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ürkiye’nin 2019 yılında Pençe Ha-

rekâtı adıyla Irak’ın kuzeyinde bulu-

nan PKK hedeflerine ve varlığına yö-

nelik başlattığı harekât dizisi 2022 yılı itibarıy-

la bu bölgelerde oluşturulan farklı alanlarda 

devam etmektedir. Söz konusu harekât dizi-

si, terör örgütü PKK’nın büyük kayıplar ver-
mesinin yanı sıra terörle mücadelede kon-
sept değişiminin somut yansımalarını ortaya 
koymasıyla da istisnai bir konuma ulaşmıştır. 
Geçmiş harekât konseptlerinden farklılaşa-
rak sınır ötesinde terörle mücadele bağla-
mında süreklilik ve alan kontrolü temelli bir 
yaklaşımı yansıtan yeni konsept, aynı za-
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manda PKK’nın stratejik açıdan içinde bulun-
duğu kaosu derinleştirmiştir. Bu bağlamda 
PKK, söz konusu yeni konseptle uyumlu bir 
örgütsel strateji arayışına girmiştir.

Söz konusu strateji arayışının kendisini en 
somut biçimde gösterdiği boyutlardan biri 
propaganda faaliyetleri olmuştur. PKK bu 
süreçte uzun yıllar boyunca esas aldığı pro-
paganda faaliyetlerini Pençe Harekâtları ve 
yeni konjonktürle uyumlu hâle getirebilmeyi 
amaçlamış; bu doğrultuda ciddi dönüşümler 
meydana getirmiştir. Bu dönüşümlerle birlik-
te örgütsel varlığını koruma, daha fazla ulus-
lararası ve yerel destek sağlama çabasına 
giren terör örgütü, bir çıkmaza sürüklenmiş-
tir.  

PENÇE HAREKÂTLARI,              
TERÖRLE MÜCADELEDE 
KONSEPT DEĞIŞIMI VE PKK

Türkiye, konjonktürel koşullar ve doktri-
ner altyapı doğrultusunda, terörizmle müca-
delede uzun zamandır ülke içine odaklanan 
bir paradigmaya sahip olmuştur. Söz konusu 
anlayışın oluşumunda, 1980’li yıllardan itiba-
ren kendisini göstermeye başlayan ve 1990’lı 
yıllarda ise ciddi biçimde yoğunlaşan, PKK 
terör örgütü başta olmak üzere farklı (et-
nik-ayrılıkçı, sol, dinî motifli) motivasyonlara 
sahip terör örgütlerinin ülke içindeki faaliyet-
leri ve terör eylemleri ciddi bir etken olmuş-
tur. Bu dönemde, ülke içinde örgütlenme, 
eleman temini, lojistik ve eylem kapasitesi 
açısından yoğunlaşma sürecine giren terör 
örgütleri, ana ulusal güvenlik tehditleri ara-
sında yer almıştır.

Diğer yandan Türkiye’nin, terörle müca-
delede ülke içine odaklanmasına yol açan 
bir diğer faktör olarak, söz konusu dönem-
deki bölgesel konjonktürü işaret etmek 

mümkündür. Bu dönemde Türkiye’ye komşu 
devletlerin ve bazı bölgesel güçlerin terör 
örgütü PKK başta olmak üzere farklı terör ör-
gütlerine sundukları barınma, eğitim ve lojis-
tik, mali, siyasi ve diplomatik destek bu bağ-
lamda ciddi bir rol oynamıştır. Söz konusu 
destekler yardımıyla Türkiye içindeki faali-
yetlerini ve terör eylemlerini yoğunlaştırma 
imkânı bulan terör örgütleri, Türkiye’nin te-
rörle mücadele odağının şekillenmesine etki 
etmiştir. Bu çerçevede, ana barınma, eğitim 
ve lojistik alanları ülke dışında bulunan terör 
örgütlerinin faaliyet ve eylemlerini ülke için-
de yoğunlaştırmaları akut bir durum ortaya 
çıkararak ülke içinin terörle mücadele bağla-
mında öncelikli/birincil, sınır ötesinin ise ikin-
cil alan olarak belirlenmesini beraberinde 
getirmiştir. 

