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ÖZET

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini 
içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın an-
lamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu dip-
lomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini 
mümkün kılmaktadır. Kamu diplomasisinin kapsayıcılığı ve güç kavramıyla 
asli ilişkisi, kavramsal çerçevesini genişletmektedir. Geleneksel diplomasiye 
etkinlik katan kamu diplomasisi, dış politikayı yürüten devletin muhatap ülke 
kamuoyuyla bağ kurması yönünden bir politika aracı haline dönüşmektedir. 
Öte yandan güvenlik kavramının uluslararası ilişkiler literatürü içerisindeki 
konumu, kamu diplomasisinin gelişimini de şekillendirmektedir. Dolayısıyla 
kamu diplomasisi ve güvenlik arasındaki ilişkinin tartışılması önemlidir. Etkin 
bir kamu diplomasisi süreci için güvenlik sorunlarının çözülmesi temel ge-
reklilik iken kamu diplomasisi uygulamaları güvenlik ortamının korunmasını 
tesis etme kapasitesi barındırmaktadır. Uluslararası ilişkilerin siyasi, ekonomik 
ve sosyal yönleri doğrultusunda düşünüldüğünde güvenlik gündemine taşınan 
konuları, güvenlik gündeminin dışına çıkarabilmek hususunda kamu diploma-
sisinin rolü değerlendirilmelidir. Özellikle küresel güvenlik gündeminde önde 
konumuyla terör/terörizm ile ilgili tartışmaların kimlik üzerinden oluşturulan 
kutuplaşma ortamıyla şekillenmesi, kamu diplomasisini bir çözüm aracı haline 
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dönüştürmektedir. Sonuç olarak kamu diplomasisi ve güvenlik kavramları ara-
sında kurulacak bağlantı, her iki kavrama yönelik tartışmalara eklemlenerek 
farklı bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dış Politika, Güç, Güvenlik, Güvenlik Gündemi, 
Kamu Diplomasisi.

DEBATING PUBLIC DIPLOMACY IN THE AXIS OF SECURITY

ABSTRACT

Although public diplomacy, which is based the field of communication, 
appears as a new concept in the international relations discipline, it signifi-
cantly contributes to the meaning of foreign policy. First of all, the definiton 
of public diplomacy makes possible to evolute the activities in this direction. 
The inclusiveness of public diplomacy and its essential relationship with the 
power concept expands its conceptual framework. Public diplomacy, which 
adds effectiveness to traditional diplomacy turns into a policy tool in terms 
of the state conducting foreign policy establishing ties with the public inter-
locutor country. On the other hand, the position of the concept of security in 
the literature of international relations also shapes the development of public 
diplomacy. Therefore, it is important to discuss the relationship between pub-
lic diplomacy and security. While solving security problems is a fundamental 
requirement for an effective public diplomacy process, public diplomacy pra-
ctices have the capacity to ensure the protection of the security environment. 
Considering the political, economic and social aspects of international relati-
ons, the role of public diplomacy should be evaluated in order to remove the 
issues that are carried on the security agenda from the security agenda. Particu-
larly, with its leading position on the global security agenda, the formation of 
discussions about terror/terrorism with an environment of polarization created 
through identity public diplomacy turns into a means of resolution. As a result, 
the connection between the concepts of public diplomacy and security is offe-
red a different perspective adding the discussions on both concepts.

Keywords: Foreign Policy, Power, Security, Security Agenda, Public 
Diplomacy.
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Giriş

Kamu diplomasisiyle ilgili literatür genişlendikçe kavrama yönelik çeşitli 
perspektifler gelişmekte ve ayrı bir disiplin olarak görülebilmesinin önündeki 
engeller azalmaktadır. Bu hususta kavramla ilgili teorik tartışmaların pratik 
çerçevede anlam bulmasının da katkısı vurgulanmalıdır. Öncelikle tarihsel sü-
reçte kamu diplomasisi kavramının izlediği serüvene bakmak gerekmektedir. 
Kamu diplomasisi, iletişim disiplininde yer edinerek ortaya çıksa da diplo-
masi kavramının uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde anlam kazanması, 
kavramın çatısının uluslararası ilişkiler alanıyla şekillendirileceğini açık bir 
şekilde gösteriyordu. Nitekim bu durum uluslararası ilişkiler alanındaki çalış-
malara farklı bir soluk katmaktaydı. Öte yandan kamu diplomasisinin ulusla-
rarası ilişkiler alanındaki çalışmalara yansıması devletlerin dış politikalarını 
farklı bir pencereden değerlendirme imkânı sunmasından kaynaklanmaktadır. 
Kamu diplomasisiyle ilgili teorik tartışmalara uluslararası ilişkiler alanındaki 
kavramların da dâhil edilmesiyle birlikte kamu diplomasisinin çerçevesi geniş-
lemiştir. Bu husus, araştırma konusuna geniş bir düzlemde bakmayı mümkün 
kılarken kavramlar arasında bağlantı kurulup net bir tanımlama çerçevesinin 
geliştirilmesinin zorluğuna da değinilmelidir. Nihayetinde kamu diplomasisi-
nin hem uluslararası ilişkiler hem de iletişim alanlarının kavramlarıyla anlaşıl-
ması olağanlaşmaktadır.

