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Devletlerin ç›kar, f›rsat, tehdit ve potansiyel tehdit merkezli de¤erlendir-
melerine istinaden oluflturduklar› ve baflka ülkelerin kamuoylar›n› etkileme
amac›yla icra ettikleri faaliyetler “Kamu Diplomasi” olarak adland›r›l›r. Kamu
diplomasisi, devletten devlete gerçeklefltirilen geleneksel diplomasi faaliyetle-
rine destek olmak amac›yla yap›l›r. Devletler ve onlar ad›na hareket eden ku-
rumlar, aktörler vas›tas›yla yürütülen kamu diplomasisi, geleneksel diploma-
siden farkl› olarak, baflka ülkelerin hükümetlerine de¤il de hükümet d›fl› aktör-
lerine ve kamuoylar›na yönelik olarak yürütülür. 

Genel olarak yabanc› izleyicileri dinleyerek anlamak, onlar› bilgilendir-
mek ve etkilemek ve bu etkiyi gelifltirmek1; yanl›fl anlamalar›n ve kabullerin
yol açt›¤› karmaflay› s›n›r ötesi iletiflim ortam›n› flekillendirmek suretiyle gi-
dermek kamu diplomasisinin amaçlar›ndan baz›lar›d›r.2 Ülkelerin, yabanc› ül-
ke vatandafllar› ile kendi vatandafllar› ve kurumlar› aras›nda diyalogu yayg›n-
laflt›rmaya çal›flmas› da bir baflka Kamu diplomasisi hedefidir. 

Bu hedeflere ulaflmak için ise yay›nlar, filimler, kültürel etkileflim, radyo
ve televizyon etkin bir biçimde kullan›lmaya çal›fl›l›r3. Bu süreçte sadece hü-
kümetlerin kendi görüflleri de¤il buna ek olarak onlar›n kamuoylar›n› olufltu-
ran farkl› birey ve örgütlerin temsil etti¤i farkl› görüfller de yabanc› kamuoy-
lar›na iletilir.4 Bu faaliyetler dar ulusal ç›karlar›n aç›k bir biçimde savunulma-
s›ndan çok enternasyonalist bir zemine oturtularak yap›ld›¤›nda, daha etkili
olur.5

Joseph Nye, kamu diplomasisi faaliyetlerinin baflar›s›n›n harcanan para-
n›n miktar› ile de¤il, yabanc› ülke vatandafllar› üzerinde yarat›lan olumlu izle-
nim ve de¤ifltirilen fikirler ile ölçülebilece¤ini ifade etmektedir.6 Obama hükü-
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metinin D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton ise kamu diplomasisi uygulay›c›lar›-
n›n insanlarla ba¤lant› kurmak için gerçek bir diyalog tesis etmeleri gerekti¤i-
ni ve Kamu Diplomasisi uygulay›c›lar›n›n konufltuklar› kadar dinlemeyi de bil-
mesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r.7

Kamu diplomasisi, baz› kifli ya da gruplar›n, yetersiz bilgiye ve temellere
dayanmas›na ra¤men, kendi inand›klar›na ya da inand›rmak istediklerine, di¤er
insanlar›, inand›rmaya yönelik sistematik bir faaliyeti olan8; insanlarda ço¤u za-
man çok parlak izlenimler yaratan, s›kl›kla duygu yüklü, k›sman ya da tamamen
do¤ru, kafa kar›flt›r›c› ya da yanl›fl bilgiler aktaran ve inan›fllar oluflturmay› he-
defleyen propaganda faaliyetlerinden9, anlatmak kadar dinleyip anlamaya da
önem veren çift yönlü bir faaliyet olmas› ve sa¤lam ve do¤ru bilgiye ve bilgi ak-
tar›m›n› aflan yap›land›r›lm›fl süreçlere dayanmas› gibi özelikleri nedeniyle ayr›-
l›r. 

Bu yaz› devletler taraf›ndan kamu kaynaklar› ile yürütülen ya da koordine
etmek ve kaynak sa¤lamak suretiyle düzenlenen, yönetilen kamu diplomasisi fa-
aliyetlerinin hedefleri, araçlar› ve kaynaklar› aras›ndaki iliflkiyi incelemeyi
amaçlamaktad›r. Yaz›n›n temel tart›flma konusu, kamu diplomasisi faaliyetleri-
nin, e¤er iyi tan›mlanmaz ve hedefleri iyi s›n›rland›r›lmaz ise mali ve operasyo-
nel aç›dan sürdürülemez olaca¤›d›r. Bu ba¤lamda rasyonel bir yaklafl›mla kamu
diplomasisinin hedefleri, bu hedeflere hangi derinlikte etki edilebilece¤i tart›fl›l-
makta ve bu faaliyetlerin küresel düzlemde etki tesis etmek hedeflendi¤inde, var
olan kaynaklarla ve tecrübe edilmifl yöntemlerle sürdürülebilirli¤inin önündeki
k›s›tlar üzerinde durulmaktad›r. Ard›ndan ancak söylemsel tutarl›l›¤›n tesis edil-
mesi ve evrensel bir dilin üretilmesi neticesinde bu faaliyetlerin etkisinin öngö-
rülen seviyelerin üzerine ç›kabilece¤i iddia edilmektedir. 

HHeeddeefflleerr,,  AArraaççllaarr,,  KKaayynnaakkllaarr

Kamu diplomasisin hedefleri, araçlar› ve imkânlar›/kaynaklar› aras›nda
önemli bir gerilim mevcuttur. Kamu diplomasisi vas›tas›yla baflka ülkelerin hü-
kümetleri, kamuoylar› etkilenmek suretiyle yönlendirilmeye çal›fl›l›r. Amaç ka-
muoyunda bir etki tesis etmek suretiyle yönetici elit grup içerisinde zaten olum-
lu tutumu olan kesimlerin iflini kolaylaflt›rmak, olumsuz tutum gelifltirmifl olan-
lar› ise etkisiz k›lmak ya da hareket alanlar›n› k›s›tlamakt›r. Yönetici elit grup
içinde olmas› muhtemel fikir ayr›l›klar› ise, kamuoyu üzerinde tesis edilen etki
vas›tas›yla, istenilen yönde afl›lmaya çal›fl›l›r.  

Kamu diplomasisi faaliyetleri genifl bir kitleyi hedefledi¤i için, do¤ru ve et-
kili bir biçimde tan›mlanmaz ve s›n›rland›r›lmaz ise,  geleneksel diplomasi fa-
aliyetlerine göre devletlerin bütçelerinde çok daha büyük maliyet yaratabilir.
Hedefler,  araçlar ve kaynaklar aras›ndaki iliflkinin iyi tan›mlanmas› ve oran-

14 KKaammuu  DDiipplloommaassiissii



t›l›l›k bu nedenle kamu diplomasisine dair planlama ve de¤erlendirmeler aç›-
s›ndan çok önemlidir. 

Ülkelerin birbirileri üzerinde tam hegemonya tesis etmesi ile hiçbir etki-
ye sahip olamamas› durumlar› aras›ndaki genifl alan›n bir noktas›nda bafllat›-
lan ve sürdürülen kamu diplomasisi faaliyetlerinin arzu edilen, hedeflenen so-
nuçlar› üretip üretemedi¤inin ölçülmesi kaynaklar›n k›s›tl› olmas› nedeniyle
oldukça önemlidir.  Uluslar, k›s›tl› kaynaklar› ile uluslararas› alanda ya da özel
olarak bir baflka ülkeye ya da ülke grubuna yönelik faaliyetlerde bulunmaya
karar verdiklerinde, ulusal alanda ihtiyaç duyulan kaynaklar›, kendilerine ver-
gi ödemeyen uluslar› etkilemek için, kullan›rlar. Bu durum, ulusun vergi öde-
yen vatandafllar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda oldukça önemli bir fedakârl›kt›r.  O
nedenle kamu diplomasisi faaliyetlerinin etkisinin, yaratt›¤› katma de¤erin öl-
çülebilmesi daha sonraki ad›mlar›n ve kaynak ay›rma faaliyetinin planlanma-
s› aç›s›ndan çok önemlidir.

