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Terim olarak “sivil toplum” günümüzde, toplumun siyasi otoritenin baskısından kurtulmasını
ifade etmektedir. Dolayısıyla, toplumda görülen demokratik yapıyı, devletin kurumlarının
dıĢında, toplumun kendi kendini yönlendirmesi anlamını taĢımaktadır.1 Örgütlü dernek,
giriĢim, ajans ve sivil toplum kuruluĢunu temsil eden sivil toplum kavramı, demokrasi, insan
hakları ve hukuk devleti kavramlarının öne çıkmasıyla birlikte baĢta Avrupa Birliği olmak
üzere tüm sanayileĢmiĢ toplumların ayrılmaz bir parçası haline gelmiĢtir.
Sivil toplum kavramı sivil toplumun üyeleri olan Sivil Toplum KuruluĢları’nın (STK) da
tanımlanmasını beraberinde getirmektedir. Günümüzde STK’lar toplumsal ve siyasal yaĢamda
önemli bir rol oynamakta ve demokratik bir sistem için vazgeçilmez bir konumda
bulunmaktadır. Ancak sivil toplumun temel aktörleri olan bu kuruluĢlar hakkında literatürde
ortak bir tanım yapılmamıĢtır2.
Genel olarak STK, yurttaĢların ortak bakıĢ, ortak çıkar, ortak duyarlılık, ortak talep gibi
temeller üzerinde gönüllü olarak bir araya gelmesi olarak tanımlanmaktadır3. Bu kuruluĢlar
devletin hukuki, ticari, idari ve kültürel organlarının dıĢındaki alanda meydana getirdikleri
dernek, vakıf, sivil giriĢim, platform, iliĢki ağı ve benzerlerinden oluĢan yapıları ve
etkinlikleri kapsamaktadır4. Sivil toplum kuruluĢları aynı zamanda üçüncü sektör ya da
Ġngilizce ifadesiyle Non-Govermental Organizations (NGO) olarak da adlandırılmaktadır.

