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1. Giriş

KD ile güvenliğin sağlanacağı tezinin kuramsal bağlamı, küreselleşen 
dünyanın birbirine daha bağımlı hale geldiği varsayımına dayanmaktadır. Kü-
reselleşen dünyada bağımlılık ilişkilerinin artması ve güçlenmesi doğal olarak 
beraberinde güvenliğin de karşılıklı ve küresel işbirliği ile sağlanmasını gerek-
tirmektedir. Bu noktada kamu diplomasisi bu karşılıklı bağımlılık dünyasında 
bireyler, toplumlar ve devletlerarasında temelde karşılıklı anlayışın geliştiril-
mesine dayanan politika olarak devreye girmektedir. Kamu diplomasisiyle 
sorunlar, sert güvenlik’e dönüşüp tehdit haline gelmeden daha yumuşak gü-
venlik sorunuyken çözülmesine yönelik politikadır. Bu anlamda araştırmada 
kamu diplomasisinin problem-çözücü işlevi öne çıkarılmıştır. Diğer taraftan 
ontolojik olarak bu araştırma, küresel siyasetin fikirler mücadelesi olduğu 
varsayımından hareket etmektedir. Kamu diplomasisi de bu fikirsel mücadele 
ortamında sorunları çözmenin en optimal yöntemlerinden biri olarak sunul-
muştur.  Enformasyon savaşında kamu diplomasisinin enformasyon program 
ve yöntemlerinin diplomasi alanında kullanılmasının 21. yüzyıl sorunlarıyla 
mücadele yöntemi olduğu ileri sürülmüştür.

Soğuk Savaş sonrasının ilk on yılında -1990’larda- uluslararası politikaya 
kısa bir süreliğine iyimser hava hâkim olmuştu. Bilgi ve iletişim alanındaki 
teknolojik gelişmelerin de etkisiyle 1990’lı yıllara bilgi çağı ve iletişim çağı 
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denilmeye başlanmıştı1. Ancak Balkanlarda ortaya çıkan etnik ve dini çatışma-
lar bu iyimser havayı bozmakla kalmamış 1993 yılında Harvard Üniversitesin-
den Samuel Huntington’un ‘medeniyetler çatışması’ makalesiyle2 Soğuk Sa-
vaş sonrası çatışmaların temel dinamiğinin kültürler arası çatışma olacağı tezi 
ileri sürülmüştü. 11 Eylül 2001 yılındaki El-Kaide terör örgütünün ABD’ye 
yönelik terör saldırıları ile de küresel siyasette terör olgusu bütün dünyanın 
gündemi olmuştur. Hatta artık terör çağından bahsedilmeye başlanmıştır. Do-
layısıyla 21. yüzyılda terör ve terörizmin küresel siyasetin gündemi haline gel-
mesi ve bir terör çağının yükselmesi beraberinde fikirsel mücadele dönemini 
de başlatmıştır. 

21. yüzyıl küresel siyaseti, terör olgusuyla bağlantılı olarak paradigmatik 
dönüşüm geçirmekte ve bu bağlamda Clausewitz’in “savaş, siyasetin başka 
araçlarla sürdürülmesidir” yönündeki ünlü sözü3, günümüzde ‘terör, siyasetin 
başka araçlarla sürdürülmesidir’ yönünde dönüşmekte. Artık devletlerin dış 
politika çıkar ve hedeflerini klasik yöntemlerle değil, terör örgütleri üzerin-
den gerçekleştirme politikasına yöneldiği yeni bir uluslararası ilişkiler söz ko-
nusu. Örneğin ABD, ‘Arap Bahar’ından sonra Ortadoğu politikasını örgütler 
üzerinden yürütme stratejisine yönelmiş ve bu çerçevede Suriye’de İŞİD terör 
örgütüne karşı başka bir terör örgütü olan PYD’yi açıktan desteklemekten ka-
çınmamıştır4. İşte bu yeni durum devletlerarası ilişkileri daha karmaşık hale 
getirmiş ve haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “ABD’ye ses-
lenerek senin müttefikin ben miyim yoksa PYD mi” diye sorması işte aslında 
bu değişen yeni durumun bir tezahürüdür.

