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Başbakan Erdoğan’ın Somali ziyareti Türkiye’nin sadece bölgesel değil 
küresel bir güç olma hedefi olduğunu gösteren bir uygulama olarak görülebilir.

Suriye - Türkiye: Güç Algısı ve Kriz İletişimi
Syria - Turkey: Power Perception and Crisis Communication

B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI

Abstract
Turkey-Syria tension, which has been going on almost for more than a year, blazed up again due to the fact 
that an unarmed Turkish Air Force F-4 Phantom lost off Syria on 22 June 2012. In accordance with the news 
from Syria; it was understood that the aircraft of Turkey, which is a the member of NATO, was shot down 
without warning in international waters by Syria, but the Syrian government made a statement on this 
situation and said that it was a “mistake”. As a result of this desperate event that was not exactly clarified, 
Turkish Foreign Minister Davutoğlu issued a condemnation, the Turkish Foreign Ministry delivered a diplo-
matic note to Syria, and the Syrian Foreign Ministry spokesman Makdisi stated that they do not have  hos-
tility with Turkey but that the jet violated Syrian border. The process has been turning into a mutual show 
of force between Turkey and Syria. In this analysis, the power conflict Syria and Turkey have put forward 
in the Arab Spring process and the reconnaissance plane crisis, the power perception developed, weakness 
perception, and the crisis strategies of both states will be analyzed.
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Ülke imajı bir ülkenin kendi kamuoyuna ve uluslararası kamuoyuna 
yönelik sosyal, kültürel, tarihi birikimi ile geliştirdiği o ülkeye ait özel 
bir kimlik, bir marka değeridir. Bu özel kimlik yani ülke imajı o ülkenin 
yumuşak güç kapasitesini de kendi içinde barındırmaktadır.

Güç Algısı İnşası

Sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerinin 
toplumların gündelik hayatında başat rol oy-
nadığı son yıllarda güç kavramı sadece sert güç 
veya fiziki güç olarak değil, imaj bağlamında da 
ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin uluslararası arena-
da çizdiği profil ve oluşturduğu imaj bir iletişim 
stratejisi olması yanı sıra diğer ülkelere verilmek 
istenen mesajların bütününü teşkil eder. Aslında 
ülkelerin oluşturduğu imajların uluslararası ka-
muoyuna yansıyarak etki kapasitesi olarak geri 
dönmesi yumuşak güç olarak tanımlanan bir ile-
tişim stratejisinin ürünü olarak görülebilir. Güç 
hangi kategoride olursa olsun psikolojik bir pers-
pektiften bakıldığında önemli bir kimliksel ihti-
yaçtır. Bireyler kendilerini daima başarılı, olum-
lu, iyi, güçlü görmek isterler. Adler güce duyulan 
bu ihtiyacı çocukluk dönemlerinde hissedilen 
zayıflık duygusuna ve bu duygunun birey tarafın-
dan psikolojik olarak tolere edilebilme isteğine 
bağlamaktadır.3 İnsana şekil veren kudretli olma, 
üstün olma arzusu kişinin kendisini başkaları ile 
kıyas ederek rahatsız edici bir aşağılık duygusu 
yaşaması ile sonuçlanmakta bu duyguyu devam 
ettirmemek amacıyla da ego bu özellikleri dışa-
rıya yansıtmaktadır.4 Bireylerde görülen duygu-
ların benzeri büyük gruplarda da görülmektedir. 
Milletler de bu kudretli olma arzusunu kendileri-
ni başka milletler ile kıyas ederek gerçekleştirir-
ler ve bu süreçte algı yönetimi stratejilerini uygu-
layabilirler. Neticede algı ikna ve etki sürecinin 
doğal bir sonucudur. Psikolojik bir pencereden 
bakıldığında algı nesnelerin, durum veya olayla-
rın duyu organlarına iletilen uyarıcılar neticesin-
de farkında olma halidir. Algı karmaşık bir psi-
kolojik ve sosyal etmenler ile gerçekleşmektedir.5 

Algı önce kişisel değerler ile belirlenen dikkatle 
başlar. Birey kendi değerleri doğrultusundaki o-
lay, kişi veya durumlara ilgi gösterir. Bu nedenle 
algı ile sonuçlanan kişinin dikkatini çekmek için 
bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. Beş duyu organı ile 
fark edilen uyaranların belleğe işlendiği, oradan 
da daha önceden zihinde kodlanmış mesajlara 
dönüştürüldüğü söylenebilir. 

