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Küreselleflmenin ve geliflmifl iletiflim teknolojilerinin dünyan›n çehresini
de¤ifltirmesiyle uluslararas› iliflkilerin devletleraras› iliflkiler ile tan›ml› oldu-
¤u dönem sona ermifltir. Devlet d›fl› aktörlerin özellikle sivil toplum örgütleri
ve çok uluslu flirketlerin de uluslararas› sistemde etkin aktörler haline gelme-
siyle sadece politik ve askeri alanda söz sahibi olmak yeterli olmam›fl, kamuo-
yu ve gündemi etkileyebilecek araçlara sahip olmak da önem kazanm›flt›r. 

Küresel kamuoyu uluslararas› siyasette önemli bir rol oynamaya baflla-
m›fl, sivil giriflimler devletlerin kararlar›n› ve hükümet politikalar›n› de¤ifltire-
bilir duruma gelmifltir. Bu durum da kamu diplomasisine verilen önemi art›r-
m›flt›r. Böylece, ulusal ç›karlar›n korunmas› ve savunulmas› konular›nda bil-
diri, uyar› ve muht›ra gibi klasik diplomasi yöntemleri yetersiz kalm›fl, bunla-
r›n yan› s›ra devletler yabanc› kamuoylar›n› da hedefleyen politikalar gelifltir-
mek zorunda kalm›fllard›r. 

Günümüzde hükümetler ve devletler uluslararas› kamuoyunda olumlu
imaj yaratabilmek için aktif olarak kamu diplomasisi çal›flmalar› yürütmekte-
dir. Kamu diplomasisi zaman içinde d›fl politikan›n her alan›nda etkin ve vaz-
geçilmez bir araç haline gelmifltir. Her devlet kamu diplomasisi araçlar›n›
uluslararas› imaj›n› güçlendirmek ve dünya kamuoyunu kendi lehine çevire-
bilmek için u¤raflmaktad›r. Kamu diplomasisi de¤iflik boyutlar› ve uygulama
alanlar› olan bir konudur. Bu bölümde kamu diplomasisinin güvenlik alan›yla
etkileflimleri tart›fl›lacakt›r. 

So¤uk Savafl sonras›nda de¤iflen güvenlik anlay›fl› insan faktörünün alt›-
n› çizmifl ve ulusal ya da uluslararas› güvenlik ad›na at›lan her ad›m insan ha-
yat›na ve kiflisel hak ve hürriyetlere verebilece¤i zarar ve/veya fayda aç›s›ndan
de¤erlendirilmeye bafllanm›flt›r. Bu durum da devletlerin güvenlik politikala-
r›n› infla ederken askeri güce oldu¤u kadar yumuflak güce, dolay›s›yla kamu
diplomasisi araçlar›n› dikkate almalar› hususunu ön plana ç›karm›flt›r.
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Bu bölümde, kamu diplomasisi kavram›na k›saca de¤inildikten sonra,
So¤uk Savafl sonras› de¤iflen güvenlik anlay›fl›, güncel güvenlik sorunlar› ve
bunlarla bafla ç›kmakta kamu diplomasisinin ne gibi roller oynad›¤›/oynayabi-
lece¤i üzerinde durulacakt›r. Özellikle 11 Eylül sonras› yürütülen teröre karfl›
savafl kapsam›nda ABD yönetimince bafllat›lan kamu diplomasisi ata¤› eleflti-
rilerek, uluslararas› güvenlik alan›nda baflar›l› olmufl kamu diplomasisi çal›fl-
malar›ndan da örnekler verilecektir. 

KKaammuu  DDiipplloommaassiissii

Kamu diplomasisi 1990’l› y›llarda popüler olmaya bafllam›fl bir kavram-
d›r. Özellikle Amerikan Enformasyon Ajans›’n›n Amerikan D›fliflleri Bakanl›-
¤› çat›s› alt›na al›nmas› kamu diplomasisi ile geleneksel diplomasi tan›mlar›-
n›n mercek alt›na al›nmas›na yol açm›flt›r. Kamu diplomasisi yayg›n olarak
kullan›lmas›na ve tart›fl›lmas›na ra¤men geleneksel diplomasi çerçevesinde
yeterince yer alamam›flt›r. Bu sebeple kamu diplomasisini klasik diplomas› ta-
n›mlar› çerçevesine katacak yeni bir tan›m ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r. 

fiunu belirtmekte yarar vard›r ki propaganda ve halkla iliflkiler çal›flmala-
r› kamu diplomasisi ile ayn› anlama gelmemektedir. Propaganda, bir ideoloji
ya da doktrinin sistematik olarak söz konusu ideolojiyi savunanlar taraf›ndan
çeflitli enformasyon yöntemleriyle empoze edilmesidir. Propagandan›n aksine
kamu diplomasisi yoluyla aktar›lan bilginin do¤rulu¤u kesindir çünkü kayna-
¤› bellidir. Öte yandan, kamu diplomasisi halkla iliflkilerden de farkl›l›k arz
eder. Halkla iliflkiler bir kifli, iflletme ya da kurumun amaçlar›n›n halka aktar›l-
mas›d›r. Dolay›s›yla, kamu diplomasisi salt propaganda ve halkla iliflkiler ola-
rak tan›mlanamaz. Bu kavramlar kamu diplomasisi ile ba¤lant›l› olsa da kamu
diplomasisi kavram›n› aç›klamaz. 

