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“Zaman zaman PKK’yım, zaman
zaman da PJAK, bazen de YPG.
Bunlar gerçekten önemli değil.
Bunların hepsi PKK’nın bir üyesi”
“Sometimes I am the PKK and
sometimes the PJAK or sometimes
YPG, as well. That doesn’t matter.
All are members of the PKK”

GİRİŞ
Terör ve şiddet, 21. yüzyılda insanlığın karşılaştığı
belki de en önemli sorundur. Terör örgütleri, güvenlik
literatüründe son dönemde “vekâlet savaşları” olarak
nitelenen bu ortamın aktörleri olarak sınırları aşan bir
etki alanına erişmekte, amaçlarını ve stratejilerini bu
hedefler doğrultusunda belirleyebilmektedir.
Uzun yıllar sınırlarımızın içinde faaliyet gösteren PKK/
KCK terör örgütünün Suriye kolu olan Demokratik Birlik
Partisi (PYD), son dönemde bir yandan uluslararası
alanda kendisini meşru bir aktör gibi göstermeye, diğer
yandan da bazı uluslararası güçlerin verdiği siyasi ve
lojistik destekle Suriye’de yaşanan iç karışıklığı fırsata
dönüştürmeye çalışmaktadır.
PYD, Halk Savunma Birlikleri (YPG) adını verdiği
silahlı unsurları aracılığıyla, uluslararası kamuoyunda
kendisini DEAŞ’a karşı mücadele eden bir örgüt
görüntüsü vermektedir. Gerçekte ise PYD/YPG’nin PKK/
KCK terör örgütünün Suriye kanadı olduğu, amaç, yapı
ve işleyişinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde hareket
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ettiği ve PKK/KCK’dan farklı ve bağımsız bir oluşum
olmadığı bilinmektedir. Gösterilmeye çalışanın aksine
PYD, uluslararası terör örgütleri listelerinde “terör
örgütü” olduğu tescillenen PKK’nın Suriye’de faaliyet
gösteren uzantısıdır.
PYD’nin, PKK terör örgütüyle olan organik bağına
yönelik pek çok kanıt bulunmaktadır. Her şeyden
önce PYD, 17 Ekim 2003’te PKK terör örgütü elebaşı
Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan verdiği talimatlar ve
PKK 8. Kongresi’nde; ‘Türkiye’nin yanı sıra İran, Irak ve
Suriye’de de yeni örgütlenmelere gidilmesi’ yönünde
alınan kararlar doğrultusunda kurulmuştur.
Bu bağlamda Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarında
sözde özerk yönetim olarak ifade ettiği bölgeleri
KCK adı altında birleştirmeyi ve bağımsız bir devlet
tesis etmeyi hedefleyen PKK/KCK terör örgütü,
Suriye’deki koşullardan faydalanarak KCK projesini
uygulama amacıyla kadrolarının bir kısmını Suriye’de
konuşlandırmıştır.

PREFACE
Terrorism and violence are the most significant
challenges that the humanity has ever faced during
the 21st century. Terrorist organizations, as the actors
of this environment defined as “the wars for power”
within the security literature are able to have a
transboundary mandate and set their objectives and
strategies in line with these purposes.

their targets, structure and functioning correspond
and it operates within the same structure, as well as
it is not a different and independent formation from
the PKK/KCK. Contrary to what is being introduced,
the PYD is the PKK/KCK’s extension in Syria that is
registered as a “terrorist organization” under the list
of international terrorist organizations.

The Democratic Union Party (PYD), which is the Syria
extension of the PKK/KCK terrorist organization that
has been operating within our territories for many
years, on the one hand, seeks to introduce itself as
a legal organization at the world public opinion
and on the other hand, attempts to turn the internal
conflicts within Syria into an opportunity through the
political and logistical support provided by certain
international actors.

There is plenty of evidence which illuminate the
organic linkage between the PYD and the PKK terrorist
organisation. Above all, the PYD was established at
the 8th Congress of the PKK, upon the orders of the
instigator Abdullah Öcalan, sent from İmralı where
he is imprisoned and the decisions made for “the
restructuring in Iran, Iraq and Syria, alongside Turkey”
on 17 October 2003.

By means of its armed units called People’s Protection
Units (YPG), the PYD seeks to give the impression of
being an organization that fights against the DEASH
terrorist organization at the world public opinion. As
a matter of fact, it is recognized that the PYD/YPG is
the PKK/KCK terrorist organization’s wing in Syria and

Within this context, the PKK/KCK terrorist organisation,
which aims to unite the so-called autonomous
administration areas in Turkey, Iran, Iraq, and Syria
under the name of the KCK and to establish an
independent State, deployed some of its forces in
Syria for its KCK project, by taking advantage of the
situation in Syria.
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Suriye’de, 2011 yılı sonrasında yaşanan siyasi gelişmeler
ve iç savaş koşullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK/KCK
terör örgütüne geniş bir hareket alanı sağlamış ve PYD
terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG (Halk Savunma
Birlikleri) kurulmuştur.
DEAŞ terör örgütünün Suriye’de etkinliğini artırmasıyla
PKK/KCK’nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör
örgütü, “DEAŞ ile mücadele” iddiası üzerinden kontrol
ettiği alanlarda özerk yapı oluşturma faaliyetlerine
girişmiş ve bölgesel istikrarsızlıktan faydalanarak
Suriye’nin kuzeyindeki toprakların bir kısmına el
koymuştur.

The PKK/KCK terrorist organisation has found a margin
of maneuver following the authority gap emerged as a
result of the political incidences and civil war conditions
after 2011 in Syria, and then the armed wing of the
PYD terrorist organisation, the YPG (People’s Protection
Units) was established.
As DEASH increased its activities in Syria, PKK/KCK’s
Syria extension PYD/YPG terror organisation has
entered actions to create an autonomous body within
the regions it controls over the claim of “fighting against
DEASH” and seized a part of Northern Syria by taking
advantage of the regional instability.

PYD/YPG terör örgütü, kendince Suriye’de ‘kanton’ olarak
ifade ettiği bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla kontrolü
sağlayarak demografik yapıyı değiştirmeye yönelik
faaliyetlerini sürdürmüştür. PYD/YPG, otoritesini kabul
etmeyen bölgedeki Arap, Türkmen vb. yerleşik halkları
yok saymış, göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, tapu
ve nüfus kayıtlarının bulunduğu binaları kundaklamış,
mevcut belgeleri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle
zorunlu askerlik adı altında çocukları silahlandırmıştır.
Bu yöndeki insanlık suçu içeren faaliyetlerini artırarak
devam ettirmektedir.

The PYD/YPG terrorist organisation continued its
activities of changing the demographic structure within
the Syrian areas it called “cantons” by establishing
control by the means of terror and oppression. The PYD/
YPG disregarded and enforced relocation of the native
populations such as Arabs and Turkmens who reject
its authority, and confiscated their goods, committed
arson on the buildings where ownership and population
records are stored, while arming children by oppressive
methods under the name of conscription. Their activities
which involve crimes against humanity are continuing
to increase.

Hiçbir muhalif unsura ve gruba yaşam hakkı tanımayan,
yeni oluşumlara izin vermeyen PYD/YPG, rakip olarak
gördüğü siyasi partilerin bürolarını kapatmış, yönetici ve
destekçilerini alıkoymuştur.

The PYD/YPG which does not recognize right to life
to any opposing elements or allow any new groups
closed the branches of political parties it considers as
competitors and detained their directors and supporters.

Birçok Avrupa ülkesinde PKK unsurlarının Suriye’de
faaliyet gösterdiği hükme bağlanmıştır. Örneğin;
İngiltere yargısı bir davada, PKK/KCK terörist unsurlarının
Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösterdiği gerçeğini hüküm
altına almıştır. Ayrıca PYD/YPG’nin, PKK/KCK’nın Suriye
yapılanması olduğu gerçeği ve Suriye’de gerçekleştirdiği
insan hakları ihlalleri hem çeşitli bağımsız uluslararası
kuruluşlar hem de İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinin
yargı organlarınca kabul edilmiştir.

It has been ruled in many European states that PKK
elements are operating in Syria. For example, in a case
within British jurisdiction, it was decision reflected the
truth that PKK/KCK terrorist elements are operating in
Northern Syria. In addition, the fact that the PYD/YPG is
in fact the Syrian structure of the PKK/KCK, its violations
on human rights in Syria are accepted by both various
indipendent international organisations and judicial
bodies of European countries like Spain.

PYD/YPG terör örgütünün, PKK/KCK terör örgütü ile
organik bağının yanı sıra uluslararası sözleşmelerle
koruma altına alınan ‘yaşam hakkı’ gibi temel hak ve
özgürlük ihlallerinin teröre ve terörizme karşı mücadele
veren tüm devletler tarafından da kabul göreceği tabiidir.

It is absolute that all States fighting against terror and
terrorism shall accept the natural link between the PYD/
YPG terrorist organization with the PKK/KCK terrorist
organisation, along with its violations of fundamental
rights and freedoms like “right to life” as guaranteed by
many international agreements.

Bu çalışma, PKK/KCK ile PYD/YPG yapılanmaları
arasındaki doğrudan bağı, bu örgütlerin gerçek
kimliklerini, uluslararası arenada birtakım çevrelerin
iddia ettiği gibi DEAŞ ile mücadele noktasında herhangi
bir olumlu etkilerinin ve tasarruflarının olamayacağını,
terörist kimliğinden başka bir kimlik taşımadıklarını
belgeleriyle ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

This publication intends to reveal the direct link between
the structures of the PKK / KCK and the PYD / YPG as
well as the authentic identities of these organizations
and to highlight that they cannot have any affirmative
impacts on the fight against DEASH - as claimed by
some in the international arena - and that they do not
bear any other identity other than their terrorist identity.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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PKK/KCK TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN
SURİYE KOLU
PYD/YPG’NİN
ORTAYA ÇIKIŞI

THE EMERGENCE
OF THE PYD/YPG,
THE PKK/KCK
TERRORIST
ORGANIZATION’S
WING IN SYRIA

PKK terör örgütünün, Suriye’de sahip olduğu toplumsal

The social basis and level of organisation of the PKK

taban ve örgütlülük terör örgütü elebaşı Abdullah

terrorist organisation in Syria dates back to the years

Öcalan’ın Suriye’de faaliyet göstermeye başladığı yıllara

when the instigator Abdullah Öcalan was operating in

kadar uzanmaktadır.

the country.

1979’dan 1998’e kadar Suriye’yi bir üs olarak

The PKK, which used Syria as a base from 1979 to

kullanan PKK terör örgütü, bu süre zarfında

1998, created a ground for itself in Northern Syria

Suriye’nin kuzeyinde taban oluşturmuştur.

during this period.

Türkiye ile Suriye arasında 22.10.1998’de yapılan
Adana Mutabakatı ile Suriye Devleti’nin PKK’ya verdiği
desteğin kesilmesi ve A.Öcalan’ın Suriye’den çıkarılması
sonrasında terör örgütü etkinliğini artırma arayışına
girmiştir.

After the Adana Agreement on 22 October 1998, which
ended the Syrian support to the PKK and Öcalan’s
expulsion from Syria, the terrorist organisation sought
to increase its activity.
After being captured, the leader of the PKK/KCK,

1979’dan 1998’e kadar Suriye’yi
bir üs olarak kullanan PKK terör
örgütü, bu süre zarfında Suriye’nin
kuzeyinde taban oluşturmuştur.

the instigator Abdullah Öcalan, continued to instruct
strategies for the terrorist organisation via his lawyers
and arguments and stated that the organization
should also continue to get organised in Syria.
Within this scope, expressions from Öcalan’s visit
note from 25 December 2001 “(…) I suggested four
countries. In Iran, it should be with the democratic

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ele

Islam humor. The PKK should exist in Iraq, it may be in

geçirildikten sonra avukatları ve savunmaları aracılığıyla

the form of Southern PKK. And in Syria, the Democratic

terör örgütünün stratejilerine yönelik talimatlar vermeye

Union Party (…)” and visit note from 13 August 2003

devam etmiş ve örgütün Suriye’de de örgütlenmesi

“(…) In my defence, I was saying the Syria Kurdish

gerektiğini belirtmiştir.

Democratic Party. I suggest the democratic Union Party

Bu kapsamda A.Öcalan’ın, 25 Aralık 2001 tarihli görüşme
notunda; “(…) Dört ülke için önermiştim. İran’da
demokratik İslam esprisi ile olmalı. PKK Irak’ta yaşamalı,

for the Syrian people as well (…)” are direct evidences
of the fact that the PYD is the outcome designed by
the PKK/KCK for the Syrian context .

Güney PKK biçiminde olabilir. Suriye’de Demokratik
Birlik Partisi (…)” ve 13 Ağustos 2003 tarihli görüşme
notunda; “(…) Savunmamda Suriye Kürtlerin Demokratik
Partisi” diyordum. Demokratik Birlik Partisini Suriye
halkı için de öneriyorum (…)” şeklinde yer alan ifadeler
PYD’nin, PKK/KCK tarafından Suriye yapılanması olarak
hayata geçirildiğinin bir kanıtıdır.
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The PKK, which used Syria as a
base from 1979 to 1998, created
a ground for itself in Northern
Syria during this period

20–24 Nisan 2002 tarihleri arasında gerçekleştirilen

At the 8th PKK Congress on 20-24 April 2002,

PKK 8. Kongresi’nde (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi

(Kurdistan Freedom and Democracy Congress (KADEK

Kongresi/KADEK 1. Kongresi) Türkiye’nin yanı sıra

1st Congress) observed the decision to create new

Irak, İran ve Suriye’de yeni örgütlenmelere gidilmesi

organisations in Iraq, Iran and Syria, alongside Turkey.

yönünde karar alınmıştır.

The PKK/KCK terrorist organisation, founded the

PKK/KCK terör örgütü, elebaşı A. Öcalan’ın talimatları

Partiya Yekitiya Demokrat/Democratic Union Party

ve örgütün hedefleri doğrultusunda Suriye’de varlığını

(PYD) on 17 September 2003, in order to continue its

devam ettirmek amacıyla 17 Ekim 2003’te Partiya

existance in Syria, under the orders of the instigator

Yekitiya Demokrat/Demokratik Birlik Partisi’ni (PYD)

A. Öcalan and objectives of the terrorist organisation.

kurmuştur.

The purpose of the system of the KCK Convention

PKK terör örgütü tarafından KCK Sözleşmesi ile

of the PKK terrorist organization is described as to

oluşturulan sistemin amacı dört parçada (Türkiye,

establish the “Democratic Confederate Kurdistan” in

İran, Irak, Suriye) “Demokratik Konfederal Kürdistan”ı

four steps (Turkey, Iran, Iraq and Syria). The whole KCK

kurmak olarak ifade edilmiştir. KCK sisteminin tümü

system was impingent upon the instigator Abdullah

elebaşı Abdullah Öcalan’ın iradesine bağlanmış

Öcalan’s will-power, described as “Leadership”, and the

ve “Önderlik” olarak tarif edilmiş, “yasama organı”

KONGRA-GEL is appointed as the “legislative body”,

KONGRA-GEL, “yürütme organı” ise Yürütme Konseyi

while the Executive Council was declared as the

olarak belirtilmiştir.

“executive body”.

PKK/KCK terör örgütü,
elebaşı A. Öcalan’ın
talimatları ve örgütün
hedefleri doğrultusunda
Suriye’de varlığını devam
ettirmek amacıyla 17 Ekim
2003’te Partiya Yekitiya
Demokrat/Demokratik Birlik
Partisi’ni (PYD) kurmuştur.

The PKK/KCK terrorist
organisation, founded the
Partiya Yekitiya Demokrat/
Democratic Union Party
(PYD) on 17 September 2003
in order to continue its
existence in Syria, under the
orders of A. Öcalan and aims
of the terrorist organisation.

örgütlenmelerinden

Fragment organisations were mentioned in the KCK

bahsedilmiş ve Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de benzer bir

Convention, and it was aimed to establish a similar

örgütlenme modeli tesis edilmesi hedeflenmiştir. PKK/

organisation model in Turkey, Iraq, Iran and Syria. The

KCK terör örgütü, Suriye’de oluşturmayı hedeflediği

PKK/KCK terrorist organisation executed the KCK-

özerk yapılanmalar doğrultusunda bu sisteme bağlı

Rojava organisation, by acting in accordance with the

hareket eden KCK-Rojava örgütlenmesini hayata

autonomous structures that it aims to establish in

geçirmiştir. PKK güdümünde hareket eden Kuzey

Syria. The Northern Structure group is headed by the

Suriye yapılanmasının başında Suriye Genel Sorumlusu

Sofi Nurettin (C) Nureddin Halef el-Muhammed as the

olarak Sofi Nurettin (K) Nureddin Halef el-Muhammed

Syria Leader.

KCK

Sözleşmesi’nde

parça

bulunmaktadır.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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PKK/KCK Kuzey Suriye yapılanmasının Suriye
Genel Sorumlusu Sofi Nurettin (K) Nureddin Halef
el-Muhammed

KCK-Rojava isimlendirmesi, PKK/
KCK terör örgütü ile bağlantının
gizlenmesi amacıyla ilerleyen
süreçte kullanılmamıştır.
KCK Suriye yapılanması; siyasi
kanatta PYD, silahlı kanatta
YPG/YPJ ve toplumsal alanda
TEV-DEM şeklinde bir örgütlenme
esasına dayanmaktadır.

Sofi Nurettin (C) Nureddin Halef el-Muhammed, is
responsible for general Syrian actions under the
PKK/KCK Northern Syrian structure.
Sofi Nureddin, who joined the PKK terrorist

1990 yılında PKK terör örgütüne katılan Sofi
Nureddin, Şubat 2007’de gerçekleştirilen ve PKK’nin
silahlı aparatı olan HPG 4. Konferansında Komuta
Konseyinde görevlendirilmiştir. 2013-2015 yılları
arasında Suriye Genel Sorumlusu iken görevini
Türkiye’de birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu
olan Bahoz Erdal (K) Fehman Hüseyin’e devretmiş,
2017 yılında tekrardan Suriye Genel Sorumluluğu
görevine getirilmiştir.
KCK-Rojava isimlendirmesi, PKK/KCK terör örgütü ile
bağlantının gizlenmesi amacıyla ilerleyen süreçte
kullanılmamıştır. KCK Suriye yapılanması; siyasi

organisation in 1990 was appointed to the Command
Council at the HPG 4. Conference in February 2007.
He handed over his position to Bahoz Erdal (C)
Fehman Hüseyin while he was the Syrian General
Leader between 2013-2015, and was appointed as
the Syrian General Leader again in 2017.
The name of KCK-Rojava was dropped after some
time in order to hide the connection with the
PKK/KCK terrorist organization. The KCK’s Syrian
organization is structured as the PYD on the political
side, the YPG/YPJ as the armed wing and the TEVDEM on the community side.

kanatta PYD, silahlı kanatta YPG/YPJ ve toplumsal
alanda TEV-DEM şeklinde bir örgütlenme esasına
dayanmaktadır.