Uluslar bu fedakârl›¤›, beklenen k›sa, orta ve uzun vadeli faydalar nede-
niyle yapar. Örne¤in ABD vatandafllar› ABD hükümetinin yürüttü¤ü çok pa-
hal› kamu diplomasisi faaliyetlerini ödedikleri vergilerle destekliyor. E¤er bu
faaliyetlerin d›fl politikaya bir katk›s›n›n olaca¤› düflünülmeseydi, ABD hükü-
meti bu kaynaklar› kamu diplomasisi faaliyetlerinin finansman› için ay›ramaz-
d›, ay›rsayd› bile bunu kongrede ve kamuoyu önünde savunmakta çok zorla-
n›rd›. Kamu diplomasisi konusunda karar vericilerin planlama yapabilmesi,
kamuoylar›n› ve bütçeleri onaylayan parlamentolar› bu faaliyetlerin faydal› ol-
du¤una ikna edebilmesi için bu faaliyetlerin sa¤lad›¤›/sa¤layaca¤› katma de-
¤erin ölçülebilmesi ve ifade edilebilmesi gerekir. E¤er KD faaliyetleri ölçüle-
bilen bir katma de¤er yaratabiliyorsa hükümetler, vergi ödeyen vatandafllara
neden bu alana kaynak ay›rd›klar›n›, bunun faydalar›n› sayarak ve göstererek
anlatabilirler.10

Bir ülke halk› ve hükümeti hakk›nda olumlu fikirler ve olumlu hissiyat
oluflturmak ve bu amaca yönelik faaliyetlerin hangi seviyede baflar›l› oldu¤u-
nu ölçmek oldukça zordur. Bir ülke vatandafllar›n› olumsuz bir hissiyat ve tu-
tumdan olumlu bir hissiyat ve tutuma do¤ru nelerin, hangi uygulamalar›n yön-
lendirdi¤ini hassas bir biçimde tespit etmek ise çok daha zorlu ve maliyetli bir
u¤raflt›r. Tek bir anda yap›lan çal›flmalarla bu konuda kapsaml› bir fikre sahip
olmak mümkün de¤ildir. Bu nedenle düzenli olarak y›llar› kapsayan araflt›rma-
lar›n yap›lmas› ve y›llar içindeki de¤iflimi görmemizi sa¤layacak bir veri taba-
n›n›n oluflturulmas› gerekir. Günümüzde, German Marshal Fund (GMF), PEW
ve Eurobarometre gibi kurulufllar, düzenli olarak yapt›¤› anketlerle kamuoyla-
r›n›n farkl› ülkelere dair hissiyat›n› ölçmeye çal›flmaktad›r. 
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Bu ölçümler neticesinde gündelik geliflmeleri ya da tarihsel verileri de
dikkate almak suretiyle çok isabetli, güçlü de¤erlendirmeler yap›labilir ve ya-
p›lmaktad›r. Örne¤in, Eurobarometre11 ya da GMF’nin12 y›llar içinde üretti¤i
verilere dayan›larak “Avrupa Birli¤i ve ABD, Türk kamuoyunun deste¤ini gi-
derek kaybetmektedir” saptamas› kolayca yap›labilir.  Böyle bir saptama, söz
konusu veri seti üretilmifl olmasayd› bu kadar kesin bir netlikle yap›lamazd›.
Bu saptama yap›ld›ktan sonra bu de¤iflimin nedenleri konusunda, gerek yap›l-
m›fl anketlerdeki di¤er verilere gerekse tarihsel verilere bak›larak baz› sonuç-
lar üretilmesi ve bu sonuçlar kullan›larak baz› politikalar gelifltirilmesi müm-
kün olabilir. 

HHeeddeeff  KKiittllee,,  HHeeddeefflleenneenn  EEttkkiinniinn  YYaayygg››nnll››¤¤››  vvee  DDeerriinnllii¤¤iinnee  DDaaiirr

Kamu diplomasisi uygulayacak devletler aç›s›ndan en önemli bafllang›ç
sorusu etkilemek için hangi ülkelerin ya da ülke gruplar›n›n hangi k›staslara
göre seçilece¤idir. Bu soruya verilen cevap, tüm dünyay› bir etki alan› olarak
belirlemekle belirli bir ülkeyi ya da ülke gruplar›n›/bölgeyi etki alan› olarak
belirlemek aras›nda de¤iflebilir. Ya da hibrit bir seçimle, baz› ülkeler ve bölge-
ler özel hedef, di¤er ülkeler ise genel hedef olarak seçilebilir.

Uygulamalara bak›ld›¤›nda devletlerin hibrit ve pragmatik bir seçim ger-
çeklefltirdi¤ini görürüz. Yani hükümetler, baz› öncelikli ülkeler ve bölgelere
yönelik özel kamu diplomasisi (KD) uygulamalar› yan›nda tüm dünyay› hedef
alan genel ilkeler üzerine oturtulmufl yayg›n KD uygulamalar› da gerçekleflti-
rirler. 

Acaba tüm dünyay› ve dünyada yaflayan insanlar› ya da tek bir ülkenin ya
da ülke grubunun tüm vatandafllar›n› bir bütün olarak etkilemeye çal›flmak
gerçekçi ve ekonomik hedefler midir?  Dünya siyasetini ve ülkelerin siyasi ka-
rarlar›n› kamuoylar› m›, yoksa elitler mi belirler? Ülkenin/ülkelerin kamuoy-
lar›n› bir bütün olarak etkileme hedefine odaklan›lm›flsa bu KD uygulay›c› ül-
keler taraf›ndan nas›l baflar›labilir, bunun yollar› nelerdir? Acaba tüm kamuo-
yu de¤il de, öncelikle daha küçük bir grup olan kamuoyu önderleri ve elitler
mi hedef al›nmal›, etkilenmeye çal›fl›lmal›d›r? Elitleri ve kamuoyu önderleri-
ni etkilemenin yollar› nelerdir? Yaz›n›n geri kalan k›sm›nda bu sorular tart›fl›-
lacakt›r.

KKaammuu  DDiipplloommaassiissii  HHaannggii  ÜÜllkkee  yyaa  ddaa  ÜÜllkkee  GGrruuppllaarr››nnaa  OOddaakkllaannmmaall››dd››rr??

Kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmeye bafllayan devlet ve hükümetle-
rin öncelikle bu faaliyetleri hangi ülkeler ya da ülke gruplar›na yönelik olarak
yürütece¤ine karar vermesi gerekir. Dünya halen ülkeler-devletler formunda
idari co¤rafi ünitelere bölünmüfltür. Küresel ölçekli yap›lan de¤erlendirmeler-
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de dahi bu idari co¤rafi birimler yani ülkeler ve onlar›n devletleri, temel ana-
liz ünitesi olarak kabul edilir. Küresel rakamlar ülkelerden elde edilen rakam-
lar›n toplan›p birlefltirilmesi sonucu üretilir. En az›ndan kamu diplomasisi fa-
aliyetlerine dair veri üretme, toplama ve de¤erlendirme ve bu faaliyetleri ko-
ordine etme, bütçeleme gibi pratik nedenler yüzünden ülkeleri ve devletleri te-
mel analiz ünitesi olarak kabul etmek iflimizi kolaylaflt›r›r. Bu nedenle önce-
likle hangi ülkeye/ülke gruplar›na yönelik kamu diplomasisi yürütülece¤ine
karar vermek bafllang›ç için önemlidir. Böylesi bir karar verilmedi¤i takdirde
maliyet, planlama ve uygulama aç›s›ndan çok büyük bir karmafla ile karfl› kar-
fl›ya kal›n›r. 

E¤er, ülkeler, ellerinde yeterli kaynaklar ve araçlar mevcutsa tüm dünya-
y› da bir kamu diplomasisi sahnesi olarak görebilirler. Orta büyüklükteki güç
kategorisine giren ülkeler için tüm dünyay› kamu diplomasisi uygulama saha-
s› olarak görmek, dünyaya ayn› anda bir bütün olarak hitap edecek araçlar
(medya), kaynak ve dil gelifltirme ile ilgili sorunlar baki kald›kça, pek pratik
ve uygulanabilir bir karar de¤ildir. Bununla birlikte, ülkelerin tüm dünyaya hi-
tap etmeyi hedefleyen evrensel bir dil üretme, gelifltirme, var olan dillere ken-
di dillerini uydurma çabas› sonuçta o ülkelerin derdini dünyaya anlatmalar›n›
kolaylaflt›racak araçlara kavuflmalar›n› sa¤layabilecek önemli bir u¤raflt›r.
Böylesi bir dil üretildi¤i ya da var olan dil evrensel olana yaklaflt›r›ld›¤› tak-
dirde ülkelerin küresel etkinli¤i artacak ve kamu diplomasisinin çok düflük
maliyetlerle ve etkin bir biçimde yap›labilece¤i bir aflamaya ulafl›lm›fl olacak-
t›r. Amerikan liberalizmi, Sovyet sosyalizmi, ‹ran fiiili¤i, Vatikan’›n Katolikli-
¤i ideolojilerin ya da evrensel mesajl› inanç sistemlerinin etkisinin güçlü ör-
nekleri olarak gösterilebilir. ‹sveç ve Norveç’in kaba güç projeksiyonu yapma-
yan, bar›fl ve bilimle an›lan isimleri, Hollanda’n›n çok kültürlülük ideolojisini
yak›n zamana kadar baflar›yla uygulam›fl olmas› bu ülkelere neredeyse ülke
ayr›m› gözetmeksizin tüm dünyada çok önemli bir sempati temin etmifltir. Bu
sempati söz konusu ülkelerin konvansiyonel diplomasilerine çok genifl/rahat
bir alan yaratm›flt›r. Özellikle Hollanda ve Norveç örneklerine bak›ld›¤›nda bu
ülkelerin özel baz› ülkelere odaklanmaktan çok, evrensel a¤›rl›¤› olan mesaj-
lar›n› genifl bir alana yaymak suretiyle küresel düzeyde etki tesis ettikleri gö-
rülür.