Katılımcı demokratik yapı ve çoğulcu bir toplumun oluĢmasına katkıda bulunan sivil toplum
kuruluĢları, bugün modern toplumların en etkin siyasi baskı ve toplumsal değiĢim aktörleri
arasında bulunmakta ve ülkelerinin kamu diplomasisi faaliyetlerinde yer almaktadırlar.
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Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
Sivil toplum, gönüllü, kendi kendini oluĢturan, kendi desteklerine sahip, devletten bağımsız,
özel alan ile devlet arasında aracı niteliğindeki örgütlü sosyal yapısı ile hem devlet iktidarını
sınırlayıcı, hem de o iktidarı hukuka dayandığı sürece meĢrulaĢtırıcı bir güçtür. Sivil
toplumun devlet dıĢı bir alan olduğu bugün tartıĢmasız kabul edilmektedir. Ancak bu devletsivil toplum kavram çiftinin zıtlığı biçiminde düĢünülmemelidir. Sivil toplum devlete karĢı
değildir, fakat onun alanı dıĢındadır. Sivil toplum devletten tamamen kopamaz, zira devlet
gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse de vatandaĢların özgürlüklerini güvence altına
almaktadır.
Halkın kendisini ilgilendiren konularda söz sahibi olduğu ve kararların alınma sürecine
katıldığı günümüz katılımcı demokrasilerinde sivil toplumun önemi hızla artmıĢtır.
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politikalarının vatandaĢa aktarımını sağlamaktadırlar.
Sivil toplum kuruluĢlarının temel amacı, baskı mekanizması yoluyla üyelerinin çıkarlarını,
haklarını ve menfaatlerini korumak, daha geniĢ bir siyasal platformda bu menfaatlerin
savunulmasını sağlamaktır. Etkin bir sivil toplum sayesinde bireyler sadece seçimlerde oy
veren tekil seçmen kimliğinden sıyrılıp sivil toplumun örgütlü bir üyesi haline gelecektir.
Yani STK’lar bireyi daha duyarlı hale getirme, kamusal alana yönelik sorumluluk bilinci
aĢılama ve aktif kılma iĢlevine de sahiptir. En önemlisi de STK’lar vatandaĢlık kültürünün
kazanılmasında etkili olmaktadırlar.
Batıda sosyal devletin uzun dönemde bütün vaatlerini yerine getiremeyeceği, devletin kimi
hizmet alanlarından geri çekilmesi durumunda da kamusal hizmetlerin aksayacağı ve sistemin
meĢruiyetinin yara alacağı zamanla genel kanı haline gelmiĢtir. Dolayısıyla kamusal alanda
sosyal devlet ve siyasi partilerin boĢalttığı alanı doldurmak gibi bir zorunluluk ortaya
çıkmıĢtır. Bu zorunluluk batı toplumlarında sivil toplum kuruluĢlarına önem verilmesini
sağlamıĢ ve bunlara karĢı yönelen dikkati çoğaltmıĢtır. Bu geliĢmeler neticesinde özellikle
1970’lerden sonra sivil toplum kuruluĢlarının sayıları, çalıĢma alanları ve iĢlevleri hızla
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yayılmıĢ ve geniĢlemiĢ, sivil toplum kuruluĢlarına verilen önem artmıĢtır5. Sivil Toplum
Örgütlerinin sayısı 1990’larda 6000’den yaklaĢık 26000’e çıkmıĢtır ve bu rakam sadece resmi
organizasyonları gösterdiği için gerçek sayıyı tam olarak yansıtmamaktadır6.
Sivil toplum, Türkiye açısından yeni bir olgudur. Kavram 80’li yıllarda küreselleĢmenin
etkisiyle ve uluslar arası geliĢmelere paralel olarak tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 1980 yılındaki
askeri darbenin ardından durma noktasına gelen sivil toplum kuruluĢlarının geliĢimi 1985
sonrası dönemde hızlanmıĢtır7. Özellikle, insan hakları, demokrasi, çevre gibi konularda
örgütlenmeler baĢlamıĢtır.
Ancak STK’ların varlığı ve etkisi bilhassa Türkiye’nin AB üyelik sürecinde görünür olmaya
baĢlamıĢtır. Sivil toplum, Sosyal Avrupa’nın inĢasında ve Avrupa bütünleĢmesinde önemli bir
yere sahiptir. Avrupa Birliği anlayıĢına göre STK’lar, örgütlenmiĢ vatandaĢların, yaĢadıkları
ülkenin toplumsal ve ekonomik yönden kalkınmasında etkili olan, sivil toplum düzenine
doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin oluĢturulması ve sürdürülmesi açısından
büyük öneme sahip kuruluĢlardır8.
AB’ye göre STK kapsamına, sendikalar ve konfederasyonlar, yerel birlik ve kooperatifler,
ticaret birlikleri, iĢveren kuruluĢları, profesyonel federasyonlar, hizmet ve üretim birlikleri,
yerel yönetimlerin bir araya gelerek kurdukları örgütler, politik ilgi grupları, dinsel ilgi
grupları ve öğrenci birlikleri girmektedir9.
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Sivil Toplum KuruluĢları-Devlet iliĢkisi açısından önemli
hususları Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür10; bir sivil toplum kuruluĢu kurmak kolay ve ucuz
olmalıdır, kuruluĢun çalıĢmaya baĢlaması karmaĢık süreçler gerektirmemelidir; Avrupa Birliği
ülkelerinde sivil toplum kuruluĢları vergiden muaftır; Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, Sivil
Toplum KuruluĢları’nın kapatılması çok nadir karĢılaĢılan bir durumdur.
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Ayrıca aday ülkelerde, AB’ye üyeliğin önkoĢulunu oluĢturan Kopenhag Kriterlerine uyum
çerçevesinde sivil toplumun geliĢmesine büyük önem verilmektedir, çünkü sivil toplumun
çeĢitliliği ve dinamikliği sağlıklı bir çoğulcu demokrasinin göstergesi kabul edilmektedir.
Türkiye’de, Avrupa Birliği’ne giriĢ çalıĢmalarının hız kazanmasıyla birlikte, insan hakları,
temel hak ve hürriyetler konusunda çalıĢmalar önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu süreçte, sivil
toplum kuruluĢları ile ilgili yasalar konusunda da devletin etkinliğini azaltıcı ve özgürlükleri
arttırıcı düzenlemelerin önemli bir kısmı hazırlanan uyum yasaları ile düzenlenmiĢtir. Bu
sebeple Avrupa Birliği’ne giriĢ sürecinde sivil toplum kuruluĢları önemli görevler
üstlenebilecek duruma gelmiĢlerdir.
Türkiye’nin katılım yolunda kaydettiği ilerlemeye iliĢkin Komisyonun Ekim 2004 tarihli
Tavsiye Metninde, üye devletler ve Türkiye arasında endiĢe ve algılamaların samimi ve açık
bir Ģekilde tartıĢılabileceği bir diyalogun geliĢtirilmesi önerilmiĢ ve AB tarafından
kolaylaĢtırılacak bu diyalogda sivil toplumun en önemli rolü üstlenmesi gerektiği
belirtilmiĢtir11. Bu diyalog ile karĢılıklı bilgilenmenin geliĢtirilmesi ve her iki tarafta topluma
ve siyasi konulara iliĢkin algılamalar hakkında tartıĢma yapılmasını teĢvik etme
amaçlanmıĢtır.
2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum
diyalogunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir Strateji
belirlemiĢtir12. Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karĢılıklı anlayıĢı pekiĢtirmek ve böylece
Avrupa Birliği'nin geniĢlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaĢılmasını
sağlamak amacıyla vatandaĢlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri
yakınlaĢtırmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca Avrupa Birliği tarafından sivil toplumun ve demokrasinin geliĢtirilmesi amacıyla
“Sivil Toplum GeliĢtirme Programı”, “Demokrasi ve Ġnsan Hakları için Avrupa Ġnisiyatifi”,
“Sokrates”, “Gençlik” ve “Leonardo Vinci” programları hazırlanmıĢtır. Bunun yanında
11
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akademik alanda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen “Jean
Monnet” Burs programı, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan“üniversite eğitiminde Avrupa entegrasyonu” programı karĢılıklı diyaloğun ve sivil
toplumun geliĢimi için hazırlanmıĢ programlardır13.
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından diyalog kurma çabalarına mali destek sağlamak
için yürütülen ve AB tarafından fon sağlanan yaklaĢık 20 Milyon Avro bütçeli “AB ve
Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun GeliĢtirilmesi Projesi” halen farklı 119 Sivil
Toplum
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etkinliklerini