The name of KCK-Rojava was
dropped after some time in order
to hide the connection to the
PKK/KCK terrorist organization.
The KCK’s Syrian organization
is structured as; the PYD on the
political end, the YPG/YPJ as
armed wing and the TEV-DEM in
the community end.
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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
SURİYE’DEKİ SİYASİ
KOLU PYD’NİN
KURULUŞU, TEŞKİLATI
VE YÖNETİCİLERİ

THE ESTABLISHMENT,
ORGANIZATION AND
LEADERS OF THE PYD,
THE POLITICAL WING
OF THE TERRORIST
ORGANISATION IN SYRIA

ortaya

The PYD organized rapidly with the help of the

çıkmasının ardından ülkenin kuzeyinde PKK/KCK

personnel sent by the PKK/KCK from the north of

tarafından gönderilen kadroların desteği ile hızla

the country after the civilian crisis in Syria.

PYD, 2011

Suriye’de

iç

karışıklığın

örgütlenmiştir.
Merkezi Kamışlı olan ve A. Öcalan’ın fikirlerini
benimseyen PYD’nin, eşbaşkanlığını aynı zamanda

Salih Müslim and Asya Abdullah, who are also the
KCK Executive Council members are co-presidents

KCK Yürütme Konseyi üyesi olan Salih Müslim ve

of the PYD, which is based in Kamışlı and which

Asya Abdullah yapmaktadır.

adopts the instigator A. Öcalan’s ideas.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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BASIN BİRİMİ PYD
MEDYA MERKEZİ
Chran Muhammed
MUSTAFA

BAŞKAN
yardımcısı
Aktar (K) Velid
HALİL

PYD DIŞ
İLİŞKİLER
KOMİTESİ

YÜRÜTME
KOMİTESİ
25 Üyeden
oluşmaktadır.

EŞ BAŞKAN
(Ebu Velat (K)
Salih Müslim
MUHAMMED)

KOBANİ KANTONU
(Ömer Celal
Alluş (K) Celal
ABDULRAHMAN,
Mustafa DABAN

1. Ayn El Arab
2. Tel Abyad
3. Münbiç
4. Ayn İsa

1. Haseko/Merkez
2. Ras El Ayn
3. Derbesiye
4. Amuda
5. Kamışlı
6. Kahtaniye
7. Ayn Divar
8. Cevadiye
9. Malikiye
10.Derka Hamgo

pyd
GENÇLİK
MERKEZİ
SERİKANİ

SURİYE
YAPILANMASI

CİZİRE KANTONU
(Reyhan
MUHAMMED Esad
Yakup ÇAVUŞ)

PYD SOSYAL
İLİŞKİLER
KOMİTESİ

PARTİ MECLİSİ

PYD KADIN
MECLİSİ

1. Halep/Merkez
2. Afrin
3. Raco
4. Cinderes
5. Şeyh El-Hadid
6. Mabaatlı
7. Azaz
8. Bülbül
9. Bab

AFRİN KANTONU
(Derviş AFRİNLİ)

IRAK YAPILANMASI
Dr. Vicdan (K)
Muhammed REŞO,
Halit HİSO

Partiya Yekitiya Demokrat

Kuruluş: 17 Ekim 2003 (PYD)

PYD’nin Örgüt Yapısı

Terör Örgütü

FRANSA
Dr. Halid İSA

İsveç
Dara AHMED,
Seyit ŞİAR
İsvİçre
Hasan Messenger,
Abdülgazi Mustafa

GKRY
Salah PERM

YUNANİSTAN
Müslim İbrahim

norveç
Serbest Velat
Belçİka
Brüksel/Louise

RUSYA
Ali Abdulselam
MUHAMMED

AVUSTURYA
Dr. Sabri...

DANİMARKA
Muhammed EMİN
HOLLANDA
Şirvan Hasan

İNGİLTERE
Dr. Alan Ahmed
ŞEMO

LÜBNAN
YAPILANMASI
(BEYRUT)

ALMANYA
Habat Zekeriya (K)
Halil Hac ABDU,
Habat SAKER

avrupa YAPILANMASI

Beşir Doğru (K) Abdülselam
Mustafa, Zuhat Kobani (K)
Hasan Muhammed ALİ (Yrd.)
Zazan Ebaş (K)

EŞ BAŞKAN
(Dilan Rihan Muhammed
(K) Asya Ayşe ABDULLAH)

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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PYD SOCIAL
AFFAIRS
COMMITTEE

PYD
EXTERNAL
AFFAIRS
COMMITTEE

PRESS ROOM PYD
MEDIA CENTER
Chran Muhammed
MUSTAFA

PYD
YOUTH
CENTER
SERİKANİ

PYD WOMEN
ASSEMBLY

1. Haseko/Central
2. Ras al-Ayn
3. Derbesiye
4. Amuda
5. Qamishli
6. Qahtaniyya
7. Ayn-diwar
8. Cevadiye
9. Malikiye
10.Derka Hamgo

1. Ayn al-Arab
2. Tell Abyad
3. Manbij
4. Ayn Issa

KOBANE CANTON
(Ömer Celal
Alluş (C) Celal
ABDULRAHMAN,
Mustafa DABAN

STRUCTURE
IN SYRIA

1. Aleppo/Central
2. Afrin
3. Raco
4. Cinderes
5. Shaykh al-Hadid
6. Mabaatlı
7. Azaz
8. Bülbül
9. Bab

AFRİN CANTON
(Derviş AFRİNLİ

STRUCTURE IN IRAQ
Dr. Vicdan (C)
Muhammed REŞO,
Halit HİSO

Established: 17 October 2003 (PYD)
Partiya Yekitiya Demokrat

Structure of PYD
Terrorist Organization

JAZIRA CANTON
(Reyhan
MUHAMMED Esad
Yakup ÇAVUŞ)

PARTY
ASSEMBLY

EXECUTIVE
COMMITTEE
Consists of
25 Members.

VICE
PRESIDENT
Aktar (C) Velid
HALİL

CO-PRESIDENT
(Ebu Velat (C)
Salih Müslim
MUHAMMED)

FRANCE
Dr. Halid İSA

SWEEDEN
Dara AHMED,
Seyit ŞİAR
sWITZERLAND
Hasan Messenger,
Abdülgazi Mustafa

Southern Cyprus
Salah PERM

GREECE
Müslim İbrahim

NORWAY
Serbest Velat
BELGIUM
Brussels/Louise

RUSSIA
Ali Abdulselam
MUHAMMED

AUSTRIA
Dr. Sabri...

UNITED KINGDOM
Dr. Alan Ahmed
ŞEMO

STRUCTURE
IN LEBONAN
(BEIRUT)

NETHERLANDS
Şirvan Hasan

DENMARK
Muhammed EMİN

GERMANY
Habat Zekeriya (C)
Halil Hac ABDU,
Habat SAKER

Beşir Doğru (C) Abdülselam
Mustafa, Zuhat Kobani (V)
Hasan Muhammed ALİ (Vic.)
Zazan Ebaş (C)Zazan Ebaş (K)

STRUCTURE IN EUROPE

CO-PRESIDENT
(Dilan Rihan Muhammed
(C) Asya Ayşe ABDULLAH)

Ebu Velat (K) Salih Müslim MUHAMMED
Terör

örgütü

Demokratik Birlik Partisi

(PYD)

Eşbaşkanlığı görevini yürütmektedir. Suriye’den rejim
baskısı nedeniyle Irak’a kaçan ve Gare’de bir PKK
kampında kalan Salih Müslim, Mart 2011 ayında
Suriye’ye dönmüştür.
PKK Suriye Genel Sorumlusuna bağlı faaliyet
gösteren Müslim açıklamalarında, PKK/KCK ile
bağlarını defalarca dile getirmiştir. Salih Müslim,
2011 yılında Kurdwatch adlı organizasyona verdiği
mülakatta, Suriye’deki Kürt sorunlarına en iyi çözümü
sunduğu için Apo’nun [Abdullah Öcalan] felsefesini ve
ideolojisini uyguladıklarını belirtmiştir.

PYD eşbaşkanlarının, terör örgütü
elebaşı A. Öcalan’ın posterleri
önünde yaptığı konuşmalar ve
PKK/KCK üyesi teröristlerle birlikte
yer alan fotoğrafları PKK/KCK
terör örgütü ile PYD arasındaki
bağlantıların bir başka örneğidir.

Salih Müslim aynı mülakatta, Ayn el-Arab (Kobani)
ve El-Malikiye (Derik)’de bulunan PYD üyelerinin,
Suriye Devleti tarafından eğitilmesi ile ilgili soruya
PYD’lilerin PKK’ya ait Gare Kampında eğitildikleri,
kendisinin de bir dönem Gare’de bulunduğu ve
PYD’lilerin halen burada eğitim gördüğü yanıtını
vererek PKK/KCK’lı teröristlerin PYD içerisinde
faaliyet gösterdiğini beyan etmiştir.
PYD eşbaşkanlarının, terör örgütü elebaşı A.Öcalan’ın
posterleri önünde yaptığı konuşmalar ve PKK/KCK
üyesi teröristlerle birlikte yer alan fotoğrafları PKK/
KCK terör örgütü ile PYD arasındaki bağlantıların bir
başka örneğidir.

Ebu Velat (C) Salih Müslim MUHAMMED
is currently serving as the Co-President of the
terrorist organization Democratic Union Party’s (PYD)
Co-President. Salih Müslim, who ran away from Syria to
Iraq due to the pressure from the regime and who lived
in a PKK camp in Gare, returned to Syria in March 2011.
Müslim, who has been conducting activities under
the authority of the PKK’s Syrian Director General
very often stated the affiliation between the PKK/KCK
and themselves. Salih Müslim, in an interview given
to the organization named Kurdwatch in 2011, stated
that they were implementing Apo’s [Abdullah Öcalan]
philosophy and ideology as it is the best solution to the
Syrian Kurdish problems.
Salih Müslim, at the same interview also stated that the
PYD members were trained in the PKK camp Gare, he
was also present there in Gare for some time, and the
PYD members were still under training over there, as
an answer to a question about the PYD members who
reside in Ayn el-Arab (Kobani) and El-Malikiye (Derik),
admitting the PKK/KCK terrorists’ activites inside the
PYD organization.
The speeches given by the PYD co-presidents under the
posters of the terrorist organization instigator Abdullah
Öcalan and their photos with the PKK/KCK member
terrorists are another example for the linkage between
the terrorist organization PKK/KCK and the PYD.

The speeches given by the PYD
co-presidents under posters of the
terrorist organization instigator
Abdullah Öcalan and their photos
with the PKK/KCK member
terrorists are another example
for the tie between the terrorist
organization PKK/KCK and the PYD.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Bozan Tekin (K) Mehmet TÖREN (PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi),
Bozan Tekin (C) Mehmet TÖREN (Member of PKK/KCK Executive Council),
Ebu Dülo (AD/K) (KCK-ROJAVA/TEV-DEM Sorumlularından),
Ebu Dülo (N/C) (One of the Chief Officers of KCK-ROJAVA/TEV-DEM),
Sosin (AD/K) (KCK-ROJAVA/TEV-DEM Sorumlularından),
Sosin (N/C) (One of the Chief Officers of KCK-ROJAVA/TEV-DEM),
Ebu Velat (K) Salih Müslim MUHAMMED (PYD Eş Başkanı),
Ebu Velat (C) Salih Müslim MUHAMMED (Co-President of PYD),
Cemal (K) Murat KARAYILAN (PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı),
Cemal (C) Murat KARAYILAN (Chair of PKK/KCK Executive Council),
Cemal (K) (KCK-ROJAVA/TEV-DEM Kültür ve Eğitim Sorumlusu),
Cemal (C) (Chief Officer for KCK-ROJAVA/TEV-DEM Culture and Training),
Mizgin Amed (K) Aynur HÜLAKÜ (PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi).
Mizgin Amed (C) Aynur HÜLAKÜ (Member of PKK/KCK Executive Council).

PYD Eş Başkanı Ebu Velat (K) Salih Müslim
MUHAMMED, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN ve
diğer PKK’lı teröristlerin posterleri önünde

PYD Eş Başkanı Ebu Velat (K) Salih Müslim MUHAMMED,
teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın posterleri önünde

The PYD Co-President Ebu Velat (C) Salih Müslim
MUHAMMED, in front of posters of the terrorist
instigator Abdullah ÖCALAN and other PKK
terrorists

The PYD Co-President Ebu Velat (C) Salih Müslim
MUHAMMED, in front of posters of the terrorist instigator
Abdullah ÖCALAN

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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Dilan Rihan
Muhammed
(K) Asya Ayşe
ABDULLAH

Terör

örgütü

Dilan Rihan
Muhammed
(C) Asya Ayşe
ABDULLAH

(PYD)

is serving as the Co-President in the Democratic

Suriye’ye

Union Party (PYD). She has also conducted activities

gelmeden önce PKK bünyesinde Gare ve Kandil

as part of the PKK in Gare and Kandil areas

alanlarında

before arriving in Syria. She is already responsible

Eşbaşkanlığı

Demokratik Birlik Partisi
görevini
faaliyet

yürütmektedir.
yürütmüştür.

Halihazırda

KCK Suriye üst yönetimi içerisinde kantonlardan
sorumludur.
PKK/KCK ve PYD arasındaki ideolojik bağ PKK/KCK
Yürütme Kurulu üyesi teröristler ve PYD eşbaşkanı
Salih Müslim tarafından dile getirilmiştir. PYD
Eşbaşkanı Salih Müslim, 25.07.2012’de; “PKK ile
aramızda felsefi olarak, ideolojik olarak bir yakınlaşma
var.” ifadesini kullanmıştır. PKK/KCK Yürütme Konseyi
Eşbaşkanı Cemil Bayık, 22.03.2017’de; “PKK/KCK ile

Administration.
The ideological linkage between the PKK/KCK
and the PYD was also voiced by the members
of the PKK/KCK Executive Council and the PYD
co-president Salih Müslim. The PYD Co-President
Salih Müslim said: “There is a philosophical,
ideological rapproachement between us and the
PKK.” on 25 July 2012. The PKK/KCK Executive
Council Co-President Cemil Bayık said: “The (so

(sözde) Rojava Devriminin ideolojik yaklaşımının aynı

called) Rojava Revolution and the PKK/KCK were

kaynaktan beslendiği” hususlarını ifade etmiştir.

nurtured from the same source .” on 22 March 2017.

PYD Eş Başkanı Dilan Rihan Muhammed
(K) Asya Ayşe ABDULLAH

The PYD Co-President Dilah Rihan Muhammed
(C) Asya Ayşe ABDULLAH

PYD Eş Başkanı Dilan Rihan Muhammed (K) Asya
Ayşe ABDULLAH da Ebu Velat (K) Salih Müslim
MUHAMMED gibi PKK/KCK terör örgütü mensubudur.
Konuşmalarını teröristbaşı Abdullah ÖCALAN
posterleri önünde yapmaktadır.
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The PYD Co-President Dilah Rihan Muhammed (C) Asya
Ayşe ABDULLAH is also a member of the PKK/KCK terrorist
organization just like Ebu Velat (C) Salih Müslim MUHAMMED.
She gives her speeches in front of posters of the terrorist
instigator Abdullah ÖCALAN.

KCK SÖZLEŞMESİ, PKK VE PYD ÖRGÜT
TÜZÜKLERİNDEKİ BENZERLİKLER
PKK, KCK ve PYD arasındaki organik bağ parti tüzükleri ile
KCK Sözleşmesi incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir:

KCK Sözleşmesi

KCK konfederal bir sistemdir, demokrasi, cinsiyet özgürlüğü ve ekolojik
yaşamı esas alır. Kürdistan toplumunun cinsiyet özgürlüğüne ve ekolojiye
dayalı demokratik örgütlülüğünü, demokratik konfederalizm esaslarına
göre yaratmak.

PYD Tüzüğü

Kürt sorununun (sözde) Batı Kürdistan’da demokratik çözümü, demokratik
özerkliğin sağlanması, demokratik ekoloji ve cinsiyet özgürlüğünün
ve demokratik sosyalizmin sağlanması, bütün Kürdistan parçalarında
demokratik kurtuluş mücadelesinin desteklenmesi ve Kürdistan Ulusal
Birliğinin Demokratik Konfederalizm çerçevesinde çözüme kavuşturulması.

PKK Tüzüğü

Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ve
demokratik sosyalizm çizgisi temelinde demokratik konfederal yapılanmayı
inşa etmek, Kürt sorununun bulunduğu ülkelerde çözümü (sözde) Özerk
Demokratik Kürdistan temelinde gerçekleştirmek.
Tablo-1

THE KCK CONVENTION, SIMILARITIES
IN THE ORGANIZATIONAL CODES OF
THE PKK AND PYD
The organic connection between the PKK, the KCK and the PYD becomes clear
when their codes and KCK Convention are analyzed.

KCK
Convention

The KCK is a confederation system and it is based on democracy,
gender equality and ecological life. It aims at structuring the gender equality
and ecological democratic organization in the Kurdistan society, posited upon
the fundamentals of democratic confederation,

Code of the
PYD

It also target at the democratic solution for the Kurdish issue within
(so-called) the Western Kurdistan, establishment of democratic autonomy,
establishment of gender equality, democratic ecology and democratic
socialism, support for democratic liberation and fight through Kurdistan
and enabling this fight for freedom to accomplish its objectives within
the framework of the Democratic Confederalism of the Kurdistan National
Union.

