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Abstract 

Technological developments and digitalization have changed the nature of 
international relations and diplomacy just like they effected different aspects 
of daily life. Social media has appeared as a new diplomatic tool in 
international relations where nation-states, international organizations and 
even citizens play role as an actor. Political leaders, decision-makers and 
regular citizens have been transformed into equal users, who get into 
interaction on social media. This interaction led to a new phenomenon called 
Twitter diplomacy.  
Operation Peace Spring which Turkey launched against the terror targets at 
north of Syria and the statements by United States of America regarding the 
operation sparked discussions again about Twitter diplomacy. Twitter 
diplomacy has not only changed the language of traditional diplomacy but at 
the same time caused a variety of effects on public opinion. In this study, 
Twitter diplomacy performed by USA and Turkey has been discussed under 
the case of Operation Peace Spring. The sample which is composed of tweets 
sent by leaders and policy makers taking attention by their discourses 
during the operation, has been analysed by the help of content and discourse 
analysis methods. It’s revealed that what kind of discourses are produced 
and how Twitter is used to achieve their diplomatic objectives. 
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Özet 

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme süreci gündelik yaşamın her alanını 
etkilediği gibi uluslararası ilişkiler ve diplomasinin doğasını da etkilemiştir. 
Ulus devletlerin, uluslararası örgütlerin ve hatta bireylerin birer aktör olarak 
rol oynadığı uluslararası ilişkilerde sosyal medya yeni bir diplomasi alanı 
olarak ortaya çıkmıştır. Siyasi liderler, politika yapıcılar ve sıradan 
vatandaşlar, sosyal medya ortamında etkileşimde bulunan eşit kullanıcılar 
haline gelmiştir. Bu etkileşim, Twitter diplomasisi adı verilen yeni bir 
olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı Türkiye’nin başlattığı Barış 
Pınarı Harekatı ve bu harekata ilişkin Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
yapılan açıklamalar, Twitter diplomasisinin yeniden tartışılmasına neden 
olmuştur. Twitter diplomasisi bir yandan geleneksel diplomasinin dilini 
değiştirirken diğer yandan kamuoyu nezdinde farklı etkiler ortaya 
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çıkarabilmektedir. Bu çalışmada Barış Pınarı Harekatı bağlamında ABD ve 
Türkiye tarafından yürütülen Twitter diplomasisi çalışmaları ele alınmıştır. 
Harekat süresince söylemleriyle öne çıkan siyasetçiler ve karar alıcıların 
tweetlerinden oluşan örneklem, içerik ve söylem analizi yardımıyla 
incelenmiştir. Her iki tarafın ne tür söylemler ürettiği ve Twitter’ı diplomatik 
hedefleri doğrultusunda nasıl kullandıkları ortaya konulmuştur. 

 

1. Giriş 

Twitter diplomasisi dijital teknolojilerin uluslararası ilişkiler alanında getirdiği 
imkanlardan biridir ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sırasında oldukça fazla 
tartışılmıştır. Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu ortadan kaldırma 
ve Suriyeli mültecilerin geri dönebilecekleri güvenli ortamı hazırlama hedefi 
doğrultusunda 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. ABD 
Başkanı Barack Obama döneminden itibaren PKK/YPG/PYD ve IŞİD gibi terör 
örgütlerinin Suriye’deki faaliyetlerine ilişkin güvenlik endişelerini diplomatik 
temaslarda sıkça dile getiren Türkiye, taleplerinin karşılanmaması nedeniyle 
askeri harekata başvurmak durumunda kalmıştır. Barış Pınarı Harekatı’ın 
başlaması, başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunda yoğun tartışmaları da 
beraberinde getirmiştir.  

ABD’li yetkililer Barış Pınarı Harekatı hakkındaki görüşlerini çoğunlukla sosyal 
medya platformu olan Twitter’da attıkları tweetler yoluyla açıklamışlardır. 
Çoğunlukla harekata karşı bir tutum benimseyen yetkililer, Türkiye hakkında 
kamuoyunda olumsuz imaj oluşturmak ve Türkiye’nin ilerleyen günlerde atacağı 
adımları kendi politik çıkarları doğrultusunda yönlendirebilmek için bazı 
söylemler üretmişler ve Türkiye’ye bazı suçlamalarda bulunmuşlardır. Bu olumsuz 
söylemler karşısında Türk yetkililer Türkiye’nin tezlerini sosyal medya yardımıyla 
uluslararası kamuoyuna ulaştırmak için çeşitli çalışmalar yürütmüşlerdir. İşte bu 
araştırmanın amacı; ABD’li ve Türk yetkililer arasında sosyal medya platformu 
üzerinden yürütülen bu diplomatik müzakere sürecinin Twitter diplomasisi 
kavramı bağlamında ele alınmasıdır. Twitter, devletler arasındaki iletişim süreçleri 
için yeni imkan ve tehditleri beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada seçilen 
örneklem çerçevesinde, devlet yetkilileri tarafından atılan tweetler içerik ve 
söylem analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırmada şu sorular cevaplanmaya 
çalışılmıştır: 

 Barış Pınarı Harekatı bağlamında ABD ve Türkiye Twitter diplomasisini 
nasıl kullanmıştır? 

 Twitter diplomasisi yoluyla yetkililer ne tür söylemler inşa etmiştir? 

 Twitter diplomasisi hangi dış politika hedeflerini gerçekleştirmek için 
kullanılmıştır? 

 Twitter diplomasisi, devletler arasındaki iletişimi nasıl etkilemiştir? 

Bu sorular ışığında 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında yetkililer tarafından atılan 
tweetler incelenmiştir. ABD tarafından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi 
Senatör Lindsey Graham ve IŞİD Karşıtı Koalisyon (Eski) Özel Temsilcisi Brett 
McGurk seçilmiştir. Türkiye tarafındaki söylem ve argümanları tespit edebilmek 
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için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet’in tweetleri ele alınmıştır. 

2. Dijital Diplomasi 

Diplomasinin ortaya çıkışı ilk insan topluluklarının tarihi kadar eskidir. Av 
bölgelerinin sınırlarının belirlenmesi konusunda komşu topluluklarla bir 
anlaşmaya varan ilk insan topluluklarından başlayarak tarih boyunca birbirleriyle 
anlaşarak ya da çatışarak kimlik sınırlarını tespit eden insanlar, aslında 
diplomasinin ilk örneklerini sergilemişlerdir (Bjola & Kornprobst, 2018, s. 13). 
Tarih boyunca diplomasi çeşitli biçimlerde varlığını devam ettirmiş, kabileler, 
topluluklar ve devletler birbirlerine elçi göndererek iletişim kurmuşlardır. Kayda 
geçen ilk diplomasi örnekleri Ortadoğu’da yaşanmıştır. Mezopotamya kent 
devletleri arasında yapılan anlaşmaların kayıtları M.Ö. 2850 yılına kadar 
gitmektedir (“Diplomacy—History of diplomacy”). M.Ö. 1280 yılında Mısır 
Firavunu II. Ramses ile Hitit kralı III. Hattuşili arasında imzalanan Kadeş 
antlaşması tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak kabul edilmektedir. Kaynaklar Çin, 
Hindistan ve Yunanistan topraklarında da çok eski tarihlerden itibaren diplomasi 
yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.  

Antik devletlerde diplomatik temsil, iletişim ve çatışma yönetimi güç dengesi 
üzerinden belirlenmekteydi. Birbirine bağımlı haldeki Yunan kent devletleri 
arasında güç farkı yoktu ve bu nedenle eşit düzeyde diplomatik ilişki 
geliştirilmekteydi. Ancak Mısır, Roma, Pers ve Çin gibi devletlerin uyguladığı 
diplomasi; kendi siyasi, dini ya da askeri üstünlüklerini komşularına ya da diğer 
muhataplarına dayatmak üzerine kurulmuştu (Bjola & Kornprobst, 2018). 

Diplomasi, sözlü iletişim yoluyla uluslararası politik çıkarların hayata geçirilmesi 
sanatı olarak tanımlanabilir. Diplomasi sanatını kullanarak bir devlet, belirli 
koşullar altında ne tür eylemlerde bulunacağına ilişkin taahhütleri hakkında 
muhatabının zihninde algı üretmektir. Bu taahhütler bir işbirliği olabileceği gibi 
tehditleri ya da verilen güvenceleri de kapsamaktadır (Trager, 2017, s. 17). 
Uluslararası sistemdeki diğer aktörler, devletin diplomasi yoluyla ilettiği 
taahhütlerini göz önünde bulundurarak politikalarını şekillendirmektedir.  
Örneğin Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı devletler diplomasi sayesinde 
birbirlerinin niyetleri hakkında fikir sahibi olmuştur ve aktörler arasındaki 
iletişim, savaş için temel argümanların oluşturulmasını sağlamıştır (Trager, 2017, 
s. 151). Dolayısıyla diplomasi, uluslararası aktörlerin birbirlerinin niyetlerini 
öğrenmelerini sağlayan iletişim biçimi olarak  da görülebilir. Birbirinden farklı 
amaç ve hedeflere sahip aktörler arasında diplomasi, farklılıkların uzlaştırılması ve 
arabuluculuk yapılması için “kurumsallaşmış bir iletişim yöntemi” olarak işlev 
görmektedir (Bjola, 2015, s. 3).  

Diplomasi aynı zamanda bilgi toplama, temsil ve müzakere süreçlerini 
kapsamaktadır (Black, 2010, s. 12). Diplomatlar kendi devletlerinin niyetleri ve 
politikaları hakkında muhataplarına bilgi aktarırken aynı zamanda karşı taraftan 
bilgi toplama görevini de ifa etmektedir. Öte yandan diplomatlar ve liderler kendi 
devletlerini muhatapları nezdinde temsil etmektedirler. Son olarak diplomasi belli 
meseleleri muhataplar ile müzakere etmek anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla 
diplomasinin farklı işlevleri bir arada barındıran geniş bir tanımından bahsetmek 
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mümkündür. Dijitalleşme süreci ise diplomasinin bu farklı işlevlerine yeni boyutlar 
kazandırmıştır.  

