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ÖZET

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, 
toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne ol-
masıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hiz-
metleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve 
dönüşümün en önemli motoru ağırlıklı olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan tekno-
loji ve küreselleşme olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılda bu durum dijital 
teknolojilerin de eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Yeni yüzyılın başındaki 
gelişmeler insan ve toplum yaşamını olduğu gibi iş ve kurumsal yaşamı da 
derinden etkilemektedir. Daha geniş ölçekte de ülkelerin, devletlerin güç ve 
diplomasi politikalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu çalışmada iş ve ku-
rumsal yaşamdaki değişimler ve buna bağlı olarak güç ve diplomasi alanların-
daki dönüşümler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal dönüşüm, dijitalleşme, güç, diplomasi, 
kamu diplomasisi



121Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19

1. Kurumsal Dönüşüm

Günümüzde tüm kurumsal yapılar büyük bir meydan okumayla karşı kar-
şıyalar. 2000’li yılların başında bir grup iş insanı, danışmanlık firması uzman-
ları (Accenture Arthur Andersen, William M. Mercer, Inc., Pricewaterhause-
Coopers, Resources Connection, Towers Perrin Watson Wyatt, gibi) bir araya 
gelip 20 yıl sonrası için “gelecekte iş dünyasının en önemli meselesi ne ola-
cak?” sorusunu sordular. 2020 yılı için tahminleri şu şekilde ortaya çıkmıştı: 
Küreselleşme, organizasyonel sınırların belirsizleşmesi, işveren-çalışan ilişki-
leri, iş-yaşam dengesi, teknoloji, piyasa oynaklığı (volatilite), iş yaklaşımının 
değişmesi, iş yaşamında birbirinden farklı kuşaklar gibi konular.1 Bugün ku-
rumlar, şirketler bu meselelerin neredeyse hepsiyle karşı karşıyalar. Varlıkları-
nı sürdürmeleri, bu meydan okumalara karşı koymalarına bağlı görülmektedir.  
Bu meselelere belirsizlik, ekonomik yavaşlama, bölgesel krizler ve Covid-19 
pandemisi de eklenebilir. 

Bu sorunlarla çoğu kurum başa çıkmakta zorlanıyor. S&P 500 şirketle-
rinin ortalama ömür grafiği bunu daha iyi anlatıyor. 1965 yılında şirketlerin 
ortalama ömrü 33 yıl iken, 1990 yılında bu süre 20 yıla düştü. 2026 yılında bu 
sürenin ortalama 14 yıla düşeceği tahmin ediliyor.2 İnsan ömrü uzarken şirket-
lerin ömrü kısalıyor. Türkiye’de de durum değişmiyor. Yeni kurulan şirketlerin 
yüzde 80’i ilk beş yıl içerisinde iflas ediyor.3 Peki şirketler neden değişime 
cevap veremiyor? S&P 500 şirketlerinin yöneticilerinin bu soruya verdikleri 
cevaplar şöyle sıralanıyor.4

·	 Günübirlik kararların stratejileri baltalaması %40
·	 Kolay anlaşılır ve uyumlu bir vizyonun olmayışı %24
·	 İnovasyonu destekleyecek sistemlerin olmayışı %14
·	 Doğru yeteneğin olmayışı %12
·	 Güçlü fikirlerin olmayışı %10

1 E. Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI,” 
erişim 10 Ağustos, 2020, https://hbrturkiye.com/video/ibm-data-ai-forum-the-human-factor-
capabilities-in-the-age-of-ai

2 “Corporate longevity: Turbulence ahead for large organizations,” Innosight, erişim 
15.08.2020, https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity-
2016-Final.pdf

3 “Türkiye’de yeni şirketin ömrü 5 yıl,” Bloomberg,  erişim 03 Haziran, 2020, https://
businessht.bloomberght.com/ekonomi/haber/1866855-turkiye-de-yeni-sirketin-omru-5-yil

