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Bir Dış Politika Aracı Olarak 
Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne 
Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir 
Değerlendirme

Özet

Bu çalışmada uluslararası politikada yumuşak gücün artan öneminin vurgulanma-
sı ve bunun turizm sektörü üzerindeki etkisi Türkiye örneğinden hareketle anlatıl-
maya çalışılmıştır. Yumuşak gücün günümüzdeki rolünün sektörel yansımalarının 
olduğu ve bu bakımdan turizmin, Türkiye’nin yumuşak gücünden etkilendiği sap-
taması yapılmıştır. Türkiye’nin diğer yumuşak güç unsurlarının turizme yansıması 
değerlendirilerek, aralarında doğru yönlü ilişki olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tu-
rizm faaliyetlerinin bir ülkenin imajını oluşturan, çıkarlarını gerçekleştirmeye yara-
yan, yumuşak güç unsurlarından biri olduğu değerlendirilmiştir.

Çalışmada yumuşak gücün önemine değinilerek, bir yumuşak güç unsuru olan tu-
rizmin devletlerin çıkarlarının gerçekleştirilmesindeki etkisi üzerine vurgu yapıl-
mıştır. Turizmin diğer yumuşak güç unsurlarının da desteğiyle, Türkiye’nin bölge-
sel güç olma niteliğine katkı yapabileceği değerlendirmesi yapılmıştır. Turizm faa-
liyetleri sonucu elde edilen kazançların bu varsayımı desteklediği sonucuna nitel 
araştırma yöntemi kullanılarak ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Güç, Uluslararası Politika, Yumuşak Güç, 
Yumuşak Güç Unsurları, Turizm

The Effect of Soft Power on Tourism as a 

Foreign Policy Tool: An Evaluation Through 

Turkey Example
Abstract

In this study, the emphasize in the increasing importance of soft power in interna-
tional politics and its impact on the tourism sector is explained through the case 
of Turkey. The current role of soft power has sectorial reflections. For that reason, 
it has been detected that tourism has been affected by the soft power of Turkey. 
By evaluating the reflections of Turkey’s other soft power elements on tourism, it 
has been demonstrated that there has been a direct relationship between them. 
Also it has been evaluated that the activitiy of tourism which has been the image 
of a country and its interests has been considered as one of the elements of this 
soft power.

In the study, the impact of tourism, as an element of soft power, has been emh-
phasized in the realization of the interests of the states by referring to the impor-
tance of soft power. It has been evaluated that tourism has contributed to the qu-
ality of Turkey’s regional power with the support of other elements of soft power. 
By using the qualitative research it has been concluded that the gains as a result 
of tourism activity have supported this assumption.
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6 Giriş

Uluslararası sistemde gücün niteliği bakımından 
bir değişim yaşanmaktadır. Devletler uluslarara-
sı sistemdeki konumunu diğer uluslararası aktör-
lerle paylaşmak zorunda kalmaya başlamıştır. So-
ğuk Savaş döneminin güç bakımından devasa ak-
törü olan devlet, bu konumunu sert gücü ile sağla-
mıştır. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesi sonu-
cunda bir taraftan devlet dışı uluslararası aktörler 
güçlenmiş diğer taraftan, sert gücü elinde bulun-
duran devlet, yumuşak güce de ihtiyaç duymaya 
başlamıştır. 

Soğuk Savaş Dönemi’nde dünya politikasına ha-
kim olan önemli unsur sert güçtür. Bu dönemde 
ABD ile SSCB arasında sert güç rekabeti yaşan-
mıştır. Ancak Soğuk Savaş Dönemi’nin sona er-
mesi ve 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası süreci tek 
başına yönetemeyeceğini anlayan Obama Dönemi 
ABD’sinin değişen dış politikası, sert gücün tek 
başına yetersiz bir güç olduğunun, sorunların salt 
askeri yöntemlerle çözülemeyeceğinin anlaşılma-
sını sağlamış ve yumuşak güç anlayışını ön plana 
çıkarmaya başlamıştır. 

Soğuk Savaş Sonrası oluşan tek kutuplu yapının 
11 Eylül saldırıları sonrasında yaşanan süreçle bir-
likte çok kutuplu yapıya dönüşmesi bu değişimi 
zorunlu kılmıştır. Yumuşak gücü benzer şekilde 
Türkiye’nin de dahil olduğu çok sayıda devlet, dış 
politikasının önemli bir unsuru haline getirmiştir.

Soğuk Savaş sonrası dönemde askeri gücün dev-
letlerin hedeflerini gerçekleştirmede tek başına 
yetersiz olduğunun anlaşılması üzerine, daha çok 
diplomasiyi ön plana çıkaran yöntemler uygulan-
maya başlanmıştır. Sert güç olan askeri güce sahip 
olmanın ya da bu gücü kullanmanın yüksek mali-
yeti karşısında, devletler için diplomasinin katkı-
ları daha da tercih edilir olmuştur. 

Yumuşak güç, sadece ABD için değil, Türkiye 
de dahil olmak üzere, diğer tüm uluslararası ak-
törler için çıkarların gerçekleştirilmesinde önem-
li bir araç haline gelmiştir. Üstelik devlet dışı ak-
törler de bu süreçte daha fazla rol üstlenmeye baş-
lamıştır.

Yapılan literatür araştırmasında, doğrudan yumu-
şak gücün turizme etkisine yönelik herhangi bir 
çalışmaya ulaşılamamakla birlikte, ABD’de ya-

pılan turizmi yumuşak bir güç olarak nitelendi-
ren “Soft Power Of Tourism (Turizmin Yumuşak 
Gücü)” isimli çalışmaya ulaşılmıştır. Yapılan bu 
çalışmada, yumuşak güç unsurları içerisinde tu-
ristik güç, kültürel miras, sosyal sistem ve yaşam 
biçimi gibi unsurlar ile coğrafi alan, iklim, kent-
sel ve kırsal yapı, yaşam koşulları ve kültürel en-
düstri gibi insan faktörünün etkili olduğu unsur-
lardan oluşmakta olduğu ifade edilmiştir (http://
eng.hi138.com. 21.09.2011). Söz konusu çalışma-
da, Çinli turistler ile modern Batılı turistlerin yu-
muşak güç yapıları incelenmiş ve modern turiz-
min karışıklığın da Çin’in yumuşak gücünün et-
kileri ele alınmıştır. Ayrıca, modern turizm yörün-
gelerinde Çin’deki uygulamaların yumuşak gücü 
güçlendirmesi için nelerin yapılması gerektiği or-
taya konmuştur. Bunlar; turizm sektörünün yeni-
den yapılandırılması, sektörün güçlendirilmesi, tu-
rizm estetiğinin yeniden inşa edilmesi, turizm de-
ğerlerinin artırılması, turizmin yumuşak güç un-
surları içerisindeki yerinin ortaya konması gibi fa-
aliyetleri içermektedir.  

Bu çalışmada, yumuşak gücün kavramsal çerçe-
vesi, Türkiye’nin yumuşak gücü, bu gücün turizm 
sektörüne yansımaları ve turizmin de Türkiye’nin 
çıkarlarını gerçekleştirmesine olan desteği ince-
lenmiştir. Türkiye’nin yumuşak gücünün artma-
sının sektörel yansımalarının olacağı, turizmin 
de bunun bir örneği olduğu varsayımından hare-
ket edilerek, Türkiye’nin yumuşak gücünün artı-
rılması önerilmiştir. Turizm faaliyetlerinin devlet-
ler hakkında bir imaj oluşmasına neden olduğu ve 
bu nedenle de turizmin aynı zamanda bir yumu-
şak güç unsuru olduğu değerlendirmesi yapılarak, 
bu unsurun Türkiye’nin çıkarlarının gerçekleştiril-
mesine katkı yaptığı varsayımından hareket edil-
miştir.

