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Diplomasi, ulus devletler arasındaki meselelerin 
barışçıl bir eksende görüşülüp tartışıldığı iletişim 
yoludur. Ancak özellikle Soğuk Savaş’ın ardından 
gerçekleşen küreselleşmenin getirdiği teknolojik 
gelişmeler doğrultusunda diplomasi de çeşitli 
varyasyonlara evrilmiştir. Bu varyasyonlardan biri 
de kamu diplomasisi olmuştur. Kamu diplomasisini 
diğer diplomasi çeşitlerinden ayıran en temel 
özellik yumuşak güç unsurlarıyla 
gerçekleştirilmesidir. Söz edilen yumuşak güç 
unsurları ise kamu diplomasisini gerçekleştirecek 
olan ülkenin sahip olduğu derin tarih birikimi, 
kültürü, yaşam biçimi ve kurumlarıdır. Bu 
çalışmada Afrika’nın üçüncü büyük ülkesi olan 
Sudan’ın kamu diplomasisinde kullandığı 
yöntemler ve bu yöntemler doğrultusunda tarikat ve 
cemaatlerin nasıl bir rol oynadığı incelenecek, 
ortaya çıkan sonuçta kamu diplomasisi temelinde 
Sudan’ın uyguladığı diplomaside karşılaşılan 
zorluklar ve avantajlar değerlendirilecekti

Kamu Diplomasisi Kavramı Ve 
Uygulanabilirliği
Kamu diplomasisi kavramı tarihsel süreçte 
ekseriyetle uygulanan bir kavram olmuştur, lakin 
kavramsal olarak isimlendirilmesi Joseph Nye 
tarafından 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Kamu 
diplomasisi temelde bir devletin askeri ve 
ekonomik güç kullanmadan bir başka devleti kendi 
menfaatleri doğrultusunda hareket ettirmeye rıza 
göstermesini sağlamasıdır. Ancak bu rızayı karşı 
taraftan alabilmek için gerekli olan argümanlara 
sahip olmak elzemdir. Nitekim kamu diplomasisi 
uzun süreli ve sabır gerektiren bir diplomasi 
anlayışıdır.

 Dış politikasında etkin bir kamu diplomasisi 
yürütmek isteyen devletlerin sahip olması gereken 
birtakım özellikler vardır. Bu özellikleri taşımadan 
etkin bir kamu diplomasisi yürüten devletlerin ise 
ekonomik olarak güçlü devletler olduğu 
unutulmamalıdır. Bu özellikler ekseriyetle şu 
şekildedir; Derin tarih birikimi, kültürel unsurlar, iş 
çevreleri ve ticari faaliyetler, bu temel özelliklerin 
yanı sıra tv dizileri, uluslararası organizasyonlar 
gibi etkinlikler de kamu diplomasisinde önemli rol 
oynamaktadır. Lakin bazı devletler ise önemli bir 
tarihi olmamasına rağmen uluslararası arenada 
kamu diplomasisini uygulama hususunda başarılı 
olabilmektedir. gerçekleştirebilmektedir.  

Sözgelimi kamu diplomasisini uygulayacak 
devletin kurumsallaşmış olması ve yukarıda 
belirtilen özelliklere sahip olması kamu 
diplomasisinde başarılı olması için olmazsa 
olmazdır. Aksi takdirde sadece yakın coğrafyasında 
tanınan bir devlet olarak kalacaktır. Bu doğrultuda 

Sudan devletinin kamu diplomasisinde önemli olan 
kurumları ve kurumların tanınırlığı hususu ele 
alınacaktır.