2000’li yılların başından itibaren ülke için-
de terör örgütlerinin faaliyetlerinde ve ey-
lemlerinde gözlemlenen azalma, komşular-
la ilişkilerin farklı boyutlara taşınması ve böl-
gesel konjonktürde yaşanan değişim, Türki-
ye’nin terörle mücadelede öncelikli alan ta-
nımlamaları bağlamında da bir dönüşüm 
yaratmaya başlamıştır. Özellikle, sol ve dinî 
motivasyonlu terör örgütlerinin ülke içinde 
büyük oranda etkisiz hâle getirilmesi bu çer-
çevede etkili bir unsur olmuştur.

Bununla birlikte, 2005’ten itibaren ülke 
içinde faaliyetlerini ve eylemlerini yeniden 
yoğunlaştıran PKK, bu noktada istisnai bir 
durum yaratmış ve Türkiye’nin, terörle müca-
delede merkez alan tanımlamasının ülke içi 
olarak belirlendiği anlayışın süreklilik kazan-
masına ve zorunlu kılınmasına yol açmıştır. 
Bu durum, 2015-2016 yılları arasında PKK’nın 
“Devrimci Halk Savaşı” söylemi doğrultusun-
da başlattığı meskûn mahal çatışmalarıyla 
tepe noktasına ulaşmıştır. Bu süreçte PKK, 
Türkiye içindeki eleman ve eylem kapasitesi-
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nin çok büyük bir bölümünü bu 
çatışma sürecine kanalize et-
miş; bunun sonucunda ise terör 
örgütü, ülke içindeki kapasite-
sini büyük ölçüde yitirmiştir.

Söz konusu durum, 2015-
2016 itibarıyla ülke içinde terö-
rizmle mücadeleyi merkeze 
alan yaklaşımın ciddi biçimde 
dönüşüme uğramasına ve sınır 
ötesinde terörizmle mücadele-
nin birincil ve öncelikli alan hâli-
ne gelmesine zemin hazırla-
mıştır. Bu dönemde PKK’nın, 
Türkiye dışında özellikle Irak’ta-
ki kapasitesini koruma çabası, 
Suriye’de ise YPG tehdidinin 
yoğunlaşması bu sürecin temel 
belirleyicileri olmuştur. Türki-
ye’nin, terörizmle mücadelede 
öncelikli alanını sınır ötesi ola-
rak revize etmesi aynı zamanda 
sınır ötesi harekât konseptinde 
de ciddi bir dönüşümü berabe-
rinde getirmiştir. Söz konusu 

yeni konsept, geçmişten farklı 
olarak, alan kontrolünü ve sü-
rekliliği temel alan bir niteliği 
yansıtmaya başlamış; bu un-
surlar sınır ötesi harekâtlar bağ-
lamında yeni konseptin ayırt 
edici özellikleri olmuştur. Suri-
ye’de PYD/YPG’ye karşı müca-
delede net biçimde kendisini 
gösteren söz konusu konsept 
dönüşümünün en somut etki 
alanlarından biri ise Irak’ın ku-
zeyi ve bu sahada PKK ile mü-
cadele süreci olmuştur. 

2019 yılında Irak’ın kuzeyin-
de, terör örgütü PKK’nın “geri 
cephe” olarak nitelendirdiği 
eğitim, barınma ve lojistik kay-
nağı olan alanlara yönelik baş-
latılan Pençe Harekâtları, örgüt 
tarafından “alışılagelmişin dı-
şında” bire süreç olarak algılan-
mıştır. Söz konusu algınının olu-
şumunda, Türkiye’nin geçmiş-
teki kısa vadeli sınır ötesi terörle 

Pençe Harekâtları ile birlikte PKK’nın sözde “güvenli alanlarına” girilmesi terör 
örgütünü ciddi bir endişeye sevk etti.