Publicdiplomacy.org’da belirtildi¤i üzere kamu diplomasisi tan›m›n›
1965 y›l›nda uluslararas› iliflkiler literatürüne kazand›ran Edmund Gullion ka-
mu diplomasisini halklar›n tutumunun, d›fl politikan›n oluflumu ve yürütülme-
sine yapt›¤› etki olarak tan›mlam›flt›r. Guillon’a göre kamu diplomasisi ulus-
lararas› iliflkilerin geleneksel diplomasi d›fl›nda kalan alanlar›n› kapsar.1

Daha yak›n zamana gelindi¤inde, Michael McClellan (2004), Viyana
Diplomasi Akademisinde yapt›¤› bir konuflmada kamu diplomasisini bir dev-
letin ya da hükümetin kendi lehine iç ve d›fl kamuoyu oluflturabilmek amac›y-
la uygulad›¤› stratejik programlar olarak tan›mlar. Bu tan›mdan da anlafl›laca-
¤› üzere kamu diplomasisi kültür, e¤itim ve bilgi ifllem gibi araçlar› aktif ve
planl› olarak kullanarak bir hükümetin d›fl politika hedeflerini gerçeklefltirme-
sidir. Bu ba¤lamda kamu diplomasisi propaganda ve halka iliflkilerin ötesinde
bir kavramd›r. Genel olarak, kamu diplomasisi bir devletin d›fl politika hedef-
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leri ile s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Kamu diplomasisi stratejileri ve kampanyalar› bel-
li bir politik hedefe ulaflmak için dikkatlice haz›rlan›r ve uygulan›r. Genelde
bu stratejiler hedef odakl› ve politiktir (McClellan 2004). 

Özetlemek gerekirse, kamu diplomasisi kendi ulusunun düflüncelerini ve
ideallerini, kendi kurumlar›n› ve kültürünü ayn› zamanda ulusal hedeflerini ve
güncel politikalar›n› yabanc› halklara anlatma amac› tafl›yan devler ve/veya
hükümetlerin iletiflim sürecidir (Tuch 1990). Bu süreç özellikle küresel iflbir-
li¤i gerektiren güvenlik tehditlerinin uluslararas› gündemi meflgul etti¤i bu
günlerde çok büyük önem arz etmektedir. 11 Eylül sald›r›lar›n› takiben mey-
dana gelen makro-seküritizasyon sürecinde Amerikan yönetiminin bir kamu
diplomasisi ata¤›nda bulunmas› kamu diplomasisinin güvenlik sorunlar›n›n
çözümünde de önemli bir rol oynamaktad›r. 

DDee¤¤iiflfleenn  GGüüvveennlliikk  AAnnllaayy››flfl››  

Güvenlik kavram› en genel anlam›yla varl›¤›n› koruma ve sürdürme ama-
c› tafl›yan her türlü davran›fl biçimidir. Güvenlik, tüm toplumsal, ulusal ve
uluslararas› olgu ve olaylarda karfl›m›za ç›kar. Elimine edilen bir tehdidin ye-
rine yeni tehdit alg›lar› üretilir. Yenilenen tehdit alg›lar›n› karfl›layabilmek ve
güvenli¤i sa¤layabilmek için sürekli olarak yeni araçlar üretilir.  Uluslararas›
sistemde yer alan tüm aktörler de tehdit alg›lamalar›na göre çok de¤iflik gü-
venlik anlay›fllar› gelifltirmektedir. 

Devlet sisteminin kurulmas›ndan bu yana savafl ve çat›flmalar uluslarara-
s› politikan›n kaç›n›lmaz ö¤eleri olmufltur. Özellikle uluslararas› sistemin ön-
de gelen devletleri güç mücadelesine giriflmifl ve güvenlik rekabeti uluslarara-
s› iliflkilerin ana temas›n› oluflturmufltur. Kenneth Waltz’›n da belirtti¤i gibi
uluslararas› iliflkilerde savafl› ve çat›flmay› aç›klamak bar›fl›n koflullar›n› anla-
maktan daha kolayd›r (Waltz 2002). Devletler savafl ve bar›fl kararlar›n› verir-
ken uluslararas› sistemdeki yeterliliklerini göz önünde bulundururlar. Savafl
anarflik uluslararas› sistemin do¤al bir sonucu olarak görülebilir. Savafl ve ba-
r›fl›n getirisi ve götürüsünün hesaplanmas› uluslararas› sistemdeki güç denge-
lerinin ve askeri gücün da¤›l›m›na ba¤l›d›r. Devletlerin en temel kayg›s› varl›-
¤›n› sürdürmek ve ç›karlar›n› maksimize etmektir. Riskler ve tehditlerle dolu
böylesine bir ortamda devletler güçlerini maksimize edece¤i ve güvenlikleri-
ni sa¤layabilecekleri stratejiler gelifltirme yolunu seçmifllerdir (Ifantis 2006). 

