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1. GİRİŞ 

Oldukça sık karşılaşmaya başladığımız “Metaverse” kavramının Türkçe anlamı  “Yeni 

Gerçeklik” olarak tanımlanmaktadır. Yenidünyaya ve geleceğe ait olan bu kavram oldukça 

hızlı bir şekilde hayatımıza girmeye başlamıştır. Siber toplumun göstergesi olarak da bakılan 

Metaverse kavramı geleceğin devlet yapılarını da etkileyecek gibi görünmektedir.   

Tarihsel gelişim sürecinde devletlerin geçirdiği değişim, canlı sistemler olarak kabul edilen 

devletlerin kendini değiştirmesinin evrimsel zorunluluğu olarak görülmektedir. Bu bağlamda 

ulus devlet kavramından sonra ortaya çıkan elektronik devlet, dijital devlet ve “Metaverse” 

kavramıyla karşı karşıya geldiğimiz sanal devlet kavramı ile yenidünya sürecinin içine 

çekilmekteyiz.  

Buradan hareketle, kurgusal bir evren yaratan Metaverse ortamını anlamak bu makaledeki 

birinci adım olacaktır. Metaverse bütün dijital dünyaların birleştiği sanal evren olarak kabul 

edilmektedir. Yakın zamanda çalışma hayatından insanın özel hayatına kadar her alana sirayet 

edecek olan Metaverse kültür sanatta dâhil hayatın her alanında yeni bir dünya yaratma 

yolunda ilerlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler 

“Metverse” kavramını da hayatımıza dâhil etmiştir. Kavram Yunanca “meta”, “sonra ya da 

öte” anlamına gelmektedir. İngilizcedeki “universe” kavramı ile birleştirilmesi Metaverse 

(Evren ötesi) anlamı çıkmıştır.  Bu bağlamda Metaverse bütün evrenlere üç boyutlu olarak 

katıldığımız bir bilişim evrenidir. İnternetin oldukça gelişmiş bir örneği olarak kabul edilen 

Metaverse gerçek hayatta fiziksel olarak yaptığımız çoğu şeyi sanal bir dünyada 

gerçekleştirme imkânı vermektedir.  

Sanayi Devrimi sonrası kapitalist ekonomi sisteminin sonucu olarak ortaya çıkan ulus 

devletler her teknolojik değişim ile birlikte evrimsel değişim geçirerek kendini yeni üretim 

ilişkilerine göre şekillendirme yoluna gitmiştir. Bu bağlamda elektriğin bulunması elektrik ile 

yapılan üretim sürecini ortaya çıkarmıştır. Elektroniğin bulunması bilgisayarların alt yapısını 



oluşturmuştur. Ardından internet ve sosyal medya derken bugün Metaverse kavramı ile karşı 

karşıya kalınmıştır. 

Bu araştırmanın amacı, Metaverse platformları ile insanlar kendi sanallarını 

oluşturabiliyorlarsa, devletler neden kendi sanallarını yaratmasınlar? Sanal dünya eğer kişiye 

kendi sanal ikizini yaratma imkânı tanıyorsa devletlere de tanıyabilir. Devletler bu sanal 

dünya da bir siyasal aktör olarak yer alıp küresel kamuoyu yaratma bağlamında bilgi 

üretebilirler. Hizmetlerini sanal ikizleri üzerinden gerçekleştirebilirler. 

Anahtar Kavramlar: Ulus Devlet, Dijital Devlet, Sanal Devlet, Metaverse, Kamu 

Diplomasisi 

1. ULUS DEVLETTEN ELEKTRONİK DEVLETE  

Coğrafi keşifler ile başlayan ve İngiltere’de Sanayi Devrimi ile devam eden burjuva sınıfının 

liberalizm ideolojisi “Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler” sloganı ile hızla tüm dünyaya 

yayılmıştır. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi ile hızlanan teknolojik ve bilimsel gelişmeler 

değişen ekonomi anlayışı küreselleşme sürecinin de başlangıcı olarak kabul edilmektedir.  

Sanayi Devrimi ile birlikte hızla yaşanan teknolojik gelişmeler üretimin artmasının yolunu 

açmıştır. Bu durum liberal ideolojiyi ekonomik olarak hızla güçlendirmeye başlamıştır. Artan 

üretim pazar ihtiyacını doğurmuştur. Bu da sömürge ihtiyacını güçlendirmiştir.  Daha fazla 

üretim, daha fazla hammadde, emek ihtiyacı yeni pazarlar arayışına yol açmıştır.  

Coğrafi keşifler sonucu kurulan sömürge zincirleri ve onlardan elde edilen hammaddeler 

üretimi sürdürmenin en önemli yolu olmuştur. Serbest piyasa ekonomisinin işlerlik kazanması 

için ekonomik alanda düzenleme yapmanın yetersiz kalacağını kavrayan burjuvazi, kendi 

mülkünün siyasal patronu olan baron, lord, feodal bey ve kralın etkin olduğu siyasi yapılardan 

farklı yeni bir siyasi yapı arayışına girmiştir.1 

 Merkez-Çevre teorisi bağlamında ekonomik akışların coğrafi yapı ile ilişkisini anlatan 

Wallerstein’a göre, “ üretim ve pazarlama sürecinin istikrarlı bir şekilde güvence altına 

alınması burjuvazinin yeni siyasal yapıdan en önemli beklentisiydi”.2 Bu durum yeni devlet 

anlayışı olan ulus devlet ve güçlü ordular siyasal anlayışını kendiliğinden ortaya çıkarmıştır. 

Burjuvalar için ekonomik üretim ve pazarın korunması ve sürdürülebilir olması için yeni 

devlet anlayışlarının yanında yeni siyasal oluşumun askeri güce sahip olması önemli 

 
1 Fatih Türe, Egemenlik, Temsili Demokrasi ve Ulus-Devlet, Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2008,Sayı:518 (p.11). 
2 İmmanuel Wallerstein,Tarihsel Kapitalizm, (Çev. N. Alpay), İstanbul: Metis Yayınları (2006). 



olmuştur. Güven ortamını sağlayacak yeni bir siyasal yapı ve devlet anlayışı ancak yeni 

ekonomik sürecin koruyucusu olabilecektir.  

