Örneğin Filipinler, Kamboçya,
Venezuella, Sudan ve Özbekistan ile ilişkiler önemli ölçüde geliştirilmiştir.
13.1. Hangi Faktörler Çin’in Kamu Diplomasisini Şekillendiriyor?
Çin’in öncelikli hedefleri, ekonomik gelişimini sürdürebileceği güvenlik ortamının
korunmasını sağlamak, Güneydoğu Asya’da deniz üsleri elde ederek Asya deniz yollarında
söz sahibi olmak ve Güney Çin Denizi’nin kontrolünü ele geçirmek, bölgenin önemli güçleri
Tayvan ve Japonya’nın bölgedeki etkisini azaltmak ve Tayvan’ı izole hale getirmektir.
Öte yandan Çin, Güneydoğu Asya bölgesindeki Amerikan etkisini azaltmak istemektedir.
Joshua Kurlantzick, Çin’in bölgede yeni bir Monroe Doktrini tatbik ederek bölge ülkelerinin
çıkarlarını Çin’in çıkarlarına bağlamayı ve bölgesel sorunlarını çözümünde artık ABD’nin rol
almasını engellemeyi istediğini öne sürmektedir. 250 Ayrıca Çin’in ekonomik gücüne dayanan
Çin-ASEAN

Serbest

Ticaret

Antlaşması,

bölge

ülkelerine

ekonomik

bir

blok

oluşturulabileceğine ilişkin bir düşünce aşılamıştır.
Bununla birlikte Çin’in ekonomik yükselişi özellikle Batılı siyasi çevreler ve iş dünyası
tarafından kaygıyla karşılanmıştır. Bu kaygının nedeni de bazı endüstri kollarını ve iş
alanlarını Çin’e kaptırma korkusu ve Çin’in para politikasının ticari ilişkilerde Pekin’e karşı
taraflar açısından adil olmayan bir avantaj sağlamasıdır.
Ayrıca Çin’in küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine etkisinin büyüklüğü global bir tehdit
olarak algılanmaktadır. Zira enerji ihtiyacının % 70’ini kömürden sağlayan Çin, atmosfere en
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yüksek oranda karbon gazı bırakan ülke konumundadır ve önlem alınmadığı takdirde 2025
yılında Çin’in sera gazı emisyonunun 3 milyar tona ulaşacağı öngörülmektedir 251.
Bir diğer kaygı unsuru da Pekin’in ekonomik gücüne dayanarak askeri güç olmaya
çalışmasıdır. Savunma Bakanlığı bütçesindeki artış, askeri harcamaların belirsizliği ve
yürütülen Tayvan politikası 252 şüphelere yol açmaktadır.
Siyasi alanda da Çin, özellikle Tibet ve Sincan Uygur Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri,
baskı politikası ve otoriter rejime sahip ülkelerle kurduğu sıkı ilişkiler nedeniyle uluslar arası
toplumun tepkisini çekmektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü Çin, kamu diplomasisini
kullanarak uluslar arası toplumu barışçıl bir yükseliş politikası izleyeceğine, komşuları için
bir tehdit unsuru olmayacağına inandırmaya ve kendini daha iyi ifade etmeye çalışmaktadır.
Çin’in ekonomik yükselişi özellikle Batı’da kaygılara yol açarken farklı ülkelerden de takdir
kazanıp model haline gelmiştir. Daha da önemlisi Çin, uluslar arası düzene uygun biçimde
kalkınma yolları arayan devletlere bağımsızlıklarını koruyarak kendi siyasi seçimleri
çerçevesinde kalkınabileceklerini gösteren bir örnek teşkil etmektedir. Gazeteci Robert
Kaplan, bu durumu “bazen otokrasi özgürlük üretir” şeklinde özetlemektedir 253. Greg
Sheridon, The Australian’daki yazısında “Çin siyasi özgürlüğe sahip olmadan ekonomik
özgürlüğe sahip olunacağını gösterdi” 254 saptamasında bulunmuştur.
Çin tarzı kalkınma modeli pek çok ülke için örnek teşkil etmektedir. Başkan Putin,
demokrasiyi kısıtlarken ekonomiye önem vermektedir, aynı şekilde Kazakistan, Özbekistan
ve Türkmenistan gibi eski Sovyet Cumhuriyetleri de IMF’den çok Çin’in ekonomik düşünce
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tarzını örnek almaktadır 255. Hindistan Başbakanı Monmohan Singh, Hindistan’ın Çin’in
ekonomik kalkınma ve global ticaret modelini incelemesi gerektiğini dile getirmiştir256.
Brezilya Başkanı Lula da Silva, Pekin’e Çin deneyimini öğrenme amaçlı bir eğitim ekibi
gönderdiğini açıklamıştır 257. Orta Doğu’da da Çin modeli özellikle İran’ın muhafazakar
liderleri tarafından benimsenmiştir 258.
13.2. Çin’in Kamu Diplomasisi Aktörleri Nelerdir?
Pek çok ülkede kamu diplomasisinin en önemli aktörü Dış İşleri Bakanlığı iken Çin’de bu
aktör, Çin Komünist Partisi Propaganda Ofisi ve Tiananmen olayından sonraki izolasyon
döneminden çıkıp daha açık bir toplumsal politika benimseyen Çin’in imajını düzeltmek
amacıyla kurulmuş Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi’dir.
Çinli liderler de kamu diplomasisi çalışmalarında ön plana çıkmaktadır. Çin Başkanı ve
Başbakanı yoğun diplomatik temasları ve ziyaret programlarıyla Çin’in uluslar arası
arenadaki görünürlüğüne katkıda bulunmaktadır.
Üçüncü aktör ise kuşkusuz Dış İşleri Bakanlığı’dır. Kamu diplomasisi stratejilerinin
geliştirilmesinde lider konumundaki kurum olmamakla birlikte bu stratejilerin yürütülmesinde
görev almaktadır. Ayrıca Dış İşleri Bakanlığı, kamu diplomasisi alanında uzman
diplomatların yetiştirilmesine önem vermekte, diplomatlarını yabancı ülkelerin kültürü ve dili
hakkında eğitime tabi tutmaktadır 259. Bakanlık, büyükelçiliklere yabancı basına yapacakları
açıklamalarda da daha fazla özgürlük tanımaya başlamıştır. Örneğin Çin’in Hollanda
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Büyükelçisi Xue Hanquin, Hollanda basınına pek çok röportaj vermiş ve önde gelen gazeteler
için haftalık yazılar yazmıştır 260.
Öte yandan pek çok devlet dışı aktör Çin’in kamu diplomasisi sürecine katkıda
bulunmaktadır. Bu sürece katılan Sivil Toplum Kuruluşları’nın artışı Çin’de ifade
özgürlüğüne verilen önemin kanıtı olarak da lanse edilmektedir.
Ancak devlet dışı aktörler Batılı ülkelerdeki kadar “devlet dışı” ve bağımsız değildirler 261.
Bu aktörler politika yapma sürecine katılmakla birlikte hükümetin kontrolünde faaliyet
göstermektedirler 262.
Chinese People’s Association for Frienship with Foreign Countries ve Institute of Foreign
Affairs kamu diplomasisinin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları’ndandır. Bu kuruluşlara
dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yaklaşık 40 milyon Çinli’nin bulundukları ülkelerde
oluşturduğu örgütlenmeleri de eklemek gerekmektedir, zira Çin diasporası, Pekin’in dış
politika oluşumunda sürekli göz önünde tuttuğu bir etkiye sahiptir 263.
13.3.Çin Hangi Kamu Diplomasisi Araçlarını Kullanıyor?
Joseph Nye’a göre uluslar arası arenada kendi fikirlerini yaymak için uygulanacak en iyi
diplomatik strateji, basit ve kapsayıcı temalar seçmek ve geliştirmektir 264.
Çin dış politikasına bakıldığında bu stratejinin örneklerini görmek mümkündür. Çin,
ekonomik gelişimini sürdürebilmek için gereken hammadde ve enerjiye güvenle ulaşabilmek
için barışçıl ve istikrarlı bir uluslar arası ortama ihtiyaç duymakta, dolayısıyla çatışmaların
önlenmesi ve çok kutupluluğun sağlanması için çaba sarf etmektedir. Bu nedenle de “Barış
içinde bir arada yaşama” ilkesine dayanan barışçıl bir dış politika takip etmektedir.
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Barış içinde bir arada yaşamak ilkesi şu beş temaya vurgu yapmaktadır: Diğer ülkelerin
egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı, mütekabiliyete dayalı olarak saldırmazlık,
başka devletlerin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı fayda265.
Bu ilkelerin benimsenmesindeki bir diğer etken az gelişmiş ülkelerin 19. ve 20. yüzyıllarda
maruz kaldığı sömürgecilik politikasıdır. Zira bu ülkeler, ilişkilerde iç işlerine karışmama,
eşitlik ve karşılıklı fayda esaslarına büyük önem vermektedir.
Ayrıca “Barış içinde bir arada yaşama” ilkesi uyarınca Çin, 1960’larda Burma, Nepal,
Moğolistan ve Afganistan ile olan sınır tartışmalarını çözümlemiş, son yıllarda Kazakistan,
Kırgızistan ve Tacikistan ile arasında söz konusu olan sınır tartışmalarını ortadan kaldırmış,
Vietnam ile Beibu (Tokin) Körfezinin sınırının belirlenmesi konusunda 2000 yılında bir
anlaşma imzalamıştır 266.
Çin, Hindistan ile arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesi için de bir anlaşma paketi teklif
etmiştir. Baskıcı rejimleri nedeniyle Batı tarafından izole hale getirilmiş Afrika, Asya ve Latin
Amerika’daki ülkelerle kalkınma yardımları ve iş bağlantıları ile ilişkiler geliştirmiştir.
Çin diline ve kültürüne artan ilgiden yararlanan Hanban (Yabancı dil olarak Çince
eğitiminden sorumlu Çin Ulusal Ofisi) pek çok ülkede Konfüçyüs Enstitüsü ve Konfüçyüs
Koleji kurmuştur. 2007 yılında 46’sı Asya, 26’sı Kuzey Amerika, 6’sı Afrika ve 4’ü
Okyanusya’da olmakla üzere 128 Konfüçyüs Enstitüsü bulunmaktaydı 267.
Ayrıca geliştirilen öğrenci değişim programları ve özellikle Güneydoğu Asya ve Afrika’dan
gelen öğrencilere verilen burslarla, 2005 yılında 141.000 yabancı öğrencinin Çin’e eğitim
amacıyla gelmesi sağlanmıştır. Bu öğrencilerin % 75’i Asya, % 12’si Avrupa, % 9’u
Amerika, % 2’si Afrika kökenlidir 268. Foreign Affairs University’nin kurulması ile de yabancı
diplomatlar için üç ay boyunca Çinli diplomat ve profesörler eşliğinde formasyon staj
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programı başlatılmış, böylece geleceğin politika belirleyicilerinin gözünde olumlu bir Çin
imajı oluşturulması amaçlanmıştır.
Çin, kamu diplomasisi çalışmalarında kültüründen de yararlanmaktadır. Crouching Tiger,
Hidden Dragon, Hero gibi filmler, Bruce Lee, Jet Li, Gang Li, Zhang Ziyi gibi oyuncular,
besteci Tan Dun ve piyanist Lang Lang, Edebiyat Nobel Ödülünü kazanan Gao Xinjian,