Bize ulaşan verileri kodlamak ve anlamlı bilgiye 
dönüştürmek olayları ve çevremizi algılamamız 
ile sonuçlanır. Ancak medya ve grup dinamikleri 
gibi dışsal yapay faktörler bu sürece etki ederek 
gerçekliği farklı bir şekilde algılamamıza yol aça-
bilmektedir. Algı iki basamaklı bir süreçtir. Bi-
rinci basamak kişinin ihtiyaç ve ilgi alanına bağlı 
olan seçici dikkattir. İkinci basamak ise, kişilerin 
duyu organları ile elde ettikleri verilere belirli 
anlamlar yükledikleri organizasyon basamağı-
dır.6 Algılar bireyin değerleri, grup normları ve 
ritüelleri ile şekillenmektedir. Bu nedenle algılar 
çoğu zaman beklentilerimiz ve daha önceden 
kimliğimize kodlanmış enformasyondan etkilen-
mektedir. Bir başka deyişle görmek istediğimiz 
şeyi algılar, bir olayı ve bir nesneyi görmek iste-
diğimiz gibi algılarız. Bunu algıda seçicilik olarak 
da tanımlamak mümkündür. Hatta Türkiye’nin 
Ortadoğu’da etki alanını genişletmesini kısmen 
bu toplumsal belleğe önceden kodlanmış verilere 
bağlamak da mümkündür. 

Algıladığımız durumun tümden bir imaj çalış-
ması veya kamu diplomasisi olma ihtimali de 
bulunmaktadır. Örneğin ABD Başkanı’nın yurt 
dışı gezilerde kullandığı koruma sayısı, güven-
lik elemanları ve araç konvoyu ile bunlarla ilgili 
medyada yer alan haberler diğer toplumlara as-



İnceleme

63  
Temmuz 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 43

lında ABD’nin ne kadar büyük bir devlet oldu-
ğunu gösteren bir imaj çalışması olarak da gö-
rülebilir. Aynı şekilde Başbakan Erdoğan’ın 2011 
yılı içerisinde gerçekleştirdiği Somali ziyareti 
Türkiye’nin sadece bölgesel değil küresel bir güç 
olma hedefi ile hareket ettiğini ve küresel güçler-
den bir tanesi olduğunu gösteren bir uygulama 
olarak görülebilir. Öte yandan İsrail ile yaşanan 
“alçak koltuk krizi” ise İsrail’in kendi kamuoyu-
na Türkiye’yi aşağılamaya çalışarak güç göster-
mesi olarak yorumlanabilir. Çoğaltılabilecek bu 
örneklerin tümü ülkelerin kendi kamuoylarına 
veya uluslararası kamuoyuna yönelik imaj oluş-
turma faaliyetleri olarak kategorize edilebilir. 
Hatta son yıllarda bu imaj çalışmaları uluslarara-
sı halkla ilişkiler stratejisi olarak da görülebilecek 
kamu diplomasisi çerçevesinde ele alınmaktadır. 
Bu doğrultuda ele alınacak olursa ülke imajı bir 
ülkenin kendi kamuoyuna ve uluslararası kamu-
oyuna yönelik sosyal, kültürel, tarihi birikimi ile 
geliştirdiği o ülkeye ait özel bir kimlik, bir marka 
değeridir. Bu özel kimlik yani ülke imajı o ülke-
nin yumuşak güç kapasitesini de kendi içinde 
barındırmaktadır. Farklılık yaratan ülke imajları 
o ülkenin dışarıda nasıl bir etki bırakarak algı-
landığını etkilemektedir.7 Hatta Davutoğlu’nun 
stratejik ve tarihi derinlik ile kastettiği olguyu da 
ülkenin marka değeri, ulusal imajı ve etki kapasi-
tesi olarak görmek mümkündür.8 

Belirli bir ülke imajı oluşturulurken elbette güç-
lü ve değer atfedilen bir konumlandırma geliş-
tirilir. Ülkeler kendi kamuoylarını etkilemek ve 
politikaları meşrulaştırmak amacı ile kendileri-
ni güçlü gösterecek toplumsal algıların oluşma-
sına önayak olabilirler. Siyasi ve askeri olarak 
en zayıf dönemlerde dahi uluslararası siyasette 
önemli olan reel gücün yanında içeride ve dışa-
rıda algılanan güç potansiyelidir. Bu güç potan-
siyeli aslında psikolojik bir üstünlük olarak da 
değerlendirilebilir. Devletler uluslararası ilişkiler 
bağlamında kendilerini diğer devletlerden da-
ha güçlü konumlandırmaya özen gösterirler. Bu 
konumlandırma bazen sert güçle olabildiği gibi 
bazen de lider söylemleri, ekonomik gelişmişlik 
veya dış ülkelerdeki kültürel etki ile de sağlana-
bilir. Hatta iç tutarlılığı olmayan büyük devletler 
dahi kendi sorunlarını uluslararası platformlara 