Dizard (2001), teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüm alanlarda olduğu gibi 
diplomasinin de değişime uğradığını vurgulamaktadır. Dijital iletişim teknolojileri 
ulus-devletin sonunu getirmediği gibi diplomasiye olan ihtiyacı da azaltmamıştır. 
Ancak ikisinin işlevlerini değişime uğratmıştır. Dizard dijital diplomasiyi geniş bir 
tanımlamayla ele almaktadır. Buna göre dijital diplomasinin üç ayağı 
bulunmaktadır. İlk olarak, dijital diplomasiyle birlikte gelişmiş iletişim ve 
enformasyon kaynaklarını içeren yeni dış politika konuları yükselişe geçmiştir. 
Bunun en açık örneği olarak enformasyon teknolojilerinin ABD’nin en önemli dış 
ticaret kalemlerinden biri haline gelmesi gösterilebilir. Aynı zamanda enerjiden 
insan haklarına, Pentagon’un savaş bölgelerindeki stratejik planlamasına kadar 
birçok alanda gelişmiş enformasyon kaynaklarının rol oynamaya başladığı 
görülmektedir. İkincil olarak ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer dış ilişkiler 
ajanslarında enformasyon kaynaklarının organizasyonunda köklü değişiklikler 
gözlenmiştir. Karar alma mekanizmalarında kullanılmak üzere bilginin toplanması 
ve işlenmesi diplomasinin görevlerinden biri olmuştur. Enformasyon teknolojileri 
sayesinde ABD’nin dünya genelindeki temsilciliklerinden gelen bilgi akışı 
hızlanmıştır ve bu bilgiler yeni imkanlarla analiz edilerek yeni bilgilere ulaşmak 
mümkün hale gelmiştir.  Son olarak kamu diplomasisinin yükselişi ve özellikle 
kamuoyunu etkilemede dijital teknolojilerin kullanımı artmıştır. Amerikanın Sesi 
radyosuyla başlayan kamu diplomasisi çalışmaları İnternet ve uydu yayınlarının 
kullanıldığı ve daha fazla kişiye daha etkili biçimde ulaşıldığı bir noktaya 
evrilmiştir (Dizard, 2001, s. 6). Günümüzde ise sosyal medyanın da kullanıldığı 
yeni bir yapı mevcuttur. Dizard’ın dijital diplomasiye yaklaşımı 2000’lerin başında 
internetin henüz dünya genelinde kullanımının çok yaygın olmadığı ve sosyal 
medya gibi araçların bireylerin gündelik yaşamına nüfuz etmediği bir dönemde 
enformasyon teknolojilerinin getirdiği köklü değişiklikleri vurgulaması açısından 
önemlidir. Günümüzde dijital diplomasinin kullanım ve etki alanı daha da 
genişlemiştir.  

Dijital diplomasi kavramı, yumuşak  güç ve kamu diplomasisi kavramlarının bir 
uzantısı olarak tartışılabilir. Yumuşak güç, diğer ülkelerin tercihlerini 
şekillendirme becerisi üzerine kuruludur ancak sert güç kavramında olduğu gibi 
sopa ya da havuç kullanarak değil, kültür ve siyasi değerler kullanılarak 
uygulanmaktadır. Uluslararası politikada yumuşak gücü ortaya çıkaran kaynaklar 
o ülkenin kültüründe ifade bulan, uluslararası politika uygulamalarında ortaya 
konulan ve diğer ülkelerle ilişkilerinde temel alınan değerlerden beslenmektedir 
(Nye Jr., 2005, s. 8). Bu değerler diğer aktörler tarafından çekici bulunduğu ve 
benimsendiği takdirde yumuşak güç etkisini göstermiş olacaktır. Hollywood 
sineması ve Amerikan popüler kültürü uzun yıllar dünya genelinde ABD’nin 
yumuşak gücü olarak etki göstermiştir ve Amerikan hayalini çekici ve arzu edilir 
bir değerler sistemi olarak yaymıştır. Ancak ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgali 
özellikle Ortadoğu’da Amerikan imajının olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. 
Bu olumsuz değişim, kültürel ve siyasi değerlerin, ancak uluslararası politika 
kararlarında öne çıkarıldığı ölçüde ikna edici olduğunu ortaya koymaktadır. ABD o 
dönemde demokratikleşme söylemini kullanmasına rağmen Ortadoğu’da işgal, 
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kaos ve insan hakları ihlalleri ile hatırlanmaktadır. Yumuşak gücün etkili 
olabilmesi için dış politikada hangi mesajların gönderildiği, bu mesajların hangi 
koşullar altından kim tarafından alındığı ve istenilen çıktıların elde edilme 
imkanını nasıl etkilediği soruları önem taşımaktadır. Yani yumuşak gücün etkisi, 
zaman ve mekan bağlamında değişiklik göstermektedir (Nye Jr., 2005, s. 44). Bu 
nedenle gerekli güç kaynaklarına sahip olmak kadar, zaman ve mekan bağlamında 
doğru mesajların iletilmesi de önem taşımaktadır.  

Dijital diplomasinin diğer bir ayağını ise kamu diplomasisi oluşturmaktadır. 
Geleneksel diplomasi hükümet liderlerinin en üst düzeyde birbiriyle iletişim 
kurma yöntemleri olarak tanımlanırken kamu diplomasisi, bir hükümetin ya da 
uluslararası bir örgütün farklı ülkelerdeki topluluklar ile iletişim kurma 
yöntemleridir. Dolayısıyla geleneksel diplomasi, elitler arasında yürütülen bir 
iletişim süreci iken, kamu diplomasisi farklı ülkelerdeki sıradan insanları 
hedeflemektedir (İnan, 2014, s. 392). Kamu diplomasisi yumuşak gücün en önemli 
araçlarından biridir (Melissen, 2005, s. 4). Kültürleri, tutumları ve davranışları 
anlamak, ilişkiler kurmak ve yürütmek, düşünceleri etkilemek ve devletin çıkarları 
ve değerleri doğrultusunda kazanç sağlayacak eylemleri mobilize etmek için 
devletler tarafından kullanılan araçlardır (Melissen, 2015, s. 436). 

Kamu diplomasisi yabancı topluluklara yönelik planlanmaktadır ve bu tür bir 
diplomasi ulusal kamuoyuna yönelik stratejiden farklı tasarlanmaktadır. Ancak 
günümüzde ulusal kamuoyunu hedefleyen halkla ilişkiler faaliyetleri ile yabancı 
toplulukları hedefleyen kamu diplomasisi faaliyetlerini birbirinden ayırmak, 
kürselleşmenin beraberinde getirdiği birbirine bağlı ağ toplumu karşısında 
zorlaşmaktadır (Melissen, 2005, s. 13).  İç kamuoyuna dönük bir mesaj yabancı 
topluluklar tarafından da okunmaktadır ve yabancı topluluklara gönderilen 
mesajlar iç kamuoyunda duyulmaktadır. Küreselleşmenin ve yeni iletişim 
teknolojilerinin bir sonucu olan bu durum, iç politikayla dış politikanın birbirinden 
bağımsız düşünülemeyeceğini ortaya koymaktadır.  

İletişim teknolojilerinin yükselişi kamu diplomasisi üzerinde etkili olmuştur ancak 
bu etkinin her zaman olumlu olduğunu söylemek zordur. Eski bir ABD Dışişleri 
Bakanlığı memuru Joe Johnson teknolojinin halkla ilişkileri ve kamusal iletişimi 
daha da zorlaştırdığını iddia etmektedir. Yetkililer bir konuya açıklık getirene 
kadar dedikoduların internette çok daha hızlı yayıldığı görülmektedir (Snow, 2008, 
s. 7).  

3. Twitter Diplomasisi 

Dijital diplomasi; uluslararası ilişkileri ve diğer siyasal iletişim süreçlerini 
geliştirme potansiyeli taşıyan çok boyutlu platformların yükselişini ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Bunun en güncel örneği olarak İnternet ve sosyal medya; 
kamuoyunu şekillendirme ve yabancı toplulukları etkileme aracı olarak 
kullanılmaktadır (Snow, 2008, s. 7). Şüphesiz ki dijital iletişim teknolojilerinin 
getirdiği en önemli yeniliklerden biri sosyal medya olmuştur. Sosyal medya 
geleneksel anlamda medyanın bilgi üretim ve dağıtım süreçlerini değiştirmiş ve 
yeni karakteristik özelliklere sahip bir medya ortamının ortaya çıkışını sağlamıştır.  

Twitter diplomasisi ise devletlerin dış politika hedeflerini gerçekleştirmede sosyal 
medyayı bir araç olarak kullanmaları anlamına gelmektedir (Dalisay, Kushin, & 
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Yamamoto, 2014, s. 1288). Twitter diplomasisi çoğu zaman twiplomacy olarak 
adlandırılabildiği gibi dijital diplomasi kavramıyla da değişimli olarak 
kullanılabilmektedir. Liderler ve diplomatlar Twitter sayesinde vermek istedikleri 
mesajı doğrudan hedef kitleye aktarabilmekte ve kullanıcılarla etkileşime 
girebilmektedir. Twitter ülkelerin hedef topluluklarda imajlarını güçlendirmek ve 
çeşitli meseleler hakkında tutumlarını açıklamak için kullanışlı bir mecra olarak rol 
oynamaktadır (Adesina, 2017, s. 5). 

ABD Dışişleri Bakanlığı sosyal medya çağında diplomasinin de kapsamını 
genişlettiğini ve geleneksel anlamda “devletten devlete diplomasiden” artık 
“devletten insana, insandan devlete ve insandan insana” diplomasiye geçiş 
yapıldığını belirtmektedir (Dalisay vd., 2014, s. 1289). 2012 yılı itibariyle dünya 
genelinde 125 ülkede 264 devlet liderinin Twitter’da varlık gösterdiği bilinse de 
bugün rakamın çok daha fazla olduğu yadsınamaz bir gerçektir. ABD’de Twitter 
diplomasinin kullanımı özellikle Başkan Obama’nın ilk döneminde kendini 
göstermiştir. Başkan Trump döneminde ise Twitter diplomasisi yeni bir boyut 
kazanmıştır. 

Twitter devlet liderlerinin ve diplomatların mesajlarını ilettikleri mecra olarak 
işlev görse de sadece konuşma yeri değil dinleme yeri olarak da fayda 
sağlamaktadır. Sosyal medya mecraları devletlerin dış politika belirlemeden önce 
bilgi topladıkları platformlar olarak da işlev görmektedir. Twitter, örneğin; farklı 
ülkelerde değişimin aktörlerini ve kaynaklarını gerçek zamanlı olarak 
gözlemlemek için diplomatlara elverişli bir imkan sunmaktadır. Twitter 
diplomatlar için “konuşma değil dinleme yeri” olarak değerli bir kaynaktır. 
Diplomatlar belirli meseleler hakkında yerel aktörlerin ne düşündüklerini 
anlamak, bilginin kim tarafından kontrol edildiğini tespit etmek ve politikalar 
üzerinde kimin etkisi olduğunu bilmek için sosyal medyayı kullanmaktadır 
(Holmes, 2015, s. 27). Ancak Twitter sadece devletlerin değil, vatandaşların da 
elini güçlendirmektedir. Schwarzenbach’a göre Twitter’ın dış politikaya getirdiği 
en büyük yenilik filtrelenmemiş bilgiye ulaşmanın çok daha kolay hale gelmesi ve 
dünya genelinde milliyet ya da siyasi statü fark etmeksizin herkesin dahil olduğu 
bir müzakere ortamının oluşmasıdır (Aktaran: Adesina, 2017, s. 7). Dolayısıyla 
siyasetçiler yaptıkları açıklamalar ve uyguladıkları politikalar nedeniyle 
vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının daha fazla gözetimi altına girmektedir.  