Devletlerarası ilişkilerin yürütülmesi doğrultusunda kamu diplomasisi bir 
araç olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda diplomasi kavramının referans 
alınmasının ve diplomasinin yapılma biçiminin değişmesinin önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Dolayısıyla geleneksel diplomasi yaklaşımındaki farklılaşma, 
iletişimde yaşanan değişimle birlikte diplomasinin hızlanması niteliksel yön-
den tartışmaları ön plana çıkarmıştır. Tüm tartışmaların gölgesinde şu soru or-
taya çıkmaktadır: Diplomasi, salt diplomatik ilişkilerin yürütülmesi midir? Bu 
sorunun cevabı günümüz diplomasisinin diplomatik ilişkilerin yürütülmesin-
den daha fazlasını gerektirdiğidir. Bu bağlamda devletler muhatap devletlerle 
ilişkileri ilerletmek açısından kamu diplomasisi yöntemlerini etkili bir araç 
olarak kullanabilirler. Kamu diplomasisi uygulamaları dış politika sürecini 
değerlendirirken uluslararası ilişkilerin açıklayıcılık yönünü geliştirmektedir. 
Zira bu durum kamu diplomasisi kavramının kullanımındaki bilimsel yöntem-
leri de önemli kılmaktadır. Kamu diplomasisinin kavramsal analizi, kamu dip-
lomasisi uygulamalarının incelenmesini kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte 
kamu diplomasisinin uluslararası ilişkiler düzleminde yer bulması hususunda 
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güç kavramının oldukça önemli bir rol taşıdığı zikredilmelidir. Nitekim güç 
kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde temel tartışmalara konu olmakta ve 
olguları tanımlayıcı bir mahiyet taşımaktadır. Hatta siyaset, güç kavramıyla 
denk bir biçimde görülmüştür.1 Uluslararası ilişkilerde güç kavramı bir kapa-
siteyi yansıtırken, güç/güçlülük bir devletin sahip olduğu maddi ve manevi 
faktörler üzerinden anlaşılabilmektedir. Sosyal inşacı yaklaşımın uluslararası 
ilişkilerin sosyal, kültürel ve normatif unsurlarla da değerlendirilebileceğini 
dikkat çekmesi farklı bir açılım sağlamıştır.2 Bu bağlamda kamu diplomasisi 
kavramını da etkileyen ve kimlikler ve söylemlerin de yer bulduğu bir süreç 
ortaya çıkmaktadır. Bu noktadan hareketle bir ülkenin kamu diplomasisi ka-
pasitesi üzerinden güç kavramının doğrudan tartışılması, kamu diplomasisiyle 
ilgili çalışmalarda gücü ele almayı gerektirmektedir.

Uluslararası ilişkiler disiplininde oldukça fazla yer işgal etmiş ve etme-
ye de devam edecek olan güvenlik kavramına yönelik tartışmaları da değer-
lendirmek, kamu diplomasisi hususunda yürütülen ve genişleyen çalışmalara 
katkı sağlayabilecektir. Tarihsel çerçevede güvenlik gündeminin farklılaştığı 
aşikârdır. Bu farklılaşmayla ilgili Soğuk Savaş ve 11 Eylül 2001 terör saldı-
rıları gelişmeleri üzerinden incelemeler yapılabilir. Özellikle 11 Eylül sonrası 
dönemde güvenlik yaklaşımında kimlik unsurunun ön plana çıktığı görülmek-
tedir. Zira güvenlik gündeminin temel referans nesnelerini belirlemeye odak-
lanılmasıyla siyasi söylemler belirleyicilik kazanmıştır.

Çalışmada uluslararası ilişkiler teorileri içerisinden sosyal inşacı yaklaşım 
temelinde inceleme yapılacaktır. Sosyal inşacılık ontolojik olarak sosyal ger-
çeklerin belirlenmesi ve epistemolojik yönden bilginin inşasını konu edinmek-
tedir.3 Bu durum pozitivist ve post pozitivist unsurların birlikte düşünülmesini 
gerektirmekle birlikte teorik duruş açısından ‘orta yol’ niteliğinde çözümleyici 
bir perspektif gelişmektedir. Nesnellik içerisinde sosyal gerçekliklerin söylem 
ve inançların etkisi altında olduğu vurgulanmalıdır. Dolayısıyla sosyal inşa-
cı yaklaşım geniş bir çerçevede olayları açıklamayı kolaylaştırmaktadır. Bu 
makalenin iki hedefi bulunmaktadır. Öncelikle kamu diplomasisini kavramsal 

1 David Baldwin, “Power and International Relations”, Handbook of International Relations, 
Walter Carlsnaes, Thomas Risse ve Beth A. Simmons (ed.), SAGE Publications, 2013.

2 Mustafa Küçük, “Uluslararası İlişkilerde Sosyal İnşacılık”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, 
Ramazan Gözen (der.), İletişim Yayınları, 2019, s.361.

3 Stefano Guzzini, “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”, European 
Journal of International Relations, Cilt.6, No.2, 2000, ss.147-182.
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düzeyde tartışarak bütünleşik güç yaklaşımına dikkat çekmek ve sonrasında 
güvenlik kavramıyla bağlantısı çerçevesinde güvenlik gündeminin kamu dip-
lomasisine yansımalarını incelemektir. Sonuç olarak kamu diplomasisi ve gü-
venlik kavramları arasında çift yönlü bir ilişkinin varlığı iddia edilmektedir.

1.  Kamu Diplomasisini Anlamak

Kamu ve diplomasi kavramlarının bir arada düşünülmesiyle ortaya çıkan 
kamu diplomasisi, kavramların tekil tanımlamalarından öte anlamlar barındır-
mıştır. Public diplomacy kelimesinin çevirisi olarak değerlendirilirken public 
kelimesinden kasıt kamu veya kamuoyudur. Genel anlamıyla kamu; bir ülke-
de yaşayan insanların bütününü ifade ederken, kamuoyu; herhangi bir konuda 
fikir ve kanaat sahibi olan kişilerin oluşturduğu bir topluluğu nitelemektedir.4 
Bu bağlamda kamu kelimesiyle bir ülkedeki toplumun tümü kastedilmektedir. 
Diplomasi kavramı uluslararası ilişkiler disiplininde esasen iki ülke yöneti-
mi arasında sürdürülen dış ilişkiler sürecini ifade etmektedir. Diplomasinin 
geleneksel olarak diplomatik ilişkiler sürecini tarif etmesi, uluslararası siya-
sette yaşanan ilişkisel ve araçsal farklılaşmayla birlikte değişime uğramıştır. 
Stratejik bir uygulama yöntemi niteliğiyle kamu diplomasi kavramı dış poli-
tika aracı olarak devletlerin kamuoylarıyla kurdukları ilişkileri değerlendirme 
imkanı sunmuştur.5 Bu noktada devlet ve toplum arasındaki ilişkilerde kamu 
diplomasisi kavramı karşılık bulmuştur. Geniş bir perspektif içerisinde hem 
kamuya yönelik politikalarda hem de diplomasi yaklaşımındaki değişimler bu 
iki kavramın birbirleriyle olan bağlantısını artırmıştır. Esas itibariyle diplomasi 
hükümetler arasında yürütülen bir süreçtir. Kamu diplomasisiyle geleneksel 
diplomasinin ötesinde kamuoylarıyla iletişim temel alındığından uygulama 
çerçevesi kapsayıcılık kazanmıştır.

