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ÖZ
Politik sistemi dünyadaki birçok insan için çekici olmayan Çin, Devletin önderliğinde
kamu diplomasisini yürütmekte ve yumuĢak gücünü kullanmaktadır. Çin politikalarını, kimliğini,
değerlerini ve kültürünü aktarmak için yoğun çaba sarf etmekte ve yumuĢak güç kullanım
kapasitesini geliĢtirmek için yatırımlar yapmaktadır. Bu amaçla Çin, küresel medya ortamını
değiĢtirebilecek medya çalıĢmalarına yoğunlaĢmıĢtır. Batı‟nın uluslararası alanda söylem
gücünü tekelleĢtirdiği görüĢünü savunan Çin, küresel medya ortamını değiĢtirmek için
uluslararası bir yayın oluĢturmanın gerekliliğini anlamıĢ, mesajını aktarmak ve söylem gücünü
arttırmak için küresel yayıncılığını hayata geçirmiĢtir. Bu doğrultuda yayında bulunan Çin
Küresel Televizyon Ağı CGTN (China Global Television Network), Parti devletinin rehberliğinde
bir yumuĢak güç hareketi olarak markalaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ ve yumuĢak güç stratejisine
entegre edilmiĢtir. Çin hükümeti geleneksel ulusal değerlerin korunmasında, ulusal kimliğin
yansıtılmasında ve ulusal imajının geliĢtirilmesinde CGTN‟ye büyük önem vermiĢtir. Hükümetin
sıkı bir siyasi kontrolü altında faaliyet gösteren CGTN, dünyaca ünlü haber medyalarından biri
olmayı arzulamakta ve bir medya yayılma politikası olarak Pekin‟in sesini dünyaya
duyurmaktadır. Bu makale, Çin‟in yumuĢak güç stratejisinin bir aracı olarak Çin Merkez
Televizyonu CCTV (China Central Television) ve CGTN‟nin geliĢimini, CGTN Ġngilizce‟nin
program ve içeriklerini uluslararası düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır. ÇalıĢma, metodolojik
düzeyde, geniĢ bir yelpazede Çin‟in yumuĢak gücü, kamu diplomasisi ve CGTN‟nin analizine
dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çin, Kamu Diplomasisi, YumuĢak Güç, CCTV, CGTN
A GLOBAL SOFT POWER MOVEMENT OF CHINA: EXAMINATION OF CGTN
ABSTRACT
China, of which political system is not attractive for many people in the world, has a
public diplomacy under the leadership of the State and uses its soft power. China is making
intense efforts to convey its policies, identity, values, and culture and invests in improving its
capacity to use soft power. For this purpose, China has focused on media studies that can
change the global media environment. China, which defends the view that the West
monopolizes its power of discourse in the international arena, has recognized the need to
create an international publication to change the global media environment, and has
implemented global broadcasting to convey its message and increase its power of discourse.
The CGTN (China Global Television Network), which broadcasts in this direction, has been tried
to be branded as a soft power movement under the guidance of the Party State and is
integrated into the soft power strategy. The Chinese government has attached great importance
to CGTN in the protection of traditional national values, in reflecting national identity and in
improving its national image. CGTN, which operates under a strict political control of the
government, desires to become one of the world renowned news media and announces the
voice of Beijing as a media expansion policy to the world. This article aims at examining the
development of CCTV (China Central Television) and CGTN as an instrument of China's soft
power strategy and reviewing the programs and contents of CGTN English at an international
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level. The study is based on China's soft power in a wide range, public diplomacy, and analysis
of CGTN at a methodological level.
Keywords: China, Public Diplomacy, Soft Power, CCTV, CGTN

Giriş
Dünya ekonomisinde Çin, büyük bir oyuncu haline gelmiĢtir. Bu durum
uluslararası iliĢkilerde Çin‟in etkisini attırmakta ve kurulan ortaklıklar, Çin ve diğer
ülkeler arasında olağan iliĢkiler ortaya çıkarmaktadır. Çin‟in ekonomik ve politik açıdan
yükselen nüfuzu, giderek artan çok kutuplu bir dünyada Çin‟i küresel bir ses haline
getirmektedir (Aydemir 2018:127). Fakat nüfuzun yükselmesi yumuĢak gücün artması
için yeterli değildir. Yurt içindeki ve yurt dıĢındaki hükümet politikaları hem yumuĢak
gücü arttırabilir hem de azaltabilir (Nye 2003:88). Çin‟deki yolsuzluk, eĢitsizlik,
demokrasi eksikliği, insan hakları problemleri ve hukukun üstünlüğünün göz ardı
edilmesi Pekin‟in algılanmasında farklı bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Bu algılanmayla
mücadele edebilmek için Çin, ülkenin yumuĢak gücünü arttırmayı amaçlamıĢ ve
Batı‟nın medya söylemine alternatif bir söylemle cevap vermek için Çin Küresel
Televizyon Ağı CGTN‟yi görevlendirmiĢtir. Çin Halk Cumhuriyeti‟nin dıĢ tanıtımında rol
oynayan kanal, 2016 yılında yayına baĢlatılmıĢtır. Pekin, CGTN ile Çin kültürünü
tanıtmak, alternatif bir medya söylemi oluĢturmak, ülkenin resmi sesini duyurmak ve
anlaĢılmak için yoğun bir çalıĢma içerisine girmiĢtir.
YumuĢak güç stratejisinin tam olarak geliĢtirilmemiĢ olduğu Çin‟de devlet
merkezli bir yumuĢak güç yaklaĢımı benimsenmiĢ ve devletin sahip olduğu medya
kuruluĢları, Pekin‟in yumuĢak güç stratejilerinin kilit aktörleri haline gelmiĢtir. Bu
anlamda uluslararası yayıncılık hizmetlerinden biri olan CGTN, devletin bir yumuĢak
güç kurumuna dönüĢmüĢtür. Çin radyosunun, televizyonunun ve film endüstrisinin yurt
dıĢındaki Batı medyası ile rekabet etmesi gerektiğinin farkında olan Pekin, son yıllarda
çeĢitli dillerle yayın yapmaya baĢlamıĢ ve ülke medyası geliĢme göstermiĢtir. BirleĢmiĢ
Milletler‟in resmi dillerinde (Çince, Ġngilizce, Rusça, Fransızca, Ġspanyolca ve Arapça)
yayın yapan CGTN, dünya çapındaki eriĢimini pekiĢtirmenin bir parçası olarak
markalaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Çin‟in kamu diplomasisi, yumuĢak gücü ve bir yumuĢak
güç aracı olarak yararlandığı CGTN üzerine son zamanlarda araĢtırmalar yapılmaya
baĢlanmıĢ ve çeĢitli açılardan değerlendirilmesi önemli hale gelmiĢtir.