 Bunun da ötesinde günümüz küresel siyasetinde terör örgütleri artık aleni 
biçimde devletlerin dış politikalarında yeni bir araç haline gelmiştir. Oysa dış 
politikanın klasik araçları olarak başta diplomasi olmak üzere müzakere, tica-
ret, ekonomik yaptırımlar, dış yardımlar, istihbarat, propaganda ve savaş gibi 
unsurların yanına 21. yüzyılda dış politikaya yeni araç ve mekanizmalar ek-
lemlenmeye başlamış. Bunların başında kamu diplomasisi gelmektedir. Kamu 
diplomasisi, özellikle fikirsel mücadele çağında anlatılarla ve propaganda ile 
mücadelenin en kritik aracı ve politikası olarak önemini artırmaktadır.

1 Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, I-III Cilt, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, 2006.

2 Samuel Huntington, “The Clash of Civilization”, Foreign Affairs, Summer 1993, ss. 22-49.
3 Carl von Clausewitz, On War, Edited and Translated Michael Howard and Peter Paret, 

Princeton University Press, 1976, s.87.
4 Can Acun ve Bünyamin Keskin, PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi,  SETA Rapor 66, 

2016, s.12. https://setav.org/assets/uploads/2016/12/20160222181213_pkknin-kuzey-suriye-
orgutlenmesi-pyd-ypg-pdf.pdf (Erişim tarihi: 12.05.2017).
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2. Kamu Diplomasisi ve Güvenlik

Kamu diplomasisi, bir ülkenin fikirleri, değerleri, yaşam tarzı, kültürü, 
sanatı, tarihi, kurumları ve dış politikasını diğer ülkelerin halklarına anlatarak 
onların sempatisini kazanmaya yönelik yeni diplomasi yöntemidir5. Dolayısıy-
la kamu diplomasisinin temel hedef kitleri, halklar ve bireylerdir. Aynı zaman-
da kamu diplomasisi, fikirlere, düşüncelere ve tutumlara yönelik bir politika-
dır. Bu bağlamda kamu diplomasisi halk-birey temelli fikirsel/düşünsel odaklı 
bir diplomasi yöntemi ve politikadır. Devletler, kamu diplomasisiyle birey ve 
toplumların düşünce ve tutumlarını kendi politikaları lehinde değiştirmeye yö-
nelik uyguladıkları politikadır. Bunun için kamu diplomasisinin enformasyon 
programları, algı yönetimi, imaj yönetimi ve stratejik iletişim yöntemi uygu-
lanmaktadır6. Ayrıca kamu diplomasisiyle kültürler arası etkileşim programları 
olarak değişim programları, burs programları ve kültürel etkinlikler gibi faali-
yet ve yöntemler uygulanmaktadır. Böylece kamu diplomasisinin bu program 
ve yöntemleriyle farklı toplumlar ve kültürler arasında karşılıklı anlayış ve 
olumlu algının inşa edilmesi amaçlanmaktadır. 

Diğer taraftan kamu diplomasisi, yumuşak güç politikaları olarak insani 
yardımlar, kalkınma yardımları, okul ve hastane yapımı gibi barış yatırımları 
programlarını da uygulamaktadır7. Böylece bu yardım programları ile barışçıl 
toplumların oluşması hedeflenmektedir. Yardıma muhtaç ülkelerin ihtiyaçla-
rı giderilerek o toplumlarda işsizlik ve yoksulluktan dolayı istikrarsızlık, iş 
savaş, terör ve terörizm ideolojisinin ortaya çıkmasının engellenmesi amaç-
lanmaktadır. Dolayısıyla kamu diplomasisi temelde barış ortamını inşa ede-
rek sorunlar daha ortaya çıkmadan onlarla mücadele politikası olmaktadır. 
Bu bağlamda kamu diplomasisi güvenlik inşa eden bir politika ve yöntemler 
içermektedir. Bu anlamda kamu diplomasisi, güvenliği sorunların kökenine 
yönelik uyguladığı politikalarla çözme anlayışıdır. Kamu diplomasisi özellik-
le sorunlar, sert güvenlik (hard security) konusu haline gelmeden daha henüz 
yumuşak güvenlik (soft security) sorunuyken onlarla mücadele yöntemi olarak 
ön plana çıkmaktadır.