Söz konusu varsayımı analiz etmek amacıyla, 
Türkiye’ye gelen turist sayısı ve turizm gelirle-
rinden yararlanılmıştır. Ayrıca turizm gelirleri-
nin milli gelir içindeki yeri de değerlendirilmiştir. 
Türkiye’nin yumuşak gücünü gösteren vaka ana-
lizleriyle desteklenen çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. 

Kavramsal Çerçeve: Yumuşak Güç ve 
Unsurları

SSCB’nin çökmesi ve Berlin duvarının yıkılma-
sıyla birlikte Soğuk Savaş döneminin sona erdiği 
kabul edilmiştir. Soğuk Savaş döneminde ABD ve 
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7SSCB rekabeti altında sona eren iki kutuplu dü-
zen yerini ABD’nin hakim olduğu tek kutuplu dü-
zene bırakmıştır. Ancak ABD, 11 Eylül 2001 terö-
rist saldırıları sonrasındaki süreci tek başına yöne-
temeyeceğini anlamış ve diğer uluslararası aktör-
leri de sürece dahil etmiştir.

Uluslararası ilişkilerin ana kulvarının devletlera-
rası ilişkiler olduğu dönem hızla sona ermektedir. 
İletişim ve bilgi devrimlerinin dünyanın çehresini 
yeniden yapılandırdığı bu dönemde; kamuoyları 
ve gündemi etkileme, fikirler-kavramlar topograf-
yasında var olma becerisi son derece önemli hale 
gelmektedir (Samberk ve Altınay, 2008); 

11 Eylül saldırıları sonrası oluşan uluslararası dü-
zen, artık çok kutuplu dönem olarak adlandırıl-
maktadır. Bu dönemde ABD, en büyük güç ola-
rak varlığını devam ettirmekle beraber, uluslarara-
sı kuruluşlardan ve diğer güçlü devletlerden, ulus-
lararası düzenin sağlanması adına destek isteme-
ye başlamıştır. ABD, bu değişimin yanında, Bush 
döneminin Irak ve Afganistan işgallerinden son-
raki süreçte olduğu gibi sert güç öncelikli politi-
kalarından vazgeçerek, Obama döneminde yumu-
şak güç politikalarına yönelmiştir. Bu tercih deği-
şikliği, sadece ABD ya da bu yola en çok başvu-
ran ülkelerden biri olan İsrail ile sınırlı kalmamış, 
Türkiye’nin de dahil olduğu diğer uluslararası ak-
törlerin politikalarına da yansımıştır.

Küreselleşmeyle birlikte ekonomik ilişkiler ön 
plana çıkmış, askeri güç ağırlığını kaybetmiş, 
ekonomik unsurlar ve devlet dışı uluslararası di-
ğer aktörler ön plana çıkmaya başlamıştır (Barber, 
1996: 23-34). Soğuk Savaş Dönemi ve tek kutup-
lu dünya düzeninde ülkelerin çoğunlukla kullan-
dığı “sert güç” kavramı, yeni uluslararası sistemde 
yerini “yumuşak güç” kavramının cazibesine bı-
rakmaktadır (Şensoy, 2010). Yumuşak gücün sert 
gücün yerini almasının iki nedenini; uluslararası 
örgütler, hukuk kuralları ve uluslararası politika-
da dünya kamuoyunun artan rolü nedeniyle askeri 
gücün istenen sonuçları elde etme konusunda gi-
derek etkisizleşmesi ve asimetrik yöntemlerin kla-
sik orduların etkinliğini ve caydırıcılığını azaltma-
sı oluşturmaktadır (Özdemir, 2008: 136).

Uluslararası ilişkilerde güç kavramını ön plana çı-
karan teori, realist teoridir. Ancak güç kavramı sa-
dece realist teori de değil, diğer teorilerde de dev-
letlerin çıkarlarını gerçekleştirme aracı olarak kul-

lanılmaktadır. Bu nedenle birçok uluslararası iliş-
kiler yaklaşımında güç kavramı referans alınmak-
tadır. Bununla birlikte, gücün niteliğine ilişkin 
olarak farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Güç, kişiler için farklı anlamlar almaktadır. Ge-
nellikle insanlar onun kullanımını anlarlar ve bu 
kavramla kimin güçlü kimin güçsüz olduğunu dü-
şünürler. Güç, herkesin anlamış gibi göründüğü, 
fakat sadece çok azının tanımlayabildiği, sürek-
li karşılaşılan terimlerden birisidir (Kuehl, 2011). 
Bununla beraber gücün anlamı, sadece aktöre yani 
gücün sahibine göre değil, zamana göre de değiş-
mektedir. Dahl’a (1957: 202-203) göre, bir aktö-
rün yapmayacağı şeyleri başka bir aktöre yaptıra-
bilme kapasitesine güç denir. Sönmezoğlu (2005: 
175) tarafından güç, uluslararası alanda bir aktö-
rün maddi ve maddi olmayan kaynak ve kıymetle-
ri, uluslararası olayların sonuçlarını kendi istedi-
ği yönde etkilemede kullanma yeteneği olarak ta-
nımlanmıştır.

Güç kavramı farklı şekillerde ya da yöntemlerle 
karşımıza çıkabilmektedir. Sert güç ve yumuşak 
güç birer güç çeşididir. Waltz’a (1990: 35) göre 
güç, bir devletin birleştirilmiş yetenekleridir. Carr 
(2001: 109) ise, savaşları, en son kullanılabilecek 
güç yöntemi olarak ifade etmektedir.

Yumuşak güç kavramını ortaya atan Joseph 
Nye’dir. Yumuşak güç; istenilen neticeleri elde et-
mek adına başkalarının güdülerini manipüle et-
mekten ziyade, onları cezp ederek istediğini yap-
tırma kabiliyetidir. Diğer bir deyişle yumuşak 
güç, zorlama ve ödetme yolundan ziyade, cazibe 
yoluyla istediğini alma kabiliyetidir. Bir ülkenin 
kültürü, politik idealleri ve iç ve dış politikalarının 
çekiciliğinden ortaya çıkar (Nye, http://net.educa-
use.edu/ir; Nye, 2008; 29). Yumuşak güç, iş bir-
liğini sağlamak için baskı ya da para değil, ortak 
değerlere çekme ve bu değerlere ulaşmaya kat-
kıda bulunmanın doğruluğu ve sorumluluğu gibi 
araçları kullanır. Yumuşak güç, Adam Smith’in 
kullandığı “görünmez el” gibidir. Düşünceler pa-
zarındaki kararlar, çoğu zaman, yumuşak güç; 
yani herhangi bir açık tehdit ya da değiş tokuş ol-
madan, bizi diğerlerinin amaçlarını kabul etmeye 
ikna eden soyut cazibe tarafından şekillendirilir 
(Nye, 2005: 16).  

Yumuşak güç, bir devletin diğer devletlere kendi 
medeniyetini kabul ettirdiği zaman kazanılır. Fa-
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8 kat diğer devletler kendi istekleriyle bunu yapma-
lıdırlar (Gill ve Huang, 2006:17). Emir ve kendi-
ne çekme arasındaki davranış çeşitleri, zor kullan-
madan, ekonomik baskıya, gündemi oluşturmak-
tan salt cazibeye kadar geniş bir düşünce dizisi sı-
ralanabilir. Yumuşak güç kaynakları, davranış dü-
şüncelerinin  “kendine çekme” ucuyla birleşirken, 
sert güç kaynakları genellikle “emir” davranışıy-
la ilişkilidir (Nye, 2005: 17).  İşte tam da bu nok-
tada, turizmin bir yumuşak güç unsuru olarak bü-
yük rolü bulunabilir. Turizmin meydana getireceği 
olumlu imaj sayesinde halklardan devletlere, dev-
letlerin karar mekanizmalarına ulaşabilecek bir 
köprüyü turizm kurabilir. Bu nedenle turizmin bir 
yumuşak güç unsuru olarak kabulü mümkündür. 