Yumuşak Güç
Ġnsanları zorlamayan, insanlarla iĢ birliğine odaklanan yumuĢak güç, gücü
doğrudan doğruya olmayan yollarla kullanmaktır. YumuĢak güç, baĢka ülkeleri ve
toplumları cezbetmek, istenilen Ģeylerin diğer ülke ve toplumlar nezdinde istenilmesini
sağlamak, toplumları kendine çekerek değiĢtirmek ve diğer insanların önceliklerini
düzenleyecek biçimde siyasi gündemi belirlemektir (Nye 2003:11). YumuĢak güç,
askeri veya ekonomik silahlarla tehdit ederek kullanılmaz. Bunun aksine yumuĢak güç,
bir ülkenin uluslararası politikada hedeflediği neticeler ile ilgili kendi değerlerinin
beğenilmesini, dıĢ politikadaki hedefleri için baĢka ülkelerin onun amaçlarını takip
etmesini, temsil ettiği yapıya imrenilmesini, açıklık ve refah seviyesine ulaĢılmasını
sağlamaktadır (Nye 2003:10-11).
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YumuĢak güç, ikna etmeden veya her ne kadar önemli bir kısmını oluĢtursa da
kendine çekme becerisidir ve çekicilik karĢı tarafı razı etmektir. Cazibeyi oluĢturan
değerlerden meydana gelen yumuĢak güç, gönüllü yorumcuların ve alıcıların varlığına
bağlıdır. Bir ülkenin ulaĢmaya çalıĢtığı genel amaçlar üzerinde etkisi bulunan yumuĢak
güç (Nye 2005:15) izleyenlerin gözlerine bağlı cazibeli bir iliĢkidir. Siyasi bir slogan
olmayan yumuĢak güç, ĢaĢırtıcı olmamakla birlikte bütün problemlerin çözümü de
değildir (Nye 2010:8).
Ulusal çıkarların himayesi ve devam ettirilmesi için faydalanılan yumuĢak güç,
kamuoyuna yönelik yapılan çalıĢmalar neticesinde baĢka ülke yönetimlerini
kamuoyunun isteğiyle yönlendiren, gerçekçi olarak cazibeyi odak noktası gören,
kültürel diplomasi yoluyla baĢka ülkelerin halkıyla bağlar kuran ve bağları ilerleten,
gönüllerin fethedilmesine imkân tanıyan, dıĢ politikadaki hedefler için ortam oluĢturan
ve bir devletin pozisyonunu uluslararası anlamda güçlendiren bir araçtır (Aydemir
2016:138-139). Bu anlamda bir ülkenin yumuĢak gücü üç kaynağa dayanmaktadır. Bu
kaynaklar; kültür (baĢkalarına çekici geldiği yerlerde), siyasi değerler (yurt içi ve yurt
dıĢında onlara göre yaĢandığında) ve dıĢ politikadır (meĢru ve ahlaki otorite
görüldüğünde) (Nye 2005:20).
YumuĢak gücün hükümet dıĢı aktörler ve medya ve iletiĢim olmak üzere iki
aracı vardır. Medyanın etkisiyle yumuĢak güç enstrümanları çok daha etkili bir biçimde
sunulmaktadır. Ülkeler artan önemine bağlı olarak kültür, ticaret, yatırım, finans gibi
farklı boyuttaki konuları kitle iletiĢim araçlarıyla iletebilmekte ve hedef ülkeleri
kendilerine çekmeye çalıĢmaktadır. Medyanın kullanılması, faaliyeti yürüten ülkeye
iliĢkin farkındalık yaratacağı gibi, ülke kendini çekici hale de getirebilmektedir. Bu
doğrultuda medyanın uluslararası sistemde önemli bir iĢleve dönüĢmesi, yumuĢak
gücün kullanımını belirli bir Ģekle sokmaktadır. Uluslararası sistemi kendine uygun bir
yapıya çevirmek gayesi güden ülkeler de ideolojisi ve ekonomik baĢarısına göre
medyayı biçimlendirmeye çalıĢmakta ve ülkelerin yumuĢak güç argümanları medyanın
meĢrulaĢtırıcı özelliğiyle dıĢ ülkelerdeki toplumlara sunulmaktadır.
Haber ajansları, film yapımları, televizyonlar, gazeteler ve radyo bir ülkeyle ilgili
olumlu ıĢık tutulmasına yardımcı olmaktadır. 1920‟lerde radyonun geliĢi birçok devletin
yabancı dilde yayın yapmasına olanak vermiĢ, Hollywood yapımları etkili propaganda
aracına dönüĢmüĢ (Nye 2005:102-103) ve televizyon yumuĢak gücün vazgeçilmez bir
aracı haline gelmiĢtir.
Kamu Diplomasisi
Kamu diplomasisi, kendi ulusunun düĢüncelerini, ideallerini, kurumlarını,
kültürünü, ulusal hedeflerini ve güncel politikalarını yabancı halklara anlatma amacı
taĢıyan bir hükümetin iletiĢim sürecidir (Tuch 1990:3). Hedef ülkedeki insanları
etkilemek ve onların kendi hükümetlerinin iç ve dıĢ politikaya iliĢkin bakıĢını
değiĢtirmesi için baskı altına almalarının sağlanması olan kamu diplomasisi, yenilikçi
bir çevre yaratmak amacıyla kamuoyu oluĢturmaktadır (Szondi 2008:7). Bu bağlamda
kamu diplomasisi, yumuĢak gücün bir yönüdür ve politikalarınız baĢkalarının gözünde
meĢru ve çekici görünüyorsa politikalarınızdan yumuĢak güç elde edebilirsiniz.
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Sindirme, tehdit ve baskıdan arınmıĢ bir retorik olan kamu diplomasisi (Ba
2011:44) uluslararası iliĢkilerin giderek artan öneme sahip bir parçasıdır ve bu özellikle
küresel bilgi akıĢını iyileĢtiren iletiĢim teknolojilerindeki ilerlemeler olarak da ifade
edilmektedir (Seib 2009:772).
Devlet-merkezli „stratejik” odaklı kamu diplomasisi ulusal dıĢ politikanın aracıdır
(Hocking 2005:41) ve uluslararası aktör olmak isteyen ve uluslararası sorunlarla karĢı
karĢıya bulunan ya da dünya sorunlarıyla ilgili bir konuda sonuç almak isteyen tüm
ülkelerin baĢvurdukları bir yöntem olan kamu diplomasisi, devletlerin iç ve dıĢ
kamuoyları arasındaki iliĢkileri yürütmesidir (Bozkır 2013:32). Bu doğrultuda kamu
diplomasisi, doğru stratejilerin ve uygulamaların devreye girdiği, ihtiyaca yönelik temel
mesajların aktarıldığı, ülkelerin kendi hikâyelerini paylaĢtığı, devlet dıĢı aktörlerin ve
kamuoylarının sürece dâhil edildiği ve stratejik iletiĢimden yararlanılarak hedef kitleye
ulaĢıldığı çok boyutlu bir paradigmadır. Özellikle bu süreçte medya, önemli bir sosyal
paydaĢtır ve diğer ülkelerin halklarına ulaĢılması konusunda medyadan stratejik Ģekilde
yararlanılmaktadır.