Mesaj odakl› ve küresel etki tesis etmeyi hedefleyen uygulamalar›n bafla-
r›lar› verili kabul edilmekle birlikte, kamu diplomasi uygulamalar›nda, etkin
planlama, verimlilik ve kaynak k›s›tlar› gibi kayg›lar nedeniyle, k›sa vadeli so-
nuç al›c› müdahaleler için az say›da ülke ve ülke gruplar›n›n hedef al›nmas›
gerçekçi ve uygulanabilir bir karard›r13. 
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Az say›da ülke ya da ülke grubuna yönelik yo¤un KD faaliyeti yap›lma-
s›na dair verilen karar›, bu ülkelerin hangileri olaca¤›na dair karar verme sü-
reci izler. Ülkeler farkl› kayg›larla ve önceliklere dayanarak bu yöndeki karar-
lar›n› verirler. Örne¤in bir ülkenin kendi iradesi ve iste¤ine ba¤l› olmadan si-
yasi pozisyonuna ve siyasetinin gündemine etki eden, ç›kar ve güvenlik alg›-
lamalar›n› tehdit eden yabanc› ülkeler öncelikli hedefler aras›na rahatl›kla gi-
rerler. Bu ülkeler, küresel, bölgesel güçler ve komflu ülkeler olabilir. Yani bafl-
ka ülkelerin kendilerine dair tasarruflar›ndan fazlaca etkilenecek ülkeler,  ön-
celikle kendilerine yönelik etkileri büyük olan/olabilecek ülkelere karfl› kamu
diplomasisi uygulayarak bu etkiyi kontrol alt›na almaya çal›fl›rlar. Bu savun-
ma perspektifi ile yap›land›r›lm›fl bir KD faaliyeti olur. 

Ülkeler daha proaktif bir siyaset anlay›fl› ile savunma amaçl› olmayan,
kendi siyasal programlar›na uygun bir uluslararas› ortam yaratmak ve bu isti-
kamette di¤er ülkelerde bir etki tesis etmek amac›yla da KD faaliyetleri kur-
gular ve yürütürler. Bu savunmac› de¤il infla edici bir kamu diplomasisi faali-
yeti olur. Savunma amaçl› KD daha çok olumsuz yarg›lar› ve beklentileri kon-
trol alt›na alma, etkisiz k›lma ve nihayetinde olumluya çevirme amac› güder.
Bir biçimde önceden oluflmufl olumsuz yarg›lar› ve havay› düzeltmeye çal›flt›-
¤› için harcanan kaynak ve KD’nin olumlu etkileri ekseninden bak›ld›¤›nda,
oldukça verimsizdir. Bununla birlikte ilk safhada hasar s›n›rlamas› gibi çok
önemli bir iflleve odakl›d›r ve bu yönde KD faaliyetleri icra edilmesi zorunlu-
luktur. Proaktif KD ise ülkeye dair yarg›lar› düzeltmekten çok yeni bir form-
da bafltan aya¤a yeniden kurmay› amaçlar. Olumsuzluklara de¤il olumlu me-
sajlara odakl›d›r. Fakat hedef ülkelerdeki siyasi rakipler olumsuz mesajlar› de-
vaml› olarak üretmeye devam edecektir.

Savunmac› kamu diplomasisi faaliyetlerine örnek olarak Türkiye hükü-
metlerinin ve devletinin Ermeni meselesine yönelik olarak yürütülen faaliyet-
ler ele al›nabilir. ABD’de her y›l nisan ay›nda Ermeni diasporas›n›n Türkiye
aleyhinde bir soyk›r›m karar›n› senatodan ç›karma giriflimleri, ABD siyaseti-
nin iç dinamiklerinden ve bu ülkenin kendine dair nedenlerden kaynaklanan
bir durumdur. Bu durum Türkiye için ba¤›ms›z bir de¤iflkendir. Bu durumu ge-
leneksel diplomatik tedbirlerle karfl›lamaya çal›flmak, niha-
i bir çözüm ya da kontrollü bir statükonun sürdürülebilmesi aç›s›ndan yeterli
olmamaktad›r. Bu nedenle geleneksel diplomasi faaliyetleri yan›nda, ABD ka-
muoyu önünde Ermeni diasporas›na karfl› dengeleyici ya da afl›c› bir a¤›rl›k
oluflturmak üzere o ülkedeki elitleri, politik gruplar› ve kamuoyunu etkileme-
ye çal›flmak her y›l daha da a¤›rlaflan sorunu aflmak için rasyonel bir yol ola-
rak görünmektedir. 
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ABD iç siyasal alan›ndaki baz› aktörlerin t›pk› Ermenilerin yapt›¤› gibi,
ama bu kez meseleye dair Türkiye’nin tercih edece¤i bir tezi sahiplenip onun
üzerinden siyaset yapmas›, durumu kontrol alt›nda tutabilmek aç›s›ndan bir
yöntem olarak kullan›labilir.14 Fakat mesele iç siyasal alan›n bir unsuru olan
Ermenilerin kimliklerinin bir parças› oldu¤undan ve onlar taraf›ndan, hayati
olarak de¤erlendirildi¤inden bu meseleyi Ermenilerinkine benzer bir tut-
ku/h›rs ve ›srarla karfl›layacak bir gücün bulunmas›/üretilmesi pek de kolay
de¤ildir. Bugüne kadar bu fonksiyonu üstlenen güç ABD’deki Yahudi lobisi
olmufltur fakat Yahudi lobisi ile iflbirli¤i hükümetlerin baflka alanlar›ndaki si-
yasal aç›l›mlar›n› bloke etti¤i kabulüyle AKP hükümetleri taraf›ndan bugün
tercih edilmemektedir.15

Ülkeler, bir süper gücü uluslararas› alanda belirli bir meselede kendi po-
zisyonuna uygun bir istikamette yönlendirmek için de kamu diplomasisi faali-
yeti yürütülmesi karar› verilebilirler. Proaktif/kurucu kamu diplomasisi uygu-
lamalar›na örnek olarak Arap ülkelerinin ABD nezdinde yürüttükleri kamu
diplomasisi faaliyetleri gösterilebilir. ‹srail’in ABD’yi kendi arzusu istikame-
tinde karar almaya zorlamas› ve bunu baflarmas›, ‹srail ile ç›karlar› çeliflen
Arap ülkelerini oldukça zorlamaktad›r. ABD’yi Ortado¤u sorunlar›nda kendi
istedikleri istikamette kararlar almaya ve eylemlerde bulunmaya zorlamak için
Arap ülkeleri ABD’de ciddi bir kamu diplomasisi faaliyeti yürütmektedirler.
Bu çerçevede Araplar ve Ortado¤ulu Müslüman halklara dair oluflmufl olum-
suz yarg›lar› ve bilgi eksikliklerini gidermek maksad›yla ABD’de çeflitli kamu
diplomasisi faaliyetleri yürütülmektedir.16

Kamu diplomasisi faaliyetleri süper güçlerin yan›nda bölgesel güçleri de
hedef alabilir. Bu faaliyetler, bölgesel güçlerin iç siyasal dinamikleri neticesin-
de ortaya ç›kan tutumlar›n› hedef alabilece¤i gibi, bölgesel güce d›flsal baz› di-
namikler/etkiler neticesinde kabul ettirilen (baflka ülkelerden ya da baflka ce-
maatlerden kaynaklanan)  bir tutuma ya da politikalara karfl› durmak için de
kurgulanabilir. Bu durumda, yönetici elitleri etki alt›nda olan bölgesel gücü et-
kileyen gruplar›n etkilerini azaltmak, s›f›rlamak ve ard›ndan KD uygulay›c›
ülkenin ç›kar alg›lar› istikametinde bölgesel gücün elitlerini ve sonuçta kendi-
sini yönlendirmek gibi amaçlara yönelik olarak kamu diplomasisi faaliyeti
planlan›p yürütülür.