5 Muharrem Ekşi, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, 
Temmuz 2014, s. 81.

6 Ibid. s. 94.
7 B. Senem Çevik, Uluslararası Halkla İlişkilerde İnsani Yardımlar: Kamu Diplomasisi 

Boyutu, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yayınları, 2015, s. 18.
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2.1. Yumuşak Güvenlik

Yumuşak güvenlik kavramı, devletlerin ulusal sınırları dışından kaynak-
lanan sert güvenlik yani askeri tehditler haricinde olan sorunlar olarak tanım-
lanmaktadır8. Dolayısıyla askeri önlemleri gerektirmeyen sorunlar yumuşak 
güvenlik olarak ifade edilmektedir. Yumuşak güvenlik düşüncesi, Soğuk Savaş 
sonrası 1990’larda ortaya çıkmıştır9. Bunda Soğuk Savaş sonrası uluslararası 
sistemin dönüşmesi ve küresel siyasete yeni aktör ve gündem konularının ek-
lenmesi etkili olmuştur. Öncelikle realist paradigmanın hâkim olduğu Soğuk 
Savaş uluslararası sisteminde sadece yüksek politika (high politics) konula-
rının yani askeri-sert güvenlik konularının gündem olduğu dönemde alçak 
politika (low politics) konuları kenara itilmişti. Bu bağlamda Soğuk Savaş 
döneminde askeri-güvenlik konuları haricindeki yumuşak güvenlik sorunları 
önemsizleştirilmişti10. Aslında önemsizleştirilen yumuşak güvenlik konuları-
nın daha sonra terör gibi sert güvenlik ve askeri tedbirleri gerektiren tehditlere 
dönüştüğü ihmal edilmişti11. 

Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde alçak politika konularının da küre-
sel siyasetin gündemi olması gerektiği anlayışının yaygınlaşmasıyla yumuşak 
güvenlik ön plana çıkmaya başlamıştır12. Bunda bir yandan neoliberal yakla-
şımlar öte yandan STK’lar gibi devlet-dışı aktörlerin küresel siyasette etkisi 
ve rollerinin artması etkili olmuştur. Böylece küresel siyasette sivil güvenlik 
inşası ve yumuşak güce dayalı güvenlik anlayışı gelişmeye başlamıştır. Buna 
bağlı olarak olarak Soğuk Savaş sonrası dönemde enerji güvenliği, çevre gü-
venliği, gıda güvenliği, göç, mülteci, uyuşturucu, kaçakçılık, açlık-yoksulluk, 
insan hakları, güvensizlik ortamı/hissi, insani güvenlik, organize suç, iklim 
değişikliği, küresel ısınma, kuzey-güney gelir uçurumu, salgın hastalıklar ve 
AIDS gibi yumuşak güvenlik konuları uluslararası politikanın gündemi olma-
ya başlamıştır. 

8 Uğur Ziyal, “Re-conceptualızatıon of Soft Security and Turkey’s Civilian Contributions to 
International Security”, Turkish Policy Quarterly, Summer 2004, ss. 1-9, s. 3.

9 Julian Lindley-French, “The Revolution in Security Affairs: Hard and Soft Security Dynamics 
in the 21st Century”, Journal European Security, Volume 13, 2004 - Issue 1-2, ss. 1-15, 2.

10 Anne Aldis  & Graeme Herd, “Managing Soft Security Threats: Current Progress and Future 
Prospects”, Journal European Security, Volume 13, 2004 - Issue 1-2, ss.169-186, s.170.

11 Fotios Moustakis, “Soft Security Threats in the New Europe: The Case of the Balkan 
Region”, Journal European Security,  Volume 13, 2004 - Issue 1-2, ss. 139-156, s. 140.

