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DDooçç..  DDrr..  ‹‹bbrraahhiimm  KKAALLIINN

Baflbakanl›k Kamu Diplomasisi Koordinatörü

Türkiye’nin iç ve d›fl de¤iflim dinamiklerinin son y›llarda sergiledi¤i iv-
me, ekonomiden d›fl politikaya, bilim ve teknolojiden sanata kadar genifl bir
alanda cereyan etmekte ve yeni risk ve f›rsat alanlar›n›n do¤mas›na imkân ta-
n›maktad›r. Kendi tarihi ve co¤rafyas›yla yeniden bar›flmaya çal›flan Türkiye,
küreselleflen dünyada bu iki unsuru yani zaman ve mekân› stratejik bir de¤er
haline getirmekte ve So¤uk Savafl döneminin tek boyutlu ve indirgemeci ay-
r›mlar›n› h›zla geride b›rakmaktad›r. D›fl politikadan ekonomiye Türkiye’nin
yeni aktörleri, kendilerini tarihin bir seyircisi de¤il aktörü olarak konumland›r-
makta ve küresel merkez-çevre iliflkilerinin de¤iflmesini ve daha demokratik
ve adil bir yap›ya kavuflturulmas›n› talep etmektedirler. Ekonomik kaynaklar,
uluslar aras› kurum ve kurulufllar, medya, popüler kültür, giriflim ve seyahat
özgürlü¤ü gibi jeo-politik sistemi oluflturan unsurlar›n tek bir merkezden ve
tek bir model üzerinden tanzim edilmesinin üretti¤i maliyet, giderek ileri sa-
nayi toplumlar› taraf›ndan da tafl›namaz hale gelmektedir. 

Bu maliyetin bir di¤er temel kayna¤›, siyasi meflruiyet meselesidir. Küre-
sel sistem içerisinde meflruiyeti olmayan herhangi bir politikay› temellendir-
mek ve uygulamak mümkün de¤ildir. Bu meflruiyetin sa¤lanamad›¤› durum-
larda sistem her zaman krize girmifl ve büyük maliyetler üretmifltir. Dünya ka-
muoyu, ülkelerin d›fl politikalar›n› belirlerken ve uygularken dikkate almak
zorunda olduklar› önemli referans noktalar›ndan biri haline gelmifltir. Moder-
nitenin meflruiyet krizi büyük oranda kendini merkeze alan ve bunu baflkalar›-
na izah etme ihtiyac› duymayan tutumundan kaynaklanmaktayd›. Bugün küre-
sel sistemin temel meflruiyet sorunlar›ndan biri, mevcut önceliklerinin ve yön-
temlerinin dünya kamuoyunun kahir ekseriyeti taraf›ndan benimsenmemesi-
dir. Meflruiyetin birinci flart› adil paylafl›md›r ve bu ilke, uluslar aras› sistem
için de geçerlili¤ini muhafaza etmektedir. Küresel sistemin meflruiyet krizinin
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afl›lmas›, dünyan›n ekonomik, siyasi ve kültürel kaynaklar›n›n adil bir flekilde
paylafl›lmas› ve etno-sentrik hiyerarflilerin terk edilmesi ile mümkün olacakt›r. 

Küresel ekonomik sistemin giderek derinleflen ba¤›ml›l›k iliflkileri üret-
mesi, küresel siyasal sistemin tek bir merkezden kontrol edilmesinin a¤›rlaflan
maliyeti ve ço¤ul modernite tecrübesi, ulusal ve bölgesel dinamikleri do¤ru-
dan etkilemekte ve yeni iliflki biçimlerinin do¤mas›na imkan sa¤lamaktad›r. 11
Eylül sonras›nda ortaya ç›kan “kaotik düzen” hali, merkez-kaç güçlerin mer-
kezi güçler üzerinde do¤rudan etki yapabilmesini mümkün hale getirmektedir.
So¤uk savafl döneminin bafll›ca aktörü olan ulus-devletlerin ve bölgesel blok-
lar›n yan›na medya, kamuoyu araflt›rmalar›, insan haklar› örgütleri ve sivil top-
lum kurulufllar› (STK’lar) gibi yeni aktörler eklenmekte ve bu, küresel siste-
min daha dinamik, çok boyutlu ve daha az kontrol edilebilir bir nitelik kazan-
mas›n› zorunlu hale getirmektedir. 

Bu bafl döndürücü geliflmelerin en önemli sonuçlar›ndan biri, yeni bir je-
o-politik muhayyilenin ortaya ç›kmas› ve Avrupa-merkezci tarih ve toplum ta-
savvurunun afl›lmas›na yönelik çabalar› güçlendirmesidir. Modernitenin Bat›
medeniyeti içinde yaflad›¤› k›r›lmalar ve Bat›l› olmayan toplumlarda sergiledi-
¤i zik zakl› tarihi süreçler, yeni bir küresel düzen fikrini hem zorunlu k›lmak-
ta hem de mümkün hale getirmektedir. 21. yüzy›lda Ayd›nlanma anlat›s›n›n ve
Frans›z Devrimi’nin insanl›¤›n tarih ve co¤rafya, zaman ve mekân, birey ve
toplum, ak›l ve din, ben ve öteki, merkez ve çevre aras›ndaki dinamik iliflkiye
yön veren tek anlat› oldu¤unu söylemek art›k mümkün de¤ildir. Yeni bir “co¤-
rafi muhayyile” kendini her gün biraz daha hissettirmektedir.1