Kamu diplomasisi yabancı bir kamuoyuyla etkileşim yoluyla uluslararası 
çevreyi yönetme girişimdir.6 Buna ek olarak kamu diplomasisi uygulamala-
rının hedefi toplumlar arası etkileşimle birlikte ilişki inşasıdır. Kamu diplo-
masisine yönelik tanımlamalarda anlama ve anlatma, işbirliği, diyalog, ilgi-

4 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Der Yayınları, 2005, s.379.
5 Muharrem Ekşi “Kamu Diplomasisi”, Dönüşen Diplomasi ve Türkiye, Ali Resul Usul ve 

İsmail Yaylacı (ed.), Küre Yayınları, 2020, ss.289-320.
6 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, Figueroa Press, 2009, s.12.
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li toplumla bağ kurma gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır. Etkili bir kamu 
diplomasisi için mezkur kavramlar doğrultusunda politikaların planlanması 
ve uygulanması elzemdir. Kamu diplomasisi teorik ve uygulama boyutuyla 
birlikte ulusal çıkarları yansıtarak bir ülkenin uluslararası arenada etkilerini ar-
tırmaya yöneliktir.7 Kamu diplomasisi algılara da dayalı bir süreci geliştirdiği 
için ülke imajının konu edinilmesini gerektirmektedir. Ülke imajı hususunda 
markalamanın öne çıkması ulus markalama tartışmalarının doğmasına sebep 
olmuştur.8 Kamu diplomasisinin uygulama araçları da çeşitlilik göstermektey-
ken faaliyetler şu alanlarda incelenebilmektedir; diplomatik, ekonomik, askeri, 
eğitim, sosyal ve kültürel, insani ve kalkınma yardımları, medya. Bu doğrul-
tuda kamu diplomasisi süreci geniş çerçevede değerlendirilebilirken tüm bu 
alanlar üzerinden ayrı ayrı da anlaşılabilir. Öncelikle ilgili alanlardaki faali-
yetlerin tanımlanması, kamu diplomasisi politikalarının kamuoyu üzerindeki 
yansımalarının anlaşılmasını elzem kılacaktır. Bu noktada kamu diplomasisi 
etkinliğini tam anlamıyla ölçümlemenin zorluğu da belirtilmelidir.

Uluslararası ilişkiler literatüründe kamu diplomasisi ve güç kavramıyla 
kurulan bağlantı hem kamu diplomasisi kavramının popülerliğini artırmış hem 
de kamu diplomasisi bir uluslararası ilişkiler yöntemine dönüşme kapasite-
si içerdiğini göstermiştir. Çok açık bir şekilde bu durum kamu diplomasisi 
kavramının disiplinler arası niteliğini beslemiştir. Bu minvalde kamu diplo-
masisi üzerine yürütülen çalışmalar her zaman iletişim ve uluslararası ilişki-
ler disiplinlerinin birlikte değerlendirilmesine yol açacaktır. Esas itibariyle 
kamu diplomasisinin uygulamaları güç kapasitesi üzerinden anlaşılabilmek-
tedir. Muhatabın rızasına dayalı bir nitelik arz eden kamu diplomasisinde güç 
baskı unsuru olarak değil, belirli bir kapasite ihtiyacı üzerinden görülmelidir. 
Güç maddi ve manevi unsurlar üzerinden bir kapasite ve kaynak şeklinde ele 
alınmakla birlikte etkileme, değerler üzerinden ilişkisel olarak da karşılığa sa-
hiptir.9 Bu durumun gücün geçmişe kıyasla günümüz siyasetinde daha az 
somut ve zorlayıcı olmasından ileri geldiği ifade edilebilir.10 Bu yönden kamu 
diplomasisiyle ilgili çalışmalarda genel olarak kamu diplomasisi ve yumuşak 
güç arasında bir eşitlik kurulsa da bu husus tartışmalı hale gelmektedir. Çünkü 

7 A. Gonesh ve J. Melissen, “Public Diplomacy: Improving Practice”, Clingendael Diplomacy 
Papers, No.5, 2005, s.5.

8 M. Leonard, C. Stead ve C. Smewing, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, 2002, s.65.
9 İsmail Yaylacı, “Güç Kavramsallaştırmaları ve Diplomasi”, Dönüşen Diplomasi ve Türkiye, 

Ali Resul Usul ve İsmail Yaylacı (ed.), Küre Yayınları, 2020, ss.48-57.
10 Joseph S. Nye, Yumuşak Güç, çev. Rayhan İnan-Aydın, BB101 Yayınları, 2017, s.55.
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siyasi, askeri ve ekonomik açıdan sert güç kapasitesine sahip ülkelerin yumu-
şak gücü oluşturan kamu diplomasisi uygulamalarını gerçekleştirmeleri daha 
mümkün gözükmektedir. Örneğin; iki ülke arasında yoğunlaşan ekonomik iliş-
kiler eğitim, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlerin artmasını sağlayacak, 
böylelikle kamu diplomasisi sürecinin etkinliği ortaya çıkabilecektir. Sonuç 
olarak kamu diplomasisi doğrultusunda bir kapasite inşası gelişimine hizmet 
eden sert ve yumuşak güç birlikte yer aldığı bir bütünleşik güç anlayışına ih-
tiyaç duyulacaktır.