Çin’in Yumuşak Gücü
Çin‟in dikkat çeken ekonomik ilerlemesi söz konusudur. Çin, ekonomik
ilerlemesine paralel olarak kültürel ve diplomatik etkisini de uluslararası geniĢletmek
için çalıĢmalar yapmaktadır. Ancak bu çalıĢmalar yapılırken Çin‟in özellikle diğer
ülkelerin politik veya ekonomik güvenliğini etkileme kabiliyeti farklı bir durum ortaya
çıkarmaktadır. Kültürel değiĢim için verilen destekler, Çince dil programları için yapılan
yatırımlar, dünya çapında Konfüçyüs Enstitüleri‟nin (kültür ve dil merkezi) kurulması
Çin‟in dünya sahnesinde yer almak istemesine iliĢkin somut geliĢmelerdir.
Çin‟in yumuĢak güç araçları; yatırım, insani yardım, değiĢim programları, çok
taraflı kurumlara katılım ve diplomasidir (Zheng 2009:3). Bunun dıĢında Çin‟in yumuĢak
güç politikası, kültürü vurgulamaktadır ve büyük ölçüde önceden tasarlanmamıĢ ve
öncelikli olarak Çin‟in uluslararası bir tehdit oluĢturduğu algısına savaĢı
amaçlamaktadır (Glaser ve Murphy 2009:11). Tehdit algısı Çin‟i yumuĢak güçle
ilgilenmeye itmiĢtir. Çin baĢlangıçta küresel bir güç olmak için temel olarak ekonomik
ve askeri güce ihtiyaç duyduğunu düĢünürken, bunun yeterli olmadığı görülmüĢ ve
yumuĢak gücün önemi anlaĢılmıĢtır.
Sofistike bir yumuĢak güç portföyünün faydalarının farkında olan Çinli liderler de
Afrika, Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya olmak üzere dünyanın tüm bölgeleriyle
iliĢkilerini derinleĢtirmeyi hedeflemektedir. Pekin, askeri ve ekonomik iĢ birliği için çeĢitli
araçları ülkenin dünyada etkisini arttırmak için kullanmaktadır. Her ne kadar Çin‟in
bölgelerle olan iliĢkisi, doğası gereği ekonomik olarak görülse de Pekin, BirleĢmiĢ
Milletler‟in rolünü vurgulayarak, bölgesel ekonomik iliĢki ve güvenlik anlayıĢlarını teĢvik
ederek, insani yardımlara katılarak, imtiyazlı krediler vererek, borç yardımı sağlayarak,
kültürel ve akademik değiĢim programlarını arttırarak bu iliĢkileri güçlendirmeye
çalıĢmaktadır (Zheng 2009:2). ĠliĢkilerin güçlendirilmesinde Pekin; sanat, müzik,
edebiyat, geleneksel Çin tıbbını da yumuĢak gücün yansıtılacak mekanizmaları
arasında kamu diplomasisi faaliyetleriyle kullanmaktadır.
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Ülke çok köklü bir kültür ve medeniyete sahip olmasına rağmen, Çin‟in siyasi
sistemi, özellikle Doğu Türkistan‟da ve ülkenin hemen hemen her yerinde yaĢanan
insan hakları ihlalleri ve 1989 yılında Tiananmen Meydanı‟nda hürriyet ve demokrasi
uğruna tanklar altında ezilen insanların hafızalarda olması Çin‟in yumuĢak güç
kullanmasında elini zayıflatmaktadır (Demir 2012:53). Bilhassa yerli propaganda
Ģablonunun küreselleĢtirilmeye çalıĢılması ve içeriğin geliĢtirilmemesi çeĢitli sorunlar
ortaya çıkarmaktadır. Çin‟in yumuĢak gücü, evrensel değerlerden uzak ve hükümet
tarafından oluĢturulan bir yapı üzerinedir. Ülke yönetiminin değerlerine dayanan bir
sistemle Çin; baĢta Japonya, Hindistan, Vietnam, Filipinler olmak üzere bazı ülkeler ile
problemleri olduğu için yumuĢak güç üretimi de zorlaĢmaktadır. Ayrıca Amerika BirleĢik
Devletleri ve Avrupa‟nın yumuĢak güç çabaları evrensel değerlerin teĢvikine
odaklanırken, Çin‟in katılımının amacı büyük ölçüde kazançlı ticarete iliĢkin sonuçlar
elde etmektir.
Çin’in Kamu Diplomasisi
Kamu diplomasisi, Çince‟de yabancı bir kavramdır. Çinliler genellikle dui wai
xuan chuan ya da wai xuan (dıĢ propaganda) terimini kullanırlar. Çin, dıĢ propaganda
ile Çin‟deki baĢarıları anlatır ve yurt dıĢındaki imajını arttırmayı amaçlar. Çin‟deki devlet
propaganda sistemi çok güçlü ve çok etkilidir. Buna rağmen Çin kamu diplomasisi
zayıftır (Wang 2008:259) ve Çin hükümeti, özellikle iç ve dıĢ propaganda pratiğini
karıĢtırmaktadır. Öte yandan Çinlilerin, minjian waijiao‟nun (insandan insana diplomasi)
önemini vurgulamaları, kamu diplomasisini yeterli olmasa da anladıklarını ortaya
çıkarmaktadır. Bu doğrultuda Çin‟in kamu diplomasisi uygulamaları, medya diplomasisi
yaklaĢımından ziyade kültürel değiĢim/kültürel diplomasi yaklaĢımı üzerine
kurgulanmaktadır (Wang 2008:259).
Çin‟de kamu diplomasisine iliĢkin ilk giriĢimin 1930‟ların ortasında Çin Komünist
Partisi tarafından Amerikalı gazeteci Edgar Snow‟un ülkeye davet edilmesiyle baĢladığı
düĢünülmektedir. Çin‟de devam eden iç savaĢın rapor haline getirilmesi için Gazeteci
Snow çağrılmıĢ, 1940‟larda yabancı gazeteciler ve akademisyenlerin Çin‟i ziyaretlerine
iliĢkin davetler sürmüĢ ve bu konuyla ilgili raporlar yazılmıĢtır. Çin‟deki geliĢmeler
hakkında yabancı kamuoyunu bilgilendirmek ve etkilemek amacıyla oluĢturulan
yayınlar Fransızca, Ġspanyolca, Japonca ve Ġngilizce‟ye çevrilmiĢtir (d‟Hooghe 2005).
Çin, yabancı kamuoyunu etkilemek için sponsorluk çalıĢmalarına da yönelmiĢ ve itibara
yönelik faaliyetler ile kültürünü dünyaya yaymak amaçlı çeĢitli sponsorluklara
giriĢmiĢtir. Bu amaçla Çin, kültürel aktivitelerle ülkenin keĢfedilmesini sağlamak için film
/ kitap / videolara sponsor olmuĢtur (Chen 2011:75).
Pekin‟in kamu diplomasisi uygulamalarında Hanban (Yabancı dil olarak Çince
eğitimden sorumlu Çin Ulusal Ofisi), pek çok ülkede Konfüçyüs Enstitüsü ve Konfüçyüs
koleji kurmuĢ ve Çin diline ve kültürüne artan ilgiden yararlanmaya çalıĢılmıĢtır
(d‟Hooghe 2007:29). Eğitim Bakanlığı‟na bağlı bir sivil toplum kuruluĢu ve Uluslararası
Çin Dil Kurumu‟nun yürütme organı olan Hanban, Çince ve Çin‟in kültürünün
yayılmasının temsili olarak yer almakta ve dilin öğretimi için gerekli olan hizmetleri
sağlamaktadır. Hanban, üniversiteler arası ortaklıklara iliĢkin katkılar da yapmakta ve
Çince dil programlarını diğer ülkelerde çeĢitli tür ve düzeylerde kurumlarda
tanıtmaktadır (Aydemir 2018:129).