4 “Innosight”
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Kurumların ihtiyaç duydukları yetenekler ve yetkinlikler değişiyor ve 
kurumlar bunun farkına varmakta zorlanıyor. Teknolojik ve dijital dönüşüm 
sanayiyi, sektörleri, hayatın tüm alanlarını değiştiriyor. 4. Sanayi Devrimin-
de başka bir deyişle Endüstri 4.0’de ilk üç döneme kıyasla insan kaynağının 
becerileri kritik önemde. Çoğu sektörde iş modellerindeki büyük değişimler, 
iş gücü piyasasını da dönüştürüyor. Örneğin Türkiye’de 2020’lerde işlerin 
%14’ü, 2030’larda ise %33’ü otomasyon riski altındadır.5 Kurumların 2020’de 
en çok ihtiyacı olan yetkinlikler yaratıcılık, liderlik, duygusal zeka, uyum sağ-
layabilme, problem çözme olarak sıralanırken bu özellikler en zor bulunan 
yetkinlikler olarak da belirtilmektedir.6 Bunun yansıması olarak fiziksel ve 
basit yeteneklere harcanan zaman azalmakta, sosyal ve teknolojik becerilere 
dayanan işlere harcanan zaman artmaktadır. Yani artık temel aritmetik ve ile-
tişim becerilerine daha az zaman harcanırken girişimciliğe, gelişmiş iletişim 
yeteneklerine, teknoloji tasarımına ve gelişmiş veri analizine ayrılan zaman 
artmaktadır.7 

Sosyal ve duygusal yetkinlikler iş başarısının anahtarı konumunda. IQ 
(bilişsel zeka) iş başarısında %1 ile %20 başarı getirirken duygusal zeka %27 
ile %45 başarı getiriyor. 900 üst düzey iş yöneticisinin %92’sine göre çalı-
şanlarda iletişim ve problem çözme becerileri teknik beceriler kadar değerli 
görülürken 301 iş liderinin %88’ine göre gelecekte işe alımlarda sosyal ve 
duygusal beceriler daha fazla önemsenecek.8 Benzer şekilde temel bilişsel yet-
kinliklerin yerini yüksek bilişsel yetkinliklerin alacağı belirtilmektedir. Tekno-
loji alanında bilgi, tecrübe ve yetkinlik talebinin en çok artacağı alanlar yapay 
zeka (AI), mobil uygulamalar (App), veri bilimi, robotlar, 3-D yazıcılar, web 
tasarımı, giyilebilir teknoloji network yönetimi, cloud (bulut), biyomedikal, 
bilgi güvenliği olarak sıralanmaktadır.9

5 “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu,” PWC, erişim 16 Temmuz, 2020, https://www.pwc.
com.tr/dijitalturkiye

6 “İşlerin geleceği raporu 2018,” World Economic Forum, erişim 05 Temmuz, 2020, https://
digitalage.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/islerin-gelecegi-turkce.pdf

7 “The future of work in Turkey,” Mckinsey, erişim 20 Ağustos, 2020, https://www.mckinsey.
com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-turkey#

8 “Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri raporu,” TUSİAD,  erişim 05 Temmuz, 2020. https://
tusiad.org/tr/basin bultenleri/item/10452-tusi-ad-in-raporu-egitimde-sosyal-ve-duygusal-
becerilerin-onemine-dikkat-cekiyor

9 “İşte geleceğin kariyer trendleri,” Brandage,  erişim 12 Temmuz, 2020, https://www.
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Bu değişimin yansıması olarak bazı mesleklere talep artmakta ve yeni 
meslekler ortaya çıkmaktadır. 2022’ye kadar teknolojiye bağlı olarak araların-
da veri analistliği, veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret 
uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere olan talebin artacağı, ya-
pay zeka ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı, proses denetim 
uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği, kullanıcı deneyimi ve insan-makine etki-
leşimi tasarımcılığı, robotik mühendisliği, blok zinciri uzmanlığı gibi meslek-
lerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.10

2030 yılında tüm dünyada 800 milyon çalışanın işini yapay zekanın ya-
pacağı tahmin ediliyor. Bu değişimi Dijital Darvinizm kavramı daha iyi anlat-
maktadır. İlk kez Tom Goodvin’in kullandığı bu kavram toplum ve teknolojinin 
bazı kurumların adapte olabileceğinden daha hızlı evrildiğini anlatmaktadır. 
Bu süreçte sorun çevik olmayan, katı kurumsal kültüre sahip olanların bu evri-
me ayak uyduramayacağı olarak belirtilmektedir. Ayak uyduramamanın sebebi 
birçok kurumsal kültür ve operasyonel modelinin internet öncesi dönemde ta-
sarlanmış olmasıdır. Çözüm ise cesaret veren liderlik, yaşayan değerler, etkin 
yönetişim ve değişimin yönetimi olarak gözükmektedir.11