ressam Fang Lijun tüm dünyada tanınmaktadır.
Öte yandan Çin mutfağı, Çin astrolojisi, geleneksel Çin tıbbı, akupunktur, Dragon Festivali
gibi kültürel çekicilik öğelerinden de yararlanılmaktadır.
Çin kamu diplomasisini besleyen bir diğer unsur tarihsel öğelerdir. Örneğin Çin’in en büyük
amirali olarak tarihe geçen Müslüman denizci Zheng He’nin Afrika’ya yaptığı seferlerde
kolonyalist olmayan politika izlemesi, 1955’deki Bandung Konferansı sırasında Çin’in Afrika
kıtasına destek vermesi gündeme getirilerek Batılı ülkeler ve Rusya’nın aksine sömürgeci bir
politika izlenmediğini vurgulanmaktadır.
Pekin, önde gelen kamu diplomasisi araçlarından medyaya da büyük önem vermektedir. Voice
of America benzeri China Radio International 43 dilde yayın yapmaktadır 269.
Çin haber kanalı Xinhua, İngilizce dilinde de yayın gerçekleştirmektedir. Çin Devlet
Televizyonu uydu aracılığıyla tüm dünyaya ulaşmaktadır. Ayrıca internet olanaklarından da
etkin biçimde faydalanılmaktadır. Enformasyon Ofisi’nin kontrolünde kamu diplomasisine
katkıda bulunacak pek çok Çince web sayfası hazırlanmakta, bu sayfalar Çin dili ve kültürü
hakkında bilgilere, Çin ile ilgili güncel haberlere, resmi bilgilere veya Tibet Bölgesi, 2008
Olimpiyat Oyunları gibi spesifik konulara ulaşmaya imkan sağlamaktadır.
Kamu diplomasisi çalışmalarında, düzenlenen etkinlikler ve forumlar da yadsınamaz bir
etkiye sahiptir. Bunu göz önünde bulunduran Çin, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmak
için yoğun çaba sarf etmektedir. Çin, 1990’larda Asya Oyunları ve Birleşmiş Milletler Uluslar
arası Kadın Konferansı’na, 2001’de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği(APEC) Zirvesi’ne,
2008’de Olimpiyat Oyunları’na, son olarak da Şanghay Dünya Fuarı’na ev sahipliği
yapmıştır.
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Bu etkinliklerin yanı sıra pek çok uluslar arası forumun organizasyonunu yapmıştır. Bunlar
arasında en bilineni, Davos Ekonomik Forumu’nun Çin versiyonu kabul edilen ve Asyalı
politikacılar ile iş çevrelerini bir araya getiren Boao Forumu’dur. Ayrıca daha küçük çapta
pek çok etkinlik Pekin tarafından organize edilmektedir: Berlin’de Çin Kültürü Haftası
(2001), Fransa’da Çin Kültürü Yılı (2004), Washington’da Çin Festivali (2005), Rusya’da Çin
Yılı (2007)…
Ayrıca Çin, özellikle Afrika’daki barış koruma operasyonlarında da görünür olmaya
başlamıştır: Sudan’da UNMIS, Batı Sahra’da MINURSO, Fildişi Kıyıları’nda UNOCI,
Etiyopya-Eritre’de UNMEE, Liberya’da UNMIL, Kongo’da MONUC… Bu operasyonlardaki
Çin varlığı, sorumlu ülke imajına katkıda bulunurken şüphesiz Pekin’in bu kıtadaki jeoekonomik ve politik çıkarları için de önem taşımaktadır 270.
Öte yandan deniz haydutluğu olaylarının büyük bir artış gösterdiği Somali açıkları ve Aden
Körfezi’nin güvenliğini sağlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, bölgeye üç gemiden
oluşan bir filo göndermiştir. Çin’in modern tarihinin ilk deniz aşırı deniz misyonu olması
nedeniyle bu açılım önem taşımaktadır. Çin’in saygın düşünce kuruluşlarından Çin Çağdaş
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Araştırmacısı Li Wei bu gelişmeyi, Çin’in artan iktisadi ve
askeri gücü ile birlikte dünya barışı ve güvenliğinin korunmasında daha büyük bir rol
oynamak istediği konusunda uluslararası topluma verdiği güçlü bir siyasi mesaj olarak
yorumlamıştır 271.
Joseph Nye’a göre, “Silahlı kuvvetler de yumuşak gücün oluşturulmasında önemli bir rol
oynayabilir. Sert güç yeteneğinin oluşturduğu güç aurasının yanı sıra, barış zamanlarında
silahlı kuvvetlerin, diğer ülkelerle çok sayıda değişim, ortak tatbikat ve yardım programları
vardır.” 272 Bu bağlamda Çin Ulusal Savunma Üniversitesi farklı uluslardan pek çok askeri
personeli bir araya getirmektedir. Çin, 15’ye yakın ülke ile askeri ilişkiler kurmuş ve 100’e
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yakın ülkeye askeri ataşeler göndermiştir 273. Kuşkusuz bu politika, ataşelerin gönderildiği
ülkenin askeri kapasitesi ve kurumları hakkında bilgi sahibi olmayı da kolaylaştıran bir
etkendir. Ayrıca Çin, ABD’yi örnek alarak (ABD’nin Global Fleet Station programı) Ocak
2009’da 10.000 tonluk bir hastane-gemiyi, insancıl müdahale amaçlı olarak Asya’ya
konuşlandırmıştır. Bazı uzmanlar bu geminin olası bir Tayvan çatışması esnasında medikal
destek amaçlı kullanılmasının planlandığını öne sürmektedir 274.
Gelişmekte olan ülkelere yönelik ekonomik yardımlar da Çin kamu diplomasisinde büyük
önem taşımaktadır. Ekonomik büyümeye bağlı olarak Çin’in dış yardımları da önemli oranda
artmıştır. Örneğin 2006 yılındaki dış yardım miktarı 1,1 trilyon dolara yükselmiştir 275. Bu
bütçenin 5 milyar doları Afrika kıtasına ayrılmış ve yaklaşık 30 ülkenin 1,5 milyar dolarlık
borcu da silinmiştir276. Ayrıca Pekin 2002 yılında Afganistan’daki yeniden inşa faaliyetlerine
150 milyar dolarlık, 2005 yılında da Hint Okyanusu’ndaki tsunamiden zarar gören ülkelere 83
milyar dolarlık yardımda bulunmuştur 277.
Latin Amerika ülkeleri ile de ilişkilerini ilerletmek için yoğun çaba sarf eden Çin, Surinam
gibi yoksul ülkelere karşılıksız yardımlarda bulunurken, Brezilya, Venezuella, Küba gibi
ülkelerle ticaret hacmini genişletmek gayretindedir. OECD’nin 2008 rakamlarına göre Çin’in
Latin Amerika ile ticaretinin boyutu 140 milyar dolara civarındadır 278. Bölge ülkelerindeki
komünist ve sosyalist partiler ile iyi ilişkilere sahip Çin için Latin Amerika bölgesinin önemi
sahip olduğu petrol ve enerji kaynaklarından ileri gelmektedir. Bir diğer önemli husus da
dünyada Tayvan’ı tanıyan 20’ye yakin ülkenin 12’sinin bu bölgedeki ülkelerden olması (El
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Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rica, Paraguay ...) ve Çin’in Tayvan’ı izolasyon
politikası adına bu durumun önem arz etmesidir.
Dünyanın farklı ülkelerine yayılmış Çin diasporası da kamu diplomasi açısından önem
taşımaktadır. Pekin, özellikle Huaren denilen, son 150 yılda Çin’den Güneydoğu Asya
ülkelerine göç etmiş ama Çin’le hala bağı olan Çin kökenli nüfus ile tarihi ve kültürel
bağlarını güçlü tutmaya çalışmaktadır 279. Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşayan Çin
diasporası, Singapur nüfusunun % 78’ini, Malezya’nın % 30’unu, Brunei’nin % 15’ini,
Tayland’ın % 10’unu, Endonezya’nın % 4’unu oluşturmaktadır 280. Ciddi bir ekonomik güce
sahip Çin diasporası, bulunduğu ülkede önemli bir baskı grubu oluşturmaktadır. Çin
diasporası Batı’da da özellikle ABD, Kanada, İngiltere ve Fransa’da yaşamaktadır.
13.4. Çin’in Kamu Diplomasisinin Sınırları Nelerdir?
Etkin bir kamu diplomasisi sureci başlatmış olan Çin, bu surecini sınırlandıracak pek çok
faktörle karşı karşıyadır. Öncelikle Pekin’in diktatör yönetimlere sahip ülkelerle sıkı ticari ve
siyasi ilişkiler kurması yumuşak gücünü azaltan bir etmendir. Haziran 2005’te Çin, sıkı
ilişkiler kurduğu Zimbabwe Başkanı Mugabe’yi ağırlarken dönemin Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri Kofi Annan, Mugabe’nin uygulamaya koyduğu kentsel tahliye programının ne kadar
adaletsiz olduğundan söz etmekteydi 281. 2004 yılında Batılı ülkelerin Darfur sorunu nedeniyle
Sudan’a uyguladığı yaptırımlara rağmen Çin, toplam petrol ithalatının %5’ini bu ülkeden
sağlayarak mevcut yönetime dolaylı da olsa destek vermiştir 282.
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Çin’in bu tür otoriter rejimlere yönelik desteği, bu ülkelerdeki demokratikleşme ve iyi
yönetim çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Kamboçya Muhalefet Partisi, baskıcı bir
politika izleyen iktidar partisinin Çin tarafından desteklendiğini ve Çin politikalarını eleştiren
gazetecilerin de Çin Büyükelçiliğinin baskısı altında olduğunu belirtmektedir 283.
Ayrıca Tayvan sorunu ile ilgili olarak Çin’in gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmeyeceğine
ilişkin açıklamaları, Tibet ve Sincan Uygur Bölgesi’ndeki insan hakları ihlalleri, uluslararası
toplumun tepkisine neden olmaktadır.
Uluslar arası araştırmalar Çin’in imajının ülkeden ülkeye değiştiğini göz önüne sermektedir.
Bununla birlikte 2007’de Program on International Policy Attitudes’ün yaptığı araştırma Çin
hakkında olumlu düşüncelerin daha fazla olduğunu göstermiştir. Afrika ve Orta Doğu ülkeleri
daha olumlu düşüncelere sahipken Avrupa ülkeleri ve ABD daha negatif düşüncelere
sahiptir 284. BBC World’ün gerçekleştirdiği bir araştırmada da katılımcıların %70’i Çin’deki
demokrasi eksikliğini, nüfus artışını, bürokrasi ve siyasi yozlaşmayı dile getirmiştir 285.
Ancak üzerinde hassasiyetle durduğu etkin kamu diplomasisi çalışmalarının, Çin’in tanıtımına
ve olumlu imajına katkıda bulunduğu şüphe götürmez bir gerçektir.
Ekonomik gelişmişlik dışında Çin’in olumlu imajı, yaptığı önemli miktarlardaki kalkınma
yardımlarına, sömürgeci bir geçmişe sahip olmamasına, çok kutuplu bir düzeni savunmasına,
kültürüne, yabancı öğrencilere sunduğu olanaklara, iletişim teknolojisini verimli kullanmasına
ve uluslararası kuruluşlarda daha görünür olmasına bağlıdır. Tartışılmaz ekonomik gücünü
yumuşak güç ile tamamlamak isteyen Çin’in kamu diplomasisi çalışmalarının ileride de
artarak süreceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