desteklemektedir14.

Kamu Diplomasisi Çalışmalarında Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası arenada devlet dıĢı aktörlerin rolünün gitgide artmasına bağlı olarak Sivil Toplum
KuruluĢları ulusal sınırların ötesine geçmeye baĢlamıĢtır. Bu nedenle de kamu diplomasisi
çalıĢmalarında devletlerin en önemli partnerleri haline gelmiĢlerdir. Zira Sivil Toplum
KuruluĢları, iletiĢimin artmasıyla geleneksel devlet anlayıĢının değiĢtiği, sınırların ortadan
kalktığı günümüzde, devletlerin ulaĢamadığı noktalara ve devletlerin nüfuz edemediği
sahalara ulaĢmakta ve etkinlik göstermektedirler. Türkiye de, uluslararası sahada gerçekleĢen
bu değiĢimden nasibini almakta ve bu süreç içinde ilerledikçe hükümet dıĢı örgütler daha çok
inisiyatif geliĢtirmekte, daha çok dıĢ politikaya etki etme kabiliyeti elde etmektedir.
AB sürecinde, Türk halkının AB uygulamalarını ve bunları kendi hayatlarına adapte etmeyi
öğrenmeye ihtiyaç duyduğu gibi AB halkının da geleceğin üye halkı Türkleri daha iyi
tanımaya ihtiyacı vardır. Bu karĢılıklı birbirini tanıma sürecinin sadece hükümetler eli ile
yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle STK’ların Birlik hakkında halkı bilinçlendirme
faaliyetlerinde bulunmaları önemlidir. Ayrıca iĢçi ve iĢveren sendikalarının diğer ülke
sendikaları ile iĢbirliği içerisinde olması ve yapılan reformların ve üyelik amaçlı çalıĢmaların
muhataplara aktarılması Türkiye’nin üyeliğine olan desteğin artmasını sağlayacaktır.
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Bu süreçte STK’ların rolü elbette sadece ülke içindeki hazırlıklar ile sınırlı değildir.
Türkiye’nin üyeliği onay aĢamasına geldiğinde AB kamuoyu son derece etkili olacaktır.
Dolayısıyla, AB ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren STK’ların, AB’deki muadilleri ile
birlikte, ortak projeler üretme ve lobi çalıĢmaları yapma gibi roller de üstlenmeleri
gerekmektedir.
AB-Türkiye bütünleĢmesinde, Türkiye’nin Sivil Toplum KuruluĢlarının Avrupa’dakiler ile
birebir iliĢkilerini geliĢtirmesi ve lobi alanını geniĢletmesi gerekmektedir. Sivil toplum
kuruluĢlarının amacı sadece belli konuların ortaya konulması ve bunların kamuoyuna
duyurulmasından ibaret olmamalıdır. Farklı STK’lar arasında somut iĢbirlikleri ve ağlar
kurmak ve bunları aktif tutabilmek, uluslararası ağlara dahil olmak ve ortaklıklar kurmak
etkin bir kamu diplomasisi için son derece önemlidir. Bu tür çalıĢmalar Türkiye’de bu tür
kurumların varlığının ve yaptıkları çalıĢmaların görünürlüğü açısından da önem taĢımaktadır.
Özellikle Avrupa kamuoyu nezdinde kamu diplomasisi çalıĢmalarına büyük destek veren
kuruluĢların baĢında TÜSĠAD gelmektedir. TÜSĠAD özel sektörü korumak, iĢ dünyasını bir
sosyal sınıf içinde birleĢtirmek amacıyla 1971 yılında kurulmuĢtur. Fuat Keyman, 1980'lerden
sonra TÜSĠAD'ın hareket tarzına bakıldığında, derneğin sadece bir ekonomik baskı grubu
olarak islemediğini, aynı zamanda kendini bir STK olarak da tanımladığını belirtmektedir15.
TÜSĠAD, Brüksel’de lobi faaliyetlerinde bulunarak 1999 Helsinki Zirvesi’nin sonunda
Türkiye’nin aday statüsü kazanmasına katkıda bulunmuĢtur16. Ayrıca son yıllarda lobi
faaliyetlerine hızla devam eden TÜSĠAD, “www.euractive.com” adlı web sitesinde
Türkiye’nin geniĢleme dosyasını oluĢturmuĢtur. Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra
gazeteler, televizyon ve radyolar aracılığıyla Avrupa halkına ulaĢmaya çalıĢan TÜSĠAD, AB
Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarıyla iliĢkiler kurmaktadır.
TÜSĠAD Yönetim Kurulu baĢkanı Ömer Sabancı, Avrupalı siyasilerle iyi diyalog kurmanın
yeterli olmadığını, Avrupa toplumlarına Türkiye’nin doğru anlatılması gerektiğini
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vurgulamakta; bu sebeple Türkiye tarafından toplu, organize bir hareketle tanıtım stratejisi
oluĢturulması gerektiğini belirtmektedir17.
TÜSĠAD’ın ekonomik diplomasi ve uzmanlık etkinliklerinin önemli bir boyutunu UNICE
(Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) çalıĢmaları oluĢturmaktadır.
TÜSĠAD, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluĢu olan UNICE’nin karar, danıĢma ve
uzmanlık birimlerinin toplantılarına katılmaktadır. Bu toplantılarda görüĢlerini ileten
TÜSĠAD, hazırlanan belgelere katkıda bulunmaktadır. UNICE de yayınladığı görüĢ
belgelerinde Türkiye’nin AB üyeliğine tam destek vermektedir18. Ayrıca GörüĢ, Konjonktür,
Bülten adlarıyla Türkçe, Private View ve Newsletter gibi Ġngilizce süreli yayınları ile
TÜSĠAD, Türkiye’deki ve Avrupa’daki sivil toplumun Türkiye’nin üyeliği hakkında
bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır19.
AB nezdindeki kamu diplomasisi çalıĢmalarında öne çıkan bir diğer kurum Ġktisadi Kalkınma
Vakfı’dır (IKV). Kurulduğu 1965 yılından bu yana AB ve Türkiye-AB iliĢkileri konularında
uzman bir kuruluĢ ve bilgi merkezi olarak hizmet veren ĠKV, AB’ye uyum sürecinde Türk
özel sektörünü ve kamuoyunu bilgilendirmeye, ayrıca kurum ve kuruluĢlar arasındaki
iĢbirliğini güçlendirmeye yönelik projeler gerçekleĢtirmektedir20.
Haziran 2002’de ĠKV tarafından “Avrupa Hareketi 2002” isimli büyük bir platform kurulmuĢ;
böylece ilk aĢamada 175’ten fazla STK’nın aynı çatı altında toplanarak Türkiye’nin AB’ye
üyeliği konusunda destek vermeleri ve ortak tavır sergilemeleri sağlanmıĢtır21.
Sivil toplum kuruluĢların önemi, siyasal iletiĢimin en önemli yolarından biri olan lobicilik
alanında da öne çıkmaktadır. Karar verme süreçlerini etkileme ve yönlendirme stratejisi
olarak yorumlanabilecek olan lobicilik özellikle AB üyelik sürecinde büyük önem
kazanmıĢtır.
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AB’de lobicilik bağlamında, 1958 yılında kurulmuĢ olan ve 43 Avrupa ülkesinden, 1500
odayı, 18 milyon Ģirketi ve 150 milyon istihdamın temsilcisi olan Eurochambre öne
çıkmaktadır ve kurduğu bu Ģebeke ile de Avrupa’nın en büyük “çok uluslu” iĢ ağı
konumundadır22. Brüksel’de merkez bürosu olan Eurochambres, Avrupa Komisyonu’na olan
yakınlığı ile üyelerinin menfaatlerinin ve seslerinin Avrupa Kurumları’ndaki karar alıcılara
duyurulması açısından oldukça önemlidir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ġktisadi Kalkınma Vakfı, Eurochambres’da
1984 yılından bu yana temsil edilmektedir. Odaların ortak yararlarının Avrupa Birliği
organları nezdinde savunulması açısından giderek önemi artan bu organizasyonda,
Türkiye’nin de yer alıyor olması onun için bir artıdır.
TOBB günümüzde 1 milyon 200 bin üyesi ile Türk özel sektörünün en büyük temsilcisidir ve
Türkiye’deki en önemli sivil toplum kuruluĢlarından biridir. 175 ticaret ve sanayi odası, 110
ticaret borsası, 11 sanayi odası ile 2 deniz ticaret odası ile faaliyet göstermektedir23.
Oda ve Borsaların görevi, “...üyelerine verdikleri belgeler, hizmetler ve enformasyon
görevleri Ģeklindeki doğrudan hizmetler; raporlar, bilgiler, belgeler kapsamında ilgili
mercilere iletilen sorunlar, toplantılar, seminerler, sergiler, fuarlar yoluyla yürütülen
bilgilendirme, tanıtma ve kamuoyu oluĢturma faaliyetleri, mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi
ve yönlendirilmesine yönelik örf adet tespitleri, uyulması zorunlu kararlar, hakemlikler gibi
hizmetler”24 olarak özetlenmektedir. TOBB'un Brüksel'de bir ofisi ve daimi temsilciliği
bulunmaktadır. Bu ofis vasıtasıyla karar alıcılar ile birebir temas halinde bulunmak
amaçlanmaktadır.
2000 yılından bu yana TÜSĠAD da lobi faaliyetlerini özellikle Brüksel’de arttırmıĢtır. 2000 ile
2002 yılları arasında tüm AB ülkelerine birden fazla ziyaret düzenlenmiĢ; bu ülkelerde devlet
adamları, STK’lar ile irtibat kurulmuĢtur. Ayrıca Kopenhag Zirve’sinden önce Brüksel’de
Türk SIAD Platformunu gerçekleĢtirerek iĢ dünyasının AB’ye olan inancını ve desteğini
Avrupa’ya duyurmayı amaçlamıĢtır25.
22
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ĠKV de AB üyelik sürecinde, baĢta müzakere sürecine hazırlık olmak üzere Avrupa Birliği ve
Türkiye-AB