1.1.  Gücün Geleceği

Küresel ve dijital dönüşüm iş dünyasını, kurumsal yaşamı ve yetenekle-
ri bu seviyede etkilerken devletler/ülkeler neden bundan etkilenmemiş olsun! 
“Günümüzde devletlerin en önemli meselesi ne?” sorusu sorulduğunda genel 
olarak içinde bulunulan pandemi süreci de göz önüne alınarak şu meseleler sı-
ralanabilir: Küresel dijital çağ, uluslararası kuruluşların işlevsizliği, ulus dev-
let düşüncesin tekrar güçlenmesi, küreselleşme - bölgeselleşme ikilemi, büyük 
veri ve yapay zeka, etkin yönetişim, jeopolitik kırılganlıklar, devletlerarası güç 
mücadeleleri.12 Bunlara ekonomik yavaşlama, politik riskler, siber riskler, ik-
lim değişikliği ve doğal afetler de eklenebilir.

thebrandage.com/iste-gelecegin-kariyer-trendleri-10166
10 “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu”
11 Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI”
12 “Pandemi sonrası karşı karşıya olduğumuz (jeo) politik riskler,” HBR Türkiye, erişim 12 

Haziran, 2020,  https://hbrturkiye.com/blog/pandemi-sonrasinda-karsi-karsiya-oldugumuz-
jeo-politik-riskler
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Devletlerin işi en az kurumlar kadar zor. Kurumların kurumu olarak ad-
landırılan devletlerin gerek içerde gerek dışarda rekabet şansını belirleyen, 
amaçlarına ulaşmasını etkileyen ve varlığını sürdürmelerini sağlayan tüm 
unsurlar bu gelişmelerden etkilenmektedir. Değişim ve dönüşümler yeni iş 
alanlarını, iş yapma biçimlerini, eğitim yöntemlerini, güvenlik sorunlarını 
gündeme taşımakta riskleri ve fırsatları beraberinde getirmektedir. Bu deği-
şimi anlayan ve etkin bir şekilde dönüşebilen devletler ve kurumları politik 
ve ekonomik rekabette başarı şanslarını artıracaklardır. Bu alanların başında 
konuyla da ilişki olarak güvenlik politikalarının bir parçası olan güç olgusu ve 
dış ilişkilerin en önemli aracı olan diplomasi geliyor. Uluslararası ilişkilerin 
ve siyaset biliminin en dikkat çeken ve en merkezi konularından biri olarak 
kabul edilen “güç” istenilen sonuçlara ulaşmak için başkalarının davranışlarını 
etkileme yeteneği ya da birinin istediği sonuçları elde edebilmesi kabiliyeti 
olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel olarak bir ülkenin gücü nüfus, bölgesel 
büyüklük, doğal kaynaklar, ekonomik güç, askeri güç ve sosyal istikrar gibi 
niteliklerle ölçülmüştür. Bu unsurlar genel olarak somut ve katı unsurlardan 
oluşmaktadır. Ülkeler bu imkanlarını ve kapasitelerini ödül, ceza, ikna ve zor-
lama gibi yöntemlerle başkalarının davranışlarını kendi çıkarları doğrultusun-
da değiştirmek için kullanagelmişlerdir.13

Güç kavramından anlaşılan klasik yaklaşıma göre sert güç yani askeri 
güçtür. Klasik yaklaşımda askeri güç gücün diğer formlarına üstün gelmekte 
ve askeri gücü yüksek olan ülkeler diğer ülkeleri ve alanları kontrol etmekte-
dir. Sert güç başkalarının pozisyonunu değiştirebilmek için askeri veya ekono-
mik güç kullanarak havuç (ödül) veya sopaya (cezaya) başvuran bir güç türü 
olarak tanımlanmıştır. Sert gücün araçları askeri müdahale, baskıcı diplomasi 
ve ekonomik yaptırımlar olarak belirtilmiştir.14 Devletler uzunca bir süre dış 
politikalarını sert güç unsurları çerçevesinde biçimlendirmişlerdir. Teknolojik 
gelişmeler, küreselleşme, demokratik kültürün güçlenmesi, kamuoyunun ar-
tan önemi, sıcak savaşların ekonomik koşullar ve halk psikolojisi üzerindeki 
maliyetinin artması ve sert gücün yer yer başarısızlıklarla sonuçlanması gücün 
sert unsurlardan yumuşak unsurlara, somut unsurlardan soyut unsurlara doğru 
dönüşümüne yol açmıştır. 