283

284

Joshua KURLANTZIC, op.cit., p.5

Rapor için Bkz.

www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mr07/BBC_ViewsCountries_Mar07_pr.pdf (erişim 20
Mayıs 2010)
285

Rapor için Bkz.

www.bbc.co.uk/pressoffice/bbcworld/Worldstories/pressreleases/2006/05_may/emerging_gia
nts.shtml (erişim 21 Mayıs 2010)

292

Uygulamalar
Çin’in medya alanında yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerini anlatınız.
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Uygulama Soruları
1. Çin kamu diplomasisi faaliyetlerinde hangi araçları kullanmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslar arası arenada algısı ve imajı pek de iyi olmayan Çin, son yıllarda yaptığı kamu
diplomasisi atağı ile bu konuda önemli mesafeler almış, ilerlemeler kaydetmiştir. Çin sahip
olduğu kamu diplomasisi potansiyelini akıllıca kullanmayı başararak, küresel güç konumunu
daha da pekiştirmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Joshua Kurlantzick’a göre, Çin’in yumuşak gücünün görünür olmaya başladığı tarih
hangisidir?
A.1996
B.1997
C.2002
D.2003
E.2005

2. Çin enerji ihtiyacının % 70’ini hangi kaynaktan sağlamaktadır?
A.Kömür
B.Doğalgaz
C.Petrol
D.Elektrik
E.Nükleer Enerji

3. Çin’in imajını düzeltmek amacıyla kurulan yapı hangisidir?
A. Çin Komünist Partisi Propaganda Ofisi
B. Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi
C.Kamuoyunu Aydınlatma Platformu
D.Tanıtım Ofisi
E.Çin Kalkınma Enstitüsü

Cevaplar
1. B

2.A

3.B
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3. Çin’in son yıllarda küresel ölçekte sağladığı başarıda kamu diplomasisi
faaliyetlerinin rolünü araştırınız.
4. Çin’in imajının düzelmesinde ekonomik başarısının rolünü araştırınız.
5. Çin’in insan hakları karnesindeki olumsuzlukların imajını nasıl etkilediğini ve
Çin’in bunu düzeltmek için neler yaptığını araştırınız.
6. Sporun Çin’in tanıtımındaki rolünü araştırınız.
7. Girişimcilik vizyonunun Çin’in ülke markasına yaptığı katkıyı araştırınız.
8. Çin’in önemli uluslararası sorunlarda tarafsızlık ilkesini benimsemesi ona nasıl bir
katkı sağlamaktadır? İnceleyiniz.
9. “Çin malı” ibaresi pek çok ülkede ucuzluk ve kalitesizlik olarak algılanmaktadır.
Çin bunu aşmak için neler yapmaktadır? İnceleyiniz.
10. Türkiye ile Çin arasında hangi alanlarda işbirliği ilişki vardır? Araştırınız.
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14. KAMU DİPLOMASİSİNİN SUNDUĞU İMKANLAR VE FIRSATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.KAMU DİPLOMASİSİNİN SUNDUĞU İMKANLAR VE FIRSATLAR
14.1.Kamu Diplomasisi; Hedefler, Araçlar, Kaynaklar
14.2.Hedef Kitle, Hedeflenen Etkinin Yaygınlığı ve Derinliğine Dair
14.3.Kamu Diplomasisi Hangi Ülke ya da Ülke Gruplarına Odaklanmalıdır?
14.4.Ülkeye ya da Ülke Grubuna Karar Verdikten Sonra KDU Hangi Seçimlere Göre
Yapılır?
14.5.Kamuoyunu Tümüyle Etkilemeye Çalışmanın Araçları Olanakları ve Kısıtları
Nelerdir?
14.6.Elitler ve Kamuoyu Önderlerini Etkilemenin Araçları Nelerdir?
14.7.Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Savunmacı kamu diplomasisi faaliyetlerine örnek veriniz.
2. Kamu diplomasisi faaliyeti uygulanacak ülke ya da ülke gruplarına nasıl karar
verilir?
3. Kamuoyunu tümüyle etkilemeye çalışmanın araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kamu diplomasisinin

Kamu diplomasisi yoluyla

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Öğrenilen tekniklerin uygulamada

sunduğu imkanlar ve

ve bu tekniklere hangi

nasıl yapıldığı, hangi noktaların

fırsatlar

amaçlara hizmet

doğru ve yanlış gerçekleştirildiğinin

edileceğinin öğrenilmesi

analizinin yapılması ile bilgiler

Konu

Kazanım

pekiştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Kamu diplomasisi imkanları
Kamu diplomasisinin hedefleri
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Giriş
Kamu diplomasisi güç ve zorlu bir süreç olmasına rağmen, sunduğu fırsatlar ve sağladığı
imkanlar göz önüne alındığında yeni yüzyılın çok önemli ve stratejik bir aracıdır. Bu nedenle
pek çok ülke kamu diplomasisi vizyonuna sahip olmak, politikalarını bu vizyon etrafında
yeniden şekillendirmek için çaba harcamaktadır. Bunu başarabilen ülkelerin, 21. Yüzyılın
bölgesel ve küresel güce sahip ülkeleri arasında yerini alacağı açıktır.

303

14.Kamu Diplomasisinin Sunduğu İmkanlar ve Fırsatlar

Devletlerin çıkar, fırsat, tehdit ve potansiyel tehdit merkezli değerlendirmelerine istinaden
oluşturdukları ve başka ülkelerin kamuoylarını etkileme amacıyla icra ettikleri faaliyetler
“Kamu Diplomasi” olarak adlandırılır. Kamu diplomasisi, devletten devlete gerçekleştirilen
geleneksel diplomasi faaliyetlerine destek olmak amacıyla yapılır. Devletler ve onlar adına
hareket eden kurumlar, aktörler vasıtasıyla yürütülen kamu diplomasisi, geleneksel
diplomasiden farklı olarak, başka ülkelerin hükümetlerine değil de hükümet dışı aktörlerine
ve kamuoylarına yönelik olarak yürütülür.
Genel olarak yabancı izleyicileri dinleyerek anlamak, onları bilgilendirmek ve etkilemek ve
bu etkiyi geliştirmek xxxix; yanlış anlamaların ve kabullerin yol açtığı karmaşayı sınır ötesi
iletişim ortamını şekillendirmek suretiyle gidermek kamu diplomasisinin amaçlarından
bazılarıdır. xl Ülkelerin, yabancı ülke vatandaşları ile kendi vatandaşları ve kurumları arasında
diyalogu yaygınlaştırmaya çalışması da bir başka Kamu diplomasisi hedefidir.
Bu hedeflere ulaşmak için ise yayınlar, filimler, kültürel etkileşim, radyo ve televizyon etkin
bir biçimde kullanılmaya çalışılır xli. Bu süreçte sadece hükümetlerin kendi görüşleri değil
buna ek olarak onların kamuoylarını oluşturan farklı birey ve örgütlerin temsil ettiği farklı
görüşler de yabancı kamuoylarına iletilir. xlii Bu faaliyetler dar ulusal çıkarların açık bir
biçimde savunulmasından çok enternasyonalist bir zemine oturtularak yapıldığında, daha
etkili olur. xliii
Joseph Nye, kamu diplomasisi faaliyetlerinin başarısının harcanan paranın miktarı ile değil,
yabancı ülke vatandaşları üzerinde yaratılan olumlu izlenim ve değiştirilen fikirler ile
ölçülebileceğini ifade etmektedir. xliv Obama hükümetinin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise
kamu diplomasisi uygulayıcılarının insanlarla bağlantı kurmak için gerçek bir diyalog tesis
etmeleri gerektiğini ve Kamu Diplomasisi uygulayıcılarının konuştukları kadar dinlemeyi de
bilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. xlv
Kamu diplomasisi, bazı kişi ya da grupların, yetersiz bilgiye ve temellere dayanmasına
rağmen, kendi inandıklarına ya da inandırmak istediklerine, diğer insanları, inandırmaya
yönelik sistematik bir faaliyeti olan xlvi; insanlarda çoğu zaman çok parlak izlenimler yaratan,
sıklıkla duygu yüklü, kısman ya da tamamen doğru, kafa karıştırıcı ya da yanlış bilgiler
aktaran ve inanışlar oluşturmayı hedefleyen propaganda faaliyetlerinden xlvii, anlatmak kadar
dinleyip anlamaya da önem veren çift yönlü bir faaliyet olması ve sağlam ve doğru bilgiye ve
bilgi aktarımını aşan yapılandırılmış süreçlere dayanması gibi özelikleri nedeniyle ayrılır.
304