Güçlü bir özgüvenle derinlik kazanan bu yeni zaman ve mekân tasavvu-
ru, Türkiye’nin kendine özgü kavramlar üretmesine ve yeni bir dil evreni infla
etmesine de imkân sa¤lamaktad›r. Semiyolojik aç›dan bak›ld›¤›nda Türk siya-
setinin ve d›fl politikas›n›n yeni kelimeleri ve kavramlar›, derindeki zihinsel
dönüflümün kayda de¤er göstergeleri olarak not edilmelidir. Bu yeni tasavvur
ve idrak düzlemi, Türk bilim adamlar›n›n, ayd›nlar›n ve politika yap›c›lar›n
kendi kavramlar›n› ve kuramlar›n› üretmelerine imkân tan›makta ve Türk dü-
flünce hayat›n›n ufkunu geniflletmektedir. Ufuk metaforunun iflaret etti¤i gibi,
bu de¤iflim sürecinin sa¤lad›¤› “aç›k ufuk”, Türkiye’nin temel meselelerinin
yeni bir gözle ele al›nmas›n› sa¤lamaktad›r. Ahmet Davuto¤lu’nun Stratejik
Derinlik: Türkiye’nin Uluslararas› Konumu adl› çal›flmas›na ortaya koydu¤u
dünyaya Türkiye’den bakma gayreti, giderek normal bir söylem haline gel-
mekte ve yeni kavramsallaflt›rmalar›n önünü açmaktad›r.2 Türkiye’nin bir
üçüncü dünyac›l›k hevesine kap›lmadan böyle bir zihinsel çaban›n içinde ol-
mas›, kaydedilmesi gereken önemli bir geliflmedir. 
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Türkiye toplumunda ve d›fl politikas›nda yaflanan bu de¤iflim, Türkiye’de
oldu¤u kadar bölgede ve küresel sistemde meydana gelen büyük k›r›lmalar ta-
raf›ndan da tetiklenmektedir. Küresel sistemin önemli aktörlerinden biri hali-
ne gelen Türkiye, bu de¤iflimi ayn› zamanda kendi özgün flartlar›nda yaflamak-
tad›r. Bu manada “yeni bir Türkiye hikayesi”nin zuhur etmekte oldu¤unu söy-
lemek yanl›fl olmaz. Türkiye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bu de¤iflim
ve bunun d›fl politikaya yans›mas›, Avrupa’dan Amerika’ya, Ortado¤u’dan As-
ya’ya kadar genifl bir co¤rafyada ve uluslar aras› iliflkilerden siyaset bilimine
ve kültür çal›flmalar›na kadar farkl› zeminlerde yeni bir Türkiye tart›flmas›n›n
do¤mas›na da neden olmaktad›r.3 Türk modernleflmesinin bu son evresinde or-
taya ç›kan yeni dinamikler, Türkiye’nin Avrupa ve Amerika ile olan gelenek-
sel iliflkilerine de yeni boyutlar eklemektedir.4 Bir baflka yaz›m›zda ele ald›¤›-
m›z üzere Türkiye’nin sergiledi¤i bu de¤iflim, bir tarafta yeni bir jeo-politik ta-
savvurun ve küresel muhayyilenin, öbür tarafta Türkiye’nin ekonomik ve gü-
venlik temelli önceliklerinin bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu mana-
da Türk d›fl politikas›nda de¤iflim ne tek bafl›na ideolojik mülahazalara ne de
realpolitik kayg›lara indirgenebilir.5

Bu yaz›da Türk d›fl politikas›n›n iki önemli unsuru olan ince güç (soft po-
wer) ve kamu diplomasisi kavramlar›n›, özet olarak iflaret etti¤imiz bu dönü-
flüm ba¤lam›nda ele alaca¤›z. Türkiye’nin ince güç kapasitesi, onun tarihinin,
co¤rafyas›n›n, kültürel derinli¤inin, ekonomik gücünün ve demokrasisinin
sa¤lad›¤› imkânlar›n bileflkesi olarak de¤erlendirilecek ve d›fl politikadaki ye-
rine iflaret edilecektir. ‹nce gücün bir uygulan›m alan› olan kamu diplomasisi,
Türkiye’de yeni bir kavramd›r ve Baflbakanl›k bünyesinde bir Kamu Diploma-
sisi Koordinatörlü¤ünün kurulmas›ndan sonra yayg›n bir flekilde tart›fl›lmaya
bafllanm›flt›r. Dünyan›n önde gelen ülkelerinin etkin bir siyasi iletiflim dili ola-
rak kulland›¤› kamu diplomasisi, bir ülkenin dünyayla paylaflmak istedi¤i hi-
kâyesinin tutarl› ve ikna edici bir flekilde ortaya konma çabas›d›r. Yaz›n›n ikin-
ci bölümünde kamu diplomasisine iliflkin kavramsal bir çerçeve sunulacak,
dünya pratiklerinden k›sa örnekler sunulacak ve Türkiye’nin kamu diplomasi-
si konsepti üzerinde baz› gözlemlerde bulunulacakt›r. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  ‹‹nnccee  GGüüccüü

“‹nce güç” kavram›n› ilk olarak 1980’li y›llarda kullanmaya bafllayan Jo-
seph Nye, uluslararas› iliflkilerde ekonomik ve askeri y›¤›nak yapman›n öte-
sinde farkl› güç biçimlerinin bulundu¤u düflüncesinden hareket eder. Nye’a
göre istedi¤iniz bir fleyi elde etmenin üç yolu var: Karfl›n›zdakini kaba kuvvet-
le tehdit etmek ve gerekirse savaflmak; muhatab›n›z› çeflitli biçimlerde “sat›n
almak”; ve “ince güç” kullanarak ikna etmek. ‹nce güç, “istedi¤iniz bir fleyi,
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kaba güç kullanarak de¤il, baflkalar›n›n sizin hedeflerinizi kabul etmesini sa¤-
layarak elde etmenizdir”. Bu, karfl› taraf› inand›r›c› argümanlar ve rasyonel
politikalarla ikna ederek mümkündür. Burada inand›r›c›l›k ve ikna kabiliyeti,
temel güç unsurlar›d›r. Bunlar ayn› zamanda güç kullan›m›na meflruiyet sa¤-
layan unsurlard›r. 

Bir ülkenin izledi¤i politikalar›n do¤rulu¤u ve etkinli¤i kadar, sahip oldu-
¤u ince güç potansiyeli de kamu diplomasisinin baflar›s›n› belirleyen unsurlar
aras›ndad›r. “De¤er-merkezli” bir güç tan›m›na dayanan ince güç, bir ülkenin
baflkalar› taraf›ndan ne kadar cazip ve örnek al›nmaya de¤er görüldü¤ünü ifa-
de eder. Kavram› formüle eden Joseph Nye’a göre ince güç, “bir ülkenin kül-
türünün, siyasi fikirlerinin ve politikalar›n›n çekicili¤ini” ifade eder.6 Bir ülke-
nin izledi¤i politikalar›n baflkalar› nezdinde meflru kabul edilmesi, o ülkenin
ince güç kapasitesini de artt›r›r. 

Nye, Amerika’n›n so¤uk savafl›n ard›ndan ve özelikle 11 Eylül’den sonra
inand›r›c›l›¤›n›, ikna kabiliyetini ve cazibesini kaybetti¤ini, bunun maliyetinin
ise hiç bir ekonomik göstergeyle ölçülemeyece¤i görüflündedir. Ona göre Ame-
rika’n›n so¤uk savafl dönemindeki baflar›s›n› devam ettirebilmesi, Afganistan
ve Irak gibi ülkeleri iflgal etmesine de¤il, kaybetti¤i ince gücünü yeniden ka-
zanmas›na ba¤l›d›r. Amerikan karfl›tl›¤›n›n küresel bir olgu haline geldi¤i bir
dünyada Amerika’n›n tercih edilen ve güvenilen bir siyasi güç ve cazibe mer-
kezi olmas› giderek zorlaflmaktad›r. Barak Hüseyin Obama’n›n 2008 y›l›nda
baflkan seçilmesiyle Amerikan›n küresel alg›s›nda önemli bir de¤ifliklik yaflan-
m›fl ancak son bir buçuk y›lda yaflanan hadiseler ve Obama’n›n bu sürede bek-
lentileri karfl›layacak düzeyde büyük baflar›lara imza atamamas›, Amerikan al-
g›s›n›n tekrar negatife do¤ru kaymas›na neden olmufl görünmektedir.7

“Kaba gücün” (hard power) tersine ince güç, askeri ve ekonomik göster-
gelerin ötesinde farkl› nüfuz ve çekim alanlar›n› ifade eder. ‹nce gücü pek çok
unsur besler: Kültür, e¤itim, sanat, yaz›l› ve görsel medya, film, fliir, edebiyat,
mimari, yüksek ö¤retim (üniversiteler, araflt›rma merkezleri, vd.), sivil toplum
kurulufllar›, bilim ve teknoloji alt yap›s› ve innovasyon kapasitesi, turizm, eko-
nomik iflbirli¤i platformlar› ve diplomasi. Bu unsurlar›n bileflkesinden ortaya
ç›kan ince güç, bir ülkenin sosyal sermayesinin derinli¤ini de ortaya koyar. 

