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ÖZET

Bu çalışmada, küreselleşme süreci ve Sanayi 4.0 açısından değişen 
devlet yapıları incelenmiştir. Bu inceleme,  küreselleşme süreci ve Sa-
nayi 4.0 olgusunun gelecekte Doğu Akdeniz’e etkileri bağlamında ele 
alınmıştır. Bu doğrultuda Doğu Akdeniz’e önem veren egemen küresel 
devletler olan ABD ile Rusya siyasal iletileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca 
aynı karşılaştırma, Doğu Akdeniz bölgesinde bölgesel güç olan Türki-
ye ve Suriye devletleri arasında da yapılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar 
küresel güç be bölgesel güç bağlamında değerlendirilmiştir. Son olarak 
bölgede küresel ve bölgesel güç olma bağlamında Sanayi 4.0 sürecinin 
önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Devlet, Kamu Diplomasisi, 
Doğu Akdeniz, Sanayi 4.0
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ABSTRACT

In this study, changing state structures in terms of globalization 
process and Industry 4.0 are examined. This study was discussed in the 
context of the globalization process and the effects of the Industry 4.0 
phenomenon on the Eastern Mediterranean in the future. In this direc-
tion, the political messages of the US and Russia, which are the domi-
nant global states that give importance to the Eastern Mediterranean, 
are compared.  Also in the same comparison, a regional power in the 
eastern Mediterranean between Turkey and Syria have been made in the 
state. The results were evaluated in terms of global power and regional 
power. Lastly, the importance of Industry 4.0 process in the context of 
being a global and regional power in the region was highlighted.

Keywords: Globalization, State, Public Diplomacy, Eastern Medi-
terranean, Industry 4.0

1. GIRIŞ

Bilindiği gibi, devlet kavramının tarihsel süreç içinde ortaya çı-
kışını sağlayan en önemli sıçrama, insanların topluluk olmaktan çıkıp 
toplum olma haline geçişidir. Bu bağlamda yerleşik hayata geçen insan-
ların yönetilme ihtiyacı, devletin devlet olarak örgütlenmesinde belir-
leyici olurken ‘işbölümü’ ve ‘güvenlik’ kavramlarının da ön plana çık-
masına neden olmuştur. Devlet örgütlenmesinin geçmişten bugüne en 
temel görevi iç ve dış güvenliği sağlamak olurken ayrıca ‘devlet’ kendi 
varlığını devam ettirebilmek adına formlar değiştirmiş ve kendine yeni 
roller türetmiştir. 

Bu bağlamda küreselleşme ve sanayi 4.0 sürecine bakıldığında, 
özellikle günümüzde hem akademik, hem de ekonomi ve siyaset alan-
larında devletin zorunlu değişiminin yolunun açıldığı görülmektedir. 
Bu nedenle devletler kendi varoluşunun önemi ve devamı nedeniyle 
yeni arayışlara girmiştir. Özellikle medya ve sosyal medyayı kullanarak 
kamu diplomasisi ve siyasal iletişim yapmaya başlamıştır. Artık devlet-
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ler, e-devlet uygulamalarıyla kendi varlığını sanal dünyada da pekiştir-
mektedir. Burada devletlerin amacı kendi egemenliklerini sürdürmek 
için uluslararası kamuoyu yaratmaktır.  

Bilindiği gibi günümüzde teknoloji hayatımızı hızla değiştirmek-
tedir. Bu hızlı değişim süreci Sanayi 4.0 dünyasının kapısını açmıştır. 
Sanayi 4.0, sadece üretim süreçlerini daha verimli kılmakla kalmayıp 
üreticiler, tedarikçiler ve tüketiciler arasındaki, hatta makinelerle insan-
lar arasındaki ilişki tarzını bile dönüştüreceği öne sürülmektedir. Bu 
değişim yine devletin zorunlu değişiminin sebebi olarak görülmektedir.

Buradan hareketle geçmişten günümüze Doğu Akdeniz’de yaşa-
nan her kriz ve istikrarsızlık süreçlerine hem küresel hem de bölgesel 
devletlerin egemenlik mücadelesi olarak bakılabilir. Günümüzde ise 
bu egemenlik mücadeleleri devam ederken, Sanayi 4.0 ile birlikte yeni 
dünyaya kendini uyarlamaya çalışan devlet yapıları dikkat çekmektedir. 
Bu yeni değişimler doğal olarak hem Ortadoğu hem de Akdeniz’de yeni 
enerji ve güvenlik yaklaşımlarının kapısını açacaktır. Özellikle Türkiye 
bölgesel bir güç olarak Sanayi 4.0 trendini yakalayabilirse bölgede gü-
cünü devam ettirebilecektir.

Bu nedenlerle bu çalışmada, değişen devlet kavramının yansı sıra 
bu değişimin devletlerarası ilişkilere getireceği yeni bakış açısı ve Doğu 
Akdeniz’in bugün ve gelecekteki önemine dikkat çekilecektir.

2. KÜRESELLEŞME SÜRECI 

Küreselleşme süreci, özellikle günümüzde hem akademik, hem 
de ekonomi ve siyaset çevrelerinde ulus devleti zayıflatması açısından 
en çok üzerinde tartışılan konular arasındadır. Bu bağlamda dünyanın 
büyük medeniyetleri arasında artan bağlantının tarihi olarak görülen 
küreselleşme, ulus devlet olgusu açısından da ciddi eleştirilere maruz 
kalmaktadır. Çünkü küreselleşme ile birlikte modern devletin temel 
dayanağı olan egemenlik kavramı bugün ülkeler arasındaki sosyal ve 
siyasal ilişkileri açıklamada yetersiz olmaktadır. Klasik anlamda ege-
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menlik, ülkenin iç ve dış ilişkilerindeki mutlak gücünü ifade etmek-
tedir. Bugünkü dünyada ise artık ulus-devlet, karar alma mekanizma-
sının yegâne aktörü olma noktasında gücünü büyük ölçüde yitirmiştir 
(Marko, 2006: 2). Bunun en temel nedeni olarak küreselleşme süreci 
gösterilmektedir.