Kısaca, ulus devlet kavramı Avrupa’da başlayan merkantilizm süreci ve sömürgecilik anlayışı 

ile birlikte ortaya çıkmıştır. Dünyada oluşan yeni ekonomik sistem her ne kadar ulus ötesi 

kapitalizm3 olarak adlandırılsa da ulus devlet olgusu tarihsel olarak kapitalizmin siyasi formu 

olarak konumlanmıştır.4 

Bilindiği gibi geleneksel siyasal yapılar olan feodalite dönemi, derebeylikler ve 

imparatorluklar gücünü Tanrı’dan aldığı iddiası ile halkı yönetmişlerdir. Dayandıkları 

kurumlar ise dini kurumlar olmuştur. Değişen ekonomi anlayışı ve ortaya çıkan burjuva sınıfı 

ile birlikte asıl değişmesi gereken kurum geleneksel feodal devlet yapılarıdır. Yeni siyasi 

kurum ve bu kurumun temel dayanakları meşruiyet kaynağı burjuvalar için ulus devlet bir 

ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Ulus devletin ortaya çıkış süreci ve gelişimi kapitalist ekonomi 

anlayışının zorunlu sonucu olmuştur. Ulus devletlerin yaygınlaşma sürecinde ise farklı 

modeller ortaya çıkmıştır.  

2.1. Küreselleşme Süreci ve Ulus Devletin Evrimi  

Modelski’ ye göre, yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişe sahip olan küreselleşme kavramı, kitle 

iletişim teknolojilerinde ve ulaşım sektöründe yaşanan gelişmelerle dünyanın ulaşılabilirlik 

anlamında küçülmesine bağlı olarak güçlenme sürecine girmiştir. Habermas’a göre 

küreselleşme süreci, sermaye ilişkilerinin biçimlendirdiği toplumsal veya kültürel 

düzenlemeleri ifade etmektedir. Küreselleşme sadece uluslararasındaki bağların 

yakınlaşmasını veya uluslararası birleşmeleri ortaya çıkartmamakta, aynı zamanda 

küreselleşme ulus devletlerin egemenlik hakkını aşındırmakta, ulus devletleri uluslararası 

sistemde yeniden konumlandırmakta ve ulus devletlerin klasik düşman algısının da ötesinde 

yeni risk ve tehlikelerle yüz yüze kalmasına neden olmaktadır.5 

Bilindiği gibi, ekonomi, siyaset ve toplumsal kültürün en önemli siyasal aktörü olan devlet, 

“belli bir toprak parçasında meşru fiziki güç kullanma tekeline sahip olduğunu iddia eden 

insan organizasyonu” olarak tanımlamaktadır.6 Sanayi ve Fransız Devrimleri sonrası oluşan 

 
3William Robinson , A Theory of Global Capitalism, Baltimore: Johns Hopkins University Press, (2004). 
4 Immanuel Wallerstein,Modern Dünya Sistemi I, (Çev: L. Boyacı), İstanbul: Yarın Yayınları, (2010). 
5 Jurgen Habermas, Küreselleşeme ve Milli Devletlerin Akıbeti, (Çev. M. Beyaztaş), İstanbul: Bakış Yayınlar, 

(2008). 

6Andrew Heywood, Siyaset Teorisine Giriş, (Çev. H. M. Köse), İstanbul: Küre Yayınları, (2011).  

 



modern devlet anlayışı egemenlik ve yurttaşlık kavramları üzerinden anlam kazanmıştır. 

Devlet hem siyasal sistemin kurucusu hem de yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. Fransız 

Devrimi sonrası “ulus devlet” kavramı ile aynı anlamda kullanılan modern devlet anlayışının 

en önemli unsuru “egemenlik” kavramıdır. Westphalia Antlaşmaları modern devletin ortaya 

çıkışı ve devletin geniş özerklik alanına sahip olması durumunu yaratmıştır. Küreselleşme 

sürecinin hızla gücünün artması devlet ve ulus devlet ile ilgili sorgulamaların önünü açmıştır. 

Günümüz devlet anlayışında özellikle egemenlik kavramı sarsıntıya uğramıştır.  

Ulus nedir? Sorusu ile devam edildiğinde ulus kavramı Fransız milliyetçiliği ya da Alman 

etnik köken kavramları ekseninde dönen coğrafi sınırları ön plana çıkaran geniş bir yelpazede 

yer almaktadır. Örneğin aynı coğrafyayı paylaşmak, aynı dili konuşmak aynı etnik kökenden 

olmak gibi sübjektif tanımlamalar olsa da federal ve üniter yapıda olan homojen nüfuslu ulus 

devletler de vardır. 

Kitle iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler küreselleşme süreci ulus devlet 

olgusunun dönüşüm sürecine girmesinin yolunu açmıştır. Küreselleşme süreci dünyayı ve 

insanları sürekli bir hareket haline sokmuştur. Sınırların ortadan kitle iletişim araçlarıyla 

kalkması ve sürekli akışkanlık hali küreselleşmenin en önemli özelliği olmuştur.7 Kitle 

iletişim teknolojisi ile birlikte zaman ve mekân algısı değişim göstermiştir. Ulus devletin 

egemenlik ve sınırların belirlendiği güçlü devlet, güçlü ordu algıları değişmeye başlamıştır. 

2.2. Ulus Devlet Kamu Diplomasisi Anlayışı 

Kamu diplomasisi kavramı medya teknolojisinde yaşanan gelişmelerle son zamanlarda 

popülaritesi artan bir kavramdır.  Ulus devletlerin kamu diplomasisi anlayışında öne çıkan 

kavramlar doğal olarak “egemenlik” ve “güç” çerçevesinde olmuştur. Ulus devletlerin çıkış 

sürecinde en önemli unsur olan egemenlik ulus devletlerin iç kamu diplomasisi siyasal 

iletişiminde kullandığı kavram olması nedeniyle dikkat çekmektedir. Ayrıca yine ulus 

devletler için oldukça önemli olan iç kamu diplomasisi siyasal güç, askeri güç ülkelerin 

göstergesel olarak kullandıkları unsurlardır. Ulus devletler için güç göstergeleri uluslararası 

arenada saygınlık kazanmak için oldukça önemli olmuştur. Bu durum dış politikaların 

uygulanmasında ve ülke çıkarları açısından saygınlık ve kolaylık sağlamaktadır. Yabancı 

 

7Arjun Appadurai, “Globazation and Research Imagination”, International Social Siences Journal, Number: 160, 

June, (p. 229-238), (1999). 

 



ülkelerin halkları üzerinde güç, zenginlik ve saygınlık etkili kamu diplomasisinin en önemli 

unsurlarıdır.  

Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile birlikte gerek ulus devlet gerekse 

uluslararası ilişkiler bağlamında ekonomik, sosyal ve politik anlamda değişimler başlamıştır. 

Bu durum devlet ve ulus devlet algısının değişim sürecini başlatmıştır.  Web 2.0 teknolojisi 

ile birlikte bu küreselleşme söylemleri devletlerin değişim sürecini tetiklemiştir. Uluslararası 

bağımlılık ilişkileri, küresel artan sorunlar küresel bağlantılar bu dönüşümün habercisi 

olmuştur.  