12 Niklas Swanström, “Traditional and Non-Traditional Security Threats in Central Asia: 
Connecting the New and the Old”, China and Eurasia Forum Quarterly, Volume 8, No. 2 
(2010) ss. 35-51, s.35.
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Bununla birlikte her ne kadar kavramsal olarak ayrım yapılsa da ilişkisel 
olarak sert güvenlik ile yumuşak güvenlik arasında kesin bir ayrım yapmak 
pek mümkün değildir. Zira bir yumuşak güvenlik konusu sert güvenlik un-
suru olabilmektedir. Örneğin göç ve mülteciler sorunu çok kolay bir şekilde 
yumuşak güvenlikten sert güvenlik tehdidi halini alabilmektedir.  Çünkü diğer 
ülkelere göç eden ve mülteci olarak sığınan kişilerin terörist olması, yumuşak 
güvenliğin ihmal edilmemesi ve önemsizleştirilmemesi gerektiğini ortaya koy-
duğu gibi aynı zamanda sert güvenlik ile yumuşak güvenlik arasında da kesin 
bir ayrım yayılmaması gerektiğine işaret etmektedir. Bu nedenle aynen akıllı 
güç kavramında olduğu gibi sert güvenlik ile yumuşak güvenliğin birlikte de-
ğerlendirilmesini içeren akıllı güvenlik yaklaşımının önemi anlaşılmaktadır13. 

Diğer taraftan yumuşak güvenlik, sorunların henüz sert güvenlik haline 
dönüşmeden ele alınması anlayışıdır. Zira küresel siyasette devletlerin yumu-
şak güvenlik konularının sert güvenlik tehdidine dönüşmesini bekleme lüksleri 
söz konusu değildir. Bunun için önceden harekete geçmek gerekmektedir ki, 
bu anlamda yumuşak güvenlik anlayışı sorunlara yönelik bir ön alma anlayı-
şını gündeme getirmektedir. Bu noktada kamu diplomasisi de sorunların kö-
kenleriyle mücadele politikası olarak yumuşak güvenlik anlayışından hareket 
etmektedir. 

2.2. Güvenlik Sorunlarıyla Mücadele Yöntemi Olarak Kamu Diplo-
masisi 

Kamu diplomasisi, güvenlik sorunlarının yumuşak araç, yöntem ve prog-
ramlarla çözme politikasıdır. Kamu diplomasisi uluslararası sistemde ve top-
lumlararası-bireylerarası ilişkilerde barış ve işbirliğini üretecek ve destekleye-
cek norm, değer ve anlayışların geliştirilmesine yönelik politikaları içermek-
tedir. Zaten temelde kamu diplomasisi halklar arası ve devletlerarası karşılıklı 
anlayış inşa edilmesinin bir politikasıdır. Bu anlamda kamu diplomasisi, yu-
muşak güvenlik sorunlarını çözmenin anahtarı olarak öne çıkmaktadır.

Kamu diplomasisi sorunları klasik askeri araçlarla değil, yumuşak araç-
larla çözmeyi vaat etmektedir. Şöyle ki, kamu diplomasisi bireyler ve toplum-
lar arası değişim programlarıyla karşılıklı anlayış ve barış inşa edici rol oyna-
maktadır. Özellikle birbirine dost genç nesillerin inşa edilmesinde kamu dip-

13  Ernest J. Wilson, “Hard Power, Soft Power, Smart Power”, The ANNALS of the American 
Academy of Political and social Science, Vol. 616, 2008, ss. 110-124, s. 111.
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lomasisinin rolü büyüktür. Örneğin uzun bir tarih boyunca birbiriyle savaşan 
Almanya ve Fransa arasında ikinci dünya savaşından sonra başlatılan liseler 
arası değişim programı, bugün her iki ülkenin savaşma ihtimalini dahi unuttur-
muştur. Bu anlamda kamu diplomasisinin toplumlararası düşmanlık algılarının 
ortadan kaldırılmasına yönelik bir politika olduğu iddia edilebilir. 