13  J. S.  Nye, Yumuşak Güç, Çev. R.İ. Aydın, (Ankara: Elips Yayınevi, 2005) 
14 J. S. Nye, “Hard, Soft, and Smart Power,” içinde The Oxford Handbook of Modern 

Diplomacy, ed. Andrew F. Cooper, Jorge Heine,  Ramesh Thakur, 1-20.



125Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19

1990 yılların başında Joseph Nye tarafından ortaya atılan “yumuşak güç” 
kavramı bir ülkenin başkalarını zorla veya baskı olmadan istediği gibi dav-
ranmaya ikna etme yeteneği, başkalarının tercihlerini şekillendirme becerisi 
ve çekim gücü olarak belirtilmiştir. Nye, ABD’nin sadece askeri ve ekonomik 
alanda değil yumuşak gücünü ifade eden üçüncü bir alanda da güçlü olduğunu 
kanıtlamak amacıyla bu kavramı ortaya atmıştır. Yumuşak gücün üç önemli 
kaynağı olduğu belirtilmiştir: Siyasal değerler, dış politika ve kültür. Yumuşak 
güç bu kaynaklara dayanarak gündemi belirlemeye ve diğerlerini etkilemeye 
ve yanına çekmeye çalışmaktadır. Bunun için tehdit ya da bedel ödenmemek-
tedir.15 Ülkelerin yumuşak gücünü etkileyen unsurlara biraz daha geniş açı-
dan, günümüz perspektifinden bakıldığında bu unsurların bazıları şu şekilde 
sıralanmaktadır: (siyasi) yönetim (politikalar, değerler), dış politika, kültür, 
değerler, eğitim, girişimcilik, dijital teknolojiler, bağlantı kurma, arkadaşlık, 
teknolojik ürünler, lüks ürünler, ülkenin yaşanıla bilirlik özelliği, yemek kül-
türü, vb. özelliklerdir. Bu özelliklere bakılarak Portland tarafından oluşturulan 
ülkelerin yumuşak güç sıralamasında ilk üç sırayı Fransa, İngiltere ve Alman-
ya almaktadır.16

Teknolojik gelişmeler gücün niteliğini değiştirirken yüksek teknolojiye 
dayalı markalar, ürünler ve dijital teknoloji uygulamaları ülkelerin yumuşak 
güçlerini artıran unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin değerleri yüz 
milyar dolarlarla ölçülen dünyanın en değerli ilk on markanın (şirketin) yedisi 
yüksek teknoloji şirketlerinden (Amazon, Google, Apple, Microsoft, Samsung, 
Facebook, Verizon) oluşmaktadır.17 Bu şirketler ülkelerin maddi refahına bü-
yük katkılar sağlarken aynı zamanda yumuşak güçlerinin de en önemli aktör-
leridir. Nye, daha sonraki yazılarında sert güç unsuru olan askeri ve ekonomik 
gücün sadece sert güç etkisi üretmediği askeri kahramanlıkların, yeteneklerin, 
ekonomik başarıların bazen yumuşak güç etkisi de yarattığını ifade etmiştir.18 
Ancak bunun destek, işbirliği, kahramanlık, meşruiyet şartlarıyla gerçekleşe-
bileceği belirtilmiştir. Diğer türlü bu gücün ekonomik yaptırım ya da askeri 
işgal şeklinde de anlaşılabileceği vurgulanmaktadır.

15 J.S. Nye, “Soft Power,” Foreign Policy, No. 80, Twentieth Anniversary (Autumn 1990)
16 The soft power 30, Portland, erişim 12 Haziran, 2020, https://www.uscpublicdiplomacy.org/

sites/uscpublicdiplomacy.org/files/The%20Soft%20Power%2030%20Report%202019.pdf
17 Brand Finance Global 500 2020, Brand Finance, erişim 12 Temmuz, 2020. https://

brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-global-500-2020/
18 J.S. Nye,  The Future of Power, (New York: Public Affairs, 2011)
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Yumuşak gücün tıpkı sert güçte olduğu gibi tek başına kullanıldığında 
bir sonuç alınamayacağının anlaşılması üzerine Nye, yeni bir güç boyutunu 
kavramsallaştırmıştır. Ülkelerin politik ve diplomatik etkinliklerinin tek başına 
ne sert güçten ne de yumuşak güçten oluşamayacağını bu ikisinin birleşik bir 
strateji ile bir araya gelmesiyle oluşacak akıllı güçten oluşacağını ileri sürmüş-
tür.19 Akıllı güç için sert ve yumuşak güç kaynakları ve araçları (diplomatik, 
politik, ekonomik, askeri ve kültürel) etkin ve entegre biçimde kullanılmalıdır. 
Sert ve yumuşak güç unsurlarının kullanımlarında ikna, cazibe ve meşruiyet 
yaratılması önem taşımaktadır. Aksi takdirde yapılan faaliyetler baskı, zorlama 
ve tehdit olarak anlaşılacağı ifade edilmektedir. Akıllı güç kapasitesini geliş-
tirmek için ittifaklar, ortaklıklar, kurumlar, küresel kalkınma, ekonomik enteg-
rasyon, teknoloji, yenilikler, kamu diplomasisi gibi alanlara yatırım yapılması 
gerektiği belirtilmektedir.20 Akıllı güç her ülkenin kendi şartlarına ve amaç-
larına uygun olarak oluşturulacak uzun vadeli stratejilerin bir parçası olarak 
kurgulanmalı ve uygulanmalıdır. 

1.2. Diplomasinin Geleceği

Gücün ve uluslararası ilişkilerin bir aracı olan diplomasi önemli deği-
şimler geçirmektedir. Geleneksel diplomasi önceki dönemde yalnızca ülkele-
rin, devletlerin resmi aktörleri, temsilcileri arasında yapılan çoğunlukla gizli 
yürütülen bir etkinlik olarak tanımlanmıştır. Geleneksel olarak diplomasinin 
devletlere şu yollarla hizmet ettiği belirtilmiştir: Ülkelerarası iletişim kanalı 
vazifesi, diplomatik temsil görevi, müzakere etkinlikleri ve ülkeler hakkında 
bilgi sağlama. Diplomasi anlaşmazlık ve çatışmaların çözüme ulaştırmasında 
iki yöntemden biri olarak gösterilmiştir. Bu yöntemlerden biri savaş olarak 
belirtilirken diğer ise diplomasi olarak ifade edilmiştir. Ülkelerin dış politika 
ve uluslararası ilişkilerindeki bir dizi değişikliğin (küreselleşme, iç ve dış poli-
tikanın birleşmesi, uluslararası aktörlerin sayısının artması, kamuoyunun artan 
önemi, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi, vb.) meydana gelmesi dış 
politika ve diplomasi alanını hükümetlerin ilişkileri ile tanımlanan bir etkinlik 
alanı olmaktan çıkararak çok sayıda aktörün dahil olduğu bir etkileşim alanına 
dönüştürmüştür. Klasik diplomasi devletler ve bürokratları arasında yürütülen 

19 Nye, “Hard, Soft, and Smart Power”
20 J.S. Nye, ve  R.L. Armitage, “CSIS Commission on Smart Power. A smarter, more secure 

America,” Center for Strategic and International Studies. (Washington: 2007)  erişim 13 
Temmuz 2020. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs public/legacy_files/files/
media/csis/pubs/071106_csissmartpowerreport.pdf
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müzakereleri ifade ederken modern diplomasi devletler ve diğer aktörler ara-
sındaki ilişkilerin yönetimi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan 
bu çok aktörlü ve gündemli etkileşim biçimi kamu diplomasisi olarak ifade 
edilirken bu faaliyetlerin günümüz diplomasi olgusunun % 90’nını kapsadığı 
belirtilmiştir.21 