Ulus devletler, ulusal hükümetler ve siyasal aktörler rollerini yitirmiştir ya da rollerini 

uluslararası siyasal aktörlerle paylaşmak zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda diplomasi 

anlayışı da değişim geçirmeye başlamıştır. Uluslararası ilişkilerde yeni aktörlerin egemenliği 

diplomasi de yeni paradigma anlayışına yol açmıştır.  Klasik diplomasi anlayışı değişim 

geçirirken kamu diplomasisi anlayışı ortaya çıkmıştır.  Kamu diplomasisi ile birlikte ulusal 

imaj ve algı yönetimi kavramları öne çıkmıştır. Kamu diplomasisi kavramı ile birlikte 

devletler hem iç hem de dış kamuoyu oluşturma saygınlık kazanma, iyi ilişkiler geliştirme, 

olumlu ülke imajı yaratma çabaları artmıştır. Bu nedenle devletler, kendi ulusal markalarını 

yaratma sürecine girmişlerdir. Burada amaç uluslararası kamuoyunu etkilemektir. Ulusal 

olumlu imajlar etkili kamu diplomasisi oluşumu sağlayacaktır. Ayrıca uluslararası saygınlığı 

artıracaktır. 

3. ELEKTRONİK DEVLETTEN DİJİTAL DEVLETE KAMU DİPLOMASİSİNİN 

GÜCÜ 

Dünya hızla değişirken devlet oluşumları da bu değişime ayak uydurmuştur. Sanayi ve 

Fransız devrimi ile ortaya çıkan modern devlet anlayışı ulus devlet olarak kendi varoluşunu 

bulmuştur. Bu bağlamda gittikçe gelenekselleşen ulus devlet modelleri yeni modern devlet 

anlayışlarına yerini bırakmıştır. E-devlet olarak adlandırılan yeni devlet algısında devlete ait 

tüm işler ekonomik, siyasal ve yönetim alanlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler sonucu dönüşmeye başlamıştır. Aynı dönemde yaşanan demokratikleşme, sivil 

toplumun gelişimi, neo-liberal politikaların yayılımı gibi meseleler devletin hizmet sunum 

anlayışını da değiştirmiştir.8 Bu değişimler geleneksel devlet anlayışının temel unsurlarından 

olan merkeziyetçilik, gizlilik, bürokratik oligarşinin çağın gerekliliklerine uygu olarak kamu 

 
8C., Sayın ve N., Akkoyunlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kamu Görevlileri İçin Model Davranış 

Kuralları Hakkında (2000) 10 Sayılı Tavsiye Karar. Türk İdare Dergisi, 440, 1-13, (2003). 

 



yönetiminin yeniden dönüşümünü zorunlu kılmış ve e-devletin ortaya çıkmasında en önemli 

faktörlerden biri olmuştur.9  Güçlü devlet algısı yerini hizmet devleti anlayışına bırakmıştır. 

Bu durum doğal olarak yeni diplomasi ve kamu diplomasisi sürecini de başlatmıştır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte ortaya çıkan elektronik devlet 

kavramı hızla yeni kurumlarını oluşturmaya başlamıştır. Kitle iletişim teknolojisinde yaşanan 

gelişmelerle birlikte sarsılmaya başlayan ulus devlet kavramı devletin kendi evrimsel sürecini 

işletmesine ve kendini var etmek için yeni yollar aramasına neden olmuştur. Bu süreçte ortaya 

çıkan, sosyal devlet, refah devleti, kamu işletmeciliği ve yönetişim kavramları bu değişim 

sürecinin farklı göstergeleri olarak kalmıştır.  

Kamusal işletmecilik anlayışıyla ve yönetişim, hizmet ve demokrasi gibi kavramlarla tekrar 

şekillenmeye başlayan devlet elektronik devlet anlayışıyla birlikte hızlı, etkin ve şeffaf 

örgütleme biçimini benimsemeye başlamıştır. E-Devlet kavramı, bilgi ve işlem teknolojileri 

yardımıyla yenilenen devlet anlayışının bir ifadesidir.10 

1980 sonrası yükselişe geçen neoliberal politikalarla birlikte demokrasi kavramı e-devletin 

kamu diplomasisi gücü olarak küresel anlamda yaygınlaşmaya başlayan kavram olmuştur.  

Elektronik devlet anlayışı yönetişim kavramı bağlamında devlet hizmet anlayışı karşılıklı 

etkileşim ve vatandaşlarım katılımının sağlanması hedeflenmiştir. Günümüzde ise kamu 

yönetimi sisteminde teknoloji kullanımı konusunda yapılan çalışmalarda, teknolojinin bir alt 

kümesi olan elektronik bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısı haline gelmiş bulunan 

internete yapılan vurgudan dolayı ortaya çıkan bu yeni olguya “elektronik (ya da kısaca e-) 

devlet” denilmiştir.11 E-devlet süreci ile vatandaşların kuyrukta bekleme hizmet almak için 

zaman kaybetme süreci sona ermiştir. Ulus devletin en önemli gücü olan bürokrasi sarsılma 

sürecine girmiştir.  

E-devlet uygulamaları aynı zamanda devletlerarası, devlet-vatandaş, devlet-işveren, devlet-

kamu görevlisi, devlet-STK arasındaki ilişkileri içeren, e-ticaret gibi alt uygulamaları da 

bulunan çok boyutlu bir kavrama işaret eder.12 Elektronik devlet modeli de bir ağ sistemi 

üzerine kurulmuştur. Aynı ağ sistemi içinde yer alan kurumlar işletmeler ve vatandaşlar 

 
9 Erdoğan, O. (2019). Yerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulamaları: İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemi, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (3), 551-566. 
10Ö., Çelikkol, Kamu Yönetiminde E-Devlet Yapılanması ve Türkiye için E-Devlet Model Önerisi, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta, 2008. 
11M., Yıldız, “E-Government Research: Reviewing the Literature, Limitations and Ways Forward”, Government 

Information Quarterly, (s. 647), 2007. 
12 Z., Fang, Z., E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development. International Journal of the 

Computer, the Internet Management, 10 (2), s.22, 2002. 

 



işlerini buradan çözmektedir. Bu hizmetlerden yararlananlar e devlet şifreleriyle işlerini 

yapmaktadır. Elektronik devlet süreci hizmetleri elektronik ortama taşıyarak daha kaliteli ve 

hızlı hizmet sunmayı sağlamaktadır.  

Elektronik devlet süreci ile birlikte aşağıda yer alan uygulamalar toplumsal hayatı 

kolaylaştırmıştır.  

➢ Hizmet sunum biçimlerini değiştirir. 