taşımak yerine güçlü noktalarına vurgu yapar-
lar. Diğer taraftan toplumlar aidiyet hissettikle-
ri ülkeler ve milletleri ile gurur duymak isterler. 
İç ve dış politikada istikrarlı ve başarılı bir ülke 
olma, toplumsal aidiyet bağlarını da güçlendi-
rebilir. Örneğin küresel güç olarak ifade edilen 
ABD, farklı milletlerden oluşan mozaik bir etnik 
yapıya sahip olmasına rağmen Amerikalı olmak 
bir ayrıcalık taşımaktadır, bu ayrıcalığın farkında 
olan ABD’liler de Amerikalılık kimlik şemsiyesi 
altında kendilerini güvende hissetmektedir. Hat-
ta Amerikan halkı Afganistan ve Irak işgali ön-
cesinde bu operasyonların kısa süreli olacağını 
ve ABD’nin bu operasyonlardan başarı ile çıka-
cağını öngörmekteydi. Bu öngörü kendiliğinden 
gelişmemiş, medya ABD’nin güçlü ordusundan 
ve teknik imkânlarından sıklıkla bahsederek 
toplumda bu güçlü, muktedir algısının oluşma-
sına katkıda bulunmuştu. Böylece halkın yaşa-
nan 11 Eylül travması karşısındaki zayıflığının 
ve çaresizliğinin unutulması amaçlanmaktaydı. 
Güç algısı inşası özellikle savaş dönemlerinde 
sıklıkla görülmektedir. Ancak abartılmış bir güç 
algısının tıpkı Vietnam Savaşı’nda olduğu gibi 
büyük toplumsal hezimetlere de yol açabilmesi 
mümkündür. Kriz dönemlerinde ülkelerin bir-
birine karşı güç gösterisinde bulunması alışıldık 
bir durumdur. Soğuk Savaş döneminde ABD ve 
Rusya’nın stratejik üstünlük ve toplumda başarı 
algısı oluşturmak amacıyla bilimsel çalışmalara 
verilen önem, uzay araştırmaları ve nükleer gü-
venlik konusundaki rekabet günümüzde başka 
alanlarda kendini göstermektedir. 

Türkiye 90’lı yılların sonunda Yunanistan ya-
kınlaşması ile başlayan komşularla iyi ilişkiler 
stratejisini 2000’lerde geliştirerek bu komşuluk 
ilişkilerini sadece sınır komşuları olarak değil 
bölgesel bir dostluk olarak gördüğünü Ortadoğu 
ile geliştirdiği yeni siyasi söylemde belli etmiştir. 
Özellikle 2005 sonrası Suriye ile gelişmeye başla-
yan bölgesel kucaklaşma politikaları Türkiye’nin 
Ortadoğu’da son döneme kadar hem İsrail hem 
Filistin hem Suriye hem de İran ile diyalog ku-
rabilen yegâne ülke olmasına neden olmuştur. 
Türkiye’nin bölge ülkeleri ile benzeşen kültürel 
ve tarihi geçmişi ile istikrarlı ekonomisi ve di-
namizmi Türkiye’yi Ortadoğu’da İran ile karşı 



İnceleme

64       
Temmuz 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 43

karşıya getirmiş, iki ülke bölgesel rekabet içinde 
anılır olmuştur. Arap Baharı olarak ifade edilen 
Arap halk hareketleri sürecinde Türkiye halktan 
yana tavrını koyarak bölgesel güç inşasında daha 
etkin yer almayı amaçlamıştır. 

Arap Baharı’nın ardından Başbakan Erdoğan’ın 
Tunus, Mısır ve Libya’ya yaptığı ziyaret 
Türkiye’nin iç ve uluslararası kamuoyuna yönelik 
bir iletişim hamlesi olarak da görülebilir. Bölge-
de büyük bir sevgi seli ile karşılanan Başbakan 
Erdoğan gerek verdiği mesajlar gerek vücut dili 
gerekse gezilerin oluşturduğu psikoloji açısından 
Türk toplumunda bir gurur vesilesi olmuştur. 
Daha önce ifade edildiği gibi toplumlar ülkele-
ri, milletleri ve lideri ile gurur duymak isterler. 
Bunun için de ülkenin ve liderin uluslararası say-
gınlığı olması gerekmektedir. Başbakan Erdoğan 

Kuzey Afrika ziyareti ile Türkiye’nin lideri ve ül-
kesinin uluslararası konumu ile gurur duymasını 
sağladığını söylemek abartılı olmayacaktır. Psi-
ko-politik bir değerlendirme ile Türk toplumu 
özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda Avrupa karşısında 
ezilen, küçük düşürülen, AB ve IMF kapısında 
deyim yerindeyse sızlayan güçsüz ve aciz bir 
Türkiye imajı halkın başarıya hasret kalmasına 
neden olmuş olabilir. Arap Baharı öncesinde ve 
sürecindeki başarı, dikkate alınma ve bölgesel 
güç olma durumunun Türk halkının özlediği ba-
şarı ihtiyacını karşıladığı gözükmektedir. Hatta 
son aylarda bu durumun toplumsal anlamda bir 
kendine güveni beraberinde getirdiği, siyasi söy-
lemlerde bu algının zaman zaman muktedir ol-
ma ile ilişkilendirilebilecek sert bir iletişim diline 
kaydığı da görülebilir. 