PKK açısından 
Türkiye’nin yeni 
harekât konsepti, 
terör örgütünü 
mutlak anlamda bir 
savunma refleksine 
sevk etmiştir. 
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mücadele harekâtlarından 
farklı olarak, süreklilik ve alan 
kontrolünü esas alan yeni sınır 
ötesi terörle mücadele konsep-
ti büyük bir etkiye sahip olmuş; 
terör örgütü varoluşsal tehdit 
durumunun konjonktürel ol-
maktan çıkıp kalıcı hâle geldiği 
yönündeki gerçeklikle karşı 
karşıya kalmıştır. PKK açısından 
kaotik, belirsizlik ve öngörüle-
mezlik içeren söz konusu yeni 
durum ve harekât konsepti, te-
rör örgütünü mutlak anlamda 
bir savunma refleksine sevk et-
miştir. Bu bağlamda örgüt, terör 
örgütlerinin temel ikilemlerin-
den olan “eylem/beka” seçe-
nekleri arasında beka üzerine 
odaklanmış; bu motivasyon 
doğrultusunda hareket etmeye 
başlamıştır. 

Bu durum PKK’yı, klasik “stra-
tejik savunma-stratejik den-
ge-stratejik saldırı” doktrininde 
kaçınılmaz biçimde stratejik sa-
vunma veya alan kontrolü sağ-
lanan sahaların korunması he-
define yönlendirmiştir. Zira ör-
gütün üslenme alanı olarak 
kullandığı, Irak’ın kuzeyinde yer 
alan kampları hedef alan Pençe 
Harekâtları, ülke içinde de faali-
yet ve eylem kapasitesini yitir-
miş olan PKK açısından, yegâ-
ne “savunulabilir” alan olarak 
algılanan ve örgüt tarafından 
“Medya Savunma Alanları” ola-
rak tanımlanan kamp bölgeleri-
ni ön plana çıkarmıştır. Söz ko-
nusu durum, PKK’nın stratejik 

tercih ve yönelimlerini şekillen-
dirdiği gibi aynı zamanda pro-
paganda stratejisinde de ciddi 
bir dönüşüm ortaya çıkarmıştır.  

PENÇE HAREKÂTLARI 
VE PKK’NIN 
PROPAGANDA 
STRATEJISINDE 
SARSINTI

Pençe Harekâtları ile teme-
linden sarsılan PKK propagan-
da stratejisi, süreç içerisinde 
önemli ölçüde dönüşmüştür. 
Bu dönüşüm, PKK’nın propa-
ganda stratejisinde esas aldığı 
genel konsept, propagandanın 
nihai hedefi ve propagandanın 
bağlam ve biçimi düzeylerinde 
kendisini göstermiştir.  Bu çer-
çevede ilk olarak PKK’nın pro-
paganda stratejisinde esas al-
dığı genel konsept bağlamında 
değerlendirildiğinde, terör ör-
gütü tarafından kitle çalışması 
ve cephe faaliyeti adı verilen 
bileşenlerden oluşan propa-
ganda konseptinin temelden 
dönüşüme uğradığı gözlem-
lenmektedir. Pençe Harekâtları, 
örgütün söylem ve argümanla-
rının, yatay bir biçimde toplum-
sal alana taşınmasına; doğru-
dan örgütsel birim yapılanma-
larına ve sempatizanlar aracılı-
ğıyla geniş kitlelere aktarılma-
sına dayalı bir anlayışı ifade 
eden kitle/cephe çalışması 
stratejisinin geçerliliğini ve işle-
vini yitirmesine yol açmıştır. Te-
rör örgütünün, ülke içindeki 

Pençe harekâtları 
ile birlikte PKK 

tarafından kitle 
çalışması ve cephe 
faaliyeti adı verilen 

bileşenlerden 
oluşan propaganda 

konseptinin 
dönüşüme uğradığı 
gözlemlenmektedir.
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kapasite kaybının da ciddi etkisiyle bu duru-
mun ortaya çıkmasının ardından PKK, propa-
ganda stratejisini kaçınılmaz olarak dikey 
propaganda biçiminde dönüştürmüştür. Bu 
bağlamda örgüt, bizatihi KCK/PKK yönetici-
lerinin, örgütün yayın organları olan Serxwe-
bun, Sterk Tv, Ronahi Tv ve Yeni Özgür Politi-
ka gibi medya organları aracılığıyla gerçek-
leştirdikleri röportajlara, açıklamalara ve te-
levizyon yayınlarına yönelmiştir. Böylelikle 
örgüt, propaganda stratejisini “kitle/cephe 
çalışması” konsepti yerine doğrudan örgüt 
yöneticilerinin aktif rol üstlendiği bir konsept 
doğrultusunda dönüştürmüştür. 