 ➢ Yönetim anlayışının değişmesine olanak sağlar.  

➢ Etkili ve etkin hizmet sunumu sağlar.  

➢ Elektronik demokrasinin yerleşmesi için ortam sağlar.  

➢ Etkileşim maliyetleri düşer.  

➢ Bilgiye ulaşım kolaylaşır.  

➢ Şeffaf bir yönetime olanak sağlar.13 

 E-devlet uygulamaları ekonomi, siyaset, kültür ve toplumsal hayatın her alanına 

sirayet ederek vatandaşlara fayda sağlamayı hedeflemiştir. E-devlet uygulamalarında 

hizmetler liberal demokrasi kavramı bağlamında hiyerarşik değil yatay işlemektedir. 

Hizmetlerin yaygın ve erişilebilir olması ve vatandaşların taleplerinin önemsenmesi 

verimliliğin artması bürokrasinin azalması hedeflenmiştir.  

3.1. Dijital Devlet Kavramının Ortaya Çıkışı 

Dijital kavramı bilgi çağında bilginin önemi bağlamında, verinin işlenip enformasyona 

dönüşmesi eylemi ve öğrenen makineler, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut uygulamaları 

sürecini ifade etmektedir. 

Elektronik araç ve süreçleri tanımlamak için kullanılan dijital kavramı aslında verinin 

elektronik olarak işlenip gösterilmesini anlatmaktadır. 1 ve 0’ların işlenmesi bir araya gelerek 

sonsuz bir döngüde devam ederek iki bileşenli veri dizilerinin anlam kazanma süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Türkçe anlamı sayısal olan dijital kavramı bilginin sayısal yollarla 

işlenmesini nitelemektedir. Burada hammadde veridir. Veri bir bağlam içerisinde 

enformasyona dönüşmektedir. Enformasyona anlam yüklenerek bilgi elde edilir. Verinin 

 
13 O., Çarıkçı,Türkiye’de E-devlet Uygulamaları Üzerine bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi (12), 95-122, 2010. 

 



sayısal olarak işlenmesi ve kullanılmasını ifade eden dijital kavramı 21. yüzyılın dijital çağ 

olarak tanımlanmasında da rol oynamıştır. 

Dijital devlet kavramı ile birlikte elektronik devlet kavramı farklı bir boyuta çıkmıştır. 

Elektronik devlet ile başlanan şeffaflık, kaliteli ve hızlı hizmet gibi liberal demokrasinin temel 

kavramları dijital devlet sürecinde de devam etmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojileri o kadar 

hızlı gelişiyor ki bu durum elektronik devletten dijital devlete geçişi de hızlandırmıştır. 

Ortalama 20-30 yıllık bir ömrü olan e devlet uygulamaları bilgisayarların kullanımı ve 

internetin yaygınlaşmasıyla olmuştur.  

• Teknoloji Yönetim İlişkisi 1.0 Dönemi: Kapalı iletişim, yoğun bürokrasi, sadece 

bilgi sunumu. 

• Teknoloji Yönetim İlişkisi 2.0 Dönemi: Bilgisayarların kullanıma açılması. Devlet 

hizmetlerinin çevrim içi alana taşınması. İletişim kanallarının açılması ve devletin 

işlevselleşmesi süreci. 

• Teknoloji Yönetim İlişkisi 3.0 Dönemi: İnternetin kullanımının yaygınlaşması.  

Devletin web siteleri üzerinden hizmetlerini bütünleştirerek hizmetlerin sanal alana 

aktarılması süreci. 

• Teknoloji Yönetim İlişkisi 4.0 Dönemi: Sosyal medyanın toplumsal hayata girmesi 

ve siyasal aktör olarak devletin de bu alanda yer alması. 

• Teknoloji Yönetim İlişkisi 5.0 Dönemi: Sanal devlet sürecine geçiş dönemi. Yapay 

zekâ, büyük veri, nesnelerin interneti, robotik teknolojileri alanlarında yaşanan gelişmeler.  

Dijital devlet kavramı kamuya ait hizmetlerin sanal ortama taşınmasını ifade etmektedir. 

Kamusal hizmetlerin kesintisiz ve aracısız olarak basit uygulamalar üzerinden ve hatta rutin 

işlerin kendi halinde işlemesi bu dönemi tasvir edebilir. Ancak gelişimi devam eden bir 

süreçte yeni bir dönem geçilebileceği de unutulmamalıdır.14 

3.2. Elektronik ve Dijital Devlet Sürecinde Kamu Diplomasisi  

1990 sonrası biten Soğuk Savaş süreci ile birlikte eski dünya yerini yeni bir dünyaya 

bırakmıştır.  Batı ideolojisine göre şekillenecek olan yenidünya kendi kurallarını yazmak ve 

yeni oyuncularla birlikte yenidünyayı şekillendirmek üzere hareket geçmiştir. Yeni ekonomi 

(neoliberalizm), yeni siyaset anlayışı ve yenidünyanın sosyo-kültürel yapısı kendi kurallarıyla 

hızla gelmiştir. Yenidünyanın yeni insan tipine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu insanı yaratacak en 

 
14 L., Memiş ve C., Babaoğlu, Afet Yönetimi ve Teknoloji, Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, (Ed: M. Yaman ve 

E. Çakır), Ankara: Nobel, 163-174.(2020). 

 



önemli unsur kitle iletişim araçlarıdır. Yenidünyada devletler vahşi bir rekabet sürecine 

girmiştir. Bu süreçte en önemli araç olan medya gücünü elinde bulunduran devletler siyasal 

aktörler olarak küresel kamuoyu yaratma sürecinde öne geçmişlerdir.  

Bu yeni süreçle birlikte ülkeler arası etkileşim artış göstermektedir. Kamu diplomasisi olarak 

adlandırılan bu süreç elektronik devlet anlayışına geçilmesiyle yaygın kullanılmaya başlayan 

bilgisayar ve internet küresel iletişim ile etkileşimi artırmıştır. McLuhan’nın tanımı olan 

küresel köy tanımına uygun olarak bir tuşa basarak ulaşılabilirliği hızlandırmıştır. Televizyon 

ile başlayan bu süreç, bilgisayar ve internet ile hız kazanmış ve güçlü devletler (ABD) gibi bu 

araçlarla dünyanın diğer ülkelerine fiber kablolarla sanal mutluluk “özgürlük” ve “demokrasi” 

kavramlarıyla aktarılmaya başlanmıştır. Bu durum kamu diplomasisinin gücünü gösterirken 

önemini artırmıştır. 