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Çin kamu diplomasisinde, son yıllarda ülke sineması da büyük bir geliĢme
göstermiĢtir. Çin filmleri, Çinli oyuncular ve Çin kültürü dünya genelinde ilgi görmeye
baĢlamıĢtır. Ülkenin kültürü, Çin sinemasında önemli bir yer tutmuĢ ve filmlerin çekildiği
mekânlar, oyuncuların giydiği geleneksel kıyafetler vb. Çin kültürünün yayılmasına
katkı sağlamıĢtır (Erzen 2012:136). Sinema dıĢında Çin Uluslararası Radyosu da kısa
dalga, orta dalga ve internet üzerinden dünyaya yayın yapmakta ve ülkenin kamu
diplomasisinde radyo aracını hayata geçirmektedir (Rawnsley 2009:286).
Çin kamu diplomasisi pratiği, “açık ve reform” döneminin bir parçası olarak 1983
yılında ĢekillenmiĢtir. 19 Mart 2004 tarihinde DıĢiĢleri Bakanlığı Bilgi Departmanı
altında bir Kamu Diplomasisi Bölümü kurulmuĢtur. Söz konusu geliĢmelerle beraber
Çinliler kamu diplomasisi alanında daha bilinçli hale gelmiĢlerdir (Wang 2008:259).
Uzun bir tarih ve geleneğe sahip çekici bir ülke olarak kendisini tanıtmak için kamu
diplomasisi çalıĢmaları yürüten Çin, küresel imajını düzeltmeye yönelik kültürel ve
sosyal eğilimlere ağırlık vermiĢtir. Bu bağlamda Konfüçyüs Enstitüleri‟nin sayısının
2020 yılına kadar arttırılma planı ve Pekin‟in 2022 KıĢ Olimpiyatları‟na ev sahipliği
yapacak olması itibara yönelik faaliyetler arasında yer almıĢtır.
Çin‟in bu tür çalıĢmaları, küresel olarak yansıyan olumsuz imajını düzeltmek
içindir. Çin, kamu diplomasisi ile kamuoyunda sempati kazanmak üzere devlet dıĢı
aktörlerden yararlanarak basın toplantıları, topluluk etkinlikleri ve sosyal medyayı
içeren çalıĢmalarda bulunmaktadır. Lakin Çin‟in kamu diplomasisi, ülkenin sosyopolitik
bağlamına sıkı sıkıya bağlıdır ve kamu diplomasisi yönetimi dünyanın diğer ülkelerine
nazaran daha hiyerarĢik ve devlet merkezli yürütülmektedir. Devlet dıĢı aktörlerin kamu
diplomasisi faaliyetlerine katılımı, merkezi hükümetin amaçlarıyla uyumlu olmak
zorundadır.
Çin, kamu diplomasisi için ciddi anlamda büyük mali yatırımlar yapmakta ve
çoğunlukla iç hedef kitleyi etkilemek üzere kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmektedir.
Bunun dıĢında Çin‟in Kuzey Kore nükleer krizinde oynamıĢ olduğu rol ve komĢu
ülkelerin Çin‟den korkmak zorunda olmadıkları konusunda ikna politikaları, uluslararası
toplumun Çin‟e iliĢkin algısını değiĢtirmek için yürütülen bir dizi faaliyettir.
Yürütülen bazı faaliyetler arasında Çinli liderlerin yurt dıĢı ziyaretlerinde
katıldıkları televizyon programları yer almaktadır. Bu tür programlarda insan hakları ve
1989 yılında öğrencilerin, aydınların ve iĢçilerin önderliğinde yaĢanan Tiananmen
Meydanı Olayları gibi hassas konular da tartıĢılmıĢtır (Rawnsley 2009:288-289). Atılan
önemli ve cesur adımlar, ülkenin kamu diplomasisi için pozitif bir yansımada
bulunmuĢtur. Böylece Çin‟in siyasi kiĢilikleri ülkenin mesajlarını uluslararası medyaya
taĢımıĢ ve Çin hakkında olumlu kamuoyu oluĢturmaya çalıĢmıĢlardır.
CCTV
Çin‟de medya, hükümetin bir kolu olarak görülmektedir ve medya, hükümet ile iç
içedir (Ġnceoğlu 2004:321). Ülkenin TV yayıncılığı Çin Merkezi Televizyonu (CCTV China Central Television) tarafından denetlenmektedir. CCTV, 1958 yılında
kurulmuĢtur ve bütçesinin büyük bir bölümü devletten elde edilmiĢtir. Reklama yer
verilen kanalda reklamlar kazanç kaynağı değil, kamu hizmeti olarak görülmüĢtür
(Ġnceoğlu 2004:324-325). Son yıllarda bir değiĢim meydana gelmiĢ ve devlet tarafından
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finanse edilen kanal, devletin emriyle Çin‟in yeni ticarileĢtirilmiĢ endüstrilerinde bir
oyuncu haline gelmiĢtir (Zhu 2012).
Çin kamu diplomasisinde CCTV News, ülkenin önemli bir kamu diplomasisi
uygulaması olmuĢtur. CCTV News, Çin‟in imajını yurt dıĢında tanıtmak, uluslararası
konumunu geniĢletmek ve koĢulları kendi lehine yönelik olarak etkilemek için
yayınlarını yapmıĢtır (Jirik 2016:3538).
2000 yılında baĢlatılan CCTV 9, Çin‟in dünya çapında uydu üzerinden
gerçekleĢtirilen tek Ġngilizce televizyon servisi olarak devam etmiĢtir. 2004 yılında
CCTV, iki yeni kanal baĢlatmıĢtır. Bu kanallardan biri CCTV E (Ġspanyolca) diğeri
CCTV F‟dir (Fransızca). CCTV International (CCTV 9, E ve F kanallarının toplu adı)
Pekin için siyasi bir araç haline gelmiĢtir (Rawnsley 2009:286). Hedef bölgelerdeki
büyükelçilikler tarafından sağlanan rehberliğe dayalı olarak programlarda, ne tür
içerikler yayınlanacağı DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan alınan talimatlarla ĢekillendirilmiĢtir.
Genel olarak programlar Çin‟in iĢ, turizm, kültür ve dilini pazarlama amaçlı haber
yayınları çerçevesinde tasarlanmıĢtır. Ancak bu yayınların etkisi ya da seyirci kitlesinin
boyutu belirlenememiĢtir (Rawnsley 2009:286). CCTV International, potansiyel izleyici
kitlesi boyutu konusunda – hedef bölgelerde yaĢayan veya istasyonuna eriĢimi içeren
uydu ve kablo paketlerine abone olanlar, altı uydu üzerinden Çin dıĢında kırk beĢ
milyon civarında abone olmuĢtur. 2002 yılında yayınlanan bir araĢtırmaya göre; CCTV
9 izleyicilerinin % 90‟nın Çin‟de yaĢadığı, sadece % 4‟nün yabancı olduğu ve % 80‟nin
Ġngilizcelerini geliĢtirmek için kanalı izlediklerini veya diğer Ġngilizce programlara eriĢim
sağlayamayan Çin‟deki gurbetçiler olduğunu ortaya koymuĢtur (Rawnsley 2009:286).