Burada kavramla ilgili önemle üzerinde durulması gereken bir 
nokta, küreselleşmenin mekânsal uzaklıklara rağmen ortaya çıkan top-
lumsal ve kültürel farklılıkları ortadan kaldırması vurgusudur. Bu du-
rum ulus devlet anlayışının, ulusal kültür, ulusal sınırlar ve ulus toplu-
mu vurgularını zedelemektedir. Ayrıca küreselleşme süreci, ülkelerin, 
toplumların ve insanların benzeşen yaşam biçimlerine dönüşmesine ve 
ortak değer yargıları taşımalarına medya kültürü ve kamu diplomasi-
si aracılığıyla neden olmaktadır. Kavram ulusların yakınlaşmaları ve 
aralarındaki bağların güçlenmesinin dışında ulus devletlerin egemenlik 
haklarını aşındırmaktadır. Giddens’e göre (2000:153), “küreselleşme 
ulus devletleri uluslararası sistemde yeniden konumlandırmakta ve ulus 
devletlerin klasik düşman algısının da ötesinde yeni risk ve tehlikelerle 
yüz yüze kalmasına neden olmaktadır.”

Küreselleşme kavramına, ekonomi açısından bakıldığında, üreti-
min, sermaye akışının, emeğin ve tüketimin dünya ölçeğinde planlan-
dığı ve piyasa düzeninin yaratıldığı uluslar üstü kuruluşlar tarafından 
belirlenen bir sistem olarak şekillendiği görülmektedir. Burada bahsi 
geçen uluslar üstü kuruluşlar doğal olarak ulus devleti oluşturan unsur-
ların ortadan kalkması ve küreselleşen sermaye, teknoloji, emek gibi 
kavramların uyumunun sağlanmasına önem vermektedir. 

Ayrıca süreç günümüzde çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Ulus-
lar üstü şirketler, uluslararası yatırımlar, bölgesel ve küresel ekonomi-
ler, küresel finans, küresel para, yeni yönetim anlayışı, küresel sivil 
toplum örgütleri ve küresel şirketler küreselleşme sürecinin işleyişini 
göstermektedir. Günümüzde küreselleşme modernleşme ve uygarlaşma 
kavramları ile birlikte de kullanılmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri-
nin ortaya çıkması, her şeyin metalaştırılarak üretilip-satılması, özel-
likle medya aracılığıyla tüketimin pompalanması,  paranın, emeğin ve 
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sermayenin serbest dolaşımının yolunu açan bir ekonomik yaklaşım 
olarak görülmektedir. Temel olarak ekonomi, politika, sanat ve yaşam 
standartları gibi konularda sınırları kaldırmayı hedefleyen ve benzer 
özelliklere sahip (homojen) insan toplulukları yaratmayı amaçlayan bir 
görüştür (Tomlinson, 2003: 270). 

Bu bağlamda küreselleşme dünya üzerindeki iletişim ve ulaşım 
sisteminin ulaştığı her yeri ekonomik, politik, toplumsal işbirliği çerçe-
vesinde tek bir çatıda toplayıp ortak bir ideolojik bakış açısı yaratmayı 
hedeflemektedir. Küreselleşme ile birlikte devlet-toplum-birey ilişkisi 
yeniden şekillenmektedir. Ulus devlet uluslar üstü kuruluşlar karşısında 
güç kaybetmektedir. Bunun nedeni olarak siyasal küreselleşme süre-
ci gösterilmektedir. Siyasal küreselleşme sistemin bütününü değil ama 
sistem içinde kalan bütün öğeler için kullanılmaktadır. Bu bağlamda si-
yasal küreselleşme, dünya üzerinde bütün düzeylerde; bölgesel, ulusal 
ve ulus altı olarak işlemektedir.

1980’lerden sonra küreselleşmenin ivme kazanması beraberinde 
devletlerarası siyasal ilişkilerin de değişmesinde önemli rol oynamıştır. 
Devletlerarası ilişkilerde karşılıklı bağımlılık gelişmeye başlamıştır. Bu 
durum dünya siyasetini de değiştirip dönüştürmektedir. Artık dünya tek 
bir bütün halinde hareket eden bir yönelime evrilmeye başlamıştır. Kü-
resel siyaset hem devletleri hem de ulusal hükümetleri dünya sisteminin 
bir parçası haline getirmektedir. Bu bağlamda küresel siyaset kavramı 
küresel düzeyde yürütülen politikaları anlatmaktadır. Bu nedenle ulus-
lar üstü siyasal örgütler; AB, BM, IMF, NATO gibi küresel politikala-
rın belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu örgütler, ulus devletin 
özellikle güvenlik anlayışını aşındırmıştır. Ulus devletler uluslar üstü 
kuruluşlar karşısında kendisine yeni roller aramaya başlamıştır. Devle-
tin egemenlik, sosyal devlet, refah devleti gibi temel kavramları yerini 
‘kamu diplomasisi’, ‘demokrasi’ ve ‘yönetişim’ kavramlarına terk et-
mektedir. 

2.1. Devlet ve Ulus Devletin Kaçınılmaz Değişimi

Devlet ve ulus devletin en önemli unsuru olan egemenlik kavra-
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mının değişimi ve dönüşümü özellikle küreselleşme olgusunun yük-
selişe geçtiği, 1970’li yıllardan sonra kitle iletişim teknolojilerinin de 
etkisiyle hızlı olmuştur. Bu dönemde ulus devlet ve egemenlik olguları 
hem içerik hem de biçim olarak dönüşüme uğramaya başlamıştır. Çün-
kü küreselleşme sürecinin yarattığı, ‘medya kültürü’ nün yaygınlaşması 
dünyayı küçük bir köy haline getirmiştir. Aynı zamanda benzeşen top-
lumsallaşma süreçleri yaratmaya başlamıştır.