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter kullanımı Amerikan kamuoyunda tartışma 
yaratmıştır. Kendine has üslubu ile dikkat çeken Trump, Twitter hesabından ulusal 
ve uluslararası konulara ilişkin görüşlerini gayri resmi bir dille ifade etmektedir. 
Panke ve Petersohn (2017) Trump’ın dış politikaya ilişkin açıklamalar yaparken 
Twitter’da kullandığı dilin, diplomatik protokollerin yazılı olmayan kurallarını ihlal 
ettiğini iddia etmektedir. Buna göre Trump yerleşik diplomatik uygulamalardan 
giderek uzaklaşmakta ve Twitter diplomasisine daha fazla ağırlık vermektedir. Dış 
politika ekibine danışarak tutarlı bir politika belirledikten sonra bunu uygun 
araçlarla kamuoyuna duyurmak yerine spontane biçimde tweet atmayı tercih 
etmektedir. Başkanın açıklamalarının, devlet politikasıyla uyumlu olması 
beklenirken, Trump’ın tweetleri çoğu zaman danışmanları tarafından düzeltilmek 
zorunda kalmaktadır (Panke & Petersohn, 2017, s. 2). Rusya Devlet Başkanı Basın 
Sözcüsü Dmitry Peskov bir açıklamasında Trump’ın attığı tweetler hakkında 
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Moskova’nın Twitter diplomasisini desteklemediğini ve daha ciddi yaklaşımları 
benimsediğini vurgulamıştır (“Moscow favors serious approaches rather than ’Twitter 

diplomacy’—Kremlin”, 2018).  

Diplomasi bir “iletişim sanatı” ise Twitter devletler arasında diyalog için yeni bir 
platform olarak işlev görmektedir (Duncombe, 2017, s. 547). Dijital teknolojiler 
diplomasinin geleneksel anlamda biçimini ve uygulamalarını dönüştürmektedir. 
Liderler ve diplomatlar giderek daha fazla oranda Twitter diplomasisine 
başvurmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak diplomasinin dili değişime 
uğramaktadır. 

4. Barış Pınarı Harekatı ve Twitter Kullanımı 

9 Ekim 2019 tarihinde başlayan Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin Suriye’nin 
kuzeyindeki terör koridorunu engellemek için yürüttüğü diplomatik ve askeri 
adımların son örneğini teşkil etmektedir. Türkiye Suriye’nin kuzeyinde 
oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı önlem almak ve bölgeyi terörden 
arındırılmış bir şekilde istikrara kavuşturmak için uluslararası düzeyde birçok 
girişimde bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Ekim 2015 
tarihinde yaptığı bir konuşmasında, ABD tarafından YPG terör örgütünün 
kontrolündeki Haseke’ye 50 tonluk silah ve mühimmat yardımı ulaştırıldığı 
haberleri üzerine “Bugün işinize geldiği için desteklediğiniz terör örgütünün yarın 
silahını size doğrultacağından şüpheniz olmasın. …Teröristlere destek verenler 
bölgeyi ve dünyayı bir felakete sürüklüyor” diyerek tepki göstermiştir (Erdoğan: 
PYD de insanlık için tehlikeli bir örgüt, 2015). Erdoğan, ABD Başkanı Barack 
Obama döneminde yaptığı görüşmelerde Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin 
Türkiye’nin sakıncalarını sıkça dile getirmiştir. Ancak Türkiye’nin terör örgütlerine 
yönelik uyarıları başta ABD olmak üzere Batılı devletler tarafından dikkate 
alınmamıştır. Birçok Avrupa kentinde ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde IŞİD ve 
PKK/PYD/YPG terör örgütleri tarafından düzenlenen katliamlar yaşanmıştır ve 
yüzlerce sivil yaşamını yitirmiştir. Türkiye 24 Ağustos 2016 tarihinde başlattığı 
Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus, El-Bab ve Dabık gibi 
yerleşim yerlerini IŞİD terör örgütünün elinden alarak örgütü zayıflatmıştır. 
Türkiye daha sonra 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile 
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ve Tel Rıfat bölgelerini PKK/PYD/YPG terör 
örgütünden arındırmıştır. Bu süreçte ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde, Fırat nehrinin 
doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında PKK/PYD/YPG terör 
örgütüne silah ve lojistik desteği devam etmiştir. Türkiye ile ABD arasında yapılan 
yoğun görüşmeler neticesinde 24 Ağustos 2019 tarihinde iki ülke tarafından 
oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi faaliyetlerine başlamıştır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri unsurları ile Amerikan ordusu unsurlarının havadan ve karadan 
ortak devriyeler icra ettiği bu süreçte de Türkiye’nin talepleri tam olarak yerine 
getirilmemiş ve terör örgütlerine destek devam etmiştir.  

Türkiye, ABD ile yürüttüğü iletişim ve müzakere süreçlerinde hem geleneksel 
diplomasi araçlarından faydalanmış hem de dijital diplomasi ve Twitter 
diplomasisi gibi araçları kullanmıştır. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı duruşu ve 
güvenlik yaklaşımı bazen ABD Başkanları ile yapılan kapalı görüşmelerde, bazen 
de kamuoyuna açık basın toplantılarında ve görüşmelerde dile getirilmiştir. Bu 
süreçte Twitter diplomasisi ise devlet başkanları ve diplomatların yanı sıra farklı 
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partilerden politikacıların, yetkililerin, kanaat önderlerinin ve hatta vatandaşların 
dahil olduğu bir iletişim süreci olarak süregelmiştir.  

Barış Pınarı Harekatı öncesinde son olarak  6 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılan telefon görüşmesi, geleneksel 
diplomasinin kullanıldığı son görüşme olmuştur. T.C. İletişim Başkanlığı tarafından 
atılan bir tweet ile Erdoğan-Trump arasındaki telefon görüşmesi kamuoyuna 
duyurulmuştur (“T.C. İletişim Başkanlığı”, 2019). İletişim Başkanlığı web sitesinde 
telefon görüşmesine ilişkin şu detaylara yer verilmiştir: 

Suriye’de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan 
Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü 
tedbiri alacağı vurgulandı. ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke 
arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden 
duyulan rahatsızlık Trump ile paylaşıldı (“Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD 
Başkanı Trump ile görüştü”, 2019).  

Taraflar arasındaki telefon görüşmesinin ardından kamuoyu Trump’ın 
düşüncelerini 7 Ekim 2019 tarihinde attığı tweet zincirinden öğrenmiştir. ABD’nin 
Suriye’ye sadece otuz gün için girdiğini ancak yıllar geçtiğini söyleyen Trump, 
“bitmeyen saçma savaşlardan çıkma ve …askerlerimizi eve getirme zamanı geldi.” 
diyerek Suriye’nin kuzeyindeki Amerikan askerlerini çekme kararını kamuoyuna 
duyurmuştur (“Donald J. Trump”, 2019a). Trump’ın bu paylaşımı başta Amerikan 
kamuoyu olmak üzere uluslararası kamuoyunda yoğun tartışmaları beraberinde 
getirmiştir. Tüm bu gelişmeler neticesinde Türkiye, 9 Ekim 2019 tarihinde Barış 
Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. Harekatın başlangıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın aynı anda Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak attığı tweet yoluyla resmi 
olarak tüm dünyaya duyurulmuştur.   

Görsel 1. Recep Tayyip Erdoğan Resmi Twitter Hesabı, 9 Ekim 2019. 

 

Geleneksel diplomatik yöntemlerde basın açıklaması, kamuoyuna duyuru ya da 
ulusa sesleniş gibi farklı formatlarda aktarılan bilgi, bu örnekte bir sosyal medya 
kanalı yoluyla kamuoyuna duyurulmuştur ve geleneksel diplomatik araçlarla aynı 
etkiyi yaratmıştır. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı askeri harekat dünya 
genelinde büyük yankı uyandırmıştır. Hükümet yetkilileri, siyasetçiler, gazeteciler 
ve sosyal medya kullanıcıları Twitter’da attıkları tweetlerle operasyon hakkında 
olumlu ya da olumsuz görüşlerini bildirmişlerdir. Bu süreçte hükümet yetkilileri 
bir yandan geleneksel diplomasi araçlarını yürütmeye devam ederken diğer 
yandan Twitter hesaplarından attıkları tweetlerle aktif bir iletişim çalışması 
yürütmüşlerdir.  
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5. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Barış Pınarı Harekatı, başladığı günden itibaren uluslararası kamuoyunda yoğun 
tartışmalara neden olmuştur. Harekatın kapsamının ve seyrinin belirlenmesinde, 
bu süreçte yürütülen iletişim çalışmaları önemli bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’nin 
askeri operasyonu karşısında konum almaması, açık bir destek olarak 
yorumlanmıştır. Trump, başta Demokrat partili senatörler olmak üzere ABD’nin 
Suriye’de SDG çatısı altındaki terör örgütlerini destekleme politikasının mimarları 
tarafından sert biçimde eleştirilmiştir. Bu eleştiriler karşısında Trump’ın kendi 
kararını savunmak için attığı tweetler kamuoyunda daha fazla kafa karışıklığına 
neden olmuş ve Trump’ın “tutarsız” biri olarak tanımlanmasına neden olmuştur. 
Türkiye ise bu süreçte planlı bir iletişim kampanyası yürüterek askeri harekatın 
zaruri olduğuna ilişkin tezlerini uluslararası kamuoyuna farklı dillerde ulaştırmaya 
çalışmıştır. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda harekatın ilk günlerinde 
kamuoyuna yönelik iletişim çalışmalarının ve söylem mücadelesinin sert olduğu 
söylenebilir.   

