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21. yüzyılda artık savaşlar sadece cephede değil eş zamanlı olarak enformasyon alanın-
da da gerçekleşiyor. Bu anlamda yeni çatışma biçimlerinden biri olarak enformasyon savaşı 
günümüzde ön plana çıkmıştır. Çoğunlukla dezenformasyona dayanan bu tür savaş biçimi me-
dya ortamlarında yürütülmektedir. Bu bağlamda askeri harekâtların cephedeki başarısı kadar 
enformasyon alanındaki başarısının da artık günümüzde yadsınamayacak ölçüde önemli old-
uğunu vurgulamak gerekir. Enformasyon savaşları özellikle algı operasyonlarıyla gerçekleştiril-
mekte ve uluslararası kamuoyu oluşturmayı hedeflemekte. Biçimlendirilmiş mesajlar, algı oper-
asyonlarıyla medya ortamlarında dolaşıma sokularak dünya kamuoyunun fikirlerini etkilemek 
amaçlanmakta ve bu şekilde kamuoyu oluşturulmaktadır. 

Buna karşı çözüm ise kamu diplomasisidir. Kamu diplomasisiyle öncelikle yürütülen algı 
operasyonlarının belli amaca hizmet eden biçimlendirilmiş mesajlarının öncelikle yapı-sökümü 
yapılarak karşı argüman ve tezlerin üretilmesi gerçekleştirilmektedir. Böylece kamu diploma-
sisi yöntemiyle doğru bilgilere dayanan mesaj, argüman ve tezler geliştirilerek algı operasyon-
larındaki propagandaya dayanan dezenformasyona karşı tepkisel reaktif mücadele yürütülmüş 
olmaktadır. Bununla birlikte kamu diplomasisinin esas başarısı, dezenformasyon ve propaganda 
başlamadan önce ön alıcı proaktif yaklaşımla yürütülecek askeri harekatın ulusal düzeyde halkla 
ilişkiler ve uluslararası düzeyde kamu diplomasisi politikasının belirlenmesine bağlıdır. Böylece 
kamu diplomasisi yöntemleri kullanılarak verilmek istenen mesaj, argüman ve tezlerin önceden 
hazırlanması ve kamuoylarıyla paylaşılması mümkün olmaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye’nin 9 Ekim 2019 tarihinde Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış 
Pınarı Harekatı’nın enformasyon cephesinin askeri cephe kadar ulusal ve uluslararası arenada 
en çok tartışılan boyutu olması, kamu diplomasisinin bir kez daha ne kadar stratejik öneme haiz 
olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle, 21. yüzyılda yürütülecek askeri harekâtların diploma-
tik, enformasyon, propaganda, medya ve kamu diplomasisi gibi çok katmanlı biçimde önceden 
planlanmasının stratejik olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye, başlangıçta başlattığı harekatı, temelde BM’nin 51. maddesi uyarınca sınır güven-
liğini sağlamak ve terörizmle mücadele olarak meşru güvenlik tehditlerine karşı olduğu teziyle 
savunmakta. Ayrıca Türkiye, Barış Pınarı harekatıyla ülkesindeki Suriyeli sığınmacıların güvenli 
bir şekilde geri dönüşlerini sağlama amacını ileri sürmüştür. Buna rağmen Türkiye’nin hem 
uluslararası hukuka uygun ve hem de insani gerekçelere dayandırdığı meşru harekatı, ulusal 
ve uluslararası düzeyde karşı argümanlarla eleştirilmenin ötesinde algı operasyonlarına maruz 
kalmıştır. Bunun da ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin son derece başarılı biçimde yürüttüğü 
askeri operasyonun enformasyon/medya savaşları boyutunda Türkiye’nin propaganda bom-
bardımanıyla karşı karşıya kaldığı 
görülmüştür. Bu da Barış Pınarı 
harekatının sadece cephe savaşı 
biçiminde yürütülmesinin yeter-
siz kaldığı, harekatın enformasyon 
savaşı boyutunun da en az askeri 
operasyon planlaması kadar strate-
jik olduğunu gözler önüne koymuş-
tur. Ayrıca PKK/PYD terör örgütünün 
uluslararası düzeyde kamuoyu 
oluşturabilecek lobi gücüne ulaştığı 
görülmüştür. Buna karşı da hem 
lobi faaliyetleri hem de kamu diplo-
masisiyle karşı konulmasının zorun-
luluğu açıkça anlaşılmıştır. 



Bu nedenle Türkiye’nin önceden proaktif olarak harekâtını hem ulusal düzeyde kendi iç kamu-
oyuna hem de dış kamuoyuna anlatması, algı operasyonlarıyla mücadelede stratejik yöntemdir. 
Öncelikle kendi iç kamuoyuna yönelik halkla ilişkiler politikasını oluşturup harekâtına yönelik ul-
usal desteği sağlamak gerekmektedir. Böylece halkla ilişkiler politikasıyla iç kamuoyunun dış algı 
operasyonlarının dezenformasyonuna maruz kalmasının önüne geçilebilir. Eş zamanlı olarak da 
uluslararası toplum ve dünya kamuoyunu kazanmaya yönelik kamu diplomasisi politikasıyla ön 
alıcı biçimde harekatın uluslararası hukuka uygunluğu başta olmak üzere meşru gerekçeler me-
saj, argüman ve tezlerin uluslararası dolaşıma sokulması gerekmekte. Böylece proaktif halkla il-
işkiler ve kamu diplomasisi politikası uygulanmış olmaktadır. Buna rağmen tepkisel reaktif düzey-
de de halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi politikasının hızlı bir şekilde uygulanması mümkündür. 
Tepkisel düzeyde kamu diplomasisinin yöntemleri kullanılarak öncelikle dezenformasyona dayalı 
algı operasyonlarıyla mücadele yürütülebilir. 