Bu bağlamda egemenliğin ve bununla bağlantılı olarak demokra-
sinin küreselleşmeden nasıl etkilendiği üzerinde durulmakta, ulus-dev-
letin yeni şartlardaki rolünün ne olacağı gündemi belirlemektedir. Bu-
gün, ulus-devlet biçiminin temel unsurları olan; milli egemenlik ve 
milli kimlik yapılanmasına damga vuran bütüncül mantık tartışılmakta, 
ulus-devlet modeli işlevsel açıdan yetersizlikle eleştirilmektedir (Jame-
son, 2000: 39). 

Bu eleştiri ortamını yaratan küreselleşme süreci kapsamında anla-
tılan bu gelişmeler, Sanayi 4.0’ a giden yolun bir başlangıcıdır. Tekno-
lojinin belirleyiciliği ışığında sosyo-ekonomik değişiklikler, ülkelerin 
milli sınırlarının aşınması, ulus-devletin kendi vatandaşları için yarattı-
ğı ortak yaşam geleceğinin azalması, devletlerarası bağımlılığın artma-
sı gibi değişime zorlayıcı konular ağır basmaktadır. Bu konuların hepsi 
tüm dünyayı etkilemekte ve yankıları da yine dünya çapında gerçekleş-
mektedir. Küreselleşme süreci dünyada var olan tüm kültürler, toplum-
lar ve organizasyonlar üzerinde köklü değişimlere yol açmaktadır.  

Küreselleşme sürecinde ulus devletlerin ellerinde kendi güçleri 
açısından en önemli faktör olan ulusal ekonomi parametresi çok büyük 
darbe almıştır. Ayrıca ulus devletin bir diğer önemli faktörü olan ülke 
bütünlüğü açısından toprak sınırları da küreselleşme süreciyle birlik-
te önemini yitirmiştir. Bunlara ek olarak, kültür ve dil öğelerinin de 
medya kültürü ile birlikte uğradığı dejenerasyona dikkat çekmek ge-
rekmektedir.  Ulus devletlerin, en önemli güçleri olan bu unsurlar, dün-
yanın küresel bir pazar olması doğrultusunda, ulus-ötesi kuruluşların 
eline geçmiştir. Bu nedenle ulus devlet küreselleşme sürecinde kendi 
meşruiyetini sağlayan ekonomik, siyasi ve kültürel unsurları kaybetme 
sürecine girmiştir. 
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Behr, bu sorunları ‘küreselleşmenin paradoksu’ olarak adlandır-
makta ve ülke kavramının çözülmesi ve devlet kavramının dönüşmesi 
olarak görmektedir. Behr’ e göre, küreselleşme sürecinde ulus-aşırılaş-
ma her şeyden önce ülke kavramının sosyal-politik fonksiyonunu de-
ğiştirerek ülke olmanın en önemli noktası sınır olgusunu zayıflatmıştır. 
(Behr, 2008: 360).

Küreselleşme süreci özellikle ulus-devletin, egemenlik kavramının 
unsurları olan ‘mutlak’, ‘tek’, ‘bölünmez’ gibi siyasal iletiler içeren ni-
teliklerine zarar vermiştir. Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan, uluslar 
üstü örgütler, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası 
hukuk gibi kavramlar bu zarar vermede önayak olmuşlardır. 

2.2. Sanayi 4.0 ve Kendini Arayan Devlet

Değişen devletler kavramına küreselleşme sürecinin yanı sıra Sa-
nayi 4.0 bağlamında da bakıldığında, Sanayi 4.0’ın sanayi ile ilişkisinin 
üretim bağlamında kurulan bir ilişki olduğu görülmektedir (Gilchrist,  
2016;7). 

Bilindiği gibi sanayi dönemi öncesinde ilkel aletler kullanılarak 
üretim yapılmaktadır. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan sanayi 
toplumu makinelerle birlikte üretim yapan insanların dönemidir. Bu 
dönem Sanayi 1.0 olarak adlandırılmaktadır. Kısaca buharlı makinler 
ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Sanayi 2.0 dönemi-
nin karakteristiği ise elektrikli makinelerin, elektrik enerjisini mekanik 
enerjiye dönüştürmesiyle olmaktadır. Sanayi 3.0, makinelerce gerçek-
leştirilen bir başka türden nitel fonksiyonel dönüşüme tanıklık edilen 
dönemdir. Bu, bilgisayar dediğimiz makinelerce, verinin bilgiye; bir 
başka ifadeyle, işlenmemiş bilginin kullanılabilir bilgiye dönüştürüle-
bildiği dönemdir 

Makinelerin sanayi devrimlerine yol açarak ekonomik ve sosyal 
hayatı ne kadar değiştirdiğini göz önüne alırsak devletlerinde her dö-
nemde zorunlu olarak değiştiği görülmektedir. Bu değişim süreci her 
zaman büyük bir dirençle karşılaşmıştır. Fakat alt yapının değişimi her 
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direnci kırmaktadır. Bu bağlamda devletlerde yeni sürece göre kendini 
şekillendirmektedir. Makine üreten makinelerin üretim sürecine girme-
siyle birlikte köklü bir ekonomik dönüşümün kaçınılmaz olduğu düşü-
nülebilir. 

Sanayi döneminde üretim, nitelikten çok niceliğe odaklı oldu. Be-
lirli bir ürünü en kısa sürede en az maliyetle en fazla miktarda üretmek, 
üretimin temel güdüsüydü. İnsan gücünün doğal sınırları, insan emeği-
ne bağımlı sanayi üretiminin de doğal sınırları oldu. Otonom çalışabi-
len akıllı makineler bu tür sınırlara tabi olmayacaklar. Üretim, hız ve 
miktar açısından ihtiyaçları fazlasıyla karşılayıp aşacak gibi görünüyor. 
Bu, artık ne kadar değil ne üretiyoruz sorusuna, niceliğe değil niteliğe 
odaklanmamızı gerektirecektir.