14.1.Kamu Diplomasisi; Hedefler, Araçlar, Kaynaklar
Kamu diplomasisin hedefleri, araçları ve imkânları/kaynakları arasında önemli bir gerilim
mevcuttur. Kamu diplomasisi vasıtasıyla başka ülkelerin hükümetleri, kamuoyları etkilenmek
suretiyle yönlendirilmeye çalışılır. Amaç kamuoyunda bir etki tesis etmek suretiyle yönetici
elit grup içerisinde zaten olumlu tutumu olan kesimlerin işini kolaylaştırmak, olumsuz tutum
geliştirmiş olanları ise etkisiz kılmak ya da hareket alanlarını kısıtlamaktır. Yönetici elit grup
içinde olması muhtemel fikir ayrılıkları ise, kamuoyu üzerinde tesis edilen etki vasıtasıyla,
istenilen yönde aşılmaya çalışılır.
Kamu diplomasisi faaliyetleri geniş bir kitleyi hedeflediği için, doğru ve etkili bir biçimde
tanımlanmaz ve sınırlandırılmaz ise,

geleneksel diplomasi faaliyetlerine göre devletlerin

bütçelerinde çok daha büyük maliyet yaratabilir. Hedefler, araçlar ve kaynaklar arasındaki
ilişkinin iyi tanımlanması ve orantılılık bu nedenle kamu diplomasisine dair planlama ve
değerlendirmeler açısından çok önemlidir.
Ülkelerin birbirileri üzerinde tam hegemonya tesis etmesi ile hiçbir etkiye sahip olamaması
durumları arasındaki geniş alanın bir noktasında başlatılan ve sürdürülen kamu diplomasisi
faaliyetlerinin arzu edilen, hedeflenen sonuçları üretip üretemediğinin ölçülmesi kaynakların
kısıtlı olması nedeniyle oldukça önemlidir. Uluslar, kısıtlı kaynakları ile uluslararası alanda
ya da özel olarak bir başka ülkeye ya da ülke grubuna yönelik faaliyetlerde bulunmaya karar
verdiklerinde, ulusal alanda ihtiyaç duyulan kaynakları, kendilerine vergi ödemeyen ulusları
etkilemek için, kullanırlar. Bu durum, ulusun vergi ödeyen vatandaşları açısından
bakıldığında oldukça önemli bir fedakârlıktır. O nedenle kamu diplomasisi faaliyetlerinin
etkisinin, yarattığı katma değerin ölçülebilmesi daha sonraki adımların ve kaynak ayırma
faaliyetinin planlanması açısından çok önemlidir.
Uluslar bu fedakârlığı, beklenen kısa, orta ve uzun vadeli faydalar nedeniyle yapar. Örneğin
ABD vatandaşları ABD hükümetinin yürüttüğü çok pahalı kamu diplomasisi faaliyetlerini
ödedikleri vergilerle destekliyor. Eğer bu faaliyetlerin dış politikaya bir katkısının olacağı
düşünülmeseydi, ABD hükümeti bu kaynakları kamu diplomasisi faaliyetlerinin finansmanı
için ayıramazdı, ayırsaydı bile bunu kongrede ve kamuoyu önünde savunmakta çok zorlanırdı.
Kamu diplomasisi konusunda karar vericilerin planlama yapabilmesi, kamuoylarını ve
bütçeleri onaylayan parlamentoları bu faaliyetlerin faydalı olduğuna ikna edebilmesi için bu
faaliyetlerin sağladığı/sağlayacağı katma değerin ölçülebilmesi ve ifade edilebilmesi gerekir.
Eğer KD faaliyetleri ölçülebilen bir katma değer yaratabiliyorsa hükümetler, vergi ödeyen
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vatandaşlara neden bu alana kaynak ayırdıklarını, bunun faydalarını sayarak ve göstererek
anlatabilirler. xlviii
Bir ülke halkı ve hükümeti hakkında olumlu fikirler ve olumlu hissiyat oluşturmak ve bu
amaca yönelik faaliyetlerin hangi seviyede başarılı olduğunu ölçmek oldukça zordur. Bir ülke
vatandaşlarını olumsuz bir hissiyat ve tutumdan olumlu bir hissiyat ve tutuma doğru nelerin,
hangi uygulamaların yönlendirdiğini hassas bir biçimde tespit etmek ise çok daha zorlu ve
maliyetli bir uğraştır. Tek bir anda yapılan çalışmalarla bu konuda kapsamlı bir fikre sahip
olmak mümkün değildir. Bu nedenle düzenli olarak yılları kapsayan araştırmaların yapılması
ve yıllar içindeki değişimi görmemizi sağlayacak bir veri tabanının oluşturulması gerekir.
Günümüzde, German Marshal Fund (GMF), PEW ve Eurobarometre gibi kuruluşlar, düzenli
olarak yaptığı anketlerle kamuoylarının farklı ülkelere dair hissiyatını ölçmeye çalışmaktadır.
Bu ölçümler neticesinde gündelik gelişmeleri ya da tarihsel verileri de dikkate almak suretiyle
çok isabetli, güçlü değerlendirmeler yapılabilir ve yapılmaktadır. Örneğin, Eurobarometre xlix
ya da GMF’nin l yıllar içinde ürettiği verilere dayanılarak “Avrupa Birliği ve ABD, Türk
kamuoyunun desteğini giderek kaybetmektedir” saptaması kolayca yapılabilir. Böyle bir
saptama, söz konusu veri seti üretilmiş olmasaydı bu kadar kesin bir netlikle yapılamazdı. Bu
saptama yapıldıktan sonra bu değişimin nedenleri konusunda, gerek yapılmış anketlerdeki
diğer verilere gerekse tarihsel verilere bakılarak bazı sonuçlar üretilmesi ve bu sonuçlar
kullanılarak bazı politikalar geliştirilmesi mümkün olabilir.
14.2.Hedef Kitle, Hedeflenen Etkinin Yaygınlığı ve Derinliğine Dair
Kamu diplomasisi uygulayacak devletler açısından en önemli başlangıç sorusu etkilemek için
hangi ülkelerin ya da ülke gruplarının hangi kıstaslara göre seçileceğidir. Bu soruya verilen
cevap, tüm dünyayı bir etki alanı olarak belirlemekle belirli bir ülkeyi ya da ülke
gruplarını/bölgeyi etki alanı olarak belirlemek arasında değişebilir. Ya da hibrit bir seçimle,
bazı ülkeler ve bölgeler özel hedef, diğer ülkeler ise genel hedef olarak seçilebilir.
Uygulamalara bakıldığında devletlerin hibrit ve pragmatik bir seçim gerçekleştirdiğini
görürüz. Yani hükümetler, bazı öncelikli ülkeler ve bölgelere yönelik özel kamu diplomasisi
(KD) uygulamaları yanında tüm dünyayı hedef alan genel ilkeler üzerine oturtulmuş yaygın
KD uygulamaları da gerçekleştirirler.
Acaba tüm dünyayı ve dünyada yaşayan insanları ya da tek bir ülkenin ya da ülke grubunun
tüm vatandaşlarını bir bütün olarak etkilemeye çalışmak gerçekçi ve ekonomik hedefler
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midir?