Ülkelerin co¤rafi yak›nl›k nedeniyle devaml› etkileflim içinde olduklar›
komflu ülkeler de do¤al bir kamu diplomasisi uygulama alan›d›r. Komflu ülke-
lerle çok farkl› eksenlerde iflbirli¤i ya da sorun alanlar› mevcut olabilece¤i
için, ülkeler kendi ç›kar› do¤rultusunda komflular›n› etkilemeye çal›fl›rlar.
Komflu ülkeler de yine kendi iç alan›ndan kaynaklanan nedenlerle ya da d›fl
aktörlerin yönetici elitlerine yapt›¤› etki neticesinde kamu diplomasisi uygula-
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y›c› ülkelere yönelik farkl› tutumlar gelifltirirler. Bu ülkeleri etkilemek için de
kamu diplomasisi faaliyeti yürütülür.17

Ülkeler, tamamen sübjektif bir süreç sonucunda kendi ihtiyaçlar› ve ön-
celikleri do¤rultusunda seçtikleri baz› ülkeleri de kamu diplomasisi faaliyetle-
rine dahil ederler. Bu ülkeler kendi fiillerinden kaynaklanan nedenlerle de¤il,
kamu diplomasisi uygulama karar› veren ülkenin içsel ya da d›fl dinamiklere
dayal› olarak ortaya ç›kan ihtiyaçlar› neticesinde hedef seçilirler. Kamu diplo-
masisi uygulay›c› ülke (KDUÜ) ile do¤rudan hiçbir ç›kar çat›flmas› yaflama-
yan, hatta ciddi bir iliflkisi bile olmayan bir ülkeyle, Birleflmifl Milletler Genel
Kurulu’nda yap›lacak oylamada deste¤ini alabilmek, ya da ticari iliflkileri ge-
lifltirebilmek için politik altyap›y› kurmak gibi tek tarafl› ihtiyaçlara binaen ka-
mu diplomasisi faaliyetlerinin planlanmas› bu duruma bir örnek teflkil eder. Bu
durum savunmaya dayal› de¤il infla edici bir kamu diplomasisi faaliyetidir ve
bir öncekinden farkl› özellikler gösterir. Birincisi daha çok olumsuz yarg›lara
ve beklentilere yönelik önleyici kontrol alt›na almaya yönelik bir faaliyetken
ikincisi beklentiler do¤rultusunda bir hedef ülkede hissiyat/kamuoyu olufltur-
mak amac›yla yap›l›r.

ÜÜllkkeeyyee  yyaa  ddaa  ÜÜllkkee  GGrruubbuunnaa  KKaarraarr VVeerrddiikktteenn  SSoonnrraa  KKDDUU  HHaannggii  SSee--
ççiimmlleerree  GGöörree  YYaapp››ll››rr??

Bir ülke hükümeti kamu diplomasisi uygulayaca¤› ülkeleri belirlendikten
sonra iki farkl› tutum tak›nabilir ve uygulamalar›n› bu tutumlar do¤rultusunda
flekillendirir. Birinci tutum sorun odakl›d›r. ‹kinci tutum ise f›rsat odakl›d›r.
Gerçek dünyada ne f›rsatlar ne de sorunlar tek bafl›na bulunmad›¤› için tama-
men rasyonel kabullerle f›rsat odakl› ya da sorun odakl› olmaya dair bir kara-
r›n verilmesi oldukça zordur. Tüm faktörleri, tehditleri ve f›rsatlar› hesap ede-
rek yap›land›r›lacak bir karar süreci ve planlama çabas› ise oldukça a¤›r iflle-
yen ve yüksek maliyetli bir süreç olacakt›r. 

Uluslararas› iliflkiler ortam›nda ülkeleri statükoya dair tutumlar› itibariy-
le de üç ana grupta toplayabiliriz. Birinci grupta statükoyu korumaya çabala-
yan ülkeler yer al›r. ‹kinci grupta ise statükoyu de¤ifltirmek için zorlayan ba-
fl›na buyruk hareket eden (free rider) ülkeler vard›r. Bir de tamamen uluslara-
ras› ortam›n etkisi ile sal›nan ne kendi ne de uluslararas› sistem üzerinde etki
edemeyen devletler mevcuttur. Sorun odakl› devletler daha çok statükocu
özellikler gösterir. De¤iflim aray›fl›ndaki devletler ise tehditleri de¤erlendir-
mekle birlikte daha çok f›rsat odakl›d›r diyebiliriz. Savrulan devletlerin f›rsat
sorun eksenindeki hareketleri ise öngörülemez. Ço¤u zaman önlerine konan
sorunlarla u¤rafl›rlar, bazen iyi bir f›rsat gördüklerinde onun peflinden koflarlar
fakat bu f›rsata dair sorunlarla karfl› karfl›ya gelince tekrar sorunlar›n içinde
kaybolurlar.
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Statükocu, de¤iflim arayan ve savrulan devletler kamu diplomasisi aç›s›n-
dan farkl› türden kararlar verirler ve farkl› uygulamalara yönelirler. Savrulan
devletlerin etkili bir kamu diplomasisi yapamayaca¤› ya da eski uygulamala-
r›n› refleksmifl gibi devam ettirmeye çal›flaca¤›n›, statükocu devletlerin duru-
mu de¤ifltirmek yerine aynen devam siyaseti izleyece¤ini önemli bir atakla
karfl›laflmad›kça ufak gelifltirmeler d›fl›nda bir harekette bulunmayaca¤› söyle-
nebilir. Buna mukabil de¤iflim arayan devletler bir flekilde güçlü politikalar iz-
leyerek durumu de¤ifltirmeye çal›fl›rlar. Bu gruba giren ülkeler ço¤unlukla, ik-
tisadi, siyasal, askeri ve sosyal alandan ortaya ç›kan bir de¤iflim nedeniyle si-
yasal alanda bir de¤iflim aray›fl›na girerler. Bu ülkelerde, de¤iflimi zorlayan
güçlerin kabiliyetlerinde bir de¤iflim gerçekleflir ve kabiliyetlerdeki bu de¤i-
flim ancak bir ideolojik/politik program - hareket haline getirildi¤inde siyasi
alanda de¤iflime yol açar. Bir siyasi hareket iktisadi, siyasi ve askeri gücün ya-
n›nda onu çevreleyen bir ideolojik projeye sahip oldu¤unda, bunu gelifltirebil-
di¤inde oldukça kuvvetli bir etkiyi siyasal alana yans›tabilir. Kamu diploma-
sisi faaliyetleri de ideolojik bir kaynaktan beslendiklerinde daha kuvvetli bir
form al›r ve etki tesis eder.

Sonuç olarak ülkelerin kaynaklar›n k›s›tl› olmas› sebebiyle, rasyonel ya
da ideolojik rasyonel sebepler ve hesaplamalarla, kamu diplomasisi faaliyetle-
ri için hedef ülke gruplar›n› seçmeleri gerekir. Ülkelerin kaynaklar›n›n tüm
dünyay› etkilemek için yeterli olmayaca¤›n› biliyoruz. Ülkeler kaynaklar›n›
baflka ülkelerin siyasi alanlar›n› kontrol etmeye ay›rd›¤›nda zaman içinde çe-
flitli kaynak kaç›fl mecralar› oluflur ve harcanan kaynaklar arzu edilen hedefle-
re ulafl›lmas›n› sa¤lamad›¤›ndan ülkeler k›s›tl› kaynaklar›n› dipsiz kuyularda
kaybetme riski ile karfl› karfl›ya kal›r. O nedenle kamu diplomasisi faaliyetleri
devaml› olarak gözden geçirilmeli, verimlilik de¤erlendirilmesine tabi tutul-
mal›d›r. Kamu diplomasisi faaliyetleri planlan›rken arzu edilen etkinin ne ka-
dar derin olaca¤› ve bu etkinin hangi zaman perspektifinde gerçekleflece¤i de
iyi hesaplanmal›d›r. 

Kamu diplomasisi ad› alt›nda yürütülen faaliyetin bir katma de¤er yarat›-
yor olmas› ve bu katma de¤erin ölçülmesi faaliyetin ileriye yönelik planlamas›
ve anlaml› olup olmad›¤› konusunda karar vericilere sa¤lam fikirler verebilir.

KKaammuuooyyuunnuu  TTüümmüüyyllee  EEttkkiilleemmeeyyee  ÇÇaall››flflmmaann››nn  AArraaççllaarr››  OOllaannaakkllaarr››
vvee  KK››ss››ttllaarr››  NNeelleerrddiirr??

Kamu diplomasisi uygulanacak ülke ya da ülke gruplar›n›n hangileri ola-
ca¤›na dair karar›, tespit edilen ülkelerde hangi gruplar›n hedef al›naca¤›na da-
ir karar izler. Tüm ülke mi hedef al›nacakt›r yoksa ülkede ki baz› gruplara m›
odaklan›lacakt›r? Ölçe¤i genifl tutman›n dezavantajlar› dikkate al›nd›¤›nda
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mümkün olan en dar gruptan bafllayarak en genifl gruba do¤ru ilerlemek ras-
yonel bir yaklafl›m olarak görülebilir. Hangi gruplar›n hedef al›naca¤›na dair
süreçte, rasyonel gündelik kabuller/hesaplar kadar tarihsel süreç ve bagaj da
önemlidir. Örne¤in, tarihsel olarak irtibatl› olunan gruplarla iliflki önemlidir ve
e¤er geçmiflte olumlu sonuç vermiflse bu kanal kullan›ma aç›k olmal›d›r. An-
cak sosyal de¤iflim irtibatl› olunan gruplar›n önemini ve etkisini azaltm›fl ola-
bilir. Yine de tarihsel ba¤lar k›sa süre önce kurulmufl ba¤lara göre daha daya-
n›kl›d›r bu nedenle bu gruplar›n bulunduklar› ülkelerde daha güçlü olmas› için
destek olunabilir.  Tarihsel olarak irtibatl› olunun gruplar›n desteklenmesi,
ters bir etkiye de yol açabilir ve söz konusu grubun kendi ülkesinde marjinal-
lefltirilmesine yol açacak bir süreci bafllatabilir. 