CCTV, ülkenin tek ulusal TV istasyonu olmakla birlikte Çin‟in yumuĢak güç
enstrümanlarının kalbinde yer almıĢtır. Kırk iki kanalla yayın yapmıĢ ve her gün 1.2
milyar insan tarafından izlenmiĢtir. Tüm kanallardan altısı Çince, Fransızca, Ġspanyolca,
Ġngilizce, Arapça ve Rusça yayın yapmıĢtır. CCTV‟nin yetmiĢten fazla denizaĢırı bürosu
bulunmuĢtur. CCTV‟nin yurt dıĢına gönderilen personel toplam sayısı 2010 yılından
2014 yılına kadar yaklaĢık on kat artmıĢtır. ÇalıĢanların yaklaĢık üçte biri yerli
çalıĢanlar olmuĢtur. Global CCTV News, 100‟den fazla ülke ve bölgede seksen beĢ
milyondan fazla izleyiciye ücretsiz uydu sinyalleri göndermiĢtir (Zhang 2014).
Günümüz itibariyle CCTV'nin yabancı dildeki uluslararası kanalları, CGTN
(China Global Television Network) markasıyla dünyaya sunulmakta ve CCTV.com
Çin‟den ve dünyanın dört bir yanından haberlerle sürekli olarak güncellenmekte ve
canlı ve isteğe bağlı videolar, raporlar ve aranabilir arĢivler sunmaktadır
(http://english.cctv.com/2016/12/31/ARTIIhUUF9RM0iXiqdPgFPUe161231.shtml?spm
=C69523.P89571092934.0.0).
Çin’in Yumuşak Güç Konumlandırmasında CGTN (China Global Television
Network)
31 Aralık 2016 tarihinde bir değiĢiklik yaĢanmıĢ ve Çin Küresel Televizyon Ağı
CGTN, ülkenin yeni uluslararası medya kuruluĢu olarak ulusal yayın kuruluĢu Çin
Merkez Televizyonu (CCTV) tarafından yayına baĢlatılmıĢtır. CCTV‟nin Ġspanyolca,
Ġngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve CCTV 9 Belgesel web portalları www.cgtn.com
adresine taĢınmıĢtır (http://english.cctv.com). CGTN ile Çin yeni bir sürece girmiĢ ve
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kullanıcıların farklı platformlardaki içeriğe daha kolay eriĢimlerini sağlamayı
amaçlamıĢtır. CGTN, çok dilli ve çok platformlu bir medya gruplandırması haline
gelmiĢtir. Yirmi dört saatlik bir Ġngilizce haber kanalı da olmak üzere altı kanaldan
oluĢan CGTN, televizyon programlarını çevrimiçi de yayınlamaktadır. Mobil olarak da
yayınlanan CGTN, sosyal medya platformlarını hikâyelerin aktarılması için aktif olarak
kullanmaktadır.
Merkezi Pekin olan CGTN, Çin perspektifinden haberler yayınlamakta ve
Ġngilizce haber kanalı Asya, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika‟da izlenebilmektedir.
CGTN Ġspanyolca da Ġspanya, Meksika, Venezuela, Kolombiya, Peru ve ġili dâhil
olmak üzere yirmi sekiz ülke ve bölgede yayın yapmaktadır. CGTN Arapça ise yirmi iki
Arap ülkesinde yayın faaliyetinde bulunmaktadır. CGTN Fransızca da Fransa, ABD,
Singapur, Gana, Ruanda ve Fas dâhil olmak üzere seksen yedi ülkede ve bölgede
izleyicilere ulaĢmaktadır. CGTN Rusça da Rusya, Belarus, Gürcistan, Ukrayna,
Bulgaristan ve Kırgızistan dâhil olmak üzere kırk altı ülke ve bölgede izlenebilmektedir.
CGTN, televizyonun yanında çevrimiçi olarak da hizmet vermekte ve bir video
haber ajansı olan CCTV + içermektedir. Kanalın Nairobi, Washington D.C. ve
Londra‟da merkezleri vardır. CGTN toplamda 170‟ten fazla ülkede ve bölgede
bulunmaktadır. Dijital platformlar aracılığıyla da içerikler sunan CGTN‟nin dünya
genelinde 150 milyondan fazla takipçisi vardır ve diğer sosyal medya platformları
üzerinden CGTN‟ye eriĢim söz konusudur (https://www.cgtn.com/about-us).
CGTN, Çin için küresel bir cihazdır. Çin‟in hikâyesini anlatan CGTN‟nin
karĢılaĢtığı zorluklar ve engeller de vardır. Devlet mülkiyeti nedeniyle hala sansür
mekanizması söz konusudur ve dünya standartlarında marka itibarı istenilen durumda
değildir (Sun 2018). Bu nedenle Çin‟in yurt dıĢında markalaĢması için giriĢilen bir
çabanın ürünü olan kanal, aynı zamanda Batı medyasının uluslararası söylem
konusundaki tutumu hakkında rahatsızlığının bir cevabı olarak görülmektedir. Çin, Batı
medyasına karĢı olarak kendi etkisini geliĢtirmek ve küresel görüntüsünü
Ģekillendirmek için mesajlarını yurt dıĢına taĢırken küresel ölçekte güvenilir medya
ağırlığı Komünist Parti‟nin hayati propaganda organı rolünü sürdürdüğü için
sorgulanmaktadır.
Çin‟in yurt dıĢında markalaĢması için giriĢilen bir çabanın ürünü olan kanal,
kaliteli haber üretimini kolaylaĢtırmak ve küresel ulaĢımı güçlendirmek için Çin‟in
bağımsız düĢünce kuruluĢu Center for China and Globalization ile ortak bir anlaĢmaya
varmıĢtır. Çin‟i dıĢ dünyayla daha iyi iliĢkilendirebilmek için gerçekleĢen bu ortaklık,
Batı ve Doğu‟nun diyaloğu için tasarlanmıĢ ve düĢünce kuruluĢunun yumuĢak gücün
taĢıyıcısı olarak haber toplanmasının güçlendirilmesinde faydalı olacağı dile getirilmiĢtir
(https://www.hindustantimes.com/world-news/china-s-cctv-launches-global-soft-powernetwork-to-extend-influence/story-QPCoWTJQmmAOxJ5OhMiMEO.html)

Programlar ve İçerikler

Makalenin Dergiye Ulaşma Tarihi:05.06.2019 Yayın Kabul Tarihi: 25.08.2019

Dr. Öğr. Üye. Emrah AYDEMİR

268

Alternatif bir medya söylemi oluĢturmak için Pekin‟in resmi sesini duyuran kanal,
ülkenin olumsuz algısını değiĢtirmek üzere Çin hükümetinin bir medya yayılma
politikasıdır. Hedef kitlesinin tam olarak net olmadığı kanal yayınlarında dıĢ tanıtım
vardır. Kanal, içeriklerde Çin‟in olumlu imajını vermekle yükümlüdür. Çin hükümetinin
eleĢtirilmesine izin verilmez. Bu nedenle haber içeriği üretme ve uluslararası konuları
ele alma durumu, taraf devletin konuyla ilgili tutumunu açıkça sorgulamayan bir durum
dıĢında büyük ölçüde sınırlandırılmıĢtır. Batı medyasının eleĢtirel tutumu karĢısında
CGTN‟nin gazetecilik perspektifleri kurumsal değildir ve eleĢtirel olmayan bir söylem
hâkimdir. Bu nedenle kanal ile ilgili bir güvenilirlik sorunu ortaya çıkmaktadır.