Sert ve yumuşak güç kavramları birbirlerinin zıddı değil, birbirlerinin de-
vamı ve tamamlayıcısıdır.11 Yumuşak güç değerler, sosyal faktörler yani mane-
vi unsurlarla açıklanırken, sert güç maddi araçlarla izah edilebilir. Bu noktada 
sosyal inşacılık yaklaşımıyla düşünceler, normlar, paylaşılan değerler, kültür 
gibi sosyal faktörlerin önemine işaret edilirken yumuşak güce yönelik çıka-
rımlar sunulmaktadır.12 Gücün ölçülebilmesi ekseninde kıyaslama ve ekono-
mik unsurlar üzerinden değerlendirme yapılması gerekmektedir. Yumuşak güç 
soyut bir kavram olduğu için ölçülmesine yönelik çalışma yapmanın zorluğu 
da vurgulanmalıdır. Buna karşın 2015 yılından beri Portland iletişim firması 
tarafından devletlerin yer aldığı yumuşak güç sıralamasını içeren çalışmalar 
bulunmaktadır.13 Bu sıralamayı etkileyen hususlar arasında kültür, dijital ka-
pasite, eğitim, girişimcilik, diplomatik ağ, yönetim gibi başlıklar görülmekte-
dir. Söz konusu 30 ülkenin yer aldığı yumuşak güç sıralamasında14 21 ülkenin 
gayri safi yurtiçi hasılaları bakımından ilk 30 ülke arasında bulundukları tespit 
edilmiştir. Diğer yandan şunu da belirtmekte fayda var ki; gayri safi yurtiçi ha-
sılaları bakımından ilk 20 içerisinde yer alamayan İsveç, Norveç, Danimarka 
ve Finlandiya, 30 ülkenin yer aldığı yumuşak güç sıralamasında ilk 15 içerisin-
dedir. İlgili ülkeler raporda özellikle özgürlük, insan hakları, demokrasi eşitlik 
gibi siyasi değerler çerçevesinde ön plana çıkmaktadır. Böylelikle sert güç ma-
hiyeti taşıyan ekonomik güç ile yumuşak güç unsurları arasında doğrudan bir 
bağlantı kurulmakta ve bütünleşik güç yaklaşımının önemi desteklenmektedir.

11 Janice Bially Mattern, “Why Soft Power Isn’t So Soft: Representational Force and the 
Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics”, Journal of International 
Studies, Vol.33, Issue 3, 2005.

12 Manuela Spindler, International Relations: A Self-Study Guide to Theory, Barbara Budrich 
Publichers, 2013, s.198.

13 https://softpower30.com/ (Erişim: 12.12.2020).
14 Jonahtan Mcclory, The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power, Portland, USC 

Center on Public Diplomacy, 2019.
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Bir devlet için kamu diplomasisi süreci politikalarla birlikte yürütülmek-
tedir. Kamu diplomasisi dış politikanın hem yapımı sürecinde hem de hedefler-
le paralellik arz etmektedir. Kamu diplomasisi politikaları dış politikayla ilgili 
bazı gereklilikleri belirlemektedir. Öncelikle dış politikada nasıl bir yaklaşım 
takip edileceği esastır. Bu noktada daha çok işbirliklerinden yana bir politikaya 
ihtiyaç olacağı aşikardır. Bu işbirliklerinin kurulmasında ekonomik, sosyal ve 
kültürel faktörlere bağlılık da söz konusudur. Daha sonra dış politikada hangi 
bölgelerle veya ülkelerle işbirliklerinin kurulacağı veya ilerletileceği tartış-
ması doğabilmektedir. Doğal olarak bir ülkenin dış politikasında konjonktür 
kaynaklı farklılaşmalar gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla dış politikadaki 
tercihler kamu diplomasisi sürecinin temel belirleyicisidir. Her ne kadar dışiş-
leri ve kamu diplomasisi mekanizmaları arasında yönetsel bir ayrılık gerekse 
de, kamu diplomasisinin etkinliği/etkisizliği tartışmasında hiç şüphesiz büyük 
rol dışişlerinin olacaktır. Nitekim devletlerarası ilişkiler hem kamu diploma-
sisini etkilemekte, hem de kamu diplomasisi devletlerarası ilişkiler sürecini 
desteklemektedir.

Kamu diplomasisi uygulamalarının yürütülmesinde etkili bir iletişim sü-
recine ihtiyaç vardır. Bu minvalde kamu diplomasisi politikalarıyla bilgilendir-
me, etkileme ve ilişki kurma sağlanmaya çalışılmaktadır.15 Kamu diplomasi-
sinin toplumlar arası faaliyetler çerçevesinde ilişkisel yönü öne çıkmaktadır.16 
Zira ilişki inşası uzun vadede muhatap toplumu tanımayı ve değerlerini bil-
meyi gerektirmektedir.17 Ayrıca kamu diplomasisi faaliyetleri dinleme, kültür 
ve değişim diplomasisi, uluslararası yayıncılık çerçevesinde değerlendirilerek 
kısa, orta ve uzun vadede sınıflandırılmaktadır.18 İletişim teknolojilerindeki 
değişim ülkeler arasında tüm alanlardaki ilişkileri etkilemesi, küreselleşmeyle 
birlikte bir ağ toplumu tanımlamasını geliştirmiştir.19 Ancak daha fazla iletişi-
min daha iyi bir iletişimi garanti etmediği vurgulanmalı, bu yöndeki faaliyetle-
rin niteliğine dikkat çekilmelidir.

15 J.R. Kelley, J. R. “Between Take-Offs and Crash Landings”, Routledge Handbook of Public 
Diplomacy, Nancy Snow ve Philip Taylor (ed.), Routledge, 2009, s.73.