Klasik uluslararas› iliflkiler yaklafl›m›nda güvenlik bir devletin egemenli-
¤ini ve ba¤›ms›zl›¤›n› korumas› olarak tan›mlanm›flt›r ve bir devletin ekono-
mik, teknolojik ve askeri gücü ne kadar fazla ise o kadar güvenli oldu¤u var-
say›lm›flt›r. Sürekli bir güvenlik dilemmas›2 ile karfl› karfl›ya kalan devletler
kendi ç›karlar›n› ve güvenliklerini ön plana ç›karabilecekleri rasyonel strateji-
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ler üretmeye çal›flmaktad›rlar. Tehditlerin varl›¤› ve tehdit alg›lar› güvenlik ve
savunma stratejilerinin gelifltirilmesinde önemli rol oynar.

So¤uk Savafl s›ras›nda hem ABD hem de Sovyetler Birli¤i aralar›ndaki
güç dengesini koruyabilmek için büyük bir yar›fla girmifl, özellikle askeri ve
teknolojik gücün kullan›m flekli süper güçler aras›nda güvenlik kayg›s›n›n art-
mas›na sebep olmufltur. Bu güvenlik tan›m› ve varsay›mlar so¤uk savafl›n so-
na ermesiyle birlikte sars›nt›ya u¤ram›fl, iki kutuplu So¤uk Savafl döneminin
getirdi¤i güç dengeleri ve güvenlik anlay›fl› geçerlili¤ini yitirmifltir. So¤uk Sa-
vafl döneminin iki ideolojik kamp aras›ndaki nükleer silahlanma yar›fl› üzeri-
ne kurulu ulusal güvenlik tehdidinin ortadan kalkmas›yla uluslararas› güven-
lik anlay›fl›nda köklü de¤ifliklikler olmufltur. 

So¤uk Savafl döneminde bat›l› hükümetler güvenlik kavram›n› dar bir as-
keri perspektiften tan›mlam›fllard›r. So¤uk Savafl sonras› güvenlik ortam› günde-
mi ise s›n›rlar› ve egemenlik alanlar›n› aflan tehditler ve problemler olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle 11 Eylül sonras› geliflen güvenlik alg›lar› ve gün-
demi baflta ABD olmak üzere hemen hemen tüm bat›l› devletlerin güvenlik ve
savunma stratejilerini gözden geçirmelerine sebep olmufltur (Ifantis 2006). 

11 Eylül terör sald›r›lar› ve bu sald›r›lar› takiben Afganistan’da bafllat›lan
anti-terör kampanyas› ve Irak’ta Saddam rejimini sonland›rmaya yönelik ope-
rasyonlar So¤uk Savafl sonras› kurulmaya bafllayan güç dengelerini ve oluflan
uluslararas› güvenlik söylemini dramatik bir biçimde de¤ifltirmifltir. ABD’nin
uluslararas› sistemdeki konumu güçlenmifl ve ABD’nin stratejik ç›karlar› kü-
resel çapta etkili olmaya bafllam›flt›r. 11 Eylül sald›r›lar›n›n hemen akabinde
haz›rlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji’sinde konvansiyonel ve nükle-
er tehditlerin yan› s›ra, kitle imha silahlar› ve bu silahlar› kullanan terör örgüt-
leri, haydut devletler (rogue states) ve baflar›s›z devletler (failed states) önce-
likli tehdit olarak ortaya konmufltur. Böylelikle, ABD’nin güvenlik gündemi
özellikle Büyük Ortado¤u’nun ve Asya’n›n güvenli¤i ile yak›ndan ba¤lant›l›
hale gelmifltir.

So¤uk Savafl döneminde askeri boyutu vurgulanan uluslararas› güvenlik
11 Eylül tarz› terör sald›r›lar›n›n artmas› ve küresel ›s›nman›n sebep oldu¤u
çevre felaketlerinin artmas›yla insani bir boyut da kazanm›flt›r. 11 Eylül son-
ras› Amerikan Hükümetince yürütülen makro-seküritizasyonun terör tehdidi-
nin insanl›k boyutunun alt›n› çizmesi 21. yüzy›l güvenlik gündeminin sert güç
ihtiyac›n›n yan› s›ra yumuflak güç kullanma ihtiyac›n› da iflaret eder. Bu de-
mektir ki uluslararas› güvenlik gündeminde meydana gelen bu büyük çapl› de-
¤ifliklikler hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerdeki hükümetler kadar
sivil kamuoyunu da yak›ndan ilgilendirir duruma gelmifltir.
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Son olarak, ABD ulusal güvenli¤ini uluslararas› arenada etkinli¤ini ve he-
gemonyas›n› art›rarak korumay› hedeflerken, ABD’nin bu hedefi gerçeklefltire-
bilmesi için müdahale etti¤i devletlerin ve bu ülkelerin nüfuslar›n›n güvenli¤i
göz ard› edilmifltir. Avrupa Birli¤i’nin Bat› Avrupal› üyeleri baflta olmak üzere
ABD’nin 11 Eylül sonras› takip etti¤i, müdahaleye dayanan ve temel insan hak-
lar›n› hiçe sayan güvenlik stratejilerini elefltiren uluslararas› aktörler ve
ABD’nin müdahaleleri sonucu ekonomik ve politik kargafla ortam›ndan olum-
suz etkilenen halklar aras›nda Amerikan karfl›tl›¤› yayg›nlaflm›flt›r. Bu durum
ABD’nin güvenlik stratejileri gerçeklefltirmesi ve süper güç olma iddias›n› sür-
dürebilmesi için kulland›¤› askeri güce ek olarak yumuflak güç kullan›m›na da
önem vermesi ve aktif bir kamu diplomasisi ata¤›na geçmesini gerektirmifltir. 

