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ÇOCUK KİMDİR? NASIL KORUNUR?

WHO IS A CHILD?  HOW TO PROTECT A CHILD? 

“Çocuk” kavramı ilk olarak 1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından hazırlanan Cenevre Çocuk 

Hakları Bildirisi ile uluslararası alanda yerini almıştır. 

1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Hakları Bildirisi yayınlanmıştır. 

1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 18 yaşından küçükleri çocuk 

olarak tanımlamaktadır. 

The term “Child” was firstly referred internationally by the Geneva Declaration of the Rights of 

the Child, issued by the League of Nations in 1924.      

The United Nations General Assembly published the Declaration of the Rights of the Child in 

1959.   

Pursuant to the United Nations Convention of the Rights of the Child dated 1989, those under 

age 18 are defined as the child. 



ÇOCUK KİMDİR?

WHO IS A CHILD? HOW TO PROTECT A CHILD? 

2007 yılında oluşturulan ve çocuk askerler hususunda önemli bir yerde duran Silahlı Kuvvetler ve Silahlı Gruplara 

Katılmış Çocuklara Dair Kılavuz ve İlkeler metninde de 18 yaşından küçükler çocuk olarak nitelendirilmektedir.

Çocukların asker olarak kullanılması hususu 1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre 

Sözleşmeleri ile uluslararası hukuk alanında yerini almıştır. Söz konusu Sözleşmelerde çocuk askerler konusu "15 
yaşından küçüklerin özel olarak korunması" çerçevesinde ele alınmıştır. 

Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokolde 15 

yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca 

davranışların tarafı olmamaları ve 

özellikle silahlı kuvvetlerde yer 

almamaları gerektiği belirtilmiştir. 

1989 BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde 

15 yaşından küçükleri askere almaktan 

kaçınacakları ve bu kişilerin doğrudan 

çatışmalara katılmamaları için uygun olan 

bütün önlemleri alacakları belirtilmiştir. 

1990’lı yıllarda başta Birleşmiş 

Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) olmak 

üzere uluslararası örgütler, sivil toplum 

kuruluşları ve gelişmiş ülkelerin resmi 

ve sivil kuruluşları çocuk asker kullanımı 

sorununa ciddi şekilde eğilmeye 

başlamışlardır. Söz konusu Çocuk Hakları 

Sözleşmesi’ne 2000 yılında getirilen Ek 

Protokol kapsamında ise taraf devletlerin 

18 yaşını doldurmamış kişileri zorunlu 

olarak askere almamaları yükümlülüğü 

getirilmiştir.

The Additional Protocol to the Geneva Conventions envisages that 
children not having reached age 15 shall not be involved in hostile acts 
and recruited in the armed forces.

Furthermore, the UN Convention on the Rights of the Child dated 1989 
sets forth that the State Parties shall refrain from recruiting any person 
under age 15 into armed forces and take any kind of measures in order 
them not to be directly involved in the conflicts.  

In 1990’s, the international organizations, the United Nations Children’s 
Funds (UNICEF), inter alia, NGOs, as well as official and civil organizations 
of the Developed Countries proceeded to seriously address the problem 
of use of children as soldiers. The Additional Protocol to the afore-
mentioned Convention on the Rights of the Child, adopted in 2000 urges 
that the State Parties shall not compulsorily recruit the persons under 18 
into the armed forces. 

NASIL KORUNUR?

According to the Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, drafted in 2007 

and bearing an essential importance for the issue of child soldiers, those under age 18 are defined as the child.     

The issue of “the use of children as soldiers” was referred by the Geneva Convention relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War, dated 1949, in the field of international law. Within the framework of the afore-

mentioned Conventions, the issue of child soldiers was also addressed under the caption of “Special Protection of 
those under age 15”. 
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YABANCI DEVLETLER VE ULUSLARARASI 
KURULUŞLARA İLİŞKİN BELGELERDE 
PKK’NIN KADIN VE ÇOCUK MİLİTANLARI
ABD’nin Haziran 2016 yılında yayımladığı İnsan Ticareti Raporu’nda da, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/

YPG’nin 15 yaş altı çocuklar dâhil erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları 

eğitim kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir. 

Mayıs 2015’te YPG ve YPJ’nin sözde Afrin kantonunda 18 yaş ve üstü kişiler için meşru müdafaa çağrısı yaptığı dile 

getirilmiş; ancak, Nisan 2015’te 16 yaşında bir kız çocuğunun ailesinin itirazlarına rağmen YPG tarafından örgüt 

bünyesine zorla alındığına dikkat 

çekilmiştir.

ABD’nin 2014 yılında yayımladığı 

İnsan Hakları Uygulamaları Ülke 

Raporları’nda PKK’nın geçmişte 

düzenli olarak çocukları militan 

yaptığı ancak PKK’lı çocukların 

sayısının bilinmediği ifade 

edilmiştir. PKK’nın gençleri 

kaçırma ve örgüte eleman olarak 

temin etme eylemlerini devam 

ettirdiği belirtilmiştir. 

ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası 
Çalışma Bürosu tarafından yayımlanan 

çocuk işçiliğine yönelik Türkiye 
raporunda, Türkiye’nin yaklaşık 30 yıldır 

mücadele ettiği terör örgütlerince bazı 
çocukların örgüte eleman olarak temin 

edildiğine yer verilmiştir.

PKK’NIN KADIN VE ÇOCUK MİLİTANLARI

WOMEN AND CHILD MILITANTS OF PKK 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Temmuz 2015 yılında yayımladığı İnsan Ticareti Raporu’nda, 

Türkiye ve ABD’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’ya çocukların katıldığı belirtilmiş; ayrıca, Kürt 

kökenli çocukların kaçırıldığı veya PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade edilmiştir.

The Report on Trafficking-in-Persons published by United States of America (USA) in July 2015 

highlights that the children join the PKK, designated as a terrorist organization by both Turkey and 

the USA and indicates that Kurdish children are being abducted or forced to join the PKK.   

PKK’s FEMALE AND CHILD MILITANTS UNDER 
DOCUMENTS WITH RESPECT TO FOREIGN 
COUNTRIES AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The Report on Trafficking-in-Persons, published by the USA in June 2016 notes that PYD/YPG, the wing of PKK in 

Syria, still continues recruiting and using the boys and girls, including the children under age 15, taking them to 

its training camps. 

The YPG and YPJ is highlighted to have announced self-defence duty for all those age 18 and over in its so-called 

canton of Afrin in May 2015; however, it is revealed that a 16-year old girl was forcibly recruited by the YPG in 

spite of her parents’ objections in 

April 2015.  

Country Reports on the Practices 

of Human Rights, published 

by the USA in 2014 enshrine 

that the PKK regulary recruited 

children as militants in the past, 

but their number was unknown. 

Besides, the reports indicate that 

the PKK continues its activities 

of abducting and recruiting the 

youngsters. 

The Turkey report on child labor 
published by International Labor Bureau 
of the US Department of Labor enshrines 

that a number of children are being 
recruited by the terrorist organizations 

against which Turkey has been 
struggling for nearly 30 years.



Hükümet ve medya 

raporlarında 18 

yaş altı çocukların 

örgüte eleman 

olarak temin 

edilmesi ve 

sömürülmesinin 

2015 yılında da 

devam ettiği dile 

getirilmiştir. 

The reports of the 
Government and 
the media suggest 
that children under 
age 18 continued 
to be recruited and 
exploited by the 
PKK in 2015.
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Kaçırılan çocukların ailelerinin örgütün çocuklarını bırakması için çok sayıda protesto düzenledikleri ve bunun 

üzerine 21 Haziran 2014’te PKK’nın 15 yaşındaki Yusuf Aslan’ı serbest bıraktığı kaydedilmiştir.

ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından yayımlanan çocuk işçiliğine yönelik Türkiye 

raporunda, Türkiye’nin yaklaşık 30 yıldır mücadele ettiği terör örgütlerince bazı çocukların örgüte eleman olarak 

temin edildiğine yer verilmiştir. 2013 ve 2015 yılları arasında Türkiye ve PKK arasında çatışmasız bir dönem olsa da, 

Hükümet ve medya raporlarına göre 18 yaş altı çocukların örgüte eleman olarak temin edilmesi ve sömürülmesinin 

2015 yılında da devam ettiği dile getirilmiştir. 

PKK’NIN ÇOCUK
İSTİSMARINDA SINIR TANIMAMASI

YPG is reported to recruit 

boys and girls at the age 

of 12 in Afrine and Al 

Hasakah. 

YPG’nin Afrin ve El 

Haseke’de 12 yaşındaki 

erkek ve kız çocuklarını 

örgüte eleman olarak 

temin ettiğinin 

belirtildiği aktarılmıştır.

International human rights and NGOs highlight that the PKK is using children as militans. A report published by 

Human Rights Watch on June 19th 2014 provides that the YPG uses boys and girls under age 18 at “checkpoints 

in Afrine, Kobane and Jazeera” and also a number of children are involved in the conflicts by the YPG fronts. 

A report published by the UN Independent International Commision of Inquiry on Syria in August 2013 suggests 

that the YPG recruits boys and girls at the age of 12 in Afrine and Al Hasakah. 

Uluslararası insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarınca da PKK'nın 

çocukları militan olarak kullanması dile getirilmiştir. İnsan Hakları 

İzleme Örgütü tarafından 19 Haziran 2014 tarihinde yayımlanan bir 

raporda, YPG’nin "Afrin, Kobani ve Cezire’deki" kontrol noktalarında 

18 yaş altı erkek ve kız çocuklarını kullandığı ve bazı çocukların YPG 

saflarında savaşa katıldığı belirtilmiştir. 

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu’nun Ağustos 

2013’te yayımladığı raporda, YPG’nin Afrin ve El Haseke’de 12 

yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin 

ettiğinin belirtildiği aktarılmıştır.

In this regard, it is also revealed that the families of the abducted 

children held a great number of protests requesting the PKK 

to return their children; thereupon, the terrorist organization 

released Yusuf Aslan, a 15-year-old boy on June 21st 2014.    

The Turkey Report on Child Labor published by International Labor 

Bureau of the US Department of Labor enshrines that a number 

of children are being recruited by the terrorist organizations, 

against which Turkey has been struggling for nearly 30 years. In 

spite of a non-conflicting period between Turkey and PKK during 

the course of the years 2013-2015, the reports of the Government 

and the media suggest that children under age 18 continued to 

be recruited and exploited by the PKK in 2015, as well.       

PKK KNOWS NO BOUNDS FOR 
EXPLOITING THE CHILDREN



YPG ve YPJ’nin 18 yaş altı çocukları örgüte üye yaptığı, savaştırdığı ve hatta bazı çocukların Temmuz 2015’te savaşta 

öldüğüne ilişkin olayların belgelendirildiği kaydedilmiştir. Yerel ve uluslararası örgütlerden elde edilen bilgiler 

ışığında, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 59 çocuktan oluşan bir listeye sahip olduğu ve söz konusu çocuklardan 

10’unun 15 yaş altı olduğu ifade edilmiştir. 

YPG and YPJ are reported to have recruited children under age 18 and forced them to fight, a number of which are 

documented to have lost their lives during the war in July 2015. In the light of the information provided by the local 

and international organizations, it is highlighted that the Human Rights Watch bears a list consisted of 59 children, 

ten of whom are under age 15.  