Türkiye Ortadoğu’ya yönelik dış politika ve siyasi söyleminde gösterdiği başarıyı Suriye’nin 
Arap Baharı sürecindeki orantısız güç kullanımına karşı sürdürmeye çalışmıştır.
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Türkiye’nin Suriye ile Arap Baharı ekseninde 
yaşadığı siyasi kriz gitgide Türkiye’nin ayağı-
na dolanıyor algısını yaratmaktadır. Bu durum 
Türkiye’de halkın yeni elde ettiği başarı duygu-
sunu azaltma ve gelişmeye başlayan özgüveni 
zedeleme potansiyeline sahip gerçek bir kriz 
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle de son ya-
şanan askeri uçağın düşürülme hadisesi Türkiye 
ile Suriye’yi bir kez daha karşı karşıya getirmiş, 
tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki ABD ve Sovyet-
ler Birliği gibi hadiseyi bir güç ve enformasyon 
mücadelesine dönüştürmüştür. Suriye’ye bir 
yıldan fazladır kafa tutan ve bir kısım muhalife 
destek veren NATO üyesi Türkiye’nin keşif uça-
ğının Suriye sınırına çok yakın bir bölgede düşü-
rülmesi trajik bir algı ortaya çıkarmaktadır. Bir 
yanda sözünü dinletemeyen ve bu nedenle ulus-
lararası kamuoyunda saygınlığı tehlikeye giren 
Türkiye ile gücü zayıf sanılan, dikkate alınmayan 
ancak tüm küresel güçleri karşısına alabilecek 
kadar güçlü “algısı yaratan” bir Suriye. Türk ke-
şif uçağının düşürülmüş olması bu bağlamda iç 
tutarlılığı zayıflayan ve meşruiyetini yeniden ka-
zanmaya çalışan Esad yönetimi için önemli bir 
hamle hatta hayat öpücüğü olarak görülebilir. 
Zira her dışarıdan gelen tehditlere karşı ulusal 
bütünlüğün korunması ve içe kapanık hale gel-
mesi, onaylamasa dahi rejimi, mevcut yönetimi 
desteklemesi kuvvetle muhtemeldir. Dışarıdan 
gelen herhangi bir tehdit algısı ne kadar iç karı-
şıklık yaşasa da grupları bir arada tutan bir tut-
kal görevini ifa etmektedir. Bu bağlamda aslında 
Esad’ın bu eylem ile hangi amaçlara ulaşabilece-
ği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bir 
başka milletin, her ne kadar yakın akrabalık bağ-
ları olsa da bir “öteki”nin ülkelerin fiziki sınırla-
rını ihlal etmesi aslında psikolojik sınır olgusunu 
da tartışmaya açmaktadır. Yani, fiziki sınırların 
ihlali bir yandan da grupların kimliklerine, aidi-
yetlerine ve özdeşleştikleri özelliklere yapılan bir 
saldırı olarak görülebilir. Bu bağlamda Türk uça-
ğının sınırı geçmesi Suriye halkında doğrudan 
kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanabilir. 
Türkiye’nin son aylarda artan güveni ile birlikte 
Ortadoğu’ya yönelik kullanmaya başladığı şim-
diye kadarkinden daha sert ve hükmedici ola-
rak algılanabilecek söylemlerin de oluşturduğu 
psikoloji Suriye’de Türkiye’ye karşı tedirginliği 

arttırabilir. Şu durumda Esad yönetiminin hata 
ile değil de kasten Türk savaş uçağını düşürmüş 
olma ihtimali halkı Türkiye karşısında konum-
landırarak yeniden toplumsal desteği sağlama 
amaçlı görünebilir. Böylesi bir strateji de Esad 
yönetimini kendi halkı nezdinde yeniden güçlü 
kılarak Esad’ın karşısında değil Esad’ın yanında 
savaşmanın daha mantıklı bir tercih olduğunu i-
şaret etmektedir. Öte yandan eğer Esad yönetimi 
böylesi bir strateji geliştirmişse bu aynı zaman-
da uluslararası kamuoyuna da verilen önemli bir 
mesajdır. Türk savaş uçağının düşürülmesi ile E-
sad yalnızca halk desteğini almakla kalmamakta 
aynı zamanda uluslararası güçlere halen varlığını 
sürdürdüğü, güçlü bir ordusu ve teknik sistemi 
olduğu mesajını vermek istiyor olabilir. Elbette 
Suriye ve Türkiye gerginliğinin buzdağının üstü-
ne yansıyan bu uçak krizinde bile yalnız olmadığı 
Rusya, ABD ve Çin gibi güçlerin de birbirleri ile 
bir güç mücadelesi içinde oldukları ve bu mü-
cadelenin Suriye üzerinden yürüyor gözüktüğü 
hatırlanmalıdır. 