Vuving (2009)’e göre, yumuşak gücün iki anlamı 
vardır. Dar anlamda yumuşak güç, kültürel etkiye 
benzer. Geniş anlamda ise sivil güçle eş anlamlı-
dır ve hem kültürel gücü hem de ekonomik gücü 
içerir. Yumuşak güç ile harmanlanmamış salt bir 
sert güç kullanımı, ülkelerin yönetimine arzuladı-
ğı politika açılımlarını vermeyebilir. Birbirleriyle 
bağlantılı bu iki güç arasında mükemmel bir den-
ge kurulması gerekmektedir (Nye, 2004). Bir di-
ğer tanımda yumuşak güç, bir ülkenin, askeri güç 
veya sert tedbirler kullanmadan ve var olan yö-
netimlerle çatışmadan ekonomik, kültürel, siyasi 
ilişkileri geliştirerek diğer ülkelerin gelişimlerine 
yardım etmek suretiyle, uluslararası arenada onla-
rı kendi yanına çekmesine ve ortak hareketler ge-
liştirmesine vesile olacak hareketlerin tümü olarak 
tanımlanmıştır (Uğur, 2009). 

Günümüzde ülkeler daha yeni teknolojiler kulla-
narak, daha üstün silahlar üretmektedirler. Bu da 
bu ülkeler için ilave maliyetlere sebep olmaktadır. 
Askeri güce ayrılan ekonomik kaynakların artması 
da, milletlerin refahını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Bu nedenle, uluslararası sistemdeki aske-
ri ve ekonomik güce dayalı güç kullanma strateji-
si 21’nci yüzyılın başlarında değişikliğe uğramaya 
başlamıştır (Yılmaz, 2007). Bu değişimde, 11 Ey-
lül saldırıları etkili olmuş; askeri ve ekonomik gü-
cün bir devletin milli menfaatleri ve hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde yeterli olmadığı anlaşılmış-
tır. Bu doğrultuda, insanların hayallerini ele geçir-
me ve takdirlerini toplama ayrı bir güç türü olarak 
düşünülmektedir (Nye, 2004b). 

ABD’nin gücü ve politikasındaki zorunlu değişi-
me neden olan unsurlardan biri ekonomik sorun-

lar ve finans krizleridir (Akbaş, 2011a: 2). Bunla-
ra yapılan savaşlar ve bunların neden olduğu, po-
litik ve askeri yıkım da eklenince ABD dış politi-
kasında değişim zorunlu hale gelmiş ve bu neden-
le de yumuşak güç uygulamalarına daha çok yö-
nelinmiştir.

ABD’de de hazırlanan bir raporda, ABD’nin yu-
muşak güç unsurlarıyla ülkenin askeri ve eko-
nomik gücü tamamlanabilir ya da desteklenebi-
lir ki buna “akıllı güç” denmektedir. Buna göre, 
ABD’nin çıkarlarının gerçekleştirilmesi için; dost-
luklar, ortaklıklar, kurumlar; küresel kalkınma, 
kamu diplomasisi, ekonomik bütünleşmeler, tek-
noloji ve inovasyon gibi hususlara önem vermesi 
gerekmektedir (CSIS, 2007: 1). 

Yumuşak gücün en önemli dayanağı, bir hükü-
metin başka bir ulusun halkını ve aydınlarını, bu 
ulusun politikalarını kendi avantajına döndürmek 
amacıyla etkilemeye çalışması olan kamu diplo-
masisidir (Akçadağ, 2011c). Yumuşak gücün un-
surları, yumuşak gücün katma değerini artıran ol-
gulardır. Bir ülkenin yumuşak güç unsurlarının çe-
şitlenmesi ve uygulamadaki sıklığı o ülkenin çı-
karlarının gerçekleştirilmesine önemli bir kat-
kı yapabilir. Yumuşak gücün kullanımında birçok 
unsurla karşılaşılmaktadır. Bunlar, asker sayısın-
dan yahut ekonomik yaptırım gücünden çok, bir 
ülkenin kültürü, sanatı, sineması, mimarisi, mü-
ziği, eğitim sistemi, rekabet ortamı, özgürlükleri, 
demokrasisi, yaratıcı düşüncesi, insan kalitesi ve 
sosyal sermayesi, tarihi birikimi, kültürel zengin-
liği, bilim ve teknoloji altyapısı, inovasyon kapa-
sitesi, diplomatik becerisi ve kendini anlatabilme 
yeteneğinin toplamıdır. Bu unsurları bir araya ge-
tiren bir ülke, bir cazibe merkezi haline gelir (Ay-
doğan, 2011).

Lee (2009), yumuşak güç elde edilecek politika 
hedefleri doğrultusunda beş farklı kategori sun-
maktadır. Bunlar; bir ülkenin huzurlu ve çekici bir 
görüntü yansıtarak dış güvenlik ortamını iyileştir-
mek; bir ülkenin dış ve güvenlik politikaları des-
tekleyecek diğer devletleri harekete geçirmek; di-
ğer ülkelerin düşünce tercihlerini değiştirmek; ül-
kelerin topluluk ve toplum birimlerini korumak; 
bir hükümet için bir lider, ya da iç destek onaylayı-
cıların popülerliğini artırmak için yumuşak güçtür. 

İnandırıcılık ve ikna kabiliyeti, yumuşak gücün te-
mel güç unsurlarıdır. Bunlar aynı zamanda, güç 
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9kullanımına meşruiyet sağlayan unsurlardır (Ka-
lın, 2010: 53). Bir ülkenin yumuşak gücü öncelik-
le; kültür, siyasal değerler, dış politika (Huang ve 
Ding, 2006: 23; Gill ve Huang, 2006: 17), ideo-
loji ve uluslararası kurumlar (Nye, 1990: 167) ve 
kamu diplomasisidir (Akçadağ, 2011c). Ayrıca, 
yumuşak gücün diğer bir unsuru da kalkınma yar-
dımlarıdır  (Akçadağ, 2010: 5).

Yumuşak güç, kültürün sinonimi olarak da değer-
lendirilmektedir (Nye, 2007: 164). Yumuşak güç, 
kültürel değerleri ve kurumların çekicilikleri saye-
sinde nüfuz kazanma ile elde edilebilir. Yumuşak 
güç, filmler ve televizyon programları, medya, po-
püler müzik, moda ve tasarım, gıda, bilgisayar ya-
zılımı, turizm, eğitim, edebiyat, dil ve din yoluy-
la ortaya çıkmaktadır (http://www.riskwatchdog.
com. 21.09.2011). 

Türkiye’nin Dış Politikası 

Ülkelerin, uluslararası alanda sahip oldukları ulus-
lararası imajları vardır. Uluslararası imaj, bir ül-
kenin dış hedef, kitleler tarafından algılanış tarzı, 
uluslararası platformda oluşturduğu genel izlenim, 
sahip olduğu saygınlık ve itibar, uluslararası ko-
nularda topladığı destek ve oluşturduğu sempati-
ye dayalı görüntülerdir (Gültekin, 2004: 604-606). 