Dünya siyasetini ve ülkelerin siyasi kararlarını kamuoyları mı, yoksa elitler mi

belirler? Ülkenin/ülkelerin kamuoylarını bir bütün olarak etkileme hedefine odaklanılmışsa bu
KD uygulayıcı ülkeler tarafından nasıl başarılabilir, bunun yolları nelerdir? Acaba tüm
kamuoyu değil de, öncelikle daha küçük bir grup olan kamuoyu önderleri ve elitler mi hedef
alınmalı, etkilenmeye çalışılmalıdır? Elitleri ve kamuoyu önderlerini etkilemenin yolları
nelerdir? Bu soruların cevaplarını bu bölümde ele almaya çalışacağız.
14.3.Kamu Diplomasisi Hangi Ülke ya da Ülke Gruplarına Odaklanmalıdır?
Kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmeye başlayan devlet ve hükümetlerin öncelikle bu
faaliyetleri hangi ülkeler ya da ülke gruplarına yönelik olarak yürüteceğine karar vermesi
gerekir. Dünya halen ülkeler-devletler formunda idari coğrafi ünitelere bölünmüştür. Küresel
ölçekli yapılan değerlendirmelerde dahi bu idari coğrafi birimler yani ülkeler ve onların
devletleri, temel analiz ünitesi olarak kabul edilir. Küresel rakamlar ülkelerden elde edilen
rakamların toplanıp birleştirilmesi sonucu üretilir. En azından kamu diplomasisi faaliyetlerine
dair veri üretme, toplama ve değerlendirme ve bu faaliyetleri koordine etme, bütçeleme gibi
pratik nedenler yüzünden ülkeleri ve devletleri temel analiz ünitesi olarak kabul etmek işimizi
kolaylaştırır. Bu nedenle öncelikle hangi ülkeye/ülke gruplarına yönelik kamu diplomasisi
yürütüleceğine karar vermek başlangıç için önemlidir. Böylesi bir karar verilmediği takdirde
maliyet, planlama ve uygulama açısından çok büyük bir karmaşa ile karşı karşıya kalınır.
Eğer, ülkeler, ellerinde yeterli kaynaklar ve araçlar mevcutsa tüm dünyayı da bir kamu
diplomasisi sahnesi olarak görebilirler. Orta büyüklükteki güç kategorisine giren ülkeler için
tüm dünyayı kamu diplomasisi uygulama sahası olarak görmek, dünyaya aynı anda bir bütün
olarak hitap edecek araçlar (medya), kaynak ve dil geliştirme ile ilgili sorunlar baki kaldıkça,
pek pratik ve uygulanabilir bir karar değildir. Bununla birlikte, ülkelerin tüm dünyaya hitap
etmeyi hedefleyen evrensel bir dil üretme, geliştirme, var olan dillere kendi dillerini uydurma
çabası sonuçta o ülkelerin derdini dünyaya anlatmalarını kolaylaştıracak araçlara
kavuşmalarını sağlayabilecek önemli bir uğraştır. Böylesi bir dil üretildiği ya da var olan dil
evrensel olana yaklaştırıldığı takdirde ülkelerin küresel etkinliği artacak ve kamu
diplomasisinin çok düşük maliyetlerle ve etkin bir biçimde yapılabileceği bir aşamaya
ulaşılmış olacaktır. Amerikan liberalizmi, Sovyet sosyalizmi, İran Şiiliği, Vatikan’ın
Katolikliği ideolojilerin ya da evrensel mesajlı inanç sistemlerinin etkisinin güçlü örnekleri
olarak gösterilebilir. İsveç ve Norveç’in kaba güç projeksiyonu yapmayan, barış ve bilimle
anılan isimleri, Hollanda’nın çok kültürlülük ideolojisini yakın zamana kadar başarıyla
uygulamış olması bu ülkelere neredeyse ülke ayrımı gözetmeksizin tüm dünyada çok önemli
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bir sempati temin etmiştir. Bu sempati söz konusu ülkelerin konvansiyonel diplomasilerine
çok geniş/rahat bir alan yaratmıştır. Özellikle Hollanda ve Norveç örneklerine bakıldığında bu
ülkelerin özel bazı ülkelere odaklanmaktan çok, evrensel ağırlığı olan mesajlarını geniş bir
alana yaymak suretiyle küresel düzeyde etki tesis ettikleri görülür.
Mesaj odaklı ve küresel etki tesis etmeyi hedefleyen uygulamaların başarıları verili kabul
edilmekle birlikte, kamu diplomasi uygulamalarında, etkin planlama, verimlilik ve kaynak
kısıtları gibi kaygılar nedeniyle, kısa vadeli sonuç alıcı müdahaleler için az sayıda ülke ve
ülke gruplarının hedef alınması gerçekçi ve uygulanabilir bir karardır li.
Az sayıda ülke ya da ülke grubuna yönelik yoğun KD faaliyeti yapılmasına dair verilen kararı,
bu ülkelerin hangileri olacağına dair karar verme süreci izler. Ülkeler farklı kaygılarla ve
önceliklere dayanarak bu yöndeki kararlarını verirler. Örneğin bir ülkenin kendi iradesi ve
isteğine bağlı olmadan siyasi pozisyonuna ve siyasetinin gündemine etki eden, çıkar ve
güvenlik algılamalarını tehdit eden yabancı ülkeler öncelikli hedefler arasına rahatlıkla
girerler. Bu ülkeler, küresel, bölgesel güçler ve komşu ülkeler olabilir. Yani başka ülkelerin
kendilerine dair tasarruflarından fazlaca etkilenecek ülkeler, öncelikle kendilerine yönelik
etkileri büyük olan/olabilecek ülkelere karşı kamu diplomasisi uygulayarak bu etkiyi kontrol
altına almaya çalışırlar. Bu savunma perspektifi ile yapılandırılmış bir KD faaliyeti olur.
Ülkeler daha proaktif bir siyaset anlayışı ile savunma amaçlı olmayan, kendi siyasal
programlarına uygun bir uluslararası ortam yaratmak ve bu istikamette diğer ülkelerde bir etki
tesis etmek amacıyla da KD faaliyetleri kurgular ve yürütürler. Bu savunmacı değil inşa edici
bir kamu diplomasisi faaliyeti olur. Savunma amaçlı KD daha çok olumsuz yargıları ve
beklentileri kontrol altına alma, etkisiz kılma ve nihayetinde olumluya çevirme amacı güder.
Bir biçimde önceden oluşmuş olumsuz yargıları ve havayı düzeltmeye çalıştığı için harcanan
kaynak ve KD’nin olumlu etkileri ekseninden bakıldığında, oldukça verimsizdir. Bununla
birlikte ilk safhada hasar sınırlaması gibi çok önemli bir işleve odaklıdır ve bu yönde KD
faaliyetleri icra edilmesi zorunluluktur. Proaktif KD ise ülkeye dair yargıları düzeltmekten
çok yeni bir formda baştan ayağa yeniden kurmayı amaçlar. Olumsuzluklara değil olumlu
mesajlara odaklıdır. Fakat hedef ülkelerdeki siyasi rakipler olumsuz mesajları devamlı olarak
üretmeye devam edecektir.
Savunmacı kamu diplomasisi faaliyetlerine örnek olarak Türkiye hükümetlerinin ve devletinin
Ermeni meselesine yönelik olarak yürütülen faaliyetler ele alınabilir. ABD’de her yıl nisan
ayında Ermeni diasporasının Türkiye aleyhinde bir soykırım kararını senatodan çıkarma
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girişimleri, ABD siyasetinin iç dinamiklerinden ve bu ülkenin kendine dair nedenlerden
kaynaklanan bir durumdur. Bu durum Türkiye için bağımsız bir değişkendir. Bu durumu
geleneksel diplomatik tedbirlerle karşılamaya çalışmak, nihai bir çözüm ya da kontrollü bir
statükonun sürdürülebilmesi açısından yeterli olmamaktadır. Bu nedenle geleneksel diplomasi
faaliyetleri yanında, ABD kamuoyu önünde Ermeni diasporasına karşı dengeleyici ya da aşıcı
bir ağırlık oluşturmak üzere o ülkedeki elitleri, politik grupları ve kamuoyunu etkilemeye
çalışmak her yıl daha da ağırlaşan sorunu aşmak için rasyonel bir yol olarak görünmektedir.
ABD iç siyasal alanındaki bazı aktörlerin tıpkı Ermenilerin yaptığı gibi, ama bu kez meseleye
dair Türkiye’nin tercih edeceği bir tezi sahiplenip onun üzerinden siyaset yapması, durumu
kontrol altında tutabilmek açısından bir yöntem olarak kullanılabilir. lii Fakat mesele iç siyasal
alanın bir unsuru olan Ermenilerin kimliklerinin bir parçası olduğundan ve onlar tarafından,
hayati olarak değerlendirildiğinden bu meseleyi Ermenilerinkine benzer bir tutku/hırs ve
ısrarla karşılayacak bir gücün bulunması/üretilmesi pek de kolay değildir. Bugüne kadar bu
fonksiyonu üstlenen güç ABD’deki Yahudi lobisi olmuştur fakat Yahudi lobisi ile işbirliği
hükümetlerin başka alanlarındaki siyasal açılımlarını bloke ettiği kabulüyle AKP hükümetleri
tarafından bugün tercih edilmemektedir. liii
Ülkeler, bir süper gücü uluslararası alanda belirli bir meselede kendi pozisyonuna uygun bir
istikamette yönlendirmek için de kamu diplomasisi faaliyeti yürütülmesi kararı verilebilirler.
Proaktif/kurucu kamu diplomasisi uygulamalarına örnek olarak Arap ülkelerinin ABD
nezdinde yürüttükleri kamu diplomasisi faaliyetleri gösterilebilir. İsrail’in ABD’yi kendi
arzusu istikametinde karar almaya zorlaması ve bunu başarması, İsrail ile çıkarları çelişen
Arap ülkelerini oldukça zorlamaktadır. ABD’yi Ortadoğu sorunlarında kendi istedikleri
istikamette kararlar almaya ve eylemlerde bulunmaya zorlamak için Arap ülkeleri ABD’de
ciddi bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütmektedirler. Bu çerçevede Araplar ve Ortadoğulu
Müslüman halklara dair oluşmuş olumsuz yargıları ve bilgi eksikliklerini gidermek
maksadıyla ABD’de çeşitli kamu diplomasisi faaliyetleri yürütülmektedir. liv
Kamu diplomasisi faaliyetleri süper güçlerin yanında bölgesel güçleri de hedef alabilir. Bu
faaliyetler, bölgesel güçlerin iç siyasal dinamikleri neticesinde ortaya çıkan tutumlarını hedef
alabileceği gibi, bölgesel güce dışsal bazı dinamikler/etkiler neticesinde kabul ettirilen (başka
ülkelerden ya da başka cemaatlerden kaynaklanan) bir tutuma ya da politikalara karşı durmak
için de kurgulanabilir. Bu durumda, yönetici elitleri etki altında olan bölgesel gücü etkileyen
grupların etkilerini azaltmak, sıfırlamak ve ardından KD uygulayıcı ülkenin çıkar algıları
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istikametinde bölgesel gücün elitlerini ve sonuçta kendisini yönlendirmek gibi amaçlara
yönelik olarak kamu diplomasisi faaliyeti planlanıp yürütülür.
Ülkelerin coğrafi yakınlık nedeniyle devamlı etkileşim içinde oldukları komşu ülkeler de
doğal bir kamu diplomasisi uygulama alanıdır. Komşu ülkelerle çok farklı eksenlerde işbirliği
ya da sorun alanları mevcut olabileceği için, ülkeler kendi çıkarı doğrultusunda komşularını
etkilemeye çalışırlar. Komşu ülkeler de yine kendi iç alanından kaynaklanan nedenlerle ya da
dış aktörlerin yönetici elitlerine yaptığı etki neticesinde kamu diplomasisi uygulayıcı ülkelere
yönelik farklı tutumlar geliştirirler. Bu ülkeleri etkilemek için de kamu diplomasisi faaliyeti
yürütülür. lv
Ülkeler, tamamen sübjektif bir süreç sonucunda kendi ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda
seçtikleri bazı ülkeleri de kamu diplomasisi faaliyetlerine dahil ederler. Bu ülkeler kendi
fiillerinden kaynaklanan nedenlerle değil, kamu diplomasisi uygulama kararı veren ülkenin
içsel ya da dış dinamiklere dayalı olarak ortaya çıkan ihtiyaçları neticesinde hedef seçilirler.
Kamu diplomasisi uygulayıcı ülke (KDUÜ) ile doğrudan hiçbir çıkar çatışması yaşamayan,
hatta ciddi bir ilişkisi bile olmayan bir ülkeyle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
yapılacak oylamada desteğini alabilmek, ya da ticari ilişkileri geliştirebilmek için politik
altyapıyı kurmak gibi tek taraflı ihtiyaçlara binaen kamu diplomasisi faaliyetlerinin
planlanması bu duruma bir örnek teşkil eder. Bu durum savunmaya dayalı değil inşa edici bir
kamu diplomasisi faaliyetidir ve bir öncekinden farklı özellikler gösterir. Birincisi daha çok
olumsuz yargılara ve beklentilere yönelik önleyici kontrol altına almaya yönelik bir