Suriye bu eylemi kasti olarak yaptı ise ki son du-
yumlar bu yöndedir, bunu içe ve dışa yönelik bir 
iletişim stratejisi, güç algısı oluşturma yöntemi 
olarak görmek mümkündür. Yaşanan siyasi ger-
ginliğin taraflarından bir tanesi güç algısı oluş-
turmayı başardığı anda diğer taraf büyük ihti-
malle bir hayal kırıklığı içinde yenilmişlik algısı 
yaşayacaktır. 

Yenilmişlik Algısı 

Yenilmişlik algısı veya geride kalmışlık duygu-
su bir anda ortaya çıkan değil tarihsel bir duy-
gu birikimi sonucu toplumda görülmesi muh-
temel bir durumdur. Örneğin Arap dünyasının 
Ortadoğu’nun mandacılık ile yönetimi, İsrail’in 
kurulması ve Arap-İsrail Savaşı’nda Arap mil-
liyetçiliğinin büyük bir darbe alması ile yeni-
den toparlanamaması ve ardı arkası kesilmeyen 
Gazze’ye yönelik saldırılar Arap bilincinde bir 
yenilmişlik algısı yaratmış olabilir. Hatta İslam 
dünyasının Hıristiyanlık karşısındaki ardı arkası 
kesilmeyen ekonomik, teknolojik, ilmi ve siyasi 
yenilgileri de bu kapsamda değerlendirilebilir.9 
Bu siyasi bezginlik hali Batı ülkeleri tarafından 
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arzu ettiği kadar ciddiye alınmayan, Osmanlı dö-
neminin şaşaalı günlerini ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarının dinamikliğini çoktan geride bırakmış 
olan Türkiye’de de 90’lı yıllarda görülebilmektey-
di. Ancak daha sonra ekonomik ve siyasi istikra-
rın getirdiği özgüven kapasitesi Türk halkının bu 
geçmiş hayal kırıklıklarının üzerine bir tül perde 
çekmesi ile sonuçlanmıştır. Hayal kırıklıkları ve 
psikolojik aşağılanmışlık duygularını bir anda 
toplumun yüreğinden silip atabilmek mümkün 
değildir. Zira bu duygular topluma yönelik bir 
kriz anında, özgüvenin zaten zayıf olduğu dikka-
te alındığında her an yeniden ortaya çıkabilirler. 
Türkiye’de böyle bir ihtimalin bulunduğu Suriye 
ile ilgili izlenen politikaların yarattığı hayal kırık-
lığında görülebilir. 

Türkiye Ortadoğu’ya yönelik dış politika ve si-
yasi söyleminde gösterdiği başarıyı Suriye’nin 
Arap Baharı sürecindeki orantısız güç kullanı-
mına karşı kullanmaya çalışmıştır. Başarının ve 
gücün getirdiği özgüven ile Başbakan Erdoğan ve 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu nezdinde Suriye’de-
ki Esad yönetimine karşı tavır alınmış; Türkiye 
tüm stratejisini Esad’ın kısa sürede yönetimden 
uzaklaşacağı öngörüsü üzerine kurmuştur. An-
cak Türkiye’nin Suriye ile başlayan Ortadoğu se-
rüveni yine Suriye ile gerilemeye giriyor gözük-
mektedir. Türkiye Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
düzeyinde Suriye’yi defalarca demokratikleşme 
adımlarının atılması konusunda uyarmış ancak 
bu uyarıların hiçbiri Esad yönetimi tarafından 
dikkate alınmamıştır. Bu durum açıkça toplum-
sal bir meydan okuma olarak algılanabilir. Ne 
yazık ki Esad’ın bu meydan okumasına karşı 
Türkiye’nin söylemleri daha da sertleşmekte, an-
cak söylem ile uygulama birbirini tutmadığı için 
kamuoyunda Türk dış politikasının tutarsız ol-
duğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Söylemde de-

yim yerindeyse aslan kesilen Türkiye’nin fiiliyata 
geldiğinde tek başına Suriye’deki karışıklığı çöze-
meyeceğini geç de olsa görmüş olması da kendi 
güç kapasitesini anlamlandırma açısından va-
him bir hesap hatası olmuştur. Çünkü güçlü ül-
ke, güçlü devlet arzulayan toplum bu gücün reel 
karşılığı olmadığını fark ettiği anda umutsuzluğa 
kapılarak hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu durum 
daha önce de ifade edildiği gibi yeniden gelişen 
özgüven duygusunun sarsılmasına, psikolojik bir 
gerileme içine girilmesine sebep olabilir. Sonuç 
alamadığı için agresifleşen politik söylemlerin 
karşısında ise Esad’ın daha fazla şiddete başvura-
rak farklı bir şekilde agresyon gösterdiğini söyle-
mek mümkündür. Çünkü Türkiye, Suriye mese-
lesinde uluslararası kamuoyu tarafından giderek 
yalnızlaştırılmakta ve bu durum gurur incitici 
bir hale gelmektedir.10 