Bu araştırmada Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim 2019 tarihinden 
başlayarak ilk on günlük süreçte yürütülen Twitter diplomasisi ele alınmaktadır. 
Bu süreç aynı zamanda tarafların kendi argümanlarını kamuoyunda hakim kılmak 
için söylemler ürettiği ve gündem oluşturmaya çalıştığı bir dönem olmuştur. 
Twitter, bir sosyal medya mecrası olarak milyonlarca kullanıcının etkileşimde 
bulunabildiği bir ortamdır. Twitter diplomasisi bu sayede siyasetçilerin, 
mesajlarını daha hızlı ve daha kolay biçimde geniş kitlelere iletmesine imkan 
sunmaktadır. Atılan tweetler sadece sosyal medya kullanıcıları tarafından 
okunmamakta, geleneksel medya tarafından haberleştirilerek daha geniş bir 
kitleye ulaşmaktadır. Bu nedenle 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında atılan tweetler 
bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

Twitter diplomasisinde karşıt söylemleri ve argümanları ortaya çıkarabilmek için 
belirli bir örneklem oluşturulmuştur. Bu örneklemde ABD tarafındaki çeşitli 
söylem ve argümanları tespit edebilmek için ilgili dönemde Twitter’da yaptığı 
paylaşımları Türkiye kamuoyunda tartışılan ve ses getiren isimler olarak ABD 
Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve IŞİD Karşıtı 
Koalisyon (Eski) Özel Temsilcisi Brett McGurk seçilmiştir. Türkiye tarafındaki 
söylem ve argümanları tespit edebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Gülnur Aybet’in tweetleri ele alınmıştır. Bu tweetlerde inşa edilen 
söylemler ve oluşturulmaya çalışılan gündemler içerik ve söylem analizi 
yardımıyla ortaya konulmuştur. 
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Grafik 1. 9-19 Ekim 2019 Tarihleri Arasında Tweet ve Retweet Sayıları 

 

Ele alınan Twitter kullanıcılarının 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında attıkları tweet 
sayıları karşılaştırıldığında Amerikalı yetkililerin Türk yetkililere kıyasla Twitter 
diplomasisini daha aktif kullandıkları görülmektedir. ABD Başkanı Trump açık 
arayla en fazla tweeti atarak görüşlerini en sık kamuoyuyla paylaşan kullanıcıdır. 
Aynı zamanda en fazla retweet sayısına sahip kullanıcı olarak sadece kendi 
görüşlerini yazmakla yetinmediği, diğer kullanıcılarla da etkileşim halinde olduğu 
görülmektedir. Türk yetkililerin ise  daha az tweet atarak Twitter diplomasisine 
daha az önem verdikleri görülmektedir. Daha kapsamlı bulgular için tweetler 
içerik ve söylem analizi yardımıyla irdelenmiştir. 

6. Donald Trump’ın Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

ABD Başkanı Donald Trump seçilen örneklem arasında Twitter’ı en aktif biçimde 
kullanan siyasetçidir. Trump, 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında 192 tweet ve 91 
retweet olmak üzere toplam 282 tweet atmıştır. ABD Başkanı olarak @POTUS 
kullanıcı adının kendisine tahsis edilmesine rağmen Trump, başkan seçilmeden 
önce 2009 yılında açtığı @realDonaldTrump kullanıcı adını halen aktif biçimde 
kullanmaktadır. Trump 14 tweette “Türkiye” ve bir tweetinde “Türkler” ifadesini 
kullanarak Türkiye’den bahsetmiştir. El alınan on günlük süre boyunca Donald 
Trump farklı konulara değinmiştir. Bu tweetler arasında öne çıkan konuları 
belirlemek için en sık kullanılan kelimeler belirlenmiştir.  
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Tablo 1. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @POTUS hesabından atılan tweetlerde en sık 
kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
president 49 

great 43 
democrats 38 

now 30 
just 27 

impeachment 26 
house 24 
people 24 
schiff 23 
thank 23 

Başkan Trump’ın tweetlerinde en sık kullanılan kelimeler aynı zamanda Trump’ın 
Twitter diplomasisi kullanarak kamuoyunun gündemini nasıl belirlemeye 
çalıştığını da ortaya koymaktadır. “President” (Başkan) kelimesi en sık kullanılan 
kelimedir ve Trump’ın hem ulusal kamuoyuna hem de uluslararası kamuoyuna 
seslendiğinin en açık göstergelerinden biridir. Bu tweetler üç kategori altında 
değerlendirilebilir: 

 Trump’ın ABD Başkanı olarak kendinden bahsettiği tweetler ve diğer 
kullanıcıların Trump’ı kastettiği tweetler. Örneğin; “…Özgür doğduk ve 
özgür kalacağız, ben sizin Başkanınız olduğum müddetçe!”(“Donald J. 
Trump”, 2019b). 

 Trump’ın Obama ve Clinton gibi Demokrat partili eski ABD Başkanlarından 
olumsuz biçimde bahsettiği tweetler. Örneğin; “Bu soytarılardan biri Başkan 
olursa, rekor kıran ekonomimiz çöker, 1929’da olduğu gibi!”(“Donald J. 
Trump”, 2019d).  

 Trump’ın diğer ülkelerin başkanlarından bahsettiği tweetler. Bu ülkeler 
arasında Ukrayna, Brezilya ve Türkiye bulunmaktadır. Örneğin; “Ukrayna 
Başkanı, Başkan Trump’ın hiçbir baskı uygulamadığını ve kesinlikle yanlış bir 
şey yapmadığını güçlü bir dille yeniden vurguladı. …”(“Donald J. Trump”, 
2019e). 

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ABD’de Başkan Trump’ın siyasi ve hukuki açıdan 
yoğun baskı altında olduğu bir dönemde başlamıştır. Bu nedenle Başkan Trump’ın 
gündeminde öncelikle Amerikan iç kamuoyunda karşı karşıya kaldığı suçlamaları 
bertaraf etmek ve kendi imajını güçlendirmek olduğu görülmektedir. Trump, 
tweetlerinin büyük bölümünde bir Başkan olarak başarılı olduğunu gösteren 
argümanlarını paylaşmıştır. Aynı zamanda Demokrat partili eski başkanların 
politikaları hakkında olumsuz argümanlar kullanarak yine kendi imajını 
güçlendirmeye çalışmıştır. Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy 
ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün ortaya çıkması ve bu görüşme 
nedeniyle görevden azledilme tartışmalarının ortaya çıkması ABD kamuoyunda 
Trump’ı zor durumda bırakmıştır. Trump’ın, tweetlerinde bu konuda argümanlar 
üreterek kendini savunmaya çalıştığı görülmüştür. Telefon görüşmesi dökümünün 
ortaya çıkmasından sonra ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı 
Adam Schiff, görevden azil (impeachment) soruşturmasını başlatması nedeniyle 
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Trump’ın hedefinde olmuştur. Bu nedenle Trump’ın tweetlerinde başkan 
(president), görevden azil (impeachment), Demokratlar (Democrats) ve Schiff 
kelimeleri en sık kullanılan öğeler olarak öne çıkmıştır. Bu kelimeler, birbiriyle 
bağlantılı olarak Trump’ın kendisi hakkında yürütülen azil sürecine karşı mücadele 
ettiğini göstermektedir. Her ne kadar Barış Pınarı Harekatı ABD kamuoyunun 
gündeminde yoğun olarak tartışılsa da bu veriler, Trump’ın önceliğinin iç 
kamuoyunda kendi politikalarının haklılığını ispat etmek olduğunu ortaya 
koymaktadır. Barış Pınarı Operasyonu ise Trump’ın meşgul olduğu iç ve dış 
politika gündemlerinden sadece birini oluşturmaktadır.  

Trump’ın tweetlerinde onbeş kez Türkiye ve Türklerden bahsedilirken, onaltı kez 
Suriye’den bahsedilmektedir. Bu tweetlerde inşa edilen söylemler incelendiğinde 
bazı temaların öne çıktığı görülmektedir. Trump öncelikle Obama döneminde 
uygulanan yanlış politikaların bir sonucu olan bu çatışma durumunu bitiren/çözen 
kişi olarak kendini konumlandırmaya çalışmaktadır. Bu şekilde bir 
konumlandırma sayesinde Trump, hem yöneltilen eleştirilere karşı kendini 
savunmak için güçlü bir argüman sağlamaktadır hem de gelecek seçim döneminde 
rakip başkan adaylarına karşı kullanabileceği bir argüman üretmektedir. Örneğin; 
“Farklı gruplar arasındaki kavga yüzyıllardır devam ediyor. ABD Ortadoğu’ya hiç 
gitmemeliydi. …Bitmeyen aptal savaşlar, bizim için, bitiyor.”(“Donald J. Trump”, 
2019e) tweetinde vurguladığı gibi Ortadoğu’daki çatışmalara müdahil olmak ABD 
için kötü bir politika olarak sunulmaktadır. Benzer biçimde, “Türkiye Kürtlere uzun 
zamandır saldırmayı planlıyordu. Birbirleriyle hep kavga ediyorlardı. Saldırı bölgesi 
yakınında ordumuz ya da askerlerimiz yok. BİTMEYEN SAVAŞLARI bitirmeye 
çalışıyorum. İki tarafla da görüşüyorum. Bazıları onbinlerce asker göndermemizi 
istiyor...”(“Donald J. Trump”, 2019f) tweetinde görüldüğü gibi bölgedeki çatışma 
ikliminin tarihten bu yana süregelen doğal bir durum olarak yorumlamakta ve bu 
çatışma ikliminde ABD’nin çıkarlarını öncelediğini vurgulamaktadır. Aynı tweet 
içerisinde Amerikan askerlerinin Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde olmadığını, 
bölgeye asker gönderme planı olmadığını ve ABD’nin dahil olduğu “bitmeyen 
savaşları” bitirerek yine Amerikan askerlerini güvence altına almaya çalıştığını 
vurgulamaktadır. Bu ifadeler Trump’ın temel argümanının Amerikan askerleri ve 
Amerikan çıkarları odaklı olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Trump’ın 
“Türkler ve Kürtler arasında süregelen savaş” nitelemesi her ne kadar Türkiye 
kamuoyunda tepkiyle karşılansa da Trump Türk kamuoyunu etkilemekten ziyade 
Amerikan kamuoyunu ikna etmeye çalışmaktadır.  İnşa edilen bu söyleme göre 
Demokrat partili eski ABD Başkanı Barack Obama Suriye’deki çatışma ortamına 
müdahil olarak ABD askerlerini ve dolayısıyla ABD çıkarlarını tehlikeye sokmuştur. 
Trump ise bu karışıklığa son veren bir lider olarak öne çıkarılmaktadır. “Başkan 
Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı, bir felaket olan Susan Rice, şimdi bize 
Suriye’de ne yapmamız gerektiğini söylüyor. KUMDAKİ KIRMIZI ÇİZGİYİ hatırladın 
mı? O Obamaydı. Milyonlar öldü! Hayır, teşekkürler Susan, sen bir felakettin.” 
(“Donald J. Trump”, 2019g) tweetinde olduğu gibi, Buck Sexton’dan alıntıladığı 
“Barack Obama başkan iken Suriye’de 500,000 civarında insan öldürüldü…”(“Donald 
J. Trump”, 2019c) tweeti de geçmiş yönetimi suçlamaktadır.  

 Trump, “IŞİD halifeliğini %100 yendikten sonra ordularımızın büyük bölümünü 
Suriye’den çıkardım. …Komutanlarıma söyledim, neden Suriye için savaşmak 
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zorunda olalım ki…”(“Donald J. Trump”, 2019h) tweetinde görüldüğü gibi birinci 
tekil şahıs kullanarak yeni politika kararlarını kişiselleştirmekte ve kendisini 
kahramanlaştırmaktadır. Birinci tekil şahıs kullanımı Trump’ın Twitter 
diplomasisinde benimsediği bir dildir ve kurumsallıktan uzak bir görüntü 
sergilemektedir. Bu dil ABD medyası tarafından da eleştirilmektedir (“Attacks, 
praise and conspiracies fly as Trump tweets, a New York Times analysis finds”, 
2019). Ancak Trump “komutanlarıma söyledim” gibi ifadeler kullanarak karar 
alma süreçlerindeki kontrolünü ve otoritesini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu 
argümanın sebebi Trump ile Pentagon arasında bir uyuşmazlık olduğuna ilişkin 
iddialardır (Cooper & Schmitt, 2019; Seligman, 2019) ve Trump tek doğru karar 
verici olarak kendini işaret etmektedir.   