Bu bağlamda yenidünyanın güçlü devletleri için önemli stratejik güçlerden biri olan kamu 

diplomasisi önem kazanmaya başlamıştır. Ulusal devlet sürecinde dikey devlet yapılanması, 

bürokrasi ve katı hiyerarşi vardı. Elektronik devlet ve ardından dijital devlet anlayışına geçiş 

ile birlikte yatay devlet yapılanması, şeffaflık, süreklilik, kolay ulaşılabilirlik, hızlılık gibi 

unsurlar geçerli olmaya başlamıştır. Devletin ulaşılamaz, katı ve bürokratik yüzü yerine 

gülümseyen, sıcak kucaklayıcı rolleri öne geçmiştir. Bu değişimin önemli sacayaklarından 

olan küreselleşme süreci, küresel kamuoyu yaratma ve kamu diplomasisinin 

popülerleşmesinin nedeni olmuştur. Çünkü medyayı kullanarak devletler küresel kendilerine 

bağlı ve kendilerine aidiyet duygusu geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır. Kamu 

diplomasisi ile devletler ya da ülkeler kendi değerlerini dünyaya daha iyi anlatabilme yarışına 

girmişlerdir. Uluslararası ilişkilerde “Yumuşak Güç” olarak tanımlanan bilim, eğitim, spor, 

sanat gibi alanlarda üstünlüğünü gösteren devletler dünyanın cazibe merkezi olma rekabetine 

girişmişlerdir. Bu bağlamda medya gücüne sahip olan ve en iyi kamu diplomasisi tekniklerini 

uygulayan, cazibe merkezi haline gelen, markalaşan bir adım öne çıkmaktadır. 

Uluslararası ilişkilerin uluslararası iletişim boyutu olarak ortaya çıkan kamu diplomasisi hızla 

uluslararası arenada rekabet artışına neden olmuştur. Hollywood filmleriyle ABD’nin 

öncülüğünü yaptığı küresel kamu diplomasisi süreci günümüzde çok merkezli kamu 

diplomasisi bağlamında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Avrupa Ülkeleri ve 

Bölgesel kamu diplomasisi bağlamında Türkiye arasında devam etmektedir. 

 



4. DİJİTAL DEVLETTEN SANAL DEVLETE, METAVERSE DÜNYASI VE 

DEVLETİN GEÇİRDİĞİ SÜREKLİ EVRİM SÜRECİ 

Alan Toffler (1980), Üçüncü Dalga isimli eserinde bahsettiği dalgalardan sonuncusu olan 

bilgi toplumu dalgası, “makinelerin makineleri üretmesi, düşünen makineler” bağlamında 

oldukça önemli bir süreç olan dijitalleşmeyi anlatmaktadır. Kitle iletişim teknolojisinde 

yaşanan gelişmeler ve özellikle dijitalleşmeyle birlikte bilginin gücü artmaktadır.  

Bilginin hızla artış göstermesi ve yaygınlaşması internet teknolojisinde yaşanan gelişmelerle 

ilgilidir. Bu durum bilmenin ve bilginin sadece bilişsel bir süreç olmadığını15 üretilen bilginin 

çevrimiçi ağlar üzerinde sürekli olarak toplanıp, dağıtılıp, sentezlendiğini de göstermektedir. 

Dijital bilgi, bilginin çevrimiçi olarak toplanıp işlenmesi ve yayılmasıdır. Çevrimiçi ağlarla 

kurulan bu yenidünya toplumunda geçmişe dair bir takım sınırlılıklar da ortadan kalkmıştır. 

Ağ toplumu network ağlarıyla bir birine bağlanan yenidünyayı nitelemektedir. 

Toplumların bilgiyi işleyecekleri ortamlar olan ağların büyüklüğü ve derinliği toplumların 

yeni küresel düzende sahip olacakları konumun da belirleyicisi olacaktır.16 Teknolojik 

gelişmelerle ortaya çıkan ağlar toplumsal hayatı da etkilemekte ve dönüştürmektedir. Bu 

bağlamda ortaya çıkan Endüstri 4.0 kavramı da dijitalleşmeyi anlatmaktadır. 

Dijitalleşme, bilgi toplumu ve dijital devlet kavramı ile “sürekli öğrenme, bilgiye ulaşma ve 

bilme, bilgiyi üretme ve bilginin kendi kendini üretme sürecini” anlatmaktadır. Bu bağlamda 

devlet kurumlarında dijitalleşme süreci bilişim teknolojilerinin devletin ekonomi gibi pek çok 

alanına sirayet etmesini vurgulamaktadır. Dijital paralar bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Bu nedenle dijital platformlar yaygınlaşma göstermektedir. Devletin faaliyet 

alanları dijital platformlara yaygınlaştırılarak kamu hizmetleri daha etkin hale getirilmektedir. 

Vatandaşların hayatlarını daha kolaylaştırma amaçlı yaygınlaşan dijitalleşmenin 

dezavantajları da bulunmaktadır. Devletler siyasal aktör olarak dijital ortamlarda 

yaygınlaşırken ciddi güvenlik sorunları ile karşılaşmaktadırlar. Bu yeni süreç siber güvenliği 

önemli hale getirmiştir.  

4.1. Metaverse Kavramını Anlamak 

 
15R., Capurro&B., Hjorland, The Concept of information. Annual Review of Information Science and 

Technology, 37(1), 343-411. https://doi.org/10.1002/aris.1440370109.2003. 
16M.,Castells,The rise of the network society. Blackwell Publishing. 

https://doi.org/10.1002/9781444319514.1996. 
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Kanadalı iletişim akademisyeni Marshal McLuhan “Medya Genişleme” teorisinde medyanın 

insan vücudunun gücünü artıracağını anlatmıştır. Bu bağlamda, sözlü iletişimden, yazılı 

iletişime, baskı, elektrik ve elektronik iletişim alanında yaşanan gelişmeler ve günümüzde 

internet, sosyal medya ve en son Metaverse kavramı insanların hayatına girmiştir.  

Özellikle dijitalleşme süreci ile birlikte internet medyasında metin, ses, imaj ve fotoğraf 

entegrasyonu ile oluşan internet ağı küresel bağlamda insanların birbirleriyle iletişim 

kurmasını ve etkileşimini artırmıştır. Bu bağlamda internet ile birlikte kitle iletişimin gücünün 

yanında kişilerarası iletişimin gücü ve önemi artmaya başlamıştır. Bu değişim ve gelişim yeni 

nesil iletişim versiyonu olarak metaverse kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Metaverse kavramını ilk olarak 1992 yılında Kar Kazası romanında kullanılmıştır. Romanın 

yazarı Neal Stephanson bu romanda herkesin girebileceği ve etkileşimde bulunabileceği üç 

boyutlu bir boşluk yapay zekâ kullanan sanal avatarlar yaratmıştır. 