Üretimin nitel çeşitliliğinin önemli bir boyutu, kitlesel üretimin ye-
rini kişiye özel üretimin almasıyla ortaya çıkacaktır. Tek tek bireylere 
ait özel bilgilere erişilebilmesi, büyük veriyi işleyebilen yapay öğreni-
cilerin üretim süreçlerine dâhil olması, akıllı üretim tarzının çok geniş 
bir yelpazede üretime izin vermesi, bu tarz üretimin alt yapısını oluş-
turacaktır. Bu alt yapının değişimi zorunlu olarak üst yapıyı etkileye-
cektir. Bu etkileme süreci doğal olarak geleceğin yeni devlet yapısının 
oluşumunu belirleyecektir.

3. DEĞIŞEN DEVLETLER BAĞLAMINDA DOĞU   
 AKDENIZ’IN ÖNEMI 

Küreselleşme süreci ve Sanayi 4.0 olgusu, devletlerin yapısının 
değişimini zorunlu kıldığı için, dünya haritasında da bazı değişimlerin 
yaşanmasına tekrar bir düzenlemeye geçilmesine neden olmaktadır.

 Bu nedenle özellikle Ortadoğu bölgesinin Batılı güçler tarafından 
tekrar dizaynı süreci; Körfez Savaşları, Arap Baharı Süreçleri, Libya, 
Mısır ve Suriye gibi devletlerde yaşanan savaş ve krizler bölgenin ve 
Doğu Akdeniz’in önemini tekrar göstermektedir. 
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Bilindiği gibi Akdeniz’in doğusunda özellikle, 1990’lardan sonra 
yaşanan değişimler bölgenin uluslararası güç dengeleri açısından öne-
mine dikkat çekmektedir. Doğu Akdeniz, geçmişten bugüne gerek ulus-
lararası ticaretin ana yollarından biri olması gerekse sahip olduğu enerji 
kaynakları ile ilgi çekmektedir. 

Bu bağlamda geçmişten bugüne uluslararası egemen güç olan dev-
letler için bölgenin önemi bilinmektedir. Özellikle Soğuk Savaş döne-
minde ve sonrasında da bölgede istikrarsızlık güçlü devletlerin işine 
gelmektedir. Doğu Akdeniz’de askeri gücü olan devletlere bakıldığında 
sırasıyla, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa olduğu görülmektedir. Bu ül-
keler küresel olarak güçlü ve egemen devletlerdir. Bunların yanına Çin 
ve Almanya’yı da eklemek gereklidir. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa, 
Doğu Akdeniz’de donanma bulundurmaktadır. Sanayi 4.0’a öncülük 
eden Çin ve Almanya’ da küresel bir güç olarak bölgede söz sahibi ol-
maya çalışmaktadır.   Bu nedenle bölgede yaşanan ve zaman zaman 
artan istikrarsızlık ve belirsizlik Akdeniz’in doğusunun jeopolitik ve 
doğal kaynaklar açısından öneminin gelecekte de devam edeceğinin 
sinyallerini vermektedir. 

Bilindiği gibi Doğu Akdeniz özellikle 2000’li yıllardan sonra pet-
rol ve doğalgaz konusunda oldukça sık adı duyulan bir bölge olmuştur. 
Bir yanda doğalgaz keşifleri ile bunlara paralel olarak gelişen yoğun 
ruhsatlandırma faaliyetleri, diğer yanda LNG (Sıvılaştırılmış Doğal 
Gaz) ve boru hattı projeleri bölge ülkelerini günümüzde yoğun bir şe-
kilde meşgul etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte Doğu Akdeniz’in kı-
yıdaş ülkeler arasında paylaşımı sorununun yeniden gündeme gelmiş 
olması, ilişkileri karmaşıklaştırarak bölgedeki tansiyonu artırmaktadır. 
(Arıboğan, Bilgin, 2009;131-88).

Irak ile başlayıp, Libya ve Suriye ile devam eden savaşlar bölge-
deki istikrarsızlığın ve belirsizliğin devamı niteliğindedir.  Bu süreçte 
ABD (PYD ve YPG)’yi desteklerken, Rusya Ortadoğu ve Akdeniz’deki 
gücünü kaybetmemek için Esad rejimine destek vermektedir. Doğu Ak-
deniz, Avrupa için Rusya’ya olan doğal gaz bağımlılığının çıkış noktası 
iken Çin içinde Batı’ya açılan kapıdır. Bu nedenle Doğu Akdeniz kü-
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resel rekabetin oynandığı bir alandır. Küresel devletlerin yanı sıra Tür-
kiye, İran, Suriye, İsrail ve Mısır gibi bölgesel güçlerde sahnede yerini 
almaktadır. Filistin sorunu da bölgenin kanayan yarası olarak devam et-
mektedir. Bu yaşanan savaşta güçlü olarak gelecekte de yer alabilmenin 
yolu Sanayi 4.0’ı yakalayabilmekten geçmektedir. Türkiye bu konuda 
yeni yeni adımlar atmaya başlamıştır.