10 11PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı Exploitation of Children and Women by PKK/KCK Terorist Organization

The UN Children and Armed Conflict Report dated 

November 15th 2013 reveals that boys and girls 

ranging between 14 - 17 ages in Syria join the 

Kurdish armed groups in Al Hasakah and children 

are majorly deployed at the checkpoints, being used 

for conveying information and accoutrements and 

for being trained. 

A report published by the Human Rights Watch on 

July 10th 2015 provides that the PYD/YPG doesn’t 

deliver its commitments to discharge child soldiers 

and discontinue using boys and girls under age 18 

in conflicts.   

15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar ve Silahlı 

Çatışma Raporu’nda Suriye’de 14 ilâ 17 yaş arası 

erkek ve kız çocuklarının El Haseke’de Kürt silahlı 

gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla 

kontrol noktalarına yerleştirildiği, bilgi ve askerî 

teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları 

nakledilmiştir. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından 10 Temmuz 

2015 tarihinde yayımlanan bir raporda, PYD/

YPG'nin çocukları tasfiye etme ve 18 yaş altı erkek 

ve kız çocuklarını savaşta kullanmayı durdurma 

taahhütlerini yerine getirmediği belirtilmiştir. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 22 Aralık 2016 tarihli bir raporunda ise özellikle PKK’nın Irak’ta çocukları 

kullanması ele alınmıştır. Bu çerçevede, PKK’nın kız ve erkek çocuklarını militan kadroya dâhil ettiği ve kendi 

kadrolarından çıkmaya çalışanları da kaçırdığı ya da ciddi bir şekilde suistimal ettiği ifade edilmiştir. Bölgede yapılan 

saha araştırmaları sonucunda, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kadroları aracılığıyla çocukları militan olarak temin ettiği 

29 olayın saptandığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 15 yaşından küçük çocukların çatışmalarda yer aldıkları, kontrol 

noktalarına yerleştirildikleri ya da silahların temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerde kullanıldıkları kaydedilmiştir. 

Bir diğer izleme örgütü olan Almanya merkezli Kurd Watch, PYD’nin kişileri zorla silah altına alması ve çocukları asker 

olarak kullanmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştır. PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde meşru müdafaa kanunuyla 

kişilerin zorla silah altına alındığı kaydedilen raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi 
tutuldukları kaydedilmiştir. 

The report issued by the Human Rights Watch on December 22nd 2016 addresses the use of children as soldiers 

by PKK in Iraq, in particular. In this regard, PKK is highlighted to have recruited boys and girls and abducted or 

seriously exploited those seeking to leave its forces. As a result of the field researches in the region, 29 incidents 

revealing the PKK’s recruitment of children through its forces in Northern Iraq have been documented.  In this 

regard, children under age 15 are reported to have been involved in conflicts and deployed at checkpoints or used 

for cleaning and preparing the ammunitions. 

The Kurd Watch, another watch organization centered in Germany, has published a report on compulsory 

recruitment of persons and use of children as soldiers by the PYD. The report reveals that persons are compulsorily 

recruited thorugh the so-called self-defence law, adapted by the PYD/YPG and children up to age 12 are subjected 
to the similar practice, as well.

The report reveals that 
persons are compulsorily 
recruited thorugh the     
so-called self-defence law, 
adapted by the PYD/YPG 
and children up to age 12 
are subjected to the similar 
practice, as well.

PYD/YPG tarafından çıkarılan 
sözde meşru müdafaa 
kanunuyla kişilerin zorla       
silah altına alındığı kaydedilen 
raporda, 12 yaşına kadar 
küçüklerin de benzer bir 
uygulamaya tabi tutuldukları 
kaydedilmiştir. 
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Kurd Watch'ta yer alan PYD/YPG'li çocuklara ilişkin 

bilgilere bakıldığında benzer bir manzarayla 

karşılaşılmaktadır. PYD/YPG'nin kullandığı birçok çocuk 

militandan biri olan Fatıma Salim 'Ali, 12 yaşındayken söz 

konusu örgüt tarafından silah altına alınmıştır. Ailesi ile 

yapılan görüşmelerde Fatıma'nın birden kaybolduğu ve 

ebeveynlerinin PYD/YPG destekçisi olması ve kızlarının 

örgüte katılmalarını istememesine rağmen daha sonraki 

süreçte çocuklarına ulaşmaları engellenmiştir. 

Considering the information on the PYD/YPG’s child 

soldiers in the Kurd Watch, he similar scenerio can be 

observed. Fatıma Salim Ali, one of many child militants 

used by the PYD/YPG, was recruited by the terrorist 

organization at age 12. During the interviews, her 

parents told that Fatıma suddenly disappeared and they 

didn’t want their daughter to join the organization – 

although they were supporters of PYD/YPG – as well as 

they were prevented from contacting with their child at 

later stages.        

Söz konusu çocukların arasında kız çocuklarının da 

bulunduğu ve yetişkinlerin eğitimi Suriye’de yapılırken 

çocukların Kuzey Irak’taki PKK kamplarına götürüldüğü 

belirtilmiştir. Konuya ilişkin örnek olaylara yer verilen 

raporda, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu 

vurgulanmıştır.

PYD/YPG tarafından kullanılan çocuk ve kadınların 

bireysel hikâyelerine ilişkin birçok bilgi bahse konu 

uluslararası rapor ve dokümanlara yansımıştır. İnsan 
Hakları İzleme Örgütü’nün konuya yönelik yaptığı saha 
araştırmasına göre, gerçekleştirilen mülakatlar sırasında 
birçok çocuğun ailesi haberi olmadan PYD’nin sözde 
gençlik merkezlerinde bulunduktan sonra kendilerinden 

haber alınamadığı ve ailelerin çocuklarının PYD/YPG’ye 
katıldığını ya da zorla götürüldüğünü daha sonra 
öğrenebildikleri kaydedilmiştir. Örneğin, kendisiyle 

mülakat gerçekleştirilen 16 yaşındaki Arhat, yerel 

gençlik merkezlerindeki YPG toplantılarına katıldıktan 

sonra 15 yaşındayken örgüte katıldığını belirtirken, 

söz konusu merkezlerde kendilerine “Kürtlerin mevcut 

durumu ve Kürt ulusunu savunmanın önemi”ne ilişkin 

konuşmalar yapıldığını kaydetmiştir.

Girls are also highlighted to be included amongst the 

afore-mentioned children and whilst adults are trained 

in Syria, children are taken to the PKK’s camps in 

Northern Iraq. The report, providing relevant examples, 

emphazises that this issue is totally against the 

international law. 

The above-mentioned international reports and 

documents refer a great majority of information on 

individual stories of children and women used by 

the PYD/YPG. According to a relevant field research 
conducted by the Human Rights Watch, the interviews 
reveal that many children appeared in the PYD’s 
so-called youth centers without the knowledge of 
their families and afterwards, no communication was 
available with them. Families figured that their children 
joined or were forcibly recruited by the PYD/YPG at a 
later time. For instance, the 16-year old Arhat stated 

that he joined the terrorist organization at age 15 after 

attending the YPG meetings at local youth centers. He 

said that “YPG members made speeches on the current 

situation of Kurds and the importance of defending the 

Kurdish nation” at the above-mentioned centers.     

Söz konusu çocukların arasında 
kız çocuklarının da bulunduğu 
ve yetişkinlerin eğitimi Suriye’de 
yapılırken çocukların Kuzey 
Irak’taki PKK kamplarına 
götürüldüğü belirtilmiştir. 

Girls are also highlighted to 
be included amongst the 

afore-mentioned children and 
whilst adults are trained in 

Syria, children are taken to the 
PKK’s camps in Northern Iraq.



14 15PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı Exploitation of Children and Women by PKK/KCK Terorist Organization

2016 yılı başlarında 
Halepçe bölgesinden 

15 yaşındaki bir 
erkek çocuğunun 

kaçırıldığı ve ailesinin 
aramalarına karşın 
nerede olduğunun 
bilinmediği cevabı 

verildiği belirtilmiştir.

It reveals that a         
15-year old boy from 

the Halabja region 
was abducted in the 

earlies of 2016 and his 
parents weren’t told 

of any information 
regarding the location 
of their boy in spite of 

their searches. 

Benzer bir diğer olay, 13 yaşındaki Maisa’nın Muhyiddin Akirman'ın başına gelmiştir. PYD/YPG tarafından okulundan 

alınarak militan kadroya dâhil edilen Maisa'nın geri verilmesi için akrabaları PYD/YPG birlikleri önünde protesto 

gösterisi yapmıştır. Ancak kızlarına ilişkin bir bilgi olmadığı yanıtını alan aile, daha sonra kızlarının YPJ kamplarından 

birinde olduğunu öğrenmiştir.

Söz konusu çocuklar çatışmalarda hayatını kaybedebilmekte ya da yaralanabilmekte ve hatta kendi silahlarından 

çıkan kaza kurşunlarına da hedef olabilmektedir. Nitekim Tel Tamr kentinde PYD tarafından sözde trafik polisi olarak 

görevlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu Sidra Muhammad Sa’id ‘Uthman, 2015 Haziran ayında kendi tüfeğinden 

çıkan kaza kurşunu ile hayatını kaybetmiştir. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yukarıda belirtilen raporunda da özellikle Irak'ta yaşanan benzer olaylara 

yer verilmiştir. Örneğin, 2016 yılı başlarında Halepçe bölgesinden 15 yaşındaki bir erkek çocuğunun kaçırıldığı 

ve ailesinin aramalarına karşın nerede olduğunun bilinmediği cevabı verildiği belirtilmiştir. Ancak daha sonra 

kendilerine gösterilen bir videoda çocuklarının militan kıyafetleri içerisinde ve elinde bir silahla diğerlerini örgüte 

katılmaya davet ettiğinin görüldüğü aktarılmıştır. 

A13-year old boy, Maisa Muhyiddin Akirman, undergone the similar. In order to return Maisa who was abducted by 

the PYD/YPG from the school and recruited in the militant squad, her relatives held protests in front of the PYD/

YPG’s units. Hovewer, her parents, not having been told of any information regarding their daughter, later on figured 

out that their daugther was deployed in one of the YPJ’s camps.        

Children concerned can lose their lives or be injured in conflicts and even can also be targeted at stray bullets from 

their own weapons. As a matter of fact, a 16-year old girl, Sidra Muhammad Sa’id ‘Uthman deloyed by the PYD in Tel 

Tamr as a so-called traffic police officer, lost her live by a stray bullet from her own rifle in June 2015.      

Similar cases in especially Iraq are referred in above-mentioned Human Rights Watch’s report. For instance, it 

reveals that a 15-old year boy from the Halabja region was abducted in the earlies of 2016 and his parents weren’t 

told of any information regarding the location of their boy in spite of their all searches. Hovewer, at a video-record 

shown to them, their child was highlighted to be in militant uniforms with a weapon and have urged others to join 

the organization. 

Aynı raporda, Sincar bölgesinde sözde komutanları ile tartışan 13 yaşındaki 

bir kız çocuğunun militanlar tarafından ciddi bir şekilde dövüldüğü 

aktarılırken, bacağı kırılan ve örgütten kaçmaya çalışan bahse konu 

çocuğun intihara kalkışmasına rağmen militanlar tarafından tekrar örgüte 

geri getirildiği belirtilmiştir. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından çocukları PKK tarafından kaçırılarak 

militan kadroya alınan ailelerin söz konusu örgüt tarafından yapılacak 

bir misillemeden korktukları için konuya ilişkin açıklama yapmaktan 

çekindiklerine dikkat çekilmektedir. Ayrıca PKK'nın bölgedeki bazı ilk 

ve ortaokulları askerî barınak olarak kullandığı ve bu nedenle ailelerin 

çocuklarını okullardan almak zorunda kalabildikleri kaydedilmiştir. 