İkinci olarak, Pençe Harekâtları, propa-
ganda hedefi bağlamında da PKK’nın söz ko-
nusu kitle/cephe çalışması stratejisini ciddi 
ölçüde etkilemiştir. Geride kalan yaklaşık 6 
yıllık süreç öncesinde PKK’nın kitle/cephe 
çalışmaları büyük ölçüde; toplumsal taban 
inşası ve genişletme, ikili iktidar alanları oluş-
turma, uluslararası meşruiyet elde etme ve 
eleman kazanma/örgüte katılımı artırma he-
defleriyle şekillenmiştir. Bu hedefler doğrul-
tusunda ortaya konan hamleler ve gerçek-

1  “PKK’yı ‘Pençe Kilit’ korkusu sardı: Murat Karayılan çareyi eylem çağrısı yapmakta buldu”, TGRT Haber, 21 Nisan 2022.

leştirilen faaliyetler, ülke içindeki kapasite 
yitimi ve Pençe Harekâtları sürecinin başla-
masıyla birlikte yerini daha “savunmacı” bir 
yönelime bırakmıştır. 

Pençe Harekâtları ile birlikte dönüşen 
propaganda stratejisindeki öncelikler amaç 
toplumsal taban inşası ve genişletme, örgü-
te katılımı artırma veya meşruiyet sağlama 
hedefleri yerine varlığını koruma motivasyo-
nu doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. 
Söz konusu motivasyon ve savunma refleksi, 
Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturma, ulus-
lararası ve özellikle bölgesel düzeyde Türki-
ye karşıtı bir algı ve tutum zemini yaratımını 
da ana hedeflerden biri olarak benimsemiş-
tir. Bununla birlikte terör örgütü, savunmacı 
refleksin ve varlığını koruma motivasyonu-
nun azami düzeye ulaşması sonucunda, katı 
ve merkeziyetçi örgütsel yapısıyla çelişkili bir 
biçimde, Türkiye içerisinde “lidersiz/yalnız 
kurt” eylem çağrıları da gerçekleştirmiştir.1 
Bu durum PKK’nın propaganda stratejisinde 
yaşanan dönüşümün etkilerini somutlaştır-
mış; söz konusu dönüşüm propaganda çer-
çevesinde ön plana çıkarılan tema ve söy-

Tablo 1: Pençe Harekâtları Öncesinde ve Sonrasında PKK’nın Genel Propaganda Konsepti

Pençe Harekâtları Öncesi Pençe Harekâtları Sonrası

Amaç
İdeolojik Argüman ve Tezlerin 
Yayımı

Örgütsel Güvenliği Sağlama, Hayatta 
Kalma

Düzey Stratejik Propaganda Taktik Propaganda

Yön
Yatay 
(Kitle/Cephe Çalışması)

Dikey 
(Örgüt Yöneticilerinden Doğrudan 
Militan ve Sempatizanlara)

İşlev
Bölücü, Ayrıştırıcı, Yıkıcı, 
Konsolide Edici, Saldırgan

Konsolide Edici, Birleştirici, Savunmacı
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lemler bağlamında da net biçimde gözlem-
lenmiştir. 

TEMA VE SÖYLEMLERDE 
DÖNÜŞÜM 

Pençe Harekâtları etkisiyle ciddi bir dö-
nüşüm yaşayan PKK’nın, propaganda strate-
jisindeki söz konusu dönüşümün en dikkat 

çekici boyutlarından biri, propaganda düzeyi 

çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
PKK’nın, Pençe Harekâtları sürecinde, klasik 
anlamda ideolojik argümanlarının ve tezleri-
nin kitlelere ulaştırılmasına yönelik faaliyet-
leri ifade eden stratejik düzey propaganda 

yerine, konjonktürel durum/olay/süreç 
odaklı taktik propaganda düzeyine yoğun-
laştığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda Pençe 

Harekâtları öncesinde PKK’nın propaganda 

faaliyetleriyle oluşmasını hedeflediği işlev-
ler, Türk halkına ve devletine yönelik ayrıştırı-
cı ve yıkıcı nitelikli durum ve olayları ifade 

ederken; Pençe Harekâtları sonrasında bu 

işlev hedefleri örgüt içinde birlik ve dayanış-

manın sağlanması ve örgüte yönelik deste-

ğin artırılması şeklinde revize edilmiştir. 