Tarihsel olarak irtibatl› olunan gruplar›n, zaten eskiden beri iliflkide olu-
nan ve bir ölçüde r›zas› kazan›lm›fl, üzerinde etki tesis edilebilmifl gruplar ol-
du¤u dikkate al›nd›¤›nda kamu diplomasisi aç›s›ndan bu gruplarla geleneksel
iliflkinin sürdürülmesi durumunda bir fark yaratmak kolay olmayacakt›r. O ne-
denle hem bu gruplara baz› yeni gruplar eklemek hem de eski gruplarla iflbir-
li¤inin parametrelerini ve çerçevesini bir fark yaratabilecek biçimde de¤ifltir-
mek gerekir. Yeni gruplar›n dâhil edilme sürecinde, geleneksel olarak irtibatl›
olunan gruplar da rahats›z edilmemelidir.  

Yeni gruplarla irtibat›n gelifltirilmesi daha fazla kayna¤›n mobilize edil-
mesini gerektirir. Ayr›ca eski müttefikler, yeni gruplara belki de kendi siyasi
rakiplerine kaynak aktar›lmas› yerine bu kayna¤›n kendilerine aktar›lmas›n›
talep edebilir ve bunu bir pazarl›k konusu haline getirmeye çal›flabilir. Ya da
maddi kabullerden çok duygusal kabuller ve de¤erlendirme e¤ilimleri öne ç›-
kar ve yeni ve/veya rakip bir grubun çembere dâhil edilmesi eskiden beri irti-
batl› olunan gruplar› rahats›z edebilir.

Tüm bu durumlarda, geleneksel yöntemlerin aynen kullan›lmaya devam
edilmesi daha fazla kayna¤›n bu ülkeye ak›t›lmas› anlam›na gelir ki bu bir fi-
nansal açmaz› do¤urur. Kaynak k›s›tl›l›klar› nedeniyle bu yol takip edilemez.
Bu açmaz› aflabilmenin en makul yollar›ndan birisi medya yoluyla nüfuz et-
mek böylece daha genifl bir grubu etkilemeye çal›flmakt›r. Fakat bu metodun
da k›s›tlar› vard›r. Medya vas›tas›yla genifl bir alana eriflilebilir fakat bu yön-
temle ne kadar derine nüfuz edilebilir?  Medya vas›tas› ile bir toplumda sem-
pati, yak›nl›k, merak ya da eski yarg›lar›n sorgulanmas› süreci bafllat›labilir
mi? Sadece medya kampanyalar›yla kamu diplomasisi ile amaçlanan hedefle-
re ulafl›labilir mi? 

Medya yoluyla bir topluma hitap etmek dendi¤inde tek ve standart bir fa-
aliyete at›fta bulunulmamaktad›r. Medya vas›tas›yla aktar›lan materyalin ve
mesaj›n niteli¤i hedeflere ulafl›labilmek aç›s›ndan çok önemli ve belirleyicidir.
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Medya ile eriflimin önüne hedef ülke hükümeti ya da politik gruplar› taraf›n-
dan konulan engeller; medya alan›n›n ço¤ulcu bir yap›ya sahip oldu¤u durum-
larda baflka hükümetlerin de ayn› kanallar› kullanarak etki etme aray›fllar›,
medya yoluyla eriflimin etkisini s›n›rl› k›lar. Mesaj kesintiye u¤rad›¤› ya da
baflka mesajlarla kesiflti¤i durumlarda arzu edilen formda iletilemez ve kamu
diplomasisi aç›s›ndan istenen sonuçlar› do¤urmaz.  Bu sorunlar her zaman
karfl›lafl›labilecek türden sorunlard›r, bununla birlikte medya üzerinden etki te-
sis etme aray›fl›, kaynak ve eriflti¤i kitlenin boyutu dikkate al›nd›¤›nda kesin-
likle ihmal edilmemesi gereken, b›rak›lmamas› gereken bir faaliyettir.

Medya vas›tas›yla iletiflimde, mesaj›n verilme biçiminin yan›nda sonucu
belirleyecek en önemli unsur içeriktir. ‹çerik, mesaj›n iletilmeye çal›fl›ld›¤› kit-
lenin özellikleri ve hassasiyetleri, kültürel ve sosyal kodlar› ve dili dikkate al›-
narak oluflturulmal›d›r. Yerel özellikler dikkate al›nmakla birlikte, mesaj›n ge-
nifl gruplar› kavrayabilmesi için evrensel bir dilinin ve içeri¤inin olmas› gere-
kir. Bu nedenle iletiflimcilerin kamu diplomasisi faaliyetine dâhil edilmesi ve
bu alanda çal›flan bilim insanlar›n›n teflvik edilmesi önemlidir.

Kamu diplomasisi uygulay›c› ülkelerin üniversitelerinin, hedef ülkelerin
gençli¤ine aç›lmas› türünden, kamu kaynaklar›n›n kontrollü bir biçimde hedef
ülkedeki hedef kitleye sunulmas› gibi uygulamalar da orta ve uzun vadede he-
def ülkede kamu diplomasisi uygulay›c› ülkeye dair olumlu tutum sahibi kifli-
lerin üretilmesi aç›s›ndan faydal› olabilir. Burada bu kiflilerin e¤itimleri s›ra-
s›nda olumlu deneyimler yaflamas›n›n sa¤lanmas›na da dikkat edilmelidir.
E¤itim için gitti¤i ülkede dostça karfl›lanmamak, çok kötü koflullarda yaflamak
zorunda kalmak arzu edilenin aksi istikamette bir etki bile yaratabilir. Üniver-
sitelerin hedef ülke gençlerine aç›lmas› görece genifl bir kitleyi hedefler ve de-
rinlemesine etki yapma kabiliyetine sahip bir uygulamad›r. Bu uygulamadan
faydalanan yetenekli gençler gelecekte kendi ülkelerinde etkili konumlara gel-
diklerinde sahip olduklar› iliflki a¤lar› ve sempatik bak›fl sayesinde e¤itim gör-
dükleri ülkeye, kendi ülkelerinin e¤itim gördükleri ülke ile iliflkilerinin gelifl-
mesi fleklinde katk›da bulunurlar. 

Bu uygulaman›n baflar›l› olabilmesi için ö¤renci seçiminin evrensel k›s-
taslara ve rekabet esas›na dayal› olarak yap›lmas› gerekir. E¤er e¤itim olana-
¤›, sadece elit grubu memnun etmek için kullan›l›r ve kontenjanlar onlar›n be-
lirleyece¤i, vas›flar› yeterli olmayan kiflilere tahsis edilirse, uygulaman›n etki
derinli¤i fazla olmaz. Bu durumda, zaten k›s›tl› olan kamu kaynaklar›n›n çar-
pan etkisi nepotizm nedeniyle zay›flar.

Uzun vadeli ve derinlemesine etkileri olabilecek bir baflka önemli kamu
diplomasisi yöntemi ise hedef ülkenin e¤itim sistemine nüfuz etmek ve orada-
ki e¤itim içeri¤inin niteli¤i üzerinde etki tesis edebilmektir. Pratik nedenlerle
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oldukça zorlu bir hedef olan bu uygulama e¤er evrensel baz› ilkelere dayand›-
r›larak etkili bir biçimde icra edilirse uzun dönemli derin sonuçlar üretir. Bu
uygulamada en kritik husus faaliyetlerin evrensel ilkelere dayand›r›lmas›d›r.

Hedef ülkelerdeki irtibatl› gruplar›n e¤itim ö¤retim, bas›n yay›n ve genel
olarak medya alan›nda sermaye deste¤i ile güçlendirilmesi de bir baflka önem-
li etki kanal›d›r. Bu faaliyette de dikkate al›nmas› gereken en önemli husus, et-
kilenmeye çal›flan ülkenin bu faaliyetleri kendi iç siyasal alan›na yönelik had-
dini aflan bir müdahale olarak de¤erlendirmesine yol açacak ve k›s›tlamak için
tedbir almas›na neden olacak rahats›z edici eylemlerden kaç›n›lmas›d›r. Sade-
ce gerekli kaynaklar› aktarmakla kamu diplomasisi faaliyeti yürütülmez. ‹çe-
ri¤in zengin ve etkileyici olmas›,  evrensel de¤erlere dayand›r›lmas›, bu de¤er-
lerle bütünleflmesi, inand›r›c› olmas› gibi faktörler sonucun ve etkinin kalite-
sini ve büyüklü¤ünü belirler.