4.  SIYASAL ILETIŞIM BAĞLAMINDA DOĞU   
 AKDENIZE BAKMAK

Küreselleşme süreci ve değişen devlet kavramına siyasal iletişim 
açısından bakıldığında değişmeyen şeylerin; egemenlik kurmak, yönet-
mek ve iktidar olmak olduğu görülmektedir. Bu bağlamda devletlera-
rası ilişkilerde lider ve yönlendirici olmak isteyen bir devletin kurduğu 
kamu diplomasisi ve bunun dili olan siyasal iletişimin bu amacına ulaş-
ması aşağıda yer alan klasik unsurlara bağlıdır;

•	 Sağlam bir ekonomi, 

•	 Sağlam siyasal kurumlar,

•	 Oturmuş toplumsal yapı ilişkileri, 

•	 Derin tarihsel süreç 

•	 Tam donanımlı bir ordu 

Bir devletin gücünü belirleyen bu faktörler başka devletler ile 
olan ilişkilerin de siyasal iletişimin etkili ve ikna edici olması açısın-
dan önem taşımaktadır. Fakat bunlar hala önemini korusa bile artık çok 
daha önemli bir kavramla karşı karşıyayız. Bu kavram bilindiği gibi 
Sanayi 4.0. 

Günümüzde eski diplomasi uygulamalarının yanı sıra küreselleş-
me süreci ile birlikte gelişen medya teknolojisi, devletler için kamu 
diplomasisi ve siyasal iletişim uygulamalarının önem kazanmasına yol 
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açmıştır. Çünkü küreselleşme sürecinde gelişen medya teknolojisi dev-
letlerin sadece hükümetleri değil yabancı kamuoylarını da belirleyen 
kamu diplomasisi politikaları üretmelerine neden olmaktadır. Bu poli-
tikaların hepsi siyasal iletişim içermektedir. Bu bağlamda bilgi toplu-
munda yaşamanın bir gereği olarak iletişim, kültür ve bilgi devletlera-
rası ilişkilerde anahtar kavramlar olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Bugün devletler uluslararası sistemde kendilerine iyi bir imaj ya-
ratma çabası içinde aktif olarak kamu diplomasisi çalışmaları yapmak-
tadırlar. Bu kamu diplomasisi çalışmalarının en önemli aracı medyadır. 
Medya aracılığıyla oluşturulan siyasal medya kültürü üretilerek siyasal 
iletişim kurulmaktadır.  Burada tek ve en önemli hedef ulusal çıkarlar 
bağlamında farklı, geri kalmış toplumlar ve kültürler devletler üzerinde 
egemenlik kurmaktır. 

Bilindiği gibi kamu diplomasisi bir devletin ya da hükümetin baş-
ka bir devlet ve o devletin halkını siyasal iletişim aracılığıyla empati 
ve sempati yaratarak kendi avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye 
çalışmasıdır. Hans Tuch’ın tanımıyla “kamu diplomasisi, kendi ulusu-
nun düşüncelerini ve ideallerini, kendi kurumlarını ve kültürünü aynı 
zamanda ulusal hedeflerini ve güncel politikalarını yabancı halklara an-
latma amacı taşıyan bir hükümetin iletişim sürecidir.” (Tuch, 1990;3).

Görüldüğü gibi kamu diplomasisi bağlamında siyasal iletişimin 
amacı dünya üzerinde güçlü devletlerin egemenlik kurmak istediği ülke 
ve ona yakın ülkeler üzerinde kamuoyu oluşturma çabasıdır. Burada 
kitle iletişim araçları kullanılarak belirli ya da belirsiz bilgi kaynakla-
rından siyasal iletiler gönderilmektedir. Bu iletiler ağırlıklı olarak ‘öz-
gürlük’ ve ‘demokrasi’ kavramları çerçevesinde dönmektedir.

Aşağıda yer alan tablolar küresel devletler ile bölgesel devletlerin 
Doğu Akdeniz ile ilgili kamu diplomasisi yaklaşımlarını göstermekte-
dir. 
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5. KÜRESEL VE BÖLGESEL DEVLETLERIN, DOĞU  
 AKDENIZ ILE ILGILI KAMU DIPLOMASISI   
 BAĞLAMINDA SIYASAL ILETIŞIM SÖYLEMLERI

Aşağıda yer alan tablolarda küresel devletler olarak ABD ve Rus-
ya’nın bölge ile ilgili Kamu diplomasisi çalışmaları ve bu çalışmalar-
da kullandığı siyasal iletişim söylemlerinin karşılaştırması yapılmıştır. 
İkinci aynı karşılaştırma bölgede, bölgesel bir güç olarak geçmişten bu-
güne varlığını sürdüren Türkiye – Suriye kamu diplomasisi ve siyasal 
iletişim söylemleri ile yapılmıştır.

Tablo 1: ABD ve Rusya Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Siyasal İleti-
şim Söylemleri

ABD SIYASAL SÖYLEMLERI RUSYA SIYASAL SÖYLEMLERI

The Wall Street Journal “Obama di-
rendi”, “kırmızı çizgiyi çekti” haber-
lerde ‘Barış’. (1)

http://www.wsj.com/articles/oba-
mas-mideast-mission-get-saudis-i-
ran-to-make-nice-(Erişim:22.04.2019.

Bu yılın başlarında, Rusya’nın işgal ettiği 
Kırım’ı ziyareti sırasında, Rusya Savunma 
Bakanı Sergey Shoigu, “Akdeniz bölgesi, 
Rusya’nın ulusal çıkarlarının önündeki 
tüm tehlikelerin çekirdeğini oluşturdu” 
dedi.
https://www.aljazeera.com/indepth/opini-
on/2016/05/russia-emerging-naval-presen-
ce-mediterranean-160526074150359.html

ABD, “haydut devlet” ve “şer ekse-
ni” Condoleezza Rice, “Diktatörlü-
ğün Ileri Karakolu”. 

https://www.dw.com/tr/abd-hay-
dut-devletler-listesini-g%C3%B6z-
denge%C3%A7iriyor/a-3442792, 
E.T.27.03.2019.