Genelde Avrupa Birli¤i’nin güttü¤ü d›fl politika ve güvenlik politikalar›
ile özdeflleflen yumuflak güç, karfl›s›ndakini güç kullanmadan ikna etme yön-
temlerini kapsar. Bir ülkenin yumuflak güç kullanabilme yetisi o ülkenin kül-
türü, de¤erleri ve politikalar› ile ba¤lant›l›d›r. Zekice planlanm›fl güç strateji-
leri sert güç ile yumuflak gücü harmanlayabilmifl olanlard›r. Asl›nda So¤uk Sa-
vafl döneminden beri kamu diplomasisi çeflitli devletlerin yumuflak güç kulla-
n›m araçlar›ndan olmufltur. 11 Eylül sonras› sürdürülen teröre karfl› savaflta da
görülmüfltür ki sadece sert güç kullan›m› sorunu çözmekte yetersizdir. Özel-
likle teröre karfl› savafl›n sürdürüldü¤ü co¤rafyalarda yaflayan insanlar›n hem
ak›llar›n› çelebilmek hem de gönüllerini kazanabilmek gereklidir. Bunun için
de kullan›lmas› gereken tüm stratejik araçlar kamu diplomasisi kapsam›nda
yer almaktad›r (Nye 2008). Ak›ll›ca yürütülecek bir güvenlik politikas› askeri
gücün yan› s›ra sivil toplum örgütlerince yürütülecek kamu diplomasisi çal›fl-
malar›n› da kapsamal›d›r.  Bu gerçek baflta ABD olmak üzere tüm Bat›l› güç-
lerce kabul edilmifltir.

1111  EEyyllüüll  SSoonnrraass››  AABBDD’’nniinn  KKaammuu  DDiipplloommaassii  AAttaa¤¤››

21. yüzy›l›n bafllar›na kadar oldukça güvenilir bir imaja sahip olan ABD
bu yüzy›l›n bafllar›nda h›zl› bir y›pranma sürecine girmifltir. Beklenenin aksi-
ne Irak’› iflgali öncesi ve sonras›nda arzu etti¤i uluslararas› deste¤i bulamayan
Amerikan yönetimi ayn› flekilde tafleronlar arac›l›¤›yla, iflgal etti¤i topraklar-
da yaflayan insanlar›n iyili¤i için de¤il de “küresel hâkimiyet” idealini gerçek-
lefltirmek için giriflti¤i bu savafltan ABD’nin uluslararas› arenada belki de en
önemli sermayesi olan imaj›n› y›pratarak ç›km›flt›r. Bunun sonucunda Baflkan
George W. Bush, Amerika’n›n y›pranan imaj›n›n yeniden de¤erlenmesi için
yo¤un bir kamu diplomasisi kampanyas›na bafllam›flt›r. 

Amerikan imaj›n›n özellikle Ortado¤u’daki kilit stratejik ortaklar› aras›n-
da bile olumsuz noktalara ulaflmas› ile Baflkan Bush döneminde kamu diplo-
masisi konusu ön plana ç›km›flt›r. Bu do¤rultuda 2001 - 2009 y›llar› aras›nda
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Kamu Diplomasisi Müsteflarl›¤›na dört atama yap›lm›flt›r. Yap›lan atamalar
çok parlak isimler olsa da bu görevde baflar›l› olamam›fllard›r. Bush yönetimi
taraf›ndan yürütülen ve bölgedeki Amerikan ç›karlar›n› bölge halklar›n›n ç›-
karlar›n›n önüne koyan politikalar de¤iflmedikçe Amerikan markas›n›n Orta-
do¤u’daki imaj›n›n düzelmesi konusunda kamu diplomasisi uzmanlar›n›n hiç
bir flans› yoktu. Nitekim öyle de oldu. Özellikle bir yandan Irak Savafl› ve Af-
ganistan’daki operasyonlar devam ederken, bir yandan da Abu Gharib ve di-
¤er yerlerden gelen iflkence ve hukuka ayk›r› gözalt› olaylar› ortaya ç›kt›kça
Amerika’n›n uluslararas› arenada kamu diplomasisi çabalar› ve Amerika’n›n
imaj›n› düzeltmeye yönelik bu çabalar yetersiz kald›. 

Amerika’n›n önde gelen reklamc›lar›ndan ve “Business for Diplomatic
Action” gurubunun kurucusu Keith Reinhard, Amerika’n›n özgürlük ve f›rsat
eflitli¤i ile özdeflleflen markas›n›n 11 Eylül sonras› al›nan a¤›r s›n›r güvenli¤i
politikalar› sebebiyle de y›prand›¤›n›; bunun Amerika’ya karfl› uluslararas› ka-
muoyunda -özellikle Müslümanlar aras›nda- kayg› ve öfkeye yol açt›¤›n› iddi-
a etmektedir (Soble 2009). Sadece Müslüman oldu¤u için ya da koyu tenli ve
sakall› oldu¤u için masum insanlar›n s›n›rlarda tutulmas›, sorgulanmas› ya da
tedirgin edilmesi ile ilgili kayg› verici hikâyeler Amerika’n›n “özgürlükçü” ve
“herkese kucak açan” imaj›n› ciddi flekilde zedelemifltir.