Code of the
PKK

Building the democratic confederation structure based on the paradigm of
democratic, ecologic and gender equal society and democratic socialism
is another underpinning aspect as well as finding a solution to the
Kurdish issue in all the countries through the so-called Autonomous
Democratic Kurdistan.
Table-1
PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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PKK/KCK ve PYD Kurucu Örgüt Yapılanması
Founding Organizational Structure of the PKK/KCK and the PYD

KCK Sözleşmesi
Abdullah Öcalan

PYD Örgüt Tüzüğü
Abdullah Öcalan

PKK Örgüt Tüzüğü
Abdullah Öcalan

KCK Convention
Abdullah Öcalan

Organizational Code of
the PYD Abdullah Öcalan

Organizational Code of
the PKK Abdullah Öcalan

PKK/KCK ve PYD İdeoloji Birlikteliği
Ideological Union of the PKK/KCK and the PYD

KCK Sözleşmesi
Demokratik, Ekolojik
Cinsiyet Özgürlüğü

PYD Tüzüğü Demokratik,
Ekolojik Cinsiyet
Özgürlüğü

PKK Tüzüğü Demokratik,
Ekolojik Cinsiyet
Özgürlüğü

KCK Convention
Democratic, Ecologic
Gender Equality

Code of the PYD
Democratic, Ecologic
Gender Freedom

Code of the PKK
Democratic, Ecologic
Gender Freedom

PKK/KCK ve PYD Amaç-Strateji Birlikteliği
Objective-Strategy Union of the PKK/KCK and PYD

KCK Sözleşmesi
Kürdistan Parçalarında
Demokratik Özerklik ve
Konfederalizm
KCK Convention
Democratic Automy and
Confederalism within Kurdistan
Region
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PYD Tüzüğü
Suriye Parçasında Özerklik,
Kürdistan’da Konfederalizm

PKK Tüzüğü Kürdistan
Parçalarında Demokratik Özerklik
ve Konfederalizm

Code of the PYD
Democratic Automy and
Confederalism within Syrian
Region

Code of the PKK
Democratic Automy and
Confederalism within Kurdistan
Region

KCK Sözleşmesi

Kurucusu ve Lideri, Abdullah Öcalan’dır.

PYD Tüzüğü

PYD Abdullah Öcalan’ı lideri kabul eder ve Kürt halkının kongresi olan
KONGRA-GEL’i Kürdistan halkı için en yüksek yasama organı kabul eder.
Ayrıca Demokratik Toplum Hareketini (TEV-DEM) Batı Kürdistan’daki
Kürt halkı için demokratik yönetim sistemi olarak kabul eder.

PKK Tüzüğü

PKK, Abdullah Öcalan yoldaşı ve düşüncelerini kendi çizgisi ve
Önderlik kurumu olarak kabul eder.

KCK
Convention

Abdullah Öcalan is the Founder and the Leader.

Code of the
PYD

The PYD recognizes Abdullah Öcalan as its leader and recognizes the
KONGRA-GEL as the highest legislative power of the Kurdish people.
Also it recognizes the Democratic Social Action (TEV-DEM) as the
governmental system of the Western Kurdistan.

Code of the
PKK

The PKK recognizes the comrade Abdullah Öcalan as their Leader
and follows his path.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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Genel Organlar;
KCK Lideri: Abdullah Öcalan
KONGRA-GEL: En yüksek karar organıdır.
KCK Yürütme Konseyi

PYD Tüzüğü

PYD Lideri: Abdullah Öcalan
Kongre: Partide en yüksek karar organıdır. Kongre parti başkanının
onayıyla ya da parti yürütme komisyonu üyelerinin kararıyla vaktinden
önce toplanabilir. Ayrıca parti başkanının isteğiyle ve encümenliğin
üyelerinin istemiyle bir seferliğine mahsus 1 yıl uzatılabilir.

PKK Tüzüğü

Parti Lideri: Abdullah Öcalan
Kongre: Partinin en yüksek karar organıdır. Önderliğin istemi veya parti
meclisinin üçte ikisinin kararı ya da kadro sayısının üçte birinin istemiyle
zamanından önce toplanabilir.
Yine Önderliğin istemi ve parti meclisinin üçte ikisinin kararıyla bir
defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl ertelenebilir.

KCK
Convention

General Organs;
Leader of the KCK: Abdullah Öcalan
KONGRA-GEL: Highest legislative organ.
KCK Executive Council

Code of the
PYD

Leader of the PYD: Abdullah Öcalan
Congress: Highest decision making body within the party. Congress may
gather prematurely with the approval of the party leader or the decision
of members of executive council of party. Furthermore, it can be delayed
up to 1 year for once upon the request of party leader and members of
council.

Code of the
PKK

Leader of the Party: Abdullah Öcalan
Congress: Highest decision-making body within the party. It may gather in
an extraordinary session upon the request of the leader or decision of
the two thirds of the party assembly or the request of the one third of
management board.
Once again, upon the request of the Leadership or the decision of the two
third of party assembly up to one year for once.

PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu: PYD-YPG

PKK/KCK Terör Örgütü Tüzüğü Örgüt Yapılanması
Code of the PKK/KCK Organization Structure

PKK Tüzüğü

PYD Tüzüğü

Parti Lideri: Abdullah Öcalan Kongre: Partinin en
yüksek karar organıdır. Önderliğin istemi veya parti
meclisinin üçte ikisinin kararı ya da kadro sayısının
üçte birinin istemiyle zamanından önce toplanabilir.
Yine Önderliğin istemi ve parti meclisinin üçte
ikisinin kararıyla bir defaya mahsus olmak üzere en
fazla bir yıl ertelenebilir.

PYD Lideri: Abdullah Öcalan Kongre: Partide
en yüksek karar organıdır. Kongre parti
başkanının onayıyla ya da parti yürütme
komisyonu üyelerinin kararıyla vaktinden
önce toplanabilir. Ayrıca parti başkanının
isteğiyle ve encümenliğin üyelerinin istemiyle
bir seferliğine mahsus 1 yıl uzatılabilir.

Code of the PYD

Code of the PYD

Leader of the Party: Abdullah Öcalan
Congress: Highest decision-making body within the
party. It may gather in an extraordinary session upon
the request of the leader or decision of the two thirds
of the party assembly or the request of the one third
of management board. Similarly, upon the request
of the Leadership or the decision of the two third of
party assembly, it may be suspended up to one year
for once.

Leader of the PYD: Abdullah Öcalan
Congress: Highest decision-making body
within the party. Congress may gather in
an extraordinary session upon the approval
of the party leader or the decision of the
members of executive council of party.
Furthermore, it can be delayed up to 1 year
for once upon the request of the party leader
and the members of council.

PKK Tüzüğü

PYD Tüzüğü

Parti kadrosu (üyesi), kendini Apocu tarz, tempo
ve üsluba ulaştırarak parti amaçları için yürüttüğü
mücadele ile yoldaşlarına ve tüm topluma örnek
olan kişidir.

18 yaşını dolduran kişi, lider Apo’nun
demokratik uygarlık çizgisine inanan, parti
programına ve yönetmeliğine inanır ve
yaşamına uygular.

Code of the PYD

Code of the PYD

Party staff (member) is a person who is a role-model
to his society and the comrades with his/her efforts
in the struggle for the goals of the party, by reflecting
the pro-Apo lifestyle, manner and stance.

Those who turn 18 and believe in the
democratic civilization path of the Leader
Apo also believe in the party program and
regulations and live, according to them.
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Örgüt Üyeliği / Membership to the Organization

PKK Tüzüğü

PYD Tüzüğü

Parti kadrosu (üyesi), kendini Apocu tarz, tempo
ve üsluba ulaştırarak parti amaçları için yürüttüğü
mücadele ile yoldaşlarına ve tüm topluma örnek
olan kişidir.

18 yaşını dolduran kişi ve lider Apo’nun
demokratik uygarlık çizgisine inanan, parti
programına ve yönetmeliğine inanır ve
yaşamına uygular.

Code of the PKK

Code of the PYD

(member) is a person who is a role model to his
society and the comrades with his/her efforts in the
struggle for the goals of the party, by reflecting the
pro-Apo lifestyle, manner and stance.

Those who turn 18 and believe in the
democratic civilization path of Leader Apo
also believe in the party program and
regulations and live according to them.

PKK Tüzüğü

PYD Tüzüğü

PARTİ KADROSUNUN GÖREVLERİ: Lider APO’nun
yaşamını ve özgürlüğünü benimsemelidir.
Apocu çizgiyi özümsemelidir.

PARTİ ÜYELERİNİN AMAÇLARI: Kürt halkı
lideri Abdullah Öcalan’a bağlılığı şeref
bilmeli ve onun özgürlüğü için mücadele
etmelidir. Demokratik Konfederalizm
sisteminin oluşması için çaba göstermelidir.

Code of the PKK
RESPONSIBILITIES OF THE PARTY STAFF: They
must embrace the life and freedom of the Leader
Apo, as well as the pro-Apo path.

Code of the PYD
RESPONSIBILITIES OF THE PARTY MEMBERS:
they have to deem loyalty to Abdullah Öcalan
as a matter of honor, and appreciate him
as the leader of the Kurdish people, and have
to struggle for his freedom, strive for creating
the Democratic Confedaration system.

Örgüt Üyelerinin Amaçları / Goals of the Members of the Organization

PYD Tüzüğü

PKK Tüzüğü

Kürt halk lideri Abdullah Öcalan’a bağlılığı şeref
bilmeli ve onun özgürlüğü için mücadele etmelidir.
Demokratik Konfederalizm sisteminin oluşması için
çaba göstermelidir.

Lider APO’nun yaşamını ve özgürlüğünü
benimsemelidir. Apocu çizgiyi özümsemelidir.

Code of the PYD
They should consider loyalty to Kurdish people’s
leader Abdullah Öcalan as a matter of honor and
should struggle for his freedom. They should
struggle for the establishment of the Democratic
Confederation system.
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Code of the PKK
They should adopt the life and freedom of
the Leader APO. They should adopt the proApo way.
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PKK

CDK

TEM-DEM

KCK-KUZEY PARÇASI
(TÜRKİYE)

Cemil BAYIK
(Cuma K)
Konsey Üyesi

KCK-AVRUPA
KOORD.

Zübeyir AYDAR
Konsey Üyesi

YASAMA
KONGRE GEL
KCK SÖZ. MD. 12
REMZİ KARTAL

YPG

PYD

KCK-BATI PARÇASI
(SURİYE)

PJAK

PÇDK

Halk Savunma Alan
Merkezi
KCK Söz. Md. 14/4

Ekonomik Alan Merkezi
KCK Söz. Md. 14/5

İdeolojik Alan Merkezi
KCK Söz. Md. 14/1

Sosyal Alan Merkezi
KCK Söz. Md. 14/3

Siyasal Alan Merkezi
KCK Söz. Md. 14/2

ALANLAR
KCK Söz. Md. 14

Nuriye KESBİR
(Sozdar Avares K)
Konsey Üyesi

AVUKATLAR
(ASRIN HUKUK
BÜROSU)

YARGI
(KCK SÖZ: MD. 28)
(KAZİ K) SAİD AVDİ
GENEL SORUMLUSU

Mehmet TÖREN
(Bozan Tekin K)
Konsey Üyesi

ÖNDERLİK KOMİTESİ
(KCK Söz./2007
Md. 14/6)

Mustafa KARASU
(Avares/Hüseyin K)
Konsey Üyesi

KCK-GÜNEY PARÇASI
(IRAK)

Ali Haydar KAYTAN
(Fuat K)
Konsey Üyesi

KCK-DOĞU PARÇASI
(İRAN)

TCD-RK

KCK

YÜRÜTME KONSEYİ
BAŞKANLIĞI
(30 ÜYE)

PARÇA ÖRGÜTLENMESİ
KCK Söz. 4. Bölüm

Duran KALKAN
(Abbas K)
Konsey Üyesi

YÜRÜTME
(KCK SÖZ. MD:13)
MURAT KARAYILAN
Konsey Başkanı

KCK LİDERLİĞİ
İMRALI

ABDULLAH ÖCALAN

Terör Örgütü PKK/KCK’nın Parça Örgütlenmesi: PYD/YPG’nin Suriye Yapılanması
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PKK

CDK

TEM-DEM

KCK-NORTH
(TURKEY)

YPG

PYD

KCK-WEST
(SYRIA)

TCD-RK

KCK

PJAK

KCK-EAST
(IRAN)

PÇDK

People Defence Area
Center
KCK Conv. Art14/4

Economic Area Center
KCK Söz. Md. 14/5

Ideological Area Center
KCK Conv Art 14/1

Social Area Center
KCK Conv Art 14/3

Political Area Center
KCK C. A 14/2

AREAS
KCK Conv Art. 14

Nuriye KESBİR
(Sozdar Avares C)
Council Member

LAWYERS
(ASRIN LAW OFFICE)

JUDICIARY
(KCK CONV. ARTICLE 28)
(KAZİ K) SAİD AVDİ
GENERAL CHIEF

Mehmet TÖREN
(Bozan Tekin C)
Council Member

LEADERSHIP
COMMITTEE (KCK
CONV. 2007 Art. 14/6)

Mustafa KARASU
(Avares/Hüseyin C)
Council Member

KCK-SOUTH
(IRAQ)

Ali Haydar KAYTAN
(Fuat C)
Council Member

EXECUTIVE COUNCIL
(30 MEMBERS)

FRAGMENT ORGANIZATION
KCK Conv Part 4

Duran KALKAN
(Abbas C)
Council Member

EXECUTIVE (KCK
CONV. ARTICLE 13)
MURAT KARAYILAN
Council President

KCK LEADERSHIP
IMRALI

Cemil BAYIK
(Cuma C)
Council Member

KCK-EUROPE COORD.

Zübeyir AYDAR
Council Member

LEGISLATION
KONGRE-GEL KCK
Convention Article 12
REMZİ KARTAL

ABDULLAH ÖCALAN

The Structuring of PKK/KCK’s Fragment PYD/YPG in Syria

SÖZDE ÜST DÜZEY
ÖRGÜT ÜYELERİNİN
AÇIKLAMALARINDA
PKK-PYD
BİRLİKTELİĞİ

THE PKK-PYD
PARTNERSHIP IN
THE REMARKS OF
THE SO-CALLED
HIGH-LEVEL
MEMBERS OF THE
ORGANIZATION

PKK’nın yayın organlarından Serxwebûn, PKK’nın

Serxwebûn, one of the PKK’s media outlets, in its

8. Genel Kongresi’nin belgelerini derlediği Mayıs

May 2002 issue where it compiled documents of the

2002 sayısında; “Kongremiz, yeni dönemde gerekli

PKK’s 8th General Congress, showed that the PYD is

görevlendirmeleri yaparak, bir Suriye Demokratik

a part of the PKK, through the following statement:

Birlik Hareketi’ni ya da partisini ortaya çıkarmalı, onu

“Our Congress, in new period, should create a Syrian

hareketimizin bir parçası olarak görüp desteklemelidir.”

Democratic Union Movement or a party by that

ifadeleri ile PYD’nin PKK terör örgütü tarafından

name and support it as a part of our movement by

oluşturulduğunu göstermektedir.

making necessary appointments.”
The PKK instigator Abdullah Öcalan’s brother Osman

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın
kardeşi Osman Öcalan yaptığı
açıklamada,’PYD’yi kendisinin
kurduğunu, PYD’nin PKK’ya bağlı
olduğu ve PKK’nın verdiği kararlara
göre hareket ettiğini’ ifade etmiştir.

Öcalan stated “that the duty of forming the PYD was
given to Murat Karayılan but as Karayılan said that ‘he
can not do that’, Karayılan himself formed the PYD like
the way he formed the PJAK in Iran, and in order not
to provoke the Syrian regime, they did not include the
word Kurdistan in its name, that the PYD was tied to
the PKK and it acted upon the decisions made by the
PKK” in his statement given to the Iraqi local media
in 2013.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan
2013 yılında Irak yerel medyasına yaptığı açıklamada;
“PYD’nin kurulması görevinin Murat Karayılan’a verildiği
ancak Karayılan’ın ‘bunu yapmayacağını’ söylemesi
üzerine, İran’daki PJAK gibi PYD’yi de kendisinin
kurduğunu, partinin isminde Suriye rejiminin tepkisini
çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadıklarını,
PYD’nin PKK’ya bağlı olduğu ve PKK’nın verdiği
kararlara göre hareket ettiği” hususlarını ifade etmiştir.
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The PKK instigator Abdullah
Öcalan’s brother Osman Öcalan
stated “that he himself formed the
PYD, and that the PYD is associated
with the PKK and that it acted upon
the decisions made by the PKK.”

(KKK)

The ties between the PYD and the PKK was clearly

tarafından 2006 yılı Nevruz’unda yayımlanan

expressed in the following statement issued as a

mesajdaki; “Batı Kürdistan’da PYD, gerçekleştirdiği

message by the Kurdistan Democratic Confederalism

kongre ile KKK sisteminin Batı Kürdistan’daki

(KKK) on the occasion of the Newroz in 2006: “the

örgütlülüğü olarak yeniden yapılanmaya ve sistem

PYD, in the Western Kurdistan with its congress

kazanmaya çalıştı.” ifadeleri PYD-PKK bağını ortaya

tried to structure and establish a system in form of

koymuştur.

the KKK’s Western Kurdistan organization.”

2010 yılına kadar PYD başkanı olan Fuad Ömer (K)

In 2008, at an interview with Aso, the Syrian daily

Barazani Muhammed, 2008 yılında Aso adlı Suriye

regarding the PYD policies, the PYD President Fuad

gazetesine verdiği röportajda PYD politikaları

Ömer (C) Barazani Muhammed who was to remain

ile ilgili olarak; “(sözde) Batı Kürdistan’da bir

in his post till 2010, stated that “they are preparing

demokrasi topluluğu kurarak halkı politik mücadele

the people for political struggle by forming a

için hazırladıkları, Suriye’nin Kürt bölgelerinde

democratic community in the (so-called) Western

yeni bir topluluk kurdukları, topluluğa KCK/Rojava

Kurdistan, where they shaped a new community in

denildiği” hususlarını belirtmiştir.

Syria’s Kurdish regions, called as the KCK/Rojava”.

2005-2010 Yılları arasında PYD başkanlığı yapan

Fuad Ömer (C) Barazani Muhammed, the PYD

Fuat Ömer(K) Barazani Muhammed PKK/KCK üst

president from 2005 to 2010, with the PKK/KCK

yönetimi ile birlikte

seniors

Kürdistan

Demokratik

Konfederalizmi

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG

25

YAKALANAN
ÖRGÜT
MENSUPLARININ
İFADELERİNDE
PKK/KCK ile PYD
arasındaki bağ

THE LINK
BETWEEN PKK/KCK
AND PYD WITHIN
THE STATEMENTS
OF THE ARRESTED
MEMBERS OF THE
ORGANIZATION

PKK/KCK’ya

içerisinde

The statements by the PKK/KCK affiliated persons

gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan veya

arrested thorugh the operations in Turkey clearly

teslim olan şahısların ifadeleri PKK/KCK ile PYD

show the tie between the PKK/KCK and the PYD.

arasındaki bağı açıkça ortaya koymuştur. Terör

Terrorist organization members confessed that;

yönelik

Türkiye

örgütü mensupları;

- “the PYD was formed, in order to recruit members

- “PYD’nin Suriye’de PKK terör örgütüne eleman

for the PKK in Syria, it is a part of the terrorist

temin etmek amacıyla kurulduğu, terör örgütünün

organization and that it tried to exercise Democratic

parçası olduğu ve Suriye’de Demokratik Özerkliği

Autonomy in Syria” (Terrorist organization member

hayata geçirmeye çabaladığı” (Terör örgütü mensubu

C.K),

C.K),

- “the PYD is among the organizations that are

- “PYD’nin KONGRA-GEL’ e bağlı faaliyet yürüten

connected to the KONGRA-GEL; the purpose of the

yapılar arasında bulunduğu, PKK uzantısı olarak

PYD as an extension of the PKK, is to establish

faaliyet gösteren PYD’nin amacının Suriye’de

the KCK system in Syria” (Terrorist organization

KCK sistemini oluşturmak olduğu” (Terör örgütü

member H.E),

mensubu H.E),
- “PKK’nın
talimatlarının

- “the PKK formed the PYD in Syria; PKK’s instructions
Suriye’de
Suriye’de

PYD’yi

PKK

are carried out with loyalty, and the PYD aimed to

uygulandığı,

establish an organization in Syria,similar to the one

kurduğu,

birebir

PYD’nin Suriye’de Irak’taki yapılanmaya benzer bir
oluşumu hedeflediğini” (Terör örgütü mensubu Z.T)
hususlarını ifadelerinde belirtmişlerdir.
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in Iraq” (Terrorist organization member Z.T).

