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Nedir? 
Diyalog, genellikle, hususi ya da yakın ilişkileri olan 
bireyler arasında cereyan eden kişilerarası iletişimin 
özel bir türü olarak kabul edilmektedir. “Kamusal 
diyalog” kavramı kullanıldığında ise, diyalog 
ortamının özel alandan genel alana, özellikle de 
kamusal karar alma ya da çatışma çözme alanına 
doğru değiştiğine işaret eder. Kamusal diyalog, 
vatandaşlar öteki vatandaşlarla iletişime geçme, ne 
kadar farklı olursa olsun görüşlerini dinleme, farklı 
oldukları ve anlaşamadıkları konularda anlayışının 
oluşması için beraber hareket etme istekleri 
duyduklarında oluşur. 

Kavramı Kimler Kullanmaktadır? 
Kamusal diyalog terimi iletişim, kamu düzeni, sosyal 
hizmetler, eğitim, sosyal adalet, aktivizm ve örgütsel 
gelişim alanlarını içeren geniş bir alanda 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte terim birçok 
disiplinde kullanıldığından dolayı kamusal diyalogun 
özelliklerini tanımlama konusunda herhangi bir 
genel-geçer fikir birliği yoktur.  Dahası, iletişim 
alanının dışındaki disiplinlerde, kamusal diyalog için 
en uygun spesifik iletişimsel uygulamalara dair daha 
az dikkat çekilmektedir. Uygulayıcılara göre 
kamusal diyalog ihtiyacı en belirgin olarak 
düşmancıl, çatışmacı ve kavgacı durumlarda ortaya 
çıkmaktadır. Uygulayıcılar, bu gibi durumlarda 
iletişim şeklinin değiştirmenin kamusal katılımcıların 
uygulamalarındaki kaliteyi arttıracağını umarlar. 
Kamusal diyaloga ayrıca katılımcı demokrasinin 
teşvik edildiği ortamlarda ihtiyaç duyulur. Bu tür 
şartlarda, diyalog kavramı sıklıkla “üzerinde 
düşünme” (deliberation) kavramı ile birlikte 
kullanılmaktadır. Fakat bu kavramlar eş anlamı 

değillerdir: aksiyona dair seçimin yapılması 
amacıyla avantajları ve dezavantajları aktif tartmak 
manasına gelen “üzerinde düşünme” (deliberation)  
terimi, kamusal diyalog teriminden daha spesifik bir 
uygulama şekli olarak düşünülebilir. 

Kültürlerarası Diyaloga Uyuyor 
mu? 
Çoğu durumda kültürlerarası diyalog kamusal 
ortamlarda gerçekleşir ve bu gibi ortamlarda 
kamusal diyalogun herhangi bir özel şeklinden ötesi 
değildir, yani farklı kültür üyeleri arasında 
gerçekleşebilecek diyalogdur 

Yapılması Gerekenler? 
Bilim insanları tarafından farklı disiplinlerde yapılan 
kamusal diyaloga yönelik, özellikle de diyalogsal 
uygulamalar, katılımcı demokrasi ve sosyal değişme 
arasında kurulabilecek bağların kurulduğu 
çalışmalarda uyum gereklidir. Ayrıca, kamusal 
diyalog uygulamasının birçok özelliği arasında olan 
dinleme ve diyalogsal edep dahil spesifik anahtar 
özelliklerinin pratik-teorik yönlerine yönelik 
araştırılmasına özel dikkat verilmelidir. Buna ek 
olarak, sosyal medyanın daha fazla kamusal diyalog 
yapılmak için kullanılması için imkânlara ve 
kısıtlamalara dair ciddi bir değerlendirmeye de 
ihtiyaç vardır. 
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