Temelde kamu diplomasisinin sorunların askeri tedbirleri gerektiren bir 
duruma gelmeden önceden onların kökenleriyle mücadele yöntemi olduğu ile-
ri sürülebilir. Dolayısıyla kamu diplomasisi, sorunlar sert güvenlik’e dönüşme-
den yumuşak güvenlik durumundayken ön alıcı biçimde sorunları çözme poli-
tikasıdır. Bunun için kamu diplomasisi, yumuşak güvenlik sorunlarını STK’lar 
gibi sivil aktörlerle işbirliği içerisinde çözme yöntemini uygulamaktadır. Bu 
çerçevede kamu diplomasisi, sorunun kökenine yönelik birey ve sivil toplum 
temelli bir politikadır. Bu bağlamda günümüzün en önemli güvenlik sorunu 
olan terörizmin de kökenlerine yönelik bir çözüm politikası ve yöntemi olarak 
kamu diplomasisi ileri sürülebilir. Zira terörizm sadece askeri araçlarla çözü-
lemeyecek bir sorun olduğu için terörizmle mücadele yöntemlerine yumuşak 
güç anlayışı çerçevesinde kamu diplomasisi de eklenmelidir.

2.3. Terörizmle Mücadele Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi

21. yüzyıl küresel siyaseti özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonra-
sında terörizm ekseni etrafında gelişmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak ulus-
lararası sistemde bir terör çağı olgusu da oluşmaya başlamıştır14. Terörizmin 
küresel düzeyde yaygınlaşması ise küresel siyaseti fikirsel mücadele odaklı 
dönüştürmeye başlamıştır. Terörizmin aşırıcılık ideoloji ve anlatılarıyla mü-
cadele yöntemi olarak kamu diplomasisinin önemi anlaşılmaya başlanmıştır. 
Nitekim ABD, 11 Eylül sonrası terörizme karşı hem sert güvenlik hem de yu-
muşak güvenlik yani akıllı güvenlik çerçevesinde bir strateji belirlemiştir15. 
Buna göre ABD, bir yandan teröristlerle askeri araçlarla mücadele ederken 
öte yandan terör örgütlerinin aşırıcılık anlatı ve ideolojileriyle mücadele için 
kamu diplomasisini devreye sokmuştur. İşte bu nedenle, 21. yüzyıl küresel si-
yasetinin fikirsel mücadele alanında devletler, terörizmin düşünsel altyapısıyla 
mücadele yöntemi olarak kamu diplomasisi silahını seçmeye başlamışlardır. 

14 Adrian Guelke, The Age of Terrorrism and the International Political System, I.B.Tauris, 
London, New York, 1998.

15 John G. Ikenberry, “American Grand Strategy in the Age of Terror”, Survival, Volume 43, 
No.4, Winter 2001, ss. 19-34, s.19.
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Özellikle terörizm ve terör örgütlerinin propagandalarına karşı kamu dip-
lomasisi karşı bir yöntem olarak öne çıkmaya başlamıştır. Çünkü terör örgüt-
leri şiddet eylemleriyle aşırıcı anlatı ve ideolojilerine kamuoyu desteği ararken 
buna karşı kamu diplomasisi, yumuşak araç ve yöntemlerle kamuoylarının 
desteğini alma politikası olarak önemi artmaktadır. Zira kamu diplomasisi 
ismiyle müsemma kamuoyuna yönelik bir diplomasi yöntemidir. Dolayısıyla 
kamu diplomasisi, kamuoylarını kazanma sanatı olarak devletlerin terör ör-
gütlerinin kamuoylarını etkilemesine karşı bir silah olarak önem kazanmaya 
başlamıştır.  Nitekim kamu diplomasisinin devletlerin dış politika amaç ve çı-
karlarını gerçekleştirmede yeni bir diplomatik araç ve yöntem olarak 21. yüz-
yıl küresel siyasetinde önemi artmaya başlamıştır16. Özellikle 11 Eylül terör 
saldırıları sonrasında ABD dış politikasında kamu diplomasisi tekrar günde-
me gelmiş ve ABD’nin küresel terörizme karşı savaş stratejisinin belkemiğini 
oluşturmuştur17. Terörizmle mücadelenin askeri-güvenlik boyutunun yanına 
enformasyonel mücadele de eklenmiştir. Bunda günümüz küresel siyasetinde 
enformasyonel ve fikirsel mücadelenin ön plana çıkması etkili olmuştur. Terö-
rizmle mücadele açısından bunun anlamı, mücadelenin enformasyon savaşı ve 
fikirsel çatışmaya dönüşmesidir.