Bunlar›n yan› s›ra bir ülkenin ince güç kapasitesini belirleyen en önemli
unsurlardan biri de sahip oldu¤u siyasal sistemdir. Özgürlüklerin önünü açan,
paylafl›mc›, insan› merkeze alan, adil, fleffaf ve demokratik bir siyasal düzen,
bir ülkenin ince güce sahip olmas›n› sa¤layan unsurlar›n bafl›nda gelir. Bu ma-
nada Türkiye’nin ince gücünün temel dayanaklar›ndan biri, onun demokrasi
tecrübesidir. ‹niflli ç›k›fll› tarihine ra¤men Türkiye’de demokrasinin her gün bi-
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raz daha kurumsallaflmas› ve halk aras›ndaki meflruiyetinin güçlenmesi, Tür-
kiye’nin bölgesel ve küresel bir aktör olmas›n› sa¤layan dinamiklerin bafl›nda
gelmektedir. 

Bu meyanda ince güç, bir ülkenin askeri ve ekonomik kuvvetinin d›fl›nda
üretti¤i bütün de¤er unsurlar›n› ihtiva eder. Kaba güçle ince güç aras›nda zo-
runlu bir oran iliflkisi yoktur. Kaba gücün varl›¤›, ince gücün garantisi de¤il-
dir. Nye, s›n›rl› ekonomik ve askeri gücüne karfl›n etkin ince gücü olan ülke-
lere örnek olarak Kanada, Hollanda ve ‹skandinav ülkelerini gösterir. Bu ülke-
ler, ürettikleri de¤erler, organizasyon kapasitesi, e¤itim, inovasyon ve ulusla-
raras› platformlardaki ifl tutma biçimleri sayesinde askeri ve ekonomik güçle-
riyle orant›l› olmayan bir etki alan›na sahipler. 

Türkiye’nin sahip oldu¤u ince güç, hem biçimi hem de kapsam› itibariy-
le di¤er ülkelerden farkl›l›klar arz eder. Balkanlarda bafllay›p Orta Asya’n›n iç-
lerine kadar uzanan Türkiye’nin ince güç potansiyeli, askeri yahut teknolojik
üstünlükten ziyade, tevarüs etti¤i tarih ve kültür derinli¤inden kaynaklanmak-
tad›r. Türkiye’nin bu co¤rafyada temsil etti¤i de¤erler, tarihi birikim ve kültü-
rel derinlik, bir tarafta bölge dinamiklerini harekete geçirmekte, öbür tarafta
yeni etkileflim alanlar›n›n do¤mas›na imkân sa¤lamaktad›r. Balkanlardan Or-
tado¤u’ya ve Asya’n›n içlerine uzanan genifl co¤rafyada Türklerin, Kürtlerin,
Boflnaklar›n, Arnavutlar›n, Çerkezlerin, Abazalar›n, Araplar›n, Azerilerin, Ka-
zaklar›n, K›rg›zlar›n, Özbeklerin, Türkmenlerin ve di¤er etnik gruplar›n ortak
paydas›, paylaflt›klar› ve beraber infla ettikleri Osmanl› tecrübesidir. Bu farkl›
gruplar› bir araya getiren, onlar›n ortak bir zaman ve mekân tecrübesini idrak
etmelerini sa¤layan, bu Osmanl› miras›d›r. Bugün Türkiye bu miras›n merkez
co¤rafyas›n› temsil etmektedir. Fakat bu, baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi “yeni-Os-
manl›c›l›k” ad› alt›nda ortaya ç›kan yeni bir emperyal güç maceras› de¤ildir.
Tersine, flu anda tecrübe edilen fley, yukar›da iflaret etti¤imiz yeni jeo-politik
tasavvurun ve küresel muhayyilenin bölge insan›n›n kendi referanslar›yla ba-
r›fl›k hale gelmesine imkân tan›mas›d›r. Bu tecrübenin yeniden hat›rlanmas›,
bugüne ve yar›na iliflkin ince güç alanlar›n›n teflekkülü aç›s›ndan önemli bir ifl-
leve sahiptir.8

Bütün bu unsurlara ilaveten, Türk demokrasisi ve Türk sivil toplum sek-
törünün canl› yap›s›, Türkiye’nin ince gücünün en önemli dayanaklar›n› olufl-
turmaktad›r. Çok partili hayata geçti¤imiz 1950 y›l›ndan bu yana Türk demok-
rasisi iniflli ç›k›fll› bir tarihi serüven yaflam›flt›r. Türk toplumunun farkl› kesim-
lerinin adil paylafl›m, kat›l›m, temsil, fleffafl›k ve hesap verebilirlik talebi,
Türk demokrasisini besleyen ve geliflmeye zorlayan en önemli saiklerdir. Tür-
kiye’nin do¤al co¤rafi hinterland› olan Balkanlarda ve Ortado¤u’da bir cazibe
merkezi haline gelmesi, özgürlük-güvenlik dengesini tutarl› bir flekilde kura-
bilmesine ve demokratik f›rsat alanlar›n› geniflletebilmesine ba¤l›d›r. 
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Bu noktada Türkiye son derece önemli kaynaklara ve de¤erlere sahiptir.
Joseph Nye’›n formüle etti¤i ince güç kavram›, son tahlilde Amerikan gücünün
dayand›¤› “havuç-sopa” diyalekti¤ine dayanmaktad›r. Oysa Türkiye’nin mer-
kezinde yer ald›¤› co¤rafyada her fleyi havuç-sopa diyalekti¤inde izah etmek
mümkün de¤ildir. Ortak haf›zan›n, vicdan›n ve kelimenin en genifl manas›yla
efkâr-› umumiyenin sundu¤u tahayyül ve idrak düzeyi, içinde yaflad›¤›m›z co¤-
rafyan›n en büyük imkânlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu imkânlar›n do¤ru ve
etkili bir flekilde kullan›lmas› halinde sorunlar›n çözümünde yeni imkânlar dev-
reye girecek ve yeni f›rsat alanlar› do¤acakt›r. Türkiye ve Türkiye gibi ülkele-
rin gerçek ince güç kapasitesine ulaflmas›, bu dinamikleri harekete geçirmesine
ba¤l›d›r. Bunun için Türkiye’nin yeni hikâyesinin ne oldu¤unu ve nas›l anlat-
mam›z gerekti¤ini bilmemiz gerekmektedir. Kamu diplomasisi, bu hikâyenin
mahiyetine ve aktar›lmas›na iliflkin bize önemli ipuçlar› sunmaktad›r. 