Bir diğer taraftan bölgesel ve küresel güç olma yo-
lundaki Türkiye’nin kendi içindeki demokratik-
leşme ve şeffaflaşma sorunlarını henüz çözüme 
kavuşturmadan dışarıya yönelik fikir ihraç etme 
girişimleri uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin 
ciddiye alınırlığını zedelemektedir. Daha birkaç 
ay öncesine kadar “Turbo Devlet” olarak yaban-
cı basında övgü dolu sözlerle anılan Türkiye’nin 
son dönemde insan hakları ihlali, demokratikleş-
me sorunu, otoriterleşme eğilimi gibi meseleler 
ile anılmaya başlandığı görülmektedir. Türki-
ye ile ilgili bu değişim aslında Türkiye’nin reel 
gücünü abartılı bir biçimde medya aracılığı ile 
topluma sunarak bu doğrultuda aşırı beklentiler 
yaratmış olabileceğini göstermektedir. Arz-talep 
ilişkisi çerçevesinde talebe cevap veremeyecek 
kapasitede bir beklenti inşa etmek başlı başına 
kendi içinde bir sorunu teşkil etmekte, psikolojik 
yıkımı kendi eliyle getirmektedir. Yüksekten dü-
şüş daha sert ve hızlı olur deyiminden yola çıka-

Türkiye’nin bölge ülkeleri ile benzeşen kültürel ve tarihi geçmişi ile 
istikrarlı ekonomisi ve dinamizmi Türkiye’yi Ortadoğu’da İran ile karşı 
karşıya getirmiş, iki ülke bölgesel rekabet içinde anılır olmuştur.
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rak Türkiye’nin kabaran egoları bu düşüşü olası 
kılmaktadır. Bu durum yeniden bir içe kapanma 
hali, başarısızlık algısı yaratma tehlikesi taşımak-
tadır. Zaten “one minute” krizinin toplumun gu-
rurunu okşayıcı bir biçimde başarılı yönetilme-
sinin ardından gerçekleşen alçak koltuk krizi ve 
Mavi Marmara faciası Türk dış politikasının kı-
rılgan yönlerini teşkil etmektedir. Özellikle Ma-
vi Marmara faciasında bölgesel ve küresel güç 
iddiasındaki Türkiye bir başka bölgesel güç olan 
İsrail’den özür diletememiştir. Suriye’nin Türk 
keşif uçağını düşürmüş olması ise Suriye’nin 
Türkiye’ye “ayar vermesi” olarak okunabilir. Çün-
kü Türkiye tüm tehditlerine karşın ne Suriye’deki 
rejimi değiştirebilmiş ne de son saldırıya bir ya-
nıt verebilmiştir. Dahası, “iç savaş yaşayan zavallı 
Suriye, koskoca Türkiye’nin uçağını düşürmüş-
tür”. Bu bile başlı başına toplumsal morali yıkı-
ma uğratabilecek bir algıdır. Uluslararası basında 
kısmen gerçekçi kısmen de köpürtülen Türkiye 
imajına rağmen son yıllarda peş peşe gelen dış 
politikadaki bu gibi aksamalar Türkiye’nin inşa 
etmekte olduğu güç algısına sekte vurarak de-
yim yerindeyse “karizmasını çizmektedir”. Bu 
bağlamda bölgesel güç olma iddiasını sürdüren 
Türkiye bu hadiseden kendini tatmin edecek bir 
sonuç alamazsa hem inandırıcılığı yara alacak 
hem de imajı ciddi biçimde zarar görecektir.11 
Çünkü Türkiye özellikle bölgede Başbakan Erdo-
ğan ile özdeşleşen “delikanlı” imajı ile ün yaparak 
gerektiği zaman hadiselere gereken karşılığı ve-
rebileceği, olumsuzluklara karşı gelebileceği ve 
en önemlisi de halkların hakkını savunabileceği 
algısını yaratmıştır. Bu durum yine Türkiye’den 
beklenenler ve Türkiye’nin verebileceği arasın-
daki farklılığı ortaya çıkarsa da bölgedeki deli-
kanlı imajı doğru bir iletişim aracı olarak kulla-
nıldığından bu imajın sürdürülebilmesi de önem 
arz etmektedir. Aksi halde bu durumdan sadece 
Türk halkı değil Türkiye’nin inşa etmeye çalıştı-
ğı yumuşak gücün etkisini hisseden bölgeler de 
hoşnut kalmayabilir. 

