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Türk uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi disiplininde hazırlanan lisansüstü tezler 

ekseriyetle üniversitelerin tozlu raflarında unutulmaya yüz tutmaktadır. Söz konusu tezlerin 

geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan kitaplaşma serüvenine atılamamalarının birçok sebebi 

bulunmaktadır. Bunlar arasında; tezlerin özgünlükten uzak olmaları ve alan çalışmasına 

dayanmamaları önemli noksanlıklar olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca araştırmayı yapan 

öğrencilerin bölge dilleri bilmemeleri de bir başka neden olarak öne çıkmaktadır. Tenkiti 

gerçekleştirilen bu eser, yukarıda zikredilen basmakalıp gerekçelerin ardına sığınmadan alan 

çalışmasına dayanılarak yayımlanmış bir yüksek lisans tezidir. Kitabın editörlüğünü ise 

uluslararası ilişkiler disiplinine yapmış olduğu akademik çalışmalar ve yönetmiş olduğu 

tezlerle 2007 yılından bu yana önemli katkılar yapan Fahri Türk gerçekleştirmiştir.  

İlkin eleştirisi yapılan kitap hakkında bazı teknik bilgilere yer vermek gerekirse 

aşağıdaki değerlendirme yapılabilir: Kitap 16,5 x 24 cm ebatlarında ikinci hamur kâğıda 

basılmıştır. Mizanpaj açısından oldukça iyi hazırlanmış olan kitap toplam 187 sayfadan 

ibarettir. Her merhalesi, bilimsel ilkelere riayet edilerek kaleme alınmış olan eser toplam 

olarak dört özgün bölümden meydana gelmiştir. Kitabın kaynakçasında Gürcüce, İngilizce, 

Türkçe ve Rusça gibi dillerde yazılmış olan 330 civarında eser yer almaktadır. Yine büyük 

bir emek ve titizlikle hazırlanmış 15 adet tablo önemli bilgileri bir araya getirmiştir. Eser, 

bölümler arasında maharetle meydana getirilmiş bir mantıksal örgü ve özenli bir tashih ile 

büyük göz doldurmaktadır. 

Bu çalışma pozitivist geleneğe sadık kalınarak yapıldığı için giriş bölümünde analitik 

yapı, yöntem ve yazın konuları münferit başlıklar hâlinde kaleme alınmıştır (s.1-18). Bu 

bölümde “Gürcistan’da Türk kamu diplomasisini yürüten aktörler hangileridir ve bunların 

faaliyetleri nelerdir?”, “Türkiye, Gürcistan’da yumuşak gücünü etkili bir şekilde 

kullanabilmekte midir?”, “Türkiye’nin yapmış olduğu kamu diplomasisi faaliyetleri ve 

yumuşak güç politikaları Gürcistan’da nasıl karşılanmaktadır?” ve “Bu faaliyetlerin iki ülke 

ilişkilerine yansımaları nasıldır?” sorularının cevabı aranmıştır (s.4). Çalışmanın ikinci 

bölümünü kuramsal çerçeve oluşturmaktadır (s.19-30). Kitabın kuramsal boyutu kamu 

diplomasisine dayanmaktadır. Bu minvalde kamu diplomasisi ve yumuşak güç mefhumları 

harmanlanarak Türkiye’nin Gürcistan politikasına uyarlanmıştır. “Kamu Diplomasisi 

Çerçevesinde Türkiye’nin Gürcistan Politikası” çalışmanın üçüncü ana başlığını meydana 

getirmektedir (s.31-128). Bu bölümde ilkin Türkiye’de kamu diplomasisinin gelişimi gözler 

önüne serilmiş ardından Türkiye’nin Gürcistan’daki kamu diplomasisi aktörleri ve bunların 

faaliyetleri masaya yatırılmıştır. Bu doğrultuda “Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı”, “Yunus Emre Enstitüsü”, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı”, 

“Dışişleri Bakanlığı”, “Sivil Toplum Örgütleri” ve “Türk Dizileri” gibi konu başlıkları ayrı 

ayrı çözümlemeye tabi tutulmuştur. Sonuç bölümünde çalışmanın analitik yapısında ortaya 
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atılan soruların ve hipotezlerin sınanmasıyla gün yüzüne çıkan sonuçlar tartışılmıştır. Bu 

minvalde yazarın görüş ve önerilerine yer verilerek kitap nihayete erdirilmiştir. 

Netice itibarıyla bu çalışmaya büyük bir emek sarf edildiğinin belirtilmesi 

gerekmektedir. Yalın ve anlaşılır bir Türkçe ile neşredilmiş olan bu kitabın bilimselliği şek 

ve şüpheye mahal bırakmayacak şekilde orta yerde durmaktadır. Ezcümle tenkiti 

gerçekleştirilen bu eser, sahip olduğu ilmî ve sistemli yapısının yanında içerdiği güçlü 

kuramsal yapısı ve dahası saha araştırmasına dayanması gibi özelliklerden mütevellit 

araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere tavsiye edilmesi gereken önemli bir kaynak 

niteliğindedir. 