Bu bağlamda Metaverse aşağıda yer alan dört özelliğe sahiptir; 

• Metaverse sanal alanlar ile gerçek dünya arasında eşleme oluşturmak için gerçeğe 

yakın etkili iletişimler yaratmaya çalışmaktadır. 

• Gerçeğe yakın ve orijinal bir sanal dünya oluşturmak için teknoloji aracılığıyla 

kullanıcılar açık kaynaklardan ya da açık platformlardan bağımsız bir şekilde giriş 

yapabilmektedir. 

• Metaverse açık kaynak olarak çalışacak ve sürekli gelişmeye devam edecek. 

• Ekonomik sistem ile kapalı döngü sistemi.17 Teknolojinin gelişmesi Metaverse için bir 

gerçekçi bir temel sağlar.  

Pazar için Metaverse büyük bir potansiyele sahiptir. Facebook, Microsoft gibi devler 

Metaverse ürünlerini pazarda satmaktadır. Emergen Research Company tarafından 2020 

yılında yayınlanan araştırmaya göre Metaverse, pazar büyüklüğü 47,69 milyar ABD dolarına 

ulaşmıştır. 18 

Winner, teknolojinin dünyayı yeniden şekillendirmesinin kaçınılmaz olduğunu tartışmaktadır 

Bu bağlamda kişilerarası iletişim paradigmaları ve özellikleri Metaverse kapsamında yeniden 

yapılandırılmaktadır.  Her ne kadar Metaverse’ ün geldiğine dair bir resim çizilse bile daha 

 
17Lab Zimi Lab, 2140 Metaverse: Illustrating the Metaverse, Designing the Metaverse. Beijing University Press, 

2022. 
18Emergen Research 2021, Metaverse Market, Online:https://www.emergenresearch.com/industry -

report/metaverse-market. 

 



tam olarak gerçekleştirilememiştir. Bu alanda yapılan bilim kurgu filmleri bulunmaktadır. Bu 

filmler Virtuosity, The Matrix, The Thirteent Floor, eXisten Z, Avatar, Tron: Legacy, The 

Zero Theorem, Blade Runner 2049 vb’dir. 

Metaverse ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında tanımlamaların, teknoloji, felsefe, eğitim, 

etik ve oyunlardaki uygulamalar ve oldukça az kişilerarası iletişim alanlarında olduğu 

görülmektedir. Metaverse akımında, sanal ve gerçeklik birbirine bağlıdır, insanlar yaş, 

cinsiyet, milliyet, ırk ne isterse kendi istediği sanal avatarları seçmektedir. VR/AR/MR diğer 

genişletilmiş gerçeklik teknolojileri son derece akıllı ve gerçek zamanlı etkileşimli sürükleyici 

iletişim deneyimleri getirecek dokunma ve hissetme dâhil tüm insani duygular gerçeklikten 

farklı olmayacaktır. Metaverse dünyasında, kişiler arası iletişim paradigmasında öznenin 

kimliğinin çokluğu ve sanal doğası ve sanal gerçeğin etkileşimli özellikleri iletişimin 

kombinasyonunu değiştirecek.  Facebook’un Meta olarak yeniden markalaşması yeni bir 

süreci işaret etmektedir. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, sosyal medyanın devamlılığının 

metaverse ile olacağının sinyallerini vermeye başlamıştır. 

Metaverse aşağıda yer alan özelliklere sahiptir;  

• Kalıcıdır: Asla “sıfırlanmaz”, “duraklatılamaz” veya “bitmez”; sadece süresiz olarak 

devam eder. 

•  Gerçek zamanlıdır: Önceden planlanmış veya bağımsız etkinlikler gerçekleşse bile 

Metaverse, tıpkı “gerçek hayatta” olduğu gibi, herkes için tutarlı bir şekilde ve gerçek zamanlı 

olarak var olan canlı bir deneyim olacaktır.  

• Herkese açıktır: Herkes, eşzamanlı olarak bireysel veya aracılarla metaverse’te 

olabilir. Metaverse herkese kendisini bir “varlık” olarak hissettirir. Herkes metaverse’ün bir 

parçası olabilir ve bir etkinliğe katılabilir. Tam teşekküllü bir ekonomidir: Bireyler ve 

işletmeler, “değer” üretecek ve bunları sahiplenerek son derecede geniş bir “iş” yelpazesi 

yaratabilecek, yatırım yapabilecek, satabilecek ve bunların karşılığını alabilecektir.  

• Kapsayıcıdır: Hem dijital hem de fiziksel dünyaları, özel ve genel ağları, açık ve 

kapalı platformları kapsayan bir deneyim olacaktır.  

• Farklı deneyimleri paylaştıracaktır: Farklı metaverse evrenlerinin verileri, dijital 

öğeleri, dijital varlıkları, içerikleri ve deneyimleri başka platformlara taşınabilecektir.  

• Ortaklaşa inşa edilecektir: Bağımsız bireyler, gayri resmi gruplar ve işletmeler 

metaverse evreninin içeriğini birlikte dolduracaktır. 



Zuckerberg’e göre, Metaverse gelecekte gerçek dünyadan daha fazla geleceği 

şekillendirecektir. Avatarlar sizleri temsil edecek küresel anlamda işletmeler yakın gelecekte 

Metaverse dünyasında yerini alacaktır.  

Metaverse block chain üzerinden kurulduğundan beri kripto para birimleri de bu teknolojiyi 

kullanmaktadır. Metaverse dünyasının en popüler ödeme şekli olarak kullanılacaktır. Kripto 

para biriminizi uluslararası işlem maliyeti olmadan kullanabileceksiniz. Örneğin; Bloomberg 

Intelligence’ şirketinin, Metaverse Pazar fırsatı 800 milyar dolar olarak 2024 için 

hesaplanmıştır. Bu durum zenginliğin üretileceği, ticaretin yapılacağı ve artırılacağı yeni bir 

ekonomi anlamına gelmektedir.  

Metaverse, öncelikle Walmart tarzı büyük mağazalar dijital ticarette bir artış gösterecek. 