Kriz İletişiminde Neredeyiz?

Yaşanan son kriz aslında her iki ülkenin de bir-
birine yönelik politikalarını meşrulaştırma aracı 
olmuştur. Bir yandan Suriye Türkiye’den gelen 
tehdit ile kendi halkına, muhalif unsurlara karşı 

uyguladığı tutumu daha sertleştirme imkânına 
kavuşurken Türkiye de benzer bir şekilde 
Suriye’den gelen fiili tehditten dolayı muhaliflere 
gerektiğinde silahlı takviyesi yapabileceğini meş-
rulaştırmaktadır. Yaşanan krizin her iki ülkenin 
halkını bilgilendirmede bu bağlamda bir fırsat 
sunduğu görülebilir. 

Krizin ilk saatlerine dönecek olursak Türkiye 
açısından kamuoyunu bilgilendirmede yani kriz 
iletişiminde bazı aksaklıkların yaşandığını söyle-
mek mümkündür. Belki de olayın hafta sonuna 
denk gelmesi ile haber akışındaki durağanlık bu 
durumu etkilemiş olabilir. Ancak kriz iletişimi 
yaşanan olayın halkın panik anını en sakin bir 
biçimde atlatabilmesi, daha rasyonel kararlar 
verebilmesi için doğru bilgi akışını gerekli kıl-
maktadır. Gerek Türkiye gerekse Suriye yöneti-
minden gelen çelişkili açıklamalar halkın krize 
nasıl tepki vereceğini kestirememesine ve daha 
fazla agresyon göstermesine neden olabilir. Çün-
kü bilgi edinememe, toplumda çaresizlik ve ye-

Başbakan Erdoğan HÜRKUŞ adlı uçakta medyaya Türkiye’nin 
güçlülüğünü gösteren imaj sunmuştur. 
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nilmişlik hissini, “kötü bir şey olmasaydı hemen 
haberimiz olurdu” algısını tetikleyebilir. Örneğin 
krizin ilk saatlerinde uçak tam olarak kaç mil içe-
rideydi, neden oradaydı, uyarı ikaz verilmiş miy-
di, uçakta arıza durumu hakim miydi gibi temel 
soruların da halka anında bir basın toplantısı ile 
açıklanması gereklidir. Genellikle Türkiye yaşa-
dığı krizlerde ki son Uludere olayında da benzeri 
görülmüştür, sessiz kalarak kamuoyunu aydın-
latmayı daha ileri bir tarihe bırakmaktadır. An-
cak bu gibi geç bilgilendirme yani reaktif kriz ile-
tişimi stratejisi toplumları gergin bir defansif bir 
psikoloji içine sokarak bilinmezlik ve güvensizlik 
duygularını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 
her ne kadar lider söylemlerinde karşı tarafa cay-
dırıcı, Türkiye’ye yönelik yapıcı mesajlar görülse 
de kriz iletişimi açısından yine yeterince başarılı 
olunamamıştır. Aslında başarılı bir kriz iletişimi 
reaktif değil proaktif yani eğer o uçak planlı bir 
şekilde Suriye sınırını geçiyorsa daha önceden 
her türlü senaryonun düşünülerek halkı bilgilen-
dirme görevinin sivil ve askeri kanadın işbirliği 
ile hazırlandığı olduğu bir iletişim yöntemidir. 

Krizin anlık iletişimindeki bilgi akışı sorununa 
rağmen Türk siyasetinin yaşanan vahim krizi son 
derece sakin ve aklıselim bir şekilde yönetmeye 
devam ettiği görülmektedir. Gerek hükümetin 
gerekse diğer partilerin kamuoyuna verdiği me-
sajlar birlik için hareket edilmesi gerektiği ve sa-
kin davranılması gerektiği yönünde birleşmiştir. 
Türkiye her türlü diplomasi yollarına başvura-
cağını olayın başlarından itibaren açıklamış ve 
NATO 4.madde çerçevesinde toplanarak Suriye 
kınanmıştır. Bu açıdan krizin sükunetle, diplo-
matik teamüller ile yönetilmeye çalışılması Tür-
kiye için önemli bir başarı iken Esad yönetimi 
için hezimet olabilir. Çünkü büyük bir ihtimalle 
Esad Türkiye’nin anında sert gücünü kullanarak 
bir tepki vermesini istemekteydi. Ancak böy-
lesi bir duygusal tepki Türkiye’nin Ortadoğu’ya 
yönelik kucaklaşma çabalarını bir anda altüst 
edebilirdi. Zira böyle bir hatalı girişim “Osman-
lı” nın yeniden dirilerek Arap halklarını “işgal” 
etmeye çalıştığı gibi son derece tehlikeli bir algı 
oluşturabilir.12 Bu nedenle her zaman Ortadoğu 
ile kurulan diyalogda ve kucaklaşma politikala-
rında hükmedici bir iletişim dilinin kullanılma-
ması büyük önem arz etmektedir. 