Bu durum en somut biçimde, söz konusu 

taktik propaganda faaliyetlerinde kullanılan 

tema ve söylemlerde karşılık bulmaktadır. 

İzleyen yıllarda, stratejik propaganda kapsa-

mında devrim, ulusal kurtuluş, meşruiyet, 

özgürlük savaşı, öz yönetim ve demokratik 

konfederalizm gibi tema ve tezlere yer veren 

PKK, Pençe Harekâtları sonrasında taktik 

propagandakapsamında direniş, soykırım/

katliam/imha, kahramanlık ve fedakârlık, 

güç ve zafiyet, ihanet ve işgal temalarına yer 

vermeye başlamıştır.  

Bu kapsamda ön plana çıkarılan söz ko-

nusu temaların başında gelen direniş teması 

çerçevesinde PKK, örgüt mensuplarının ve 

sempatizanların, Pençe Harekâtlarına karşı 

uyguladıkları alan savunmasını “direniş mü-

cadelesi” olarak algılamalarını hedeflemek-

tedir. Bununla birlikte PKK, söz konusu tema 

doğrultusunda militan ve sempatizanlarına 

Pençe Kaplan Operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vurulan Sinat-Haftanin bölgesinde görevli Mehmetçik.
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moral desteği sunmanın yanı 
sıra harekete geçirici bir etki 
oluşturmayı da amaçlamakta-
dır. Söz konusu etki, bu süreçte 
kendisine yer bulan diğer pro-
paganda temaları olan “soykı-
rım/katliam/imha” temalarıyla 
tamamlayıcılık ilişkisine sahiptir. 
Buna göre PKK, Pençe Ha-
rekâtları’nın yalnızca PKK’nın 
örgütsel varlığını hedef almadı-
ğına, tüm Kürt halkının imha 
edilmesine ve soykırımının he-
deflenmesine yönelik söylem-
ler üretmiştir. Diğer yandan, yi-
ne söz konusu temayla ilişkili 
olarak Pençe Harekâtları süre-
cinde “sivil katliam, kimyasal si-
lah kullanımı” gibi dezenforma-
tif söylemlere de başvuran 
PKK, bu doğrultuda Irak ve Tür-
kiye içindeki toplumsal tabanı 
ve sempatizanlarının, Türkiye 
karşıtı tutum oluşturma faaliye-
tinde bulunmasını hedeflemiş-
tir.  Bu noktada PKK, örgüte “ye-
terli ve gereken” desteğin su-
nulmaması durumunda yalnız-
ca PKK’nın değil, tüm Kürt hal-
kının zarar göreceği ve bu süre-
cin Kürt halkının “ölüm-kalım 
mücadelesi” olduğu yönündeki 
argüman doğrultusunda, ör-
gütsel varlığın korunması adına 
mutlak destek çağrılarına da 
başvurmuştur.2 Bu bağlamda 
Kürt halkıyla PKK’nın örgütsel 
varlığının korunması özdeşleş-
tirilmeye çalışılmış; bu yolla kit-
lesel tepkilerin ortaya çıkması-

2  “Murat Karayılan: Bu ölüm kalım meselesidir”, Rudaw, 21 Nisan 2022.

na zemin oluşturulması amaç-
lanmıştır. 

