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Soğuk Savaş ile birlikte iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesinin ardından aktörleri,
kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem ile karşı karşıya
bulunmaktayız. Bu yeni uluslararası sistemin işleyişi ne iki kutuplu dünyaya benzemekte, ne
de tek kutuplu dünya ile herhangi bir ilgisi bulunmaktadır. Çok kutuplu “Yeni Dünya Düzeni”;
iletişim, bilişim, düşünce, strateji ve teknoloji üzerine oturmaktadır.
Küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve kültürel sonuçları bu yeni uluslararası sistemi
doğrudan etkilemektedir. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında tek kutuplu dünya
düzeninde kullanılan pek çok araç ve teknik, bu yeni uluslararası sistemde çalışmamakta,
etkisiz kalmaktadır.
Çok kutuplu yeni uluslararası sistemde ülkelerin etkinliklerini artırmak, dış politikalarında
hedeflerine ulaşmak, ülke olarak belirledikleri stratejik vizyonu uygulayabilmek için “kamu
diplomasisi” çok önemli bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.
Soğuk Savaş dönemi ve tek kutuplu dünya düzeninde ülkelerin çoğunlukla kullandığı “sert
güç” kavramı, yeni uluslararası sistemde yerini “yumuşak güç” kavramının cazibesine
bırakmaktadır. Yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmayı başarabilen ülkeler, sert güç
kullanarak elde ettiklerinden çok daha fazlasını kazanabilmekte; aynı zamanda uzun vadeli iş
birliklerini de sürekli kılabilmektedir.
TASAM olarak planladığımız II. İKT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu: Kamu Diplomasisi”;
çok kutuplu yeni uluslararası sistemde İKT ülkelerinin sahip olduğu imkân ve potansiyelden
en üst seviyede yararlanabilmelerine, yumuşak gücü etkili bir şekilde kullanabilmelerine
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
İKT üyesi ülkelerin bölgelerinde ve küresel alanda etkin birer uluslararası aktör olabilmeleri
için, kamu diplomasisi araçlarını kullanarak amaçlarına daha sağlıklı şekilde ulaşacağına
inanmaktayız. Forum bu amaç için gerekli bilimsel çalışmaların önünü açacak, kamu kurum
ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütlerinin bu amaca yönelik ortak projeler
geliştirebilmeleri için zemin hazırlayacaktır.

Forum İKT üyesi ülkelerin bölgesel ve küresel düzeyde etkinliklerini artırma hedeflerine
katkıda bulunmanın yanı sıra, küresel barış ve iş birliğinin tesisine de katkı sağlayacaktır.
Özellikle; düşünce kuruluşu temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek
toplantılar ile hem devlet hem de sivil toplum boyutunda, bölgesel ve küresel ölçekte
meydana gelen siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelerin yakından izlenmesi, sahip olunan
bilgilerin paylaşılarak birlikte değerlendirilmesi, güncele ve geleceğe dair yapıcı diyaloglar
geliştirilmesi mümkün olacaktır.
“İKT Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu” projesi, böyle bir zorunlu gereksinim kapsamında
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü tarafından
planlanmıştır.
Türkiye ile birlikte diğer İKT üyesi ülkelerin seçkin düşünce kuruluşları temsilcileri ile ülke
yönetiminde inisiyatif ve yetki sahibi karar alıcılara yönelik bu anlamlı projenin “Kamu
Diplomasi”nin inşasına ve İslam Ülkelerinde düşünce kuruluşlarının bu alanda öncü rol
üstlenmelerine ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız.
Davetli Katılımcıların Ülke Ve Kurum Profili
- İKT üyesi Ülkelerden Düşünce Kuruluşu Başkanları
(Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili,
Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Guinea-Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar,
Kazakistan, Kuveyt, Kırgızistan, Komor, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır,
Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Oman, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone,
Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Uganda, Ürdün, Yemen)
- Kamu Kurumlarında Görev Yapan Üst Düzey Yöneticiler
- Medya Mensupları
- Toplantı Konuları ile İlgili Uzmanlar ve Akademisyenler
Ana Tema
“Kamu Diplomasisi”
Alt Temalar
- Kamu diplomasisi: Teorik ve Kavramsal Çerçeve ve Kamu Diplomasisinin Aktörleri
- Güvenlik ve Kamu Diplomasisi
- Eğitim, Kültürel Etkinlikler ve Kamu Diplomasisi
- Dış politika ve Kamu Diplomasisi
- Ekonomik ve Kültürel Faaliyetler ve Kamu Diplomasisi
- İslam Ülkelerinde Sivil Toplum Hareketleri, Demokrasi ve Kriz Yönetimi