Amerika’n›n 11 Eylül sonras› düflüfle geçen marka imaj›n› düzeltebilmek
için yap›lan at›l›mlardan biri de Amerika’da radyoculu¤un duayeni olarak ta-
n›nan Norman Pattiz’e Arap dünyas›nda yay›n ata¤›na geçerek Arap as›ll›
programc›lar›n Amerika ad›na konufltu¤u bir yay›n anlay›fl›n›n yayg›nlaflt›r›l-
maya çal›fl›lmas› olmufltur. Pattiz göreve bafllad›¤›nda Arapça yay›n yapan
Amerika’n›n Sesi radyosu Amerika’n›n Ortado¤u’daki tek yay›n organ› idi.
Amerikan hükümeti taraf›ndan yap›lan haber a¤›rl›kl› programlar›n çok k›s›t-
l› bir dinleyici kitlesi vard›. Bunu de¤ifltirmek için ata¤a geçen Pattiz yüzde
75’i Arapça ve ‹ngilizce pop müzik programlar›n›n oluflturdu¤u Radio Sa-
wa’y› kurararak hem Amerika’da yaflayan Arap kökenli gençlere hem de Or-
tado¤ulu gençlere ulaflmay› hedeflemekteydi. Pattiz’in yay›n ata¤› ayn› amaca
hizmet eden ve uydudan yay›n yapan bir TV kanal›n›n da yay›na bafllamas›y-
la devam etti. Ad› Alhurra (Özgür) olan bu TV kanal› Amerikan Kongresi ta-
raf›ndan finanse edilmesine ra¤men özel bir yay›n organ› olarak lanse edilmifl-
tir (Soble 2009). Hem Radio Sawa hem de TV Alhurra’da ortaya ç›kan hükü-
met destekli/özel yap› k›sa süre içinde karmaflaya sebep olmufl, zaten yap›lan
yay›nlar bölgede Amerikan propagandas› olarak alg›lanm›fl ve fazla talep gör-
memifltir. 

K›saca, 21. yüzy›l›n ilk on y›l› boyunca Amerika’n›n marka imaj›n›n
Amerika’n›n tüm güvenlik alg›lamalar›n›n ve d›fl politika hedeflerinin merke-
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zinde yer alan Ortado¤u’da düzeltilmesine yönelik yap›lan tüm pazarlama at›-
l›mlar› sonuçsuz kalm›fl, yap›lan her fley Amerikan propagandas› olarak alg›-
lanm›flt›r. Bu ise Amerikan markas›n› negatif olarak etkilemifltir. Bu durum Si-
mon Anholt taraf›ndan her y›l yap›lan Ulus Marka Indeksi (Nation Index) ça-
l›flmas›nda da ortaya ç›km›fl ve 2008 y›l›nda bir marka olarak ABD yedinci s›-
raya kadar gerilemifltir. Anholt’un Ulus Marka ‹ndeksi dünyaca ünlü kamu
diplomasisi dan›flman› Simon Anholt taraf›ndan uluslar›n marka imajlar›n› öl-
çen bir indekstir ve Anholt’a göre ilk 10 s›rada yer alan ülkelere bak›ld›¤›nda
bir ulusun marka imaj› ile o ülkenin siyasi ve ekonomik statüsü aras›nda güç-
lü bir korelasyon oldu¤u görülmektedir (Anholt’s Nation Brand Index 2008).
Bu da, 11 Eylül sonras› Amerika’n›n izledi¤i güvenlik politikalar› ve d›fl poli-
tika ekseni dikkate al›nd›¤›nda Amerikan markas›n›n bu dönemde uluslarara-
s› arenada popüleritesini yitirmesini,  buna karfl›l›k Almanya ve Fransa gibi
Amerika’n›n Irak’› iflgaline ve terörle savafl ad› alt›nda yap›lan uluslararas› hu-
kuka ayk›r› uygulamalar›na yüksek sesle karfl› ç›kan Avrupal› ülkelerin bu in-
dekste üst s›ralara t›rmanmas›n› net bir flekilde aç›klamaktad›r. 2008 indeksin-
de ortaya ç›kan çarp›c› rakamlardan biri de bir ulusun uluslararas› alanda so-
rumlu davran›p davranmad›¤›n› ölçen “yönetiflim” bölümünde ABD’nin ancak
22. s›rada yer almas›d›r. 