Öte yandan, PKK’nın bu sü-
reçte yoğun biçimde kullandığı 
bir diğer tema ise güç ve psiko-
lojik üstünlük asimetrisi algısı 
oluşturmaya yönelik olarak iş-
levselleştirdiği güç ve zafiyet 
temasıdır. Buna göre PKK, özel-
likle Türk kamuoyuna, örgütsel 
toplumsal tabanına ve nihayet 
militan ve sempatizanlarına yö-
nelik olarak, Türk Ordusunun 
PKK ile mücadele edebilecek 
fiziki güç ve psikolojik üstünlük-
ten yoksun olduğu, söz konusu 
harekâtların Türkiye ekonomisi-
ni zarara uğrattığı yönünde ar-
gümanlar ve Türk Ordusunun 
zayiatlarına ilişkin dezenfor-
masyon faaliyetleriyle örgüt 
kadrolarına ve toplumsal taba-
nına moral kazandırmayı, Türk 
kamuoyunda ise harekâtlara 
yönelik desteğin azaltılmasını 
amaçlamaktadır. Terör örgütü-
nün bu süreçte uyguladığı pro-
paganda stratejisinin temel bi-
leşenlerinden biri olan direniş 
teması, özellikle örgütün kendi 
tabanına ve militanlarına yöne-
lik söylemlerinde sıkça yer bul-
muştur. Bu çerçevede terör ör-
gütünün, bölgedeki çatışma-
larda etkisiz hâle getirilen mili-
tanların “direnişçi kahramanları”, 
bölgedeki farklı alanlarda yer 
alan kampların “direniş alanları” 
olarak mitleştirilmesine yönelik 

Stratejik 
propaganda 
kapsamında 
devrim, ulusal 
kurtuluş, 
meşruiyet, özgürlük 
savaşı, öz yönetim 
ve demokratik 
konfederalizm gibi 
tema ve tezlere 
yer veren PKK, 
Pençe Harekâtları 
sonrasında taktik 
propaganda 
kapsamında 
direniş, soykırım/
katliam/imha, 
kahramanlık ve 
fedakârlık, güç ve 
zafiyet, ihanet ve 
işgal temalarına 
yer vermeye 
başlamıştır. 
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söylemleri de dikkat çekmiştir. PKK söz ko-
nusu “direniş alanları” mitleştirmesini “Hafta-
nin/Gare/Hakurk Direnişi” söylemleriyle so-
mutlaştırmış; örgütün müzikal kanadı olarak 
faaliyet gösteren Awaze Çiya adlı grup ise bu 
söylemleri “Cenga Gare (Gara Savaşı), Ev der 
Haftanin e (Burası Haftanindir), Em Re Nadin 
(Geçit Vermiyoruz)” isimli müzik parçalarıyla 
aktif propaganda unsuruna dönüştürmüştür. 

Bununla birlikte işgal temasını da benzer 
amaçlar doğrultusunda araçsallaştıran PKK, 
bu temayı örgütsel toplumsal tabanına yö-
nelik olarak sözde “Güney Kürdistan”ın ve 

3  “Karayılan harita üzerinden anlattı: ‘Türk devleti bir tampon bölge oluşturmak istiyor’ ”, NerinaAzad, 15 Mayıs 2021, ayrıca bkz. 
“Karayılan’dan ‘Duhok saldırısı’ ve ‘ateşkes’ açıklaması”, Rudaw, 28 Temmuz 2022.

4 “Teröristbaşı Murat Karayılan: ‘Türk devleti Misak-ı Milli hedefine ulaşmak istiyor’ ”, TR Haber, 31 Mayıs 2022.

“Medya Savunma Alanlarının” işgali söylemi, 

Irak kamuoyuna yönelik olarak ise “Irak’ın 

egemenliğinin ihlali” söylemiyle kullanabil-

mektedir.3 PKK, bu tema aracılığıyla Türki-

ye’nin Irak topraklarının bir bölümü üzerinde 

egemenlik tesis etme ve ele geçirme hede-

fine sahip olduğu yönünde dezenformatif 

iddiaları da sıklıkla ön plana çıkarmaktadır.4 

Bu çerçevede örgüt, “yeni Osmanlıcılık” söy-

lemini sıklıkla araçsallaştırırken, Türkiye’nin 

bölgede yürüttüğü terörle mücadele ha-

rekâtlarını “emperyal hedefler” ile bağdaştır-

ma arayışını da yansıtmıştır. 

 

• Güney Kürdistan'ın 
İşgali

• Irak'ın Egemenliğinin 
İhlali

• Misakı Millî'ye 
Ulaşma

• KDP ve IKBY'nin         
PKK Karşıtı Tutumu 
ve Türkiye ile İş 
Birliği

• Türk Ordusunun 
Fiziki ve Moral Gücü

• PKK'nın Fiziki ve 
Moral Gücü

• Pençe Harekâtları ve 
Kürt Halkına Yönelik 
Tehdit

• PKK Öncülüğünde 
Direniş Gerekliliği

Soykırım/İmha

ve

Direniş

Fiziki ve 
Psikolojik Güç 

Asimetrisi 

İşgalİhanet

3 “Karayılan harita üzerinden anlattı: ‘Türk devleti bir tampon bölge oluşturmak istiyor’ ”, NerinaAzad, 15 Mayıs 2021, ayrıca bkz. 
“Karayılan’dan ‘Duhok saldırısı’ ve ‘ateşkes’ açıklaması”, Rudaw, 28 Temmuz 2022.