CGTN kanalları tam zamanlıdır. CGTN-Ġngilizce, CGTN-Ġspanyolca, CGTNFransızca, CGTN Rusça ve CGTN Arapça; haberler, güncel olaylar, belgeseller, spor,
eğlence programları ve eğitim programları dâhil olmak üzere çeĢitli içerikler
sunmaktadır. Kanallarda kültür ve diyaloğa fazlaca yer verilmekte ve programların
tekrarları olabilmektedir.
CGTN-Ġngilizce‟nin Nisan 2019 tarihi itibarıyla incelenen program adları ve
içerikleri Ģunlardır:
-

-

-

-

-

-

Faces of Africa: Pazartesi ve Pazar günleri yayınlanan programın yayın
süresi otuz dakikadır. Program kıtanın çeĢitliliğini göstermektedir. Afrika‟nın
yüzleri programı insanlarla ilgilidir. Sıradan vatandaĢların samimi
portrelerinden politik, ekonomik ve sivil liderlerle yapılan görüĢmeleri içerir ve
ilgi çekici hikâyeleri aktarır.
Culture Express: Pazartesi‟den Cuma‟ya kadar olan programın süresi otuz
dakikadır. Sanat, müzik, dans, opera, film, moda, yemek ve yaĢam
dünyalarından haberler içermektedir. Kültürdeki son trendler, ressamlar,
tasarımcılar, Ģarkıcılar, aktörler ve hayatın her kesiminden sanatçılar ile
sohbetler sunan program, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmayı
amaçlamakta ve geleneksel ve moderni birleĢtirmektedir.
Asia Today: Pazartesi-Pazar yayınlanan programın süresi otuz dakikadır.
Program Asya‟daki en son haberleri ve sosyal geliĢmeleri anlatmaktadır.
Güncel geliĢmelerin aktarıldığı program, Asya kıtasının çeĢitli kültürlerini ve
yaĢam tarzlarını da sunmaktadır.
China 24: Pazartesi-Pazar yayınlanan programın süresi otuz ve kırk beĢ
dakika arasındadır. CGTN‟nin Pekin ve Washington DC‟deki stüdyoları
tarafından üretilen bir haber programıdır. Ülkenin ticaretini, kültürünü,
teknolojisini, eğlencesini ve daha fazlasını aktaran program, Çin‟in
karĢılaĢtığı zorlukları da ele almaktadır.
The Link: Program, Pazartesi-Cuma yayınlanmaktadır. Programın süresi
otuz dakikadır. Yarım saatlik bülten Asya, Amerika ve Afrika‟yı yakından
ilgilendiren küresel konulara odaklanmaktadır. Programda derinlemesine
tartıĢmalar yapılmakta ve Pekin, Washington ve Nairobi‟deki uzmanların
etkileĢimleri ile çözüm önerileri sunulmaktadır.
The World Today: Program Pazartesi-Pazar yayınlanmaktadır. Süresi on beĢ
dakika ve otuz dakika arasında değiĢmektedir. CGTN‟nin en önemli haber
programıdır. Son dakika haberleri, uzman analizleri gibi içerikler vardır.
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Global Watch: AltmıĢ dakikalık bir programdır. Pazartesi-Pazar
yayınlanmaktadır. Çin‟in küresel olaylara bakıĢ açısını vurgulamaktadır.
Full Frame: Salı, PerĢembe ve Pazar günü yayınlanan programın süresi kırk
beĢ dakika, altmıĢ dakikadır. Film, sanat, kültür, bilim, teknoloji ve inovasyon
gibi konularla izleyicilerin hayatlarına odaklanmaktadır. Full Frame, Los
Angeles‟ta üretilmekte ve küresel izleyiciyi hedef almaktadır.
Icon: Cumartesi, Pazar günü yayınlanan programın süresi otuz dakikadır.
Haftalık konuĢma programı olan Icon, sanat ve eğlence dünyasından
ünlülerle yapılan samimi konuĢmaları içerir.
Crossover: Çin‟deki hayatı araĢtıran, kültürlerarası bir yaĢam tarzı sunan
programın süresi kırk beĢ dakikadır. Pazartesi, Cumartesi, Pazar günü
yayınlanan, Çin‟de trend olan hikâyeleri de ortaya çıkarmayı hedefleyen
programda konuklar, heyecan verici konuları da tartıĢmaktadır.
New Money: Program, Pazartesi ve Cumartesi yayınlanmaktadır. Otuz
dakikalık New Money programı, Çin‟deki yeni nesil giriĢimcilerin isteklerini
vurgulamaktadır. Gelecek vaat eden Ģirketlerin arkasındaki yenilikçi fikirleri
anlatan program, kurumsal strateji, endüstri görünümü ve küresel giriĢimcilik
gibi konuları araĢtırmaktadır.
Travelogue: Pazartesi ve Pazar günü yayınlanan programın süresi otuz
dakikadır. Bir seyahat programı olan Travelogue, yolculuğun tüm unsurlarını
sunmaktadır.
Americas Now: Pazartesi, ÇarĢamba ve Cuma yayınlanan programın süresi
kırk beĢ dakika, altmıĢ dakikadır. Özellikle Latin Amerika baĢta olmak üzere
Amerika‟nın karĢılaĢtığı zorlukları ve geliĢmeleri yansıtmaktadır.
Assignment Asia: Program Pazartesi, Cumartesi ve Pazar günleri
yayınlanmaktadır. Süresi otuz dakikadır. Asya‟nın dört bir yanından gelen
hikâyelere derinlemesine bakan güncel bir programdır. Program insanlara
odaklanmaktadır.
Rediscovering China: Pazartesi ve Pazar günü yayınlanan programın süresi
otuz dakikadır. Çin‟in yeniden keĢfedilmesine odaklanan program, Çin ile ilgili
fikirler sunmaktadır.
Big Story: CGTN‟nin Pazar günleri yayınlanan bir belgesel film programıdır.
Süresi altmıĢ dakikadır. Küresel olayları çeĢitli film stilleriyle araĢtıran, hikâye
anlatıcılığıyla aktaran program, çağdaĢ dünyayı ve Çin‟in küresel bakıĢ
açısını uluslararası izleyici kitlesine sunmayı amaçlamaktadır.
Talk Africa: Pazartesi ve Pazar günü yayınlanan programın süresi otuz
dakikadır. Afrika‟daki sesleri dünyaya aktarmayı amaçlayan program,
Kenya‟nın baĢkenti Nairobi‟deki merkezinden yayın yapmaktadır.