Hedef ülkedeki tüm, kamu diplomasisi uygulayan ülkeyi hedef alan mu-
halif toplant›lara, inisiyatiflere, kamu görevlisi olmayan uygulay›c› ülke va-
tandafllar›n›n kat›lmas› bir baflka önemli etki yöntemi olarak önerilebilir. Sivil
unsurlarla kastedilen devlet görevlisi diplomat ya da istihbarat elemanlar› d›-
fl›ndaki devletten emir almayan bireylerdir. Kamu görevlilerinin, kamu diplo-
masisi alan›n›n bir miktar uza¤›nda b›rak›lmas› ya da görece özerk, entelektü-
el anlamda kabul edilmesi kolay sivil yap›lar üzerinden icra edilmesi, inand›-
r›c›l›¤› ve kabul görmesi aç›s›ndan çok önemlidir. 

Örne¤in bir ülkede Türk hükümetinin siyasalar›ndan rahats›z olan, buna
muhalif bir grup topland›¤›nda o toplant›ya Türkiye’den hükümete muhalif
gruplar›n ya da onlar›n oradaki uzant›lar›n›n kat›l›m› teflvik edilebilir. E¤er bir
ortamda Türkiye hükümeti elefltiriliyorsa, o ortamda kabul gören bir Türkiye-
linin olmas› durumunda muhalif grup kendisini bir tür otokontrole tabi tutar.
Böylece muhalifler hiç mesnetsiz temelsiz, havada uçan elefltiriler yerine da-
ha tutarl› elefltiriler yapmak zorunda hisseder. Böylece afl›r› duygusal, gerçek-
lerden uzak, düflmanca bir tutumum oluflmas›na müsait ortamlar›n oluflmas›
engellenir.  Bu ayn› zamanda ülkenin iktidarlar›n›n ve muhaliflerinin di¤er ül-
kelerdeki politik gruplarla a¤lar oluflturmas›na, iletiflim kurmas›na ve dünya-
n›n baflka yerlerinde olup bitenlere taraf olmas›na olanak sa¤lar.

BBiirr ÖÖrrnneekk  OOllaayy::  AABBDD’’ddeekkii  EErrmmeennii  LLoobbiissiinniinn  SSooyykk››rr››mm  YYaassaa  TTaassaarr››--
ss››nn››  KKoonnggrree’’ddeenn  GGeeççiirrmmee  GGiirriiflfliimmlleerrii  vvee  TTüürrkkiiyyee’’nniinn  UUyygguullaadd››¤¤››  KKaammuu
DDiipplloommaassiissii

Bir ülkede ülkenin kendi dinamiklerinden kaynaklanan nedenlerle KDU-
Ü’ye yönelik olumsuz kararlar al›n›yorsa, bu durumda kamu diplomasisine ih-
tiyaç var demektir. Bu de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra kamu diplomasisinin,
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genifl kitleleri hedef almas› gerekti¤ine karar verildi¤inde nas›l bir yol izlene-
bilir? Böylesi bir karar verme süreci ABD ile Türkiye aras›nda yaflanan Erme-
ni sorunu üzerinden incelenebilir. ABD hükümetleri bu ülkede yaflayan ve
ABD vatandafllar›n›n üyesi oldu¤u Ermeni gruplar›n›n bask›s› ile zaman za-
man Türkiye’nin istemedi¤i istikamette kararlar alma e¤ilimi göstermektedir.
Bu örnekte en önemli sorunlardan biri bir gurubun aç›kça ve cephe oluflturmak
suretiyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini ve Türkiye’yi geçmiflte olmufl
bir olaydan dolay› suçlamas› ve kendi hükümetlerine Türkiye’yi bir bedel öde-
meye zorlayacak kararlar ald›rmaya çal›flmas›d›r.

Böylesi bir durum kimlere ne yarar sa¤lar? ‹lk fayda, Ermeni seçmenler-
den oy beklentisinde olan senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri aç›s›ndan iç
siyasal alanda görece maliyeti düflük bir hediye vermek suretiyle oylar› mobi-
lize etme olana¤›n›n do¤mas›d›r.18 ABD hükümeti aç›s›ndan ise durum biraz
daha karmafl›kt›r. Hükümet kendi ulusal öncelik de¤erlendirmesinde çok önde
olmayan bir meseleyi kullanarak Türkiye ile olan pazarl›klar›n› daha dar bir
alana hapsederek ve düflük bir maliyete çözme olana¤›na kavuflur. Meselenin
kontrolden ç›kma olas›l›¤› oldu¤u durumlarda bu durum bir rahats›zl›k yarat›r.
ABD Baflkan› son tahlilde ulusal öncelikler ve ç›karlar söylemi üzerinden kon-
greyi ikna edebilir. Bu durum baflkan›n ve onun hükümetinin kongre ile bu
mesele üzerinden bir pazarl›¤a girmesine ve birilerine bir fleyler söz vermesi-
ne neden olur. Türk hükümetleri bu durumda k›s›tl› pazarl›k kaynaklar›n› Türk
vatandafllar› aç›s›ndan daha verimli üretken sonuçlar yaratacak konular yerine
Ermeni diasporas›n›n arzular› istikametinde ve savunma pozisyonunda tüket-
mek zorunda kal›r. Türk hükümetlerinin ABD ile olan tüm meselelerini ayn›
derinlikte pazarl›klarla halletmesi mümkün de¤ildir. Yani hükümet, Ermeni
meselesi nedeniyle, kendi ç›karlar›n› büyütmek yerine Ermeni ç›karlar›n› blo-
ke etmek gibi negatif etki yarat›c› bir faaliyet içine çekilir. Bu özellikleri ne-
deniyle Ermeni sorunu oldukça enerji emici bir sorun olarak tan›mlanabilir.

Sorun ABD iç dinamiklerinden kaynakland›¤› için Türk hükümetlerinin
yapmas› gereken ve yapt›¤› fley ABD iç dinamiklerine nüfuz etmeye çal›flmak
olmufltur. Bu çerçevede hükümet, ABD kongresi üzerindeki etkisinin yüksek
oldu¤u bilinen Yahudi lobisi ile silah lobileri ile çal›flmay› tercih etmifltir. Bu
lobi ABD’nin ekonomik ç›karlar› ve ‹srail Türkiye iflbirli¤i/yak›nl›¤› karfl›l›-
¤›nda kongreden Ermeni soyk›r›m tasar›lar›n›n geçmesini bugüne kadar engel-
lemifltir.  Fakat yak›n zamanda görüldü¤ü gibi bu durum AKP hükümeti tara-
f›ndan, Türkiye’nin örne¤in Orta Do¤u’da uygulamak istedi¤i yeni politikala-
r›n önünde bir engel olarak de¤erlendirilmektedir.

O nedenle hükümet Ermeni sorununu temelden aflabilmek için Ermenis-
tan ile kapsaml› bir anlaflma aray›fl›na girmifl, bu çerçevede Zürih’te Türk ve

25



Ermeni d›fliflleri bakanlar› iki ülke aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesi için bir
protokol imzalam›flt›r19. Bu anlaflma Azerbaycan’›n muhalefeti nedeniyle flim-
dilik istenen sonucu üretememifltir. Hükümetlerin uzun bir süreden beri
ABD’deki Türk göçmen gruplar›n› harekete geçirmeye çal›flt›¤›n› ve bunlar›n
di¤er gruplarla tesis edecekleri koalisyonlar vas›tas›yla ABD iç siyasetinin di-
namikleri içinde Ermenileri dengelemeye çal›flt›¤› bilinmektedir. Ermeni tez-
leri, etkisi çok yüksek olabilecek bir iddiaya dayanmaktad›r. Bu iddian›n flid-
deti nedeniyle Ermeni diasporas›na muhalif gruplar do¤rudan bu meseleye ta-
raf olmaktan çekinmektedir. Türklerin ABD’deki varl›¤›, ekonomik ve politik
gücü, tesis etti¤i a¤lar›n derinli¤i ve geniflli¤i ABD’de yaflayan Ermenilerin-
kinden çok daha az ve zay›ft›r. Bu nedenle Türkler yeterince etkili olana ka-
dar, daha baflka gruplarla, geliflen ekonomik iliflkilere dayal› olarak, ittifaklar
kurulabilme olas›l›¤› göz ard› edilmemelidir. ABD’de ‹srail yanl›s› lobinin ne
kadar kuvvetli oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda hükümetlerin bu grupla bugüne ka-
dar yak›n olmay› seçmesi makul ve anlafl›labilir bir durumdur.