16 R. S. Zaharna, “Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives” Routledge 
Handbook of Public Diplomacy, Nancy Snow ve Philip Taylor (ed.), Routledge, 2009, ss.86-
92.

17 M. Leonard, C. Stead ve C. Smewing, Public Diplomacy, Foreign Policy Center, 2002, s.11.
18 N. J. Cull, “Public Diplomacy: Taxonomies-Histories”, AAPSS, Vol.616, No.10, 2008, s.35.
19 Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Wiley-Blackwell Publishing, 2010.
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Kamu diplomasisi süreci ülkeler arasında çift taraflı bir şekilde yürütüle-
bilmelidir. Bu doğrultuda her iki ülkeden de kamu diplomasisi uygulama araç-
larını kullanarak karşılıklı dış ilişkilerini şekillendirmeleri beklenmektedir. 
Kamu diplomasisi süreci siyasal iletişim kavramı doğrultusunda incelenebilir. 
Bu hususta dış politikada resmi açıklamalara yansıyan söylemler kamu diplo-
masisiyle ilgili çıkarımlar oluşturma niteliği taşımaktadır. Bu noktada kamu 
diplomasisi açısından dış politikada söylemleri yönetmeye dikkat çekilmek-
tedir.20 Öte yandan kamu diplomasisi sürecinin kısa vadeli olmaması, uzun 
dönemli planlamaları gerekli kılmaktadır. Devletin kamu diplomasisi uygula-
malarında koordinasyonu sağlayacak bir kurumun varlığı ve etkinliği kritiktir.

2.  Güvenlik Tartışmaları ve Güvenliğin Gündemi

Tarihsel düzlemde güvenlik tartışmaları geleneksel ve eleştirel yaklaşım-
lara yansımıştır. Uluslararası ilişkilerin alt bir disiplini olarak değerlendirilen 
güvenlik çalışmaları, uluslararası ilişkiler teorilerindeki değişimlerle de bağ-
lantılıdır. Güvenlik meseleleri uluslararası ilişkiler disiplinine yönlendirici bir 
etkide bulunmaktadır. Nitekim soğuk savaş sürecinde kutuplaşmacı siyaset 
ve çatışmaların önlenemeyeceği yaklaşımı güvenlikle ilgili realist yaklaşımı 
ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda uluslararası ilişkilerin seyri açısından ge-
leneksel bir açıklama zemini kurulmuştur. Ancak çatışmaların önlenebileceği 
ve devletlerin özellikle ekonomik süreçler üzerinden işbirliği kurabilmeleri 
güvenlik kavramına yönelik farklı bir bakış açısının işletilebileceğini göster-
miştir. Çok açık bir şekilde eleştirel açıklamaların ortaya çıkışında siyasi, eko-
nomik ve sosyal gelişmelerle birlikte değişime uğrayan uluslararası ilişkiler 
teorilerinin etkisi bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası ilişkiler teorileriyle ilgili 
değerlendirmeler güvenlik yaklaşımındaki değişimden kaynaklanmaktadır. 
Geleneksel yönden realizm ve liberalizm penceresinden güvenliğin çatışma-
lar ve işbirlikleri doğrultusunda değerlendirilmesi, soğuk savaş sonrası süreç-
te sosyal inşacı (konstrüktivist) perspektifin güvenliğin anlamını sorgulayıcı 
yaklaşımıyla değişime uğramıştır. Güvenlik çalışmalarıyla ilgili realist yak-
laşımlar ABD’de ortaya çıkarken sorgulayıcı temelde eleştirel yaklaşımların 
Avrupa’da geliştiği görülmektedir.21

20 M. C. Armstrong, “Operationalizing Public Diplomacy”, Routledge Handbook of Public 
Diplomacy, Nancy Snow ve Philip Taylor (ed.), Routledge, 2009, s.65.

21 Ole Weaver, Aberystwyth, Paris, Copenhagen, New Schools in Security Theory and Their 
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Güvenlik tartışmaları güvenliğin tanımıyla başlamaktadır. Güvenlik, en 
temel anlamda bireyin varlığını sürdürülebilmesini ifade etmektedir. Bu doğ-
rultuda güvenlik tedbirler ve stratejiler bütünüdür. Ancak bu tedbirler ve stra-
tejilerin belirlenmesi, güvenlik kavramının özü itibariyle ihtilaflı bir tanımının 
olmasıyla öznellik/nesnellik açısından zorlaşmaktadır.22 Genel itibariyle gü-
venlik birey, devlet ve sistem düzeyinde değerlendirilmekte, güvenlik günde-
mi şekillenmektedir. Güvenliğin tanımı kim için yani referans öznesinin kim-
liği üzerinden de değişime uğramaktadır. Güvenliğin tanımıyla başlayan süreç 
tehditlerin belirlenmesi ve önlemlere kadar gitmektedir. Bu yönden devletin 
mi bireyin mi özne olacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu sorunun 
cevabına yönelik stratejiler öznenin niteliğine göre farklılaşmaktadır. Bununla 
birlikte hangi sektörlerin güvenliğe konu edinileceği de tartışmayı derinleş-
tirmektedir. Soğuk savaş döneminde devletin güvenliği esas alınırken özel-
likle soğuk savaş sonrasındaki süreçte güvenliğin askeri boyutunun yanı sıra, 
toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlarının da tartışıldığı görülmektedir. 
Tabi bu noktada iç ve dış güvenlik ayrımının kalkarak kavramların birbirlerine 
eklemlenmesi söz konusudur. Güvenlik kavramındaki yaklaşım temelli deği-
şimler, genel olarak güvenlik tartışmalarını derinden etkilemektedir. Şu husus 
çok açık bir şekilde ifade edilebilir ki güvenlik kavramı, uluslararası sistemde 
kendisine hegemonya tesis etmektedir.23