SÖZDE
DEMOKRATİK
TOPLUM
HAREKETİ’NİN
GERÇEK YÜZÜ

THE TRUE COLOR
OF THE SO-CALLED
MOVEMENT FOR
A DEMOCRATIC
SOCIETY

(TEV-DEM)

(TEV-DEM)

TEV-DEM (Demokratik Toplum Hareketi), PKK/

The TEV-DEM (The Movement for a Democratic

KCK’nın Suriye uzantısı olarak faaliyet yürüten

Society) was established in order to build

PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin kuzeyinde

‘democratic confederalism’ that is laid out to hide

PKK/KCK terör örgütü elebaşı A.Öcalan’ın ayrılıkçı

the terrorist instigator A. Öcalan’s seperationist

ideolojisini gizlemek maksadı ile öne sürdüğü

ideology by the PKK/KCK’s Syrian extension the

‘demokratik konfederalizmin’ inşası doğrultusunda

PYD terrorist organization in Northern Syria.

oluşturulmuştur.

The TEV-DEM which acts upon the will of the

PKK terör örgütünün Suriye Genel Sorumlusuna

PKK’s Chief in Syria, has been organized according

bağlı hareket eden TEV-DEM, KCK sistemine göre

to the KCK’s requirements urging the creation of

her parçada olması gereken Başkanlık Divanı, Daimi

the following units everywhere : the Presidential

Konsey, Yürütme Konseyi, Halk Meclisi, Savunma

Council, the Permanent Council, the Executive

Komitesi ve Yüksek Halk Mahkemesi olarak

Council, the People’s Assembly, the Committee of

örgütlenmiştir.

Defense and the Higher Court of People.

Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCK
terör örgütü elebaşı A.Öcalan’ın
ayrılıkçı ideolojisini gizlemek
maksadı ile öne sürdüğü
‘demokratik konfederalizmin’ inşası
doğrultusunda oluşturulmuştur.

It was established in order to
build ‘democratic confederalism’
that is laid out to hide the
terrorist instigator A. Öcalan’s
seperationist ideology by the
PKK/KCK’s Syrian extension
terrorist organization the PYD in
Northern Syria.

ABD’nin desteği ile belirli bir alanı kontrol eden

The PYD/YPG terrorist organization which controls

PYD/YPG terör örgütü, Ocak 2014’te Afrin, Kobani

some territory with the support of the USA, declared

ve Cizire olmak üzere üç kanton yapılanması ilan

three cantonal structures of Afrin, Kobani and Cizre

etmiştir. Kendi özyönetim sistemlerine sahip olan

in January 2014. The cantons which have their

her üç kantondaki yönetimlerin görevi, TEV-DEM

autocracies have the duty of carrying out the orders

tarafından alınan kararların yerine getirilmesi ve

of the TEV-DEM.

uygulanmasıdır.
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Sözde Batı Kürdistan Toplum Hareketi
(KCK-ROJAVA/TEV-DEM)
Suriye Genel Sorumlusu
Sofi Nurettin (K) Nurettin
Halef El Muhammed

BAŞKANLIK DİVANI

Halil Şahin Fuad Ömer (K)
Barazani MUHAMMED
7 üyeden oluşmaktadır.

KONGREYA STAR
RONAHİ DELİL (K)
İLHAM AHMED
(Başkan)
31 üyeden
oluşmaktadır.

KCK-ROJAVA/TEV-DEM
Tevgera Civaka
Demokratik (TEV-Dem)

DAİMİ KONSEY (TEV-DEM
YÜRÜTME KONSEYİ
Aktar (K) Velid Halit
KOORDİNASYONU)
Aldar (K) Velid Halil, Ronahi
Delil (K) İlham Ahmed, Cevad
El Moulla öncülüğünde 63
üyeden oluşmaktadır.

ROJAVA GENÇLİK
BİRLİĞİ (YCR)

Ronahi Delil (K) İlham Ahmed,
Halit Herib HÜSÜ,
Haride HİSEN öncülüğünde
üyelerden oluşmaktadır.

İDEOLOJİK
MERKEZ

Sara Derik (K), Ahmed
Hassan (K), Oger
Nuda Şeho (K), Arjin
Derik, Cihan Usso
Ahmet METLULU,
Renas REMO

1. Medya Alt
Komitesi
2. Sanat ve Kültür
Alt Komitesi
3. Kürtçe Dili Alt
Komitesi
4. İdeolojik Eğitim
Alt Komitesi

Kuruluş
: Ekim 2007 (KCK-ROJAVA)
İsim Değişikliği : Temmuz 2011
(KCK-Rojava/TEM-DEM)

BATI KÜRDİSTAN HALK
MECLİSİ EŞ BAŞKANLIĞI

TEV-DEM BÖLGE EŞ
BAŞKANLIĞI

SİNEM MUHAMMED
ABDULSELAM AHMED RAM

1. Demokratik Birlik Partisi
(PYD)
2. Suriye Kürdistan Liberal
Birliği
3. Suriye Kürdistan Komünist
Partisi
4. Suriye Kürdistan Demokrat
Partisi
5. Suriye Kürdistan
Demokrasi ve Barış Partisi
6. El Tecemmü (Topluluk)
Vatani Partisi

komİteler
1. Savunma Komitesi
2. Yüksek Halk Mahkemesi ve
Hukuk Komitesi
3. Diplomatik İlişkiler Komitesi
4. Barış Anneleri Komitesi
5. Sivil Toplum ve Özgür
Vatandaşlık Komitesi
6. Şehit Aileleri Komitesi
7. Sağlık Komitesi
8. Din Komitesi
9. Yezidi Komitesi/Federasyonu
10. Kürt Halkı Kardeşlik
Komitesi Sulh Komisyonu
11. Yüksek Seçim Komisyonu
12. Ekonomi Komitesi

Cizire Halil Osman (A/K)
Kobani Daliye Mürşid (A/K)
Adalet Ömer (A/K)
Afrin Daliya Henan (A/K)

DIŞ İLİŞKİLER
1. Rusya/MoskovaRodi Osman (K)
2. İsveç/Stokhom
3. Almanya/BerlinSipan İbrahim (K)
4. Fransa/Paris
5. Hague/Hollanda
6. Lübnan-Pakrevan
Haver (K)

Kuzey Suriye Kanton Yapılanması

Cizire Kantonu
21.01.2014
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Kobani Kantonu
27.01.2014

Afrin Kantonu
29.01.2014

Western Kurdistan Community Movement
(KCK-ROJAVA/TEV-DEM)
Chief of Syria
Sofi Nurettin (C) Nurettin
Halef El Muhammed

PRESIDENCY BOARD

Halil Şahin Fuad Ömer (C)
Barazani MUHAMMED
consists of 7 Members

KONGREYA STAR
RONAHİ DELİL (C)
İLHAM AHMED
(Chairman)
Consists of 31
members.

KCK-ROJAVA/TEV-DEM

PERMANENT COUNCIL
(TEV-DEM
COORDINATION )

consists of 63 Members
as leaders Aldar (C) Velid
Halil, Ronahi
Delil (C) İlham Ahmed, Cevad
El Moulla as leaders with 63
leaders.

ROJAVA YOUTH
UNION (YCR)

Sara Derik (C), Ahmed
Hassan (C), Oger
Nuda Şeho (C), Arjin
Derik, Cihan Usso
Ahmet METLULU,
Renas REMO

Foundation
Title Change

Tevgera Civaka
Democratic (TEV-Dem)

EXECUTVE COUNCIL
Aktar (K) Velid Halit
Ronahi Delil (K) İlham
Ahmed,
HalitHerib HÜSÜ,
Haride HİSEN as leaders
and various members

IDEOLOGICAL
CENTER
1. Sub-Committee
of Media
2. Sub-Committee
of Art and
Culture
3. Sub-Committee
of Kurdish
Language
4. Sub-Committee
of Ideological
Education

: October 2007 (KCK-ROJAVA)
: July 2011
(KCK-Rojava/TEM-DEM)

CO-PRESIDENTS OF
WESTERN KURDISTAN
PUBLIC ASSEMBLY

SİNEM MUHAMMED
ABDULSELAM AHMED RAM

CO-PRESIDENTS OF
TEV-DEM REGION

Cizire Halil Osman (N/C)
Kobani Daliye Mürşid(N/C)
Adalet Ömer (N/C)
Afrin Daliya Henan (N/C)

1. Democratic Union Party
(PYD)
2. Syrian Kurdistan Liberal
Union
3. Syrian Kurdistan Communist
Party
4. Syrian Kurdistan Democratic
Party
5. Syrian Kurdistan Democracy
and Peace Party
6. El Tecemmü (Community)
Homeland Party Vatani Partisi

COMMITTEES

FOREIGN RELATIONS

1. Committee of Defense
2. Committee of High Court of
People and Law
3. Committee of Diplomatic
Relationship
4. Committee of Mothers of Peace
5. Committee of Civil Society and
Free Citizenship
6. Committee of Families of Martyrs
7. Committee of Health
8. Committee of Religion
9. Committee/Federation of The
Yezidi
10. Committee of Fraternity
of Kurdish People Peace
Commission
11. Supreme Commission of
Election
12. Committee of Economy

1. Russia/Moscow
Rodi Osman (C)
2. Sweden/
Stockholm
3. Germany BerlinSipan İbrahim (C)
4. France/Paris
5. Hague/the
Netherlands
6. Lebanon-Pakrevan
Haver (C)

Northern Syria Structure

Jazire Canton
21.01.2014

Kobane Canton
27.01.2014

Afrin Canton
29.01.2014
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TEV-DEM İÇERİSİNDE
FAALİYET GÖSTEREN
PKK/KCK
MENSUPLARI

THE PKK/
KCK MEMBERS
PARTICIPATING IN
THE TEV-DEM

ALDAR HALİL (K) VELİD HALİL
ALDAR HALİL (C) VELİD HALİL

PKK/KCK Suriye Üst Yönetimi Dış ilişkiler Sorumlusu
ve PKK Merkez Komite Üyesi olan Velid Halil, 2012
yılında Suriye’deki faaliyetlerin çatı organizasyonu olan
TEV-DEM Koordinasyon üyeliğine getirilmiştir. 2013
yılı itibariyle PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in yardımcısı
olarak Kamışlı bölgesindeki faaliyetleri organize
etmekte ve TEV-DEM Yürütme Kurulu konseyi üyeliği
görevini yürütmektedir.
TEV-DEM içerisinde faaliyet gösteren PKK terör örgütü
üyesi V. Halil, kod adları Hamza Botan ve Hakkı Gabar
olan KCK mensuplarıyla birlikte görüntülenmiştir.
Kod adı Hamza Botan olan Abdullah Şen, terör
örgütünün Avrupa’daki ekonomik ve mali sorumluluğunu
Hollanda’dan yürütmüştür. 2015 yılının Mart ayında
Almanya’da ‘yurtdışında faaliyet gösteren bir terör
örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştır.

A.

Aldar Halil Kod (KCK Meclis Üyesi)
Aldar Halil Codename
(Member of KCK Assembly)

B.

Hamza Botan Kod (KCK EMB Sorumlusu)
Hamza Botan Codename
(Chief Officer for KCK’s EFA)

C.

Hakkı Gabar Kod (KCK Botan Saha Sorumlusu)
Hakkı Gabar Code Name
(KCK Botan Field Chief)

THE PKK/KCK’s Syrian Higher Administration Foreign
Relations Director and PKK Central Committee Member
Velid Halil has been made a Coordination Member in
2012 of the TEV-DEM which is the umbrella organization
of Syrian activities. As of 2013, he has been organizing
the activities in Kamışlı area as the PYD Co-President
Salih Müslim’s assistant and has been serving as a
member of the TEV-DEM Executive Council.
V. Halil, who is a member of the PKK terrorist organization
which conducts activities as a part of the TEV-DEM, was
pictured with the KCK members with an alias of Hamza
Botan and Hakkı Gabar.
Abdullah Şen, whose alias is Hamza Botan, handled the
economic and financial responsibilities of the terrorist
organization from the Netherlands. He was sentenced
to 6 years of jail in Germany in March 2015 for
committing the crime of being a member of a terrorist
organization that operates abroad.
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RONAHİ DELİL (K) İLHAM AHMED

HALİDE (K) HANİFE HÜSEYİN

RONAHİ DELİL (C) İLHAM AHMED

HALİDE (C) HANİFE HÜSEYİN

1998 yılında PKK terör örgütüne katılan İlham

TEV-DEM Yürütme Konseyi üyesi olan Hanife Hüseyin,

Ahmed, örgütün Suriye yapılanmasına katılmadan

2012 yılında PYD’nin kadın kolları yapılanması Star

önce Kandil alanında PJAK yönetiminde faaliyet

Birlik Grubu Koordinasyon üyesi olmuştur. 2013

göstermiştir. TEV-DEM Yürütme Konseyi üyesi olan

yılı içerisinde KCK Yürütme Kurulu ve PKK Merkez

İlham Ahmed, Suriye’de silahlı kanat sorumlusu PKK/

Komite üyeliğine seçilen Hanife Hüseyin, halihazırda

KCK mensubu Şahin Cilo (K) Mustafa Abdi Bin Halil’in

Suriye’de YPG içerisindeki tüm kadın kollarından

yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

sorumlu olarak faaliyet yürütmektedir.

İlham Ahmed, who joined the terrorist organization

The TEV-DEM Executive Council member Hanife

PKK in 1998, had been operating in the Kandil area

Hüseyin, became a coordination member of the PYD’s

as a part of the PJAK administration before joining

women branch called the Star Union Group in 2012.

the Syrian organization. The TEV-DEM Executive

Hanife Hüseyin, who was elected to membership of

Council member İlham Ahmed, was employed to

the KCK Executive Council and PKK Central Council

assist the Syrian armed wing director, the PKK/KCK

in 2013, is already conducting activities as the

member Şahin Cilo (C) Mustafa Abdi Bin Halil.

director of all Syrian YPG’s women branches.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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TERÖR ÖRGÜTÜ
PYD’NİN SİLAHLI

KOLU: YPG
(HALK SAVUNMA BİRLİKLERİ)

(PEOPLE’S PROTECTION
UNITS )

PKK/KCK mensubu birçok terörist özellikle Suriye

Many terrorists who are members of the PKK/KCK were

krizinin

appointed to the PYD ranks after the emergence of the

başlamasının

kaydırılmış ve

ardından

KCK tarafından

PYD

saflarına

PYD’nin

silahlı

faaliyetlerini yürütmek için görevlendirilmiştir.

PKK/KCK mensubu birçok terörist
özellikle Suriye krizinin başlamasının
ardından PYD saflarına kaydırılmış
ve KCK tarafından PYD’nin silahlı
faaliyetlerini yürütmek için
görevlendirilmiştir.
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THE ARMED
WING OF THE
PYD TERRORIST
ORGANISATION:YPG

Syrian Crisis and were appointed to conduct armed
operations of the PYD by the KCK.

Many terrorists who are members
of the PKK/KCK were appointed to
the PYD ranks after the emergence
of the Syrian Crisis and were
appointed to conduct armed
operations of the PYD by the KCK.

PKK/KCK terör örgütünün KCK Sözleşmesi Alan

It was stated under the KCK Convention Area Centers

Merkezleri başlığı altında Halk Savunma Alan

of the PKK/KCK terrorist organization that People’s

Merkezlerinin, (sözde) Kürdistan genelinde savunmayı

Defense Area Centers are ensuring defense in (so

sağladığı, amacının konfederal sistemi inşa etmek

called) Kurdistan; their purpose is to establish the

olduğu belirtilmiş ve stratejisi “meşru savunma”

confederal system and their strategy was defined as

şeklinde tanımlanmıştır.

“legitimate defense”.

PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu: PYD-YPG

SÖZDE HALK SAVUNMA MERKEZİ (HSM/NHP)
SO-CALLED PEOPLE’S DEFENSE CENTER (HSM/NHP)

YPG SURİYE
YPG SYRIA

YRK İRAN
YRK IRAN

YBŞ ŞENGAL
DİRENİŞ BİRLİKLERİ
YBŞ ŞENGAL
RESISTANCE UNITS

KUZEY ALAN
NORTHERN
AREA

HPG Roj C/A
Muhabere Birimi
Agit (K)
HPG Roj C/A
Combat Unit
Agit (C)

YPG/YPJ
YPG/YPJ

MEDYA SAVUNMA
ALANLARI
MEDIA DEFENSE
AREAS

ÖZEL GÜÇ K.LIĞI
SPECIAL FORCES
COMMAND

APOLLO AKD. K.LIĞI
APOLLO ACADEMY
COMMAND

MAHMUR/KERKÜK EYALET KOMUTANLIĞI
MAHMUR/KIRKUK STATE COMMAND

HALKLA
İLİŞKİLER K.LIĞI
PUBLIC RELATIONS
COMMAND

HPG BİM
HPG BİM

REL Askeri Güvenlik Teşkilatı
(Redstina Ewlekari Leşkari)
REL Military Security
Organization
(Redstina Ewlekari Leşkari)

KCK yapılanması, Suriye’de hedeflenen özerkliği

The KCK organization, in order to establish the

oluşturmak amacıyla YPG (Halk Savunma Birlikleri)

autonomy that is targeted in Syria,

ve Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) adıyla silahlı

the armed units such as YPG (People’s Defense

unsurlar teşkil etmiştir. Söz konusu silahlı unsurlar

Units) and the Women Defense Units (YPJ) . The

PKK’nın silahlı kanadı HPG’ye (Halk Savunma

aforementioned armed units have been organized

Güçleri) benzer bir şekilde örgütlenmiştir.

similar to the organization of the PKK’s armed

Terör örgütünün silahlı kanadı olan YPG, PKK/KCK

organized

wing the HPG (People’s Defense Forces).

terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından ileri

The YPG, the armed wing of the terrorist

sürülen ideolojiyi benimsediğini internet sitesinde;

organization, on a website embracing the ideology

“demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum

asserted by the PKK/KCK leader Abdullah Öcalan,

paradigmasının ilkelerini kendisine esas” alan bir

represents itself as a structure “based on the

yapı şeklinde tanıtarak ortaya koymuştur.

principles of democratic, ecological and pro-

YPG, PKK’nın askeri sorumluları tarafından

women’s liberation society paradigm”.

yönetilmekte ve Suriye dışından gelen çok sayıda

The YPG is administered by the military officers

teröristi bünyesinde barındırmaktadır.

of the PKK and has many terrorists who arrived in

KCK Suriye silahlı yapılanmasının başında PKK/

Syria from other countries.