Yapılan saha araştırmasında görüşülen bu okullardaki öğretmenlerin, 

okulların PKK tarafından “işletildiğini” ifade ettikleri vurgulanmıştır. Bu 

öğretmenlerin çocukları PKK’ya katılmaya teşvik ettikleri kaydedilmiş ve 

14 yaşındaki bir çocuğun burada aldığı “PKK ideolojisi”ne ilişkin eğitimin 

ardından örgüt tarafından militan kadroya dâhil edildiği dile getirilmiştir. 

Ocak 2016 tarihinde ise 9 yaşındaki bir kız çocuğunun iki kadın PKK militanı 

tarafından ilkokuldan kaçırıldığı, bahse konu çocuğun ailesi ve yakınlarının 

büyük çabalar sonunda çocuklarını PKK’dan geri alabildikleri belirtilmiştir.

The same report enshrines that a 13-year-old girl who argued with her 

so-called commanders in Sinjar region was badly beaten by militants. 

It also highlights that the militants took her back to the organization, 

although the girl had a broken leg and tried to escape from the 

organization attempted a sucide.  

The Human Rights Watch also provides that the families, whose children 

were abducted and recruited by the PKK, are refrained to make a statement 

on this issue since they are concerned of any retaliation to be perpetruated 

by the PKK. Moreover, it highlights that the PKK uses a number of primary 

and secondary schools in the region as its military barrack, and therefore 

the families might have to remove their children from schools.      

During the interviews within the framework of the field research, teachers 

are emphasized to have highlighted that the schools are “run” by the 

PKK. Even teachers encourage children to join the PKK, reporting that a 

14-year-old child was recruited by the terrorist organization after the child 

had been trained on “PKK’s ideology”. It is also indicated that a 9-year-old 

girl was abducted from primary schools by PKK’s two women militants in 

January 2016; but the girl was returned by the PKK by virtue of the great 

efforts of her parents and relatives. 
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PKK'nın çocukları militan olarak temin etmek için bölgedeki 

kriz sonrası oluşturulan sığınmacı kamplarında da faaliyetler 

yürüttüğü aktarılmıştır. Nitekim söz konusu kamplardan birinde 

yaşayan 15 yaşındaki bir gencin Sincar bölgesine giderek 

PKK'ya katıldığı ve yaklaşık üç ay sonra şehirde yaşanan 

çatışmalarda yaralanarak tedavi için Suriye'ye götürüldüğü 

ifade edilmiştir. Daha sonra ailesinin bulunduğu kampa geri 

gelen bu çocuğun PKK içerisinde yaşadıklarına dair hususları 

anlatmaktan kaçındığı belirtilmiştir. Bir diğer örnekte ise 16 

yaşındaki bir kız çocuğunun 2015 Ocak ayında PKK'ya katılmak 

üzere yaşadığı sığınmacı kampından ayrıldığı kaydedilmiş ve 

ailesinin kızlarına ulaşmak için gittikleri PKK'nın eğitim 

kampında gördükleri manzara aktarılmıştır. Bu çerçevede, söz 

konusu kampta bazıları 11 yaşında olduğu anlaşılan birçok 

çocuğun AK-47 tipi silahları taşıdıkları belirtilmiştir.

It is also suggested that the PKK, in order to recruit children, 

also carries out activities in refugee camps established after 

the crisis in the region. As a matter of fact, it is revealed that 

a 15-year-old child living in one of the the afore-mentioned 

camps crossed Sinjar region and joined the PKK and nearly 

three months later, the child was injured during the conflicts 

in city and evacuated for medical care to Syria. It has been 

stated that the child, who later returned to camp in where its 

family lived, refused to tell about his experiences within the 

PKK.  Another instance highlights that a 16-year-old girl left 

the refugee camp to join the PKK in January 2015 and her 

family described what they saw when they went to the PKK’s 

training camp to find their girl. It is observed that a great 

many of the children, some of whom were seemingly 11 years 

old, were carrying AK-47 weapons in the training camp.

PKK’nın çocukları 
militan olarak 
temin etmek için 
bölgedeki kriz sonrası 
oluşturulan sığınmacı 
kamplarında da 
faaliyetler yürüttüğü 
aktarılmıştır. 

It is revealed that 
the PKK, in order 
to recruit children, 
carries out activities 
in refugee camps 
established after the 
crisis in the region, as 
well. 

PKK’nın Çocuk ve Kadınları 
Militan Olarak Kullanmasına İlişkin Dış 
Propaganda Çalışmaları

PKK terör örgütünün çocukları militan olarak kullandığına ilişkin gerek ulusal gerekse uluslararası 

resmi belgelerde yer alan somut ifadeler ve uluslararası insan hakları ya da düşünce kuruluşlarınca 

yayınlanan raporlarda sunulan bilgiler sonrasında bazı propaganda ve meşrulaştırma faaliyetleri 

yürüttüğü görülmektedir. Bu çerçevede PKK, Geneva Call (Cenevre Çağrısı) isimli kuruluşun Çocukları 

Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Koruma Taahhütnamesine sözde imza atarak çocukların çatışmalarda 

kullanımının önlenmesine ilişkin “iyi niyetini” ortaya koymaya çalışmıştır.

PKK’s Activities of Propaganda on abroad  
towards  using Children and Women as Militants  

Following the concrete descriptions enshrined in national and international official documents, as well 

as information provided by the reports of the international human rights or think tanks organizations on 

the use of children as militants by the PKK, the terrorist organization is observed is to carry out a number 

propagandas and legalizing activities. In this regard, the PKK allegedly signed the Commitment for the 

Protection of Children from the Effects of Armed Conflicts issued by an organization named Geneva Call 

and tried to display “its good will” on the prevention of the use of children in conflicts. 
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Çocukların kullanılmasının yanı sıra özellikle 

uluslararası medyada PKK'lı kadınların DEAŞ ile 

mücadele bağlamında yüceltildikleri örneklere 

rastlanmaktadır. Bu çerçevede, Russia Today'da 

"Her War: Women Vs. ISIS/Kadının Savaşı: Kadınlar 

DEAŞ’a Karşı" isimli bir belgesel çalışması 

yayınlanarak YPJ'li "genç" kadınların sözde 

eğitimleri incelenmektedir. Söz konusu belgesele 

ilişkin haberde YPJ'ye katılanların 16 yaşına kadar 

düştüğü ifade edilirken, katılımın tek ön şartının 

bekâr olmak olduğu kaydedilmiştir. YPJ'ye katılan 

kadınların çeşitli katılım nedenleri olduğu ve 

kimi sadece ülkeleri için savaşırken kimilerinin 

din özgürlüğü, eşit şartlar ve demokrasi gibi 

daha idealist söylemlerle katıldığı belirtilerek söz 

konusu grubu yüceltici ifadelere yer verilmiştir. 

Benzer şekilde DEAŞ'la mücadele bağlamında 

bazı uluslararası yayın organlarında YPJ'li 

kadınlara ilişkin haberler yapılmış, The Times 

ve birçok diğer haber platformunda yer alan 

haberlerde de bölgede yaşanan çatışmalarda 

hayatını kaybeden YPJ'li kadınlar "Kürtlerin 

Kahramanı" olarak nitelendirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütü taktik ve stratejik sebeplerle 

çocukları silahlı kadrolarında kullanmaktadır.

PKK/KCK, şehir merkezlerindeki oluşumları 

vasıtasıyla hukuki ehliyetsizliğinden faydalanarak 

çocukları; 

The PKK/KCK terrorist organization uses the children 

in its armed squads for tactical and strategic reasons.    

The PKK/KCK, benefitting from the legal incapacity of 

the children through its city structures, uses them in 

such activities as; 

In addition to the use of children, some examples 
also highlight that PKK’s women were praisedin 
the international media, especially, within the 
scope of the fight against DEASH. In this regard, 
a documentary named “Her War: Women Vs. ISIS: 
Women against DEASH” in Russia Today was 
published. So-called trainings of “young” women 
of YPJ are analysed in the documentary. In news 
on the documentary, while it has been stated 
that age of those who join the YPJ falls to 16, 
it has been noted that precondition for the join 
is only to be single. Praising expressions for the 
group have been used by stating that the women 
who join the YPJ have several reasons for the 
join and some fight for only their countries while 
some join with more idealistic expressions such 
as freedom of religion, equal circumstances and 
democracy. In a similar way, several international 
media organs have made news on women of the 
YPJ within the scope of the fight against DEASH. 
Women of the YPJ who lost their lives during 
conflicts in the region have been identified as 
“Hero of the Kurds” in the news of The Times and 
many other news platforms.   

PKK/KCK TERÖR 
ÖRGÜTÜNÜN 

ÇOCUKLARI KULLANMA 

YÖNTEMLERİ

METHODS OF THE 
PKK/KCK TERRORIST 
ORGANISATION 
FOR EXPLOITATION 
OF CHILDREN

Örgüt, şehir 
eylemlerinde 1990’lı 

yılların başından 
itibaren çocukları 

kullanmaya başlamıştır.

As of the begining of 
1990s, the terrorist 

organization started 
to use children in its 

urban acts. 

Kundaklama,
Arson, 1.
Keşif/istihbarat çalışması yapma, 
Reconnaissance/intelligence, 2.
Müzahir kitlesini genişletme, 
Enhancement of its supporting mass,   3.
Kara propaganda yapmasını sağlama. 
Making black propaganda.4.

gibi faaliyetlerde kullanmaktadır. Bu bakımdan 

çocukların ideolojik-silahlı kadro oluşturmak 

maksadıyla küçük yaşta kaçırılarak “eğitim” 

verilmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Örgüt, şehir eylemlerinde 1990’lı yılların başından 

itibaren çocukları kullanmaya başlamıştır. 

Bu eylemlerle, örgüt hem çocukların hukuki 

dokunulmazlıklarından faydalanmakta hem de 

çocukları bu eylemle suça itmektedir. 

Sabıkalı hale gelen veya güvenlik güçlerince 

aranan çocukların dağ kadrosuna katılmaları 

sağlanmaktadır.

In this regard, it is frequently observed that 

children at young age are abducted and 

are provided “training” in order to form an 

ideologic-armed squad.   

From the begining of 1990s, the terrorist 

organization have launched to use children 

in its city acts. With the acts, the terrorist 

organization both abuses children’s legal 

incapacity and pushes children into crime.    

Children, with criminal records or wanted 

by security forces are promoted to join the 

mountain squad.   
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PKK/KCK terör örgütünün çocukları silahlı dağ 

kadrosunda kullanması ise örgütün kuruluş 

yıllarından itibaren yürüttüğü bir terör stratejisidir. 