Bu bağlamda Türkiye’nin Barış pınarı harekâtına yönelik yürütülen algı operasyonlarına karşı 
Türkiye’nin kamu diplomasisiyle askeri cephenin yanında enformasyon savaşı cephesini de eş 
zamanlı yürütmesi elzemdir. Bunun için öncelikle dezenformasyonun yapı-sökümü yapılarak 
yanlış bilgi ve mesajların doğru bilgilere dayanan mesaj, argüman ve tezlerle yer değiştirmesi 
sağlanır. 

 Aşağıdaki infografik örneğinde görüldüğü üzere dezenformasyon üzerinden yürütülen algı 
operasyonlarına karşı tepkisel düzeyde kamu diplomasisinin karşı mesaj ve argümanları verilmiştir.
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• ALGI OPERASYONLARININ
DEZENFORMASYONA DAYALI ETİKETLERİ

Türkiye, Kürtlerle Savaşıyor.

Kürtler, Türkiye’nin düşmanıdır.

Kürtlerle Türkler uzun yıllardır savaşıyor.

Türkiye, Kuzey Suriye’yi işgal ediyor.

Türkiye, Suriye topraklarını ilhak etmeye çalışıyor.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde hâkimiyet alanları 
oluşturarak Suriye’yi parçalamaya çalışıyor.

Türkiye, Suriye politikasını askeri harekâtlar 
üzerinden yürütüyor.

Türkiye, Suriye’de tek taraflı hareket ediyor.

Türkiye’nin Barış Pınarı harekatı DEAŞ’la 
mücadeleyi zayıflatacak.

PYD/YPG, DEAŞ ile savaşan gruptur.

Türkiye, sivilleri öldürüyor. 

Türkiye’nin harekatı, DEAŞ’lı teröristlerin 
hapishanelerden kaçmasına yol açacak.

Türkiye, Teröristlere karşı (PKK=PYD=YPG=SDG) askeri operasyon yürütüyor. Türkiye’nin karşısında 
hukuki özne olmadığı için savaş olarak tanımlanamaz. Harekat, Terörizmle mücadeledir.

Kürtler, Milli Mücadelededen beri Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda yer alarak Türkiye’nin 
ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. 

Türkiye, 1980’lerden itibaren PKK terör örgütüyle mücadele yürütüyor.

Türkiye, BM 51. Maddesinin meşru müdafaa hakkına dayanarak hem sınır güvenliğini sağlamaya 
yönelik hem de Suriyeli Mültecilere Güvenli Bölge oluşturmak üzere askeri harekât düzenliyor. 
Türkiye, Suriye topraklarını PYD terör örgütünden özgürleştirme harekatı yürütüyor.

Türkiye, mültecilerin evlerine dönebilmeleri için Suriye’nin kuzeyinde yeni yaşam alanları için 
güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. PYD’nin demografiyi değiştirmesinin önüne geçiyor.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde de facto PKK-PYD Terör Devletinin oluşumunu engelleyerek 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik operasyon yürütüyor.

Türkiye, İnsani dış politika ilkesi çerçevesinde Suriye politikasında açık kapı politikası uygulayarak 
dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaparak dünyanın insanlık vazifesini yapıyor.

Türkiye, Barış Pınarı harekâtını başta NATO müttefikleri olmak üzere ABD, Rusya, İran ve AB 
ülkelerine bildirim yapmak suretiyle başlatmıştır. 

Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtı, DEAŞ ve PKK-YPG terör örgütleriyle mücadele operasyonu olarak 
tam tersine Suriyelileri terör örgütlerinin tiranlığından kurtaracaktır.

Türkiye açısından DEAŞ da PKK=YPG de terör örgütüdür. Zira BBC televizyonu, Kasım 2017’de 
PKK=YPG=SDG’nin Rakka operasyonu sırasında DEAŞ’lı teröristlerin kaçmasına izin verdiği gizli 
anlaşmayı, yaptığı haberiyle ortaya çıkardığı hatırlanırsa PYD ile DEAŞ arasında danışıklı dövüş 
olduğu kanıtlanmıştır.

Türkiye, çocukları savaştıran PKK=PYD=YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik harekat 
yürütüyor. Tam tersine bebek katili olan PKK’nın uzantısı olan PYD/YPG, Akçakale’ye düzenlediği 
havan saldırısı ile bebek katili olduğunu ispatlamıştır.

Tam tersine PYD’nin DEAŞ’lı teröristleri hapishanelerden salıverme tehdidi söz konusudur.
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• KARŞI KAMU DİPLOMASİSİ ARGÜMANLARI
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