iliĢkilerinin

gündemini

oluĢturan

konular

çerçevesinde

kamuoyunu

bilgilendirmeye, iĢ dünyasının ve sivil toplum kuruluĢlarının sürece en aktif Ģekilde katılımını
sağlamaya ve dıĢ tanıtıma yönelmiĢtir.
ĠKV, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun yanı sıra yabancı STK ve medya
temsilcilerine Türkiye’nin AB uyum sürecindeki çalıĢmalarını içeren düzenli bilgi akıĢını
sağlamakta, üye ülkelerde düzenlenen toplantılara destek vermekte, konuĢmacı olarak
katılmakta, AB kurumları ve üye ülkelerin yetkilileri ile medya mensuplarını Türkiye’ye
davet ederek lobi çalıĢmaları yapmaktadır.
KüreselleĢen dünyada dıĢ politikayı bütünüyle ilgili devlet kurumlarının denetimi altında bir
alan olarak algılamak Ģüphesiz yanıltıcı olacaktır. GeliĢen iletiĢim teknolojilerinden
yararlanarak kurdukları ağlar aracılığıyla uluslararası iliĢkilerde görünür olmaya baĢlayan
STK’lar, tabi oldukları ülkenin tanıtımında da önemli rol oynamaktadırlar. Yabancı STK’lar
ve yabancı kamuoyları ile iĢbirliği halinde olan ve dolayısıyla da o yabancı toplumların
hassasiyetlerini, eğilimlerini ve düĢüncelerini gören ve ölçen Türk Sivil Toplum KuruluĢları,
hükümeti dıĢ politika yaparken yalnızca kendi toplumunun tercihlerini değil, iliĢkide oldukları
devletlerin toplumlarının duyarlılıklarını da dikkate almaya teĢvik edecektir.
STK’lar değiĢen konular ve sorunlar nedeniyle sürekli değiĢen yapılar olduğundan hiçbir
geleneksel siyasal yapı onların sahip olduğu esnekliği ve bilgi edinme çabukluğunu elde
edememektedir. Bu nedenle geleneksel siyasi yapılar mutlaka STK’larla diyalog kurmak veya
iĢbirliğine girmek ihtiyacı duymaktadır.
Daha önce belirtildiği gibi kamu diplomasisinin en önemli dayanaklarından biri olan ekonomi
alanında TUSIAD ve TOBB etkin çalıĢmalarda bulunmaktadırlar. Zira tanınan markalara,
yabancı ülkelerde istihdam olanağı sağlayan büyük Ģirketlere sahip olmak, etkin bir kamu
diplomasisi yürütülmesini de kolaylaĢtırmaktadır. Ekonomi dıĢında kamu diplomasisinin
diğer bir dayanağı Ģüphesiz kültürdür. Ġnsanların birbirleriyle olan iletiĢimi geliĢtikçe
kültürlerarası alıĢveriĢ de artmakta, bu da farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımasını
zorunlu kılmaktadır. Dünyaya kendi ülkesini anlatma amacı taĢıyan kamu diplomasisi için
kültürel öğeler paha biçilmez kaynaklardır, çünkü bir ulusun yaĢayan kültürel imajını
9