Kamu diplomasisi, hükümetlerin yabancı kamular nezdinde yürüttükle-
ri; ülkelerinin fikirleri, idealleri, kurumları, kültürleri ve politikaları üzerin-
de anlayış oluşturmaya çalıştıkları iletişim süreçleri olarak tanımlanmıştır.22 
Kamu diplomasinin bileşenleri olarak dinleme, savunma, kültürel diplomasi, 
değişim programları, uluslararası yayıncılık ve psikolojik operasyonlar ola-
rak sıralanmıştır.23 Örneğin kültürel diplomasi kapsamına giren alanlar sanat, 
bilim, eğitim, müzik, sinema, spor, kongre, burs, değişim programları, gastro-
nomi,  insani yardım, vb. olarak sıralanmaktadır. Kültürel diplomasi yabancı 
kamuların anlayışını ve sempatisini kazanmak için duygusal bağlar kurmayı 
amaçlayan akılları ve kalpleri kazanmaya yönelik uzun dönemli faaliyetler 
olarak tanımlanmıştır. Dijital dönüşümle beraber bilgiyi yönetmek en önem-
li güvenlik unsuru haline gelmiştir.  Kamu diplomasisi de herkesi kapsayan 
bir iletişim yönetimine dönüşmüştür. Kamu diplomasisi anlayışıyla birlikle 
artık güç işbirliği, iletişim ve ilişki kurma becerisi olarak tanımlanmaktadır. 
Kamu diplomasisi 1960’lı yıllarda ortaya çıkmakla birlikte günümüzde niteli-
ği, uygulanışı ve hedefleri oldukça değişmiştir. Yeni kamu diplomasisi devlet 
ve sivil toplum ortaklığında barış ortamında yürütülen, diğer ülkelerin halk-
larını hedef alan, amacı ilişki ve bağlantı kurmak olan, iki yönlü iletişime ve 
diyaloğa dayanan değerler, kültür ve politikalar üzerinde anlayış oluşturmaya 
yarayan iletişim süreçleri olarak tanımlanmaktadır.24 Ülkeler kamu diplomasisi 
faaliyetleri aracılığıyla uluslararası arenada diğer ülkelerin toplumlarını bilgi-
lendirmeyi, etkilemeyi ve ülke ve politikaları için anlayış ve uygun ortamlar 
sağlamayı amaçlamaktadır.

21 B. Signitzer, ve C. Wamser. “Public Diplomacy: A Specific Govermental Public Relation 
Function,” içinde Public Relations Theory II, ed. H. Botan & Vincent Hazleton, (Lawrence 
Erlbaum Associates, 2006).

22 H. N Tuch, Communicating with the world: U.S. public diplomacy overseas. (St. Martin’s 
Press Inc, 1990).

23 N. J. Cull,  Public Diplomacy: Lessons from the Past, (Los Angeles: Figueroa Press, 2009).
24 G. Szondi, “Central and Eastern European Public Diplomacy,” içinde Handbook of Public 

Diplomacy, ed. Nancy Snow and Philip M. Taylor, (Routledge, 2009).



128 Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm

Kamu diplomasisiyle değişim geçirmeye başlayan diplomasi, dijital dö-
nüşümle birlikte yerini dijital diplomasiye bırakmaya başlamıştır. 21. Yüzyıl 
kamu diplomasisinin teknik ve araç çevresi ağırlıklı olarak uydu, internet, mo-
bil telefonlar ve gerçek zamanlı haberlerden oluşmaktadır.25 Dünyada internet 
ve bilgisayar temelli dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla bu unsurla-
rın diplomasi alanına da etkileri artmaktadır. Günümüzde 8 milyar olan dünya 
nüfusunun 4.5 milyarı internete erişebilirken, 3.8 milyarı aktif sosyal medya 
kullanıcısı durumundadır.26 Diplomatik aktivitelerde en çok kullanılan sosyal 
medya araçları twitter,  facebook, instagram, google plus, youtube, web sayfa-
ları, snapchat, bloglar, whatsapp, vb. olarak sıralanmaktadır. Dijital diplomasi 
yumuşak gücün ve kamu diplomasisinin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak 
görülmektedir. Yumuşak gücün ve kamu diplomasisinin kapasitesini ve etkisi-
ni artırmaktadır. Sanal diplomasi, twiplomacy, cyber diplomacy, e-diplomacy 
olarak da anılan dijital diplomasi dijital teknolojilerin diplomasi alanındaki 
etkisinin en önemli göstergesidir. Diplomatik amaçlara ulaşmada internet ve 
yeni iletişim teknolojilerinin kullanılmasını ifade eden kavram, dış politika 
sorunlarını internet yoluyla çözme yöntemi olarak da tanımlanmaktadır.  Di-
jital diplomasi siyasal ve sivil aktörler için dijital gündem oluşturma, faaliyet 
genişletme ve iletişim kanalı oluşturma rolü oynamaktadır. Dijital diplomasi 
bir değişim yönetimi aracı olarak görülmekte, dijital devrimle beraber gelen 
politik ve diplomatik dönüşümleri kapsamaktadır. Dijital diplomasinin güven-
lik, politik dönüşümler ve etkiler açısından daha fazla araca ve daha etkin yön-
temlere sahip olduğu belirtilmiştir. Dijitalleşme uluslararası toplumda kimlik-
lerin ön plana çıkmasını ve belirginleşmesini sağlamıştır. Her kimliğin kendini 
göstermesi, sesini duyurması ve zamanla bir aktöre dönüşmesi mümkün hale 
gelmiştir.27