4 Teröristbaşı Murat Karayılan: ‘Türk devleti Misak-ı Milli hedefine ulaşmak istiyor’ ”, TR Haber, 31 Mayıs 2022.

Şekil 1: Pençe Harekâtları Sürecinde PKK’nın Propaganda Temaları ve Ana Söylem Noktaları
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Son olarak, PKK, ihanet temasını bu süreç 

kapsamında temel bir propaganda bileşeni 

hâline getirmiştir. İhanet temasını KDP ve IK-

BY ile özdeşleştiren PKK, kendisine karşı tavır 

alan ve mücadele eden; bu bağlamda Türki-

ye ile iş birliği gerçekleştiren KDP, IKBY ve 

Peşmerge güçlerini hainlikle suçlamaktadır.5 

Bu düzlemde örgüt, KDP ve Peşmerge güç-

lerinin, Kürt halkına ihanet ettiğine, KDP’nin 

adeta bir “iç düşman” hâline geldiğine yönelik 

söylemler üretmiş ve özellikle IKBY’de bu 

söylemler doğrultusunda KDP karşıtı kamuo-

yu yaratımını tesis etmeye çalışmıştır. Yine bu 

doğrultuda PKK, IKBY’de toplumsal kesimleri 

KDP’ye karşı kitlesel eylemlere yönlendirme-

ye çalışmıştır.

5  “Terör örgütü PKK Barzani’den yakındı”, Yeni Akit, 29 Aralık 2021.

SONUÇ: PKK’NIN           
PROPAGANDA ÇIKMAZI

Pençe Harekâtlarının, PKK’nın propagan-
da stratejisinde yarattığı dönüştürücü etki, 
örgütün bu bağlamda yeni durum ve sürece 
uyum sağlayamamasına ve bunun sonucun-
da bir çıkmaz içine girmesine yol açmıştır. İlk 
olarak, örgütün uzun yıllar boyunca uygula-
dığı stratejik düzey propaganda faaliyetleri-
nin, taktik propaganda düzeyine indirgen-
mesi örgütün toplumsal taban kaybına işaret 
ettiği gibi aynı zamanda örgüt içinde de ciddi 
bir psikolojik yıkım yaratmıştır. Diğer yandan 
PKK’nın, Pençe Harekâtları sürecinde “Kürt 
halkının imhası” argümanıyla öne sürdüğü 
“son savaş” mitinin toplumsal bir karşılık bul-

Terör örgütü, Türkiye içinde yaşadığı çıkmaz neticesinde kitlesel hareketler yaratmak istemektedir. 
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maması bu yıkımı derinleştir-
miştir.

Bununla birlikte, PKK’nın söz 
konusu taktik propaganda faa-
liyetlerinde başvurduğu tema 
ve söylemler arasındaki uyum-
suzluklar da bu bağlamdaki et-
kinin sınırlı kalması sonucunu 
doğurmuştur. Bu çerçevede 
özellikle PKK’nın, örgüt ve Türk 
Ordusu arasında fiziki ve psiko-
lojik güç asimetrisi iddialarıyla 
oluşturmaya çalıştığı algı ve 
PKK’nın “direnişçi üstünlük” id-
dialarına karşın, PKK’ya yeterli 
desteğin sunulmaması hâlinde 
yok olma riskiyle karşı karşıya 
olunduğuna dair söylemler cid-
di bir çelişki oluşturmaktadır. 
Özellikle TSK ve MİT’in, terör ör-
gütünün üst düzey yöneticileri 
ve kritik figürlerine yönelik ola-
rak gerçekleştirdiği SİHA ope-
rasyonları ve PKK’nın verdiği 
ağır kayıplar da söz konusu güç 
asimetrisi algısı tesis etmeye 
ilişkin hamleleri temelsiz bırak-
maktadır. Benzer biçimde, Pen-
çe Harekâtları sonucunda 
kamp alanlarında yer alan ma-
ğara ve tünellere sıkışan 
PKK’nın “direniş, kahramanlık, 
fedakârlık” söylemlerinin de tu-
tarsız olduğu açık biçimde göz-
lemlenmektedir. Bu durum 
PKK’nın yaratmayı amaçladığı 
“direniş” mitlerinin de etkisiz 
kalmasını beraberinde getir-
miştir. 