faaliyetken ikincisi beklentiler doğrultusunda bir hedef ülkede hissiyat/kamuoyu oluşturmak
amacıyla yapılır.
14.4.Ülkeye ya da Ülke Grubuna Karar Verdikten Sonra KDU Hangi Seçimlere Göre
Yapılır?
Bir ülke hükümeti kamu diplomasisi uygulayacağı ülkeleri belirlendikten sonra iki farklı
tutum takınabilir ve uygulamalarını bu tutumlar doğrultusunda şekillendirir.
Birinci tutum sorun odaklıdır. İkinci tutum ise fırsat odaklıdır.
Gerçek dünyada ne fırsatlar ne de sorunlar tek başına bulunmadığı için tamamen rasyonel
kabullerle fırsat odaklı ya da sorun odaklı olmaya dair bir kararın verilmesi oldukça zordur.
Tüm faktörleri, tehditleri ve fırsatları hesap ederek yapılandırılacak bir karar süreci ve
planlama çabası ise oldukça ağır işleyen ve yüksek maliyetli bir süreç olacaktır.
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Uluslararası ilişkiler ortamında ülkeleri statükoya dair tutumları itibariyle de üç ana grupta
toplayabiliriz.
Birinci grupta statükoyu korumaya çabalayan ülkeler yer alır. İkinci grupta ise statükoyu
değiştirmek için zorlayan başına buyruk hareket eden (free rider) ülkeler vardır. Bir de
tamamen uluslararası ortamın etkisi ile salınan ne kendi ne de uluslararası sistem üzerinde etki
edemeyen devletler mevcuttur.
Sorun odaklı devletler daha çok statükocu özellikler gösterir. Değişim arayışındaki devletler
ise tehditleri değerlendirmekle birlikte daha çok fırsat odaklıdır diyebiliriz. Savrulan
devletlerin fırsat sorun eksenindeki hareketleri ise öngörülemez. Çoğu zaman önlerine konan
sorunlarla uğraşırlar, bazen iyi bir fırsat gördüklerinde onun peşinden koşarlar fakat bu fırsata
dair sorunlarla karşı karşıya gelince tekrar sorunların içinde kaybolurlar.
Statükocu, değişim arayan ve savrulan devletler kamu diplomasisi açısından farklı türden
kararlar verirler ve farklı uygulamalara yönelirler. Savrulan devletlerin etkili bir kamu
diplomasisi yapamayacağı ya da eski uygulamalarını refleksmiş gibi devam ettirmeye
çalışacağını, statükocu devletlerin durumu değiştirmek yerine aynen devam siyaseti
izleyeceğini önemli bir atakla karşılaşmadıkça ufak geliştirmeler dışında bir harekette
bulunmayacağı söylenebilir. Buna mukabil değişim arayan devletler bir şekilde güçlü
politikalar izleyerek durumu değiştirmeye çalışırlar. Bu gruba giren ülkeler çoğunlukla,
iktisadi, siyasal, askeri ve sosyal alandan ortaya çıkan bir değişim nedeniyle siyasal alanda bir
değişim arayışına girerler. Bu ülkelerde, değişimi zorlayan güçlerin kabiliyetlerinde bir
değişim gerçekleşir ve kabiliyetlerdeki bu değişim ancak bir ideolojik/politik program hareket haline getirildiğinde siyasi alanda değişime yol açar. Bir siyasi hareket iktisadi, siyasi
ve askeri gücün yanında onu çevreleyen bir ideolojik projeye sahip olduğunda, bunu
geliştirebildiğinde oldukça kuvvetli bir etkiyi siyasal alana yansıtabilir. Kamu diplomasisi
faaliyetleri de ideolojik bir kaynaktan beslendiklerinde daha kuvvetli bir form alır ve etki tesis
eder.
Sonuç olarak ülkelerin kaynakların kısıtlı olması sebebiyle, rasyonel ya da ideolojik rasyonel
sebepler ve hesaplamalarla, kamu diplomasisi faaliyetleri için hedef ülke gruplarını seçmeleri
gerekir. Ülkelerin kaynaklarının tüm dünyayı etkilemek için yeterli olmayacağını biliyoruz.
Ülkeler kaynaklarını başka ülkelerin siyasi alanlarını kontrol etmeye ayırdığında zaman içinde
çeşitli kaynak kaçış mecraları oluşur ve harcanan kaynaklar arzu edilen hedeflere ulaşılmasını
sağlamadığından ülkeler kısıtlı kaynaklarını dipsiz kuyularda kaybetme riski ile karşı karşıya
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kalır. O nedenle kamu diplomasisi faaliyetleri devamlı olarak gözden geçirilmeli, verimlilik
değerlendirilmesine tabi tutulmalıdır. Kamu diplomasisi faaliyetleri planlanırken arzu edilen
etkinin ne kadar derin olacağı ve bu etkinin hangi zaman perspektifinde gerçekleşeceği de iyi
hesaplanmalıdır.
Kamu diplomasisi adı altında yürütülen faaliyetin bir katma değer yaratıyor olması ve bu
katma değerin ölçülmesi faaliyetin ileriye yönelik planlaması ve anlamlı olup olmadığı
konusunda karar vericilere sağlam fikirler verebilir.
14.5.Kamuoyunu Tümüyle Etkilemeye Çalışmanın Araçları Olanakları ve Kısıtları
Nelerdir?
Kamu diplomasisi uygulanacak ülke ya da ülke gruplarının hangileri olacağına dair kararı,
tespit edilen ülkelerde hangi grupların hedef alınacağına dair karar izler. Tüm ülke mi hedef
alınacaktır yoksa ülkede ki bazı gruplara mı odaklanılacaktır? Ölçeği geniş tutmanın
dezavantajları dikkate alındığında mümkün olan en dar gruptan başlayarak en geniş gruba
doğru ilerlemek rasyonel bir yaklaşım olarak görülebilir.
Hangi grupların hedef alınacağına dair süreçte, rasyonel gündelik kabuller/hesaplar kadar
tarihsel süreç ve bagaj da önemlidir. Örneğin, tarihsel olarak irtibatlı olunan gruplarla ilişki
önemlidir ve eğer geçmişte olumlu sonuç vermişse bu kanal kullanıma açık olmalıdır. Ancak
sosyal değişim irtibatlı olunan grupların önemini ve etkisini azaltmış olabilir. Yine de tarihsel
bağlar kısa süre önce kurulmuş bağlara göre daha dayanıklıdır bu nedenle bu grupların
bulundukları ülkelerde daha güçlü olması için destek olunabilir. Tarihsel olarak irtibatlı
olunun grupların desteklenmesi, ters bir etkiye de yol açabilir ve söz konusu grubun kendi
ülkesinde marjinalleştirilmesine yol açacak bir süreci başlatabilir.
Tarihsel olarak irtibatlı olunan grupların, zaten eskiden beri ilişkide olunan ve bir ölçüde
rızası kazanılmış, üzerinde etki tesis edilebilmiş gruplar olduğu dikkate alındığında kamu
diplomasisi açısından bu gruplarla geleneksel ilişkinin sürdürülmesi durumunda bir fark
yaratmak kolay olmayacaktır. O nedenle hem bu gruplara bazı yeni gruplar eklemek hem de
eski gruplarla işbirliğinin parametrelerini ve çerçevesini bir fark yaratabilecek biçimde
değiştirmek gerekir. Yeni grupların dâhil edilme sürecinde, geleneksel olarak irtibatlı olunan
gruplar da rahatsız edilmemelidir.
Yeni gruplarla irtibatın geliştirilmesi daha fazla kaynağın mobilize edilmesini gerektirir.
Ayrıca eski müttefikler, yeni gruplara belki de kendi siyasi rakiplerine kaynak aktarılması
yerine bu kaynağın kendilerine aktarılmasını talep edebilir ve bunu bir pazarlık konusu haline
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getirmeye çalışabilir. Ya da maddi kabullerden çok duygusal kabuller ve değerlendirme
eğilimleri öne çıkar ve yeni ve/veya rakip bir grubun çembere dâhil edilmesi eskiden beri
irtibatlı olunan grupları rahatsız edebilir.
Tüm bu durumlarda, geleneksel yöntemlerin aynen kullanılmaya devam edilmesi daha fazla
kaynağın bu ülkeye akıtılması anlamına gelir ki bu bir finansal açmazı doğurur. Kaynak
kısıtlılıkları nedeniyle bu yol takip edilemez. Bu açmazı aşabilmenin en makul yollarından
birisi medya yoluyla nüfuz etmek böylece daha geniş bir grubu etkilemeye çalışmaktır. Fakat
bu metodun da kısıtları vardır. Medya vasıtasıyla geniş bir alana erişilebilir fakat bu yöntemle
ne kadar derine nüfuz edilebilir? Medya vasıtası ile bir toplumda sempati, yakınlık, merak ya
da eski yargıların sorgulanması süreci başlatılabilir mi? Sadece medya kampanyalarıyla kamu
diplomasisi ile amaçlanan hedeflere ulaşılabilir mi?
Medya yoluyla bir topluma hitap etmek dendiğinde tek ve standart bir faaliyete atıfta
bulunulmamaktadır. Medya vasıtasıyla aktarılan materyalin ve mesajın niteliği hedeflere
ulaşılabilmek açısından çok önemli ve belirleyicidir. Medya ile erişimin önüne hedef ülke
hükümeti ya da politik grupları tarafından konulan engeller; medya alanının çoğulcu bir
yapıya sahip olduğu durumlarda başka hükümetlerin de aynı kanalları kullanarak etki etme
arayışları, medya yoluyla erişimin etkisini sınırlı kılar. Mesaj kesintiye uğradığı ya da başka
mesajlarla kesiştiği durumlarda arzu edilen formda iletilemez ve kamu diplomasisi açısından
istenen sonuçları doğurmaz. Bu sorunlar her zaman karşılaşılabilecek türden sorunlardır,
bununla birlikte medya üzerinden etki tesis etme arayışı, kaynak ve eriştiği kitlenin boyutu
dikkate alındığında kesinlikle ihmal edilmemesi gereken, bırakılmaması gereken bir
faaliyettir.
Medya vasıtasıyla iletişimde, mesajın verilme biçiminin yanında sonucu belirleyecek en
önemli unsur içeriktir. İçerik, mesajın iletilmeye çalışıldığı kitlenin özellikleri ve
hassasiyetleri, kültürel ve sosyal kodları ve dili dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Yerel
özellikler dikkate alınmakla birlikte, mesajın geniş grupları kavrayabilmesi için evrensel bir
dilinin ve içeriğinin olması gerekir. Bu nedenle iletişimcilerin kamu diplomasisi faaliyetine
dâhil edilmesi ve bu alanda çalışan bilim insanlarının teşvik edilmesi önemlidir.
Kamu diplomasisi uygulayıcı ülkelerin üniversitelerinin, hedef ülkelerin gençliğine açılması
türünden, kamu kaynaklarının kontrollü bir biçimde hedef ülkedeki hedef kitleye sunulması
gibi uygulamalar da orta ve uzun vadede hedef ülkede kamu diplomasisi uygulayıcı ülkeye
dair olumlu tutum sahibi kişilerin üretilmesi açısından faydalı olabilir. Burada bu kişilerin
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eğitimleri sırasında olumlu deneyimler yaşamasının sağlanmasına da dikkat edilmelidir.
Eğitim için gittiği ülkede dostça karşılanmamak, çok kötü koşullarda yaşamak zorunda
kalmak arzu edilenin aksi istikamette bir etki bile yaratabilir. Üniversitelerin hedef ülke
gençlerine açılması görece geniş bir kitleyi hedefler ve derinlemesine etki yapma kabiliyetine
sahip bir uygulamadır. Bu uygulamadan faydalanan yetenekli gençler gelecekte kendi
ülkelerinde etkili konumlara geldiklerinde sahip oldukları ilişki ağları ve sempatik bakış
sayesinde eğitim gördükleri ülkeye, kendi ülkelerinin eğitim gördükleri ülke ile ilişkilerinin
gelişmesi şeklinde katkıda bulunurlar.
Bu uygulamanın başarılı olabilmesi için öğrenci seçiminin evrensel kıstaslara ve rekabet
esasına dayalı olarak yapılması gerekir. Eğer eğitim olanağı, sadece elit grubu memnun etmek
için kullanılır ve kontenjanlar onların belirleyeceği, vasıfları yeterli olmayan kişilere tahsis
edilirse, uygulamanın etki derinliği fazla olmaz. Bu durumda, zaten kısıtlı olan kamu
kaynaklarının çarpan etkisi nepotizm nedeniyle zayıflar.
Uzun vadeli ve derinlemesine etkileri olabilecek bir başka önemli kamu diplomasisi yöntemi
ise hedef ülkenin eğitim sistemine nüfuz etmek ve oradaki eğitim içeriğinin niteliği üzerinde
etki tesis edebilmektir. Pratik nedenlerle oldukça zorlu bir hedef olan bu uygulama eğer
evrensel bazı ilkelere dayandırılarak etkili bir biçimde icra edilirse uzun dönemli derin
sonuçlar