Başbakan Erdoğan’ın grup toplantısındaki ifa-
deleri son derece caydırıcı olmakla birlikte her-
hangi bir müdahale ihtimalinden açıkça bahset-
memektedir. Öte yandan Türkiye’nin Suriye’den 
resmi bir özür beklemesi en büyük hakkıdır. An-
cak Esad’ın bu resmi özürden kaçınması güçlü-
lüğünü halen koruyabildiği, “düşmanlara” karşı 
mücadele etmekte olduğu imajını çizmektedir. 
Bu anlamda özür dilememek karşı tarafın cesa-
retini kırmak ve uluslararası kamuoyu nezdin-
de zayıf göstermeye çalışmak olarak görülebilir. 
Kaçınılan özür ve Suriye hükümetinden gelen 
tutarsız mesajlar bir yandan Türkiye’yi saldır-
gan göstermeye çalışırken Suriye’nin ise Arap 
milliyetçiliği bağlamında sempati toplamasına 
yol açabilir. Kriz iletişimi kapsamında krizin ya-
şandığı ilk birkaç gün Esad’dan hiçbir ses çıkma-
ması, sessizliğini ancak Başbakan Erdoğan’ın ko-
nuşması sonrasında bozması suçluluğun göster-
gesi olarak yorumlanabilir. Bu ilk konuşmasında 
Esad bir savaş durumu içinde olduklarını ve bu 
savaşı yenmeleri gerektiğini söylemiştir.13 Ayrıca 
Esad’ın bu tavrı krizi daha da tırmandırıcı bir et-
ki gösterme özelliğine sahip olabilir. Zaten baş-
lı başına hiçbir uyarı yapmadan Türk uçağının 
düşürülmesi birikmiş bir agresyon ve çaresizliğe 
işaret etmektedir. 

Öte yandan kriz anında Suriye’nin ilk etapta Dı-
şişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığı ile demeç ya-
yınlaması ve Türkler ile düşman değiliz mesajını 
iletmesi bastırılan bir Türkiye’yi ötekileştirmek 
arzusundan da kaynaklanıyor olabilir. Yani aslın-
da Suriye kendi halkına da bu kriz iletişimi sü-
recinde Türkiye’nin öteki olduğunu kanıtlamak 
istemiş olabilir. Burada Suriye’nin psikolojik bir 
sınır çizdiğini söylemek mümkündür. Yani psi-
kolojik bir dille ifade edilirse, karşıt tepki oluş-
turarak, Türkiye ye yönelik kardeşlik hisler bastı-
rılmış ya da inkar edilmiş oluyor. Bunu da ancak 
uluslararası kamuoyunun şahit olacağı şekilde 
bir saldırı ile yapıyor olabilirler.14

Sonuç

Suriye’nin kriz sürecindeki güç gösterme potan-
siyelini ve krizdeki motivasyonunu göz önünde 
bulundurmak suretiyle Türkiye’nin izlediği dik-
katli politikaya devam etmesi son derece fayda-
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lıdır. Bu çerçevede grup konuşmasında olduğu 
gibi Başbakan Erdoğan bir sonraki gün bir hava-
cılık atılımı ile ilgili yaptığı açılış konuşmasında 
hem HÜRKUŞ adlı uçakta medyaya görsel bir 
imaj sunmuş hem de buradan “Türkiye’nin bü-
yüklüğünü test etmeye çalışanlara hadlerini bil-
dirmekten çekinmeyiz” mesajını vermiştir.15 Bu 
yeni görsel ve sözlü mesaj kriz anı sonrası söy-
lemde tutarlılığın devam ettiğini göstermektedir. 
Ancak yine de anlık kriz iletişiminin daha fazla 
koordinasyon içinde yapılması toplumun hu-
zursuzluğunu önleyeceğinden stratejik öneme 
sahiptir. 

Gerek Başbakan Erdoğan, gerekse Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu Suriye ile yaşanan krizde Suriye 
halkı ile Suriye’deki Esad yönetimini ayrı tutmuş; 
Türkiye’nin kesinlikle halkın karşısında olma-
dığını belirtmiştir.16 Bu farkın belki de daha sık 
vurgulanması, destek verilen halkın Esad yanlısı 
veya muhalefeti ile Suriye halkının tümü olduğu 
medyanın da Suriye’ye yönelik sağduyulu bir ile-
tişim dili kullanarak toplumlar arası gerginliğe 
fırsat vermemesi ve Türkiye’nin “Osmanlı’yı ha-
tırlatıyor” algısı oluşmaması açısından son dere-
ce önemlidir. 
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