Güvenlik kavramını tanımlamada öznellik, kavramla ilgili kesin bir an-
lamın kurulamamasına yol açmaktadır.24 Bu bağlamda kamuoyunun güvenlik 
anlayışı, siyasi görüşünün etkisi altındadır.25 Ayrıca güvenliğin değişen şartlara 
göre farklılaşması, pek çok unsurun dikkate alınması gerekliliğini ortaya çıkar-
maktadır. Bu durum güvenliğin türetilmiş bir kavram olarak değerlendirilmesi-
ni de tartışmaya açmaktadır.26 Güvenlik tartışmalarında objektiflik ve sübjek-
tiflik düzleminde algıların ön plana çıkması olağanlaşmaktadır.27 Dolayısıyla 

Origins Between Core and Periphery, International Studies Association, 17-20 March 2004.
22  Ken Booth, Dünya Güvenliği Kuramı, çev: Çağdaş Üngör, Küre Yayınları, Ağustos 2012, 

s.127.
23  Ceyhun Çiçekçi, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları, Kriter Yayınevi, 2012, s.14.
24  Arnold Wolfers, “National Security as an Ambiguous Symbol”, Political Science Quarterly, 

Vol.67, No.4, 1952, s.481.
25  Pınar Bilgin, “Güvenlik Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Yeni Güvenlik Çalışmaları”, 

Stratejik Araştırmalar, 8 (14), Ocak 2010, s.76.
26  a.g.m.
27  Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyıl Yayınları, 2008, s.22.
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güvenlik değerlendirmelerinde bulunan aktörlerin algıları belirleyicilik ka-
zanmaktadır. Ayrıca güvenlik tehditlerini incelerken bir devletin kapasitesi ile 
niyetinin birlikte düşünülmesi gerçeklik oluşturmayabilir.28 Tehditlere karşın 
objektif olarak tanımlama yapılmasının gerekliliği önem kazanırken, güvenli-
ğin sistematik analizi tartışılacaktır. Devletlerin güvenlikle ilgili tartışmalarda 
hem sorunun sebebi hem de çözümün bir parçası şeklinde görülmesi üzerinde 
düşünülmesi gereken bir sonuç oluşturmaktadır. Zira devlet güvenliği sağlayan 
özne ve güvenliğinin sağlanması gereken nesnedir.

Güvenlik yaklaşımında söylemler gelişirken aktörlerin yaklaşımlarını çö-
zümlemek için sosyal inşacılık kullanılmaktadır. Başka bir deyişle söylemler 
üzerinden güvenlik gündeminin oluşturulmasına binaen güvenliğin sosyal bir 
inşa olduğu çıkarımı yapılmaktadır. Çünkü tehditler, aktörlerin algıları çerçe-
vesinde tanımlanmaktadır. Uluslararası sistemde tehditler kendiliğinden var ol-
maz, tehditleri aktörlerin karşılıklı algıları meydana getirmektedir. Öte yandan 
kimlik hem siyasallaşmakta hem de güvenlik gündemine dahil edilmektedir. 
Bu halde sosyal inşacı yaklaşım kimlik üzerinden geliştirilen güvenlik ortamı-
nı çözümleme olanağı sağlamaktadır. Sosyal inşacılık açısından sistemin yapı-
sından ziyade süreç önemlidir. Sistem içerisindeki aktörlerin karşılıklı ilişkileri 
belirleyicidir. Özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında uluslararası 
ilişkilerde tehdit tanımının değişmesi güvenlik alanındaki çalışmalarda teröriz-
mi ön plana çıkarmıştır. Dini kimlik temelinde güvenlik gündemindeki tehdi-
din ideolojik bir şekilde söylemlerle inşa edildiği görülmektedir. Bir anlamda 
söylemler üzerinden güvenlik gündemi kurulabilmektedir. Bu sebeple söylem-
lerin değerlendirilmesi güvenlik gündemiyle ilgili tartışmaların arka planını 
gösterecektir. Örneğin; 11 Eylül sonrasında dönemin ABD Başkanı George 
W. Bush’un ‘terörizme karşı haçlı savaşı başlattığına’ yönelik açıklamada bu-
lunması29 ve 20 Eylül 2001 tarihinde kongrede yaptığı ‘ya bizimlesiniz, ya 
teröristlerle’ ifadesi küresel güvenlik gündemini doğrudan etkilemiştir.30 Bu 
söylemler İslam ve Hristiyan dünyası arasında kimlik üzerinden toplumsal bir 
çatışma ortamının inşasına yol açmıştır. Bir başka örnek ise Bush’un Kuzey 
Kore, İran ve Irak üzerinden yaptığı ‘şer ekseni ülkeler’ tanımlamasıdır.31 Bu 
açıklamayla devletler güvenlik sorunu haline getirilmekte ve terörizmle so-

28  Pınar Bilgin, a.g.m., s.78.
29  https://www.wsj.com/articles/SB1001020294332922160 (Erişim: 12.12.2020).
30  Ken Booth ve Tim Dunne (ed.), Worlds in Collision, Palgrave Macmillan, 2002, s.2.
31  https://edition.cnn.com/2002/US/01/30/ret.axis.facts/index.html (Erişim: 12.12.2020).
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rumlu tutulmaktadırlar. Tehdit tanımlamasının göreceliliği üzerine bir başka 
çıkarım ise; Irak’ın nükleer silah geliştirme olasılığının nükleer silahlara sahip 
olan Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden daha fazla tehdit olarak 
görülmesiyle ABD’nin Irak işgali gerçekleştirilmiştir.32 Ayrıca 11 Eylül sonra-
sında ABD’nin terörizme karşı savaşının açık uçlu olmasında hareketle toplum 
ve hükümetler çerçevesinde tehdit değerlendirmelerinin sorunsallığına dikkat 
çekilebilmektedir.33 Örneğin; ABD, El Kaide ve Taliban üzerinden Afganis-
tan’a savaş ilan etmiştir. Bu durum sonrasında şu soru ortaya çıkmaktadır: bu 
savaşın olumsuz etkilerine neden toplum katlanmak zorundadır?34 Dolayısıyla 
uluslararası güvenlik gündemi ilgili siyasete uymayan ülkeleri güvenlik teh-
didi olarak gösterip kamuoyunun bu yöndeki onayının alınmasına endekslen-
mektedir. Bu husus söylem ve eylemlere yönelik seçimler sonucunda oluşan 
‘güvenlikleştirme’ kavramını tartışmaya dahil etmektedir.