KCK terör örgütü mensubu Şahin Cilo (K) Mustafa

The KCK Syrian armed structure is led by the PKK/KCK

Abdi Bin Halil bulunmaktadır. KCK Yürütme Konseyi

terrorist organization member Şahin Cilo (C) Mustafa

Başkanlığı, YPG içerisinde bulunan teröristler

Abdi Bin Halil. The KCK Executive Council, controls

aracılığıyla silahlı unsurlara aktardığı talimatlarla

the operations in Syria with his instructions for the

Suriye’deki faaliyetleri kontrol etmektedir.

armed terrorists among the YPG ranks.
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YPG İÇERİSİNDE
FAALİYET GÖSTEREN
PKK/KCK MENSUBU
TERÖRİSTLER

PKK/KCK
Terrorists
within
the YPG
Silahlı Kanat Sorumlusu
Şahin Cilo (K) Mustafa Abdi Bin Halil
Armed Wing Officer
Şahin Cilo (C) Mustafa Abdi Bin Halil

YPG
(Halk Savunma Birlikleri)
YPG
(People’s Protection Units)
YPG Sözcüsü
Redur Halil/Xelil

YPG Genel Sorumlusu
S. Hemo (K) Semir Asu

Nesrin Abdullah
YPJ Sorumlusu

YPG Spokesman
Redur Halil/Xelil

YPG General Leader
S. Hemo (C) Semir Asu

Nesrin Abdullah
YPJ Chief Leader

Şahin Cilo Kobani-Mazlum (K)
Mustafa Abdi Bin Halil (Ferhat Abdi Şahin)

Derviş Afrin-Sipan Hamo-Suvar (K) Semir Asu

Şahin Cilo Kobani-Mazlum (C)
Mustafa Abdi Bin Halil (Ferhat Abdi Şahin)

Derviş Afrin-Sipan Hamo-Suvar (C) Semir Asu

1990 yılında PKK terör örgütüne katılmıştır. 1997-2003
yılları arasında terör örgütünün Avrupa yapılanması
içerisinde faaliyet gösteren Mustafa Abdi Bin Halil, 2005
yılında PKK üst yönetiminde yürütme kurulu üyesi olarak
görev yapmıştır. 2012’den itibaren terör örgütünün Suriye
yapılanmasındaki silahlı faaliyetlerin sorumlusudur.

Joined the PKK terrorist organization in 1990. Having
operated in the terrorist organization’s structure in the
Europe between 1997-2003, Mustafa Abdi Bin Halil
acted as the executive board member of the PKK high
administration in 2005. As of 2012, acts as the armed wing
officer for the terrorist organization’s structure in Syria.

PKK terör örgütüne 1994 yılında katılmıştır. 2011’de

Joined the PKK in 1994. Acts as the YPG General Leader

intikal ettiği Suriye’de YPG Genel Sorumlusu olarak

in Syria, where he moved to in 2011.

faaliyet yürütmektedir.
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YPJ
(Kadın Savunma Birlikleri)
YPJ
(Women’s Protection Units)
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PKK VE YPG
MİLİTANLARININ
BAĞLANTISINA
İLİŞKİN ÖRNEKLER

EXAMPLES ON THE
LINK BETWEEN
THE PKK AND THE
YPG MILITANTS

PKK/KCK mensubu Zind Ruken adlı teröristin, Wall

Staments by Zind Ruken, a terrorist who is a member

Street Journal gazetesinde yer alan; “Zaman zaman

of the PKK/KCK, were once covered by the Wall Street

PKK’yım, zaman zaman da PJAK, bazen de YPG. Bunlar

Journal as: “Sometimes, I am the PKK, sometimes I am

gerçekten önemli değil. Bunların hepsi PKK’nın bir

the PJAK or the YPG. That does not matter. All these are

üyesi” ifadeleri PKK ile YPG arasındaki organik bağı

a member of the PKK.” It clearly indicates the organic

göstermektedir.

linkage between the PKK and the YPG.

PYD’nin Ağustos 2012 ayında çeşitli şehirlerde organize

It is important to take into account the demonstrations held

ettiği, “PKK’nın 15 Ağustos 1984’de Türkiye’de

by the PYD in Aufst2012 in different cities where “the

gerçekleştirdiği ilk silahlı eylemin yıldönümü”ne

anniversary of the first armed attack of PKK in Turkey

yönelik gösteriler PKK/KCK ile PYD arasındaki ideolojik

on 15 August 1984” was celebrated since they clearly

bağlantıların görülmesi açısından önemlidir.

indicate a linkage between the PKK/KCK and the PYD.

PKK/KCK silahlı kadrolarının Suriye’de YPG bünyesinde

Another example of the PKK/KCK armed members’

yer almasına ilişkin bir örnek de YPJ’li Viyan Amed (K)

activity in the YPG in Syria is Viyan Amed (C) Arzu

Arzu Adıgüzel’dir. YPG açıklamasında Adıgüzel’in 2011

Adıgüzel, who is a member of the According to the

yılında Diyarbakır’dan YPG’ye katıldığı belirtilmiştir.

announcement , Adıgüzel joined YPG from Diyarbakır in

Bu tarih PYD’nin YPG’yi oluşturmasından çok önceye

2011. This date precedes the formation of the YPG by

denk gelmektedir. Ayrıca, Diyarbakır ilinde kurulan

the PYD. In addition, Adıgüzel appears in a photograph

taziye çadırında yer alan resimde Adıgüzel HPG

taken in a condolence tent in Diyarbakır in the HPG

kıyafetleriyle ve KCK bayrağıyla görülmektedir. Bu ve

uniform with theKCK flag. Such examples refute the

bunun gibi örnekler PYD ve YPG’nin PKK’dan bağımsız

thesis that the PYD and the YPG is independent from

oldukları iddiasını çürütmektedir.

the PKK.

Ş.VIYAN AMED

Amed (K) Arzu Adıgüzel adlı teröristin Diyarbakır’ da kurulan taziye çadırında HPG kıyafetleri içerisindeki görüntüsü
Illustration of the terrorist called Amed (C) Arzu Adıgüzel in her HPG clothes at the condolence tent established in
Diyarbakır
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PYD/YPG’nin

kontrolünde

bulunan Tel Abyad şehrinin
girişinde asılı Abdullah Öcalan
posteri (Washington Post)

A poster of Abdullah Öcalan
hanging on the entrance of Tel
Abyad city which is the under
control of PYD/YPG (Washington
Post)

PYD kontrolündeki Afrin yakınlarında,
YPG/YPJ mensuplarınca oluşturulan
bir kontrol noktasındaki Abdullah
Öcalan posteri (Reuters Haber Ajansı)

A poster of Abdullah Öcalan made
by YPG/YPJ members, somewhere
around Afrin which is under the
control of PYD (Reuters News Agency)
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PKK/KCK terör örgütünün silahlı kanadı HPG’ye
ait HPG-Online adlı internet sitesinde 01.06.2013
tarihinde yer alan “YPJ’nin ilk Şehidi Slav Yoldaşı
Saygıyla Anıyoruz” başlıklı haberde, PKK/KCK
terör örgütünün kadın yapılanması YJA-STAR
adına “YJA STAR” güçleri olarak, Rojava Kürdistan’ı
özgürlük mücadelesine fedaice kendisini adayan
Sılav yoldaşın anısı önünde saygıyla eğiliyor ve
anısına Kürdistan kadın özgürlük mücadelesini
başarma sözümüzü yineliyoruz.” şeklindeki ifadeler;
YPJ mensubu teröristin PKK/KCK tarafından
sahiplenildiği ve PKK terör örgütünün silahlı
kanadı ile YPG/YPJ arasındaki ilişkiyi açıkça
göstermektedir.
A news titled as “We commemorate comrade Slav,the first martyr of YPJ”
on 06.01.2013 was shared on a website belonging to HPG “HPG-Online”.
HPG is the armed wing of PKK/KCK terrorist organisation. YJA-STAR,
the female section of PKK/KCK, states that “We, the YJA-STAR forces,
bow respectfully before comrade Slav who devoted herself to the fight
for freedom of Rojava Kurdistan and we reiterate our vow to make the
Kurdistan female freedom fight to reach success”. These statements
clearly show not only the relationship between the armed wing of PKK
and YPG/YPJ but also that PKK/KCK has embraced the forementioned
terrorist from YPJ.

XEBAT (K): Suriyelidir. Eski katılımdır. HPG askeri
konsey üyesidir. Saha komutanı düzeyindedir. 2009
yılından 2010 yılına kadar Zağras ve Hakurke
alanlarında yapılan büyük eylemleri koordine
edenler arasındadır. 2010-2011 yılları arasında
Hakurke alan komutanı idi. En son Suriye’de

XEBAT (C): is Syrian. An old-timer. Member of HPG military council. A

öldüğünü duydum.

field commander. Amongst the coordinators of big attacks in Zagras
and Hakurke areas between 2009 and 2010. Field commander of

PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanında faaliyet

Hakurke between 2010 and 2011. Last thing I heard about her was

yürütmekte iken teslim olan Mahir (K) Erkan

her death in Syria.

GÜZELIRMAK adlı şahıs; Fermenderiya YPG (YPG
Komutanlığı) ibareli kartın arka yüzünde yer alan

Mahir (C) Erkan GÜZELIRMAK turned herself in while serving actively

şahısla ilgili olarak, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’nde

in rural area on behalf of PKK/KCK. She identified the person on the

10.06.2012 tarihinde yaptığı fotoğraf teşhisinde

back side of Fermenderiya YPG (YPG Command) card as XEBAT (F)

bu şahsı XEBAT (K) olarak teşhis etmiştir. Teslim

during his interrogation in Hakkari Police Department on 10 June

olan teröristin beyanlarında teşhis edilen teröristin

2012. Based on the statements by the terrorist who turned herself

PKK/KCK’nın silahlı kanadı “HPG askeri konseyi

in, it was inferred that the identified terrorist was a member of “HPG

üyesi” olduğu anlaşılmıştır.

military council” which is the armed wing of PKK/KCK.

PKK/KCK Terrorist Organisation’s Extension in Syria: PYD-YPG
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ŞÜPHELİ VE
TANIK
İFADELERİNDE
YPG/PYD İLE
PKK/KCK İLİŞKİSİ
Gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan veya teslim
olan şahısların ifadeleri de PKK/KCK ile PYD/YPG
arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yakalanan örgüt
mensupları;
- “YPG’nin yönetici kadrosunu Kuzey Irak’tan gelen
örgüt mensuplarının oluşturduğu, Suriye’de PKK
faaliyetlerinin YPG ve Demokratik Birlik Partisi (PYD)
adı altında yürütüldüğü”, (Terör örgütü mensubu A.B)
-“YPG ve PYD’nin eğitimlerini PKK’nın dağ kadrosundaki
örgüt mensuplarının verdiği” (Terör örgütü mensubu
Z.K),
- “PYD’nin PKK/KCK’nın Suriye’deki kolu olduğu, PKK/
KCK’nın silahlı kanadı olan HPG içerisindeki örgüt
mensuplarının çözüm süreci ile birlikte YPG içerisinde
faaliyet göstermeye başladığı” (Terör örgütü mensubu
M.S),
- “YPG’nin HPG’ye bağlı (sözde) Batı Kürdistan
yapılanması olduğu, HPG kadrolarının YPG saflarına
aktarıldığı, YPG eğitimlerinde PKK tarihi ve Abdullah
Öcalan ile ilgili derslerin verildiği” (Terör örgütü
mensubu F.H.H)
hususlarını ifadelerinde belirtmiştir.

Relationship
between the
YPG/PYD and the
PKK/KCK based on
the Testimonies
of Witnesses
and Suspects
The testimony of those who were arrested during the
operations reveals the relation between the PKK/KCK
and PYD/YPG. The arrested organization members
have stated that;
-”The management group of YPG consists of the
terrorist organization’s members from Northern Iraq,
activities by PKK in Syria is operated under the
name of YPG and Democratic Union Party (the PYD)”,
(Terrorist organization member A.B),
“the YPG and PYD” is trained by the organization
members of the PKK’s mountain troops”, (Terrorist
organization member Z.K),
-”the PYD is the Syrian wing of PKK/KCK, the
organization members of HPG which is the armed wing
of the PKK/KCK have started to operate within the
YPG after the solution process” (Terroriest organization
member M.S),
-”YPG is a structure of Western Kurdistan and allied to
HPG, troops of HPG have been transferred to YPG front,
history of PKK and information about Abdullah Öcalan
is instructed during the training of YPG” (Terrorist
organization member F.H.H),
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PKK/KCK’nın
Suriye Uzantısı
Partisi (PYD)/
Halk Savunma
Birlikleri (YPG)
Terör Örgütünün
Türkiye’ye Yönelik
Faaliyetleri

Activities of
the Democratic
Union Party (PYD)
/ the People’s
Protection
Units (YPG) Syrian Extension
of the PKK/KCKagainst Turkey

Son 3 ayda PYD/PKK Terör Örgütü tarafından;
14 saldırı düzenlenmiş, bu saldırılar neticesinde
1 personel şehit olmuş, 7 personel hafif şekilde
yaralanmış, 4 sivil kaçırılmış, 1 tank ve 1 zırhlı araç
hasar görmüştür. Saldırılara karşılık 17 PYD/PKK
Terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

The PKK/PYD Terrorist Organization made 14
attacks last 3 months and in consequence; 1 was
martyred, 7 were slightly wounded, 4 civilians
were abducted, 1 tank and 1 armored vehicle was
damaged. In retaliation 17 members of the PYD/
PKK terrorist organization were neutralized.

1. 13 ŞUBAT 2017

1. 13 FEBRUARY 2017

Demokratik Birlik

Mardin-Nusaybin ilçesi Şirintepe Hudut
Karakoluna, 13 Şubat 2017 Pazartesi günü saat
17.50 sıralarında, Suriye Kuzeyi Mollaabit Petrol
Kuyuları bölgesinden, PYD/PKK Terör Örgütü
mensuplarınca silahlı saldırı düzenlenmiş
olup herhangi bir zayiat meydana gelmemiştir.
Yapılan atışlar neticesinde 1 PYD/PKK Terör
örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
2. 7 Mart 2017
Mardin-Kızıltepe ilçesi Mürsel Hudut Karakolu
bölgesinde, 24 Ocak 2017 Salı günü saat 16.30
sıralarında, Suriye sınır hattında devam eden
duvar inşaatında çalışan 4 işçi, harita ölçümü
yapmak için araç ile Suriye tarafına geçtikleri
esnada, Suriye-Hareze köyünde, 2 PKK/PYD Terör
Örgütü mensubu tarafından kaçırılmıştır. Söz
konusu şahıslar ve araç, 05 Mart 2017 Pazar
günü saat 13.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi
Şenyurt Mahallesi İnsani Yardım Kapısından
teslim alınmıştır.

The PKK/PYD Terrorist Organization attacked to
Şirintepe Border Outpost in 13 February 2017,
Monday around 17.50 from Mollaabit Oil-well
on the northern part of Syria. There are no
casualties. 1 PYD/PKK terroriest organization
member was neutralized in retaliation.
2. 7 MARCH 2017
2 PKK/PYD Terrorist Organization member
abducted 4 construction workers from the
ongoing wall construction site in MardinKızıltepe within the region of Mürsel Border
Outpost, in 24 January 2017, Tuesday around
16.30. They were abducted in Hareze village
after they crossed the border with a vehicle for
map measurement by 2 PKK/PYD members. The
forementioned persons were taken back in 05
March 2017, Sunday arond 13.00 from Şenyurt
District Humanitarion Aid Gate in Kızıltepe
county.
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3. 22 MARCH 2017

3. 22 MART 2017
Hatay-Reyhanlı ilçesi Bükülmez Hudut
Karakoluna, 22 Mart 2017 Çarşamba günü
saat 08.45 sıralarında, PKK/PYD Terör örgütü
mensuplarınca, Suriye-Mollahalil istikametinden
Hudut Kulesi nöbetçisine keskin nişancı tüfeği
ile saldırı düzenlenmiş olup, 1 personel şehit
olmuştur.