Bir ülkenin inandırıcılığı, ikna kabiliyeti arttıkça 
o ülkenin cazibesi artar. Cazibesi artan ülke, di-
ğer ülkelerde ya da ülke halklarında hayranlık ve 
benzeri hisleri uyandırır. Bu hislerin beslendiği ül-
kelere yönelik ilgi ve merakın turizm faaliyetleri-
ni artıracağı, daha çok turistin o ülkeyi gelip gör-
mek isteyeceği öngörülebilir. Bununla beraber, 
bir ülkenin siyasal değerleri, ilgi uyandıran kültü-
rü, dış politikasının işleyiş şekli, kamu diplomasi-
si gibi yumuşak güç unsurları da turistik faaliyet-
ler üzerinde etkilidir. Örneğin, Türk halkının misa-
firperverliğinin kamu diplomasisi ya da dış politi-
ka araçları yoluyla uluslararası kamuoyuna yaygın 
bir şekilde duyurulması, Türkiye’ye yönelik tu-
rizm hareketliliğini artırır. Bu durum, Türkiye’nin 
çıkarlarını gerçekleştirmek bakımından önemli bir 
araç olabilir. Hatta bu vesileyle, Türkiye’nin yap-
mak istedikleri, uluslararası kamuoyu ya da diğer 
ülkeler tarafından daha kolay kabul edilebilir hale 
gelir. 

Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumu, tarihsel 
geçmişi, kültürel özellikleri, dış politikası, kamu 
diplomasisi ve v.b. karakteristikleri nedeniyle böl-

gesel güç konumuna yükselmiş ve yumuşak gücü 
artmıştır. Bu durum Türkiye’nin aktif dış politika 
izlemesini gerektirmiş ve bu nedenle de bölgesel 
ve küresel ölçekteki olaylara müdahil olma fırsa-
tını yakalamıştır. Bu özellikleri Türkiye’yi, özel-
likle Ortadoğu Bölgesi’nde, gündemin önemli bir 
aktörü haline getirmiştir. Yakın dönemde halklar 
ve devletler arası ilişkiler daha yoğunlaşmıştır. Bu 
hareketliliğin bir önemli boyutunu da Türkiye’nin 
yumuşak gücünün desteklediği turistik hareketli-
likler oluşturmuştur.

Türkiye’nin doğu ve batı arasındaki ilişkilerin ge-
liştirilmesine katkısı, bölgesel ve küresel sorunlar-
da rol alması yumuşak gücünü genişletmiştir. Ör-
neğin İran’ın Batı ile entegrasyonunun sağlanma-
sına yönelik çabaları, bir haftada Irak ile 48 ve Su-
riye ile 40 antlaşmanın imzalanması, Türkiye’nin 
yumuşak gücünün yansımalarıdır (Çandar, 2009: 
8).

İzlediği dış politika, kamu diplomasisi, kültürel 
zenginliği ve benzeri nedenlerden dolayı Türkiye, 
hem bölgesel hem de küresel düzeyde ilgi ve ba-
zen hayranlık uyandırmaktadır. Gerek Ortadoğu 
ve Kafkasya’da olsun, gerekse küresel ölçekte ol-
sun Türkiye yakın zamanda ilgi uyandırmaktadır. 
Uluslararası basında Türkiye hakkında çıkan ha-
ber sayısı artmaktadır. Türkiye ile ilgili özellikle 
Arap Baharı “model ülke” yorumları yapılmakta 
ve, bu ve buna benzer konularda Türkiye hakkın-
da eskiye göre daha çok raporlar yayımlanmakta-
dır. Ayrıca Türkiye’nin ekonomik performansı da 
hayranlık uyandıran bir diğer gelişmedir. 2008 ve 
2010 ekonomik krizleri sonucu, ABD ve Avrupa 
ülkeleri büyük bir ekonomik dar boğaz yaşarken 
Türkiye, zaman zaman Çin’den sonra dünyanın en 
büyük ekonomik büyüme hızına sahip ülkesi ola-
rak daha çok dikkati çekmektedir. Bu gelişmeler 
Türkiye’nin yumuşak gücünü yansıtmaktadır.

Türk dış politikası, “çok boyutlu” olarak adlandırı-
labilecek dış politika stratejisi izlemeye başlamış-
tır. Türkiye de demokratikleşme, çoğulculuk, sür-
dürülebilir kalkınma, etnik ve dini kimliklerin po-
litik arenada varlık göstermesi, insani gelişme ve 
kültürler arasında karşılıklı anlayış, uyum ve hoş-
görünün sağlanması gibi konular dış politika gün-
demine alınmış ve komşu ülkeleriyle bu eksenler-
de ilişkilerin yeniden tesis edilmesi yoluna gidil-
miştir (Arı, 2006: 82).

Türkiye, çok boyutlu, sağduyulu, yapıcı, önalıcı, 
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10 gerçekçi ve sorumlu bir dış politika uygulamakta-
dır. Türkiye, bir yandan ikili ve bölgesel ilişkileri-
ni geliştirirken; diğer yandan geliştirilen bu ilişki-
lerin oluşturacağı sinerji ile küresel barış, istikrar 
ve güvenliği sağlamayı da hedeflemekte ve ülkeler 
arasındaki ilişkilere çok sayıdaki karmaşık sorun-
lar merceğinden değil, kazan-kazan ilkesine dayalı 
işbirliğini ve dostlukları geliştirici fırsatlar ve giri-
şimler optiğinden bakmaktadır (Dışişleri Bakanlı-
ğı, Genel Görünüm, 2012) . 

Türkiye, stratejik konumu itibariyle yüzyıllardır 
tüm ülkelerin dikkatini üzerinde toplamış ve hem 
doğu hem de batı dünyasına mensup olmanın getir-
diği pek çok avantaja sahip olmuştur (Tunç, 2003). 
Türkiye, coğrafi konumuyla Asya ve Avrupa’yı, 
birbirine bağlaması, Karadeniz’i Akdeniz’e bağla-
yan tek deniz yolunun Türkiye’den geçmesi, Or-
tadoğu petrol bölgelerine çok yakın olup, bu böl-
geyi kontrol edebilecek bir konumda bulunma-
sı; Asya-Avrupa ve Afrika’nın düğüm noktasın-
da olup, her üç kıtaya harekata imkan vermesi ne-
deniyle oldukça önemli bir noktadadır (Kekevi ve 
Çeşme, 2004). 

Yumuşak Güç ve Unsurları

Küreselleşme ile birlikte kamu diplomasisine olan 
ihtiyaç artmıştır. Uluslararası aktörler, izledikleri 
politikaları, dış politika araçlarıyla uluslararası ka-
muoyuyla paylaşmak istemektedirler. Bu nedenle 
kamu diplomasisi ve bunu destekleyen unsurlar ön 
plana çıkmaktadır. 

Kamu diplomasisinin en önemli araçlarından bi-
risi iletişim araçlarıdır. Uluslararası aktörler, ile-
tişim araçlarını kullanarak politikalarının meşru-
iyetini ve amaçlarını dünya kamuoyuna sunmak-
tadırlar. Bu bağlamda sosyal medya önem kazan-
maktadır. Facebook, Twitter, YouTube, bloglar ve 
sosyal forum siteleri gibi sosyal medya araçlarıyla 
ülke ve dış politika tanıtımları gerçekleştirilmek-
tedir. Bu durum turizm faaliyetlerinin gerçekleş-
tirilmesi için de elverişli araçlar sunmaktadır. Do-
layısıyla Türkiye’nin yumuşak gücüne destek ve-
ren bu alandaki çalışmaların desteklenmesinde ya-
rar görünmektedir.