üretir.

Bu

uygulamada

en

kritik

husus

faaliyetlerin

evrensel

ilkelere

dayandırılmasıdır.
Hedef ülkelerdeki irtibatlı grupların eğitim öğretim, basın yayın ve genel olarak medya
alanında sermaye desteği ile güçlendirilmesi de bir başka önemli etki kanalıdır. Bu faaliyette
de dikkate alınması gereken en önemli husus, etkilenmeye çalışan ülkenin bu faaliyetleri
kendi iç siyasal alanına yönelik haddini aşan bir müdahale olarak değerlendirmesine yol
açacak ve kısıtlamak için tedbir almasına neden olacak rahatsız edici eylemlerden
kaçınılmasıdır. Sadece gerekli kaynakları aktarmakla kamu diplomasisi faaliyeti yürütülmez.
İçeriğin zengin ve etkileyici olması,

evrensel değerlere dayandırılması, bu değerlerle

bütünleşmesi, inandırıcı olması gibi faktörler sonucun ve etkinin kalitesini ve büyüklüğünü
belirler.
Hedef ülkedeki tüm, kamu diplomasisi uygulayan ülkeyi hedef alan muhalif toplantılara,
inisiyatiflere, kamu görevlisi olmayan uygulayıcı ülke vatandaşlarının katılması bir başka
önemli etki yöntemi olarak önerilebilir. Sivil unsurlarla kastedilen devlet görevlisi diplomat
ya da istihbarat elemanları dışındaki devletten emir almayan bireylerdir. Kamu görevlilerinin,
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kamu diplomasisi alanının bir miktar uzağında bırakılması ya da görece özerk, entelektüel
anlamda kabul edilmesi kolay sivil yapılar üzerinden icra edilmesi, inandırıcılığı ve kabul
görmesi açısından çok önemlidir.
14.6.Elitler ve Kamuoyu Önderlerini Etkilemenin Araçları Nelerdir?
Kamu diplomasisi planlayıcıları ve uygulayıcıları, kaynak kısıtları ve etki seviyesi analizleri
neticesinde çoğunlukla elitleri ve kamuoyu önderlerini öncelikli hedefleri arasına alır. Elitler
dendiğinde halen oldukça geniş bir grup kastedilir. Bu nedenle hangi elit grubunun hangi
derinlikte etkilenmesinin amaçlanacağı önemli bir başlangıç sorusudur. Kamu diplomasisi
faaliyetleri, başka ülkelerin faaliyetleri ile çakıştığında, farklı KD uygulayıcısı ülkeler aynı
elit grubunu etkilemeye çalıştığında, özellikle rekabet halinde olunan ülkelerin uygulamaları
karşısında nasıl tutum takınılacaktır?
Farklı devletler aynı grupları hedef aldığında bu grupların duyarlılığı azalacak ve aynı grubu
etkilemek için daha özellikli ve nicel olarak fazla miktarda kaynak harekete geçirmek
gerekecektir. Buna ek olarak bazı gruplar hâlihazırda başka ülkelerin etkisine girdiğinden
daha yeni ve farklı grupları ve daha geniş bir elit tabanını etkilemek gerekecektir. Bu da daha
yüksek maliyet anlamına gelmektedir. Daha fazla kaynak harcamanın istenen sonucu
doğurmasının garanti olmadığının da bu noktada belirtilmesi gerekir. Maliyetlere dair bu
kısıtlar nedeniyle tüm ülkelerde aynı derinlikte etki tesis etme arayışı pratik olmayacaktır.
Bu durumda hedef ülkedeki bürokratlar, siyasetçiler, medya sahipleri ya da medya çalışanları,
üniversiteler, öğretmenler ve geleceğe yönelik bir hamle olarak başarılı elit adayı olarak
değerlendirilen öğrenciler, gençler hedef alınabilir. Tüm meslek gruplarından kendi
alanlarında o ülkenin yönetici elitlerini gelecekte oluşturacak, geleceğin lider adayları olan
genç profesyonellere yönelik faaliyetler yürütülebilir. Böylece kaynak ülke ile hedef ülke
elitleri arasında etkili ağlar kurulabilir. Zaten ABD’de bu tür programlar II. Dünya Savaşı
sonrasında yaygın ve etkili bir biçimde uygulanmış ve bu uygulamalar günümüze kadar
değişen hedeflerle uygulanmaya devam edilmiştir. ABD ile Avrupa arasındaki transatlantik
ağlar, ABD’nin genç liderler programları ya da Fullbright programı gibi eğitim bursları bu
amaçlara yönelik kurgulanmıştır.
Elitlerin ülkeye davet edilmesi, yapılandırılmış programlar vasıtasıyla ülkedeki elitlerle temas
etmesi kısa vadeli etki tesisi açısından işlevseldir. Bununla birlikte tecrübeli yöneticilerin
fikirleri ve tutumları gençlik dönemlerinden başlayarak şekillenmiştir ve bu tutumların böyle
tepeden başlatılan programlarla ve kısa süre içinde radikal bir biçimde değiştirilmesi çok olası
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değildir. O nedenle uzun vadede daha sağlam iyi temellendirilmiş bir etki için gençlik
programlarına (öğrenci ve profesyoneller düzeyinde) yönelmekte fayda vardır.
Hedef ülkedeki siyasa yapım süreçlerinin yapısı hedef grupların belirlenmesi açısından
önemlidir. Örneğin ABD’de ve Avrupa Birliği’nde hükümeti/komisyonu etkilemek için
çerçevesi ana hatları ile belli olan bir siyasi yapının varlığından söz edilebilir. Bu gibi
ülkelerde, biraz mekanik bir form almış ve kaynak çekme konusunda becerileri yüksek lobi
şirketleri vasıtasıyla politik etki tesis etme arayışında olunabilir. Fakat bu derinliği
olmayan/sığ ve oldukça materyalist bir yöntemdir ve uzun vadede ulusun kaynaklarını fazlaca
çekme riski mevcuttur. KD uygulayıcı ülkenin davası hedef ülke kamuoyu nezdinde
kaybedilmiş ise;