PKK/PYD terrorist organization members made

(Meydana gelen silahlı saldırıya anında karşılık
verilmiş olup, yapılan gözetlemede saat 14.20
sıralarında, Derbellut bölgesine 2 sivil ve 2 zırhlı
araç geldiği, zırhlı araçlarda Rusya Federasyonu
ve PYD Terör Örgütü sözde bayrağının çekilmiş
olduğu, araç içerisinden askeri üniformalı 9
kişinin indiği tespit edilmiştir. )

and upon surveillance it was observed that 2

4. 22 Mart 2017

22 March 2017,Wednesday around 08.45 from
Syria-Molahalil. Border Tower guard was shot
down and there is only 1 casualty.
(Armed attack was immediately retaliated
civilians and 2 armored vehicles have arrived
Derbellut region around 14.20 and 9 persons
wearing military uniforms got off the armored
vehicles carrying the flags of Russian Federation
and so-called PYD Terrorist Organization. )
4. 22 MARCH 2017

Hatay-Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri, Suriye hudut
hattında bulunan birliklere, Suriye PYD/PKK
Terör Örgütü kontrolünde bulunan bölgelerden
22 Mart 2017 Çarşamba günü;
- Saat 09.40 sıralarında, Yağmur Hudut Karakoluna,

Syrian PYD/PKK terrorist organizations attacked
the outposts in the borderlines of HatayReyhanlı and Kırıkhan counties in 22 March
2017, Wednesday. The attacked outposts were;

- Saat 10.30 sıralarında, Sucu Hudut Karakoluna,

- Yağmur Border Outpost around 9.40,

- Saat 13.00
Karakoluna,

- Sucu Border Outpost around 10.30

sıralarında,

Bayraktar

Hudut

- Saat 18.50 sıralarında, bölgede bulunan emniyet
unsurlarımıza,
- 23 Mart 2017 Perşembe günü saat 01.50
sıralarında ise Bükülmez Hudut Karakoluna
silahlı saldırılar düzenlenmiş herhangi bir zayiat
meydana gelmemiştir. Saldırılara anında karşılık
verilmiştir.
5. 26 Mart 2017
Hatay-Kırıkhan ilçesi, Halepli Hudut Karakoluna
26 Mart 2017 Pazar günü saat 01.30 sıralarında,
PKK/PYD Terör Örgütü kontrolündeki bölgelerden
taciz ateşleri yapılmıştır. Herhangi bir zayiat
meydana gelmemiş olup verilen karşılıkta 4
PKK/PYD Terör Örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiştir.
6. 30 Mart 2017
Şırnak-İdil ilçesi Bayraktar Karakoluna, 30 Mart
2017 Perşembe günü saat 11.45 sıralarında,
sınır hattında çalışma yapan iş makinasına,
Suriye-Tel Hatun Karakolu bölgesinden silahlı
saldırı düzenlenmiş, herhangi bir zayiat meydana
gelmemiştir. Saldırıya anında karşılık verilmiş
olup, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit
edilmiştir.
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a sniper attack to Bükülmez Border Outpost in
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- Bayraktar Border Outpost around 13.00
- Other security units around 18.50.
- Bükülmez Border Outpost was also attacked
in 23 March 2017, Thursday around 01.50.
No casualties were suffered and attack was
immediately retaliated.
5. 26 MARCH 2017
PKK/PYD opened harresment fire to Halepli
Border Outpost in Hatay-Kırıkhanlı county in
26 March 2017, Sunday around 01.30 from
the regions under the control of the terrorist
organization. No casualties were suffered and
upon the immediate retaliation 4 members of
PKK/PYD terrorist organization were neutralized.
6. 30 MARCH 2017
An operating construction vehicle in Bayraktar
Outpost in Şırnak-İdil county in 30 March 2017,
Thursday around 11.45 was opened fire from
Syria-Tel Hatun Outpost region. No casualties
were suffered. The attack was immediately
retaliated and 3 terroriest were neutralized.

7. 2 Nisan 2017
Suriye-Halep Jisras Samukah Köyünde
konuşlu birliğe, 02 Nisan 2017 Pazar günü
saat 00.40 sıralarında, PYD/PKK Terör Örgütü
mensuplarınca keskin nişancı tüfeği ile silahlı
saldırı düzenlenmiş olup herhangi bir zayiat
meydana gelmemiştir. Saldırıya anında karşılık
verilmiş olup 9 PYD/PKK Terör Örgütü mensubu
etkisiz hale getirilmiştir.
8. 26 Nisan 2017
Hatay-Yayladağ ilçesi Kızılçat Hudut Karakoluna,
26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 11.15
sıralarında Suriye tarafından PYD/PKK Terör
Örgütü mensuplarınca havan ile saldırı
düzenlenmiştir. Saldırı sonucu 4 personel hafif
şekilde yaralanmıştır.
9. 26 Nisan 2017
Hatay-Hassa ilçesi Gökhan Hudut Karakoluna,
26 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 10.00
sıralarında Suriye-Afrin’den PYD/PKK Terör
Örgütü mensupları tarafından havan ile saldırı
düzenlenmiş olup herhangi bir zayiat meydana
gelmemiş, karakolun çatısında maddi hasar
meydana gelmiştir.
10. 26 Nisan 2017
Mardin-Kızıltepe ilçesi Akdoğan, Karatepe ve
Haznedar Hudut Karakoluna 26 Nisan 2017
Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında eş
zamanlı olarak, Suriye tarafından PYD/PKK Terör
Örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırılar
düzenlenmiştir. Saldırılar sonucu, 3 personel
hafif yaralanmış, 1 tank ve 1 zırhlı araç hasar
görmüştür.
11. 27 Nisan 2017
Hatay-Kırıkhan
ve
Hassa
ilçelerinin
Hudut Karakollarında, 26-27 Nisan 2017
gecesinden itibaren farklı zamanlarda, SuriyeAfrin bölgesinden PYD/PKK Terör Örgütü
mensuplarınca aralıklı olarak silahlı saldırılar
düzenlenmiş olup herhangi bir zayiat meydana
gelmemiştir. Saldırılara anında karşılık verilmiştir.
NOT: Şanlıurfa-Ceylanpınar ilçesi Hudut Bölük
Komutanlığına, 02 Mart 2017 Perşembe günü
saat 13.00 sıralarında, PYD/PKK Terör Örgütü
mensubu Çektar (K) Turgut YAMAN, silahsız ve
teçhizatsız olarak teslim olmuştur.

7. 2 APRIL 2017
The PKK/PYD Terrorist organization members
started a sniper attack to the units deployed
in Syria-Aleppo Jisras Samukah Village on 02
April 2017, Sunday around 00.40. No casualties
were reported. The attack was

immediately

retaliated and 9 members of the PYD/PKK
Terrorist organization were neutralized.
8. 26 APRIL 2017
PYD/PKK

Terrorist

organization

members

launched a howitzer attack to Kızılçar Border
Outpost in Hatay -Yayladağ county on 26 April
2017,Wednesday around 11.15 from Syria. 4 staff
were slightly injured.
9. 26 APRIL 2017
PKK/PYD

Terrorist

launched

a

organization

howitzer

attack

to

members
Gökhan

Border Outpost in Hatay-Hassa on 26 April
2017, Wednesday around 10.00 from SyriaAfrin. No casualties were reported. The attack
caused material damage on the roof of the
outpost.
10. 26 APRIL 2017
On 26 April 2017, around 17.00, simultaneous
bozooka attacks were launched by the PYD/
PKK Terrorist Organization in Syria against
the Akdoğan, Karatepe and Haznedar Border
Outposts in Kızıltepe District of Mardin Province
in Turkey. As a result, 3 staff were slightly injured;
1 tank and 1 armored vehicle were damaged.
11. 27 APRIL 2017
At the Border Outposts of Kırıkhan and Hassa
of Hatay Province, in different times after the
night of 26-27 April 2017, the PYD/PKK Terrorist
Organization members organized armed attacks
at intervals from Afrin, Syria. No casualties were
recorded. Attacks were returned immediately.
NOTE: Çektar (C) Turgut Yaman, a member of the
PYD/PKK Terrorist Organization, surrendered
to the Border Command Post of Ceylanpınar,
Şanlıurfa on 2 March 2017 at 13:00 without
arms or equipment.
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Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Terör Olaylarında PYD/YPG Terör Örgütü
Faaliyetleri Kapsamında Ele Geçirilen Silah, Mühimmat ve Malzeme Durumu (Hatay,
Gaziantep, Kilis, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa İlleri) (01 Ocak 2015- 21 Nisan 2017)
Malzemenin Cinsi

SİLAHLAR

MÜHİMMAT / PATLAYICILAR

ÖNEMLİ MALZEMELER

Miktarı
Kalaşnikof Piyade Tüfeği

7

M-16 Piyade Tüfeği

1

Tabanca

3

Av Tüfeği

6

TOPLAM

17

Hafif Silah Mühimmatı

8.150

El Bombası

8

TNT (Kg.)

36

Muhtelif Şarjör

32

Dürbün/Kes.Niş.Dür.

5

Gece Görüş Dürbünü/Gözlüğü

1

Cep Telefonu

61

Telsiz

1

Kamera

1

Bilgisayar/İPAD

8

Status of Equipment Confiscated as a part of Counter-Terrorism Operations against PYD/
YPG Terror Organization within the Gendarmarie Responsibility Areas (Hatay, Gaziantep,
Kilis, Mardin, Şırnak and Şanlıurfa Provinces) (1 January 2015 - 21 April 2017)
Type of Equipment

WEAPONS

AMMUNITION/EXPLOSIVES

IMPORTANT EQUIPMENT
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Quantity
Kalashnikov Infantry Rifles

7

M-16 Infantry Rifles

1

Pistols

3

Hunting Rifles

6

TOTAL

17

Light Arms Ammo

8.150

Grenades

8

TNT (Kg.)

36

Various clips

32

Binoculars/Sniper Attachments

5

Night Vision Binoculars/Goggles

1

Cellphones

61

Radios

1

Cameras

1

Computers/iPads

8
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PKK/KCK’NIN SURİYE
YAPILANMASI PYD/YPG

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
PKK/KCK’nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör örgütü, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği eylemlerle pek çok
insan hakları ihlalinde bulunmuştur.

Avrupa Kürt Araştırmaları Merkezi Başkanı
Eva Savelsberg: “Suriye Kamışlı’dan Irak’ın
kuzeyindeki bir kampa kaçırılarak götürülen
bir kız çocuğu görüldüğünü, kampta çok sayıda
çocuk olduğunu, sık sık kaçma girişiminde
bulunulduğunu, 17 yaşındaki bir kız çocuğunun
9 kez kaçma girişiminde bulunması üzerine
kamp alanında toplanan çocukların ortasında,
silahla kafasından vurularak infaz edildiğini
ve PKK’nın değiştiği savının bir halkla ilişkiler
kampanyasından ibaret olduğunu” ifade etmiştir.

Human Rights Violations

of the PYD/YPG Terrorist Organisation,
Syrian Extension of the PKK/KCK
THE PYD/YPG terrorist organization, which is the Syrian structure of the PKK/KCK has committed many violations of
human rights since the day it was established by its actions.

President of the European Center for Kurdish
Studies Eva Savelsberg has stated: “a little girl
was forcibly taken from a camp in Qamishli
to a camp in Northern Iraq, there are many
children in the camp, the children try to escape
the camp often, and a girl at the age of 17
was executed by being shot in the head after
attempting to run away 9 times in the presence
of the children in the camp, and the arguement
that PKK has changed is nothing more than a
PR campaign.”
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KAÇIRMA,
ALIKOYMA
VE İNFAZLAR

KIDNAPPING,
DETENTION and
EXECUTIONS

PYD/YPG terör örgütü, faaliyette bulunduğu Suriye’nin

The PYD/YPG terrorist organization has been

kuzeyinde kendisine muhalif gördüğü kişileri kaçırmış,

kidnapping, detaining and executing the individuals

alıkoymuş veya infaz etmiştir. Terör örgütünün bu

that they deem as opponent in northern Syria. Such

eylemleri, muhtelif insan hakları organizasyonları

actions of the terrorist organization has been revealed

tarafından yayımlanan raporlarda ortaya konmuştur.

by the reports of various human rights organizations.

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR), Ocak 2016’da

In the report published in January 2016 by the Syrian

yayımladığı raporda, PYD/YPG’nin birçok katliam

Network of Human Rights (SNHR), it was highlighted

gerçekleştirerek bölgede etnik temizliğe varan insan

that the PYD/YPG was violating human rights at

hakları ihlallerinde bulunduğu vurgulanmıştır. Raporun

an extent reaching ethnic cleansing through many

yayımlandığı tarihe kadar 51’i çocuk, 43’ü kadın ve

massacres it committed. Until the date of publication

işkence altında hayatını kaybeden 16 kişi dâhil olmak

of the report, it was expressed that minimum 407

üzere en az 407 sivilin PYD/YPG tarafından öldürüldüğü

civilians, including 51 children, 43 women and the

ifade edilmiştir.

individuals having lost their lives due to tortue, were
killed by the PYD/YPG.
Furthermore, according to the report, till January 2016,

PYD/YPG terör örgütü, faaliyette
bulunduğu Suriye’nin kuzeyinde
kendisine muhalif gördüğü kişileri
kaçırmış, alıkoymuş veya infaz
etmiştir.

1651 people were detained and no information was
traced about what occured to some individuals. The
report emphasized that the PYD/YPG was making
use of this method, in order to deactivate its political
opponents. In that, some people affiliated with other
political parties were detained, beaten and executed.
According to the report on “Under Kurdish Rule: Abuses
in PYD-Run Enclaves of Syria” issued by the Human

Aynı rapora göre, Ocak 2016 tarihine kadar 1.651
kişi alıkonulmuş ve birçok şahsın akıbetinin ne
olduğu

öğrenilememiştir. Raporda;

PYD/YPG’nin

Rights Watch (HRW) in June 2014, it was underlined
that the PYD/YPG terrorist organization very frequently
detained, abducted and executed its political rivals.

siyasi rakiplerini etkisiz hale getirmek maksadıyla bu
yöntemin kullanıldığı vurgulanmıştır. Öyle ki; bazı
partilere mensup kişiler alıkonulmuş, darp ve infaz
edilmiştir.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW), Haziran
2014’te yayımladığı “Under Kurdish Rule: Abuses in
PYD-Run Enclaves of Syria” başlıklı raporda da; PYD/
YPG terör örgütünün siyasi açıdan kendisine rakip
gördüğü kişilere yönelik alıkoyma, kaçırma ve infaz gibi

The PYD/YPG terrorist
organization has been
kidnapping, detaining and
executing the individuals that
they deem as opponent in
northern Syria.

uygulamaları sıklıkla gerçekleştirdiği vurgulanmıştır.
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Terör örgütünün polis teşkilatı olarak adlandırdığı

The public order actions of the law enforcement

“Asayiş”in uygulamaları da insan hakları izleme

organization called Asayiş (the Public Order) have

örgütlerinin raporlarında kendine yer bulmuştur.

been also covered by the reports of the human

Terör örgütü tarafından alıkonulan şahıslara

rights monitoring organizations. Extreme mental

yönelik fiziki ve mental şiddet son derece yaygın

and physical torture engaged against the people

bir şekilde görülmektedir. HRW raporuna göre;
Afrin’de alıkonulan Hannah Hamdoş, bir süre
sonra öldürülmüş fakat PYD/YPG tarafından başını
duvara vurarak öldüğü öne sürülmüştür.
Şubat 2014’te Sere Kaniye’de yaşanan bir diğer
vakada ise 24 yaşındaki Raşwan Ataş, bir “Asayiş”
mensubu tarafından öldürülmüştür.
Rapora göre; 2012-2014 yılları arasında bölgede
9 tane çözülemeyen cinayet ve kaybolma vakası
yaşanması ve bu insanların hepsinin PYD/YPG
muhalifi olmaları da güvenlik güçlerinin keyfi
uygulamaları konusunda kuşku uyandırmaktadır.
27 Haziran 2013’te Amude’de PYD/YPG karşıtı
bir gösteride, PYD/YPG’li teröristler göstericilerin
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detained by the terrorist organization is commonly
observed. According to the HRW report, Hannah
Hamdoş was detained and killed in Afrin but it
was claimed that actually the PYD/YPG killed her
by crashing her head against a wall.
In February 2014, another incidence occured in
Sere Kaniye where Raswan Atas of 24 was killed
by a member of the “Asayis”.
In accordance with the report, the fact 9 unanimous
murders were committed and some people were
still missing and all were an opponent of the PYD/
YPG, raised suspicions about the fact that law
enforcement is resorting to arbitrary practices.
On 23 June 2013, during a protest against the PYD/
YPG in Amude, the PYD/YPG terrorists surefired

üzerine ateş açmış ve üç günde 8 gösterici hayatını

the protestors and 8 civilians died in the course

kaybetmiştir. Aynı gösteri sırasında ise 50 Yekiti

of three days. During the protest, 50 Yekiti Party

Partisi üyesi, PYD/YPG’liler tarafından YPG binasına

members were taken by the PYD/YPG members to

götürülerek darp edilmiştir.

be assaulted at the headquarters of the YPG.
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YERLEŞİM
YERLERİNİN
YIKILMASI VE
ZORUNLU GÖÇ

DEMOLITION OF
THE SETTLEMENT
AREAS AND
FORCED
MIGRATION

PYD/YPG terör örgütü etkin olduğu bölgelerde, çok

In the regions where the PYD/YPG terrorist organization

sayıda Arap ve Türkmen’in yanı sıra Süryani, Ermeni vb.

is active, there are many ethnicities such as Arabs,

etnik gruplar da bulunmaktadır.

Turkmens as well as Suryanis, Armenias etc.

Ele geçirdiği topraklarda kendi hâkimiyetini sağlamaya

The terrorist organization that is trying to establish its

çalışan terör örgütü, bölgede yaşayan insanları zorunlu

sovereignty in the territories it takes, is forcing people

göçe tabi tutmakta, bazı yerleşim yerlerini yıkarak

to migrate and demolishing certain settlements so as

demografiyi değiştirmektedir.

to change the demographics.
According to the report of January 2016 by the SNHR,
the PYD/YPG infiltrates to plunder the settlement areas,
executes ethnic cleansing where there is no Kurdish
population, they demolish houses and forcefully displace
people. The report also indicated that tens of thousands
of people, majority of whom were Arabs, were already
displaced by the PYD/YPG and dozens of villages
were demolished. The report strongly underlines that
all these actions mean war crime, crime committed
against humanity and violation of internationally

SNHR tarafından Ocak 2016’da hazırlanan raporda;

established human rights, in line with Article 8 of the

PYD/YPG’nin yerleşim yerlerine girerek, buraları

Rome Convention.

yağmaladıkları, Kürt nüfusun olmadığı yerlerde etnik
temizlik yaptıkları, evlerin yakılıp yıkıldığı ve insanların
göçe zorlandığı vurgulanmıştır. Rapora göre; çoğunluğu
Arap, on binlerce insan PYD/YPG tarafından yerinden
edilmiş, düzinelerce köy yıkılmıştır. Tüm bu eylemlerin,
Roma Sözleşmesi 8. maddesi gereğince; savaş suçu,
insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunun ve yerleşik
uluslararası insan hakları hukukunun ihlali anlamına
geldiğinin altı çizilmiştir.

The SNHR report specified that 9 settlement areas
were totally demolished and the residents were
displaced; 19 villages were partially demolished and
unwanted people were sent to exile. In addition, in the
villages taken by the PYD/YPG, non-Kurdish population
is displaced with threat and violence with an aim of
ethnic cleansing. According to the same report,tens of
thousands of people were displaced from minimum
49 villages.