Kaçırılan veya dağa kaçması sağlanan çocukları 

ideolojik ve silahlı eğitimden geçiren örgüt, bu 

şekilde terör eylemlerinde kendisine daha sadık 

kadrolar yaratmak istemektedir. Çocukların silahlı 

dağ kadrolarında kullanılması, oransal olarak 

doksanlı yılların ilk yarısında en üst seviyeye 

çıkmış olsa da dağ kadrolarında/silahlı eylemlerde 

çocukların kullanılması örgüt adına halen devam 

eden bir uygulamadır. Güvenlik güçlerinin 

gerçekleştirdiği operasyonlarla eleman kaybeden 

terör örgütü, eleman eksikliğini çocuk katılımını 

artırarak kapatma çabasına girmiştir. Ayrıca, 

silahlı çatışma esnasında yaşamını yitiren çocuk 

üzerinden yapılan propaganda faaliyeti ile daha 

fazla halk desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

The use of children at armed mountain squad is 

a terror strategy,  which has been pursued by the 

PKK/KCK terrorist organization since its foundation. 

The terrorist organization, providing ideologic and 

armed training for children, who are abducted or 

promoted to flee to mountains, wishes to form 

more loyal squads for its terrorist acts. Although 

the use of children in the armed mountain squad 

proportinally showed a top-ranking increase in the 

first half of the nineties, the use of children in the 

mountain squads/armed acts is still an on-going 

practice applied by the terrorist organization. The 

terrorist organization, having lost its squad as a 

result of the operations performed by the security 

forces, attempts to fill the deficiency in its squad by 

increasing the participation of children. Moreover, 

the terrorist organization aims to receive more 

public support by propaganda activities made over 

child who lost its live during conflicts. 

PKK/KCK’nın, geçmişten bugüne, silahlı dağ 

kadrolarında istihdam ettiği çocuklara dair 

birçok ifade ve örnek olaydan söz etmek 

mümkündür. 

PKK/KCK terör örgütünün yayın organlarından 

“hpg-online” sitesindeki (sözde) “şehitlerimiz” 

bölümünde yer alan ve 2001-2011 yılları 

arasında hayatını kaybeden teröristlerin 

bilgileri incelendiğinde;

From past to present, it can be talked about 

many statements and sample cases on children 

recruited by PKK/KCK in the armed mountain 

squads.   

When analysing the information on terrorists, 

laid under the section of (so-called) “our 

martyrs” at the awebsite “hpg-online”, which is 

PKK/KCK’s media organ and having lost their 

lives between 2001-2011; it can be observed 

that;

The number of terrorists neutralized during 
these years amounts to be 1505; but the age 
of participation in the terrorist organization 
was provided for only 1408 of them in the 
website, 

Bu yıllar arasında etkisiz hale getirilerek 
sitede bilgileri verilen terörist sayısının 
1505 olduğu, ancak bunların 1408’inin 
örgüte katılım yaşlarına yer verildiği,

Çocukların Silahlı 
Dağ Kadrolarında 
Kullanılması:

The Use of 
Children at Armed 
Mountain Squads:   
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Ayrıca güvenlik güçleri ile Irak Kuzeyi yerel 

unsurlarına 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 

1.949 teröristin teslim olduğu, ancak aynı dönemde 

BTÖ’ye 11.133 teröristin katıldığı tespit edilmiştir. 

Teslim olan teröristlerin terör örgütüne katılım yaşları 

incelendiğinde, 15-17 yaş aralığında bir yoğunlaşma 

olduğu ve 18 yaş ve 18 yaş altı grubun teslim 

olanların yaklaşık yarısına tekabül ettiği tespit 

edilmiştir. (Grafik-1)

In addition, it reveals that 1.949 terrorists surrendered 

to security forces and local units in the North of Iraq 

in 2013, 2014, 2015 and 2016; but 11.133 terrorists 

joined the seperatist terrorist organization in the 

same period. When the age of participation in the 

terrorist organization by surrendered terrorists are 

taken into consideration, a concentrated upon the 

range of 15-17  ages may be observed and the group 

of age 18 and under age 18 forms the half of those 

surrendered. (Table-1)     

61,51%
750

38,49%

1199

18 yaş ve daha büyük 
yaşlarda gerçekleşen 
katılımın 990 kişi 
ile %70,3’lük oranı 
oluşturduğu,70,3%
%29,7’lik oran ile 418 
kişinin ise, 18 yaş 
altındaki kişilerden; yani 
çocuklardan oluştuğu 
anlaşılmaktadır.

29,7%

The participation at age 18 
and over was at the rate of 
70,3 % with the number of 
990 persons, 70,3%
The participation under 
age 18 was at the rate 
of 29,7 % with the 
number of 418 persons, 
i.e. children. 

29,7%

18 Yaş Altı / Under age 18

Toplam/Total 
1.949

Diğer / Other

Teslim Olanlar / 
The Surrendered 

Teslim Olanların Genele Oranı (Grafik-1)

The Rate of those surrendered in 
comparison with the Overall (Table-1)

Teslim olan örgüt mensuplarının 

bilgilerinden faydalanılarak elde 

edilen bulgular ayrıntılı bir şekilde 

incelendiğinde ise; çok küçük yaşlardaki 

çocukların dahi kandırılarak örgüte 

katılımın sağlandığı bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. (Tablo-1)

When the findings provided thorugh use 

of the information on the surrendered 

members of the terrorist organization 

are analysed in detail, it is observed 

that children are promoted to join the 

terrorist organisation, being persuaded 

even at very early ages (Table-1)  

KATILIM YAŞI KATILIM SAYISI
TOPLAM 

MİLİTAN SAYI-
SINA ORAN %

10 1 0,05

11 4 0,21

12 15 0,77

13 35 1,8

14 68 3,49

15 176 9,03

16 217 11,13

17 234 12,01

18 Yaş Altı 750 38,49

Teslim Olan Teröristlerin Yaş Dağılımı (Tablo-1)

AGE OF 
PARTICIPATION

NUMBER OF 
PARTICIPATION

THE RATE 
IN COMPARISON 

WITH THE 
OVERALL %

10 1 0,05

11 4 0,21

12 15 0,77

13 35 1,8

14 68 3,49

15 176 9,03

16 217 11,13

17 234 12,01

Under age 18 750 38,49

Range of Ages of Surrendered Terrorists (Table-1)
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Öte yandan, BTÖ’ye kandırılarak katıldığı 

tespit edilen şahısların yaş oranları çizelgesi 

aşağıda sunulmuş olup, ortalama %20’sinin 

çocuk olduğu görülmektedir. (Grafik-2) BTÖ’ye 

katıldığı belirlenen kişilerin yaş aralığının, 

çocuk kabul edilme sınırındaki yaş grubunda 

yoğunlaştığı görülmektedir. (Tablo-2)

On the other hand, the following table 

highlights the rates of age of the persons 

identified to have joined the seperatist 

terrorist organization (STO) beind persuaded. 

20 %, on average, is observed to be the 

children. (Table -2) The age range of the 

persons identified to join the STO is observed 

to be concentrated on the limit of the age-

group to be recognized as the child. (Table -2) 

KATILIM YAŞI KATILIM SAYISI
TOPLAM MİLİTAN 
SAYISINA ORAN %

10 ve Alt 15 0,13

11 6 0,05

12 17 0,15

13 52 0,47

14 162 1,46

15 352 3,16

16 697 6,26

17 993 8,92

18 Yaş Altı 2.294 20,60

Katılan Teröristlerin Yaş Dağılımı (Tablo-2)

SURRENDERED

YEAR / 

GENDER

MEDIAN AGE

MALE FEMALE

2013 16 16

2014 16 15

2015 16 16

2016 16 16

AVERAGE 16 16

GENERAL 
AVERAGE 16

IDENTIFIED TO JOIN THE 
TERRORIST ORGANIZATION

YEAR/

GENDER

MEDIAN AGE

MALE FEMALE

2013 16 16

2014 17 16

2015 16 16

2016 16 16

AVERAGE 16 16

GENERAL 
AVERAGE 16

The average of age (Table -3)

AGE OF 
PARTICIPATION

NUMBER OF 
PARTICIPATION

THE RATE 
IN COMPARISON  

WITH THE 
OVERALL %

10 and under 15 0,13

11 6 0,05

12 17 0,15

13 52 0,47

14 162 1,46

15 352 3,16

16 697 6,26

17 993 8,92

Under age 18 2.294 20,60

The Range of Ages of the Terrorists having 
joined the STO (Table-2)

18 Yaş Altı / Under age 18

Toplam / Total: 
11.133

Diğer / Other

BTÖ’ye Katıldığı Tespit Edilenler / 
Those identified to join the STO

79,4%
8839

20,6%

2294

BTÖ’ye Katıldığı Tespit Edilenlerin
Genele Oranı (Grafik-2)

The rate of those identified to join the STO 
(Table -2)

TESLİM OLANLAR

YIL / 

CİNSİYET

YAŞ ORTALAMASI

ERKEK KADIN

2013 16 16

2014 16 15

2015 16 16

2016 16 16

ORTALAMA 16 16

GENEL                   
ORTALAMA 16

ÖRGÜTE KATILDIĞI TESPİT EDİLEN

YIL / 

CİNSİYET

YAŞ ORTALAMASI

ERKEK KADIN

2013 16 16

2014 17 16

2015 16 16

2016 16 16

ORTALAMA 16 16

GENEL                 
ORTALAMA 16

Yaş Ortalaması (Tablo-3) Teslim olan teröristler ile örgüte 

katıldığı tespit edilen çocuk 

teröristlerin yıllara göre yaş 

ortalaması 16 yaş olarak tespit 

edilmiştir. (Tablo-3)

According to the years, the 

average of the age of the 

terrorists surrendered and those 

of the child terrorists identified 

to join the terrorist organization, 

amounts to 16. (Table -3) 



PKK/KCK çocukları kaçırarak kendi saflarına çekmeyi de 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda örgüt tarafından kaçırılan 

çocukların aileleri 19 Mayıs 2014 tarihinde Diyarbakır 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde eylem yapmaya 

başlamışlardır. Terör örgütü tarafından kaçırılan 15 yaşındaki 

Halime Gündüz ve Fırat Aydın Eren’in aileleri, çocuklarının 

23 Nisan’daki bir pikniğe katıldıklarını ve sonrasında 

kendilerinden haber alamadıklarını söylemişlerdir. 

PKK/KCK aims to bring these children into their line by 

abducting them. In this context, the families of these 

children held protest in front of Diyarbakir Metropolitan 

Municipality on 19 May 2014.  Families of Halime Gündüz 

and Fırat Aydin Eren, both 15 years old, abducted by the 

terrorist organization, stated that their children joined to a 

picnic organization on April 23 and since then, they could 

not hear from them. 

PKK/KCK çocukları 
kaçırarak kendi 

saflarına çekmeyi 
de amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda örgüt 
tarafından kaçırılan 

çocukların aileleri 19 
Mayıs 2014 tarihinde 

Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 

önünde eylem yapmaya 
başlamışlardır.

PKK/KCK aims to bring 
these children into 

their line by abducting 
them. In this context, 
the families of these 

children held protest 
in front of Diyarbakir 

Metropolitan 
Municipality on 19 May 

2014. 