 Trump’ın tweetlerinde inşa edilen diğer bir söylem, Başkan Trump’ın bölgedeki 
meseleye hakim olduğu ve çatışan aktörlerin her biriyle iletişim kurarak süreci 
kontrol edebildiğidir. Bu söylem Trump’ın hem iyi bir diplomat olduğu hem de 
olayları kontrol altına alabilen güçlü bir lider olduğu imajını kurgulamaktadır. “Dün 
bir ateşkes sağlayarak Suriye’de ve Türkiye’de ne kadar hayat kurtardığımızı 
düşünün. Binlerce ve binlerce ve belki daha da fazla!” (“Donald J. Trump”, 2019i) ve 
“Kürtler ve Türkiye’nin kontrolü kaybetmesi ihtimaline karşı ABD, Suriye’de kafa 
kesmeden sorumlu 2 IŞİD militanını güvenli bir bölgeye götürdü” (“Donald J. Trump”, 
2019) tweetlerinde olduğu gibi ABD bölgede halen güç sahibi bir aktör olarak 
konumlandırılmaktadır. Trump her ne kadar askerleri geri çekmeden bahsetse de 
binlerce km uzaklıktan, kritik hamlelerde bulunarak bölgede ABD çıkarlarını 
korumaya devam ettiği mesajını vermektedir.  

Trump’ın öne çıkardığı bir diğer söylem ise ABD’nin cezalandırı bir otorite olarak 
inşa edilmesidir. Trump bazen Kürtlere bazen de Türkiye’ye “sopa göstererek” 
uluslararası ilişkilerde önemli bir güç olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır. 
Türkiye’ye karşı tehditler bazı yaptırımlar üzerinden sunulmaktadır. “Lindsey 
Graham ve Demokratlar dahil Kongrenin bir çok üyesiyle Türkiye’ye güçlü 
yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşıyoruz. Hazine harekete geçmeye hazır, ek 
kararlar alınabilir. Bu konuda büyük uzlaşı var. Türkiye bunun olmamasını istedi. 
Bekleyin!” (“Donald J. Trump”, 2019e) tweetinde Trump açıkça Türkiye’yi 
yaptırımlarla tehdit etmiştir. Ancak ABD bir yaptırım kararı almamıştır. Trump’ın 
Türkiye hakkında bazen olumlu bazen de olumsuz görüş bildiren tweetler atması, 
Twitter’ı bir diplomasi aracı olarak kullandığının göstergelerinden biridir. 
Diplomasi, devletlerin dış politika hedefleri doğrultusunda diğer hükümetlerin 
kararlarını ve politikalarını etkilemeye yönelik çeşitli araçların kullanımı olarak 
tanımlanabilir. Bu araçlar arasında diyalog, müzakere ve pazarlıklar olabileceği 
gibi, yaptırımlar, çatışmalar ve hatta savaşlar da olabilir. Bu örnekte görüldüğü 
üzere Trump, Türkiye’nin harekatına karşı durmasa da, bu harekatın kapsamı ve 
sonuçları konusunda Türkiye üzerinde bir baskı hissettirmeye çalışmaktadır. 
Dolayısıyla Twitter diplomasisini kullanarak Türkiye’nin bundan sonra atacağı 
olası adımlar konusunda önceden bir çerçeve belirlemeye çalıştığı söylenebilir. 
Tweet’in sonunda “Bekleyin!” vurgusu yaparak kamuoyuna seslenmekte ve bu 
konudaki gelişmeleri takip ederek yeniden bilgilendirme yapacağını 
vurgulamaktadır. Bu “bekleme” süresi aynı zamanda Türkiye’nin atacağı adımların 
takip edileceği ve bu adımlara göre müzakerede yeni pozisyonların belirleneceğini 
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ifade etmektedir. Nitekim bu tweetten  sadece dört gün sonra 17 Ekim 2019 
tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 
Türkiye’ye üst düzey bir ziyarette bulunmuş, uzun süren kapalı görüşmelerin 
ardından Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiği ve bölgenin terörist unsurlardan 
arındırılması hususunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştır (“Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu”, 2019). Geleneksel diplomasi aracı olarak kapalı müzakerelerin 
ardından Trump bir tweet atarak, “Türkiye’den harika haber. Pence ve Pompeo kısa 
zamanda basın açıklaması yapacak. Erdoğan’a teşekkürler. Milyonlarca hayat 
kurtarılacak”(“Donald J. Trump”, 2019g) ifadesinde bulunmuştur. Geleneksel 
diplomasi ve Twitter diplomasisi birbirini tamamlayan araçlar olarak 
kullanılmıştır. 

 Başkan Trump’ın Twitter diplomasisi kullanımının en önemli örneklerinden biri 
diğer ülkelere ilişkin yaptığı açıklamalardır. Ele alınan dönemde attığı tweetlerde 
Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro ile etkileşimde 
bulunmuştur. Aynı zamanda Türkiye, Suriye, Almanya ve Avrupa hakkında 
görüşlerini açıklamıştır. Diplomasi geleneksel olarak hükümet yetkilileri ve 
diplomatlar arasında özel toplantılarda yürütülen bir süreç olarak tanımlanırken 
Twitter diplomasisinde bu iletişimin sosyal medya platformu üzerinden 
kamuoyuna açık biçimde yürütüldüğü görülmektedir. Dolayısıyla Trump’ın diğer 
devletler hakkında attığı tweetler sadece o devletin yetkilileri ya da o ülkenin 
kamuoyuna yönelik değil, ABD seçmenine yönelik eşzamanlı mesajlar olarak 
okunabilmektedir. Örneğin gazeteci Katie Pavlich’ten yaptığı alıntıyla şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Avrupalılar IŞİD problemiyle uğraşmak istemediler- bugün neden bu 
durumda olduğumuzu gösteren birçok sebep var. Şimdi, Almanya’da Angela Merkel 
sonunda öne çıkıyor ve Türkiye’ye durmasını söylüyor… Avrupalıların hiç 
sorumluluğu yok mu? Teşekkürler Katie, IŞİD tutuklularını geldikleri Avrupa 
ülkelerine önerdim ve bu teklif defalarca reddedildi. Muhtemelen her zaman olduğu 
gibi yine ABD’nin bu devasa maliyeti üstleneceğini düşündüler!” (“Donald J. Trump”, 
2019m). Trump, Suriyedeki kriz konusunda Avrupa’nın da büyük sorumluluğu 
olduğunu ifade ederek bu süreçte Avrupa ülkelerinin de politikalarını gözden 
geçirmeleri konusunda yönlendirmede bulunmaktadır. Bu açıklamayı sosyal 
medya kanalıyla yaparak Avrupalı siyasi liderlere mesaj vermenin yanı sıra Avrupa 
kamuoyuna da seslenerek kendi hükümetleri hakkındaki görüşlerini de etkilemeye 
çalışmaktadır.  

7. Brett McGurk’ün Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

Brett McGurk, ABD Başkanları George W.Bush, Barack Obama ve Donald Trump 
dönemlerinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Başta 
Irak, Suriye ve Afganistan olmak üzere ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarının 
sahada uygulayıcısı olarak çalışmalar yapmıştır. Son olarak Başkan Obama 
tarafından 23 Ekim 2015 tarihinde ABD’nin IŞİD ile Küresel Mücadele Koalisyonu 
özel temsilcisi olarak görevlendirilmiş ve Suriye’nin kuzeyinde SDG’nin 
desteklenmesi ve kurumsallaşmasında büyük rol oynamıştır (“FSI - Brett 
McGurk”). McGurk, Başkan Trump’ın Suriye’den Amerikan askerlerini çekme 
kararını açıklamasının hemen ardından bu karara tepki göstererek 22 Aralık 2018 
tarihinde görevinden istifa etmiştir. Trump bu istifa hakkında “Brett McGurk, ki onu 
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tanımıyorum, 2015’te Başkan Obama tarafından atanmıştı. Şubat’ta görevi bitiyordu 
ama o erken istifa etti. Dikkat çekmeye çalışan biri?” şeklinde tweet atarak olumsuz 
görüşünü ifade etmiştir (“Donald J. Trump”, 2018). Daha sonra McGurk, Trump’ın 
Suriye politikasını eleştiren bir çok açıklama yapmıştır. McGurk’ün tweetleri 
değerlendirilirken, Trump ile arasında daha önceden varolan fikir ayrılığını göz 
önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Tablo 2. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @brett_mcgurk hesabından atılan tweetlerde 
en sık kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
syria 51 
isis 49 

trump 46 
turkey 43 
turkish 41 
forces 40 

sdf 21 
now 18 

attack 16 
erdogan 16 

McGurk 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında 85 tweet ve 46 retweet atmıştır. Bu 
tweetlerde en sık kullanılan kelimeler göz önünde bulundurulduğunda McGurk’ün 
oluşturmak istediği gündem tespit edilebilmektedir. Trump’ın ABD iç siyasetine 
odaklanan gündeminin aksine McGurk Suriye meselesini gündemde tutmaya 
çalışmaktadır. Suriye meselesini McGruk, kendi görev alanıyla ilişkili olarak IŞİD 
bağlamında değerlendirmektedir. Küresel bir terör örgütü olarak öncelikli düşman 
olarak konumlandırılan IŞİD, mücadele edilmesi ve yok edilmesi gereken bir 
unsurdur. Bu gündem nedeniyle McGurk’ün tweetlerinde inşa edilen söylem IŞİD’e 
odaklanmaktadır ve onu yok etmek için SDF adı verilen örgüte her türlü desteğin 
verilmesi meşrulaştırılmaktadır. Bu söylem, Obama döneminde tanımlanan dış 
politika hedefleriyle uyuşmasına rağmen, Başkan Trump’ın IŞİD’in yenilgiye 
uğratıldığını ve savaşın bittiğini söyleyerek kurduğu yeni söylem ile çatışmaktadır. 
McGurk tweetlerinde Türkiye’den de bahsetmektedir ve Barış Pınarı Harekatı’nı 
saldırı (attack) ve işgal (invasion) olarak nitelendirmektedir.  