SNHR tarafından hazırlanan rapora göre; 9 yerleşim
yerinin tamamı yıkılmış ve sakinleri yerinden edilmiş,
19 köy ise parçalı olarak yok edilmiş, istenmeyen
kişiler buralardan sürgün edilmiştir. Bunun yanı sıra;
PYD/YPG terör örgütü ele geçirdiği köylerde; etnik
temizlik yapmak maksadıyla tehdit ve şiddet yoluyla
Kürt olmayan nüfusu yerlerinden etmektedir. SNHR
tarafından hazırlanan rapora göre; en az 49 yerleşim
yerinden on binlerce insan sürgün edilmiştir.
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PYD/YPG terör örgütü; 26 Mayıs 2015’te Haseke’nin
güneyindeki 26’dan fazla köyde yaşayan insanlara bu
köyleri boşaltmaları için 24 saat verdiğini duyurmuştur.
Bu köylerden birinde yaşayan bir tanığın raporda
yer alan ifadesine göre; PYD/YPG’li teröristlerin köye
gelmelerinden itibaren Araplara yönelik saldırgan
tutum içerisinde bulunulmuş, (sözde) Kürdistan’da
Araplara ve Türkmenlere yer olmadığı söylenmiş ve
birçok ev teröristlerce yakılmıştır.
Raporda yer alan bir diğer örnek olayda ise; Şubat
2015’te Haseke’de bulunan 100 Türkmen ailesinin
keyfi tutuklamalar ve çeşitli işkencelerle yerlerinden
edilmesine ilişkindir. Söz konusu aileler, evlerini terk
ederek Türkiye’ye sığınmıştır.
Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty) Ekim 2015’de
görgü tanıklarının ifadeleri, uydu görüntüleri ve uzman
gözlemlerine dayanarak yayımladığı “Gidecek Başka
Yerimiz Yok” (We Had Nowhere Else to Go) başlıklı
raporda da; PYD/YPG terör örgütünün işlediği etnik
temizlik, sürgün ve yıkım suçları ortaya konmuştur.

On 26 May 2015, the PYD/YPG gave a notice of
evacuation

within 24 hours to the residents of

more than 26 villages in southern Haseke. In line
with the statement of a witness living in one of those
villages that is covered by the same report, “as soon as
the PYD/YPG terrorists came to the village, they had a
violent attitude against the Arabs and they said that
there was no room for the Arabs and the Turkmens in
Kurdistan and many of their houses were demolished
by the terrorists.”
Another case from the report was arbitrary arrest and
various tortures engaged against 100 Turkmen families
in Haseke in February 2015. These families sought
refuge in Turkey after they had to abondon their homes.
The Report on We Had Nowhere Else to Go of
October2015 by the Amnesty International, comprised
of witness statements,satellite views and expert
opinions, what was clearly done by the PYD/YPG was
a crime such as ethnic cleansing, exile and demolition.

48

PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu: PYD-YPG

Tel Hamis kırsalında yer alan Arap Köyü

The interviews held with the remaining residents

Hüseyniye’de yapılan incelemeler ve yıkım

as well as observations in Huseyniye, an Arab

sonrası geride kalan köylülerle gerçekleştirilen

village, in the rural area of Tel Hamis, were included

görüşmeler raporda yer almıştır. Köyün, Haziran

into the report. The satellite pictures of the village

2014 ve Haziran 2015 tarihlerindeki durumları

from June 2014 and June 2015 were covered in a

uydu fotoğrafları ile karşılaştırmalı olarak ortaya

comparative way and it was identified that 94% of

konulmuş ve 225 binalık köyün 1 sene içerisinde

the village holding 225 building was demolished

%94’ü yıkılmış sadece 14 binanın ayakta kaldığı

and 14 buildings stood only.

tespit edilmiştir.
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Uluslararası Af Örgütü Uzmanı Lema Fakih:

The expert of the Amnesty International

“PYD/YPG, sivillerin evlerini ve köyleri tamamen

Lema Fakih: “The PYD/YPG does not recognize

yakıp yerle bir ederek, sakinlerini meşru

international humanitarian law in a hypocrite way

hiçbir askeri zemine dayanmadan yerinden

by demolishing the houses and the villages of

ederek savaş suçuna tekabül eden saldırılarla

the civilians to the ground and displacing them

uluslararası insani hukuku yüzsüzce hiçe

without any valid military justification through

sayıyor.”

the attacks corresponding to war crimes.

Raporda yer alan tanık ifadesinde; 22 Temmuz 2015

Witness statement from the report informs that the

günü Suluk’un 35 km güneyinde Asaylem köyüne

PYD/YPG terrorists who arrived in the Asaylem village

gelen PYD/YPG’li teröristlerin, DEAŞ kontrolündeki en

on 22 July 2015, 35 kilometers away from Suluk, ordered

yakın alana 17 km mesafe olmasına rağmen, köylülere

the villagers to leave the village for security reasons,

güvenlik sebebiyle köyü boşaltmaları gerektiği ama

although the closest DEASH-controlled area was 17

3 gün sonra geri dönebileceklerini belirttiği ancak

kilometers away; but the villagers were told they could

geri dönen köylülerin köydeki 103 evden 100’ünün

return to their village 3 days later and the villagers saw

yıkıldığını gördükleri belirtilmiştir.

100 of the 103 houses in the village were demolished.

Bir zamanlar Tel Diyab kasabasında öğretmenlik

Basma Muhammed el Bilal, who once worked

yapan Basma Muhammed el Bilal; “Kardeşlerim

as a teacher in Tel Diyab town stated that: “We

YPG’ye katılmadıkları için tehdit edildik, YPG’li

were threatened because my brothers did not

bir komutan bana buradan ayrılmazsam evimi

join the YPG. A YPG commander told me that my

yakacağını söyledi ve yaktılar”

house would be burned down if I did not leave
here, which was eventually burned.”
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PYD/YPG terör örgütünün, el-Ghbein, el-Maghat,

Details such as the PYD/YPG terrorist organization

Rneen, Mela Berho, Abdi Koy, Tel Diyab, Suluk

threatening and evacuating the inhabitants of

ve Hammam el Türkmen köy/kasabalarında

el-Ghbein, el-Maghat, Rneen, Mela Berho, Abdi

yaşayanları

bölgeleri

Koy, Tel Diyab, Suluk and Hammam el Turkman

boşaltması da rapora yansıyan detaylar olarak

villages or towns are also reflected on the report.

tehdit

ederek

bu

karşımıza çıkmaktadır. El-Ghbein’de, vurulmakla
tehdit edildiği için köyden ayrılmak zorunda
kalanların ifadesine göre; PYD/YPG’nin köyü ele
geçirmesinden önce 100-120 aile yaşarken 2015
yılında yalnızca 20-30 aile kalmıştır. Raneen’de
50’den fazla ev boşaltılarak sakinleri sürgün
edilmiş, Mela Berho’da 800 kişi köyden çıkarılmış,
Abdi Koy’da 500’den fazla kişi tehdit edilerek
köyden gönderilmiş, Hammam el Türkmen’de
1.400’den fazla Türkmen ailesi tehcir edilmiştir.
Bunun yanı sıra rapora göre; Tel Diyab’da Araplara

According to civilians in El-Ghbein who were
threatened to be killed if they do not leave the
village, 100 to 120 families lived in the village
before the PYD/YPG captured the village, and this
number fell as low as 20 to 30 in 2015. More than
50 households in Raneen were evacuated, and
the residents were exiled. More than 800 civilians
were deported from Mela Berho, more than 500
people in Abdi koy were sent away by threatening.
More than 1,400 Turkmen families in Hammam
el Turkmen were deported. Also, according to
the report, more than 200 houses which belong

ait 200’den fazla ev yakılmıştır. Uluslararası Af

to Arabs were burned down. The report by the

Örgütü raporunda, bahsi geçen zorla yerinden

Amnesity International clearly states that the

etme örneklerinin savaş suçu teşkil ettiği

examples of mentioned forced displacement

görüşünde olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir.

constitute a crime.
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KADINLARA VE
ÇOCUKLARA
YÖNELİK ŞİDDET

VIOLENCE
AGAINST WOMEN
AND CHILDREN

PYD/YPG terör örgütü Suriye’de ele geçirdiği bölgelerdeki

The PYD/YPG terrorist organization often resorts to

hâkimiyetini korumak, kendisine karşı çıkan halkı

commit violance against women and children in order

sindirmek ve eleman kazanmak maksadıyla kadınlara

to protect its domination, to suppress the opposing

ve çocuklara karşı şiddete sıkça başvurmaktadır.

indigenious population and gain new members.
These procedures of the PYD/YPG were addressed in
the report of January 2016 by the SNHR. The report
documents that between 2011 and 2016, 42 women
were killed by the PYD/YPG terrorists. One of them,
Nabiya El Salah from Say Ghoul village was killed by
the PYD/YPG terrorists with 3 bullet shots on 14 August
2015 while she was on the road between Rakka and
Tel Abyad. Another prominent example from the report
is the Tarfa Halil el Hasud, who was 58 years old. She
was murdered in her own barn while she was trying
to escape from the PYD/YPG militants who killed her
husband. Also according to the report, the PYD/YPG
retained 88 women in Al-Hasakah, Qamishli and Afrin
regions between January 2014 and October 2015 under
the name of “mandatory military conscription”.

Nabiye el Salah

PYD/YPG’nin bu uygulamaları SNHR’nin Ocak 2016’da
yayımladığı raporda da yer almıştır. İlgili raporda; 20112016 yılları arasında 42 kadının PYD/YPG’li teröristlerce
öldürüldüğü belgelenmiştir. Bu kadınlardan, Halep’e
bağlı Say Ghoul köyünde yaşayan Nabiya El Salah, 14
Ağustos 2015’te PYD/YPG’li teröristler tarafından RakkaTel Abyad yolunda 3 kurşunla vurularak öldürülmüştür.
Raporda dikkat çeken bir diğer örnek olan Tarfa
Halil el Hasud, 58 yaşındaydı. Kocasını öldüren PYD/
YPG’lilerden saklanmaya çalışırken kendi evindeki
ahırında öldürüldü. Ayrıca ilgili rapora göre, PYD/YPG
Ocak 2014-Ekim 2015 arasında Haseke, Kamışlı, Afrin
gibi bölgelerde “zorunlu askerlik” adı altında 88 kadını
alıkoymuştur.
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Taria Halil el Hasud

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR)’nin raporunda,

It was documented by the Syrian Human

PYD/YPG terör örgütü tarafından 2011-2015

Rights Network (SNHR) in its report that

yılları arasında 51 çocuğun öldürüldüğü

the PYD/YPG terrorist organisation killed 51

ve 111 çocuğun alıkonduğu belgelenmiştir.
Raporda öne çıkan örneklerden Haytham
İsa el Şimali, 23 Mayıs 2015’te henüz 3

kids and abducted 111 kids between 20112015. One of the examples that stands out

yaşındayken Ebu el Şakhat kasabasında

is that 3 years old Haytham İsa el Şimali was

PYD/YPG’li keskin nişancılar tarafından

killed by a PYD/YPG sniper on 23 May 2015.

vurularak katledilmiştir. Ali Ahmed el Ahmed,
21 Haziran 2015’de kendisini yakalamaya
çalışan PYD/YPG’li teröristlerden kaçarken

Ali Ahmed el Ahmed was shot to death by
the PYD/YPG terrorists while running away

vurularak öldürülmüştür.

from them not to be abducted.

Amude kasabasında, 27 Haziran 2013’te

PYD/YPG Terrorists killed 2 kids in Amude

gerçekleştirilen gösteriye ateş açan PYD/
YPG’li teröristler, kalabalığın arasındaki 2
çocuğu öldürmüştür.

town in 27 June 2013 during a protest by
opening fire at the crowd.

Haseke’ye bağlı Şarmuk köyünde yaşayan

Cuma el Abuş, residing in Sharmukh Village

16 yaşındaki Cuma el Abuş 12 Aralık 2014’te

of Hasakah was detained by PYD/YPG

PYD/YPG’li teröristlerce evinde alıkonulmuş,

terrorists at his home on 12 December 2014.

5 gün sonra ise Cuma’nın ailesi oğullarının
cesedini, PYD/YPG’li teröristlerin kontrol

After 5 days, his family found his dead and

noktasının yanında işkence edilmiş vaziyette

tortured body near the PYD/YPG terrorists’

bulmuştur.

checkpoint.
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ÇOCUK

CHILD

SAVAŞÇILAR

SOLDIERS

PYD/YPG terör örgütü, Suriye’de gerçekleştirdiği terör

The PYD/YPG terrorist organization has recruited

faaliyetleri kapsamında ele geçirdiği toprakların

many children through their terrorist activities and

tahakkümü maksadıyla çok sayıda çocuğu saflarına

forced them to fight in the front lines in order to keep

katmakta, çatışmaların ön cephelerine sürmektedir.

the control of the regions they took over.

Uluslararası pek çok sözleşmede (1949 Harp Zamanında

It is forbidden to recruit minors by many international

Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri,

agreements like 1949 The Geneva Convention on

Cenevre Sözleşmelerine Ek Protokol, 1989 Birleşmiş

Protection of Civilian Persons During War, Additinonal

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Hakları

Protocol to Geneva Agreements, 1989 United Nations

Sözleşmesi Ek Protokol) düzenlendiği üzere çocuk

Convention on the Rights of the Child and Additional

yaştakilerin savaştırılması yasaktır. Ancak PYD/YPG’nin

Protocol to the Convention on the Rights of the Child.

bu yasağı ihlali, pek çok bağımsız uluslararası kurum ve

But violation of this ban by PYD/YPG has been stated

kuruluşun raporlarında yer almıştır.

on the reports of many international institutions and

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye

organizations.

2013’te

The report of United Nations Independent International

yayımladığı raporunda; Afrin ve Haseke’de PYD/YPG’nin

Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic in

12 yaşındaki kız ve erkek çocukları saflarına kattığı

16 August 2013 states that the PYD/YPG is recruiting

kaydedilmiştir.

12 years old boys and girls in Afrin and Hasakah.

Araştırma

Komisyonu’nun

16

Ağustos

United Nations’ report on Syrian Children and Armed

PYD/YPG terör örgütü, Suriye’de
gerçekleştirdiği terör faaliyetleri
kapsamında çok sayıda çocuğu
saflarına katmakta, çatışmaların ön
cephelerine sürmektedir.

Conflicts indicates that minor between the age of
14-17 are recruited by terrorist organization and used
both in checkpoints and conflict zones.
It was specified in Human Trade Report by the USA on
June 2016 that PYD/YPG keeps recruiting, using and
training boys and girls, including ones under the age
of 15. Also according to same report, a 16 years old girl
was abducted by the PYD/YPG inspite of the objection
by her family in Afrin, in April 2015.

Birleşmiş Milletler’in Suriye’deki Çocuklar ve Silahlı
Çatışmalar başlıklı raporunda; Haseke bölgesindeki
yaşları 14-17 arasında değişen çocukların terör örgütü
mensubu olarak devşirildiği ve bu çocukların gerek
kontrol noktalarında gerekse çatışma alanlarında
kullanıldığı belirtilmiştir.
ABD’nin Haziran 2016’da yayımladığı İnsan Ticareti
Raporu’nda; PYD/YPG terör örgütünün 15 yaş altı
çocuklar dâhil erkek ve kız çocuklarını örgüt mensubu
olarak temin etmeye, kullanmaya ve onları eğitim
kamplarına götürmeye devam ettiği kaydedilmiştir.
Aynı rapora göre; Nisan 2015’de, Afrin’de terör örgütü
tarafından 16 yaşında bir kız çocuğu ailesinin itirazlarına
rağmen PYD/YPG tarafından kaçırılmıştır.
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The PYD/YPG terrorist
organization has recruited
many children through their
terrorist activities in Syria and
forced them to fight on the
front lines.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2014 yılında

It was stated in the report of Human Rights

yayımladığı “Kürt Yönetimi Altında” (Under

Watch Organization titled as “Under the Kurdish

Kurdish Rule) başlıklı raporda; PYD/YPG-

Rule “ that the PYD/YPG recruit minors for the

YPJ’nin 18 yaş altı çocukları örgüte üye yaptığı,

organization and force them to fight. Human

savaştırdığı kaydedilmiştir. İnsan Hakları İzleme

Rights Monitoring Organization has a list

Örgütü’nün 59 çocuktan oluşan bir listeye sahip

consisting of 59 children, 10 of whom are under 15.

olduğu ve söz konusu çocuklardan 10’unun 15
yaşın altında olduğu ifade edilmiştir.

Human

Rights

Monitoring

Organization

documented that the PYD/YPG keeps using
children as soldiers following their visit to Cizire
to inspect the situation that was proven in UN
reports. A 16 years old boy who was interviewed
by experts in 12 February 2014, told that he has
been in the YPG since the age of 15.
And on 13 February 2014, a woman who spoke
to Human Rights Monitoring Organization
stated that her 13 year old son spent some time
with PYD youth center before joining YPG on
December 2013.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, BM raporlarında
ispatlanan

çocuk

savaşçı

kullanımını

denetlemek üzere Şubat 2014’te gittiği Cizire’de,
PYD/YPG’nin

çocuk

savaşçı

kullanımının

devam ettiğini belgelemiştir. 12 Şubat 2014’te
uzmanların mülakat yaptıkları 16 yaşındaki
bir çocuk; 15 yaşından beri YPG bünyesinde
bulunduğunu söylemiştir.
13 Şubat 2014’te ise, İnsan Hakları İzleme
Örgütü uzmanlarına konuşan bir kadın, 13
yaşındaki oğlunun PYD gençlik merkezinde
zaman geçirdikten sonra Aralık 2013’te YPG’ye
katıldığını ifade etmiştir.
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çocuklar

Children who are harmed by the PYD/YPG terror

çatışmalarda hayatını kaybedebilmekte ya da

can lose their lives, or get injured and even be

yaralanabilmekte ve hatta kendi silahlarından

the targets of shots from their own weağpns. As a

çıkan kaza kurşunlarına hedef olabilmektedir.

matter of fact, a 16 year old girl, Sidra Muhammed

Nitekim Tel Tamr kentinde PYD/YPG tarafından

Said Uthman from Tel Tamr, who was appointed as

“trafik polisi” olarak nitelendirilen 16 yaşındaki kız

a “traffic police” by the PYD/YPG passed away as a

çocuğu Sidra Muhammed Said Uthman, Haziran

result of a shot fired from her rifle on June 2015.

PYD/YPG

teröründen zarar

gören

2015’te kendi tüfeğinden çıkan kaza kurşunu ile
hayatını kaybetmiştir.