6  “PKK için bu ilk değil! Duhok saldırısı geçmişin tekrarı”, Star, 25 Temmuz 2022.

Diğer yandan, KDP ve IK-
BY’ye yönelik olarak ön plana 
çıkarılan “ihanet” teması ve bu 
temaya bağlı söylemlerle “Bıra-
kuji’nin (kardeş kavgası) önlen-
mesi” vurgulu söylemler de 
ciddi bir tutarsızlık ortaya çıkar-
maktadır. Bu durum PKK’nın 
propaganda faaliyetlerinde 
içinde bulunduğu çıkmazın bo-
yutlarını örneklemektedir. Buna 
karşın, PKK’nın bu süreçte uy-
guladığı taktik propaganda faa-
liyetlerinin kimi durumlarda kıs-
mi bir etki yaratabildiği de göz 
ardı edilmemelidir. 

Özellikle 2022 yılı Temmuz 
ayında gerçekleştirilen Zaho 
provokasyonu ve benzer pro-
vokasyon ve dezenformasyon 
süreçlerinde PKK’nın “sivillere 
saldırı, katliam” söylemleriyle 
sınırlı bir etki yaratabildiği göz-
lemlenmiştir.6 Bu durum PKK’nın 
söz konusu taktik değişimini 
uzun vadeye yayabileceği bir or-
tam yaratmaktadır. Bu bağlam-
da, Pençe Harekâtları’nın sü-
rekliliğiyle birlikte terör örgütü-
nün de taktik propaganda faali-
yetlerini yoğunlaştıracağını ve 
söz konusu harekâtların aksine 
bir tutum geliştirmeye çalışa-
cağını öngörmek mümkündür. 
Bu durum PKK’nın taktik propa-
ganda faaliyetlerine karşı koy-
ma yönünde uygulanacak ve 
esas alınacak olan yaklaşımla-
rın önemini artırmaktadır. Bu 

PKK’nın, örgüt 
ve Türk Ordusu 

arasında fiziki 
ve psikolojik 

güç asimetrisi 
iddialarıyla 

oluşturmaya 
çalıştığı algı ve 

PKK’nın “direnişçi 
üstünlük” 

iddialarına 
karşın, PKK’ya 

yeterli desteğin 
sunulmaması 

hâlinde yok olma 
riskiyle karşı 

karşıya olunduğuna 
dair söylemler 

ciddi bir çelişki 
oluşturmaktadır.
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çerçevede, terör örgütünün taktik propa-
ganda faaliyetlerine karşı; sürekli ve ivedi 
propaganda analizi, ivedi biçimde karşı koy-
ma yönteminin belirlenmesi ve yayım husus-
larını esas alan bir yaklaşımın ortaya konması 
önem kazanmaktadır. Buna göre, terör örgü-
tünün propaganda faaliyetlerinde ön plana 
çıkardığı söylemin, temaların, hedef kitlenin 
ve araçların uygun bir zamanlamayla sap-
tanması, propagandaya karşı koyma faali-
yetlerinin ilk aşamasını teşkil etmektedir. Bu-

nun ardından, ilgili propaganda analizi ve 
saptamalar doğrultusunda uygun karşı koy-
ma yönteminin (yalanlama, çürütme, gerçek 
bilgi yayımı, kaynağın veya söylemin tutar-
sızlığının ortaya konması vb.) tespit edilmesi 
ve nihayet karşı koyma faaliyetinin ivedi bi-
çimde yayımının gerçekleştirilmesi yerinde 
olacaktır. Bu durumun, terörizmle mücadele 
stratejisinin ayrılmaz bir parçası hâline geti-
rilmesi mutlak başarı adına ciddi önem taşı-
maktadır. 
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