KKaammuu  DDiipplloommaassiissii

Stratejik bir iletiflim arac› olarak kamu diplomasisi, “kamuoyunun anla-
fl›lmas›, bilgilendirilmesi ve etkilenmesi” faaliyetlerinin toplam› olarak tan›m-
lanmaktad›r.9 Bu sürecin önemli bir parças› olan siyasi iletiflim ise “siyasi bir
imkan ve kaynak olarak bilginin devletler, örgütler yahut bireyler taraf›ndan
üretilmesi, da¤›t›lmas›, kontrolü, kullan›m› ve proses edilmesi” olarak tasvir
edilmektedir.10 Kamu diplomasisinin amac› propaganda de¤il, nesnel verilere
ve gerçeklere dayal› stratejik bir iletiflim dili infla etmek ve farkl› kesimlerin
hizmetine sunmakt›r. 

Kamu diplomasisi faaliyetleri, “devletten-halka” ve “halktan-halka” ileti-
flim olmak üzere iki ana çerçevede yap›lmaktad›r. Devlet-halk eksenindeki fa-
aliyetler, devletin izledi¤i politikalar›, yapt›¤› faaliyet ve aç›l›mlar› resmi araç-
lar› ve kanallar› kullanarak kamuya anlatmas›d›r. Halktan halka do¤rudan ileti-
flim faaliyetlerinde ise STK’lar, araflt›rma merkezleri, kamuoyu araflt›rma flir-
ketleri, bas›n, kanaat önderleri, üniversiteler, mübadele programlar›, dernek ve
vak›flar gibi devlet d›fl› sivil araçlar›n kullan›lmas› esast›r. Bu manada kamu
diplomasisi, kavram›n orijinal anlam›nda mündemiç olan “diplomatlar” ile “ya-
banc› kamuoylar›” aras›nda cereyan eden iletiflim faaliyetlerinin ötesine geçer.11

Kamu diplomasisi “diplomatik iletiflim”den daha genifl bir alan› kapsar.

Kamu diplomasisi çift tarafl› bir iletiflim ve etkileflimi öngörür. Öncelik-
li hedef, muhatap kitlenin dinlenmesi ve önceliklerinin tespit edilmesidir. ‹kin-
ci olarak bilgilendirme, paylafl›m, ikna ve etkileme amaçlan›r. Bu yüzden ka-
mu diplomasisi, dinamik ve çok boyutlu bir iletiflim sürecidir. Konuflmak ka-
dar dinlemek, anlatmak kadar anlamak, iletmek kadar iletiflime aç›k olmak
önemlidir. 
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Yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi ince güç, kamu diplomasisinin en önem-
li araçlar›ndan biridir. Kamu diplomasisinin bir di¤er önemli unsuru, ulusal ve
küresel politikalar›n belirlenmesinde giderek daha merkezi bir rol üstlenen,
kamuoyudur. Ulusal ve uluslar aras› politika süreçleri, yak›ndan izlenmekte ve
bas›n arac›l›¤›yla dünya kamuoyuna duyurulmaktad›r. Kamuoyunun belli bir
deste¤ini almadan ekonomi, d›fl politika, enerji yahut çevre konular›nda bir
politika belirlemek ve uygulamak mümkün de¤ildir. 

Fakat baflar›l› bir kamu diplomasisinin en temel flart›, izlenen politikala-
r›n rasyonel, ikna edici ve savunulabilir olmas›d›r. Evrensel hukuk kurallar›n›
ihlal eden, adaletten uzak, tehdit, zorbal›k ve iflgal gibi gayr-› meflru yöntem-
lere dayanan ve benzer ça¤r›fl›mlar yapan bir politikay› ne savunmak ne de
dünya kamuoyuna anlatmak mümkündür. Örne¤in insan haklar›n› sistematik
bir flekilde ihlal eden yahut bir baflka ülkeyi iflgal alt›nda tutan bir ülkenin ba-
flar›l› bir kamu diplomasisi izlemesi mümkün de¤ildir. Çin’in Do¤u Türkistan
bölgesindeki politikalar›, ‹srail’in Filistin topraklar›n› iflgal etmesi ve Bush dö-
neminde Afganistan ve Irak’›n iflgal edilmesi ve Guantanamo ve Ebu Gureyb
hapishanesi gibi skandallar›n ortaya ç›kmas›, birbirinden farkl› siyasi ve co¤-
rafi özelliklere sahip bu ülkelerin baflar›l› bir kamu diplomasisi yapmas›n› im-
kâns›z hale getirmektedir. Afla¤›da temas edece¤imiz gibi Türkiye de izlenen
yanl›fl politikalar yüzünden uzun y›llar negatif bir imaja sahip olmufl ve fiilen
kamu diplomasisi yapabilecek bir noktaya gelememifltir. 

KKaammuu  DDiipplloommaassiissiinnddee  DDüünnyyaa  PPrraattiikklleerrii

Dünyada çeflitli ülkeler farkl› biçim ve tarzlarda kamu diplomasisi yap-
makta ve kendi görüfl, politika ve tezlerini ulusal ve uluslararas› kamuoyuna
anlatmaktad›rlar. Her ülkenin kulland›¤› dil ve araçlar, flüphesiz önemli farkl›-
l›klar arz etmektedir. Bu farkl›l›klar ülkelerin izledi¤i politikalar kadar, sahip
olduklar› tarihi ve kültürel birikimle de yak›ndan ilgilidir. Afla¤›daki örnekle-
rin de gösterdi¤i gibi, Avrupa’n›n kamu diplomasisi hem öncelikleri hem de
kültürel-toplumsal kodlar› itibariyle Çin’in yahut ‹srail’in kamu diplomasi fa-
aliyetlerinden farkl›d›r. Bu yüzden kamu diplomasisinde genel ilke ve kurallar
olmakla beraber, ülkeden ülkeye de¤iflen ve zengin bir tecrübe alan›n›n do¤-
mas›na imkân tan›yan unsurlar da bulunmaktad›r. Afla¤›daki birkaç örnek bu
hususu ayd›nlatacakt›r.

AAvvrruuppaa  BBiirrllii¤¤ii

Alman D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n 2002 y›l›nda haz›rlad›¤› bir rapora göre,
“kamu diplomasisi Avrupa’da bütün meselelerin yan›nda en öncelikli konu
olarak de¤erlendirilmektedir”12 Kendini etkin bir “ince güç” olarak konumlan-
d›rmaya çal›flan Avrupa Birli¤i, hem Avrupa kamuoylar›na hem de Balkanlar,
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Ortado¤u, Kafkaslar ve Afrika gibi yak›n komflu bölgelerinde kamu diploma-
sisi faaliyetleri yürütmektedir. Avrupa Komisyonunun 1999 y›l›nda yapt›¤› ye-
nilikler sonucunda AB, hem iç hem de d›fl kamuoyuna yönelik etkin bir ileti-
flim politikas› gelifltirmifl bulunmaktad›r. 