Türkiye’nin sahip olduğu yumuşak güç, hem bi-
çimi hem de kapsamı itibariyle diğer ülkelerden 
farklılık arz etmektedir. Balkanlarda başlayıp Orta 

Asya’nın içlerine kadar uzanan Türkiye’nin yu-
muşak güç potansiyeli, askeri üstünlük veya tek-
nolojik gelişmişlikten ziyade, sahip olduğu ta-
rih ve kültür derinliğinden kaynaklanmaktadır. 
Türkiye’nin bu coğrafya da temsil ettiği değerler, 
tarihi birikim ve kültürel derinlik, bir tarafta böl-
ge dinamiklerini harekete geçirmekte, öbür tarafta 
yeni etkileşim alanlarının doğmasına olanak sağla-
maktadır (Kalın, 2010: 55).

İhracata dayalı bir ekonomik mekanizma; siya-
si kutuplaşmadan arınmış bir uzlaşma demokra-
sisi, farklılıkların birlik içinde yaşayabildiği top-
lumsal rahatlama; güçlü ve modern bir ordu, ka-
dim kültürüyle barışık bir eğitim müfredatı; ulus-
lararası yükseköğrenimde bölgesel cazibe merke-
zi konumuna ulaşma; müziğini ya da engin yemek 
kültürünü pazarlama yolunda atılan adımlar; ta-
rihi mirası ve turizm cazibesini uluslararası plat-
formlara taşıma kararlılığı; daha fazla marka ya-
ratma ve uluslararası imajı Türkiye’nin uluslara-
rası platformdaki gücünü ortaya koymaktadır (Gü-
zer, 2011). Bu kavramlar yumuşak gücü oluşturan 
ve Türk dış politikasında, üzerinde daha çok du-
rulmaya başlanan konulardandır (Usul, 2010: 18).  

Türkiye, sahip olduğu cumhuriyet değerleri ile de-
mokratik değerleri birleştirmesi sayesinde, genel-
de bölgesindeki ülkelerin bu değerlerden mahrum 
olması sebebi ile kendisi için avantajlı bir statü ya-
kalamıştır (Gürbüz, 2010). Türkiye’nin bu avan-
tajlı statüyü sürdürmesi, gelecekte Türkiye’nin po-
litik ve ekonomik gücüne olumlu yansıyacaktır.

Ortadoğu’da 2010’dan itibaren yaşanan “Arap Ba-
harı” ile Türkiye’nin bölgedeki önemi daha da ar-
tırmıştır. Bölge’deki halk hareketleri ve değişim 
talepleri, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini ve Or-
tadoğu halkları nezdindeki imajını artırmış ve Tür-
kiye zaman zaman “model ülke” olarak ifade edil-
miştir (Öztürk, 2011: 34). 

Türkiye’nin konumu, izlediği dış politikalar ülke-
mizin yumuşak gücünü artırmıştır. Bunun bölge-
sel yansımalarını Ortadoğu’da görmek mümkün-
dür. Ortadoğu ülkeleri Türkiye’nin izlediği politi-
kaları takdir etmektedir. 

Türkiye’nin Ortadoğu’daki rolünün ağırlığı ABD 
ve AB Hükümetlerinin, medyalarının ve düşünce 
merkezlerinin de dikkatini çekmiştir. Türkiye’nin 
AB üyeliğini destekleyenlerin büyük bir kısmı, bu 
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11rolü ön plana çıkarmıştır. Fransa’da da “Club des 
Vigilants” adlı grup, Türkiye’nin İran, Irak ve Su-
riye üzerinde önemli bir nüfuza sahip olduğunu ve 
İsrail’in tek Müslüman müttefiki olan Türkiye’yi 
kaybetmeyi göze alamayacağını vurgulamıştır 
(Türkmen, 2010: 36).

Türkiye’nin bütün komşuları ile ekonomik, siyasi, 
hukuki, ticari ve kültürel ilişkilerini geliştirmesi ve 
turizm alanında iş birliğine yönelmesi, Türkiye’nin 
yükselen bir değer haline gelmesine önemli katkı-
da bulunmaktadır (Dağı, 2010: 129). Türk dış po-
litikasında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin böl-
gesinde yükselen ülke konumu, pek çok yorum-
cu tarafından dile getirilen bir gerçekliği işaret et-
mektedir. Türkiye yakın çevresinde, ama özellikle 
de Ortadoğu’da, daha önemli ve belirleyici bir ak-
tör haline gelmiştir (Özcan, 2010: 168).

İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliği’ne 
(İKÖ) Türkiye’nin adayı olan Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun 2004’de seçilmesi, iki yıl son-
ra, 2006’da Türkiye’nin Arap Ligi’ne üye de-
ğil ama “Daimi Gözlemci” statüsünün verilme-
si Türkiye’nin bölgede artan diplomatik çabasının 
önemli bir göstergesidir (Ayman, 2006: 13).

Türkiye’nin izlediği dış politikanın temel amacı, 
Balkanlardan Ortadoğu’ya, ve Orta Asya’ya ka-
dar uzanan geniş bir coğrafyada, barış ve istikra-
rı sağlayıp korumak; özgürlük, çoğulculuk, iyi yö-
netişim, insan haklarına saygı, hukukun üstünlü-
ğü ve demokrasinin hakim olduğu bir refah ku-
şağını oluşturmak üzere, Türkiye’yi Avrasya’nın 
en önemli aktörlerinden biri haline getirmektedir 
(Davutoğlu, 2010: 36). 

Türkiye’nin yumuşak gücünün önemli bir yansı-
ması, İran’ın nükleer programı ile ilgili izlediği 
politika sonucunda görünür hale gelmiştir. Türki-
ye, İran ile Batı arasında arabuluculuk rolü üstlen-
miştir. Brezilya ile birlikte nükleer takas görüşme-
lerini yürüten Türkiye, bölgesindeki herhangi bir 
savaşın kendi çıkarlarına da zarar vereceği düşün-
cesinin desteklediği diplomatik yolların tüketilme-
si anlayışından hareketle İran ile Batı arasında ara-
buluculuk görevi üstlenmiştir. 

Türkiye, Ortadoğu’ya yönelik politikasının değiş-
mesinin yanında, bu durumu eylemleriyle de orta-
ya koyarak bölge devletleri ve halkların gönlünü 
kazanmış görünmektedir. Türkiye, artık Arapların 

kendi aralarındaki sorunların çözümünün önem-
li aktörü olarak gözükmektedir (Şahin, 2010: 16). 
Bu bağlamda, Lübnan’da Cumhurbaşkanlığı seçi-
minde ve Hamas ile el-Fetih arasında arabulucu-
luk rolü üstlenmiştir. Benzer şekilde İsrail ile Suri-
ye arasındaki sorunların çözümünde ve Filistin ile 
İsrail arasında üstlendiği arabuluculuk rolü bölge-
de barış ve istikrarın sağlanması amacına önemli 
bir katkı niteliğini taşımıştır.

Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destek, 
İsrail’in Gazze saldırısını yüksek tonda eleştiren 
politikası, Mavi Marmara saldırısı sonrası İsrail 
ile ilişkilerinin düzeyini düşürmesi de Arap halk-
larında Türkiye’ye yönelik sempatiyi artırmış-
tır denilebilir. Bunun önemli bir göstergesini baş-
ta Gazze’de olmak üzere Filistin topraklarında 
Türk bayraklarının ve Başbakanı’nın posterlerinin 
asılması oluşturmaktadır. Bununla beraber Arap 
Baharı’nda Arap halklarına verdiği güçlü desteğin 
farkında olan Arap halkları, Türk Başbakanı’nın 
yaptığı Mısır, Libya ve Tunus gezisinde coşkulu 
kalabalıklarla karşılamalar yapmışlardır. Belki bü-
tün bunlardan da önce, ABD’nin Irak işgalini Tür-
kiye üzerinden gerçekleştirme isteğinin 1 Mart 
tezkeresi ile red edilmesi başta Irak sonra da bölge 
halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
durum, ABD ile Türkiye ilişkilerini ciddi şekilde 
etkilemiş ve iki ülke arasındaki güvensizlik orta-
mı uzun süre düzeltilememişse de (Akbaş, 2011b: 
272) bölgede artan Türkiye ilgisinin başlangıcı ol-
duğu söylenebilir. Libya müdahalesi sonrası böl-
gede mahsur kalan Türk ve yabancı sivil halkların 
tahliyesindeki başarısı da Türkiye’nin imajını güç-
lendirmiştir. Tahliye edilen siviller içinde İngiliz 
ve diğer AB vatandaşlarının da bulunması sadece 
bölgede değil Avrupa kamuoyunda da Türkiye’yi 
gündeme taşımıştır. 

Türkiye, 200’den fazla televizyon kanalına, 
1000’den fazla radyo kanalına ve çok sayıda ba-
ğımsız prodüksiyon şirketine sahiptir. Türkiye’den 
yapılan yayınlar, dil engeline rağmen, çevre ülke-
lerde ilgiyle izlenmektedir. El Cezire gibi bir ka-
nalın Washington’dan sonra en çok haber yaptığı 
başkent Ankara’dır. Türk STK’ları birçok ülkeye 
çalışmaları için davet edilmektedir. Türkiye etra-
fında merak, hayranlık ve saygı uyandırmaktadır.  
Bütün bunlar Türkiye’nin “yumuşak gücü” olarak 
kullanılabileceği unsurlardır (Samberk ve Altınay, 
2011).
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12 Yumuşak Gücün Türk Turizmine Etkisi

Türkiye’nin Ortadoğu’da son yıllarda sadece si-
yasi ve ekonomik olarak değil ayrıca kültürel ola-
rak da daha aktif bir rol oynamaktadır. Bölgede ge-
rek yayınlanan Türk diziler, gerekse Türkiye’yi ta-
til için tercih eden Ortadoğulu turistler sayesinde 
Türkiye’nin daha görünür ve yakından takip edi-
lir hale geldiği söylenebilir (Akgün ve Diğerleri, 
2011: 15).

Türkiye’nin bütün komşuları ile ekonomik, si-
yasi, hukuki, ticari ve kültürel ilişkilerini geliş-
tirmesi ve turizm alanında iş birliğine yönelme-
si, Türkiye’nin öncelikle bölgesinde, sonrasında 
da uluslararası alanda yükselen bir değer haline 
gelmesine önemli katkıları bulunmaktadır (Dağı, 
2010: 129). 

Türkiye, dünya kamuoyunda sadece dış politika-
sıyla değil, aynı zamanda vatandaşlarının başarı-
larıyla da gündeme gelmeye başlamıştır. 2003 yı-
lında Sertap Erener’in Eurovision birinciliği, Or-
han Pamuk’un Nobel ödülü alması, Nuri Bilge 
Ceylan’ın Cannes Film Festivalinde ödüle layık 
görülmesi, Mesut Özil, Nuri Şahin, Hidayet Tür-
koğlu ve Mehmet Okur gibi oyuncuların sporda-
ki başarıları Türkiye’ye popülerlik katan gelişme-
ler olmuştur. Aynı zamanda Türk dizilerinin bölge-
de izlenme oranlarının artması da benzer sonuçlar 
doğurmaktadır. 

Türkiye’nin yakın zamanda izlediği vize politika-
sı da yumuşak gücünü yansıtmaktadır. Yakın dö-
neme kadar Türk vatandaşlarını konsoloslukla-
rı önünde uzun kuyruklarda bekleten ülkeler bile 
karşılıklılık esasına dayalı vize muafiyet anlaşma-
ları izleyerek Türk vatandaşlarına ayrıcalık tanı-
maktadırlar. Bu sonuç Türkiye’nin izlediği diplo-
masinin, dış politik tutumunun bir sonucudur de-
nilebilir. 

Suriye’den Türkiye’ye 2001 yılında 109,5 bin tu-
rist gelirken 2008 yılında 406 bin turist gelmiş-
tir. 2009 yılında yapılan vize muafiyet anlaşma-
sıyla beraber, 2009 yılında Türkiye’ye gelen Su-
riyeli turist sayısı (bir önceki yıla göre % 25’lik 
artış) 509,7 bine, 2011 yılında ise bir önceki yıla 
nazaran % 80 civarı bir artışla 974,1 bine yüksel-
miştir. Ürdün’den 2001 yılında gelen turist sayısı 
26,9 bin iken, 2008 yılında gelen turist sayısı 74,3 
bine yükselmiştir. 2009 yılında Ürdün ile vizelerin 
kaldırılması ile Türkiye’ye gelen turist sayısı 87,7 

bine yükselmiş (bir önceki yıla göre yaklaşık % 
19’luk artış) ve 2011 yılında ise gelen turist sayı-
sı 94,9 bine yükselmiştir. Rusya’dan 2001 yılında 
Türkiye’ye gelen turist sayısı 757 bin iken,  2008 
yılında bu rakam 2.879 bine yükselmiştir. 2009 yı-
lında gelen turist sayısı 2.694 bine düşmüş iken 
2011 yılında yapılan vize muafiyet anlaşmasıy-
la birlikte gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre 
% 15’lik artışla, 3.468,2 bine çıkmıştır (TURSAB, 
2012). Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet 
sayfasında açıklanan 2011 yılı verilerine göre de, 
Suriye’den gelen toplam turist sayısı 974,1 bin, 
Ürdün’den gelen turist sayısı 94,9 bin ve İran’dan 
gelen turist sayısı 1.879 bindir. (Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2012). 

Yürüttüğü yumuşak güç diplomasisi ile etkin bir 
dış politika izleyen Türkiye, 2011 verilerine göre 
8’i Afrika’da, 9’u Güney Amerika’da, 13’ü Kuzey 
ve Orta Amerika’da, 18’i Asya’da, 11’i Avrupa’da 
ve 5’i Okyanusya’da olmak üzere, toplamda 64 
ülke ile vize muafiyeti anlaşması imzalamıştır 
(Anadolu Ajansı, 2012). Kaldı ki vize anlaşması 
imzalananların sayısı zaman geçtikçe artmaktadır. 

Yürütülen yoğun diplomasi faaliyetleri sonunda 
imzalanan vize muafiyet anlaşmaları, Türkiye’nin 
çıkarlarına önemli katkı yapmıştır. Vize muafi-
yet anlaşmaları sayesinde, bölge ve bölge dışı ül-
kelerden Türkiye’ye gelen turist sayısında önem-
li artışlar elde edilmiştir. Bu turistler, bir taraftan 
Türkiye’ye gelir bırakmakta, diğer taraftan git-
tikleri ülkelerde Türkiye’nin reklamını yapmak-
ta, Türkiye’nin imajına olumlu katkı sunmaktadır-
lar. Bu durum, turizmin bir yumuşak güç unsuru 
olarak, Türkiye’nin çıkarlarının gerçekleştirilme-
sine katkı yaptığının en açık göstergelerinden biri-
ni oluşturmuştur.