Rus Donanması Amiral Vladimir Masorin 
“Filonun operasyon bölgesi, Karadeniz ve 
Akdeniz’in Atlantik Okyanusu. Avrupa, 
Asya ve Afrika’nın kavşağındadır ve burada 
Rus Donanmasının kalıcı varlığını yeniden 
tesis etmeliyiz. Moskova’nın ana stratejik 
hedefleri,  bölgesel yeşil su seviyesinden kü-
resel mavi su seviyesine yükseltmektir.
https://tr.sputniknews.com/tags/organizati-
on_Rusya_Deniz_Kuvvetleri/

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/russia-emerging-naval-presence-mediterranean-160526074150359.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/russia-emerging-naval-presence-mediterranean-160526074150359.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/05/russia-emerging-naval-presence-mediterranean-160526074150359.html
https://www.dw.com/tr/abd-haydut-devletler-listesini-g%C3%B6zdenge%C3%A7iriyor/a-3442792
https://www.dw.com/tr/abd-haydut-devletler-listesini-g%C3%B6zdenge%C3%A7iriyor/a-3442792
https://www.dw.com/tr/abd-haydut-devletler-listesini-g%C3%B6zdenge%C3%A7iriyor/a-3442792
https://tr.sputniknews.com/tags/organization_Rusya_Deniz_Kuvvetleri/
https://tr.sputniknews.com/tags/organization_Rusya_Deniz_Kuvvetleri/
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Pompeo’nun “İyi Bir Güç”: Ameri-
ka’nın Orta Doğu’daki Güçlendirilmiş 
Rolü” başlıklı konuşması, ABD’nin, 
bölgedeki tarihsel gerçekliğin büyük 
ölçüde tarihsel gerçekliğe aykırı oldu-
ğu konusunda pembe bir tablo çizdi. 
İran kötü, Obama yönetimi kötüydü 
ve Trump’ın Amerika’sı harika.

h t t p s : / / w w w . v o x . c o m / w o r -
ld/2019/1/10/18176811/pompeo-cai-
ro-speech-trump-iran-middle-east-sy-
ria-trump.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov 
medyaya Perşembe günü yaptığı açıklama-
da,” ABD, Doğu Akdeniz’de gerginliği gide-
rek artıyor “dedi.

h t t p : / / t a s s . c o m / p o l i t i c s / 1 0 3 4 8 3 2 , 
E.T.01.04.2019.

ABD, İsrail, Mısır ve Ürdün gibi bir 
zamanlar düşman olan ülkelerin eko-
nomilerini uyumlaştırmak için yıllarca 
süren çalışmalarını takip ediyor.
h t t p s : / / w w w. w s j . c o m / a r t i c l e s /
medi ter ranean-gas-bounty-sud-
denly-seems-within-big-oils-rea-
ch-1520967292.  E.T. 03.04.2019.

Rusya Dışişleri Bakanı, “Yunanistan’ı Avru-
pa’da, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde ve 
Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasın-
da önemli bir ortak olarak görüyoruz.”
http://tass.com/politics/1034832, 
E.T. 01.04.2019.

Yukarıdaki tabloda yer alan ABD ve Rusya devletinin Ortadoğu 
ve Doğu Akdeniz ile ilgili Obama dönemi siyasal söylemlerine ba-
kıldığında “The Wall Street Journal’de yer alan  “Obama direndi”, 
“kırmızı çizgiyi çekti”  cümlelerinin sonucunda ‘Barış’ sözcüğünün 
kullanılması ABD’nin bölgede biz ne dersek o olur imajı yaratmasının 
göstergesidir. 

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Iyi Bir Güç” man-
şetli, Amerika’nın Orta Doğu’daki Güçlendirilmiş Rolü” başlıklı 
konuşmasında, ABD’nin, bölgedeki tarihsel gerçekliği ile ilgili pembe 
bir tablo çizmiştir. İran kötü, Obama yönetimi kötüydü ve Trump’ın 
Amerika’sı harika mesajları iletilmiştir. ABD, İsrail, Mısır ve Ürdün 
gibi bir zamanlar düşman olan ülkelerin ekonomilerini uyumlaştırmak 
için yıllarca süren çalışmalarını takip ediyor. Mesajı ise ABD’nin hala 
bölgede etkili olduğunu göstermektedir.

https://www.vox.com/world/2019/1/10/18176811/pompeo-cairo-speech-trump-iran-middle-east-syria-trump
https://www.vox.com/world/2019/1/10/18176811/pompeo-cairo-speech-trump-iran-middle-east-syria-trump
https://www.vox.com/world/2019/1/10/18176811/pompeo-cairo-speech-trump-iran-middle-east-syria-trump
https://www.vox.com/world/2019/1/10/18176811/pompeo-cairo-speech-trump-iran-middle-east-syria-trump
http://tass.com/politics/1034832
https://www.wsj.com/articles/mediterranean-gas-bounty-suddenly-seems-within-big-oils-reach-1520967292
https://www.wsj.com/articles/mediterranean-gas-bounty-suddenly-seems-within-big-oils-reach-1520967292
https://www.wsj.com/articles/mediterranean-gas-bounty-suddenly-seems-within-big-oils-reach-1520967292
https://www.wsj.com/articles/mediterranean-gas-bounty-suddenly-seems-within-big-oils-reach-1520967292
http://tass.com/politics/1034832
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Bu bağlamda, Rusya’nın işgal ettiği Kırım’ı ziyareti sırasında, 
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu’nun Akdeniz mesajı dikkat çe-
kicidir. “Akdeniz bölgesi, Rusya’nın ulusal çıkarlarının önündeki 
tüm tehlikelerin çekirdeğini oluşturuyor” demiştir. 

Ayrıca, Rus Donanması Amiral Vladimir Masorin “Filonun ope-
rasyon bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz’in Atlantik Okyanusu. Avrupa, 
Asya ve Afrika’nın kavşağındadır ve burada Rus Donanmasının kalıcı 
varlığını yeniden tesis etmeliyiz. Moskova’nın ana stratejik hedef-
leri,  bölgesel yeşil su seviyesinden küresel mavi su seviyesine yük-
seltmektir (Barrie, 2015; Kofman, 2015).