McGurk’ün tweetlerinde öne çıkardığı söylemlerin başında SDF örgütünün ABD’nin 
bölgedeki meşru ortağı (partneri) olduğu gelmektedir. “Ortaklarımızı düşünmeden, 
plansız ve uygunsuz biçimde onları düşman aktörlerin insafına bırakmak utanç 
verici. SDF’li eski meslektaşlarıma yeni hamiler bulma konusunda en iyi dileklerimi 
sunarım. Birlikte bir savaş kazandık. Bu kimsenin elimizden alabileceği bir şey 
değil.”(“Brett McGurk”, 2019) tweetinde görüldüğü üzere SDF, ABD’nin meşru 
ortağı olarak tanımlanırken Türkiye’ye düşman aktör olarak göndermede 
bulunulmaktadır. McGurk başka bir tweetinde YPG ile irtibat kurmadan önce dahi 
Türkiye’nin politikaları nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin “vahim derecede kötü” 
olduğunu vurgulamıştır (“Brett McGurk”, 2019). McGurk bu tweetleriyle Obama 
dönemi dış politika hedeflerini açık bir şekilde dile getirmektedir. Bu söyleme göre 
Türkiye artık güvenilir ve dost ülke olarak tanımlanmamakta, bunun yerine 
bölgede yeni “dost” aktörler tanımlanmaktadır. SDF ile YPG arasındaki ilişkiyi 
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sürekli reddeden ABD dış politika söyleminin aksine McGurk açıkça YPG ile 
görüştüklerini ifade etmektedir.  

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Operasyonu McGurk tarafından tepkiyle 
karşılanmıştır ve harekatın başladığı gün yirmi üç tweetten oluşan bir zincir 
hazırlayarak Türkiye hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Bu 
tweetlerinde McGurk Türkiye’yi IŞİD’e karşı savaşmamakla suçlamıştır ve 
Avrupa’daki terör eylemlerine atıfta bulunarak Türkiye’yi zan altında bırakmıştır. 
Yine aynı tweet zincirinde Türkiye ile Rusya’nın beraber SDF bölgesi üzerinde 
baskıyı arttırdığını söyleyerek Türkiye’nin Rusya ile beraber hareket ettiği algısını 
yaratmaya çalışmıştır. McGurk’ün Türkiye karşıtı argümanları arasında ABD’deki 
Halkbank davası ve Rıza Zarrab dahi yer almıştır. “Türkiye siyasi taleplerinin 
karşılanması için Amerikan vatandaşlarını hapiste rehin tuttu, Akdeniz üzerinde 
gökyüzünde NATO müttefiki Yunanistan’ı sürekli tehdit ediyor ve daha Suriye 
içsavaşı başlamadan çok önce dahi İran’a karşı yaptırımları tarihte en büyük delen 
ülkedir.”(“Brett McGurk”, 2019b). Aynı tweet içerisinde Rahip Brunson, Hakan 
Atilla ve Rıza Zarrab davalarına atıfta bulunan McGurk, Türkiye’yi NATO 
müttefiklerini tehdit eden bir ülke olarak konumlandırmıştır. Tüm bu argümanlar 
göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin Batı bloğundan kopmuş, NATO 
üyeleri için tehdit oluşturan, hatta Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle müttefiklik 
ilişkisi geliştiren bir ülke olarak konumlandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. 
McGurk, Türkiye’nin yalnızlaştırılması ve cezalandırılması yönünde adımlar 
atılmasının ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olacağını düşünmektedir.  

McGurk tweetlerinde aynı zamanda Trump’ın kararlarını ve dolayısıyla başkanlık 
kabiliyetini de eleştirmektedir. “ABD Başkanının Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’ye 
saldırmasına yeşil ışık yakması Pandora’nın kutusunu açtı. Rusya destekli güçlerin 
ilerlemesi olası. Tam anlamıyla karmaşa”(“Brett McGurk”, 2019) ve “Trump, 
halifeliği mağlup ettiğini söylerken tarih bildiği konusunda şüpheliyim.”(“Brett 
McGurk”, 2019b) ifadelerinde görüldüğü gibi ABD Başkanı Trump yanlış kararlar 
veren, bilgisiz biri olarak tanımlanmaktadır. McGurk daha da ileri giderek bir 
Google Harita görüntüsü paylaşmış ve “Başkan Trump’a büyük ve geniş kapsamlı 
ulusal güvenlik kararları vermeden önce bir haritaya bakmasını önermek 
isterim.”(“Brett McGurk Twitter”, 2019a) ifadesini kullanmıştır. McGurk Trump’a 
ağır eleştiriler yöneltirken eski Başkan Obama hakkında olumsuz bir ifadeye yer 
vermemiştir. Dolayısıyla eski bir diplomat olarak McGurk, Trump dönemi dış 
politika hedefleriyle açıkça çatışmaktadır. Twitter diplomasisi sayesinde 
uluslararası kamuoyu ABD içinde cereyan eden bu görüş ayrılıklarını takip 
edebilmekte ve buna göre mesajlar hazırlayarak diplomatik yöntemlere 
başvurabilmektedir. Türkiye, bu süreçte ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı 
Erdoğan arasında ikili güvene dayanan ilişki tesis ederek etkili bir iletişim süreci 
yürütmüştür.  

8. Lindsey Graham’ın Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Barış Pınarı Harekatı’nın 
başlangıcından itibaren yaptığı açıklamalarla kamuoyunda sıkça yer bulmuştur. 
Türkiye’ye daha önce ziyaretlerde bulunan ve Türkiye hakkındaki olumlu 
görüşleriyle bilinen Graham, harekat sonrası Türkiye’ye karşı ekonomik 
yaptırımların hayata geçirilmesini savunan en önemli isim olmuştur. Bu dönemde 
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attığı tweetlerde kullandığı kelimeler, Graham’ın gündem önceliğinin belirlenmesi 
açısından imkan sunmaktadır. 

Tablo 3. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @ LindseyGrahamSC hesabından atılan 
tweetlerde en sık kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
turkey 38 

president 36 
syria 35 

sanctions 22 
trump 20 

isis 18 
work 15 

administration 12 
invasion 12 

kurds 12 

Graham 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında 87 tweet ve 3 retweet atmıştır. McGurk 
gibi Graham da bu süre zarfında Türkiye ve Suriye başlıklarına odaklanmıştır. 
Diğer isimlerden farklı olarak Graham’ın yaptırım konusunu da gündemde tuttuğu 
görülmektedir. Türkiye’nin askeri harekatını işgal (invasion) olarak tanımlayan 
Graham, IŞİD tehlikesine dikkat çekmeye çalışmaktadır.  

Graham’ın tweetlerinde öne çıkan söylemler arasında terör örgütü 
PKK/PYD/YPG’ye sunduğu destek dikkat çekmektedir. Graham, “harika 
müttefiğimiz Kürtlerin Amerikan tasarımı ekipmanları kullanan Türk-Erdoğan 
ordusu tarafından saldırıya uğradığı görmek çok üzücü.” (“Lindsey Graham”, 2019) 
ifadesinde olduğu gibi Türkiye’nin bölgedeki terör hedeflerine yönelik operasyonu 
bölgedeki Kürtlere yapılıyor şeklinde yanlış bir algı üretmeye çalışmaktadır. Bu 
bağlamda SDG örgütü, Graham tarafından “harika müttefik” olarak tanımlanırken 
NATO müttefiki olan Türkiye’den “Türk-Erdoğan ordusu” şeklinde 
bahsedilmektedir. Bu tanımlama, ABD’nin çıkarları doğrultusunda hareket 
etmeyen Türkiye’nin artık müttefik olarak tanımlanmayacağı mesajını 
taşımaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımları yeniden 
düşünmesi için bir diplomatik girişim olarak yorumlanabilir. 

Graham tweetlerinde PKK/PYD/YPG terör örgütü üst düzey yetkilisi Mazlum 
Abdi’yi referans alarak bölgedeki durum hakkında yanlış algı üretmeye çalışmıştır. 
“General Mazlum ateşkesin sürmesi konusunda endişeli ve Ankara’da önerilen 
Kürtlerin etnik temizliğine hiçbir zaman onay vermeyeceği konusunda ısrarcı.” 
(“Lindsey Graham”, 2019) ifadesiyle terör örgütü yöneticisinin “etnik temizlik” 
iddiasını uluslararası kamuoyuna taşıyarak güçlendirmektedir. Graham bu tweet 
zincirinin devamında, “Tampon bölge Kürtler açısından kabul edilebilir ama 
yüzbinlerin yerinden edildiği askeri işgal bir güvenli bölge değildir. Bu etnik 
temizliktir.”(“Lindsey Graham”, 2019a) ifadesini kullanarak Türkiye’ye karşı ciddi 
bir suçlamada bulunmaktadır. Bu ifadeler Graham’ın ekonomik yaptırımların yanı 
sıra hukuki sonuçları olabilecek iddialarda bulunarak Türkiye üzerindeki baskıyı 
daha da arttırmaya çalıştığını göstermektedir. Trump harekat sırasında Türkiye 
hakkında olumlu mesajlar verirken aynı partiye mensup Lindsey Graham’ın 
oldukça olumsuz mesajlar vermesi Türkiye ile yürütülen müzakerelerin bir parçası 
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olarak yorumlanabilir.  Daha sonra Graham ve Trump tarafından atılan diplomatik 
adımlar, Graham’ın bu ciddi suçlamalarının sadece diplomatik müzakerede söylem 
üstünlüğü kazanmak için kullanılan argümanlar olduğunu ortaya koymaktadır. 
Çünkü Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırımlar rafa kaldırıldığı gibi, etnik temizlik 
suçlamasını destekleyen başka bir söylem ya da argümana rastlanmamıştır. Türk 
tarafının bu dönemde ciddi ithamlara aşırı tepkiler vermeyerek itidalli bir dil 
kullanmaya devam etmesi, ABD tarafından yürütülen iletişim sürecinin doğru 
okunduğu anlamını taşımaktadır.  

Graham, Barış Pınarı Harekatı’nın bölgesel ve küresel düzeyde etkilerini de 
değerlendirmiştir. “Türkiye’nin eylemleri sadece IŞİD’in, İran’ın ve Rusya’nın işine 
yarayacaktır ve İsrail için bir kabus yaratacaktır. Türkiye iyi bir NATO müttefiki 
olarak hareket etmiyor.”(“Lindsey Graham”, 2019e) ifadesiyle Graham, iyi bir NATO 
müttefiki olmanın koşullarından biri olarak İsrail için uygun politikaların 
yürütülmesi gerektiği mesajını vermektedir. IŞİD, İran ve Rusya NATO’nun 
karşısında düşman olarak konumlandırılırken İsrail dost olarak 
konumlandırılmaktadır ve bölgede politika üretirken İsrail’in çıkarlarının da 
gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Graham’ın İsrail vurgusu diğer 
tweetlerinde de devam etmiştir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bir 
tweetinde “İsrail Suriye’deki Kürt bölgelerinin Türkiye tarafından işgalini güçlü 
biçimde kınamaktadır ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğe 
uğramasına karşı uyarmaktadır.”(“Benjamin Netanyahu”, 2019) ifadesini 
kullanarak Graham ile ortak bir dil benimsemiştir. Graham, Netanyahu’nun bu 
tweetini alıntılayarak “Başbakan Netanyahu’ya katılıyorum. Türkiye’nin kuzey 
Suriye’yi işgali ve Amerika’nın en güvenilir müttefiklerinden biri olan Kürtlere 
saldırması ABD ve İsrail için bir kabus”(“Lindsey Graham”, 2019d) şeklinde 
konuşmuştur. Graham, ABD’nin bölgedeki diplomatik hedefleri arasında İsrail’in 
çıkarlarının da öncelendiğini bir kez daha vurgulayarak hem uluslararası 
kamuoyuna hem de diğer diplomatik aktörlere mesaj vermiştir. Graham bu süreçte 
ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlarına da etki etmeyi amaçladığı 
görülmektedir.  