Turizm, kişisel, ticari veya profesyonel amaçlar 
için her zamanki ortamı dışında olan yerlerdeki in-
sanların hareketini gerektiren sosyal, kültürel ve 
ekonomik bir olgudur. Turizmin; ekonomide, do-
ğal ve yapay çevrede, destinasyondaki yerel nü-
fusta ve yaşayan halkın turizm faaliyetleri üzerin-
de etkileri vardır. Bu çoklu etkiler nedeniyle, zi-
yaretçiler tarafından iktisap edilen mal ve hizmet 
üretmek için gerekli geniş ve çeşitli üretim fak-
törlerine de gereksinim vardır (WTO, 2012). Tu-
rizm, turizm yerlerini ortaya koyan ve mahsulü-
nü alan, ulaşım ve konaklama sağlayan, yiyecek 
ve hediyelik eşya satan ve yerel halka sosyal fay-
dalarının olup olmadığını sormak için ekonomist-
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13lere yol gösteren, kitlesel reklam yoluyla insanla-
rı cezbeden bir faaliyettir (http://uncpress.unc.edu. 
21.09.2011). Turizm, insanları çekmek için bir 
güce sahiptir. Uluslararası ve bölgelerarası bir etki 
oluşturabilir (http://eng.hi138.com. 21.09.2011). 
Bu nedenle devletler turizmi geliştirmek için stra-
tejiler üretmekte, dış politika araçlarını kullanarak 
turizm faaliyetlerine destek vermektedirler. 

Yumuşak güç unsuru olsun ya da olmasın turis-
tik güç, hesaba katılması gereken bir güçtür (Mer-
ril, 2010: 23). Çünkü yumuşak güç unsurları içe-
risinde turistik güç, kültürel miras, sosyal sistem 
ve yaşam biçimi gibi unsurlar ile coğrafi alan, ik-
lim, kentsel ve kırsal yapı, yaşam koşulları ve kül-
türel endüstri gibi insan faktörünün etkili olduğu 
unsurlardan oluşmaktadır (http://eng.hi138.com. 
21.09.2011). Herhangi bir ülkenin bütün bu unsur-
ları görmezden gelmesi ya da buna gereken öne-
mi vermemesi ise çıkarlarına aykırıdır. Bu nedenle 
devletlerin politikalarını belirlerken turizm ve bi-
leşenlerini de hesaba katması gerekmektedir.

Türkiye’nin bir bölgesel güç olması da turizm faa-
liyetlerine destek vermektedir. Bölgede güçlü Tür-
kiye imajı ve bunun bir sonucu olarak doğan gü-
venli ülke imajı turizm hareketlerine olumlu yan-
sımaktadır. Turizm faaliyetleri güvenlik sorunun 
olduğu, iç kargaşa, çatışma ve çekişmelerin oldu-
ğu ülkelerde durağanlaşmakta iken Türkiye’nin, 
bölgenin en güvenli ve istikrarlı ülkelerinden biri-
si olması da Türkiye’ye yönelik turistik faaliyetle-
re güçlü bir destek anlamını taşımaktadır.

Türk Hükümeti, Türkiye’nin turizmde yeni imaj 
oluşturmak için özel sektöre sağladığı teşviklerin 
yanı sıra, 21 ülkede Turizm Bakanlığı’na bağlı aç-
tığı tanıtma bürolarıyla, Türkiye hakkında yayınla-
dığı 30 milyonu aşkın eser ve katıldığı fuarlarla ta-
nıtım yapmaktadır (Özdemir ve Öksüzler; 2006). 
Bu tanıtım fuarlar dışında basın yayın organları 
aracılığıyla da artırılarak devam etmektedir.

Matsutani’ye (2009; 58-60) göre, devletler ara-
sı ilişkilerde, karşılıklı anlayış ve kültürel değer-
lerin iyi tanıtılması için turizme önem verilmeli-
dir. Türkiye, turizm için olağan üstü bir hazineye 
sahiptir. Bu nedenle Türk turizminin geliştirilme-
si için, tarihsel eser ve kalıntıların, kültürel eser-
ler ve doğal güzelliklerin tanıtılması gerekmekte-
dir. Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginlikler yu-
muşak gücüne katkı yapmaktadır. 

Turizm sektöründe turist profiline uygun ve kalite-
li programlar geliştirilmesi, turistlere Türkiye’nin 
doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve misa-
firperverliğinin tanıtılması, turizm hareketlerinde 
etkili olabilir. Ayrıca, Balkanlar ve Ortadoğu’da 
Türkiye’nin etkisini artıran bir faktör olarak, Türk 
film ve dizi endüstrisinin desteklenmesi, dikkat 
çekici yapımlar ile bölge insanlarının Türk kültür 
ve medeniyetini daha iyi tanımasının sağlanması 
da yararlı olabilir. Her yıl gelen turist sayısı dikka-
te alındığında Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler-
de, turizm, kamu diplomasisinin önemli bir aracı-
dır (Akçadağ, 2011c).

Türkiye, 21. yüzyılın başından itibaren, yumuşak 
gücünü kullanarak ülke ekonomisine önemli kat-
kı sağlamaktadır. İzlediği yumuşak güç politikası, 
diğer ülkelerin Türkiye’yi daha iyi tanımasına ola-
nak sağlamaktadır. Bu sayede ülkeye gelen turist 
sayısı ve turizm gelirlerinde bir artış yaşanmakta-
dır. Ayrıca bu artış, gayri safi yurtiçi hasılanın art-
masına da neden olmaktadır. Bütün bunların dışın-
da, Türkiye’nin yumuşak gücü daha etkili bir dış 
politika izlemesine ve katma değeri daha yüksek 
dış politika çıktıları elde etmesine neden olmak-
tadır.

Son 20 yılda (1991-2011), Türkiye’ye gelen turist 
sayısı ve turizm gelirleri aşağıda, Tablo.1’de gös-
terilmiştir. Tablo.1 incelendiğinde, istisna bazı yıl-
lar hariç olmak üzere, 1991’den beri düzenli bir 
şekilde Türkiye’ye gelen turist sayısında ve turizm 
gelirlerinde büyük artış meydana geldiği anlaşıl-
maktadır. 1991’de 5,5 milyon civarında olan turist 
sayısı, 2011’e gelindiğinde beş katından da fazla-
ya ulaşmıştır. Turizm gelirleri 2.6 milyar dolardan, 
2010 yılında 20 milyar doların üzerine çıkmıştır. 
2011 yılında ise turizm geliri 23.020 milyar dola-
ra ulaşmıştır.

Söz konusu turist sayısındaki artışın Türkiye’nin 
yumuşak gücünü gösterdiğini; turist sayısındaki 
ve gelirlerindeki artışın Türkiye’nin yumuşak gü-
cünün hem bir nedeni hem de bir sonucu olduğu 
söylenebilir. Kimi turistler, Türkiye’nin yumuşak 
gücü sayesinde artan imajının bir yansıması ola-
rak, merak üzerine Türkiye’ye gelmiş iken, kimi 
turistlerin de böyle bir nedenle değil ama geldik-
ten sonra kendi çevrelerine dönüp olumlu düşün-
celerini paylaşmaları sonucunda daha çok turistin 
Türkiye’ye gelmesine ve gelir bırakmasına neden 
olduğu ifade edilebilir.  
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14 Tablo.1.Turist Sayısı ve Turizm Gelirinin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Turist Sayısı 
(Milyon) 

Turizm Geliri 
(Milyon $) Yıllar Turist Sayısı 

(Milyon) 
 Turizm Geliri 

(Milyon $)
1991 5.517 2.654 2002 13.256 8.473
1992 7.076 3.639 2003 14.029 13.203
1993 6.500 3.959 2004 17.516 15.888
1994 6.670 4.321 2005 21.124 18.154
1995 7.726 4.957 2006 19.819 16.851
1996 8.614 5.650 2007 23.340 18.487
1997 9.689 7.008 2008 26.336 21.951
1998 9.752 7.177 2009 27.077 21.249
1999 7.487 5.193 2010 28.632 20.807
2000 10.428 7.636 2011 31.456 23.020
2001 11.618 8.090

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2012), http://sgb.kulturturizm.gov.tr/belge/1-90750/turizm- istatistikleri.html, (12.01.2012). 