yansıtmaktadırlar. Bu bağlamda Türkiye Tanıtma Vakfı (TÜTAV) ve Uluslararası Kültürel
DeğiĢim Programları Burs Vakfı (ICEP) gibi Sivil Toplum KuruluĢları önem kazanmaktadır.
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV) 1982 yılında ülkemizin yurt dıĢında arkeolojik, ekonomik,
sosyal, kültürel ve turistik değer ve varlıklarını tanıtmak amacıyla kurulmuĢ bir Vakıftır.
Bugüne kadar 30’u aĢkın ülkede Türkiye’yi tanıtma çalıĢmalarında bulunan TÜTAV’ın yurt
dıĢı faaliyetleri genellikle toplantılar, konferanslar kültürel ve sanatsal etkinlikleri
kapsamaktadır26. TÜTAV'ın "GeçmiĢten günümüze Türkler ve Türkiye" adlı yapıtı Türkler
hakkında yazılmıĢ en iyi eserlerden biri kabul edilmektedir27.
"Türkiye'yi, Türk toplumunu, tarihini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye hakkında yabancı
ülkelerde olumlu bir kamuoyu oluĢturmak amacıyla yabancı orta ve yüksek öğrenim
gençliğini Türkiye'ye davet etmek, Yüksek öğrenim Türk gençlerinin, kendi tarihi ve
kültürel mirasını daha iyi tanımalarını sağlamak …” amacıyla kurulmuĢ olan ICEP, bugüne
değin 5,000'i aĢkın sayıda Türk gencini yurtdıĢına göndermiĢtir 28. Aynı Ģekilde 1000'i aĢkın
yabancı genci de kültürel değiĢim programları çerçevesinde Türkiye'de misafir etmiĢ, Türk
tarihini, kültürünü ve insanını yurtdıĢında tanıtmak üzere önemli projelere imza atmıĢtır 29.

Günümüzde politik alanda bir ülkenin imajına olumlu katkı sağlayacak faaliyetlerin baĢında
bölgesel kalkınma ve yoksullukla veya doğal afetlerle mücadele kapsamında yapılan
yardımlar gelmektedir. Bu konuda Japonya örneği üzerinde durulması gerekmektedir. 1990’li
yıllardan itibaren oluĢmaya baĢlayan Japon yardım politikası, 1997 yılında “Visible Japanese
Aid” adını almıĢtır. Ülkeye olumlu bir imaj kazandıracak olan bu politikanın uygulanmasında
STK’lar ile etkin bir iĢbirliği gerçekleĢtirilmiĢ ve Japon DıĢiĢleri Bakanlığı STK’ları en
önemli partnerler olarak ön plana çıkarmıĢtır. Böylece STK’ların ülke dıĢına yardım götürme
tecrübelerinden yararlanılmaya ve Japon hükümetinin yardım edilen ülkenin iç iĢlerine
karıĢma amacında olmadığı vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır30. Dolayısıyla Türk Kızılay Derneği
ve Ġnsani Yardım Vakfı gibi kuruluĢların çalıĢmaları Türkiye’nin bu alandaki hassasiyetini ve
sorumluluğunu gösterirken yabancı kamuoyları nezdinde olumlu bir intiba yaratacaktır.

26

Türkiye Tanıtma Vakfı Bkz. www.tutav.org.tr/pages/faaliyet.html (eriĢim 3 Nisan 2010)
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Nisan 2010)
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Tüm diğer ülkeler gibi Türkiye de STK’ların kamu diplomasisi çalıĢmalarındaki öneminin
farkına varmıĢtır. Nitekim kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalıĢmalar ile stratejik
iletiĢim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütleri
arasında iĢbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, bir BaĢbakan BaĢmüĢavirinin
sorumluluğunda "Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü"nün oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢtır31.
Böylece tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının, sahip oldukları personel, mali kaynaklar, yurt
dıĢı teĢkilatları ve teknik ve bilimsel kapasiteleriyle "Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü"nün
faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olması hedeflenmiĢtir.
Ayrıca Ģüphesiz yurtdıĢı merkezli Türk STK’lar da bu süreçte önemli rol oynayacaktır. Zira
kuruldukları ülkenin kamuoyunu iyi tanımaları, hassasiyetleri ve görüĢleri iyi bilmeleri
nedeniyle öncelikli olarak yürütülmesi gereken kamu diplomasisi çalıĢmaları hakkında
hükümetlere