Bu iletiflim stratejisi, ilk baflar›s›n› 1 Ocak 2002 y›l›nda hayata geçirilen
yeni para birimi Euro’nun lansman›nda göstermifltir. 1999’da kurulan AB Ba-
s›n Genel Müdürlü¤ü (Director-General Pres), Avrupa ülkelerinde var olan AB
flüphecili¤ine karfl› çeflitli programlar uygulamaktad›r. Bu politikalar› uygular-
ken AB Bas›n Genel Müdürlü¤ü, üye ve üye olmayan ülkelerde var olan çeflit-
li bas›n kurulufllar›n› ve iletiflim ajanslar›n› sürece dâhil etmekte ve onlar›n
kaynaklar›ndan faydalanmaktad›r.13

Avrupa Birli¤i, harici iletiflim alan›na da büyük kaynaklar ay›rmakta ve
AB d›fl›ndaki kamuoylar›na yönelik iletiflim ve diplomasiyi, d›fl politikas›n›n
stratejik bir unsuru olarak görmektedir. Ortak bir AB d›fl politikas› oluflturma
sürecinin zorluklar›na ra¤men Avrupa Komisyonu ve ona ba¤l› iletiflim birim-
leri, AB’nin d›fl politikas›n› hem AB hem de yabanc› kamuoyuna etkin bir fle-
kilde anlatmaya çal›flmaktad›r. AB ülkelerinin 2003 Irak iflgali s›ras›nda sergi-
ledi¤i bölünmüfllük, ortak bir d›fl politika vizyonunun gelifltirilmesi ihtiyac›n›
aç›k bir flekilde ortaya koymufl ve bu konudaki çabalara h›z kazand›rm›flt›r. Bu
durum, Kas›m 2003 tarihinde yeni bir “Avrupa Güvenlik Stratejisi”nin kabul
edilmesine yol açm›flt›r. 

‹‹nnggiilltteerree

Bir zamanlar “üzerinde güneflin batmad›¤› imparatorluk” olarak bilinen
‹ngiltere’nin kamu diplomasisi ve stratejik iletiflim alan›ndaki çal›flmalar›, ‹n-
giltere’nin görece azalan gücüne ra¤men yo¤un ve etkin bir flekilde devam et-
mektedir. ‹ngiliz kamu diplomasisi, siyaset, d›fl politika, ticaret, kültür, dil,
e¤itim, turizm ve “markalaflma” gibi unsurlar› baflar›l› ve dengeli bir flekilde
mezceden bir örnek olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹ngilizcenin dünyan›n en
fazla ra¤bet edilen lingua franca’s› haline gelmesi, ‹ngiliz kamu diplomasisi
faaliyetlerine muazzam bir avantaj sa¤lamakta ve dil ö¤retimi üzerinden kül-
türel diplomasi ve sosyal empati yap›lmaktad›r.

‹ngiltere’nin kamu diplomasi faaliyetleri, bafll›ca üç kurum taraf›ndan yü-
rütülmektedir: ‹ngiliz D›fliflleri Bakanl›¤›, British Council ve BBC Dünya Ser-
visi. Son iki kurum resmi hüviyet tafl›mas›na ve kamu kaynaklar›n› kullanma-
s›na ra¤men, özerk bir niteli¤e sahiptir ve hükümetin propaganda amaçl› kon-
trolüne tabi de¤ildir. Bu kurumlar aras›nda etkili bir ifl bölümü vard›r: D›fliflle-
ri diplomatik iletiflimi, British Council kültürel iletiflimi, BBC medya iletifli-
mini sa¤lamaktad›r. Bu üç kurumun d›fl›nda ‹ngiliz kamu diplomasisine katk›
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veren pek çok kurum daha bulunmaktad›r.14 Bu kurumlar›n etkin kullan›m›, ‹n-
giliz kamu diplomasisinin baflar›s›nda önemli bir rol oynamaktad›r. 

ÇÇiinn  HHaallkk  CCuummhhuurriiyyeettii

Çin Halk Cumhuriyeti, kamu diplomasisini etkin bir flekilde kullanmaya
çal›flan ülkelerden biridir. Her ne kadar “kamu diplomasisi” kavram› Çin siya-
si literatüründe yayg›n bir flekilde kullan›lmasa da, Çin devletinin bu yönde
pek çok faaliyet yapt›¤› bilinmektedir. Çin kendini “bar›flç›l, kalk›nmakta olan,
güvenilir, iflbirli¤ine aç›k ve devasa nüfusuna hizmet eden bir ülke” olarak tak-
dim etmeyi hedeflemektedir. Bu amaca ulaflmak için Çin, ASEAN’daki etkin-
li¤ini artt›rm›fl, Kuzey Kore nükleer silah krizinde sorumlu bir arabulucu rolü
oynamaya çal›flm›fl ve 2008 Dünya Olimpiyatlar›n› büyük bir PR arac› olarak
kullanm›flt›r. Ayn› flekilde Çin, kendisinden korkmamalar› gerekti¤i konusun-
da komflular›n› ikna etmek için diplomatik araçlar› kullanmaktad›r. 

Otoriteryen bir flekilde ve tek bir komünist parti taraf›ndan yönetilen
Çin’in iç ve d›fl kamuoyuna yönelik olumlu bir Çin imaj› çizmesinin zorlukla-
r› ortadad›r. ‹nsan haklar› ihlalleri, Tibet ve Hong Kong sorunlar› ve son ola-
rak Uygur Özerk Bölgesi’nde yaflananlar, bu imaj›n ne kadar k›r›lgan oldu¤u-
nu ve Çin yönetiminin iflinin zorlu¤unu göstermektedir. Ekonomik kalk›nma-
s›n› d›fl politikas›n›n ve kamu diplomasisinin merkezine yerlefltiren Çin, “de-
mokratik de¤erler olmadan ekonomik kalk›nma olmaz” diyen Bat› devletleri-
ne de dolayl› bir cevap vermekte ve iç ifllerine kar›flmamalar›n› garanti alt›na
almaya çal›flmaktad›r. 

Bat›l› devletlerden ve kamuoylar›ndan gelen elefltirilere ra¤men, Çin
Halk Cumhuriyeti’nin bu alandaki propaganda ve diplomasi çal›flmalar›, yak›n
bölgesinde etkili olmaktad›r. Ekonomi, ticaret ve diplomasi a¤›rl›kl› bir imaj
çal›flmas›na yo¤unlaflan Çin, flu andaki komünist yönetimine ra¤men gelenek-
sel Çin kültürünün zengin imkânlar›ndan yararlanmaya çal›flmaktad›r. Bu nok-
tada Çinli sanatç›lar, edebiyatç›lar ve özellikle Çin sinemas›, yeni bir Çin ima-
j›n›n infla edilip yayg›nlaflt›r›lmas›nda kayda de¤er bir rol oynamaktad›r.15 Çin-
li yöneticilerin modern dönemden önce de Çin kültür ve medeniyetinin tarihi
derinli¤ini ve zenginli¤ini yabanc›lar› etkilemek için etkin bir flekilde kullan-
d›¤› bilinmektedir.16

AAmmeerriikkaa  BBiirrlleeflfliikk  DDeevvlleettlleerrii

Amerika Birleflik Devletleri, kamu diplomasisi alan›nda dünyan›n en ge-
nifl imkânlar›na sahip ülkesidir. Di¤er ülkelere göre Amerikan kamu diploma-
sisinin uzun bir tarihi vard›r. Mevcut literatürde Amerikan tecrübesinin So¤uk
Savafl dönemindeki propaganda faaliyetlerinden yak›n zamanlardaki stratejik
iletiflime nas›l evrildi¤i genifl bir flekilde tart›fl›lmaktad›r. Ayr›ca 11 Eylül son-
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ras›nda Amerika’n›n imaj›n› düzeltmesi ve itibar›n› yeniden kazanmas› için
çeflitli tavsiyelerde bulunulmaktad›r. 