Küresel siyasette enformasyon savaşlarının öne çıkması beraberinde en-
formasyona dayalı yeni bir tür diplomasi yöntemi olan kamu diplomasisinin 
de kritik önemini artırmıştır. Dolayısıyla terörizmle mücadelenin merkezine 
kamu diplomasisini koymak gerekiyor. Bu aynı zamanda terörizmle mücade-
le stratejisinde bir paradigma değişimini de yansıtmaktadır. Çünkü geleneksel 
terörizmle mücadele yöntemi olan askeri-güvenlik perspektifi kamu diploma-
sisinin eklenmesiyle aşılmış olmaktadır. Böylece terörizmle mücadele, askeri 
mücadele olmanın yanında aynı zamanda ideolojik mücadele de olmaktadır.

 Bu bağlamda kamu diplomasisi temelde ülkelerin politika hedeflerini ka-
muoylarının desteğini alarak gerçekleştirmesi olarak terörizmle mücadelede 
de etkin bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle terör eylemleriy-
le verilen mesajlara ve terörizmin ideolojilerine karşı devletlerin kamu dip-
lomasisi yöntemini kullanarak mücadele stratejisini benimsemesi, terörizmle 
mücadelede daha etkin olunmasını sağladığı düşünülebilir. Çünkü terörizmle 

16 Mihai-Marcel Neag, “Promoting Security Through Public Diplomacy”, Military Art and 
Science, Revista Academiei Fortelor Terestre, Nr. 2 (74), 2014, ss. 160-167, s.164.

17 Martha E. Wadsworth vd., “Coping with Terrorism: Age and Gender Differences in Effortful 
and Involuntary Responses to September 11th”, Journal of Applied Developmental Science, 
Volume 8, Issue 3, 2004, ss. 143-157, s. 144.
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mücadelede hem kendi kamuoyu hem de uluslararası kamuoyunun desteğinin 
alınması yöntemi, kamu diplomasisidir.

 Terörizmin küresel bir olgu olduğundan hareketle terörizmle mücade-
lenin de küresel çapta yürütülmesi gerektiği ortaya çıktığına göre devletlerin 
terörizmle mücadelede küresel destek için uluslararası toplumun desteğini ka-
zanmasının da kritik önemi ortaya çıkmaktadır. O halde devletler, kamu diplo-
masisi yöntemlerini kullanarak terörizmle mücadelede arkalarına uluslararası 
kamuoyunun desteğini almakla terör örgütlerinin meşruiyet ve ideolojilerini 
yitirmeleri de mümkün olabilir. Zira terör örgütleri askeri araçlarla yenilebilir 
ancak terörizm, ideolojik savaşla bitirilebilir.

 İşte terörizmle mücadele, enformasyonel anlamda aslında ideolojik sa-
vaş halidir. Buna karşı devletlerin kamu diplomasisi yöntemleri olarak başta 
iletişim stratejisi ve enformasyon programları geliştirerek mücadele yöntemini 
uygulaması şart. Böylece terörizmin ideolojisiyle ve mesajlarıyla mücadele 
edilebilir. Bunun sonucunda ise terör örgütlerine olan aidiyet bağı zayıflatıla-
rak terör örgütlerinin insan kaynaklarını yitirmesi başarılabilir.

 Kamu diplomasisi ile devletlerin terör örgütlerine karşı uluslararası top-
lum ve kamuoyunun desteğini alarak bir yandan terör örgütlerinin izole edil-
mesi sağlanmakta öte yandan devletlerden aldıkları desteğin kamuoyu bas-
kısıyla sona erdirilmesi mümkün olabilmektedir. Çünkü bu şekilde kamuoyu 
baskısının oluşması, devlet yönetimlerini terör örgütlerine destek vermekten 
alıkoyacaktır.