15 yaşındaki Hatip Temel’in ailesi ise çocuklarının terör örgütü elebaşı A.Öcalan’ın doğum 
günü gerekçesiyle düzenlenen etkinliğe katıldıktan sonra irtibatlarının kesildiğini ifade 
etmişlerdir. Söz konusu eylemin başlamasıyla birlikte farklı tarihlerde çocukları PKK/KCK 
tarafından kandırılarak kaçırılan birçok aile de eyleme katılmıştır. Örneklerde de görüldüğü 
üzere PKK/KCK ve müzahir oluşumlarının, sosyal/kültürel etkinlikler adı altında terör 
örgütüne eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

The family of Hatip Temel, 15-year old, stated that their contact was interrupted after 
their children had attended the event, organized for the alleged-instigator of the terrorist 
organization, Öcalan’s birthday. Along with the beginning of the action, many families whose 
children have been abducted by PKK/KCK on various dates participated in the campaign. As it 
can be seen in the examples, it is understood that PKK/KCK and affiliated organizations are 
in the activities of recruiting terrorist organization under so-called social/cultural activities.
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PKK/KCK’nın çocukları kullanımına güncel 

bir örnek olarak Suriye’deki kolu PYD’nin 

silahlı aparatı YPG’de istihdam edilen Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı ve Suriyeli çocuklardan 

bahsedilebilecektir. Suriye/Tel Abyad'da, 

14.06.2015 tarihinde PYD/YPG unsuru olarak 

katıldığı çatışmalarda hayatını kaybeden 16 

yaşındaki Robin Argeş (K) İsmail Hakkı Kol'un 

18.06.2015 tarihinde Mardin/Derik ilçesinde 

yapılan cenaze töreninde HDP Şırnak 

Milletvekili Faysal Sarıyıldız; "Gençlerimizin 

yaşları küçük olabilir ama yürekleri çok 

büyüktür. Şehit Robin küçük yaşına rağmen 

insanlık onurunu korumak için bedenini siper 

etmiştir" şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

PKK/KCK’nın silahlı aparatları TAK ve 

HPG’ye ait internet siteleri de örgütün 

çocukları kullandığına ilişkin önemli 

veriler sağlamaktadır. Aşağıda, TAK ve HPG 

bünyesinde gerçekleştirdikleri eylemlerde 

hayatlarını kaybeden bazı örgüt mensuplarına 

dair bilgiler yer almaktadır. Bunlar arasında 

fazlasıyla dikkate değer bulunan husus, örgüte 

katılım yaşlarıdır.

As a recent example for the use of child 

warriors by the PKK/KCK, the Turkish Republic 

and Syria citizen children recruited under 

YPG-armed wing of PYD, which forms the 

Syrian subsidiary organization of PKK, can 

be listed. HDP Sirnak Deputy Faysal Sarıyıldız 

stated “Our youth may be at young ages, but 

their hearts are too big. Despite his young age 

Martyr Robin has defended his body to protect 

human dignity.” in the funeral ceremony held 

on 18.06.2015 in Mardin/Derik district for 

İsmail Hakkı Kol, Code Name Robin Argeş, 16 

year old, who lost his life in the conflicts that 

Syria/Tel Abyad joined as PYD/YPG member 

on 14.06.2015.

The websites of PKK / KCK’s armed wings 

TAK and HPG also provide important data on 

terrorist organization’s use of children. Below, 

there are some information on members of 

the terrorist organization who have lost their 

lives in the actions they have taken on behalf 

of TAK and HPG. Among this data, the age of 

participation is very remarkable.

24.11.2016 tarihinde, Adana Valiliği bahçesinde 

bombalı araçla intihar saldırısı gerçekleştiren Tirej 

Givara Delil (K) Musa Özdemir’in özgeçmişinde, 1996 

doğumlu olduğu ve 2010 yılında (14 yaşında) PKK/

KCK’ya katıldığı belirtilmektedir.

On the resume of Musa Özdemir, Code Name Tirej 

Givara Evil, having committed a suicide attack with a 

bombed vehicle in the garden of Adana Governorate 

on 24.11.2016, it is stated that he was born in 1966 

and he joined PKK/KCK in 2010 (when he was only 

14 years old).
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17.02.2016 tarihinde Ankara/Çankaya Merasim 

Sokakta, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait personel 

servislerini hedefleyen bombalı araçla intihar 

saldırısı gerçekleştiren Zınar Raperîn (K) Abdulbaki 

Somer'in özgeçmişinde, 1989 doğumlu olduğu ve 

2005 yılında (16 yaşında) PKK/KCK'ya katıldığı 

belirtilmektedir. 

On the resume of Abdulbaki Somer, Code Name 
Zinar Raperîn, having committed a suicide attack 
with a bombed vehicle targeting the personnel 
services of the Turkish Armed Forces in Ankara / 
Çankaya Merasim Sokak on 17.02.2016 he is stated 
to be born in 1989 and to have joined the PKK/KCK 
in 2005 (when he was only 16 years old).
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Bu örneklerden yola çıkılarak PKK/KCK’nın, çok sayıda 

insanın ölümüne yol açan intihar eylemlerinde, 

çocuk yaşlarda bünyesine katarak radikalleştirdiği 

teröristleri kullandığı sonucuna varılabilecektir.

Based on these examples of the PKK / KCK, it can 

be concluded that the suicide actions resulting to  

the death of a large number of people are mainly 

carried out by terrorists, who have been radicalized 

since their childhood.

23.09.2005 tarihinde etkisiz hale 

getirilen, PKK/KCK’nın silahlı aparatı 

HPG mensubu Amara Zerdeşt (K) Emine 

Abdo hakkında yer alan bilgilere göre, 

adı geçen 1984 doğumlu olup 1999 

yılında (15 yaşında) örgüte katılmıştır.

According to the information 

regarding Emine Abdo, Code Name 

Amara Zerdest, a HPG member of 

PKK / KCK, which was killed on 23 

September 2005, she is stated to be 

born in 1984 and to have joined the 

terrorist organization in 1999 (when 

she was only 15 years old). 

23.09.2005 tarihinde etkisiz hale 

getirilen, PKK’nın silahlı aparatı HPG 

mensubu Berivan Suruç (K) Naide 

Kadir hakkında yer alan bilgilere 

göre, adı geçen 1979 doğumlu olup 

1994 yılında 15 yaşında iken örgüte 

katılmıştır.

According to the information 

regarding Naide Kadir, Code Name 

Berivan Suruç, a member of the PKG’s 

armed wing HPG, which was killed on 

23.09.2005, she is statedo be born in 

1979 andto have joined the terrorist 

organization when she was only 15 

years old. 
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PKK/KCK’nın silahlı dağ kadrolarında yer alan 

çocuklara dair görüntüler de mevcuttur. Youtube 

internet sitesinde, "child soldiers in the PKK" ve 

"PKK Kindersoldaten" başlığıyla yer alan bir çok 

video BTÖ'nün çocukları kullanımına dair ilgi 

çekici veriler sunmaktadır. Videolarda 12 ile 16 yaş 

grubu aralığındaki çocukların çatışma bölgelerinde 

kullanıldığından bahsedilirken, röportajı 

gerçekleştiren muhabirin, "çocukların okul yerine 

neden dağlarda/örgütte oldukları" sorusuna örgüt 

mensupları tarafından cevap verilememektedir.

PKK/KCK’nın çocukları kullanmasına dair ilgi çekici 

bir vaka da General Reşo’dur. Berxwedan adlı aylık 

gazetenin (sayı 184) Haziran 1995 tarihli sayısında 

yer alan “Sen Kürdistan’ın Küçük Generalisin” 

başlıklı yazıda geçen “Henüz on ikisinde bir general, 

içi içine sığmayan küçük bir savaşçı.. . Silahına 

sarılmış, ayakta. Oyun çağında, okul çağında bir 

kavga adamı olmuş Reşo. Boynuna geçirdiği ince 

kayıştan bir dürbün sarkıyor. Raxtını beline dolamış, 

belli, savaşı içselleştirmiş, büyümeyi bekleyemez.” 

ifadeleri örgütün çocuk savaşçı kullanımına kendi 

yayınlarından bir örnektir. Haberin devamında, 

Reşo’nun yanında kardeşi ve iki çocuğun daha 
olduğu ve Reşo’nun dağ şartlarında kaldığı çadırda 
çıkan bir yangında yanarak hayatını kaybettiği de 
ifade edilmektedir.

There are also images/videos of children in PKK/

KCK’s armed mountain squads. Many of the videos 

on the Youtube website, titled “child soldiers in 

PKK” and “PKK Kindersoldaten”, present interesting 

data about child warriors’ use of the Separatist 

Terrorist Organization. The members of the terrorist 

organization were responding the interviewer about 

the his question on “why are these children are in 

the mountains instead of attending schools”, and the 

videographers are talking about children between 

12 and 16 age group having been used in the 

conflict areas. 

Another interesting case with respect to the use of 

children by the PKK/KCK is Reşo the General. The 

story drawn in June 1995 issue (195) of the monthly 

newspaper titled Berxwedan (Resistance) with the 

headline “You are the little General of Kurdistan” 

provided “a general only at the age of twelve, a small 

ebullient warrior…Took up his arms and standing. 

Reşo became a man of struggle at his game age, at 

his school age, a binocle hanging down a strap on 

his neck. He enlaced a Raxt on his waist, apperantly 

he indiginezed the war, so he won’t be waiting to be 

grown”, which is an example from the publications 

that highlights the use of child warriors by the terrorist 

organization. The rest of the story also suggested that 
Reşo had his own brother with two more children and 
Reşo burnt to death due to the fire that broke out in 
the tent he was staying. 

PKK/KCK’nın silahlı 
dağ kadrolarında 

yer alan çocuklara dair 
görüntüler de mevcuttur.

There are also images/
videos of children in PKK/

KCK’s armed mountain 
squads.

19.11.2005 tarihinde etkisiz hale 

getirilen, PKK’nın silahlı aparatı 

HPG mensubu Diyana Berin (K) 

Hevi Hannan hakkında yer alan 

bilgilere göre, adı geçen 1984 

doğumlu olup 2000 yılında (16 

yaşında) örgüte katılmıştır.

According to the information 
about PKK’s armed wing HPG 
member Hevi Hannan, Code 
Name Dien Berin, killed on 
19.11.2005, she is stated to be 
born in 1984 and to have joined 
the terrorist organization in 
2000 (when she was only 16 
years old).

02.07.2006 tarihinde etkisiz hale 

getirilen, PKK’nın silahlı aparatı HPG 

mensubu Dılşer (K) Cebbar Yiğit 

hakkında yer alan bilgilere göre, 

adı geçen 1990 doğumlu olup 2004 

yılında (14 yaşında) örgüte katılmıştır.

According to the information 

regarding Cebbar Yiğit, Code Name 

Daghne, a member of the HPG, PKK’s 

armed wing, which was killed on 

02.07.2006, he is stated to be born in 

1990 and to have joined the terrorist 

organization in 2004 when he was 

only 14 years old).
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“20-21 olduğumuzda 
utanıyorduk 
yaşadığımızdan. Zira 
20’sine varmadan 
yitirdiklerimiz o kadar 
çoktu ki… Ancak şimdi 
dönüp baktığımda 
henüz çocuk olduğumu 
görüyorum. Kürt 
insanının çok azı 
çocuğunu dağa kendi 
eliyle göndermiştir.”

“At the age of 20-21, we 
were ashamed of what 
we experienced, since 
there were many whom 
we lost before turning 
to 20… However, 
when I look back now, 
I see myself as just a 
child. Very few of the 
Kurdish people have 
sent their children to 
the mountains on their 
consent.”