ABD, kamu diplomasisi bafll›¤› alt›nda yap›lan faaliyetleri, befl kurum
arac›l›¤›yla yürütmektedir. Bunlar Broadcasting Board of Governors (Ameri-
kan›n Sesi gibi askeri olmayan bütün yay›n faaliyetleri bu birim taraf›ndan yü-
rütülmektedir), D›fl ‹flleri Bakanl›¤›, Beyaz Saray, USAID (Amerika’n›n tek-
nik yard›m kuruluflu) ve Savunma Bakanl›¤›d›r. Bu kurumlar aras›nda koordi-
nasyon sa¤layan herhangi bir birim yoktur. Fakat faaliyetler hem planlama
hem de uygulama aflamas›nda belli bir iflbirli¤i içerisinde yap›lmaktad›r. 

Do¤rudan kamu diplomasi faaliyetlerine 2008 y›l› Amerikan bütçesinde
toplam 1,6 milyar dolar ayr›ld›¤› tahmin edilmektedir. Bu rakam 2003 y›l›nda
1,3 milyar dolarak belirlenmifltir.17 ‹slam ülkelerine yönelik faaliyetlere ayr›-
lan ödene¤in 400 milyon dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu büt-
çeye Amerikan ince gücünün ve kamu diplomasisinin di¤er unsurlar›, örne¤in
Fullbright, üniversite ve araflt›rma burslar›, mübadele programlar› ve medya
faaliyetleri dâhil de¤ildir. Faaliyet alanlar› olarak televizyon ve radyo, ulusla-
raras› de¤iflim programlar›, araflt›rma ve e¤itim projeleri, dil e¤itimi program-
lar› ve diplomatlar›n görev yapt›klar› ülkelerde yürüttü¤ü faaliyetler öne ç›k-
maktad›r. 

Dünyan›n en büyük kamu diplomasi faaliyetini yürütmesine ra¤men 11
Eylül sonras›nda ABD’nin imaj ve güvenilirlilik sorunu var olmaya devam et-
mektedir. Bu noktaya dikkat çeken Amerikan Genel Kurmay Baflkan› Mike
Mullen, “politikalar›m›z› de¤ifltirmedi¤imiz müddetçe yapaca¤›m›z hiçbir ile-
tiflim faaliyeti baflar›l› olmayacakt›r” diyerek izlenen politikalar ile kamu dip-
lomasisi aras›ndaki iliflkinin alt›n› çizmektedir. Bu, bizim yukar›da iflaret etti-
¤imiz baflar›l› bir kamu diplomasisinin ancak makul ve savunulabilir politika-
lar izlendi¤i zaman mümkün oldu¤u gerçe¤ini teyit etmektedir. 

TTüürrkkiiyyee  vvee  KKaammuu  DDiipplloommaassiissii

Ayn› anda hem küreselleflen hem de yerelleflen (“glocalization”) dünya-
m›zda benzerliklerin ve farkl›l›klar›n ayn› anda tecrübe ediliyor olmas›, ulus-
lararas› iliflkiler ve kamu diplomasisi faaliyetlerini do¤rudan etkilemektedir.
Bu manada Türk kamu diplomasisi, hem küresel verileri hem de kendi hikâ-
yesinin öngördü¤ü hususi özellikleri dikkate almak durumundad›r. 

Bu noktada Türkiye’nin kamu diplomasisini, üç soru etraf›nda ele almak
mümkündür. Kamu diplomasisi Türkiye için bir öncelik midir? Türkiye’nin
yürütmesi gereken kamu diplomasisinin kavramsal çerçevesi, muhtevas› ve
öncelikleri nelerdir? Türk kamu diplomasisinin araçlar› nelerdir? 
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Bu sorulara cevap vermeden önce Türkiye alg›s› hakk›nda birkaç nokta-
ya de¤inmek yerinde olacakt›r. Yukar›da baflar›l› bir kamu diplomasisinin an-
cak makul ve ikna edici politikalar izlenmesi halinde mümkün oldu¤unu ifade
etmifltik. Bugün Türkiye hakk›ndaki olumsuz alg›lar, Türkiye aleyhine yürütü-
len propaganda faaliyetleri kadar, geçmiflte izlenen yanl›fl politikalar›n da bir
sonucu olarak ortaya ç›km›flt›r. 12 Eylül darbesinden sonra yaflanan fail-i meç-
hul cinayetler, hapishanelerdeki iflkenceler, Kürt meselesinde izlenen politika-
lar›n üretti¤i maliyet, insan haklar› ihlalleri ve din ve vicdan hürriyeti sorunla-
r›, Türkiye’nin içerde bask›c› ve otokratik bir ülke oldu¤u söylemini güçlen-
dirmifltir. Yurt d›fl›ndaki baz› çevrelerde ise Türkiye K›br›s’› iflgal eden, Erme-
nileri katleden ve PKK ile mücadele ad› alt›nda komflu ülkelerin topraklar›na
askeri operasyon düzenleyen bir ülke olarak takdim edilmektedir. 

Bugün Türkiye bu alanlarda h›zla mesafe ald›¤› için bu alg›n›n de¤iflme-
ye bafllad›¤›n› söyleyebiliriz. Baz› diaspora topluluklar›n›n keskin tutumu d›-
fl›nda bugün Türkiye’yi iflgalci, bask›c›, inkarc›, vs. olarak tan›mlayan çevre-
lerin say›s› azd›r. Do¤udan Bat›ya dünya kamuoyu Türkiye içinde yaflanan
sosyal de¤iflime, ekonomik büyümeye ve bunlar›n d›fl politikadaki yans›mala-
r›na odaklanmaktad›r. Ulusal olanla uluslararas› olan aras›ndaki çizginin gide-
rek belirsizleflti¤i dünyam›zda, Türkiye alg›s›n›n düzelmesi ve bir baflar› hika-
yesi haline gelmesi, iç ve d›fl politikas›n› do¤ru kurgulamas› ve tutarl› bir fle-
kilde uygulamas›na ba¤l›d›r. 

Fakat yaflad›¤›m›z ça¤da imaj›n, hakikatin önüne geçti¤i de bir gerçektir.
Bir ülkenin ve izledi¤i politikalar›n nas›l alg›land›¤›, hangi anahtar kelimeler-
le tahlil edildi¤i, hangi at›f çerçevesine yerlefltirildi¤i, genellikle o ülkenin nes-
nel gerçekli¤inden daha önemlidir. Moda dünyas›n›n “imaj her fleydir” sözü,
sadece bireyler için de¤il, toplumlar, ülkeler ve bölgeler için de geçerlidir. 