 Bu bağlamda öncelikle Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde uluslara-
rası kamuoyunun desteğini kazanmaya yönelik girişimlerde bulunması elzem-
dir. Bunun için ilk olarak Türkiye’nin terörle mücadelesini dünyaya anlatması 
gerekmektedir. Türkiye’nin aynen ABD’nin 11 Eylül’de olduğu gibi terör ör-
gütlerinin saldırısı altında olduğunu uluslararası topluma anlatması gerekiyor. 
Ayrıca Paris saldırısı sonrasında olduğu gibi teröre karşı diğer devletlerin de 
desteğinin alınarak ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi, küresel bir tehdit olan 
teröre karşı devletlerarası birliği sağlayacak bir yaklaşımdır. Böylece teröre 
karşı devletlerin kınama mesajlarının ötesinde ortak tutum ve politikaların 
gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği mekanizmalarını devreye sokacak kamu 
diplomasisinin yürütülmesi öncelik kazanmaktadır.

Bunun için uluslararası kamuoyuna Türkiye’nin mücadele ettiği İŞİD 
ve PKK/YPG terör örgütünü anlatan enformasyon programları hazırlanmalı, 
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farklı dillerde kısa metrajlı terör örgütünü anlatan video ve filmlerin çekilmesi 
gibi kamu diplomasisi yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Öncelik-
le bu tür filmlerin kamu-özel sektör işbirliği ile hazırlanması gerekmektedir. 
Ayrıca filmlerin ilgili kamuoylarına göre hazırlanabileceği gibi aynı zamanda 
uluslararası kamuoyu ve topluma yönelik genel nitelikte de hazırlanabilir. Di-
ğer taraftan sosyal medyada terör örgütlerinin hikâyelerinin hazırlanması ve 
sistematik şekilde enformasyon programı olarak uygulanması gerekmektedir. 
Böylece terör örgütlerinin propagandalarına karşı kamu diplomasisi yöntemiy-
le mücadelenin yürütülmesi mümkün olabilir.

 Özellikle kamu diplomasisi yöntemlerinden stratejik iletişim yöntemi 
kullanılarak verilecek mesajların oluşturulması, yapılandırılması ve mesajlar-
da sürekli tekrar eden sarih anahtar kavram ve sözcüklerin seçilmesi işlemleri 
terörle mücadelede kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda başta karar alıcılar 
ve siyasetçiler olmak üzere medya, gazeteciler, düşünce kuruluşları, kanaat ön-
derleri ve yorumcuların terörizmle mücadeledeki mesajlarının koordinasyonu 
sağlanarak teröre karşı birlik oluşması mümkün olabilir.

 Ayrıca uluslararası bilgilendirme ve enformasyon programlarıyla İŞİD 
terör örgütünün İslam ile alakası olmadığına tersine İslam ve Müslümanlara en 
büyük zarar veren bir terör örgütü olarak lanse edilmesine yönelik anlatıların 
hazırlanması önemlidir. Bu anlatıların kısa videolar ile medyada sunulması, 
terör örgütlerinin toplumda kendisine sempatizan kazanmasının önüne geçil-
mesinde etkili bir yöntemdir.

 Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı’na büyük görev düşmektedir. Di-
yanet’in İŞİD terör örgütünün İslami görüşlerini çürütmesi ve antitezler ürete-
rek İŞİD’in İslam’ı nasıl kullandığını dünya kamuoyuna açıklayan ve raporlar 
sunan bir pozisyona gelmesi önemlidir. Bunun için Diyanet içinde think tank 
tarzı çalışacak bir yapılanmanın gereği ortaya çıkmaktadır.