Abdullah Öcalan’ın örgüt yöneticilerine 1990’lı 

yıllarda gönderdiği bir talimatta; “PKK için uygun 

militan profili belirlenirken üniversite ve lise 

öğrencilerinin eğitimli oldukları için soru soran 

ve itiraz eden düzeyde olduklarından arzulanan 

militanlar haline getirmenin zorluğundan 

bahsedilerek PKK’ya en uygun insanların, eğitimsiz 

olan her yaş grubundaki insanlar ile eğitimliler 

arasında ilköğretim mezunlarına” işaret edilmektedir.

PKK/KCK üst yönetiminin çocuk kullanımı 

konusundaki tutumlarına ek olarak, alt düzeydeki örgüt 

mensuplarının çocukların silahlı dağ kadrolarında 

militanlaştırılmasını nasıl algıladıklarına dair ifadeler 

de söz konusudur.

Eski bir örgüt mensubunun aşağıda alıntılar yapılan 

röportajında; “ailelerin çocuklarını göndermek 

istemedikleri, kendisinin 16 yaşında henüz bir 

çocukken örgüte katıldığı ve örgütün ‘dağa çıkanları’ 

‘genç katılımcılar’ olarak değerlendirdiği” hususları 

ön plana çıkmaktadır. Buradaki ‘genç katılımcılar’ 

yaklaşımı, çocukların “genç katılımcılar” olarak 

adlandırılarak çocukların kullanımını kendi içerisinde 

meşrulaştırmaya çalıştığı söylenebilecektir. 

The instruction briefed by Abdullah Öcalan to the chiefs 

of the terrorist organization in the 1990s refers that 

“while setting the appropriate profile of PKK militants, 

it is difficult to turn the college and high school 

students into becoming desirable militants since they 

are educated and may object, so the most convenient 

profile for the PKK is the uneducated people at all 

ages and the primary school graduates amongst the 

educated ones.” 

Further to the approach of the top management of the 

PKK/KCK towards the use of child warriors, we can also 

observe the statements of the low-ranking members 

of the terrorist organization on how they perceive the 

militantizm of children at the armed mountain squad.

The below-quated interview of a former member of 

the terrorist organization refers that the families don’t 

wish to send their children; he joined the terrorist 

organization at 16 when he was a child and the terrorist 

organization regarded the ones taking to the mountains 

as the “young attendees”. As can be understood, children 

are referred as “the young attendees”, which seeks 

to legitimize the use of children within the terrorist 

organization. It can be summarized as follows:

"Biz çocuk olarak tanımlıyoruz (18 yaş ve altı) ama dağa giden bu insanlar kendilerini çocuk olarak görmüyorlar 

ki! Kendimi çocuk olarak görmedim, görülmedim de. Devrime zaten çok genç yaşlarda katılıyor insanlar. 20-21 

olduğumuzda utanıyorduk yaşadığımızdan. Zira 20’sine varmadan yitirdiklerimiz o kadar çoktu ki… Ancak şimdi 

dönüp baktığımda henüz çocuk olduğumu görüyorum. Kürt insanının çok azı çocuğunu dağa kendi eliyle 

göndermiştir." şeklinde özetlenebilecek beyanatlar içeren röportaj, lise çağlarında örgüte katılmış eski bir kadın 

mensubun düşünceleri üzerinden örgütün, çocukluğa dair temel hukukî eşik olan 18 yaş sınırını nasıl ihlal ettiğini 

göstermesi açısından oldukça anlamlıdır.

“We regard them as children (18 and under); but these people t taking 

to the mountains don’t see themselves as children! I didn’t see myself 

as a child and they didn’t, either. People join in the revolution at the 

very early ages. At the age of 20-21, we were ashamed of what we 

experienced, since there were many whom we lost before turning to 

20… However, when I look back now, I see myself as just a child. Very 

few of the Kurdish people have sent their children to the mountains 

on their consent.” This interview is quite significant in terms of 

highlighting, over the words of a former female member who joined 

the terrorist organization at her high school age, how the terrorist 

organization infrienged the 18-age limitation that is the fundamental 

legal threshold for the childhood.
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Terör örgütünün şehir merkezlerinde 1990’lı yılların 

başından itibaren terör eylemlerinde çocukları aktif 

olarak kullandığı/suça ittiği bilinmektedir. Teröristbaşı 

Abdullah Öcalan’ın 1999 yılında yakalanmasının 

ardından ağırlık verilen sokak gösterilerinde çocuklar 

sıklıkla ön saflarda kullanılmaktadır. Bahse konu 

gösteriler/eylemler, çoğunlukla A.Öcalan’ın cezaevi 

koşullarını protesto etmek veya terörist cenazeleri 

bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırmak maksadıyla 

örgüt ve uzantıları tarafından organize edilmektedir. Bu 

bağlamda çocukların şiddet içerikli sokak eylemlerinde 

kullanılması hususunda A.Öcalan’ın 1993 yılında 

yaptığı açıklama dikkat çekicidir: 

Kadın taşa, sopaya sarıldığında özellikle gösterilerde 

başı çekebilir. Yine gençler ve çocuklar ellerine taş/
sopa aldılar mı muazzam bir gücün oluşmasına yol 
açarlar ki, bizim de bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz 
bu tip gelişmelerdir. Çünkü dağdaki gerillayı kontrol 

etmek için ordu bütün gücünü seferber ediyor, gizli 

örgütçüleri kontrol altına alabiliyor, ama ayağa kalkan 

çocuk ve gençlerin her biri taş/sopa bulabilir. Bu açıdan 

bu kitleyi, özellikle kent hareketlerini geliştirmek için 

önümüzdeki aşamada mutlaka harekete geçirmeliyiz.”

It is widely known that the terrorist organization has 
been actively using the children within the terror actions 
and pushing them into crime since the beginning 
of 1990s. Children have been frequently used at the 
forefront in the street demonstrations featured since 
the instigator of the terrorist organization, Abdullah 
Öcalan, was arrested in 1999. The aforementioned 
demonstrations/movements are mainly organized by 
the terrorist organization or its extensions for the 
purpose of protesting the prison conditions of A. Öcalan 
or attacking the security forces under the pretext of the 
funerals of the terrorists. In this regard, the statement 
made by A.Öcalan in 1993 on using children at violent 
street demonstrations is quite noteworthy: 

When the woman holds stone or stick, she can take 
the lead at the demonstrations in particular. Likewise, 
when  youngsters and children hold stone/stick, they 
can lead to an enormous power, which we mostly need 
today. The military uses its whole power to patrol 
the guerrilla in the mountations, can control the 
unconcealed members; but each of the children and 
youngsters standing can find tone/stick. That’s why; we 
should definitely promote this mass at the next stage 
in order to develop the urban movements in particular”.

Çocukların Yasadışı 
Şiddet İçerikli 
Sokak Eylemlerinde 
Kullanılması:

The use of  
children at violent  
illegal street  
demonstrations:      

Yine gençler ve çocuklar 
ellerine taş/sopa aldılar 
mı muazzam bir gücün 
oluşmasına yol açarlar ki, 
bizim de bugün en çok 
ihtiyaç duyduğumuz 
bu tip gelişmelerdir. 

Likewise, when  youngsters 
and children hold stone/
stick, they can lead to an 
enormous power, which 

we mostly need today. 

PKK/KCK terör örgütünün yasadışı sokak 

eylemlerinde çocukları; güvenlik güçlerine 

taş, sopa, sapan, el yapımı bomba gibi 

materyallerle saldırma, yazılama yapma, afiş 

asma, polis karakolu ve konvoylar başta olmak 

üzere kamu binalarının taşlanması gibi yollarla 

kullanarak ulusal ve uluslararası basının ve 

insan hakları örgütlerinin dikkatini çekmeye 

çalıştığı bilinmektedir. Bu tür faaliyetlerle 

terör örgütü, radikalleştirdiği çocukları sabıkalı 

hale getirerek bir yandan kendisine olan 

bağlılığı artırmayı diğer yandan bu çocukların 

büyük bir kısmının dağ kadrosuna katılımını 

hedeflemektedir. 

It is well known that the PKK/KCK Terrorist 

Organization seeks to draw attention of the national/

international press and human rights organizations 

through using children at illegal street demonstrations 

for attacking the security forces with such materials as 

stone, sticks, slingshots, hand-mande bombs, hanging 

banners, drawing titling and throwing stones against 

public institutions, including police stations and 

convoys. On the one hand, the terrorist organization, 

radicalizing children thorugh such activities makes 

the children have criminal record, thereby increasing 

the dependence, and on the other, seeks to the 

participation of great majority of these children to the 

mountain squad.   



Almanya’da Die Zeit adlı haftalık gazetede yayımlanan 

bir makalede; “yaşları 12-13’ten başlayan ve özellikle 

sokağa çıkma yasaklarının ve operasyonların 

yoğunlaştığı bu bölgelerde yaşayan; dolayısıyla genelde 

bilinçsizce durumdan vazife çıkaran bu çocukları, 

PKK/KCK’nın şehirlerde görevlendirdiği deneyimli bir 

kaç teröristle yönlendirerek ve silahlandırarak savaşa 

katmaktan çekinmediği” belirtilen BTÖ’nün, 10 yaşında 

bir çocuğa cephanelik ve malzeme deposu olarak 

kullanılan bir evin önünde nöbet beklettiği hususu 

yer almıştır. 

Ayrıca “Vice News” adlı yayın organın “PKK Youth 

Fight in Turkey” başlıklı yayınında çocukların 

güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıları, yanıcı ve 

patlayıcı madde kullanmaları ile yol kesme eylemleri 

gösterilmiştir.

An article issued in the weekly newspaper “Die Zeit”  in 

Germany enshrines that the PKK/KCK assigned a number 

of experienced terrorists, commissioned in the urban 

areas, to lead the children ranging in age from 12-13 

and over, who live in the areas where the operations are 

intensified and who seek to take responsibility mostly 

unconsciously and armed not hesitating to involve them 

in the war; the separatist terrorist organization made a 

10-year old child stand guard in front of a house used as 

an armoury and material storage. 

Furthermore, the publication with the headline “PKK 

Youth Fight in Turkey” issued by the media organ “Vice 

News” highlights the attacks perpetrated by the children 

against the security forces, their use of inflammables and 

explosives, as well as their actions of forestalling. 

PKK/KCK terör örgütünün yasadışı sokak 

eylemlerinde çocukları kullanmasının 3 ana hedefi 

bulunduğu söylenebilecektir:

The purpose of the PKK/KCK Terrorist Organization 

in using children in illegal street demonstrations 

may be summarized under 3 (three) captions: 
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The first purpose is to draw attention of 
the national/international press/media and 
human rights organizations in the region;1.
The second is to seek to increase the 
social support through distorting, if any, 
the situation of impairment of the children 
in any way, through its sponsored media 
organ for propaganda purposes;

2.

The last one is to facilitate the 
participation of children, involved in the 
street demonstrations, in the mountain 
squad in future, using the advantage of 
creating a sense of belonging amongst 
them. 

3.

Birinci hedef, ulusal ve uluslararası 
kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin 
dikkatini bölgeye çekmektir. 1.
İkinci hedef, çocukların bir şekilde zarar 
görmesi halinde bu durumun terör 
örgütüne müzahir yayın organlarında 
propaganda amaçlı kullanılması yoluyla 
kendisine olan toplumsal desteği 
artırmaya çalışmaktır. 

2.

Üçüncü hedef ise çocuklarda bir aidiyet 
duygusu yaratmış olmanın avantajı ile 
ileride bu gösterilere katılan çocukları dağ 
kadrosuna dâhil etmeyi kolaylaştırmaktır.