Türk hükümetleri AB içerisinde de etkili olabilmek maksad›yla Birlik
üyesi ülkelerde yaflayan Türk göçmenleri mobilize etmeye, onlar› politik ola-
rak aktif olmaya teflvik etmeye çal›flmaktad›r20. Kamu diplomasisi faaliyeti yü-
rütülen ülkedeki Türk nüfusu harekete geçirmek oldukça rasyonel ve verimli-
li¤i muhtemelen çok yüksek olacak bir yaklafl›md›r. ABD’de ve çeflitli ülke-
lerde yaflayan Yahudi diasporas›n›n ‹srail için mobilize etti¤i destek göz önü-
ne al›nd›¤›nda bu yaklafl›m›n potansiyel etkisi daha iyi alg›lan›r. Bununla bir-
likte örne¤in Yahudi lobisinin ABD’de yarat›¤› ‹srail yanl›s› etki,  bugün için
çok yüksek seviyede görülse bile bu etkinin uzun vadede sürdürülebilir olup
olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi gerekir. Etki tek yönlü oldu¤unda, karfl›l›kl› ç›-
karlar› dikkate almad›¤›nda geri tepebilir.

Bu nedenle, kamu diplomasisi faaliyetleri çok yönlü olmal›d›r. Türkler ve
Türklerle ba¤lant›s› olan gruplar üzerinden yürütülen, kurumlar, politik, kültü-
rel ve ticari gruplar aras›nda a¤lar kuran ve onlar› birbirine çeflitli yolarla ba¤-
layan faaliyetlerin yan›nda, daha evrensel kavramlar üzerinden ve genifl grup-
lar› hedefleyen faaliyetler de yürütülmelidir.  

Türklerin ve Türkiye’nin ne kadar olumlu özelliklere sahip oldu¤una da-
ir bir de¤erlendirme bir Türk taraf›ndan yap›ld›¤›nda etkisi görece azd›r. Bu
nedenle Türkiye’nin ne kadar güzel, iyi kuvvetli bir ülke oldu¤unu Türkiye ta-
raf›n›n ve yurtd›fl›nda yaflayan Türklerin sözle ifade etmesi yerine bu grupla-
r›n gündelik hayatta, siyaset, kültür ve ekonomi alan›nda örnek davran›fllar
üzerinden bu mesajlar› iletmesi daha etkili bir yöntemdir. Türk kültür ve dü-
flün ürünlerinin baflka ülke vatandafllar›na onlar›n do¤al kültürel etkileflim or-
tamlar›nda, paylaflma ve anlamaya çal›flma çabas› içinde, aktar›lmas› ifllevsel
bir yöntemdir.
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Bu nedenle Türkiye’den ihraç edilen kültür ürünlerinin desteklenmesi en
büyük kamu diplomasisi arac›d›r. Bu ürünler Türkiye hakk›nda hiç bilgisi ol-
mayan insanlara iyi kötü, olumlu olumsuz bir sürü de¤eri be¤eniyi, ya da yer-
giyi tafl›maktad›r. Bunlar›n etkisinin uygun bir politik çerçevede çok yüksek
ve derin olmas› beklenebilir.

EElliittlleerr vvee  KKaammuuooyyuu  ÖÖnnddeerrlleerriinnii  EEttkkiilleemmeenniinn  AArraaççllaarr››  NNeelleerrddiirr??

Kamu diplomasisi planlay›c›lar› ve uygulay›c›lar›, kaynak k›s›tlar› ve et-
ki seviyesi analizleri neticesinde ço¤unlukla elitleri ve kamuoyu önderlerini
öncelikli hedefleri aras›na al›r. Elitler dendi¤inde halen oldukça genifl bir grup
kastedilir. Bu nedenle hangi elit grubunun hangi derinlikte etkilenmesinin
amaçlanaca¤› önemli bir bafllang›ç sorusudur. Kamu diplomasisi faaliyetleri,
baflka ülkelerin faaliyetleri ile çak›flt›¤›nda, farkl› KD uygulay›c›s› ülkeler ay-
n› elit grubunu etkilemeye çal›flt›¤›nda, özellikle rekabet halinde olunan ülke-
lerin uygulamalar› karfl›s›nda nas›l tutum tak›n›lacakt›r?  

Farkl› devletler ayn› gruplar› hedef ald›¤›nda bu gruplar›n duyarl›l›¤› aza-
lacak ve ayn› grubu etkilemek için daha özellikli ve nicel olarak fazla miktar-
da kaynak harekete geçirmek gerekecektir. Buna ek olarak baz› gruplar hâli-
haz›rda baflka ülkelerin etkisine girdi¤inden daha yeni ve farkl› gruplar› ve da-
ha genifl bir elit taban›n› etkilemek gerekecektir. Bu da daha yüksek maliyet
anlam›na gelmektedir. Daha fazla kaynak harcaman›n istenen sonucu do¤ur-
mas›n›n garanti olmad›¤›n›n da bu noktada belirtilmesi gerekir. Maliyetlere
dair bu k›s›tlar nedeniyle tüm ülkelerde ayn› derinlikte etki tesis etme aray›fl›
pratik olmayacakt›r.

Bu durumda hedef ülkedeki bürokratlar, siyasetçiler, medya sahipleri ya
da medya çal›flanlar›, üniversiteler, ö¤retmenler ve gelece¤e yönelik bir ham-
le olarak baflar›l› elit aday› olarak de¤erlendirilen ö¤renciler, gençler hedef al›-
nabilir. Tüm meslek gruplar›ndan kendi alanlar›nda o ülkenin yönetici elitleri-
ni gelecekte oluflturacak, gelece¤in lider adaylar› olan genç profesyonellere
yönelik faaliyetler yürütülebilir. Böylece kaynak ülke ile hedef ülke elitleri
aras›nda etkili a¤lar kurulabilir. Zaten ABD’de bu tür programlar II. Dünya
Savafl› sonras›nda yayg›n ve etkili bir biçimde uygulanm›fl ve bu uygulamalar
günümüze kadar de¤iflen hedeflerle uygulanmaya devam edilmifltir. ABD ile
Avrupa aras›ndaki transatlantik a¤lar, ABD’nin genç liderler programlar› ya da
Fullbright program› gibi e¤itim burslar› bu amaçlara yönelik kurgulanm›flt›r.

Elitlerin ülkeye davet edilmesi, yap›land›r›lm›fl programlar vas›tas›yla ül-
kedeki elitlerle temas etmesi k›sa vadeli etki tesisi aç›s›ndan ifllevseldir. Bu-
nunla birlikte tecrübeli yöneticilerin fikirleri ve tutumlar› gençlik dönemlerin-
den bafllayarak flekillenmifltir ve bu tutumlar›n böyle tepeden bafllat›lan prog-

27



ramlarla ve k›sa süre içinde radikal bir biçimde de¤ifltirilmesi çok olas› de¤il-
dir. O nedenle uzun vadede daha sa¤lam iyi temellendirilmifl bir etki için genç-
lik programlar›na (ö¤renci ve profesyoneller düzeyinde) yönelmekte fayda
vard›r.

Hedef ülkedeki siyasa yap›m süreçlerinin yap›s› hedef gruplar›n belirlen-
mesi aç›s›ndan önemlidir. Örne¤in ABD’de ve Avrupa Birli¤i’nde hüküme-
ti/komisyonu etkilemek için çerçevesi ana hatlar› ile belli olan bir siyasi yap›-
n›n varl›¤›ndan söz edilebilir. Bu gibi ülkelerde, biraz mekanik bir form alm›fl
ve kaynak çekme konusunda becerileri yüksek lobi flirketleri vas›tas›yla poli-
tik etki tesis etme aray›fl›nda olunabilir. Fakat bu derinli¤i olmayan/s›¤ ve ol-
dukça materyalist bir yöntemdir ve uzun vadede ulusun kaynaklar›n› fazlaca
çekme riski mevcuttur. KD uygulay›c› ülkenin davas› hedef ülke kamuoyu
nezdinde kaybedilmifl ise;   esasl› bir etki tesis etmek için ulusal düzeydeki te-
mel yönelimleri tersine çevirmek gerekiyorsa; bu ifl için evrensel bir dil üreti-
lememiflse; KD uygulay›c› ülke kendisini karfl› taraf› ikna edecek bir biçimde
dönüfltürememiflse, KD uygulamalar›n›n baflar› flans› düflük fakat maliyeti ol-
dukça yüksek olacakt›r. Lobi flirketleri hiçbir fley yapmam›fl olmamak ve ön-
ceki dönem e¤ilimlerinden sapmamak için kullan›lmaya devam edecektir fa-
kat Lobi flirketlerine duyulan ihtiyac›n oran› ve onlardan temin edilen hizme-
tin maliyeti kamu diplomasi faaliyetleriyle azalacakt›r.