Güvenlik tartışmalarına katkı sağlayan güvenlikleştirme kavramı bu 
alandaki tartışmaları ve çözümlemeleri oldukça etkilemiştir.35 Genel itibariyle 
gündeminin çeşitlenmesiyle politik, askeri, toplumsal, ekonomik ve çevresel 
güvenlik alanları ortaya çıkmıştır.36 Güvenlikleştirme yaklaşımıyla güvenliğin 
siyasiliğinin konu edinilmesi, güvenliğin nesnesi üzerinden güvenlikleştiren 
aktörün davranışları önemli çıktılar barındırmaktadır.37 Özellikle güvenlik 
tehditlerinin objektiflik değil, sübjektiflik içermesi, bir olayın nasıl güvenlik 
sorunu teşkil edip etmediğini düşündürmektedir. Bu bağlamda olağan bir şe-
kilde şu soru sorulmaktadır: güvenlik gündemi inşa mı edilmektedir? Güvenlik 
tehditlerinin siyasiliği mezkur sorunun cevabını göstermekle birlikte güvenlik 
gündeminin belirlenmesinde kamuoyunun onayının esas olduğu ifade edilme-
lidir. Zira güvenlikleştiren aktör kamuoyu rızası için güvenliğe yönelik söylem 
ve eylemde bulunacaktır. Güvenlikleştirmeyle birlikte olağanüstü önlemler 
kullanılabilir. Kimliğin toplumsal güvenlik konusu olarak görülmesi, tehdit 

32  Matt McDonald, “Constructivism”, Security Studies: An Introduction, Paul D. Williams 
(ed.), Routledge, 2008, ss.61-62.

33  Barry Buzan, “Who May We Bomb?”, Worlds in Collision, Ken Booth ve Tim Dunne (ed.), 
Palgrave Macmillan, 2002, s.85.

34  Barry Buzan, a.g.m., s.89
35  Barry Buzan, Wilde ve Ole Weaver, Security: A New Framework for Analysis, Lynne 

Rienner Publishers, 1998.
36  Ceyhun Çiçekçi, a.g.m., s.44.
37  Ole Waever, “Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 

18, Yaz 2008, s.152.
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algısıyla birlikte kutuplaşma ortamını geliştirmektedir. Toplumsal kutuplaşma 
ortamının engellenmesine yönelik kamu diplomasisi politika ve uygulamaları-
na olanak sağlama kamu diplomasisi ve güvenlik eksenini tartışmaya açmak-
tadır.

3.  Kamu Diplomasisi ve Güvenlik Ekseni

Güvenlik kavramı kamu diplomasisi sürecinin seyrini etkilemektedir. 
Güvenlik ortamında öne çıkan tehditler güvenlik gündemini şekillendirmek-
te, siyaset güvenlik öncelikli bir hal almaktadır. Bu durum genel anlamıyla 
ilgili ülkenin dış ilişkilerine yansıyarak güvenlik ortamının tesisi yönünden 
kamu diplomasisi süreci açısından da sonuçlar barındırmaktadır. Öte yandan 
kamu diplomasisi politikaları güvenlik gündemindeki konuların güvenlik gün-
demi dışına çıkarılmasını sağlayabilmektedir. Özellikle bu noktada siyasetin 
nasıl güvenlikleştirildiği analiz edilmelidir. Güvenlik sorunlarının çözümü 
için kamu diplomasisi perspektifini devamlı kılabilmek esastır. Güvenlik soru-
nun düzeyinin de belirleyici olarak sınırlayıcılık yansıtacağı ifade edilmelidir. 
Kamu diplomasisi uygulamaları etkinlik kazanırsa uluslararası ilişkilerin “sert 
gündemini” oluşturan güvenlik meseleleri çözüme kavuşabilir.

Küresel güvenlik sorunlarıyla birlikte kamu diplomasisi sürecinde mu-
hatap ülkenin ulusal güvenlik sorunu yaşaması da olumsuz etki kapasitesi 
taşımaktadır. Kamu diplomasisi süreci iki ülke açısından uygun konjonktür 
çerçevesinde ilerletilebilir. Mevzu bahis uygun ortam dış ilişkilerin gelişimi 
üzerine kurulmaktadır. Bu sebeple iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve sosyal 
alanlardaki ilişkilerin boyutu incelenmelidir. Ekonomik, sosyal ve kültürel iliş-
kiler bunun temel değerlendirme kapsamını oluşturmaktadır. Neticede kamu 
diplomasisi ve güvenlik kavramları arasında bir eksen kurularak olguları ele 
alma hususunda farklı bir perspektif ortaya çıkmaktadır. Örneğin; uluslarara-
sı kriz durumunda kamu diplomasisi doğrultusunda medya araçlarının etkili 
kullanılması, güvenlik gündeminin seyrini değiştirebilecektir. Bu husus kamu 
diplomasisinin dış politika açısından bir araç olduğu niteliğini yansıtmaktadır.