3.

Ayrıca 2015 yılı itibariyle de (sözde) özyönetim 

ilanlarıyla gerçekleştirilen terör eylemlerinde PKK/

KCK’nın dağ kadrosu mensuplarının yönlendirmesi 

ve koordinesinde, 18 yaşın altındaki çocuklar yoğun 

bir şekilde hendek kazma, barikat kurma, bomba 

tuzaklama ve hatta güvenlik güçlerine yönelik 

ağır silahlarla saldırı düzenleme türü faaliyetlerde 

bulunmuştur.

Buna örnek olarak, şehir merkezlerinde PKK/

KCK’ya bağlı faaliyet gösteren YPS Genel 

Koordinasyonu’nun Hakkari/Yüksekova’da 

gerçekleştirmeye çalıştığı (sözde) özyönetim 

amacı doğrultusunda uyguladığı hendek/barikat 

stratejisi sonucunda kent merkezlerinde yaşanan 

çatışmalarda hayatını kaybedenlere dair yayınladığı 

listede; Rizgar Amed (K) Ferhat Yaşa 1999 doğumlu, 

Rizgar Van (K) Orhan Gül 1998 doğumlu, Rojhat 

Gever (K) Erdem Şedal 1998 doğumlu gibi örneklere 

rastlamak mümkündür. Ferhat, Orhan ve Erdem adlı 

çocuklar 16 ve 17 yaşlarındayken girdikleri silahlı 

çatışmalarda hayatlarını kaybetmişlerdir.

Furthermore, as of 2015, children under 18 have 

conducted such activities as digging ditches, building 

barricades, trapping bombs and even attacking the 

security forces with heavy weapons under the 

guidance and coordination of the mountain squad 

of the PKK/KCK within the framework of terror 

actions conducted in line with the (so-called) 

autonomy declarations. 

In this regard, it is possible to see such examples as 

“Ferhat Yaşa” born in 1999, Code Name Rizgar Amed, 

Orhan Gül born in 1998, Code Name Rizgar Van and 

Erdem Şedal born in 1998, Code Name Rojhat Gever 

within the list issued by General Coordination of 

Civil Protection Units (YPS), engaged with PKK/KCK 

Terrorist Organization in city centers, on the persons 

losing their lives during the conflicts in the city 

centers as a result of the ditch/barricade strategy in 

line with its purpose for a (so-called) autonomy to 

be planned in Hakkari/Yüksekova.
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Çocukların PKK/KCK’ya Muhalif 
Vatandaşların Evlerinin, Araçlarının 
Kundaklanması ve İşyerlerine Patlayıcı 
Madde Atma Eylemlerinde Kullanılması:

Çocuklar, PKK/KCK terör örgütü tarafından, hukuki olarak 

kısmi veya tam dokunulmazlıkları istismar edilerek, 

kendisine muhalif gördüğü vatandaşların taşınır/taşınmaz 

mallarına saldırı eylemlerine yönlendirilmektedir. BTÖ’nün, 

bir taraftan parayla teşvik ederek bu tür eylemleri 

yaptırdığı çocukları ileride dağ kadrosuna almayı, diğer 

taraftan hedef aldığı vatandaşlar üzerinde baskı kurmayı 

amaçladığı söylenebilecektir.

Children are being motivated to attack estates/

assets of the citizens, whom the PKK/KCK terrorist 

organization regards as their opponent, being abused 

their partial or full legal immunity. It can be outlined 

that the separatist terrorist organization, one the one 

hand, seeks to take the children motivated to conduct 

such activities into the mountain squad in the future 

thorugh wage incentive and on the other, aims to put 

pressure on the targeted citizens. 

PKK/KCK terör örgütü ilk kurulduğu yıllarda çocuk 

kaçırma gibi eylemlerle eleman temin ederken, 90’lı 

yılların başından itibaren örgüte katılım daha çok 

“propaganda yoluyla ikna etme” esasına dayanmaya 

başlamıştır. Günümüzde örgüt kendi politikasını 

benimsemeyen veya devlete bağlılığını sürdüren 

ailelere yönelik sindirme politikası yürütmektedir. 

Bu ailelere yapılan baskılar çocuklarını kaçırma, 

fidye istenmesi ve örgüt kamplarında eğitilmeleri ile 

sonuçlanabilmektedir.

Örgüt ayrıca yiyecek ve malzeme temini için 

çocukları kaçırabilmektedir. Çocukların iadesi için 

çeşitli malzemeler ailelerinden talep edilmektedir. 

Çocuklarının hayatından endişe eden aileler ise 

güvenlik kuvvetlerine haber verememekte, talepleri 

yerine getirmektedirler. Aileler güvenlik kuvvetlerine, 

çocuklarını güvene aldıklarında haber vermektedirler.

The PKK/KCK terrorist organization was recruiting 

members through such actions as the child abduction 

in its early founding years. As of the beginning of 

90s, the participation in the terrorist organization 

started to be rather grounded on the principle 

of “persuastion through propaganda”. Today, it is 

pursuing a witch hunt policy against the families 

who don’t adopt its policy or stick to the State. 

The pressures on such families may be resulted in 

abduction of their children, demanding ransoms and 

trainings in its camps. 

Besides, the terrorist organization abducts children 

for food and material supply. It demands families 

to supply various materials for the return of their 

children. Families worrying about their children’s 

life cannot notify the security forces and fulfil the 

requests. Security forces are only informed when the 

families secure their children. 

Çocukların 
Kaçırılarak Fidye 
İstenmesi:

Child Abduction 
and Ransom 
Demand:

Use of Children in the 
actions of sabotaging the 
residences and vehicles 
of anti-PKK/KCK persons 
and dropping explosives 
to their working places:



42 43PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı Exploitation of Children and Women by PKK/KCK Terorist Organization

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNDE 
KADINLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR
PKK/KCK'nın kadın istismarı ile ilgili olarak mağdurların tanıklıklarının önem arz ettiği söylenebilecektir. Aşağıda 

yer verilen hususlar daha önce örgüt içerisinde yer almış kadınların anlatımlarından derlenmiştir. Buna göre;

PKK/KCK'nın aileyi feodal ve ajan bir kurum olarak nitelendirdiği, Abdullah Öcalan'ın kadınların tek bir erkeğe 

mahkum olmaması gerektiğini ifade ettiği, 

Abdullah Öcalan'ın örgüte katılan kadınlara cinsel istismarda bulunduğu, onun yanında kalan birçok kadının 

bunalıma girdiği ve intihar ettiği, parti içinde bir yere gelmek için Abdullah Öcalan'ın isteklerine direnmemek 

gerektiği, örgütte 'Merkezi Kadınlar', 'Öcalan'ın Kadınları' ya da 'Öcalan'ın Tanrıçaları' olarak bilinen bir kesim 

olduğu, bu kadınların genellikle karargahlarda kalarak çatışmalara katılmayanlar ve Abdullah Öcalan'ın 

Şam'daki 'yoğunlaşma evlerinde' kalanlardan oluştuğu, bu kadınların örgüt içinde imtiyaz sahibi oldukları ve 

yönetici konumlara getirildiği,

SEXUAL HARRASSMENT OF WOMEN
BY PKK/KCK TERRORIST ORGANIZATION
Testimonies of the victims are of great importance for the sexual harassment by the PKK/KCK. The following 

issues are compiled from the descriptions of the women having previously joined in the terrorist organization; 

highlighting how PKK/KCK terrorist organization restrains women amongst the mountain squads and introduces 

women as the examples to encourage its male members, as well as regards the women as a tool for sexual 

harassment, setting them aside, although it makes gender-based propaganda amongst its supporting mass:

The PKK/KCK regards the family as a feudal and agent institution and Abdullah Öcalan expressed that women 

shouldn’t be doomed to a single male;

Abdullah Öcalan sexually abused the women that joined in the terrorist organization; a great many of the 

women taking his side fell into into depression and committed suicide; they shouldn’t resist to the desire of 

Abdullah Öcalan in order to gain a position within the party; there was a group of women known to be “the 

Central Women”, “Öcalan’s Women” or “Öcalan’s Goddesses”, who mainly stayed at the headquarters and weren’t 

engaged in the conflicts and formed by the women staying in “concentration houses” in Damascus; the afore-

mentioned women had priviliges within the terrorist organization and were taken to the executive position;

Abdullah Öcalan'ın kadın istismarını eleştiren ve 

kıdemli bir örgüt mensubu olan bir kadının (Saime 

Aşkın) infaz edildiği, 

Abdullah Öcalan dışında, farklı üst ve orta 

pozisyonlardaki örgüt yöneticilerinin de cinsel 

istismar gerçekleştirdikleri,

Duran Kalkan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Şemdin 

Sakık gibi örgüt yöneticilerinin kadınlara yönelik 

cinsel istismarlarda bulundukları ve bu istismarlara 

konu olan kadınların ajan denilerek infaz edildiği,

 A senior female member (Saime Aşkın) was executed 

since she criticized the sexual harassment of Abdullah 

Öcalan;

Various high and middle ranking leaders of the 

terrorist organization, aside from Abdullah Öcalan, 

sexually abused the women; 

Leaders of the terrorist organization, such as Duran 

Kalkan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Şemdin Sakık 

sexually abused the women and the women sexually 

harassed were executed, labelling them as agents.



Örgüte müzahir haber kanallarında, 

bombardıman sonucu hayatını kaybettiği 
ifade edilen Zozan Tolhildan (K) Rabia Kaya 
isimli örgüt mensubunun adli muayene ve 
otopsi sonucunda, tecavüz edildikten sonra 
infaz edildiği,

Hamile kalan bir kadının, bebeğinin zorla 

aldırılması üzerine örgütü terk etmek 

istediği ve sonucunda ajan ilan edilerek 

infaz edildiği, 

Tecavüz girişimine maruz kalan kadınların 

bu durumu üst yöneticilerine şikayet 

etmesi sonucu tecrit tarzı cezalara maruz 

kaldığı, 

Örgüt tarafından yoz ilişki olarak 

nitelendirilen kadın-erkek ilişkilerinin 

soruşturulması sürecindeki baskılar 

dolayısıyla intihar eden kadınların olduğu,

Rabia Kaya, Code Name Zozan Tolhildan, 
a member of the terrorist organization 
who was reported to be dead as a result 
of the bombardment at the terrorist 
organization-oriented news channel, was 
actually executed after being raped, which 
was established as a result of the judicial 
examination and autopsy;

When a pregnant female member asked 
to leave the terrorist organization upon 
forcibly abortion of her baby, she was 
executed, being declared as an agent; 

The female members were imposed with 
such punishments as isolation when they 
were exposed to the attempt of rape and 
informed their senior leaders about this 
situation; 

Female members committed suicides on 
account of the pressures they were exposed 
during the investigation of the male-
female relations, regarded by the terrorist 
organization as a denegerate relation;

Lanse edildiğinden farklı olarak, toplumsal 

cinsiyetçiliğin örgütte yoğun yaşandığı, erkek 

teröristlerde "siz ekmek yapın, biz savaşalım" 

düşüncesinin yoğunlukta olduğu, kadınların örgüt 

içerisinde, eşitlikçi bir yaşam için mücadele etmek 

zorunda olduğu gibi hususlar üzerinden terör 

örgütü PKK/KCK'nın kadınları dağ kadrolarında 

baskı altında tuttuğu, erkek örgüt mensuplarını 

cesaretlendirmek maksadıyla örnek olarak öne 

sürdüğü, müzahir kitlede toplumsal cinsiyet bazlı 

propaganda yapıyor olmasına rağmen örgüt içinde 

kadının ikincil planda tutularak cinsel istismar aracı 

olarak görüldüğü söylenebilecektir.