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Dmitry Peskov medyaya Perşembe 
günü yaptığı açıklamada,” ABD, Doğu Akdeniz’de gerginliği giderek 
artıyor “diyerek suçlamada bulunmuştur.

Rusya dışişleri bakanı, “Yunanistan’ı Avrupa’da, özellikle Doğu 
Akdeniz bölgesinde ve Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasında 
önemli bir ortak olarak görüyoruz.” Diyerek, Türkiye’ye önemli bir 
mesaj göndermektedir. 

Hem ABD’nin, hem de Rusya’nın bölgeye yönelik önemli stratejik 
hedefler bulunmaktadır. Bu hedefler aşağıda yer almaktadır.

•	 Enerji kaynaklarına sahip olarak kaynakların denetimini sağ-
lamak.

•	 Bölgeyi kendi istedikleri ve hedefleri doğrultusunda dizayn et-
mek.

•	 Gelecekte bölgede güç sahibi olmaktır.
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Tablo 2: Türkiye ve Suriye Devletleri Doğu Akdeniz Siyasal İle-
tişim Söylemleri

TÜRKIYE SIYASAL SÖYLEMLERI SURIYE SIYASAL SÖYLEMLERI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Biz, Rumlar ve kimi CHP milletvekil-
leri istemiyor diye Doğu Akdeniz’deki 
petrol arama faaliyetlerimizi durdur-
mayacağız, yolumuza devam edeceğiz. 
Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemi-
zin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin 
enerji kaynakları üzerindeki haklarını 
savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalış-
malarımızı sonuna kadar devam ettirerek 
inşallah milletimize müjdeli haberleri de 
vereceğiz” dedi
www.ntv.com.tr. E.T. 03.04.2019.

The Wall Street Journal gazetesinin, 31 
Ocak 2011 tarihinde Beşar Esed ile yap-
tığı; Tunus, Mısır ve “Ortadoğu da Yeni 
Dönem” spotu ile ilgili röportajda, Beşar 
Esed protesto gösterilerinin “yeni bir 
çağa öncülük ettiğini’’ ve Arap yönetici-
lerin halkın siyasi ve ekonomik isteklerini 
yerine getirmek için daha fazlasını yap-
ması gerekeceğini ifade etmiştir. (Inter-
view With Syrian President Bashar al-As-
sad, Wall Street Journal.wsj.com/article/
SB100014240527487038332045761147
12441122894.html, (Erişim: 21.04.2019).

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de dü-
zenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Arjantin’deki G20 zirvesindeki temas-
larının ardından açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan Doğu Akdeniz’de KKTC’nin 
haklarının emrivakilerle gaspedilmesine 
ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin gü-
venliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya 
izin verilmeyeceğinin altını çizdi.https://
www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/bas-
kan-erdogandan-dogu-akdeniz-ve-mun-
bic-konusunda-kararli-aciklama. E.T. 
03.04.2019.

 Esad’a göre “eski sömürgeciler şimdi 
yeniden Suriye’yi sömürgeleştirme-
ye çalışmaktadır”. Bu konuşmayı Şam 
Üniversitesi öğrencilerine yapan Esad, 
“dış güçler”, “eski sömürgeciler”, “sö-
mürgeleştirme” kavramlarını kullanarak 
gençler üzerinde milli duygular ve birlik-
telik oluşturma bağlamında siyasal ileti-
şim iletileri göndermiştir. 

Presidentsassad. January 2012. http://
www.presidentassad.net/SPEECHES/Al- 
_Assad_Speeches,2012/Bashar_Al_As-
sad_Damascus_University_Speech_Ja-
nuary_2012.htm (Erişim:24.04.2019).

https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
http://www.ntv.com.tr
https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/baskan-erdogandan-dogu-akdeniz-ve-munbic-konusunda-kararli-aciklama
https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/baskan-erdogandan-dogu-akdeniz-ve-munbic-konusunda-kararli-aciklama
https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/baskan-erdogandan-dogu-akdeniz-ve-munbic-konusunda-kararli-aciklama
https://www.ahaber.com.tr/webtv/gundem/baskan-erdogandan-dogu-akdeniz-ve-munbic-konusunda-kararli-aciklama
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TCG Burgazada’nın Deniz Kuvvetleri’ne 
teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “Doğu Akdeniz’deki doğal kay-
nakların adeta gasp edilmesine yönelik 
girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” 
dedi. 
Kaynak Yeniçağ: Erdoğan’dan Doğu Ak-
deniz açıklaması 
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/
erdogandan-dogu-akdeniz-aciklama-
si-211281h.htm, E.T. 03.04.2019.

Suriye Cumhurbaşkanı “terörle müca-
dele”ye devam ettiklerini vurgulayarak, 
“Tadmur’u (Palmira) ve daha öncesinde 
de birçok alanı kurtardığımız gibi, Suri-
ye’nin her karışını tekrar ele geçireceğiz. 
Tek seçeneğimiz zaferdir, yoksa Suriye 
kalmaz” dedi.

https://www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2016/06/160607_esad_erdogan_ha-
lep, E.T.03.04.2019.