Amerikan markas›n›n kötü gidiflat› 2009 y›l›nda Barack Obama’n›n bafl-
kan seçilmesi ile tersine dönmüfltür. Kendisi bafll› bafl›na bir süper marka ola-
rak lanse edilen Obama baflkanl›¤›n›n neredeyse birinci y›l› dolmadan Nobel
Bar›fl Ödülü almas› Amerika’n›n uluslararas› alandaki marka de¤erini ve ima-
j›n› yeniden eski parlak günlerine getirir gibi olmufltur. Amerika, Obama yö-
netiminin bafla geçmesinden sonra yap›lan ilk Ulus Marka ‹ndeksinde h›zla bi-
rinci s›raya yerleflmifltir (Country Brand Index 2009). Andrew Hammond’un
PR Week UK dergisindeki yaz›s›nda referans verdi¤i kamuoyu araflt›rmalar›
da Amerikan karfl›t› kamuoyunun -özellikle Bat› Avrupa’da- düflüflte oldu¤u
pek çok ülkede Amerikan taraftar› görüfllerin yüzde otuzlara kadar yükseldi¤i
görülmektedir. PEW Research Centre’›n yapt›¤› araflt›rmaya göre Amerika ile
ilgili alg›lardaki olumlu de¤iflimin en önemli sebebi dünya kamuoyunda Oba-
ma’n›n uluslararas› arenada do¤ru fleyleri yapaca¤›na dair inançt›r (Hammond
2010). Amerika’n›n marka de¤erinin alg›lanmas›ndaki bu s›çrama Barack
Obama’n›n sadece Amerika’da de¤il neredeyse tüm dünyada Amerika’y›
Amerika yapan özgürlük, f›rsat eflitli¤i, etnik çeflitlili¤e ve dinsel inan›fllara
sayg› gibi de¤erleri en iyi flekilde temsil etti¤ine dair inanç olmufltur. Ameri-
kan markas›n›n yükseliflinin kal›c› ve sürdürülebilir olmas› için Obama’n›n
politikalar›n›n da bu inanc› desteklemesi flartt›r. 

2006 y›l›nda yay›nlanan Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi güvenlik ile
alakal› 8 hedef belirlemifltir. Bunlar, insan onurunu korumak; teröre karfl› kü-
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resel ittifak› güçlendirmek; bölgesel çat›flmalar› önlemek; kitle imha silahlar›-
n›n yayg›nlaflmas›n› önlemek; küresel ekonomik büyümeye katk›da bulun-
mak; dünyadaki geliflmifllik düzeyini yükseltme çabalar›na katk›da bulunmak;
tüm bunlar› gerçeklefltirirken di¤er küresel güçlerle iflbirli¤i yapmak ve
ABD’nin ulusal güvenlik kurumlar›n› 21. yüzy›l›n de¤iflen güvenlik ortam›na
ayak uydurabilir hale getirmektir. Tüm bu stratejilerin hayata geçirilmesinde
ise bu raporda kamu diplomasisinin vazgeçilmez oldu¤u ifade edilmifltir. Bu-
na göre kamu diplomasisi aktivitelerinin ABD’nin özgürlük, insan haklar› ve
insanlar›n eflitli¤i gibi konulara verdi¤i önemin alt›n›n çizilmesi ve ABD ka-
mu diplomasi ata¤›n›n özellikle özgürlük ve demokrasi savafl› verenleri des-
tekleyecek biçimde infla edilmesi gerekti¤i belirtilmifltir.  

ABD özellikle Irak, Afganistan ve Pakistan’da sürdürdü¤ü operasyonlar-
da yerel halklar›n ç›karlar›n›n isyanc› guruplar ile de¤il ABD ile birlikte iflbir-
li¤i halinde olarak korunabilece¤ini  anlatabilmek için aktif kamu diplomasi
çal›flmas›na giriflmifl (Ackerman 2009) ama bu çabalar çok da baflar›ya ulafla-
mam›flt›r. ABD’nin George W. Bush dönemi ve sonras›nda giriflti¤i kamu dip-
lomasisi ata¤›n›n baflar›ya ulaflamamas›n›n ard›nda ABD’nin kamu diplomasi-
si ata¤›n› bir imaj düzeltme projesi olarak görmesi ve a¤›rl›kl› olarak karfl› ta-
raf›n gönlünü kazanacak giriflimler yerine imaj düzeltici çal›flmalar yapmas›
yatmaktad›r. ABD’nin kamu diplomasi çal›flmas›n› kendi ulusal güvenli¤ini
koruma alt›na alabilmek için yaparken bunu küresel güvenlik, Ortado¤u’nun
demokratikleflmesi ve kalk›nmas› gibi hedeflere ba¤lamas› ABD’nin kamu
diplomasisi ata¤›n›n güvenlik sorunlar›n›n çözümünde baflar›s›z olmas›na ve
uluslararas› kamuoyunca elefltirilmesine neden olmufltur.  

GGüüvveennlliikk  SSoorruunnllaarr››nn››nn  ÇÇöözzüümmüünnddee  KKaammuu  DDiipplloommaassiissii::  MMoonnoolloogg,,
DDiiyyaalloogg  vvee  ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii

Son y›llarda etkin bir kamu diplomasi stratejisinin devlet ve sivil aktörle-
rin di¤er ülke halklar› ile iletiflim konusunda yaln›zca monolog de¤il bir diya-
log sürecini de içermesi konusunda bir mutabakat oluflmufltur (Bkz. Riordan
2004; Council on Foreign Relations 2002). 1997 y›l›nda, ABD Bilgi Ajans›
misyonunu de¤ifltirerek diyalog yöntemini çal›flmalar›n›n merkezine koymufl-
tur. Hatta Geoffrey Cowan ve Amelia Arsenault gibi akademisyenler monolog
ve diyalog yönteminin önemini kabul etmekle birlikte bu yöntemlere ek ola-
rak “birlikte çal›flma” yönteminin de kamu diplomasisinin baflar›ya ulaflmas›
için gerekli unsurlardan oldu¤unu tart›flmaktad›rlar. Yerel halklar›n da katk›da
bulunaca¤› ortak platformlar›n oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› bu kapsam-
da de¤erlendirilmektedir. Bu yöntem ço¤u zaman kamu diplomasisinde mono-
log ve diyalog yöntemlerinden daha baflar›l› olmaktad›r.  
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Kamu diplomasisinde iflbirli¤i yöntemini en yayg›n olarak kullanan dev-
letler ‹skandinav ülkeleridir. Danimarka ve ‹sveç gibi ülkelerin kamu diploma-
si aktiviteleri ilgili D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan organize edilmekte, Dani-
marka/‹sveç Yard›m Ajanslar› (DANIDA ve SIDA) ve sivil toplum örgütleri
arac›l›¤›yla yürütülmektedir. Kamu diplomasisi çal›flmalar› Danimarka ve ‹s-
veç hükümetleri taraf›ndan desteklenmektedir. Özellikle sivil toplum örgütle-
ri arac›l›¤›yla yürütülen çal›flmalar yerel halk›n da katk›lar› ile gerçeklefltiril-
mektedir. Bu da ‹skandinavlar taraf›ndan verilmek istenen mesajlar›n istenen
hedefe ulaflmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r ve uluslararas› kamuoyunu olumlu ola-
rak etkilemelerine yard›mc› olmaktad›r. 

Benzer bir yöntem Türkiye taraf›ndan Kuzey Irak ve Afganistan’da uy-
gulanmaktad›r. Türk askerleri Afganistan’da yürütülmekte olan uluslararas›
bar›fl harekât›n›n halk taraf›ndan en çok benimsenen askeri gücü olmufltur. Bu-
nun ard›nda yatan en önemli etmen Türk Silahl› Kuvvetleri’nin Afganistan’da
askeri varl›¤›na ek olarak sosyal olarak da varl›k göstermesidir. Türk askeri
birlikleri Afgan halk› ile birlikte çal›flarak Afgan halk›na baflta sa¤l›k hizmet-
leri olmak üzere çok çeflitli sosyal hizmetler sunmaktad›r. Özellikle sa¤l›k hiz-
metlerinin kurulan hastaneler arac›l›¤›yla yürütülmesi Türk güvenlik güçleri-
nin Afgan halk› nezdinde güvenilirli¤ini artt›rm›fl, bu da Türkiye’nin kamu
diplomasisi alan›nda Afganistan’da baflar›l› olmas›na sebep olmufltur. 

Kuzey Irak’ta da kamu diplomasisi konusunda baflar›l› say›labilecek giri-
flimler Türkiye’nin bölgede yumuflak güç kullanma karar›n› takip eden son on
y›lda gerçekleflmifltir. Kuzey Irak’›n Türkiye’nin güvenli¤i için ne kadar
önemli bir co¤rafya oldu¤u tart›flma götürmemekle beraber 1990’l› y›llar ve
2000‘lerin ortas›na kadar sürdürülen sert güç politikalar› Türkiye’nin Kuzey
Irak kaynakl› güvenlik sorunlar›n›n çözümüne fazla bir katk›da bulunamam›fl-
t›r. Ancak 2006 y›l›ndan sonra giriflilen kamu diplomasisi ata¤›yla Kuzey
Irak’ta bölgede yaflayan halkla birlikte onlar›n refah›n› ön plana ç›karan çal›fl-
malar yap›lmaya bafllanm›flt›r. 2010 y›l›n›n sonlar›na yaklafl›l›rken Kuzey Irak
ile yap›lan ticaretin hacminin Türk d›fl ticaret hacmine katk›s› artm›fl, bölge ile
sa¤l›k, e¤itim ve kültür alanlar›nda iflbirli¤i çal›flmalar›na h›z verilmifltir. Ku-
zey Irak’ta aç›lan 11 Türk koleji 3000 ö¤renciye e¤itim vermekte, Erbil’de aç›-
lan Türk üniversitesi ise her sene 300-400 ö¤renci kabul etmektedir. Kuzey
Irak’ta hizmet vermekte olan hastaneye ek olarak bir Türk hastanesi daha plan-
lanmaktad›r (Güngör 2010). E¤itim, sa¤l›k ve kültür gibi alanlarda yerel halk-
la birlikte onlar için bir fleyler yapmak, yani hem onlar› ikna edip hem de kalp-
lerini kazanmak Türkiye’nin lehine bir durumdur. Kuzey Irak kamuoyunda
popülaritesi artan bir ülkeye karfl›, onun güvenli¤ini tehdit edebilecek giriflim-
ler halk nezdinde kabul görmeyecektir. Demokratik bir sistem oturtmaya çal›-
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flan, dolay›s›yla halk›n seçimlerdeki deste¤inin gittikçe önem kazand›¤› bir po-
litik sistemde halk aras›nda popüler olan bir ülke ile stratejik ortakl›k yapmak
ve Türkiye’ye karfl› oluflan Kuzey Irak merkezli tehditleri önlemek için çaba
göstermek Kuzey Irak’l› politikac›lar›n da tercih edece¤i politikalar olacakt›r. 