The Heat: Süresi otuz dakika olan program Salı-Cumartesi yayınlanmaktadır.
Bir Talk Show programıdır. Zorlu konuları Çin perspektifinden sunmaktadır.
World Insight with Tian Wei: Pazartesi-Cuma yayınlanan program, yaĢamın
her kesiminden isimleri ağırlamakta ve en önemli küresel haberleri
içermektedir. Programın süresi kırk beĢ dakikadır.
Dialogue with Yang Rui: Pazartesi-Pazar olan program günlük Ġngilizce talk
show‟dur. Programın süresi otuz dakikadır. Çok sayıda yerli ve uluslararası
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konuyu kapsayan program; hükümet, iĢ dünyası ve akademi alanındaki karar
vericilere yer vermektedir.
Match Point: Haftalık bir programdır. Süresi otuz dakikadır, Pazar günü
yayınlanmaktadır. CGTN‟nin Nairobi merkezi tarafından üretilen program,
Afrika sporunun en iyilerini içermektedir.
Sports Scene: Pazartesi-Pazar yayınlanan, süresi on beĢ dakika, otuz dakika
olan program Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin‟in en iyi spor liglerinden
haberleri içerir. Program ayrıca Çin yerel liglerindeki değiĢimleri de ele
almaktadır.
Africa Live: Pazartesi-Pazar yayınlanan ve otuz dakika, altmıĢ dakika süresi
olan program CGTN‟nin Nairobi merkezi tarafından üretilmektedir. Bölgeyle
ilgili hikâyeler sunan program, Afrika yaĢamını kapsamlı bir Ģekilde
sunmaktadır.

Programlarda Afrika, Çin için önemli bir içerik oluĢturmaktadır. Modernize edilen
ordusuyla küresel bir aktör haline gelmek için gayret gösteren Çin, son yıllarda Afrika
ülkeleri ile iliĢkilerini arttırmanın etkisiyle kıtadaki nüfuzunu Faces of Africa, Talk Africa,
Africa Live ve Match Point gibi programlarla da geliĢtirmeyi amaçlamaktadır. Çin,
CGTN programları ile iĢ birliğinin önemini vurgulamakta ve dayanıĢmaya dikkat
çekmektedir.
Programlarda kültür de ağırlıklı bir yere sahiptir. Kültüre fazlaca yer verilmesinin
nedeni uluslararası sistemde giderek büyük bir güç haline gelen Çin‟e iliĢkin „Çin
tehdidi‟ algısıdır. Çin bu tehdit algısını kırmak veya yıkmak için yumuĢak gücünü ön
plana çıkarmakta ve kültür ülke için büyük önem taĢımaktadır (Pekcan 2016: 217).
Haber programları ise tamamen Çin bakıĢ açısını yansıtmaktadır. Programlar,
Çin hikâyesini anlatma amacının yanında, devletin ideolojik amaçlarına hizmet
etmektedir. Son yıllarda giderek daha fazla uluslararası izleyici kitlesine yönelik
sofistike ve iddialı bir strateji ortaya koyulsa da programlarda Pekin‟in propagandası sık
sık yapılmakta ve yayınlar ideolojik ve politik bir mücadele alanı haline dönüĢmektedir.
Spora da yer verilen programlarda hem Afrika sporu hem de dünyanın diğer
yerlerinin en iyi spor ligleri izleyicilerle buluĢturulmaktadır. CGTN‟nin genel olarak Çin
merkezli program ve içerik stratejisi, izleyicilerin Çin ile ilgili ana bilgi kaynaklarının
karĢılanmasında anahtar olduğu ve yurt dıĢından Çin kültürüne ulaĢmanın temel
yollarından biri haline geldiğini gözler önüne sermektedir.
CGTN, birçok programıyla uluslararası bir kaynaktır (Urio 2018). Kanal,
uluslararası programlarına rağmen Çin‟in propaganda aracıdır. Kanalın programları
Komünist Parti tarafından kontrol edilmektedir. Editöryal bağımsızlığın olmadığı
kanalda CGTN, örneğin Çin‟in Uygur etnik grubuna yapmıĢ olduğu yayınlarda taraflı
davranmıĢ ve Çin propagandasını yapmıĢtır (Mozur 2019). Mevcut ve CGTN
çalıĢanları da Pekin‟deki CCTV editörlerinin sık sık Çin‟i koruma planları olduğunu
belirtmiĢ, Pekin‟in emirleri ıĢığında içeriklerin oluĢturulduğunu, ancak içerikler
yasaklanmadığında veya belirlenmediğinde biraz esneklik olduğu ifade edilmiĢtir.
Komünist Parti‟nin medya ve tanıtım aracı olan CGTN, Çin hükümeti tarafından
sağlanan fon ile yayınlanmakta ve içerikler buna göre oluĢturulmaktadır (Mozur 2019).
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Çin‟in denizaĢırı kitlelere ulaĢmak için oluĢturduğu CGTN, ülkenin mesajlarını
yurt dıĢına taĢımak ve uluslararası imajını arttırmak için oluĢturulmuĢtur. Sert gücün
ülkenin anlatımında yeterli olmadığının farkında olan Pekin, CGTN ile Çin rüyasını
anlatmaya çalıĢmıĢ ve yumuĢak gücünü geliĢtirmeyi amaçlamıĢtır (Yip 2018). Fakat
Çin Komünist Partisi‟nin kanal üzerindeki kontrolü ve yayınlarının propaganda yüklü
olması geniĢ kitleleri çekmek için yeterli olmamıĢtır ve devlet tarafından iĢletilen
propagandaya karĢı insanlar isteksiz hale gelmiĢlerdir. Kanalın ağır baskı altında
yayınlarını yapması, Tayvan, Tibet ve Sincan Uygur Özerk bölgesi ve diğer konularla
ilgili yayınlarının parti çizgisine uyumlu olması (Yip 2018) yumuĢak güç aracı olarak
CGTN‟yi etkili bir araç haline getirememektedir. ġöyle ki Komünist devletin niteliği
yumuĢak gücü kısıtlamaktadır. Çünkü dünyaya sunulacak tutarlı bir vizyon söz konusu
değildir. Çin, birçok ülke için hala askeri, ekonomik ve politik bir tehdit
oluĢturabilmektedir. Bu nedenle etkisi kırılganlığa neden olabilmektedir. Bu kırılganlığa
yanıt verebilmek adına CGTN‟den yararlanılmaktadır.
CGTN‟nin uluslararası geniĢlemesi ile Pekin‟in yumuĢak güç arayıĢında bir iliĢki
söz konusudur. CGTN‟de yayınlanan Culture Express, Asia Today, China 24 ve Full
Frame gibi programlara bakıldığında Çin kültürünün medya içeriğiyle olan iliĢkisi
aĢikârdır ve Çin hükümetinin “medya yayılma politikası” gün geçtikçe geniĢlemektedir.
Pekin, küresel anlamda etkili olan medya sistemini geliĢtirmek için büyük bir yatırım
yapmakta ve hali hazırda BBC ve CNN gibi iyi bilinen global oyuncularla kapsama
alanı, kanal sayısı ve yayın dillerinin çeĢitliliği konularında rekabet edebilmek için çaba
sarf etmektedir.