Yüzlerce y›la sâri ve kök salm›fl bir imaj› ve tasavvuru bir anda de¤ifltir-
mek flüphesiz mümkün de¤ildir. Örne¤in Avrupa’n›n bilinç dünyas›nda yer et-
mifl olan Türk-Osmanl› imaj›n› de¤ifltirmek, “güncellemek” ve bugünün ger-
çekleriyle uyumlu hale getirmek, zor bir görevdir. Türkiye’nin iki as›rl›k mo-
dernleflme tecrübesine, küreselleflmenin sundu¤u yeni iletiflim imkânlar›na,
Avrupa’da yaflayan befl milyona yak›n Türkün varl›¤›na ve Türkiye’nin Avru-
pa Birli¤i’nin üyesi olma çabalar›na ra¤men Avrupa toplumlar›n›n ço¤unda
Türk, Osmanl›, Müslüman ve Ortado¤ulu imaj›, Ortaça¤lardan tevarüs edilen
alg› ve tutumlar taraf›ndan beslenmeye devam etmektedir. Gadamer’in de ifla-
ret etti¤i gibi tarih, kulland›¤›m›z dilde, kelimelerde, remizlerde, zihnimizde-
ki resimlerde ve anlatt›¤›m›z hikâyelerde yaflamaya devam etmektedir. Bu un-
surlar Avrupa’n›n Türkiye alg›s›nda hala etkin bir rol oynamaktad›r.18
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Bu noktada bölgesel bir güç ve önemli bir küresel aktör haline gelen Tür-
kiye’nin, yeni dinamizmini ve geliflme trentlerini ulusal ve uluslar aras› kamu-
oyuna do¤ru ve etkin bir flekilde anlatabilmesi, izlenen politikalar kadar stra-
tejik önemi haizdir. Dünya kamuoyunun bu politikalar› nas›l alg›lad›¤›, ço¤u
zaman hakikatin önüne geçmektedir zira “kamuoyu” uluslararas› iliflkilerin ve
küresel e¤ilimlerin belirleyici etkenlerinden biri haline gelmifltir. Küçük bü-
yük, aç›k kapal›, demokratik otokratik, Do¤ulu Bat›l› hiçbir toplumun kamu-
oyunun gücüne bigâne kalmas› art›k mümkün görünmemektedir. Ekonomi po-
litikalar›ndan enerji kaynaklar›n›n kullan›m›na, çevre sorunlar›ndan göç poli-
tikalar›na, medyadan ulusal ve bölgesel ihtilaf ve çat›flmalara kadar çok genifl
bir alan› kapsayan dünya siyasetinin flekillenmesinde, takip edilen politikala-
r›n uygulanmas›nda ve sonuç al›nmas›nda yahut baflar›s›z olunmas›nda, ulusal
ve uluslar aras› kamuoyunun rolü her gün biraz daha artmaktad›r. Bu gerçe¤in
fark›nda olan ülkeler, uluslar aras› örgütler, STK’lar ve di¤er kurulufllar, kamu
diplomasisini etkin bir flekilde kullanmaya çal›flmaktad›rlar.

Türkiye, BM Güvelik Konseyinden G-20’ye, ‹slam Konferans› Örgütün-
den Avrupa Konseyine, NATO’dan AG‹T’e kadar bölgesel ve küresel pek çok
platformda aktif bir rol oynamakta, bölge ve dünya siyasetini belirleyen gelifl-
melerin merkezinde yer almaktad›r. Türkiye ile ilgili son y›llarda meydana ge-
len iç ve d›fl geliflmeler, kendine özgü yeni bir “Türkiye hikayesi”nin do¤mak-
ta oldu¤unu göstermekte ve bu, dünya kamuoyunun ilgisini her geçen gün bi-
raz daha Türkiye’ye yöneltmektedir. Bu hikâye Türkiye toplumunun kendisi
kadar çok katmanl› ve dinamik özelliklere sahiptir. Türkiye’nin yeni kimlikle-
rini, ben-tasavvurunu, hayal ve vizyonunu, aç›k ve genifl ufkunu, iç mücade-
lelerini, sorunlar›n› ve aç›l›mlar›n›, müzakereci demokrasi süreçlerini, çok bo-
yutlu sosyal ve siyasal dönüflümünü ve bütün bu konulardaki baflar› ve baflar›-
s›zl›klar›n›, sevinç ve hüzünlerini, heyecan ve hayal k›r›kl›klar›n› tek bir hikâ-
ye, söylem ve anlat› üzerinden anlatmak mümkün de¤ildir. 

Ço¤ul modernite ve çok-merkezli küreselleflme süreçleriyle efl zamanl›
olarak Türkiye’nin yeni kimlikleri de ço¤ulluk, çeflitlilik ve farkl›l›k arz et-
mektedir. Bu da Türkiye’ye duyulan ilgiyi her gün biraz daha artt›rmakta ve
bu ilginin çeflitlenmesini sa¤lamaktad›r. Son on y›lda Türkiye’nin yükselen
profili, uluslararas› bas›nda artan görünürlü¤ü, Türkiye’de kay›tl› yabanc› ga-
zeteci say›s›n›n artmas›, akademik çevrelerde ça¤dafl Türkiye çal›flmalar›n›n
h›z kazanmas›, Türkiye’ye yap›lan üst düzey ziyaretler ve bunlar›n dünya ka-
muoyundaki yans›malar› ve benzer pek çok unsur, “Türkiye hikâyesini” Do-
¤udan Bat›ya küresel anlat›lar›n en önemlilerinden biri haline getirmifltir.19

Bu dinamik sürecin hem iç hem de d›fl kamuoyuna do¤ru bir flekilde an-
lat›lmas›, Türkiye’nin bundan sonra sergileyece¤i de¤iflim ve izleyece¤i poli-
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tikalar aç›s›ndan büyük önemi haizdir. Yükselen bir güç olarak Türkiye’nin
stratejik iletiflim ve kamu diplomasisi alanlar›nda etkin ve baflar›l› olmas›, ulu-
sal ç›karlar›n›n, bölgesel etkinli¤inin ve küresel sorumluluklar›n›n vazgeçil-
mez bir unsurudur. Bu hususlar göz önüne al›nd›¤›nda kamu diplomasisinin
Türkiye için stratejik bir öncelik oldu¤unu söyleyebiliriz. 