Yeni kamu diplomasisinin özelliği bir taraftan yer ve ulus markalaması 
gibi pazarlama kaynaklı terminolojiden diğer taraftan ise iletişim ağı teori-
sinden oluşan kavramlardan faydalanması olarak belirtilmektedir. Bu nedenle 
saygınlık ve uluslararası algı yönetimi olarak tanımlanmaya başlayan kamu 
diplomasisi yumuşak güç ve markalaşma konularıyla ilişkili hale gelmekte-

25 Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past.
26 Dijilopedi, erişim 17 Ekim, 2020, dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-

mobil-kullanim-istatistikleri
27 C. Bjola, ve M. Holmes, Digital Diplomacy: Theory and Practice, (New York: Routledge, 

2015).

http://www.dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri
http://www.dijilopedi.com/2020-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri
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dir.28 Ulus markası uluslararası toplumun zihninde oluşan ve bir ulusa dair 
algılamaların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşen ekonomide kar 
amacı güden şirketlere benzer şekilde ülkeler de birçok alanda rekabet içine 
girmiş, kendilerini, politikalarını, markalarını, şehirlerini, turizm olanaklarını 
bir şirket gibi pazarlamak zorunda kalmışlardır. Bir şirket ya da bir ürünün 
iyi bir marka imajına sahip olmasının önemi gibi bir ülkenin de uluslararası 
alanda iyi bir itibara sahip olmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Marka hali-
ne gelemeyen, iyi bir imaja sahip olmayan ülkelerin, devletlerin ekonomik ve 
politik alanlarda dikkat çekmede ve politikalarını uygulamada zorlandıkları 
belirtilmiş, imaj ve itibarın devletlerin stratejik değerinin önemli birer parçası 
hali geldiğini vurgulamıştır. Marka yönetimi ticari sektörlerde strateji geliştir-
me ve zenginlik yaratmada en güçlü araçlardan biri olarak kendini ispat etmiş, 
bunun ulus markalama alanına uygulanmasının yani ulus markalamanın da 
ülkelerin, şehirlerin, bölgelerin rekabet edebilirliğine muazzam ve geniş kap-
samlı etkileri olacağını belirtmiştir. Ulus markalamanın amaçları ulusal kimli-
ğin güçlendirilmesi, rekabetçi bir kimlik yaratılması, yeni algıların yaratılması, 
yanlış algıların düzeltilmesi, ürün ve hizmetlerin değersiz algılarının önüne 
geçilmesi, turist ve yatırımcıların çekilmesi, medyanın ilgisinin çekilmesi vb. 
olarak sıralanmaktadır.29

Sonuç

Diplomasi tüm yönleriyle değişim ve dönüşüm geçirmeye devam etmek-
tedir. Sadece sert güç ya da yumuşak güç değil her iki gücün kapasitesinin 
geliştirilmesi ve ülkelerin politik ve ekonomik amaçlarına entegre biçimde 
akıllı güç olarak kullanılmaları önem taşımaktadır. Kamu diplomasisi, ülkele-
rin uluslararası iletişimlerinin yönetimi olarak uluslararası ilişkilerinin ve dış 
politikalarının önemli bir parçası ve tamamlayıcısı olarak değerlendirilmek-
tedir. Ülkelerin uluslararası politik ve ekonomik alanda etkinlik kazanmaları 
için rekabetçi bir ulus kimliği (markası) yaratmaları gerekmektedir. Bu hem 
ulus kimliği unsurlarını değer ve strateji temelli oluşturmalarını hem de ulus 
algılarını yönetmelerini sağlayacaktır. Yumuşak güç ve kamu diplomasisi ulus 
markasının yaratılmasında uygun ortamlar, zengin olanaklar ve etkileşim fır-
satları yaratmaktadır. Bu süreçlerde başarının yolu ise kurumlar ve ülkeler için 
yukarıda bahsedilen dijital dönüşümün gereklerini yerine getirmek ve yetenek-
leri geliştirmekten geçmektedir. 

28 Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past.
29 S. Anholt, Competitive identity the new brand management for nations. Cities and regions, 

(New York: Palgrave Macmillan, 2007).
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