Demokrasi olmayan ülkelerde ise durum ve izlenecek yol daha farkl›d›r.
Demokrasi olmayan ülkelerde karar mekanizmalar› daha farkl› ifller. Genellik-
le görece küçük/dar bir elit grubu kamuoyunu dikkate almadan kararlar al›r.
Bu durumda uzun vadede kamuoyu üzerindeki etki yüksek olsa da KD faali-
yetleri k›sa vadede istenen sonucu-e¤er o ülke elitleriyle bir ç›kar çat›flmas›
mevcutsa- vermeyecektir.  Bu duruma Türkiye M›s›r, ya da di¤er baz› Ortado-
¤u iliflkileri örnek gösterilebilir. Özellikle “one minute” ç›k›fl› ve Gazze’ye ve
Lübnan’a yönelik yard›mlar neticesinde kamuoylar›n›n Türkiye alg›s› oldukça
olumludur. Ama bu ülkelerin hükümetlerinin ç›kar alg›s› ve Türkiye’nin bu
kadar popüler olup öne ç›kmas›n›n kendi kamuoylar› önünde statükoyu temsil
eden ve etkili olmayan liderler olarak görülmesine yol açt›¤› düflüncesiyle
olumsuz bir tavra yol açmaktad›r. 21

Elitler üzerindeki etki aç›s›ndan, akademisyenlere, medya mensuplar›na
ve ö¤retmenlere yönelik sempati yaratacak küçük jestlerin uzun vadeli etkile-
ri olaca¤› düflünülebilir. Bu kiflileri ülkeye davet etmek ve yap›land›r›lm›fl
programlarla evrensel niteli¤i oldu¤u kabul edilen meseleleri tart›flmak iliflki-
nin çerçevesi üzerinde oldukça etkili olacakt›r. Bunun yan›nda daha ucuz ama
ilginç etkileri olabilecek bir program olarak Türkiye’nin geliflmifl elektronik
ürünü üretici firmalar›n›n devlet teflviki ile yürütecekleri uluslararas› kampan-
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yalar önerilebilir. Örne¤in, Türk elektronik eflya üreticilerinin Özbekistan’da
ya da Birleflik Krall›k’ta akademisyenlere, ö¤retmenlere ve medya mensupla-
r›na, y›l›n farkl› dönemlerinde, Beko ya da Vestel gibi Türk markal› ürünleri
belirli bir yüzde indirimle satmalar›n› sa¤lamak enteresan bir etki yaratabilir.
Böylece Türk devleti olmasa bile Türk ekonomisinin gücü ve vizyonu hakk›n-
da dikkat çekici bir etki tesisi edilebilir. Devletin firmalara verdi¤i teflvikleri
bu tür yap›land›r›lm›fl kampanyalara göre vermesi, firmalar› bu tür projeler
üretmeye sevk etmesi oldukça ilginç bir etki yaratabilir. Böylece do¤rudan ki-
flilere dokunan bir etki tesis edilebilir. Sat›n alma faaliyeti s›ras›nda duygusal
ve biliflsel bir dizi süreç çal›fl›r ve bu süreçler zihindeki ülke imaj›n› oldukça
kuvvetlendirebilir.22

‹ndirim uygulanan ö¤retmenlere ve di¤er gruplara, sat›n ald›klar› ürüne
ek olarak, Türk edebiyat›n›n evrensel mesaj verme gücü yüksek, popüler ve
kolay izlenebilir bir yazar›n›n ya da düflünürün eseri hediye edilebilir.23 Bu uy-
gulama s›ras›nda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus kay›rmac› ve ide-
oloji temelli davran›lmamas› söz konusu yazar›n/yazarlar›n yarataca¤› bekle-
nen etki dikkate al›nmal›d›r. 

Elitlere yönelik faaliyetlerin vak›flar hatta özel flirketler taraf›ndan üretil-
mesinin teflvik edilmesi faaliyetlerin yarat›c›l›¤›n› art›racak, hem o firmalara
hem de genel olarak ülkenin imaj›na katk›s› olacakt›r. Özel sektör, özellikle
büyük sermayeli ve pazar› flekillendirme kabiliyeti olan firmalar, tesis ettikle-
ri normlar, aktard›klar› çal›flma kültürü ve tesis ettikleri çal›flma biçimleri ile
de di¤er ülkelerde önemli bir etki tesis edebilirler. Çocuk iflçi çal›flt›rmama kri-
teri, çevre duyarl› üretim, organik üretim, fleffafl›k24 gibi üretim ve ticaretle il-
gili tercihler önemli bir kamu diplomasisi fonksiyonu görebilir. 

Son olarak siyasi s›¤›nma talebinde bulunan mülteciler de kamu diploma-
sisi faaliyetlerinin olas› hedefleri aras›nda özel bir grup olarak de¤erlendiril-
melidir. Bu kifliler e¤er iltica baflvurusu yapt›klar› ilk ülkeden olumlu izlenim
ve deneyimlerle, uygun insani iliflki a¤lar›n› kurduktan sonra ayr›l›rlarsa, iler-
de ülkelerine dönme flans› bulduklar›nda s›¤›nma baflvurusu yapt›klar› ülkeye
yönelik politikalar›n olumluya dönmesi konusunda etkili olabilirler. Bu kifli-
ler, flahsi insani deneyimlerine referansla, ülkeler aras› iliflkilerin geliflmesinde
çok etkili olabilirler.

SSoonnuuçç

Bu yaz›da, kamu diplomasisi faaliyetlerinin hangi hedefe ya da hedefle-
re yöneltilebilece¤i, hangi yayg›nl›kta ve derinlikte faaliyet gösterilebilece¤i,
bu faaliyetler için ayr›lm›fl kamu bütçesinin nas›l kullan›labilece¤i gibi sorular
ele al›nd›.
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Hükümetlerin, devletlerin di¤er ülke hükümet ve devletlerini aflarak do¤-
rudan onlar›n kamuoylar›na kendi siyasalar›n› anlatmak ve bu suretle baflka ül-
kelerde do¤rudan etki tesis etmek, bu etki ile o ülkelerin devlet ve hükümetle-
rini kendi istedikleri istikamette politikalar› uygulamaya yönlendirmek gibi
amaçlarla yürüttükleri faaliyetlere kamu diplomasisi faaliyetleri denir.

Hükümetler kendilerini do¤rudan anlatmak ve di¤er ülkelerin kamuoyla-
r›n›n fikirlerini, önceliklerini hassasiyetlerini dinlemek ve ona göre mesajlar›-
n› gözden geçirerek yeniden infla etmek maksad›yla da kamu diplomasisi uy-
gular.

Kamu diplomasisi bir mesaj› ve hissiyat› do¤ru ya da yanl›fl olmas›na ba-
k›lmaks›z›n iletmek ve karfl› taraf› ikna etmek, inand›rmak ve benimsetmek
fikri üzerine kurulu propaganda faaliyetlerinden, iki yönlü olmas›, do¤ru bil-
gilerin aktar›lmaya çal›fl›lmas›, anlatmak kadar anlamay› ve iletiflim kurmay›
hedeflemesi nedeniyle ayr›l›r.

Ülkeler olanaklar›, alg›lad›klar› f›rsatlar ve de¤erlendirebildikleri tehdit-
ler; bulunduklar› jeopolitik konum; kabiliyetleri; büyük, orta ya da küçük dev-
let olmalar›; statükocu, de¤iflim arayan ve ak›nt›ya kap›lm›fl devletler olup ol-
mamalar›na göre farkl› d›fl politika davran›fllar› ve buna ba¤l› kamu diploma-
sisi uygulamalar› gelifltirirler. Hangi kapsamda ve hangi derinlikte kamu dip-
lomasisi uygulanaca¤› yukar›daki faktörler ve ülkenin kaynaklar›n›n büyüklü-
¤ü ile do¤rudan ilintilidir.

Kamu diplomasisinin rasyonalize edilerek küresel ölçekte ve derin bir bi-
çimde uygulanmas› çok kolay de¤ildir. Bunun gerçeklefltirilebilmesi için çok
büyük bir kayna¤›n harekete geçirilmesi gerekir.  Bununla birlikte ideoloji,
mesaj›n niteli¤i, mesaj›n dili ve iletmek için kullan›lan araçlar kamu diploma-
sisinin etkisinin niteli¤ini belirler. 

Güçlü sa¤lam fikirlere, ideolojiye ve düflünce alan›na dayanan kamu dip-
lomasisi uygulamalar›n›n bütçe ve olanaklar›n elverdi¤inin çok ötesinde bir et-
ki tesis edebilece¤i söylenebilir.

Kamu diplomasisi faaliyetlerini, kamunun kaynaklar›n› kullanarak baflka
ülke halklar›na yönelik olarak icra edildi¤inden katma de¤er yaratma vasf› hep
göz önünde bulundurulmal›, bütçe olanaklar› ve elde edilen/edilecek fayda
dengesi gözetilmelidir.
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