Gucci markası oyun geliştirici Roblox ile işbirliği yaptı. Balenciaga, Fortnite’in yaratıcısı 

Epic Games ile ortak oldu. Bilişim endüstrisi Metaverse konusunda 2024-2030 yılına kadar 

bir milyar insana ulaşacaklarının tahmini yapmaktadır. Nvidia isimli bilişim şirketi CEO’su 

şirketlerinin Metaverse geliştirme alanında beş yıl içinde 10 milyar dolarlık pazar potansiyeli 

olduğunu açıklamıştır. Microsoft CEO’su Bill Gates, sanal toplantıların meta veri tabanına 

taşınacağını belirtmiştir. Son birkaç yıl içinde insanların sanal gerçeklik gözlüklerine ve 

avatarlarına sahip olacağını vurgulamıştır. İnsanlar avatarları ile kendilerine yeniden 

oluşturma sürecine gireceklerdir. İnsanlar canlı sanal etkinlikler yapacaklardır. Hatta tiyatro, 

konser vb sanal kulüpler olacaktır. Sanal dünyada mağaza gezip alışveriş yapacaklardır. Bu 

bağlamda Metaverse alışveriş merkezleri inşa edilmektedir. Gelecekte dijital varlıklar 

birinden diğerine sorunsuz taşınabilecek. Şirketler meta veri tabanında yerlerini alacaktır. 

4.2. Dijital Devletten Sanal Devlete Metaverse ve Kamu Diplomasisi 

Ulus devlet modelinin tipik göstergesi olan bürokrasi dijital devlet sürecinde temelden 

değişim geçirmiştir. Bu değişim süreci sanal devlet anlayışında da devam edecektir. Bürokrasi 

süreci form değiştirerek devam etmektedir. Sanal devlet sektörler arası, kurumlar arası ve 

hükümetler arası işlemektedir. Ancak sanal bağlantılar standardizasyon, rasyonalizasyon ve 

sistemlerin karşılıklı bağımlılığı yoluyla bağlantı kuracaktır. “Birlikte evrim” kavramı 

üzerinden hareket eden iletişim araştırmacıları, gelişen teknoloji ve örgütler arası ilişkilere atıf 

yapmışlardır. Bu bağlamda en büyük örgütlenmeler arasında olan devlet yapıları arasında 

küresel ağlar üzerinden bağımlılıklar gelişmektedir. Burada teknoloji kamu görevlilerinin 

bilgi, bilgi yaratma ve bilgi alışverişinde bulunma kapasitelerini değiştirmede kilit rol 

oynamaktadır.  



İnternet ile birlikte devlet içinde ve dışında profesyonel iletişim süreçleri resmi ve gayrı resmi 

devam ederken kamu politikalarında da değişim oluşturmaktadır. Dijitalleşme süreci ile 

birlikte bilgi teknolojisi, iletişim süreçleri farklılaşmakta ve büyümeye devam etmektedir. 

Sosyal medya ile birlikte yaşanan hızlı değişim süreci Metaverse kavramı ve sanal devlet 

kavramı ile birlikte daha fazla bilgi, şeffaflık ve karmaşık bilgilerin gösterimi açısından daha 

fazla kapasite sağlamaktadır. Yaşanan tüm bu değişimler siyasal aktörlerin siyasal 

iletişimlerini yeniden belirlemektedir. Resmi ya da gayrı resmi alışverişler pazar ilişkileri yeni 

devlet politikaları ve yönetişim sürecinin yeniden değişimi söz konusu olmaktadır.  

Dijital devlet süreci ile başlayan yukarıdan aşağıya kurumsal mimari şablonu oluşturmak, 

devletlerarasında ortak dil kullanımı, ortak terminoloji ile ilişkilerin artması ve zenginleşmesi 

tutarlılık oluşturmak hedeflenmektedir. Sanal devlet sektörler arası, kurumlar arası ve 

hükümetler arasıdır. Sanal devlet iletişim akışkanlığı ve sınır ötesi karakterini ancak 

standardizasyon, rasyonalizasyon ve karşılıklı bağımlılığı yöneterek elde edebilir. Sanal 

kavramı özü gereği yeri olmayan ve gerçekliği olmayan anlamında kullanılmaktadır. Sanal 

devlet kavramı jenerik sistemler, uygulamalar ve ara yüzler gibi bilişim terminolojisi 

kullanmaktadır. Bu durumda sanal devlet, ülkeler, bölgeler, şehirler gibi coğrafi ve tarihi 

terimleri kullanmaz. Sanal devlet süreci ile birlikte devletlerarasında artan homojenleşme 

diğer devlete ait her şeye sirayet edecektir. Homojenleşme ve standardizasyon çok uluslu 

şirketlerin pazarı kontrol amacıyla yaptığı şeylerdir. Devletler ve hükümetlerde bu doğrultuda 

hareket edeceklerdir.  

Dijital devletten sanal devlete geçiş süreci doğası gereği politik olacaktır. Çünkü sanal 

devletin inşasında örneğin, Uluslararası Ticaret Veri Sistemi ekonomik ve siyasal değişiminde 

habercisidir. Küresel ticaretin işlemesinde örgütler üstü bir sistem, işleyişin kurallarını 

belirleyecektir. Sanal devlet süreci ile tüm uluslararası işleyiş değişim geçirecektir. Sanal 

devlete geçiş ile birlikte devlet ile ilgili işler daha entelektüel, idari ve pratik işleyecektir. Bu 

süreç, bürokratik işlerin ve hükümetin hesap verebilirliğinin önünü açmaktadır. Bürokrasinin 

yerini ne alacaktır? Küresel üst örgütlenmeler sanal devletler için stratejik tutarlılık 

sağlayabilir. Kamu görevlilerinin rolleri değişecektir. Kamu görevlileri ulus ötesi ve küresel 

politika da önemli roller edineceklerdir. Profesyonel ve deneyimli kamu görevlileri sanal 

devlet için esastır. Profesyonellik ve deneyim kamu görevinde önemli kabul edilmektedir. 

Bilişim uzmanları kritik öneme sahip olacaktır.  Hemen hemen tüm kamu görevlileri bilişim 

anlamında strateji ve politika bilgisine sahip olması beklenmektedir. Hükümetler uluslararası 

kuruluşların müşterisi durumundadır. 



Sanal devlette devletin yükümlülüğü vatandaşlara adil, eşit hizmet, erişim hakkı, şeffaflık, 

siber güvenlik ve güvenlik, mahremiyet ve hesap verebilirlik standartlarını sağlamak. 

Hükümetler ve kamu görevlileri özel sektörden ithal edilecek ürünler ve bir sistemin ne 

zaman değiştirileceğine dair karar vericilerdir. Ağ bağlantılı yönetişimin her kuralı yeniden 

tanımlanmalıdır. Sanal entegrasyonun sağlanması farklı yerlerden gelen bilgi ve hizmetlerin 

tek bir web sitesinde konumlandırılması gerekmektedir. Eski diplomasi anlayışında siyah 

takım elbiseli kravatlı insanlar ulusal çıkarlar üzerinden gerçekleştirmişlerdir.  Ardından gelen 

diplomasi anlayışında ortaya çıkan kamu diplomasisi devlet halk ilişkilerini merkeze almıştır. 