Unlike what is being introduced, gender sexualism 

were quite intensified within the terrorist 

organization; the male members mostly considered 

“we will fight and you will bake bread”; the female 

members had to struggle for equalitarian living 

conditions within the terrorist organization.
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Bombardıman sonucu hayatını 
kaybettiği ifade edilen Zozan 
Tolhildan (K) Rabia Kaya isimli 
örgüt mensubunun adli muayene 
ve otopsi sonucunda, tecavüz 
edildikten sonra infaz edildiği...

Rabia Kaya, Code Name Zozan 
Tolhildan, a member of the 
terrorist organization who was 
reported to be dead as a result of 
the bombardment, was actually 
executed after being raped, which 
was established as a result of the 
judicial examination and autopsy...
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ÖRGÜTÜN 
KAÇIRDIĞI 
ÇOCUKLARIN 
DİLİNDEN…

STORIES OF 
THE CHILDREN 
ABDUCTED BY 
THE TERRORIST 
ORGANIZATION

13 YAŞINDAKİ M.Y.: Markete içecek almaya giderken 

kod adı H.G. olduğunu öğrendiğim PKK’lı yolumu 

kesti. Elimi kolumu bağlayarak beni siyah bir arabaya 

bindirdi. Sonra beni bir vadiye götürdü. Gittiğimiz 

yer mağaraya benziyordu. Geceyi orada geçirdik. 

Ertesi sabah Hakurk kampına götürüldüm. Orada 

10 gün kaldıktan sonra beni Kandil’e götürdüler. 

Beni eğitime alacakları sırada bir yolunu bularak 

örgütten kaçtım. 

M.Y., 13 YEAR OLD: As I was going to the market 

to buy beverages, a PKK Member, Code Name H.G., 

intercepted my way. He tied my hands and made me 

get on a black vehicle. Then he took me to a valley. 

The place we went looked like a cave. We spent the 

night there. Next day, I was taken to Hakurk Camp. 

I stayed there for 10 days. Then, they took me to 

Qandil. I managed to escape, finding way out when 

I was about to undertake the training. 

BAĞLAYARAK KAÇIRDILAR

TERRORIST ORGANIZATION 
ABDUCTED TYING HIS 
HANDS 

16 YAŞINDAKİ S.T.: Ailevi sorunlar nedeniyle 

uyuşturucu kullanıyordum. Örgüte eleman temin 

eden bir kadının evine arkadaşım vasıtasıyla 

götürüldüm. Orada aldığım maddeler nedeniyle 

bilincimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde 

Diyarbakır’daki örgüt mezarlığına getirilmiştim. 

Burada örgüt mensuplarıyla beş gün bekletildikten 

sonra zorla örgüte alındım. Bütün gün erzak taşıyor, 

yoruluyordum. Nöbette uykuya kalınca örgüt 

yönetimi beni tutukladı. Baskılar üzerine fırsatını 

bularak PKK’dan kaçtım. 

S.T. 16 YEAR OLD: I was using drugs due to my 
family problems. I was taken by my friend to the 
house of a woman recruiting members for the PKK. 
I blacked out due to the drugs I used there. When I 
woke up, I had been taken to the PKK cemetery in 
Diyarbakır. I waited there with the PKK members for 
five days. Then I was forcibly recruited to the terrorist 
organization. I was carrying supplies for the whole 
day and got tired. The PKK management jailed me 
when I fell asleep on the watch. Due to the pressures, 
I found a way out and escaped from the PKK. 

UYUŞTURUCU İLE 
KANDIRDILAR

THEY DECEIVED ME 
WITH DRUGS 

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU E.A.:  Van’da meslek 

lisesine giderken bir PKK’lının örgüt propagandası 

yaptığını gördüm. Beni görünce örgüte katılmamı 

istedi, aksi takdirde aileme zarar vereceğini söyledi. 

Bunun üzerine dediklerini yaptım. Akşam saatlerinde 

aileme haber vermeden örgüt mezarlığının yanındaki 

buluşma noktasına giderek örgüte katıldım. Dağda 

yaşam şartları çok zordu. Ailemi de çok özlemiştim. 

Nöbet tutarken bir fırsatını bulup kaçarak güvenlik 

güçlerine teslim oldum. Örgütte Kanas, RPG roket 

atar ve el bombası eğitimi aldım. 

FEMALE GIRL E.A, 15 YEAR OLD: I saw a PKK 
Member making the propaganda of the terrorist 
organization while I was attending the vocational 
high school in Van. When he noticed me, he asked 
me to join PKK; otherwise he would harm my 
family. Then, I did what he told me. At the evening 
hours, I went to the meeting point next to the PKK 
cemetery without notifying my family and joined 
PKK. The living conditions in the mountain were 
harsh. Besides, I missed my family. I found a way 
out while I was on the watch and surrendered to 
security forces. PKK trained me for Dragunov SVD, 
RPG Bazooka and grenade. 

AİLEMLE TEHDİT ETTİLER
THEY THREATENED ME 
WITH MY FAMILY 

15 YAŞINDAKİ M.G.: Dağ kadrosundan bir PKK’lı 

ile Irak’a kaçtık. Kaçarken Hakkari, Dağlıca, Ünlüce 

mahallesini kullandık. PKK’ya dayımın oğlu ile 

görüşmek istediğim için katıldım. Ancak orada 

bulunduğum süre içinde kuzenimle görüştürülmedim. 

Orada bana AK-47 tüfek, otomatik makinalı tüfek, 

RPG roketatar ve el bombası kullanma eğitimleri 

verildi. Irak’tayken yurt içine pek çok kez giriş çıkış 

yaptım. Bu giriş çıkışlarda kaçakçılar bize yardımcı 

oluyordu. Kamplarda bize PKK tarihi konularında 

dersler veriliyordu. Örgütten kaçmak isteyenler 

ölümle tehdit ediliyordu. Bölge halkıyla konuşmamız, 

iletişim kurmamız kesinlikle yasaktı. 

AĞIR SİLAH KULLANDIM

M.G, 15 YEAR OLD: We espaced to Iraw with a PKK 

Member from the mountain squad. While escaping, 

we used the route Hakkari-Dağlıca-Ünlüce. I joined 

the PKK to meet my uncle’s son. But, I couldn’t meet 

my cousin as long as I was there. I was trained to 

use AK-47 rifle, automatic rifles, RPD Bazooka and 

grenade. I made entry-exit to/from Turkey for several 

times when I was in Iraq. Smugglers helped us 

for the entry and exit. We received courses on the 

background of the PKK at the camps. Those who 

wanted to escape were threatened with death. It was 

completely forbidden to talk and communicate with 

the local people.

I USED HEAVY ARMOUR

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU S.A.: PKK sempatizanıydım. 

Bu yüzden YDG-H bürosuna giderek örgüte katıldım. 

Beni kadın bölüğünde görevlendirdiler. Orada yaşları 

küçük olan çok sayıda kız çocuğu vardı. El bombası 

ve Kanas kullanma dahil birçok silahın eğitimini 

aldım. Bize din olarak zerdüştlüğün benimsetilmeye 

çalışıldığını görünce örgütü sorgulamaya başladım. 

TSK’nın hava operasyonları başlayınca korktum, 

PKK’dan kaçtım. 

ZERDÜŞTLÜĞÜ 
ANLATTILAR

FEMALE GIRL S.A, 15 YEARS OLD: I was a 
sympathizer of PKK. So, I went to YDG*H Bureau 
and joined the terrorist organization. They assigned 
me in the female squad. There were many minor 
girls. I was trained to use many weapons, including 
grenades and Dragunov SVD. When I noticed that 
they tried to make us adapt Zoroostrianism as the 
religion, I started questionning. I was scared when 
air operations of the Turkish Armed Forces launced 
and escaped. 

THEY TAUGHT US 
ZOROOSTRIANISM
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16 YAŞINDAKİ M.B.:  Dayımın oğlu ile bilgisayar 

oyunu oynuyorduk. Bana “Örgüte katılalım. Suriye’ye 

gidelim. DEAŞ ile savaşalım” dedi. Kabul ettim. Örgüte 

katılmamız için bize aracı olacak birini bulduk. Aracı 

bizi teslim etmeye götürürken telefonda konuştuğu 

şahsa şifreli olarak “yoldayım geliyorum. Çay içtiğimiz 

yere mi geleyim? İki tane siyah koyun kestim. Siyah 

torbalarda. Dolapta” diyordu. Sınırı geçtikten sonra 

YPG’liler bizi teslim aldı. YPG terör örgütü içinde 

Tıl Temir şehrinde yabancı devlet vatandaşı olan 

askerleri gördüm. Bunlar YPG kıyafetleri giyiyordu. 

Cephede YPG’ye destek olmak için savaşıyorlardı. 

YABANCI ASKERLER 
BİZE DESTEK OLDU

M.B. 16 YEAR OLD: We were playing computer game 

with my uncle’s son. He told me “Let’s join PKK and 

go to Syria to fight against DEASH”. I accepted. We 

found someone to mediate us to join the PKK. The 

mediator, while taking us for surrender, he was 

talking on the phone, cryptically saying “I am on 

my way. Shall I come to the place we have tea? I 

slaughtered two black sheeps. They are in the black 

bags. On the trap”. When we crossed the border, the 

YPG members received us. I saw foreign national 

soldiers under the YPG terrorist organization in Tıl 

Temir Province. They were wearing YPG uniforms and 

fighing on the battlefront to support the YPG. 

FOREIGN SOLDIERS 
BACKED US

17 YAŞINDAKİ M.E.: Örgüte katılmaya karar 

verdiğimde bizi üzerinde DBP yazan bir binaya 

götürdüler. Orada sağlanan irtibatla örgüte katıldık. 

Örgütte telefon kullanmak kesinlikle yasaktı. 

Haberleşme telsiz ile yapılıyordu. Bölgede faaliyet 

gösteren gruplar kuryelerle haberleşirdi.

DBP BİNASI 
ÖRGÜT NOKTASI

M.E, 17 YEAR OLD: When I decided to join the PKK, 
they brought us to the building on which DBP was 
written. We joined the PKK by means of the contact 
ensured over there. It was strictly forbidden to talk by 
phone. The communication was being ensured over 
radio-set. The couriers ensured the communication 
amongst the groups in the region. 

DBP BUILDING IS 
PKK’S FOCAL POINT   

16 YAŞINDAKİ D.Ö.: ROJ TV’deki Beritan adlı filmden 

etkilenerek PKK’ya katıldım. Ancak orada bana 

kötü davranıldığı için bir müddet sonra örgütten 

kaçtım. Kampta bana baskın, sızma ve pusu eğitimi 

verildi. Eğitimlerde kanas, roket atar ve el bombası 

kullanmayı öğrendim. 

ROJ TV’DEN ETKİLENDİM

D.Ö, 16 YEAR OLD: I joined the PKK because I 
was influenced by movie called Beritan on ROJ TV. 
However, I was mistreated there and after a while, I 
escaped. I received trainings for incursion, infiltration 
and ambushment. I learnt to use Dragunov SVD, 
bazooka and grenade. 

ROJ TV INFLUENCED ME
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