Türkiye’nin turizm gelirleri 1991’de 2.7 milyar 
dolar iken, 2000’de 7.6 milyar dolara 2010’da ise 
20.8 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemlere 
ait GSYH ise 150 milyar dolar, 265 milyar dolar 
ve 735 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir Turiz-
min GSYH içindeki oranı düşük olmasına rağmen 
20,8 milyar dolarlık geliri ile önemli bir etken ko-
numundadır. (Dilber, 2007). Buna göre, belirlenen 
zaman aralığında GSMH 5 kat dolayında artarken, 
turizm gelirleri ise 7 kat dolayında artmıştır. Bu 
durumda turizmin GSMH içindeki pay artmıştır.

2011 yılı verilerine göre, Türkiye’ye en fazla turist 
gönderen ülke 4.826 bin kişiyle Almanya, ikinci 
sırada 2.572 bin kişi ile İngiltere’dir. İran, Bulga-
ristan ve Hollanda en çok turist gönderen ülkeler 
arasındadır. Verilere göre 1991 yılında Türkiye’ye 
en çok turist 2.011 bin kişi ile Orta ve Doğu Av-
rupa Bölgesi’nden gelmektedir. İkinci sırada ise 
1.380,6 bin kişi ile Batı Avrupa bölgesi gelmek-
tedir. 2011 verilerine göre; en çok turist gönderen 
bölge 11.347 bin kişi ile Batı Avrupa, ikinci sırada 
Orta ve Doğu Avrupa gelmektedir. Ortadoğu’dan 
gelen turist sayısı 1991 yılında 221,4 bin iken 
2001 yılında 505,8 bine ulaşmış, 2011 yılında ise 
1.858 bine yükselmiştir (TURSAB, 2012). 

21. yüzyılda Türkiye’nin uygulamış olduğu dış 
politika sonucunda, Türkiye’ye gelen turist sayı-
larında önemli bir artış olduğu gözlemlenmekte-
dir. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği verilerine 
göre Ortadoğu’dan gelen turist sayılarında önemli 
bir yükseliş olduğu görülmektedir.

Sonuç

Günümüz uluslararası sisteminde, uluslararası ak-
törler tarafından yumuşak güç unsurlarına sert güç 
unsurlarından daha çok başvurulmaya başlanmış-
tır. Dış politikada ki barışçıl tutum, diğer ülkelere 
yardım edilmesi, diğer ülkelerle ortak turistik faa-
liyetlerin yürütülmesi, eğitim ve turizm amaçlı or-
tak projelerin üretilmesi ve yürütülmesi, ülke hak-
kında turistik ve diğer eylemlerle yeterli tanıtımla-
rın yapılması ülkelerin yumuşak güç unsurları ola-
rak görülmektedir. Günümüzde yumuşak gücü ön-
celeyen dış politika tutumlarının, sert güç unsurla-
rına göre daha başarılı sonuçlar verdiği ve ulusla-
rarası aktörlerin çıkarlarına daha fazla hizmet etti-
ği kabul edilebilir.

Turizm faaliyetleri bir ülkenin diğer yumuşak güç 
unsurlarından doğrudan etkilenmekte ve onları da 
olumlu etkilemektedir. Bir ülkenin yumuşak gücü 
arttıkça turizm faaliyetleri de artmaktadır. Böyle-
ce yumuşak güç unsurları arasında doğru orantılı 
bir ilişkiden söz edilebilir. Turizm faaliyetine katı-
lacak kişiler kendilerini güvende hissedebilecekle-
ri rahat ve güzel bir ortam istemektedirler. Bir ül-
kenin yumuşak güç unsurlarının desteğiyle güven-
li ülke olması o ülkeye yönelik turizm hareketleri-
ni artırmaktadır. Tam tersi durumda yani güvenli-
ğin olmadığı durumda turistik hareketlilik büyük 
oranda azalmakta, belki durmaktadır. Ülkelerin dış 
politikada uygulamış olduğu yumuşak güç unsur-
larına dayanan olumlu tutumlar ülkeye gelen turist 
sayısını artırmaktadır.

Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği ...



Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 571

15Ülkeler arasındaki olumlu işleyen kamu diploma-
sisi dostane ilişkilerin kurulmasına kaynaklık et-
mekte ve aynı zamanda uluslararası alandaki en 
önemli tanıtım faaliyetini de oluşturmaktadır. Dip-
lomasi, kültürel etkileşim, eğitim ve bilim alanın-
daki girişimler, diğer ülkelere ya da halklara yö-
nelik yürütülen kamu diplomasi faaliyetleri birer 
yumuşak güç unsurları olarak Türkiye’yi bölgesel 
güç bakımından daha iyi konuma taşıyabilir. Bu 
unsurların turizm için de kullanılması çarpan etki-
si yaparak, Türkiye’nin bölgesel ya da küresel re-
kabet gücünü artırabilir. 

Türkiye’nin yakın zamanda izlediği aktif dış poli-
tika ve yoğun diplomasi, Türkiye’yi bölgede daha 
güçlü kılmaktadır. Bölge ülkeleriyle geliştirdiği 
karşılıklı saygı, iyi komşuluk ilkelerine dayanan 
dostane ve barışçıl ilişkiler Türkiye’nin uluslara-
rası kamuoyundaki kabul edilirliğini ve kredibili-
tesini artırmaktadır. 

Türkiye’nin yumuşak gücüne ağırlık vermesi, ta-
nıtım faaliyetleri, ülke imajının olumlu yönde ol-
ması gibi nedenler, Türkiye’ye gelen turist sayısın-
da bir artış meydana getirmiştir. Ortadoğu’ya yö-
nelik izlenen yoğun diplomasi ve artırılan ticari ve 
politik ilişkiler nedeniyle Ortadoğu’dan gelen tu-
rist sayısında artış gözlenmektedir. 

Türkiye’nin yumuşak gücü arttığı sürece, gelen tu-
rist sayılarında daha da artış olduğu değerlendiri-
lebilir. Bir ülkenin yumuşak gücü arttıkça, turizm 
alanındaki rekabet gücü de artmaktadır. Bu neden-
le bir yumuşak güç unsuru olarak kabul edilebile-
cek olan turizmin desteklenmesinde yarar görün-
mektedir.

Dış politikada yumuşak gücün turizmle birlikte 
araçsal kullanımını konu edinen kavramsal çalış-
malara literatür taramasında ulaşılamamıştır. Bu 
durum alana dair bir eksikliği göstermektedir. Bu-
radan hareketle alana dair daha fazla çalışma ya-
pılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle ko-
nuya ilgi duyan araştırmacıların konunun bakirli-
ğini göz önünde tutarak çalışma yapması önerile-
bilir. Türkiye’ye gelen turistlerin Türkiye hakkın-
daki imajlarına ve diğer algılarına yönelik yapı-
lacak ampirik çalışmaların artırılması önerilebi-
lir. Bu tür çalışmaların, hem Türkiye’nin dış poli-
tik tutumuna hem de turistik işletmelerin geleceğe 
yönelik tutumlarında katkı yapacağı düşünülmek-
tedir. Yumuşak gücü artan ülkelerin, diğer rakip-

lerine karşılaştırmalı üstünlük sağlayabileceği de-
ğerlendirilmiştir. 
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