 Aynı şekilde Türkiye’nin mücadele ettiği PKK terör örgütüne karşı ka-
mu-özel sektör işbirliğinde Türkiye’de Kürtlerin yaşamı ve hakları üzerine 
tanıtım filmlerinin hazırlanması suretiyle PKK’nın ideolojisi ve meşruiyetine 
karşı da yeni bir mücadele yöntemi gerekmektedir. Böylece kamu diplomasisi 
sayesinde PKK’nın özgürlük savaşçısı anlatısına karşı terör örgütü anlatısının 
kamuoylarında inşa edilmesi, terörizmle mücadelede enformasyon savaşının 
kazanılmasını sağlar. Zira terörizmle savaş aynı zamanda enformasyon sava-
şıdır.
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 Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesine kamu diplomasisi strateji-
sinin eklenmesiyle yeni mücadele yöntemlerinin devreye sokulması mümkün 
olacak. Şöyle ki, İŞİD ve PKK terör örgütünün Türkiye demokrasisine bir teh-
dit unsuru olduğunun lanse edildiği bilgilendirme, tanıtım, tartışma, kongre ve 
çalıştay gibi programlar geliştirilerek kamuoylarının desteğinin kazanılması 
mümkün olabilir. Ayrıca terör örgütlerinin kamuoyunda nasıl algılanacağı-
nı belirleyeceği için kamu diplomasisinin çerçeveleme yöntemi kullanılarak 
medyada terör örgütlerinin hangi kavramlarla haber haline getirileceği konu-
sunda haber yönetiminin sistematik şekilde uygulanması da elzemdir. Böylece 
terör örgütlerine karşı Türkiye demokrasisi vurgusu öne çıkarılmış olacaktır. 
Dolayısıyla kamu diplomasisinin algı yönetimi, haber yönetimi, gündem be-
lirleme, çerçeveleme ve stratejik iletişim yöntemleri terörizme mücadelenin 
askeri araçları haricinde yumuşak araç ve fikirsel mücadele odaklı yeni yön-
temleri olarak öne çıkmaktadır.

3. Sonuç

Sonuç olarak terörizmle mücadelenin merkezine kamu diplomasisi yakla-
şımının getirilmesi beraberinde yeni anlayış, araç ve yöntemlerin uygulamaya 
konulması demektir. En temelde terörizmle mücadelenin askeri-güvenlik bo-
yutuna kamu diplomasisinin enformasyon ve ideolojik mücadele boyutunun 
eklemlenmesi şart. Ayrıca terörizmle mücadelenin geleneksel aktörleri olarak 
devlet bürokrasisi ve askerlerin yanına kamu diplomasisinin sivil aktörleri de 
dâhil edilmiş olacak. Böylece terörizmle mücadelede kamuoyları, uluslarara-
sı kamuoyu, uluslararası toplum, yerel ve uluslararası STK’lar, üniversiteler, 
düşünce kuruluşları, kanaat önderleri, medya ve gazeteciler gibi sivil aktörle-
rin ülkenin terörizmle mücadelesinde rol oynamaları kamu diplomasisi yak-
laşımıyla mümkün olabilecektir. Böylece kamu diplomasisi ile terör gibi sert 
güvenlik sorununun kökenine yönelik birey ve sivil toplum temelli çözüm ge-
tirilmiş olacaktır.

Bu bağlamda araştırmada terörizme karşı kamu diplomasisinin terörist 
fikir, anlatı ve aşırıcılık ideolojileriyle mücadele yöntemi olduğu argümanı sa-
vunulmuştur. Dolayısıyla kamu diplomasisi, terörizm ve fikirsel çatışma ça-
ğında güvenliği sağlamanın bir aracı olarak tekrar önem kazanmaktadır. Bu 
anlamda kamu diplomasisi, ‘güvenlik üretici araç’ ve güvenliği sağlamaya 
yönelik bir  ‘angajman stratejisi’ olduğu ileri sürülmüştür. Kamu diplomasisi-
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nin savunuculuk (müdafaa) tekniği, stratejik iletişim yönetimi, algı yönetimi 
ve haber yönetimi ile güvenlik ve barış ortamı inşa ettiği ve aynı zamanda 
terörizmle mücadeleye yeni teknik ve yöntemler getirdiği tezi geliştirilmiş-
tir. Ayrıca kamu diplomasisinin enformasyon programları ve kültürel değişim 
programlarıyla toplumlararası karşılıklı anlayış inşa ederek uzun vadede barış 
inşa eden bir politika olduğu iddia edilmiştir. Son tahlilde kamu diplomasisi, 
21. yüzyıl fikirsel mücadele odaklı dönüşen küresel siyasetin yeni diplomasi 
yöntemidir. 
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