Bir di¤er örnek olarak, kamu diplomasisini yeni güvenlik konseptinin
merkezine alan Bat›’n›n en güçlü güvenlik ve savunma pakt› olan NATO’nun
güvenlik-kamu diplomasisi ba¤lant›s›n› nas›l kurdu¤undan bahsedilebilir. ‹ki
kutuplu So¤uk Savafl güvenlik sisteminin 1990‘larda çökmesiyle NATO yeni
dünya düzeninde bir kimlik aray›fl›na girmifltir. 1990’lardan günümüze NA-
TO’nun evrimine tan›k olanlar örgütün nas›l Avrupa merkezli askeri bir savun-
ma pakt›ndan yumuflak güç odakl› küresel bir güvenlik sa¤lay›c› güç haline
gelmeye çabalad›¤›n› gözlemlemifltir. Bu yeni So¤uk Savafl sonras› güvenlik
ortam›nda NATO için kendine bir yer bulma ve varl›¤›n› yasallaflt›rma ihtiya-
c› ortaya ç›km›flt›r. Bu ihtiyaç, NATO’yu dünya güvenlik haritas›n›n en hare-
ketli bölgelerinden olan Ortado¤u ve Akdeniz’deki ülkeler ile yak›n iliflkiye
geçmeye zorlam›flt›r. Bu kapsamda NATO’nun Ortado¤u ile iliflkileri 1994 y›-
l›ndan bafllat›lan Akdeniz Diyalogu (Mediterranean Dialogue) ve 2004 y›l›nda
bafllat›lan ‹stanbul ‹flbirli¤i Giriflimi (Istanbul Cooperation Initiative) arac›l›-
¤›yla yürütülmektedir. NATO’nun yeni stratejik konsepti NATO’nun Ortado-
¤u’daki Arap ve Müslüman kamuoyu nezdindeki imaj›n› güçlendirmek için
Pakt›n bölgedeki uluslararas› güvenlik rolü yeniden tan›mlanmaktad›r. Bu ba-
k›mdan NATO’nun kamu diplomasisi araçlar›n› kullanmas› önem arz etmek-
tedir. NATO terörizm, kitle imha silahlar› ve radikal ‹slami hareketlerin Bat›
kadar bölgenin de güvenli¤ini tehdit etti¤i konusunda bölge halklar›n› ikna
edebilmek için yo¤un bir kamu diplomasisi ata¤›na giriflmifltir.(Scatamacchia
2010). Sadece politik giriflimler, Akdeniz Giriflimi ve ‹stanbul ‹flbirli¤i Girifli-
mi’nde oldu¤u gibi, nihai bir baflar›ya ulaflamaz. NATO’nun aktif olarak yer
ald›¤› ülkelerde misyon kapsam›nda görev yapan ülkelerin ba¤›ms›z giriflim-
leri de yeterli olmamaktad›r. Örne¤in, Afganistan’da Türkiye’nin kamu diplo-
masisinde baflar›l› olmas› burada NATO’nun baflar›l› addedildi¤i anlam›na gel-
mez. NATO’nun da bölgede bir tan›t›m ata¤›na ve bölge halk›yla birebir iflbir-
li¤ine ve diyaloga geçmesi gerekti¤i gerçe¤i yayg›n olarak kabul edilmifltir. 

SSoonnuuçç

Bu bölümde k›saca kamu diplomasisinin günümüzde uluslararas› politi-
kan›n her alan›nda oldu¤u gibi güvenlik sorunlar›n›n çözümlenmesinde de
önemli bir rol oynad›¤› tart›fl›lm›flt›r. Uluslararas› güvenlik alan›nda kamu dip-
lomasisi özellikle çat›flmalar›n sona erdirilmesi ve bar›fl gücü gibi misyonlar-
la di¤er devletlerin içifllerine müdahale etmek durumunda kalan uluslararas›
aktörlerin oradaki varl›klar›n› yerel kamuoyuna anlatabilmek için çok önemli-
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dir. Ayr›ca, bu tür müdahalelerde bulunan uluslararas› aktörlerin dünya kamu-
oyundaki imajlar›n›n güçlendirilmesi için de kamu diplomasisi araçlar› yo¤un
olarak kullan›lmaktad›r. S›n›rlar› aflan güvenlik tehditlerinin çözümünde de
politik iflbirli¤i yapmak durumunda olan devletlerin çabalar› yeterli olmamak-
ta, yerel kamuoylar›n› da ikna edebilmek ve onlar›n da gönlünü kazanabilmek
gerekmektedir. Özellikle terör, s›n›rlar› aflan kaçakç›l›k gibi konularda yerel
halklar›n organize guruplara kat›l›p bu gruplar› desteklemelerini önleyebilmek
için onlar için onlarla birlikte bir fleyler yapabilmek de gereklidir. Bu ba¤lam-
da sa¤l›k ve e¤itim hizmetleri sunmak, ekonomik iflbirli¤i gibi platformlarda
f›rsatlar gelifltirebilmek pek çok tan›t›m faaliyetine dayal› kamu diplomasisi
metotlar›ndan daha etkili olabilmektedir. Özellikle USAID, SIDA, DANIDA
gibi yard›m ajanslar› arac›l›¤›yla yap›lan müdahaleler güvenlik sorunlar›n›n
çözümünde askeri müdahalelerden çok daha etkin olabilmektedir. Bu da kamu
diplomasisinin uluslararas› güvenlik tehditlerinin elimine edilmesinde oynad›-
¤› rolün önemini iflaret etmektedir. 
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