Devletin parasıyla büyüyen CGTN, yerel sansür rejimine tabi olarak ülke ile ilgili
algılardaki problemleri giderecek ikna edici argümanları kullanmamakta, milliyetçiliği
desteklemektedir. Ayrıca propaganda iĢ dünyasını da hedef almaktadır (Palmer 2018).
Bu doğrultuda China 24, Faces of Africa, New Money, Rediscovering China, Dialogue
with Yang Rui gibi programlarda ticarete iliĢkin içerikler sunulmaktadır. CGTN‟nin
yapısı, programları ve içerikleri dikkate alındığında kanal, Parti devletinin dıĢ tanıtım
sisteminin bir parçası olarak rol oynamaktadır. Çin ile ilgili söylemler, büyük ölçüde
Parti‟ye yönelik olumlu yorumlarla izleyicilere aktarılmaktadır. Ülkeye ve Parti‟ye iliĢkin
eleĢtirel bir söylem veya olumsuz bir anlatım yoktur. Çin‟in hikâyesini çeĢitli
perspektiflerden ve farklı programlardan aktaran kanal, ülkenin politikalarının
desteklenmesini arzulamakta ve Çin kültürü, haber dıĢı yayınlanan içeriklerin göze
çarpan önemli bir dayanağını oluĢturmaktadır. Afrika‟ya yönelik programlara da önem
veren CGTN; Çin sanatı, Çin tarihi, Çin‟deki turistik yerler ve ülkenin baĢka konularına
iliĢkin yayınlar ile haber dıĢı üretimlere de ağırlık vermektedir.
Kanaldaki programlar sofistike ve kapsamlı bir yerelleĢtirme biçimindedir.
Kültürel olarak uyarlanmıĢ programlar ve içerikler, hedef kitlenin ihtiyaçları ve beğenileri
doğrultusunda tasarlanmamaktadır. Ayrıca CGTN‟nin tam ölçekli bir kanala
evrimleĢtiğini söylemek de henüz erkendir.
CGTN, söz konusu nedenlerle sıkıĢmıĢ durumdadır. Kanalın propaganda
yönelimi, baĢarılı olmasının önüne geçmekte ve yabancı izleyiciye hitap etmesini
zorlaĢtırmaktadır. Kanal gerçek görüntüleme rakamlarının yerine ulaĢabileceği insan
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sayısını rapor etmektedir. Afrika‟da bir miktar baĢarı elde edilse de Batı‟da bir baĢarıya
ulaĢılamamıĢtır. Kanaldaki baskılar nedeniyle personeller de görevlerinden istifa
etmektedir (Palmer, 2018).
Bilginin geleneksel olarak insanların bürokratik konumlarına göre bölüĢüldüğü
ve bireyler arasında bilgi akıĢının engellenmesine yönelik önlemlerin alındığı Çin‟de
kitle iletiĢim araçlarına sansür uygulanmaktadır (Nye 2003:59). Çok sınırlı bir editöryal
özerkliğin olduğu CGTN, Çin‟in olumlu imajını vermekle yükümlüdür. Kanalın kurumsal
ve eleĢtirel olmayan tutumu, ülkeye yönelik bakıĢ açısını etkilemekte ve güvenilirliği
olumsuz yönde ilerletmektedir. Çünkü hükümet propagandaları genellikle pek güvenilir
değildir. CGTN, Parti ağzından konuĢarak Çin‟in küresel etki arayıĢlarına katkı
sağlamamakta ve bağımsız bir profil ortaya koyulmadığı için yeni bir yaklaĢımı gerekli
kılmaktadır.
Çin, henüz büyük bir kamu diplomasisi stratejisine sahip değildir. Çin‟in kamu
diplomasisinin kapsamına ve çeĢitliliğine bakıldığında birçok Batılı ülkenin önünde
olduğu da ortadadır. Bunun yanında Çin‟in özellikle kamu diplomasisi politikasına
ihtiyacı olduğu da bir gerçektir (d‟Hooghe 2005:103). Çin‟e dünyanın birçok yerinde
farklı nedenlerden ötürü Ģüphe ile bakılmaktadır. Asya, Çin‟in ekonomik ve politik
yükseliĢi hakkında endiĢe duyarken, Avrupa da esas olarak Çin‟in insan hakları ve
ihlalleri hakkında endiĢe duymaktadır. Amerika BirleĢik Devletleri ise, Çin‟in hem
ekonomik ve politik yükseliĢinden kaygı duymakta hem de insan hakları ve ihlallerine
iliĢkin endiĢelenmektedir (d‟Hooghe 2005:103). Çin‟in dıĢ politika anlayıĢına iliĢkin
ülkeye yönelik bir ön yargı vardır ve bu durum hedef kitleye eriĢimi engellemektedir.
Çin ile ilgili yanlıĢ algılamalar ortadan kaldırılabilse de Çin kültürü Çin‟in etkili
diplomasisinin önünde önemli bir engel oluĢturmaktadır. Sorun, erdemin egemenliği
geleneğinde yatmaktadır. Çinli insanlar, kendilerini özümsemeyi tercih etmekte ve
baĢkalarını ikna etme ya da dönüĢtürmeye yönelik giriĢimlerde pek bulunmamaktadır
(Wang 2008:262). Temel dünya görüĢü açısından Batı yaklaĢımı, dünyanın anlaĢıldığı
bir ortam varsayar ve bireyler anlaĢılmaya çalıĢılırken Çin düĢüncesi ise Batı‟dan
farklıdır. Batı felsefesi Nesnellik ilkesini kabul ederken Çin felsefesi Öznellik ilkesine
odaklanmaktadır (Wang 2008:262). Bu açıdan Çin‟in kamu diplomasisi ve yumuĢak
güç anlayıĢı kendi duygu, görüĢ ve önyargılarından uzak değildir.
Çin‟in imgeye yaklaĢımı dıĢsal ifade alanından ziyade iç dünyadan baĢlayarak
ilerlemektedir. Çin‟in iç / hissetme kültürü, Batı tarzı dıĢ / keĢif hissetme kültüründen
farklıdır. Çinliler, iç Neixin (kalp) ve dıĢ Mianzi (yüz) arasında ayrım yapmaktadır. Kamu
diplomasisine yaklaĢım, Çin kültüründeki “güç” anlayıĢı ile karıĢtırılmakta ve yumuĢak
güç konseptini çalıĢtırmaları zorlaĢmaktadır. Bu nedenle Batı‟nın baĢka bir aktör ve
örgütün tutumunu ve davranıĢını etkileme kabiliyeti vardır (Wang 2008:262). Sonuç
olarak yumuĢak güç projelendirmesinde zor olan hedef kitlenin kalbine ve zihnine
girmektir. Kanalın izlenmesi için daha fazla gayret gösterilmeli, güvenilir bir analizle
mevcut izleyici verileri karĢılaĢtırılarak izleyici oranı arttırılmalı, editöryal özerklik
sağlanmalı ve hedef kitlenin kalplerine ve zihinlerine dokunacak yeni bir yapılandırma
olmalıdır.
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