Sudan Kamu Diplomasisinde Tarikat Ve 
Cemaatler:
Sudan’ın başkenti Hartum'dur. Afrika’nın 
doğusunda kendine has kırılgan bir coğrafyada yer 
almaktadır. Nil Nehri, Sudan’ı tanımlarken akla 
gelen ilk simgedir. Sudan'ın kültürü, bölgesel 
ilişkilerinde önemli bir rol oynamakla birlikte 
tarihten günümüze bölgede gerek bilimsel gerek 
kültürel olarak önemli bir yere sahiptir.
Günümüz uluslararası sisteminin iç politikadan 
bağımsız düşünülmediği dikkate alındığında bir 
ülkenin iç dinamikleri dış politika yapımında 
ülkenin tanınırlık ve imajı bakımından önemli bir 
hale gelmektedir.      Bu noktada Sudan dış 
politikasında henüz kurumsallaşmadığı 
görülmektedir. Bu sistemsizliğin temelinde elbette 
ülke içerisindeki anlaşmazlıkların, şiddetin ve 
Sudan’da farklı tarikat ve cemaatlerin bulunması 
etkili olmuştur. Kamu diplomasisi uygulamalarına 
gelince, Sudan Afrika bölgesinde jeopolitik ve 
jeostratejik olarak önemli bir konuma sahip 
olmakla birlikte kırılgan/hassas bir coğrafyada yer 
almaktadır. Coğrafyanın getirdiği olumsuzluklar ve 
iç çatışmalar Sudan’ın kendisini dünyaya 
anlatmasında engel teşkil etmektedir. Henüz 
istikrarlı bir yönetim sistemine sahip olamayan 
Sudan’da farklı tarikat ve cemaatlerin olması 
hususu Sudan’ı incelerken göze çarpmaktadır. 
Çoğunluğu Müslüman olan halk, çeşitli tarikatlara 
yönelmiş ancak bu tarikatlar farklı düşüncelerle 
birbirinden ayrışmakta olduğu için Sudan’ı tanıtma 
hususunda bir birlik yansıtamamıştır. Sudan’da 
bulunan tarikatlar; Hatmiyye, Ticanniye 
Semmaniye, Burhaniye, Kadirriye mensupları 
çoğunlukta olan tarikatlardır. Fakat bu tarikatlarıın 
bazıları dış güçler tarafından da 
yönlendirilmektedir. Özellikle Ensari Sünne 
cemaatinin Suudi Arabistan tarafından 
yönlendirildiği bilinmektedir. Sözgelimi Sudan’da 
neredeyse tarikat ve cemaatlere mensup olmayan 
vatandaş yok, bu nedenle söz konusu cemaat ve 
tarikatlar Sudan kamu diplomasisinde önemli rol 
oynamaktadır. Ancak tarikatlar ve cemaatlerin 
rolleri bölgesel farklılıklar gösterebilmektedir.” 
Örneğin; Afrika bölgesinin kendisine has bir 
özelliği olan tarikatlaşma geleneği hemen hemen 
her Afrika ülkesinde vardır. Tarikatlar ve cemaatler 
toplumun yaşamını nasıl sürdüreceği veya 
sürdürmesi gerektiği hususunda yol göstericidir. Bu 
tarikat ve cemaatler iç politikada bu denli söz sahibi 
ve etkiye sahip olmasının getirdiği fayda ile bu 
etkiyi dış politikaya da dahil etmektedirler. Sudan 
kamu diplomasisinde tarikatlar ve cemaatler daha 
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çok bölge ülkelerinde fikir, yaşam biçimi ekseninde 
etki kurmaktadır ve bu fikir etkisi ekseriyetle 
mensup kazandırmak yönelimindedir. Afrika 
bölgesinde özellikle Sudan’da tarikatların 
söylemleri ve düşünceleri farklılık göstermektedir 
bu durumdan dolayı amaçları halkı kendi yaşam 
biçimleri doğrultusunda yönlendirmektir. 
Sözgelimi, tarikat ve cemaatler kamu 
diplomasisinde bir kurum niteliğinde değildir, 
ayrıca tarikat ve cemaatlerin kamu 
diplomasisindeki rolü ise henüz bölgesel 
niteliktedir.  Çünkü Sudan ekonomisi ve kültürü 
birtakım eksiklikler ve engeller barındırmaktadır. 
Özellikle ekonomik olarak gelişmemiş bir ülke 
olmakla birlikte Dünya Bankası’nın 2018 verilerine 
göre 135. sıradadır. Hal böyle iken kamu 
diplomasisinde yeterli bir argümana sahip değildir. 
Temel ekonomik kaynaklar tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır. Kültürel olarak da gelişmemiş bir 
ülke olan Sudan’da tarikatlar ve cemaatler dini 
kültür ağırlıklı bir şekildedir. Örnek olarak 
Sudan’da en az Mısır Piramitleri kadar görkemli 
piramitler var ancak bu piramitleri Sudan lehine bir 
imaj olarak gösterecek kurum yok.

Sudan’da bulunan tarikat ve cemaatler, daha çok 
Kuran-ı Kerim öğretme, zikir ve hafiz yetiştirme 
hususunda ön plana çıkmaktadır. Sudan Türkiye 
Mezunları Derneği başkanı Davut’a göre Sudan 
kamu diplomasisinde tarikatlar ve cemaatler 
Sudan’ın tanınırlığı ve kültürünü paylaşma 
yönünde değil, bilimsellikten uzak bir şekilde 
sadece bizim tarikatımız daha iyi yönünde 
söylemlerde bulunmaktadır. Bu durumda daha 
bölgesel daha sınırlı bir kamu diplomasisi anlayışı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle 
Müslüman ülkelerde çalışan Sudanlı vatandaşlar en 
güvenilir insanlar olarak nitelendirilmektedir. 
Tarihsel süreçte Sudan’da yaşanan şiddetli 
çatışmalar, ülkenin bölünmeye meyilli yapısı kamu 
diplomasisi çalışmalarını önemli ölçüde 
engellemekle birlikte ülke içerisindeki tarikat ve 
cemaatlerin de farklı yapıları ve daha çok bölgesel 
bazda kalması Sudan’ı kamu diplomasisinde etkin 
bir şekilde gösterememektedir. Sudan, ekonomik, 
ticari, askeri yönlerde diğer gelişmiş ülkelerden bu 
hususta yardım beklemekte. Özellikle Türkiye’nin 
Sudan’da gerçekleşmiş olduğu projeler ve 
ekonomik yardımlar memnuniyetle 
karşılanmaktadır.

Sonuç
Sudan’ın kamu diplomasisinin uygulanması 
hususunda sahip olması gereken ekonomik 
istikrardan yoksun olmasının yanı sıra bütünleşmiş 
bir kurumsal yapısının olmaması, tarikat ve 
cemaatlerin dış politikada iç politikada olduğu 

kadar etkin yer almaması, siyasal iktidarın 
istikrarsızlığı gibi hususlar Sudan’ı kamu 
diplomasisinden uzaklaştırmıştır. Özellikle Afrika 
bölgesinde tarikat ve cemaatlerin dış politikada 
etkin bir rol oynaması belirgin olarak gözükse de bu 
durum Sudan’da daha bölgesel ve sınırlı kalmıştır. 
Bu durumun temel sebepleri arasında Sudan’da 
yıllardır süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar 
olmuştur. Bir devletin kamu diplomasisinde etkin 
olması için iç politikada bir birlik ve kurumsal 
yapının olması elzemdir aksi takdirde diğer 
devletlerin kamuoyunu etkilemek güçleşecektir. 
Sudan’da tarikat ve cemaatlerin kamu 
diplomasisinde etkin bir rolünden bahsetmek için iç 
politikada yaşanılan anlaşmazlıkları ve 
kutuplaşmaları aşması gerekmektedir.
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