esaslı bir etki tesis etmek için ulusal düzeydeki temel yönelimleri tersine

çevirmek gerekiyorsa; bu iş için evrensel bir dil üretilememişse; KD uygulayıcı ülke kendisini
karşı tarafı ikna edecek bir biçimde dönüştürememişse, KD uygulamalarının başarı şansı
düşük fakat maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Lobi şirketleri hiçbir şey yapmamış olmamak
ve önceki dönem eğilimlerinden sapmamak için kullanılmaya devam edecektir fakat Lobi
şirketlerine duyulan ihtiyacın oranı ve onlardan temin edilen hizmetin maliyeti kamu
diplomasi faaliyetleriyle azalacaktır.
Elitler üzerindeki etki açısından, akademisyenlere, medya mensuplarına ve öğretmenlere
yönelik sempati yaratacak küçük jestlerin uzun vadeli etkileri olacağı düşünülebilir. Bu
kişileri ülkeye davet etmek ve yapılandırılmış programlarla evrensel niteliği olduğu kabul
edilen meseleleri tartışmak ilişkinin çerçevesi üzerinde oldukça etkili olacaktır.
Son olarak siyasi sığınma talebinde bulunan mülteciler de kamu diplomasisi faaliyetlerinin
olası hedefleri arasında özel bir grup olarak değerlendirilmelidir. Bu kişiler eğer iltica
başvurusu yaptıkları ilk ülkeden olumlu izlenim ve deneyimlerle, uygun insani ilişki ağlarını
kurduktan sonra ayrılırlarsa, ilerde ülkelerine dönme şansı bulduklarında sığınma başvurusu
yaptıkları ülkeye yönelik politikaların olumluya dönmesi konusunda etkili olabilirler. Bu
kişiler, şahsi insani deneyimlerine referansla, ülkeler arası ilişkilerin gelişmesinde çok etkili
olabilirler.
14.7.Sonuç
Hükümetlerin, devletlerin diğer ülke hükümet ve devletlerini aşarak doğrudan onların
kamuoylarına kendi siyasalarını anlatmak ve bu suretle başka ülkelerde doğrudan etki tesis
etmek, bu etki ile o ülkelerin devlet ve hükümetlerini kendi istedikleri istikamette politikaları
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uygulamaya yönlendirmek gibi amaçlarla yürüttükleri faaliyetlere kamu diplomasisi
faaliyetleri denir.
Hükümetler kendilerini doğrudan anlatmak ve diğer ülkelerin kamuoylarının fikirlerini,
önceliklerini hassasiyetlerini dinlemek ve ona göre mesajlarını gözden geçirerek yeniden inşa
etmek maksadıyla da kamu diplomasisi uygular.
Kamu diplomasisi bir mesajı ve hissiyatı doğru ya da yanlış olmasına bakılmaksızın iletmek
ve karşı tarafı ikna etmek, inandırmak ve benimsetmek fikri üzerine kurulu propaganda
faaliyetlerinden, iki yönlü olması, doğru bilgilerin aktarılmaya çalışılması, anlatmak kadar
anlamayı ve iletişim kurmayı hedeflemesi nedeniyle ayrılır.
Ülkeler olanakları, algıladıkları fırsatlar ve değerlendirebildikleri tehditler; bulundukları
jeopolitik konum; kabiliyetleri; büyük, orta ya da küçük devlet olmaları; statükocu, değişim
arayan ve akıntıya kapılmış devletler olup olmamalarına göre farklı dış politika davranışları
ve buna bağlı kamu diplomasisi uygulamaları geliştirirler. Hangi kapsamda ve hangi
derinlikte kamu diplomasisi uygulanacağı yukarıdaki faktörler ve ülkenin kaynaklarının
büyüklüğü ile doğrudan ilintilidir.
Kamu diplomasisinin rasyonalize edilerek küresel ölçekte ve derin bir biçimde uygulanması
çok kolay değildir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için çok büyük bir kaynağın harekete
geçirilmesi gerekir. Bununla birlikte ideoloji, mesajın niteliği, mesajın dili ve iletmek için
kullanılan araçlar kamu diplomasisinin etkisinin niteliğini belirler.
Güçlü sağlam fikirlere, ideolojiye ve düşünce alanına dayanan kamu diplomasisi
uygulamalarının bütçe ve olanakların elverdiğinin çok ötesinde bir etki tesis edebileceği
söylenebilir.
Kamu diplomasisi faaliyetlerini, kamunun kaynaklarını kullanarak başka ülke halklarına
yönelik olarak icra edildiğinden katma değer yaratma vasfı hep göz önünde bulundurulmalı,
bütçe olanakları ve elde edilen/edilecek fayda dengesi gözetilmelidir.
Not: Bu bölüm, Doç. Dr. Abdullah Özkan ve Tuğçe Ersoy Öztürk’ün editörlüğünü yaptığı “Kamu Diplomasisi”
(TASAM yayınları) isimli kitapta yer alan Yrd. Doç. Dr. Erhan Doğan’ın makalesinden derlenmiştir.
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Uygulamalar
Kamu diplomasisi faaliyetlerinde bütçenin önemi nedir?
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Uygulama Soruları
1. Elitleri etkilemenin araçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kamu diplomasisi uygulamalarının ülkeler açısından hangi imkanlara ve
fırsatlara sahip olduğu incelenmiştir. Doğru araçlarla ve stratejilerle yapılacak kamu
diplomasisi uygulamalarının başarısı da bu bölümde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi düzenli olarak yaptığı anketlerle kamuoylarının farklı
ülkelere dair hissiyatını ölçmeye çalışmaktadır?
A.PEW
B.AREA
C.HGDEF
D.KULL
E.NEVV

2. ABD’de her yıl nisan ayında hangi diaspora Türkiye aleyhinde bir kararı senatodan
çıkarma girişimlerinde bulunmaktadır?
A.Yunan Diasporası
B.İran Diasporası
C.Ermeni Diasporası
D.Rus Diasporası
E.Slav Diasporası

3. Joseph Nye, kamu diplomasisi faaliyetlerinin başarısının harcanan paranın miktarı
yerine ne ile ifade etmektedir?
A.Silah gücü
B.Savunma Sanayi
C.Turizmin gelişme göstermesi
D. Olumlu izlenim ve değiştirilen fikirler
E.Geliştirilen teknolojik cihazlar

4.Sorun odaklı kamu diplomasisi tutumu ne demektir?
5. Fırsat odaklı kamu diplomasisi tutumu ne demektir?
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6.Kamu diplomasisi faaliyetlerinde kamuoyu önderlerini etkilemek için neler
yapılmalıdır?
7. Kamuoyunu tümüyle etkilemeye çalışmanın kısıtları ve engelleri nelerdir?
8.Pekçok ülkeye birden kamu diplomasisi faaliyeti hedeflemek yerine az sayıda belirli
ülkelere odaklanmak neden daha doğru bir tercihtir?
9.Türkiye kamu diplomasisi faaliyetlerinde hangi ülkeleri öncelemektedir? Araştırınız.
10. Türkiye’nin ulusal bir kamu diplomasisi politikası var mıdır? Yoksa bu politikayı
sizce nasıl oluşturmalıdır? İnceleyiniz.

Cevaplar
1.

A

2. C

3.D
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bölgelere ayırmak anlamsızdır.”…”Dünyanın sorunları çok büyük ve fazladır fakat ABD’nin
kaynakları o kadar fazla değildir. Amerikan vergi mükelleflerinin hizmetkârları olarak
Dışişleri Bakanlığı ve USAID en kritik ihtiyaçların ne olduğunu tespit ederken stratejik
davranmalı ve yatırımların sonuç vereceğine dair sağlam delillere dayanarak karar
vermelidir.” Hillary Rodham Clinton, “Leading Through Civillian Power: Redefining
American Diplomacy and Development” Foreign Affairs, Nov/Dec 2010, Cilt 89, Sayı 6, s.3,
4/13.
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Ermeni diasporasını bir başka grup ile dengelemeye çalışmak sorunu tamamen

çözmeyecek sadece Türk hükümetlerine durumu kontrol altında tutabilmek açısından bazı
olanaklar sunacaktır. Sorunun tamamen aşılabilmesi için meselenin özüne inilmesi ve
tarafların esasen tam olarak ne talep ettiklerinin anlaşılması, eğer talepler net değilse bu
durumda tarafları taleplerini netleştirmeye ve sınırlamaya zorlamak sorunun aşılabilmesi için
çözümler üretebilmenin en önemli yoludur. Aksi taktirde sorun büyük bir belirsizlik halesi
içerisinde kuşaktan kuşağa devam edecek ve savunma halinde olan tarafın zayıfladığı bir anda
hiç öngörülemeyecek bir biçimde ve belki de çok büyük bir maliyetle yeni bir aşamaya
taşınacaktır. Bu nedenle çözümsüzlük ya da çözümü belirsiz bir geleceğe havale etmek
sonuçları önceden kestirelemeyeceği için bir yönetm olarak önerilmez.
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Hükümetin Yahudi lobisi ile çalışmaya devam etmeme gibi bir kararı yoktur. Fakat

Türkiye-İsrail arasında Lübnan ve Gazze’de yaşananlar, İsrail-Suriye barış görüşmelerine
aracılık etmek isteyen Türk hükümetine karşı İsrail’in uyguladığı siyaset, İsrail
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Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı arasında Davos’ta yaşanan gerilim,
Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisine yönelik İsrail Dışişleri Bakan yardımcısının aşağılayıcı
tutumu, Mavi Marmara İnsani Yardım gemisinin uluslararası sularda İsrailli askerlerin
saldırısına uğraması gibi olaylar ve bu olayların sonucu olarak, İsrail ve Türk hükümetlerinin
karşılıklı demeç ve eylemleri, Türkiye’nin ABD’deki Yahudi lobisini kullanmasını ve
Kongre üzerinde bu kanaldan bir etki tesis edebilmesi olanağını sınırlandırmıştır.
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Bu faaliyetlere bir örnek, Middle East Policy Council’ın “Teaching about the Arab

World and Islam”, Teachmideast isimli programıdır. Konsey, 1985 yılından beri düzenlediği
çalıştaylarla Amerika’daki eğiticileri eğitmek ve onlara nitelikli eğitim malzemesi sağlamak
suretiyle Amerikan kamuoyunun özelde Araplara genelde ise Ortadoğulu Müslümanlara
yönelik algısını değiştirmeye çalışmaktadır. Bu programla ilgili detaylı bilgi için bkz.
www.teachmideast.org.
lv

Türkiye Cumhuriyet tarihi boyunca, özellikle de Soğuk Savaş döneminde komşu

ülkelerle olan ilişkilerinde oldukça mesafeli olmuş ve bu ülkeleri bir fırsat alanı olarak değil
bir sorun alanı olarak değerlendirmiştir. Hem modern Türkiye Cumhuriyetinin hem de
Türkiye’nin komşusu olan Osmanlı devletinden koparak ulus devletlerini oluşturmuş olan
ülkelerin milliyetçilikle şekillenen ulusal kimlikleri Osmanlı mirasının reddedilmesi suretiyle
kurgulanmıştır. Bu nedenle Türkiye komşularına, komşuları da Türkiye’ye bakarken
“karanlık geçmişlerinin” “olumsuz dönemleri”ni görmüşler ve ileri seviyede ilişki kurmaktan
kaçınmışlardır. Tüm bu olumsuz duygu ve düşüncelere rağmen, coğrafi ve tarihsel nedenlerle
Türkiye Ortadoğu ve Balkanlar coğrafyasının bir parçası olmuştur. Soğuk Savaşın bloklar
düzeni Türkiye ile komşuları arasındaki ilişkinin oldukça düşük profilli yürütülebilmesine
olanak tanımıştır. Fakat Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’lı yıllarda Türkiye Ortadoğu’yu,
Kürt sorunundan ve ABD’nin bölgeye müdahalesinin yarattığı istikrarsızlık eğilimlerinden de
kaynaklanan nedenlerle bir tehdit alanı olarak görmüştür (bkz.Melek Fırat-Ömer Kürkçüoğlu,
“Ortadoğu’yla İlişkiler”, (Der) Baskın Oran, Türk Dış Politikası, Cilt II:1980-2001, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2003, s.551). Bununla birlikte 2001 yılında AKP’nin hükümeti
kurmasından sonra aşamalı olarak Türkiye’nin komşularına, komşularının da Türkiye’ye
bakışında bir değişim olduğu gözlenmektedir. Bunun en iyi örnekleri, Türkiye’nin yakın
dönemde Yunanistan, Bulgaristan ve Suriye ile geliştirdiği ileri düzeyli ilişkileridir. Artık
Türkiye komşularını bir tehdit alanı olarak değil daha çok bir fırsat alanı olarak görmektedir.

332