Ankara’da ABD’li ve Türk yetkililer arasında yapılan görüşme sonucu harekata ara 
verilmesi ve yeni bir planın ortaya konulmasıyla birlikte Graham’ın da söylemi 
değişmiştir ve Türkiye’ye karşı daha olumlu bir dil benimsemiştir. “NATO 
müttefikimiz, Kürt müttefiklerimiz ve bölgedeki insanlar için tarihi ve olumlu şeyler 
yapma şansımız var. Bir açılım var- Umarım insanlar bunu anlar.”(“Lindsey 
Graham”, 2019c) diyerek yeni politik kararlardan duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir. Dolayısıyla Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak kullandığı ifadelerin 
yerini daha olumlu ve dostça ifadeler almıştır. 

9. Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında açtığı kendi şahsi 
hesabı olan @RTErdogan hesabının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter 
hesabı olan ve 2011 yılında açılan @tcbestepe hesabından da retweetler 
yapmaktadır. Erdoğan Barış Pınarı Harekatı’nın başladığını Twitter’dan 9 Ekim 
2019 tarihinde attığı Türkçe, İngilizce ve Arapça tweetlerle duyurmuştur. Ayrıca 
@tcbestepe_fr hesabından Fransızca atılan tweetleri de retweet etmiştir. 
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Tablo 4. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @RTErdogan hesabından atılan tweetlerde en 
sık kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
 5 السالم

 5 على

cumhurbaşkanı 4 
milli 4 

 4 المنطقة

 4 نبع
basın 3 

erdoğan 3 
karşı 3 

suriye 3 

Erdoğan 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında 15 tweet ve 13 retweet atarak Twitter’ı 
en az kullanan isim olmuştur. En sık kullanılan kelimeler Barış Pınarı Harekatı’na  
ية) ل بع عم سالم ن سالم) yapılan vurgu nedeniyle barış (ال  .kelimesi bulunmaktadır (ال
Erdoğan, 9 Ekim 2019 tarihinde attığı iki tweette harekatın başladığını 
duyurmuştur. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin 
kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı 
#BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda 
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve 
huzuru getirmektir. (“Recep Tayyip Erdoğan Twitter’da”, 2019b) 

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf 
edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli 
sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak 
bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden 
kurtaracağız. (“Recep Tayyip Erdoğan Twitter’da”, 2019a) 

Erdoğan bu tweetleriyle Türkiye’nin çeşitli diplomatik görüşmelerde daha önce 
dile getirdiği dış politika hedef ve amaçlarını bir kez daha vurgulayarak harekatın 
kapsamını ve amacını ifade etmiştir. Amerikalı yetkililerinin tweetlerinde 
vurguladıkları Kürt etnik kimliğinin aksine Erdoğan, “tüm bölge halkını terörün 
pençesinden kurtaracağız” diyerek bölgede yaşayan farklı etnik kimliklere eşit 
yaklaşan bir dil benimsemiştir. Türkiye’nin resmi tezlerinde savunduğu gibi bu 
tweetlerde de IŞİD ve PKK/PYD gibi farklı terör örgütleri aynı anda ifade edilerek, 
tüm terör örgütlerine karşı topyekün mücadele hedefi teyit edilmiştir. Erdoğan bu 
tweetlerinden sonra bazı resmi açıklamalar ve bilgilendirmeler için Twitter 
hesabını kullanmaya devam etmiştir. 

ABD’li yetkililer ile kıyaslandığında Türk yetkililerin Twitter diplomasisini daha az 
kullandıkları görülmektedir. Ancak bilindiği üzere geleneksel diplomasi ve Twitter 
diplomasisi birbirini ikame eden araçlar değil, birbirini tamamlayan ve 
destekleyen araçlardır. Bir ülkenin diplomatik süreçlerde Twitter gibi dijital ya da 
geleneksel diplomasinin farklı araçlarını kullanması o ülkenin diplomatik 
geleneğinin yanı sıra stratejisiyle de ilgili bir durumdur. Türkiye, özellikle son 
dönemde ABD ile yürüttüğü diplomatik ilişkilerde Erdoğan ile Trump arasındaki 
samimi ilişkiden oldukça faydalanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak 6 
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Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılan 
telefon görüşmesi gösterilebilir. Bu telefon görüşmesinin detayları tam olarak 
bilinmemekle birlikte Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon 
düzenlemesi için Trump’ın ikna edildiği bir görüşme olduğu hem ABD kamuoyu 
hem de Türk kamuoyu tarafından kabul edilmektedir.  Başkan Trump, bu telefon 
görüşmesi hakkında tweetler atarak kamuoyunda yeni tartışmaları başlatsa da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından bu telefon görüşmesi hakkında hiç 
tweet atmamıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu diplomatik süreçte telefon 
görüşmesinin ikna edici argümanlarını, kamuoyuyla paylaşmak istemediği 
anlaşılmaktadır. Türkiye’nin geleneksel diplomasiye ağırlık veren yaklaşımının 
diğer bir örneği ise 17 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’ye düzenlediği ziyaret ve uzun süren 
kapalı görüşmelerin ardından alınan kararlardır. Türkiye açısından diplomatik bir 
başarı olarak nitelendirilen bu görüşme, telefon görüşmesinde olduğu gibi 
kamuoyuna kapalı biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Türk yetkililer, Twitter 
diplomasisine ağırlık vermeyerek, geleneksel diplomasi araçları vasıtasıyla 
istediklerini almaya çalışmışlardır.  

10. İbrahim Kalın’ın Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı sırasında 
Türkiye’nin tezlerini uluslararası kamuoyuna duyurmada önemli rol oynamıştır. 
Farklı uluslararası televizyon kanallarında programlara katılarak Türkiye’nin 
diplomatik hedeflerini izleyicilere aktarmıştır. Kalın bu süreçte Twitter 
diplomasisini de kullanarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algılarla 
mücadele etmiştir. 

Tablo 5. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @ikalin1 hesabından atılan tweetlerde en sık 
kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
turkey 13 

pkk 11 
syria 8 
barış 7 

bir 7 
terrorists 7 

ypg 7 
cumhurbaşkanı 6 

terör 6 
@rterdogan 5 

İbrahim Kalın, 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @ikalin1 hesabından 16 tweet ve 
21 retweet atmıştır. Bu tweetlerde en sık kullanılan kelimelere bakıldığında 
Kalın’ın Türkiye’nin PKK/PYD/YPG ve IŞİD gibi terör örgütleri hakkındaki 
tezlerine ve Türkiye’nin bu terör örgütleriyle mücadelesindeki argümanlarına 
odaklandığı ortaya çıkmaktadır.  Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan 
tweetlerin yanı sıra Anadolu Ajansı ve TRT World gibi haber kaynaklarının 
tweetlerini kullanarak Türkiye’nin argümanlarını aktarmaya çalışmıştır.  

Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan algılardan 
biri “Kürtlere karşı savaş” söylemiydi. İbrahim Kalın, attığı tweetlerde özellikle bu 
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yanlış söylemi etkisiz kılmak için çeşitli mesajlara ve içeriklere yer vermiştir. 10 
Ekim 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Araplar, 
Kürtler, Türkmenler, Süryaniler diğer etnik ve dini gruplar kendi evlerine 
dönecektir.” ifadelerine yer vermiş, yine aynı gün BBC World televizyonuna bu 
konuda verdiği röportajın videosunu paylaşmıştır (“Ibrahim Kalin Twitter’da”, 
2019a). Ayrıca Dünya Süryani Konseyi, İstanbul Süryani Kadim Vakfı ve Türkiye 
Ermeni Patrikliği’nin Barış Pınarı Harekatına destek verdiği mesajları da 
Twitter’da paylaşmıştır. Bu argümanları kullanarak Kalın, uluslararası kamuoyuna 
Türkiye’nin farklı etnik-dini gruplarla barış içinde yaşayan ve onların huzurunu 
tesis eden bir ülke olduğu mesajını vermiştir.  

Görsel 2. İbrahim Kalın’ın 10 Ekim 2019 tarihli tweeti (“Ibrahim Kalin”, 2019b). 

 

Türkiye’nin “Kürtlere saldırdığı” iddiasına verdiği cevaplardan birinde İbrahim 
Kalın, ABD’li Senatör Lindsey Graham ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu 
etiketleyerek mesajını iletmiştir. “Kürtler bu bölgenin bir parçası ve unsurudur, sizin 
vekil araçlarınız değil. Onlardan tek çıkarınız kendi emperyalist ve yayılmacı 
gündeminizi gerçekleştirmek. Siz PKK’nın arkadaşlarısınız, Kürtlerin değil. Gerçekten 
ahlak sahibi biriyle arkadaşlığınız oldu mu?” (“Ibrahim Kalin”, 2019b) şeklinde 
tweet atarak Graham ile Netanyahu arasındaki etkileşime dahil olmuştur. Bu 
durum Twitter diplomasisinin en büyük imkanlarından birini ortaya koymaktadır. 
Türkiye ile İsrail 2010 yılındaki Mavi Marmara krizinden bu yana diplomatik 
ilişkilerinin derecesini düşürmüşlerdir. İki ülkenin liderleri arasında iletişim 
kanalları da oldukça kısıtlıdır. Buna rağmen Graham ve Netanyahu’nun Twitter 
üzerinden Türkiye aleyhine oluşturmaya çalıştıkları algıya karşı cevap hakkı kolay 
biçimde kullanılmıştır. İbrahim Kalın; Graham ve Netanyahu’nun terör örgütünü 
desteklediklerini vurgulamıştır.  

İbrahim Kalın’ın tweetlerine genel olarak bakıldığında genelde İngilizce tweetler 
atarak uluslararası kamuoyundaki yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeye çalıştığı 
görülmektedir. France24, BBC World, TRT World, Deutsche Welle ve CNN 
kanallarına verdiği İngilizce röportajları paylaşan Twitter’da paylaşan Kalın aynı 
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zamanda Fransız Le Point dergisine yönelik eleştirilerini de Fransızca dile 
getirmiştir. Dolayısıyla İbrahim Kalın’ın kamuoyuna seslenmek için çoğunlukla 
uluslararası yayıncılık yapan televizyon kanallarından faydalandığı ve bu 
kanallarda verdiği mesajları Twitter yoluyla daha geniş bir kitleye ulaştırmaya 
çalıştığı söylenebilmektedir.  

11. Gülnur Aybet’in Twitter Kullanımı ve Öne Çıkan Söylemler 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, operasyon sırasında uluslararası 
yabancı yayın organlarına konuk olarak Türkiye’nin diplomatik hedeflerini 
uluslararası kamuoyuna aktarmaya çalışmıştır.   