TTüürrkk  KKaammuu  DDiipplloommaassiissiinniinn  ‹‹mmkkâânnllaarr››

Yukar›da da iflaret etti¤imiz gibi Türk kamu diplomasisi, Türkiye’nin ye-
ni “hikayesi”nin etkin ve kapsaml› bir flekilde dünya kamuoyuna anlat›lmas›
faaliyetidir. Bu faaliyetlerin muhtevas›n› belirleyen, Türkiye’nin tarihinden ve
co¤rafyas›ndan tevarüs etti¤i birikimidir. Türk d›fl politikas›n›n derinlik kazan-
mas›, bu birikimi stratejik bir de¤er haline getirmesiyle do¤rudan orant›l›d›r.
Adalet, paylafl›m, meflruiyet, temsilde eflitlik, fleffafl›k, hesap verebilirlik,
farkl›l›klara sayg›, erdemli toplum, din ve vicdan hürriyeti, insan onurunun
korunmas› ve temel hak ve hürriyetlerin anayasal güvence alt›na al›nmas›,
Türkiye’nin yeni toplumsal muhayyilesinin kurucu unsurlar›d›r. Türkiye’yi
hem Do¤uda hem de Bat›da bir cazibe merkezi haline getiren bu unsurlar, ay-
n› zamanda Türk d›fl politikas›na ve kamu diplomasisine mukayeseli üstünlük
sa¤lamaktad›r. 

Son y›llarda görsel ve yaz›l› medyadan düflünce kurulufllar›na, ekonomi
platformlar›ndan akademik çal›flmalara kadar genifl bir alanda giderek zengin-
leflen Türkiye tart›flmas›, bu de¤erler etraf›nda flekillenmekte ve Türkiye’nin
s›n›rlar›n› aflarak modernite ve küresel düzen hakk›nda daha kapsaml› ve dina-
mik bir söylemin oluflmas›na imkân tan›maktad›r. Örne¤in gelenek-modernite
ba¤lam›nda Türkiye, Osmanl›-‹slam kültürünün temsil etti¤i gelenek ile ça¤-
dafllaflman›n temsil etti¤i moderniteyi görece baflar›l› bir flekilde mezcedebil-
mifl bir ülke olarak görülmektedir. Türk modernleflmesi, klasik modernite, ço-
¤ul modernlikler, çok kültürlülük ve küreselleflme tart›flmalar›n›n içinde ele
al›nmakta, bu da Türkiye tart›flmalar›n› ulusal s›n›rlar›n ötesine tafl›maktad›r.
Gelenek ile modernite aras›nda kurulan iliflki, ayn› zamanda muhafazakâr de-
¤erlerle modern araçlar aras›nda bir denge iliflkisi kurulmas› fikrini ve ideali-
ni de ihtiva etmektedir. Türkiye, geleneksel-muhafazakâr de¤erlerine sahip ç›-
karak moderniteyi dönüfltüren bir ülke olarak öne ç›kmaktad›r.

Türkiye’nin tarihi birikimine dayanarak etkin bir d›fl politika izlemesi,
yeni Türkiye tasavvurunun temel unsurlar›ndan biridir. Türkiye’nin Osmanl›
tecrübesini tevarüs eden bir ülke olmas›, Balkanlar’dan Ortado¤u’ya uzanan
genifl co¤rafyada do¤al ünsiyetler kurmas›n› ve bölge politikalar›nda etkin bir
rol oynamas›n› sa¤lamaktad›r. Bunun bir sonucu olarak Türkiye ile Arap dün-
yas› aras›ndaki duygusal ve siyasi mesafe giderek azalmakta ve iliflkiler uzun
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bir süre sonra yeniden normalleflmektedir. 20. yüzy›lda u¤rad›¤› hezimetlere
ra¤men bölgesel Arap milliyetçili¤inin hala etkin oldu¤u göz önünde bulundu-
rulursa, Türkiye’nin Arap kamuoyu taraf›ndan yak›ndan takip edilen bir ülke
haline gelmesi, kayda de¤er bir geliflmedir. Türkiye’nin bu özelli¤i, sadece
Araplar de¤il, Avrupal›lar, Ruslar, Amerikal›lar, Afrikal›lar, Japonlar ve di¤er
Asyal›lar taraf›ndan dikkatle izlenmektedir.

Yeni Türkiye tasavvurunun bir di¤er önemli unsuru, de¤iflim-süreklilik
ekseninde ortaya ç›kan dinamiklerdir. Türkiye’de merkez-çevre iliflkileri yeni-
den tan›mlanmakta, yeni sosyal s›n›flar ve elitler ortaya ç›kmakta, farkl› sos-
yal s›n›flar aras›ndaki mesafe azalmakta ve etkileflim alanlar› artmakta, ço¤ul
tecrübeler efl-zamanl› olarak yaflanmakta ve tabu kabul edilen konular özgür-
ce tart›fl›lmaktad›r. Bu toplumsal ve siyasal dönüflüm, geleneksel de¤erleri ve
iliflki a¤lar›n› bütünüyle ortadan kald›rmamakta, onlar› yeni ba¤lamlara tafl›-
makta ve modernli¤in yeni kurucu ve tafl›y›c› unsurlar› haline getirmektedir.
Bu manada Türk modernleflmesinin son y›llardaki seyri, de¤iflim ile süreklili-
¤i ayn› anda içinde bar›nd›rmaktad›r. Bu da Türkiye’nin yaflad›¤› özgün ve di-
namik tecrübenin farkl› kamuoylar›n›n ilgi alan›na girmesine imkân sa¤la-
maktad›r.  

Burada son olarak k›saca temas edece¤imiz tahlil unsuru, küreselleflme
ve yerelliktir. Türkiye’deki yeni sosyal sermaye ve hareketlilik, bir tarafta
köksüz, kimliksiz ve ulusal de¤erleri yok sayan küreselleflme modellerini red-
detmekte, öbür tarafta dünyaya kapal› bir kimlik tasavvurunu ve aidiyet duy-
gusunu yetersiz bulmaktad›r. Türkiye’de son y›llarda modernleflmenin ve kü-
reselleflmenin aktörleri çeflitlenmifl ve çok farkl› kesimleri ve unsurlar› ihtiva
eder hale gelmifltir. Bu aktörler art›k sadece bürokratik elitlerden yahut patron
s›n›f›ndan ibaret de¤ildir. Çok farkl› sosyal ba¤lara ve kimlik temellerine sa-
hip yeni aktörler sürecin baflat unsurlar› haline gelmektedir. Bu da dünyadaki
küreselleflme-yerellik tart›flmalar› aç›s›ndan özgün bir nitelik arz etmektedir. 

K›saca temas etti¤imiz bu hususlar, Türkiye’nin kamu diplomasisi kon-
septini ve prati¤ini temellendiren ve farkl› biçimlerde flekillendiren unsurlar-
d›r. Türk d›fl politikas›n›n ve kamu diplomasisinin baflar›s›, bu unsurlar› tutar-
l› ve etkin bir flekilde kullanabilmesine ve yeniden üretebilmesine ba¤l›d›r. Bu
program›n hayata geçirilebilmesi için Türkiye’nin elinde devlet kurumlar›n-
dan STK’lara, ifl çevrelerinden sanatç›lara, medya mensuplar›ndan bilim
adamlar›na, ayd›nlardan akademisyenlere, insani yard›m kurulufllar›ndan in-
san haklar› örgütlerine kadar genifl bir aktörler manzumesi bulunmaktad›r.
Türkiye’nin yükselen bir güç olmas›, bütün bu aktörlerin bu tarihi sürece ya-
p›c› katk› vermelerine ba¤l› olacakt›r.
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