tavsiyelerde

bulunabilecek

ve

bu

çalıĢmaların

uygulanmasına

katkı

sağlayabilecek olanlar bu kuruluĢlardır.
Örneğin, Merkezi AB’nin en önemli Ģehirlerinden Strazburg’da bulunan Cojep International,
50 ülkeden Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği halinde olan; demokrasi, insan hakları,
hukuk, adalet ve barıĢ alanlarında çalıĢan, BM ECOSOC ve Avrupa Konseyi katılımcı statüsü
elde etmiĢ ve UNESCO üyesi bir Türk organizasyonudur32.
Çok kültürlülük, Birlikte YaĢama, BarıĢ, Ġnsan Hakları ve benzeri alanlarda çalıĢan bir
kuruluĢ olarak Cojep International, her yıl düzenlediği “Birlikte YaĢama BuluĢmaları”,
“YurttaĢlık Kampanyaları” “Gençlik BuluĢmaları” gibi uluslararası organizasyonlarla çeĢitli
ülke ve kültürlerden insanların bir araya gelmesi ve karĢılıklı anlayıĢ içinde farklılıkların
kabul edilmesiyle ortak insani değerler olan ekonomik refah, demokratik haklar, insan
haklarının ulusal ve uluslararası düzlemde geliĢmesine katkı sağlamaya çalıĢmaktadır33.
ġüphesiz bu çalıĢmalar Türkiye’nin bu değerlere verdiği önemi de temsil etmekte ve
Türkiye’nin yurtdıĢındaki olumlu imajına katkı sağlamaktadır.
Cojep BaĢkanı Ali Gedikoğlu, “Sivil toplum örgütleri elde edilen siyasi ve diplomatik
baĢarıların toplumsallaĢmasına ve kültür olarak yaĢanır hale gelmesine öncülük edecektir.
Siyasi baĢarıların yukarılarda bir yerlerde kalmasını ve belki de yitmesini önleyerek tabana
31
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indirecektir” demekte ve eklemektedir: “Türkiye'nin, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar ve
Avrupa’da iyi tanınmak kültürel ve ekonomik iliĢkilerini derinleĢtirmek için bu bölgelerdeki
yurttaĢlarının ve soydaĢlarının potansiyeline ihtiyacı vardır. Bu potansiyelden faydalanmak
için belirli adımlar atılmalıdır: Tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan ve yine tüm tarafların
katılımı esas olan uzun soluklu bir politika belirlenmelidir. Modern dünyanın ihtiyaçlarına
uygun olarak yeni organizasyonların kurulmasını teĢvik etmeli ve desteklemelidir. Bu
çerçevede güçlü fonlar oluĢturulmalıdır. Fonlar açık, Ģeffaf ve sürekli olmalıdır. DıĢ
temsilcilikler ile sivil toplum örgütlerinin iĢbirlikleri arttırılmalıdır. Büyük sermaye
sahiplerinin sponsor olmaları teĢvik edilmeli ve sponsor firmalar devlet tarafından
ödüllendirilmelidir.”34
Uluslararası bağlantıları, ikili iliĢkileri çok güçlü ve uluslararası kuruluĢlarda önemli statüye
sahip olan bu organizasyon, UNESCO, BM ECOSOC, Avrupa Konseyi üyesidir. Ġlgili
kuruluĢlarda gençlik, yurttaĢlık, insan hakları, ırkçılık ve ayrımcılık komisyonlarına da üyedir.
Ayrıca, AGIT, ĠKÖ ve AB Komisyonu ve parlamenterleriyle çalıĢmaktadır. Bu Ģekilde güçlü
bağlantılara ve yabancı kurumların yanı sıra yabancı kamuoylarını etkileme gücüne sahip
STK’lar Türkiye’nin yeni yeni üzerine eğildiği kamu diplomasisi alanında Ģüphesiz önemli rol
oynayacaktır.
Değerlendirme ve Sonuç
Sivil toplum örgütleri, ülke yönetimindeki sorumlulukların halkla paylaĢım aracıdır. Örgütlü
ve etkin bir sivil toplum, günümüz geliĢmiĢ demokrasilerinin vazgeçilmez unsurudur. Böyle
bir anlayıĢ içinde Avrupa Birliği sivil toplumu, vazgeçilmez bir toplum kesimi ve sektör kabul
etmektedir. Türkiye’deki STK’lar, sivil toplumun dünyadaki geliĢim sürecinden etkilenmiĢtir,
ancak taĢıdıkları önem özellikle Türkiye için tarihsel bir aĢama olan AB’ye üyelik sürecinde
ortaya çıkmıĢtır.
STK’ların en önemli rolü, ulusal alanda ülkenin toplumsal ve ekonomik sorunlarına dikkat
çekerek, bunların çözümü, farklı düĢüncelere saygı çerçevesinde ülkenin demokratikleĢmesi
yolunda çaba harcamak; uluslararası alanda ise uluslararası ve uluslarüstü kurumlarla
iliĢkilerin derinleĢtirilmesine, ülkenin tanıtımına ve olumlu imajına katkıda bulunmak
olmalıdır. Kısaca STK’lar devletin vesayeti altında olmadan kendi yapılanmaları ve
34