11 Eylül terör saldırıları sonrasında uluslararası siyasette söylemlerle bir-
likte gelişen kimlik üzerindeki kutuplaşma ortamı bir güvenlikleştirme me-
selesi şeklinde görülebilir. Bu bağlamda kimlik güvenlikleştirmenin konusu 
olmuştur. Bu hususta güvenlik gündeminde yer edinmesi doğrultusunda söy-
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lem ve eylemlerinin de etkisi oldukça açıktır. Sosyal inşacılık yaklaşımı ek-
seninde sosyal süreçlerde kimliklerin oluşması ve değiştirilmesinden hareket 
edilmektedir.38 Bu sebeple 11 Eylül sonrası dönemde öncelikle kimlik üzerin-
den dizayn edilen siyasetin çıkmazları ve çözüm olarak değerlendirilen askeri 
müdahalelerin mahiyeti ve sonuçları önem arz etmektedir. Bu minvalde önle-
yici savaş doktrini yaklaşımı doğrultusunda “haydut devletler” tanımlaması 
güvenlikleştirmenin yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir.39 Terörizm tehdi-
dinin kitle imha silahlarına sahipliğe indirgenmesi güvenlik gündemi açısın-
dan farklı bir açılım yaratmıştır.40 Bununla birlikte önleyici savaş yaklaşımının 
tartışmalı uygulamalarıyla birlikte savaşın sınırları belirsizleşmiştir.41 11 Eylül 
saldırıları sonrasında dönemin ABD Başkanı Bush, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada medeniyetin tehlike altında olduğunu ifade et-
miştir.42 Bu doğrultuda İslam ve Batı medeniyetleri arasında medeniyetler ça-
tışması tezi43 anlayışının güvenlik sorunsalına dönüştüğü söylenebilir.44 ABD 
siyaseti çerçevesinde terörizm gibi bir dış tehdidin oluşmasının yeni bir dünya 
düzeni yaklaşımına hizmet ettiği ve ABD’nin çok kültürlü bir toplum haline 
gelmesinden mütevellit dış politikada ortak bir görüş birliğinin sağlanmasını 
beraberinde getireceği şeklinde yorumlanmaktadır.45

Kimlik yönünden oluşturulan güvenlik gündemi karşısında 11 Eylül 2001 
terör saldırıları sonrasında ‘kalpler ve düşünceler üzerindeki savaş’ yaklaşı-
mının gelişmesi kamu diplomasisine bağlanabilir.46 Esas itibariyle güvenliğin 
sağlanması özgürlüklere yer açacaktır. Nitekim güvenlik ve özgürlük bir para-
nın iki yüzü gibidir.47 Güvenliğe yönelik perspektif ve söylemler özgürlüklerin 

38  Alexander Wendt, “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power 
Politics”, International Organization, Vol.46, No.2, 1992, ss.391-425.

39  Michel Chossudovsky, Amerika’nın Terörizme Karşı Savaşı, çev: Alpaslan Işıklı, İmge 
Kitabevi, 2010, s.383.

40  https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/ (Erişim: 12.12.2020).
41  Evren Balta Paker, Küresel Güvenlik Kompleksi, İletişim Yayınları, 2012, s.44.
42 http://edition.cnn.com/2001/US/11/10/ret.bush.un.transcript/index.html 
 (Erişim: 12.12.2020).
43  Samuel P. Huntington tarafından 1993 yılında Foreign Affairs dergisinde yayımlanan 

“Medeniyetler Çatışması mı?” başlıklı makaleyle ortaya çıkmıştır.
44  Engin I. Erdem, “Medeniyetler Çatışması Tezi ve 11 Eylül”, 11 Eylül Öncesi ve Sonrası, 
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çerçevesini şekillendirmektedir. Sonuç olarak kamu diplomasisi uygulamala-
rının özgürlük ortamında yer edinebilmesinin yanında kamu diplomasisi po-
litikaları olası tehditlere yönelik rasyonel önlemlerin dışında siyasi güvenlik-
leştirmeyi bir kenara bırakıp toplumlar arasında diyalog geliştirmeye hizmet 
etmektedir.

Sonuç

Kamu diplomasisiyle ilgili yeni kavramsallaştırmaların literatüre eklen-
mesi kamu diplomasisi disiplinini güçlendirecektir. Bu çalışmada hedeflendiği 
gibi güvenlik ekseninde kamu diplomasisini tartışmak kamu diplomasisinin 
anlaşılmasına hizmet ederek teorik çerçevesini genişletecektir. Kamu diplo-
masisi çalışmalarında hem iletişim hem uluslararası ilişkiler disiplinleri kul-
lanılarak bütünselci bir yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Kamu diplomasisinin 
geniş çerçevesi açıklama kolaylığı sunarken, özel çalışmaların gelişmesini de 
sağlamaktadır. Kamu diplomasisinin özellikle dış politikada stratejik bir araca 
dönüştüğü söylenebilir. Buna ek olarak kamu diplomasisi ülkenin dış politi-
ka öncelikleriyle belirlenmektedir. Güç kavramıyla birlikte ele alınması her 
ne kadar uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarda görülmesine yol açsa 
da, kamu diplomasisi politikalarının başarısını ölçümlemek ve geribildirim-
ler alınması doğrultusunda söylem ve içerik analizi, anket gibi değerlendirme 
seçenekleriyle iletişim alanından faydalanmayı gerektirmektedir. Ayrıca ilgili 
devletin kamu diplomasisi uygulamalarının etkinliği hususunda koordinasyon 
ve planlamanın önemine de dikkat çekilmelidir.

Söz konusu bu çalışmada kamu diplomasisi ve güvenlik kavramları ayrı 
ayrı incelendikten sonra iki kavram arasında bağlantı kurulmuştur. Bu doğrul-
tuda kimlik üzerinden toplumsal güvenlik gündeminin inşa edilmesinin kamu 
diplomasisi sürecine yönelik etkisi ele alınmıştır. Nitekim güvenlik tehdit-
lerinin kimliğe indirgenmesi kamu diplomasisi sürecini akamete uğrata-
caktır. Günümüz dünya siyasetinde kamu diplomasisinin toplumlar arası iliş-
kilerin gelişiminde etkili bir araç olmasının yanında güvenlik kavramıyla ilgisi 
hem kamu diplomasisi uygulama sürecini hem de güvenlik meselelerine farklı 
bir bakış açısını ortaya çıkarmaktadır.
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