Dijital kamu diplomasisi her yerde, her zaman, herkes için herkes tarafından yapılan bir 

diplomasi anlayışı ile yürütülmüştür. Dijital ve sanal yeni kamu diplomasisi anlayışında 

sınırsızlık ön plandadır. Diplomasi 4.0 dönemine girildiği bu diplomasi türünün nesneler arası 

etkileşimi sağlayacak über-diplomasi olduğu söylenmektedir. Kutuplaşmalar artarken 

devletler kendi avatarlarını oluşturarak topluma sanal ikizleri üzerinden hizmet verme yarışına 

girecekler gibi görünmektedir. 

5. SONUÇ 

Sanayi Devriminden bugüne bilimde ve teknolojide yaşanan gelişmeler devletlerin geçirdiği 

evrimde etkili olmuştur. Bu evrimsel sürecin en önemli tetikleyici olan ekonomi ve siyasal 

gelişmeler doğal olarak hem toplumları hem de devletleri değişimde etkili olmuştur. 

Bu bağlamda bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkan ulus devlet kavramı günümüzde yerini 

farklı devlet yaklaşımlarına bırakma sürecine girmiştir. Bu çalışmanın ana teması olan kamu 

diplomasisi ise ulus devlet sürecinde “bağımsızlık”, “egemenlik” ve “güç” kavramları üzerine 

kurulmuştur. Bu nedenle ulus devletler için ulusal bağımsızlık göstergesi güçlü ordular 

kurmaktan ve yerli üretim yapmaktan geçiyordu.  Saygınlık ise ekonomik ve siyasal 

bağımsızlık ile kazanılmaktaydı. 

Hızla devam eden teknolojik gelişmeler Sanayi 1.0’dan sonra elektrik teknolojisinin 

bulunmasıyla gelen Sanayi 2.0 süreci yeni üretim ve ekonomi dönemine geçişin işaretleri 

olmuştur. Ardından gelen elektronik dönemi ve elektronik altyapılı bilgisayarların ortaya 

çıkması devletlerin hızlı değişiminin habercisi olmuştur.   Bu bağlamda gittikçe 

gelenekselleşen ulus devlet modelleri yeni modern devlet anlayışlarına yerini bırakmıştır. E-

devlet olarak adlandırılan yeni devlet algısında devlete ait tüm işler ekonomik, siyasal ve 

yönetim alanlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu dönüşmeye 

başlamıştır. Yeni sürecin güçlü devlet algısı yerini hizmet devleti anlayışına bırakmıştır. Bu 

durum doğal olarak yeni diplomasi ve kamu diplomasisi sürecini de başlatmıştır. Bu süreçte 



ortaya çıkan, sosyal devlet, refah devleti, kamu işletmeciliği ve yönetişim kavramları bu 

değişim sürecinin farklı göstergeleri olarak kalmıştır. Bu yeni dönemin kamu diplomasisi 

kavramları “yönetişim”, “hizmet”, “barış”, “özgürlük” gibi kavramlar olmuştur. 

Elektronik dönemden dijital döneme geçiş süreci iç içe geçmiştir. Bu bağlamda dijital 

kavramı bilgi çağında bilginin önemi bağlamında, verinin işlenip enformasyona dönüşmesi 

eylemi ve öğrenen makineler, yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut uygulamaları sürecini 

ifade etmektedir. Elektronik araç ve süreçleri tanımlamak için kullanılan dijital kavramı 

aslında verinin elektronik olarak işlenip gösterilmesini anlatmaktadır. 1 ve 0’ların işlenmesi 

bir araya gelerek sonsuz bir döngüde devam ederek iki bileşenli veri dizilerinin anlam 

kazanma süreci olarak tanımlanmaktadır. Dijitalleşme süreci elektronik devlet kavramı farklı 

bir bboyuta taşınmıştır. Dolayısıyla dijital dönüşüm süreçlerinde ilk olarak zihinsel dönüşüm 

devamında ise hem somut hem de soyut teknolojilerin kullanıldığı dijital dönüşüm 

sağlanmalıdır. Zihinsel dönüşüm aslında paradigma dönüşümüdür ve dijital dönüşümün 

gerçek başarı hikayesi yazabilmesi için gerekli şartlardan birisidir. Bu yeni süreç devletlerin 

dijitalleşmesi sürecini hızlandırmıştır. Bir siyasal aktör olarak devletler küresel kamuoyu 

oluşturmak için kendi web sayfalarını her kurum için ayrı ayrı açmıştır. Bu süreç elektronik 

sürecin devamı olarak süregelmiştir. Kamuoyu oluşturmada “demokrasi”, “özgürlük” 

kavramları ile birlikte özellikle Çin halk Cumhuriyeti’nin yaptı “doğanın korunması”, 

“hayvanların korunması” projeleri dikkat çekmektedir. Dijital devlet anlayışına geçiş ile 

birlikte yatay devlet yapılanması, şeffaflık, süreklilik, kolay ulaşılabilirlik, hızlılık gibi 

unsurlar geçerli olmaya başlamıştır. Devletin ulaşılamaz, katı ve bürokratik yüzü yerine 

gülümseyen, sıcak kucaklayıcı rolleri öne geçmiştir. 

Özellikle dijitalleşme süreci ile birlikte internet medyasında metin, ses, imaj ve fotoğraf 

entegrasyonu ile oluşan internet ağı küresel bağlamda insanların birbirleriyle iletişim 

kurmasını ve etkileşimini artırmıştır. Bu bağlamda internet ile birlikte kitle iletişimin gücünün 

yanında kişilerarası iletişimin gücü ve önemi artmaya başlamıştır. Bu değişim ve gelişim yeni 

nesil iletişim versiyonu olarak metaverse kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Yaşanan teknolojik gelişmeler devletlerin siyasal aktör olarak interaktif bir şekilde bu 

platformları kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde internet elektronik devlet ardından dijital 

devlet kavramlarıyla karşı karşıya kalan devletler son olarak sanal devlet ve Metaverse 

kavramına göre şekillenme sürecine girmiştir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Batı 

ideolojisi özgürlük, barış ve demokrasi üzerinden kamu diplomasisi ataklarını sürdürürken. 

Sanal devlet kavramı ile bu anlayış yerini sanal gerçekliklere bırakmıştır. Doğrudan 



demokrasi kavramı üzerinden kamu diplomasisine devam edilmektedir.  Lindblom’un(1959) 

kademeli ilerleme yöntemi olması ya da hızlı ve devrimsel bir değişim olması, hem “siyasal 

yetkenin yaklaşımı” na hem de “toplumsal algılamanın nasıl olacağı” na bağlıdır.19 

 
19 C. E., Lindblom,“TheScience of „Muddling Through‟”, Public Administration Review, 19: 79-88, 1959. 

 