E r d o ğ a n ’ d a n  D o ğ u  A k d e n i z 
m e s a j ı :  ‘ H a y d u t l a r a  m e y d a n ı 
b ı r a k m a y a c a ğ ı z ’

Kıbrıs’ın, Akdeniz açıklarında petrol ve 
doğazgaz aramaya başlaması ve bu konu-
da İsrail ve ABD’li petrol-doğalgaz devi 
firmalarla ortak hareket etmesi bölgede 
krize yol açtı.
Türkiye de bir süredir mesajlar gönderir-
ken harekete geçerek bölgeye hidrokar-
bon rezervi sondajı için gemi gönderdi.
https://ahvalnews.com/tr/dogu-akdeniz/
erdogandan-dogu-akdeniz-mesaji-hay-
dutlara-meydani-birakmayacagiz, E.T. 
03.04.2019.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Doğu 
Guta’da muhaliflerle savaşan ordusunu 
ziyaret etti. Esad’ın ziyaretinden fotoğraf-
lar Suriye Devlet Başkanlığı’nın Facebo-
ok ve Twitter hesaplarından paylaşıldı.
Fotoğrafın ne zaman ve tam olarak nerede 
çekildiği belirtilmedi.
Suriye ordusunun bu sabah yaptığı açıkla-
maya göre bölgenin yüzde 80’i hükümet 
güçlerinin kontrolüne geçti.
https://www.bbc.com/turkce/haber-
ler-dunya-43447863,E.T.03.04.2019.

İkinci tabloda öncelikle Türkiye’nin bölgesel güç olarak Doğu Ak-
deniz siyasal iletilerine bakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem 
iç siyasal iletişim hem de dış siyasal iletişim yaptığı dikkat çekmek-
tedir.  “Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri”  istemiyor diye Doğu 
Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız, yolumu-
za devam edeceğiz. Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey 

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-dogu-akdeniz-aciklamasi-211281h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-dogu-akdeniz-aciklamasi-211281h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-dogu-akdeniz-aciklamasi-211281h.htm
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Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savun-
maktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettire-
rek inşallah milletimize müjdeli haberleri de vereceğiz” 

Aynı zamanda Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de düzenlenen 
G20 liderler zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de 
KKTC’nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine ve Suriye’nin 
kuzeyinde Türkiye’nin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya 
izin verilmeyecektir”. Siyasal söyleminde bulunarak G20 zirvesine 
katılan ülkelere mesaj göndermiştir. 

“Deniz Kuvvetleri, teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların adeta gasp edil-
mesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz” diyerek iç 
siyasal iletişim yapmıştır.

The Wall Street Journal gazetesi, 31 Ocak 2011 tarihinde; Tunus, 
Mısır ve “Ortadoğu da Yeni Dönem” spotu ile ilgili röportaj, siyasal 
iletişim açısından çok önemli iletiler taşımaktadır. Beşar Esed bu röpor-
tajda protesto gösterilerinin “yeni bir çağa öncülük ettiğini’’ ve Arap 
yöneticilerin halkın siyasi ve ekonomik isteklerini yerine getirmek için 
daha fazlasını yapması gerekeceğini ifade etmiştir. 

Esad’ın Şam Üniversitesi öğrencilerine söylediği “eski sömürge-
ciler şimdi yeniden Suriye’yi sömürgeleştirmeye çalışmaktadır”, 
“dış güçler”, “eski sömürgeciler”, “sömürgeleştirme” kavramlarını 
kullanarak gençler üzerinde milli duygular ve birliktelik oluşturma bağ-
lamında iç siyasal iletişim iletileri göndermiştir.

Sonrasında bir başka konuşmada “terörle mücadele” ye devam 
ettiklerini vurgulayarak, “Tadmur’u (Palmira) ve daha öncesinde de 
birçok alanı kurtardığımız gibi, Suriye’nin her karışını tekrar ele ge-
çireceğiz. Tek seçeneğimiz zaferdir, yoksa Suriye kalmaz” demiştir. 
Bu bağlamda da hem bölgesel güç hem de iç siyasal iletişim mesajları 
verilmiştir.
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SONUÇ

Sonuç olarak bakıldığında özellikle Doğu Akdeniz bölgesinin öne-
mi gelecekte de devam edecektir. Gerek Körfez Savaşları, gerekse Arap 
Baharı sonrasında ortaya çıkan sivil toplum hareketleri bölgede belir-
sizliğin ve istikrarsızlığın devamına hizmet etmektedirler. Bölgede yer 
alan pek çok devlette yaşanan otorite boşluğundan dolayı türeyen terör 
örgütleri bu belirsizlik ve istikrarsızlığın devamına hizmet etmektedir. 
Bu bağlamda bu belirsizlik ve istikrarsızlıktan yararlanan doğal gazın 
çıkarılması ve pazarlara taşınması için harekete geçen çok uluslu şirket-
ler ve devletler işlerine devam etmektedir. 

Küresel egemen devletler ve şirketler ile bölgenin kaotik yapısın-
dan dolayı siyasal aktörlerin çeşitliliği oldukça fazladır. Bu siyasal ak-
törler eğer bölgede yer alıyorsa öncelikle güvenlikte olma ihtiyacı ve 
bölgedeki tarihsel bağları nedeniyle doğal kaynaklara ve kendini koru-
ma hakkına sahiptir. Bölgenin uzağında yer alan küresel egemen dev-
letler ise özellikle enerji kaynaklarına sahip olma emelleriyle bölgeye 
ilgi göstermektedir. 

Bilindiği gibi özellikle sanayi devrimi ve sonrasında enerji çok 
önemli hale gelmiştir. Günümüze doğru gelindikçe karmaşık bir siste-
me dönüşmüştür. Küreselleşme süreci ile birlikte devletlerarası bağlantı 
ve bağımlılığın artması enerji sektöründe yaşanan bir etkilenmenin tüm 
sektörleri etkilemesi anlamına gelmektedir. Var olan sistemin devamı ve 
güvenliği açısından Sanayi 4.0’a yatırım yapılması önem taşımaktadır. 
Enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım, satış, ticaret ve tüketim arasın-
da gerçek zamanlı veri transferleri ile gerçekleştirilen operasyonlar; sen-
sör tabanlı haberleşme, algoritma ve yapay zekaya dayalı karar altyapısı 
ile oluşturulan otonom sistemler ile günden güne gelişmektedir. 
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