European Centre for Kurdish Research, based in
Germany, under the scope of the “Kurd Watch”

Almanya Merkezli Avrupa Kürt Araştırmaları

project, which aims to observe the human right

Merkezi bünyesinde 2009 yılında Suriye rejiminin

violations by the Syrian regime against the Kurds

bölgedeki Kürtlere ve Araplara yönelik insan

and Arabs in the region has prepared a report

hakları ihlallerini izlemek için hayata geçirilen

report which also include usage of child solders

“Kurd Watch” projesi kapsamında, PYD/YPG’nin

by PYD/YPG The report notes that PYD/YPG uses

çocuk asker kullanımını da içeren bir rapor

forced conscription methods and children younger

yayımlanmıştır. Raporda; PYD/YPG tarafından

than 12 are subject to a similar procedure.

kişilerin zorla silah altına alındığı ve 12 yaşından
küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi
tutulduğu kaydedilmiştir.
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Almanya Merkezli Avrupa Kürt Araştırmaları

President of the European Centre for Kurdish

Merkezi Başkanı Eva Savelsberg: “PYD/YPG’nin

Studies, Eva Savelsberg stated that: “We have

insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için

started a campaign called “War Cannot Be an

‘Savaş Mazeret Olamaz: PYD’nin çocuk asker

Excuse: No Child soldiers in PYD! to point out

kullanımına hayır!’ isimli bir kampanya başlattık.

the human rights violations by the PYD/YPG. The

PKK ile bağlantılı olan PYD/YPG çocukları

PYD/YPG, which is associated with PKK makes

savaştırıyor, gazetecilere, diğer etnik gruplara

children fight, and it oppresses journalists,

ve muhaliflere yönelik yoğun baskı uyguluyor.”

other ethnic groups and the opposition.”
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PYD/YPG’nin 12 yaşındaki Fatıma Salim Ali’yi kaçırarak
silah altına aldığı kaydedilen raporda Fatıma’nın
ailesi ile yapılan görüşmeye de yer verilmiştir. Ailesi;
kızlarının örgüte katılmasını istememelerine rağmen
Fatıma’nın birden kaybolduğunu söylemişler ve
sonraki süreçte kızlarından haber alamamışlardır.
SNHR’nin Ocak 2016’da yayımladığı raporda; en
az 1.876 çocuğun Halep ve Haseke’deki farklı
bölgelerde silah altına alındığı ve bu çocukların
kontrol noktaları ve hatta çatışmalarda kullanıldığı
kaydedilmiştir. Çocukların, 2012 yılından itibaren
silah kullanmak konusunda eğitildiği ve bu silahları
kullanmak zorunda bırakıldıkları da raporun dikkat
çeken ifadelerindendir.
Raporda; 4 Nisan 2015’te PYD/YPG’li teröristlerce
alıkonulan 16 yaşındaki Dilber Ahmed’in YPG’ye
katılmak zorunda bırakıldığı ifade edilmiştir.
SHNR uzmanlarıyla yaptığı mülakatta Vissam Allo;
“Afrin’in her yerinde PYD/YPG kontrol noktaları var,
15 yaşından büyük olmayan ve elinde makineli tüfek

The report which also included the Fatima Salim
Ali’s family also noted that the 12 year old Fatima
was kidnapped and recruited by the PYD/YPG. The
family did not want their daughter to join the
terrorist organization, which followed disappearance
of the girl, from whom they never head from her in

olan kız çocuğu bizi durdurarak kimliklerimizi istedi”

the following period.

demektedir.

In the January 2016 report by SNHR, it was stated

SNHR raporundan bir diğer ilgi çekici örnek ise Jamin

that at least 1,876 children disappeared in different

Sıddık Ahmed’dir. Kahtaniye’de yaşayan 14 yaşındaki
bir öğrenci olan Jamin, 4 Kasım 2014 tarihinde
YPG tarafından kaçırılmıştır. Jamin’in babası, kızını
bulabilmek için PYD/YPG’li teröristlerle konuşmuş,

regions of Aleppo and Hasaka and were recruited, to
serve in control points and even in conflicts. Another
remark from the report is that children are trained
to use weapons since 2012, and they were force use

PYD/YPG’liler ise buna karşılık; “Jamin’in kendileriyle

the weapons.

birlikte olduğunu ve kızını artık unutması gerektiğini

The report also includes the story of Dilber Ahmed,

çünkü şu anda Kandil Dağına doğru gittiğini, Jamin’in
yalnız olmadığını onunla birlikte binlerce kadının da
orada bulunduğunu” söylemiştir.

who was forced to join YPG after being retained by
the PYD/YPG terrorists in 4 April 2015 when she
was 16.
Vissam Allo, who made an interview with the
SHNR specialists stated that “There are PYD/YPG
checkpoints all over Afrin. Young girls who are not
older than 15 years of age stopped us to check our
identification documents.”
Another noteworthy example from SNHR reports
is Jamin Sıddık Ahmed. A 14 year old student from
Qahtaniyya was abducted by the YPG on 4 November
2014. To find his daughter, Jamin’s father spoke with
the terrorists of PYD/YPG, who replied “Jamin is with
the PYD/YPG and he should forget her existance, as
she is heading to the Qandil Mountain, and there
she will not be alone but with thousands of women”.
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Türk hava saldırıları sonucu ölen bir YPG’li. Çiçeği
görüyor musunuz? Bu, YPG’li 13 yaşındaki Sufian Jassem.
Çocuk askerlerin kullanılmasını örtbas etmek için çiçek
kullandılar.
YPG killed by TR airstrike. You see the flower? That is
13-year old Sufian Jassem, a YPG. They used flower to
cover up use of child soldiers
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PYD TERÖR
ÖRGÜTÜNE
İLİŞKİN MAHKEME
KARARI

COURT RULING
ON THE PYD
TERRORIST
ORGANIZATION

Mardin‘de bir adreste terör örgütü PKK ve PYD/YPG

Upon the detection of two PKK and PYD/YPG terrorists

üyesi iki teröristin bulunduğunun tespit edilmesi

at an address in Mardin, images on the persons

üzerine Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 08.11.2013

called Z.A. and İ.S. illustrating their affiliation with

tarihinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube

the terrorist organization were captured as a result of

Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yakalanan

the search performed by the Counter-terrorism units

Z.A. ve İ.S. adlı şahısların üzerinde terör örgütü ile

ıf Mardin Provincial Police Directorate pursuant to the

bağlantısını gösteren fotoğraflar ele geçirilmiştir. Bu

decision of the Criminal Court of Peace on 08.11.2013.

fotoğraflarda;

In these images,

Z.A.’ın PKK terör örgütü üst düzey yöneticileriyle bomba

It is established that Z.A. was photographed in a

düzeneği olduğu düşünülen bir pozda yer aldığı, diğer

situation where she was creating a bomb with the

şüpheli İ.S. ile birlikte Kalaşnikof (AK-47) tüfekle ve YPG

top executives of the PKK terrorist organization while

amblemli giysilerle çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu,

the other suspect İ.S. was inYPG outfit holding a

şüpheli Z.A.’ın gördüğü eğitimlerle ilgili kendisine

Kalashnikov (AK-47) . The diplomas awarded to Z.A. for

verilmiş olan diplomaların fotoğraflarının olduğu tespit

the training programs that she took were also seen in

edilmiştir.

a photography.
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Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan

According to the reason no 2014/250 of the ruling

yargılama neticesi verilen 2014/93 Esas 2014/250

no 2014/93 by the 2nd Heavy Criminal Court of

Karar No’lu ve 17.09.2014 tarihli gerekçeli hükümde;

Mardin declared to publicon 17 September 2014:

“…Bilindiği üzere, mahkemeler ve Yargıtay ile Avrupa

“....as it is well-known, the PKK/KCK is an armed

İnsan Hakları Mahkemesi ve ayrıca dünyanın pek

terrorist organization in line with Article 314 of

çok ülkesi tarafından terör örgütü olarak kabul

the Turkish Criminal Law no 5237 and it is deemed

edilen PKK/KCK adlı yasadışı terör örgütü, Türkiye

as a terrorist organization by all Turkish courts, the

Cumhuriyetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Turkish Court of Cassation, the European Court of

bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının

Human Righst as well as many countries. It still

bir kısmını da içine alacak şekilde Marksist-Leninist

aims at founding a Marxist-Leninist Kurdish state in

ilkeler doğrultusunda Kürt devleti kurmak amacı

a geography covering the Eastern and Southeastern

taşıyan ve bu amaçla çok sayıda öldürme, yaralama,

Anatolia regions in Turkey in addition to some

gasp, tehdit, adam kaçırma, bombalama ve toplu

portions of Syria, Iran and Iraq. With this end, it

öldürme gibi eylemlerde bulunan ve halen de yurt

is into actions such as killing, causing injury and

genelinde silahlı eylemlerini sürdürmeye devam

casualties, pludnering, threat, abduction, bombing

eden 5237 sayılı TCK’nın 314. maddesi kapsamında

and mass killings etc. and still pursues armed

silahlı bir örgüttür.

attacks in Turkey.

…Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizden

...the terrorist circles call the Eastern and

örgüte müzahir kesimlerce “Kuzey Kürdistan”

Southeastern Anatolian regions as the “Northern

olarak bahsedilmektedir. Örgüte yakın kaynaklarca

Kurdistan”. According to the sources close to the

“Rojava” olarak tabir edilen ve bahsi geçen devlet

terrorist organization, the western part remaining

kurma planına ilişkin coğrafyanın batısında kalan

on the side of Syria as part of the “Rojava State” is

Suriye ülkesindeki topraklardan da “Batı Kürdistan”

called the “Western Kurdistan” where the extension

olarak bahsedildiği bilindiğinden, bölücü terör

of the PKK/KCK terrorist organization organizing

örgütünün

ülkemizde

bloody attacks in Turkey is the YPG in Syria. It is

yürüttüğü kanlı faaliyetlerini Suriye topraklarında

understood that the terrorist organizations hat are

da YPG olarak yürüttüğü anlaşılmaktadır. Suriye’de

operating in Syria such as the PYD, the YPG and the

faaliyet gösteren PYD, YPG, YPJ gibi örgütlerin

YPJ are the derivatives of the PKK/KCK and gathered

PKK’nın Suriye’de faaliyet gösteren türdeşleri

under the umbrella of KCK in four countries, serving

oldukları, KCK başlığı altında dört ülkede faaliyet

the same purpose. Their actions and methods

gösteren dört alt örgütlenmeden biri olduğu, bu

are exaclty the same; even sometimes the PKK

örgütlerin aynı amaca hizmet ettikleri, faaliyet

terrorists train the PYD members, becoming much

amaçlarının ve yöntemlerinin birebir aynı olduğu,

more intertwined with each other. In a nutshell,

hatta PKK’lıların PYD’lilere eğitim vermeleri gibi

they serve as a branch of the PKK/KCK”

PKK/KCK adı

altında

birbirlerinin içine geçmelerin de yaşanabildiği,
özetle terör örgütünün kollarından biri olarak
terör amacıyla hareket eden ve üyelerinin de
terör örgütü üyesi olarak vasıflandırılan adı geçen
örgütler içerisinde bulundukları anlaşılmaktadır.”
şeklindeki ifadeler kullanılmıştır.
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Söz konusu yargılama sonucu; “sanıkların
üzerinden çıkan dijital veriler ve fotoğraflar,
arama el koyma tutanakları, teşhis tutanakları
dikkate alındığında sanıklar Z.A. ile İ.S.’ın terör
örgütünün Suriye’de faaliyet yürüten silahlı
kanadı YPG’nin hiyerarşik yapısına bağlı ve üyesi
oldukları, bu şekilde üzerlerine atılı terör örgütü
üyesi olma suçunu işledikleri anlaşıldığından…”
denilerek 5237 sayılı TCK 314/2 ve 3713 sayılı
yasanın 5. maddesi gereğince cezalandırılmaları
kararı verilmiştir.
Ayrıca söz konusu karar Yargıtay 16. Ceza
Dairesinin 21.05.2015 tarihinde 2015/3513 E.
2015/1456 K sayısı ile onaylanmıştır.

As a result of the hearings, “considering the
digital fata and photos found on the suspects as
well as the seized statements and documents,
it is established that Z.A. and İ.S. are part of
the hierarchial structure of the YPG and a
member of the YPG that is the armed wing of
the terrorist organization in Syria. Therefore, it
clearly identifed that they committed a crime of
being a member of a terrorist organization.”.So
the court ruled that the suspect shall be
imprisoned in line with Article 5 of the Law no
3713 and Article 314/2 of the Criminal Law no
5237.
This ruling was also ratified by the 16th Criminal
Law Chamber of the Court of Cassation on 21
Mats 2015 with the decision no 2015/3513E
and 2015/1456K
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PKK/PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE
İLİŞKİN İSPANYA VE İNGİLTERE’DE
VERİLEN MAHKEME KARARLARI

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2016’da yapılan açıklamada 8’i İspanyol, 1’i Türk vatandaşı olmak üzere
toplam 9 kişinin PKK terör örgütü ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edilmiştir. Tutuklananların,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden PKK/KCK’nın Suriye yapılanması olan PYD/YPG’ye eleman temin ettiği İspanyol
makamlarınca belirtilmiştir.
İspanya Özel Yetkili Mahkemesi tarafından 23 Ocak 2017’de kabul edilen iddianamede; şüphelilerden (2)’sinin,
Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’la mücadele kapsamında silahlı eğitim aldıkları, PKK terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde
faaliyet gösteren silahlı kolu YPG’ye katıldıkları, PKK tarafından verilen talimatları uygulayan ve bu örgüte tabi olan
YPG’nin ön saflarında çatışmalarda aktif bir şekilde yer aldıkları hususları yer almıştır.
İspanya Devleti tarafından alınan bu karar PYD/YPG’nin terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısının kimi Avrupa Birliği
üyesi devletlerde kabul edildiğinin göstergesidir.
İngiltere’de yaşayan S.Ö. adlı şahıs, İngiltere yargısı tarafından PKK’ya katılacağı gerekçesiyle 21 ay hapis cezasına
mahkum edilmiştir. Söz konusu şahıs ailesine bıraktığı mektup ve videoda, DEAŞ’a karşı mücadele etmek için Ayn
el-Arab’a (Kobani) gidebileceği ve PKK’ya katılacağı şeklinde ifadelerde bulunmuştur. İngiltere yargısı tarafından
verilen karar da PKK’ya bağlı organizasyonların Suriye’de faaliyette bulunduğunu destekler niteliktedir.

COURT RULINGS ON THE
PKK/PYD TERRORIST ORGANIZATION
IN SPAIN AND THE UK
According to the statement of the Spanish Ministry of Interior on 27 January 2016, 8 spanish and 1 turkish citizens, in
total 9 people were arrested for being affiliated with the PKK terrorist organization. The Spanish authorities declared
that the arrested persons recruited people from various European countries for the PYD/YPG that is the PKK/KCK
structure in Syria.
In line with the indictment accepted by the Specialized Court of Spain on 23 January 2017, 2 of the suspects received
armed training in northern Syria within the scope of the countering DEASH program, they joined the armed branch
YPG of the PKK terrorist organization, operating in Northern Syria; and it is identified that they executed the
instructions of the PKK and they were actively involved into the front line of the YPG.
This ruling adopted by the Spanish State indicate that some EU Member States accept that the PYD/YPG is affiliated
with the PKK/KCK terrorist organization.
S.Ö., living in the United Kingdom, was sentenced to 21 months’ imprisonment by the British courts since he was
about to join the PKK. In the letters and the video footage, this person told his parents that he would go to Ayn
el-Arab to counter the DEASH and therefore joing the PKK. The ruling of the British court supports the idea that the
PKK affiliated organizations are operating in Syria.
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SONUÇ

CONCLUSION

Türkiye’de yürüttüğü terör faaliyetleriyle insanlığa

Separatist terrorist organization PKK/KCK that

zarar veren bölücü terör örgütü PKK/KCK, Suriye’de

commits crime against humanity with its terrorist

oluşan otorite boşluğunu fırsat bilerek bazı bölgeleri

activities in Turkey, has captured some regions in Syria

ele geçirmiştir. Uluslararası kamuoyu tarafından

taking advantage of authority vacuum in Syria. The

terör örgütü olduğu kabul ve tasdik edilen PKK/

PKK/KCK is recognized as a terrorist organization by

KCK, Suriye’deki kolu üzerinden (PYD, YPG, TEVDEM,

international public opinion and it tries to legitimize

YPJ, vb.) DEAŞ ile savaşma bahanesi ile ele geçirdiği

its rule over the lands it has taken over under the cover

topraklarda kendince tesis ettiği tahakkümüne
meşruiyet kazandırmak istemektedir.
PYD/YPG tarafından oluşturulmak istenen “PKK/KCK
ile PYD/YPG farklı örgütlerdir” algısı; PYD/YPG ile PKK/
KCK arasında organizasyonel ilişki, PYD/YPG’li ve PKK/
KCK’lı teröristlerin açıklamaları, bağımsız kuruluşların
ortaya koyduğu tanıklıklar, belgelendirilen insanlık
suçları ile bertaraf edilmiştir.
Bölgesel çıkarlar sebebiyle PYD/YPG üzerinden PKK/
KCK’nın meşrulaştırılmaya çalışılması, terörizm ile
topyekûn mücadele eden ülkeler açısından son derece
talihsiz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
Kaldı ki, PYD/YPG’nin PKK/KCK terör örgütünün
yalnızca Suriye’de faaliyet gösteren yapısına verdiği bir
isim olduğu gerçeğinin, burada ortaya konulan deliller
göz önünde bulundurularak reddedilmesi olanaksız

PYD, the YPG, TEVDEM, YPJ, etc.).
The misperception created by the PYD/YPG that the
PKK/KCK and the PYD/YPG are different organizations
was

invalidated

by;

organizational

connection

between the PYD/YPG and the PKK/KCK, statements
by terrorists from the PYD/YPG and the PKK/KCK,
witnesses produced by independent organizations and
documented crimes against humanity.
Justification of the PKK/KCK under the name of
the PYD/YPG due to regional interest is such a
unfortunate occasion for those countries who fight
against terrorism.
Moreover, considering that the PYD/YPG is only the
Syrian wing of the PKK/KCK it is impossible to deny

görülmektedir.

the provided evidences.

Terörün ve terörizmin doğası gereği, bir parçası olduğu

It is obvious that terrorist activities of both the PKK/

PKK/KCK gibi PYD/YPG’nin de ilerleyen dönemde
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of fighting against DEASH with its Syrian wing (the

KCK and the PYD/YPG will cause harm to other

terör faaliyetleri ile Türkiye ve Suriye haricindeki

countries besides Turkey and Syria due to the nature

diğer devletlere de zarar vereceği aşikârdır. Terör, kime

of terrorism. No matter who is targeted by terrorism

yönelirse yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğrultuda,

it is a crime against humanity. Within this persective,

terörizm ile mücadele eden ve insan haklarına saygılı

recognition of terrorism and taking the required

tüm ülkelerce, bu gerçeğin tanınması ve bu terör

measures against it by those countries who fight

örgütüne karşı gerekli önlemlerin alınması insan

against terrorism and respect human rights, is a

hakları ve güvenli yaşam için önemli bir adım olacaktır.

important step for human rights and safety of life.
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