Ali GEDIKOĞLU, “Sivil Toplumun Gücü Harekete Geçiyor” COJEP Türkiye, 12 Ağustos 2009

12

faaliyetleri

hakkında

kendileri

karar

verebilmeli,

devlet

politikasının

gidiĢatını

etkileyebilmelidir. Örneğin, Avrupa toplumunun sivil kesimi gerek kendi baĢlarına, gerekse
de temsil edildikleri platformlar içinde kamusal alanı paylaĢtıkları resmi topluma karĢı önemli
mevziler kazanmıĢlardır. Bu kapsamda hemen her resmi kararda görüĢ alınması zorunlu olan
Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Konseyi ön plana çıkmaktadır. Avrupa ve Türkiye’de
sivil toplum karĢılaĢtırıldığında belki de baĢlangıçta göze çarpan en büyük farklılık ya da
Türkiye’nin bu alandaki en büyük eksikliği Ekonomik ve Sosyal Konsey Ģeklinde bir
örgütlenmenin Türkiye’de bulunmayıĢıdır.
Ayrıca Türkiye’de sivil topluma, Batı’daki gibi profesyonel bir yaklaĢım hakim değildir.
Batılı ülkelerde sivil toplum anlayıĢı bir sektör haline gelmiĢtir, Türkiye’de ise konu bazında
yaklaĢım ve faaliyet gösterme anlayıĢı yerine genel yaklaĢım hakimdir. Bu nedenle
Türkiye’de sivil toplum, süreklilik arz etmeyen, iniĢli çıkıĢlı bir sektör durumundadır. Batı’da
sivil toplum kuruĢları için kamu bütçelerinde belirli bir pay ayrılmaktadır. Türkiye’de ise
yurttaĢların kendi inisiyatifleri ile oluĢturdukları kuruluĢların tamamen kendi kendini finanse
etmesi gerektiği Ģeklinde bir görüĢ hakimdir. Bu da sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini ve
baĢarılı olmalarını sınırlamaktadır. Sivil toplum örgütlerinin Türkiye’de beklenen düzeyde
etkili olamamalarının nedenlerinden biri de, kendi aralarında bir bağın oluĢturulamamıĢ
olması ve birlikte ortak çalıĢmalar yapmamalarıdır. Ancak bu koordinasyon etkin ve
inandırıcı projeler ortaya koyma bağlamında büyük önem taĢımaktadır.
Joseph Nye, bazı STK’lara hükümetlerden daha fazla güven duyulduğunu ve dolayısıyla bu
STK’ların yararlı iletiĢim kanalları olabileceğini belirtmektedir35. Bu durum kamu
diplomasisinde STK’ların ön plana çıkmasının temel nedenidir. STK’ların yabancı
kamuoyunu bilgilendirme, tabi oldukları ülkenin kültürünü, değerlerini ve vizyonunu aktarma
amaçlı faaliyetleri daha samimi bulunmakta ve daha kolay kabul görmektedir.
Özetle kamu diplomasisi çalıĢmalarında hükümetlerin en önemli partnerleri STK’lardır. Bu
nedenle çalıĢmaların daha etkin biçimde sürmesi için hükümetler bu kuruluĢları desteklemeli
ve gerekli kolaylıkları sağlamalıdır. Ayrıca yalnızca yurt içindeki STK’lar ile değil yurt
dıĢındaki STK’lar ile de iletiĢim halinde olunmalı, ortak projeler üretilmeli, bu kuruluĢların
uluslararası bağlantılara sahip olmasına ve uluslararası platformlarda etkin hale gelmesine
destek verilmelidir. Ocak 2010 yılında faaliyete geçen Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü bu
çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesinde itici güç unsuru olmalıdır.
35
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