Tablo 6. 9-19 Ekim 2019 tarihleri arasında @Gulnuray hesabından atılan tweetlerde en 
sık kullanılan kelimeler ve kullanım sıklıkları. 

Kelime Sıklık 
#operationpeacespring 17 

#turkey 13 
#ypg 12 

#syria 11 
turkish 11 

syria 8 
time 8 
#pkk 7 

@camanpour 7 
interview 7 

Gülnur Aybet’in 9-19 2019 tarihleri arasında attığı tweetlere genel olarak 
bakıldığında bir sosyal medya mecrası olan Twitter’da kamuoyu oluşturmak ve 
etkileşimi arttırmak için kullanılan bir araç olan hashtaglere başvurduğu 
görülmektedir. Bu hashtagler Aybet’in tweetlerinde PKK/YPG terör örgütüne ve 
Türkiye’nin Suriye’deki operasyonunun gerekçelerine odaklandığını 
göstermektedir.  Aybet’in CNN televizyonunda Christiane Amanpour’a verdiği 
röportajın sosyal medyada etkisi de büyük olmuştur.  

Aybet CNN kanalında Amanpour’a verdiği röportaja ilişkin Twitter 
paylaşımlarında konuşmasının en önemli bölümlerine yer vermiştir. “Türkiye 
Suriye’de tutarlı bir politikaya sahip tek aktördür: 1.Sınırımızda terör koridorunun 
oluşumunu önlemek. 2. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için güvenli bölge 
oluşturmak. Bu politikayı hayata geçirme zamanı geldi.”(“Gülnur Aybet”, 2019) 
ifadesiyle Gülnur Aybet, bugüne kadar gerçekleştirilen geleneksel diplomasi 
girişimlerine göndermede bulunarak Türkiye’nin tutarlı bir politika izlediğini 
vurgulamaktadır. Aybet’in “tutarlı politika” vurgusu önemlidir çünkü ABD’nin 
Obama döneminden Trump dönemine değişkenlik gösteren Suriye politikasına 
eleştiri anlamı da taşımaktadır.  ABD, Barış Pınarı Harekatı sırasında dahi 
Trump’ın, Graham’ın ve McGurk’ün tweetleri değerlendirildiğinde karmaşık ve 
tutarsız görüntü sergileyen bir politika izlemektedir.  

Gülnur Aybet, ele alınan dönem boyunca CNN, BBC, 24, Channel4News, Fox News 
gibi televizyon kanallarında Türkiye’nin tezlerini dile getirmiş ve Türkiye’ye karşı 
suçlamalara cevap vermiştir.  Aybet, İbrahim Kalın’ın yaptığı gibi Türkiye’deki 
etnik-dini azınlıkların açıklamalarına da yer vererek Türkiye’nin bu konudaki 
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duyarlılığına dikkat çekmiştir. Gülnur Aybet diğer yetkililerden farklı olarak 
Türkiye aleyhine geliştirilen tezleri çürütmek için yine yabancı kaynakların 
açıklamalarına atıfta bulunmuştur. Örneğin Suriye Demokratik Güçlerini meşru bir 
müttefik güç olarak tanımlayan Amerikan yetkililerine cevap niteliğinde ABD Özel 
Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas’ın bir konuşmasını paylaşmıştır. 
Bu konuşmasında Amerikalı General, PKK’nın bir günde isminin değiştirilerek 
daha olumlu gözükmesi için Suriye Demokratik Güçleri adında bir örgüt 
oluşturulduğunu açıkça ifade etmektedir.  Aybet, bu videoyu paylaştığı tweetinde; 
“SDG isminin YPG=PKK’ya meşruiyet vermek için yardım edenler tarafından 
oluşturulduğunu görmek için başka kanıta ihtiyacınız yok. Hemen kapımızda 
Suriye’de bir terörist devletçik yaratmayı hedefleyen çarpık plan buydu. 
#BarışPınarıHarekatı bunu engelleyecek.”(“Gülnur Aybet”, 2019a) Diyerek, 
SDG’nin terör örgütünün isim değiştirmiş hali olduğunu ABD’nin kendi 
argümanlarıyla sunmuştur. Aybet’in başka bir tweetinde paylaştığı videoda ise 
Barış Pınarı Harekatı karşıtı görüşleriyle öne çıkan ve Türkiye’yi Kürtlere 
saldırmakla suçlayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, eski Dışişleri Bakanı 
Ash Carter’a sorular sormaktadır. İkili arasına yaşanan soru-cevapta her ikisi de 
YPG ile PKK arasındaki ilişkiyi kabul edilmektedir ve bu örgütün bir terör örgütü 
olduğu ifade edilmektedir. Aybet arşiv görüntüsündeki ifadeleri argüman olarak 
kullanarak Graham’ın ve diğer ABD’li yetkililerin tezlerini çürütmektedir.  

12. Sonuç 

Türkiye’nin 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı kamuoyunda 
yeni tartışmaları beraberinde getirmiş ve yeni diplomatik girişimlerin kapısını 
aralamıştır. Siyasetçiler, diplomatlar ve hatta vatandaşlar Twitter üzerinden 
yaptıkları paylaşımlarla harekat hakkında yaşanan tartışmalara katkı 
sunmuşlardır. Twitter diplomasisi, geleneksel diplomasiden farklı olarak sosyal 
medya kullanıcısı her bireyin bilgi alma ve bilgi üretme süreçlerine dahil olabildiği 
bir yapı imkanı sunmuştur. Liderler daha az maliyet ve daha düşük bir 
organizasyonla daha geniş kitlelere ulaşabilme ve anında mesaj iletebilme 
imkanına kavuşmuşlardır. Twitter diplomasisi devlet yetkililerin karşı aktörlere 
mesajlarını ileterek onların politikalarında değişikliğe sebebiyet vermeleri için 
yeni bir kanal açmıştır. Bu birçok imkanı ve meydan okumayı da beraberinde 
getirmiştir.  ABD’li yetkililer Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye hakkında 
olumsuz bir algı inşa ederek Türkiye’nin hareket kabiliyetini sınırlandırmaya 
çalışmışlardır. Özellikle Türkiye’nin bölgedeki Kürtlere saldırdığı, hatta “etnik 
temizlik” yaptığı iddiaları gündeme getirilerek bu konuda kamuoyu oluşturulmaya 
çalışılmış ve Türkiye’nin baskı altına alınması hedeflenmiştir. Türk yetkililer ise 
harekatın terör örgütü hedeflerine yönelik olduğu vurgusunu yaparak harekatın 
kapsamı ve amacı konusunda kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır. Türk yetkililer 
aynı zamanda Türkiye hakkında üretilen yanlış bilgilerle mücadele ederek bunları 
çeşitli argümanlarla çürütmeye çalışmışlardır.  

Dijital diplomasi artık günümüzde iç siyaset ile dış politikanın daha fazla iç içe 
geçtiği yeni bir iletişim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Liderlerin uluslararası 
konular hakkında sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar her ne kadar 
uluslararası kamuoyunu etkilemeye yönelik gözükse de iç politikada kendi 
söylemlerini destekleme ve argüman üretme çalışmasının bir parçası olarak işlev 
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görmektedir.  Trump’ın tweetleri Türkiye kamuoyu tarafından tutarsız, bilgisiz ve 
bağlamından kopuk olarak yorumlansa da ABD kamuoyu bağlamında 
düşünüldüğünde belirli hedefler doğrultusunda söylem üretme çalışmalarının bir 
parçası olarak okunmalıdır. Trump’ın attığı tweetlerde sadece Suriye meselesi 
değil, ABD’de önümüzdeki sene gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri ve Trump’ın 
ülke içinde maruz kaldığı baskılar da önemli bir yer tutmaktadır. Trump’ın 
mesajlarının, içinde bulunduğu bağlam çerçevesinde değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu tür bir okuma ve değerlendirme, diplomatik süreçlerde doğru 
adımların atılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Twitter diplomasisi kamuoyuna açık biçimde sürdürülen bir diplomatik müzakere 
süreci olarak tanımlanabilir. Devlet yetkilileri kendi ülkelerinin politik çıkarları 
doğrultusunda argümanlar üreterek karşı devletin politika tercihlerini etkilemeye 
çalışmaktadır. Twitter diplomasisinde, tarafların ürettikleri argümanların ve 
tartışmaların şeffaf biçimde okunabildiği bir mecra söz konusudur. Dolayısıyla 
vatandaşlar, ülkelerin yürüttükleri diplomatik müzakereler ve kullandıkları 
söylemler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmektedir. Bu durum, bir yönüyle, 
diplomasinin şeffaflaşması anlamına gelmektedir.  

Siyasi aktörler Twitter diplomasisini kullanırken farklı dil ve üslupları 
benimsemektedir. Bu konuda Trump ve Erdoğan iki farklı örneği temsil 
etmektedir. Trump’ın Twitter’da kullandığı dil resmiyetten uzak, açıksözlü, 
heyecanlı ve daha kişisel bir üsluba sahiptir. Erdoğan ile Trump arasında 
gerçekleştirilen meşhur telefon görüşmesi hakkında kimse bilgi sahibi değilken, 
Trump bu konuda tweet atarak kamuoyunu bilgilendirmektedir.  Tweet sayıları ve 
tweet içerikleri göz önünde bulundurulduğunda Trump’ın ülkeyi ilgilendiren iç ve 
dış konularda çok sık tweet atan bir kullanıcı olduğu açıktır. Erdoğan ise Twitter 
diplomasisi yerine daha çok geleneksel diplomasi araçlarını kullanmayı tercih 
etmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki geleneksel diplomasi ve Twitter 
diplomasisi birbirini ikame eden değil, birbirini tamamlayan araçlardır. 

Son olarak Twitter diplomasisi, politik argüman üretiminde farklı medya 
formatlarından faydalanma imkanı sağlamaktadır. Örneğin McGurk gazetede 
yazdığı bir yorum yazısını sıkça paylaşarak kendi argümanlarını desteklemektedir. 
Graham ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile etkileşimde bulunarak onun tezlerini 
destekleyebilmekte ya da terör örgütü lideri Mazlum Abdi’den alıntılar yaparak 
Türkiye’yi suçlayabilmektedir.  İbrahim Kalın; Graham ile Netanyahu arasındaki 
etkileşime müdahale ederek Türkiye’nin tezlerini savunabilmektedir. Gülnur Aybet 
arşivden bulduğu videolar sayesinde ABD’li yetkililerin tezlerini yine ABD’li 
yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalar yoluyla çürütmektedir. Dolayısıyla 
Twitter diplomasisi, dijital teknolojilerin ve medya yöndeşmesinin tüm 
imkanlarından faydalanarak bunları devlet yetkililerinin hizmetine sunmaktadır.  
Ancak kullanım sıklığına bakıldığında Türk yetkililerin Twitter diplomasisini 
düşük oranda kullandığı görülmektedir. 
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