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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
KCK/TM (KÜRDİSTAN DEMOKRATİK TOPLULUĞU/TÜRKİYE MASASI):
PKK/KCK terör örgütü Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu ile Suriye, İran ve Irak’ın bir kısmını
içerisine alan bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak amacı
doğrultusunda 27-28 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesi Fis Köyünde (1. Kongre toplantısı)
kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren dönemsel şartlara göre isim değişikliklere gitmiş son olarak 2007
yılında KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu) adı altında örgüt yeniden
yapılandırmıştır.
PKK terör örgütü, kuruluş sürecinde Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiştir. Sosyalist
sistemin 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde çöküş sürecine
girmesiyle birlikte, örgütün ideolojik söylemleri de değişmiştir.
Terörist başının 1999’da yakalanması akabinde ise örgütün temel ideolojisi açısından
Marksist/Leninist ideoloji ve Kürtçü motifler baskın bir nitelik taşımaya devam etse de, demokrasi
kavramının istismarına dayanan bir söylem geliştirilmiştir. Bu söylem değişikliğine paralel olarak
örgütün nihai hedefinin de değiştiği iddiaları dönemin konjonktürü içerisinde gündeme taşınmıştır.
Bu minvalde örgütün talepleri başlangıçta “demokratik cumhuriyet” olarak ifade edilmiş, ancak
zamanla taleplerin çıtasının yükseltilmesine paralel olarak “demokratik konfederalizm ve demokratik
özerklik” söylemleri ön plana çıkarılmıştır.
Irak’ın kuzeyinde bulanan örgüt kamplarında 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında “KONGRAGEL 5. Genel Kurulu adı altında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Genel kurulda, içinde bulunulan aşama örgüt açısından final süreci olarak ifade edilen, bu
süreçte tüm yapılanma ve sempatizanların aktif olarak mücadeleye çağrılması ile teröristbaşı Abdullah
ÖCALAN’ın “Ben bu nedenle KCK sistemini önermiştim. KCK açılımı Komalya Civaka Kurdistan’dır. KCK
sistemi, demokratik toplumsal diyalektik bir sistemdir. Kürtler bulunduğu her parçada, o devletlerle
demokratik bir diyalog ve yöntem geliştirirler. Bunlar birbirlerinin karşıtı gibi ak ve kara değildir. … Bu
nedenle KCK, tüm Kürtleri temsil eder. Ve her parçada Kürtler adına politika üretir. KCK, İran’la,
Suriye’yle, Türkiye’yle hatta Irak’la Kürtler adına görüşmeler yapabilir ve onlarla demokratik diyalogu
geliştirir. KCK hakkında çok daha derin felsefi çözümlemelerim var ancak şimdilik burada bitiriyorum...”
şeklindeki talimatları doğrultusunda KKK’nın isminin KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar
topluluğu) olarak değiştirilmiştir.
KCK örgütlenme modelinde Yasama, Yürütme ve Yargı olarak örgütlenmeler oluşturulmuş, yeni
örgütlenme modeli örgüt mensuplarına ve müzahir kitleye “Final Niteliğinde Yeni Bir Dönem Başladı!”
şeklinde duyurulmuştur.
Söz konusu değişimin gerekçesi “KCK Sözleşmesi”nde “…2005 yılının Newroz’unda Kürt
halkının demokratik ve komünal yaşamının tarihsel geleneğine sahip çıkarak, toplulukların devlet dışı
demokratik konfederasyonu olarak inşasına başladığımız KKK sistemi, demokraside ve toplumculuk
anlayışında derinleşerek gelişirken, toplumculuğu daha güçlü vurgulamak ve devletçi
konfederasyonlardan farkını belirginleştirmek amacıyla ismini Koma Civakên Kurdistan (Kürdistan
Demokratik Toplum Konfederalizmi) olarak değiştirmiştir…” şeklinde ifade edilmektedir.
KCK sistemi ile ilgili olarak teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın “… 2005 yılı Newrozun da Kürt
halkının Demokratik Konfederal örgütlüğünün ve birliğinin ifadesi olan KOMA KOMALÊN KURDİSTAN’ın
kuruluşunu ilan ederek, halkımıza yeni bir yaşam felsefesi ve sistemi daha kazandırdığımıza
inanıyorum. Bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. Tüm halkımızı yeşil zemin üzerindeki sarı güneş
içinde kırmızı yıldızlı bayrak altında kendi demokrasisini örgütlemeye, birleşmeye ve kendi kendini
yönetmeye çağırırken, bu bayrağı şerefle taşıyacağımı ve Önderlik görevlerimi şimdiye kadar olduğu
gibi bundan sonrada başarı ile yapmaya devam edeceğimi ifade ediyor, her bahardan özgürlüğe daha
yakın olan bu baharda tüm halkımızın, bölge halklarının ve dostlarımızın Newrozunu kutluyor, selam
ve saygılarımı sunuyorum…” şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.
KCK Sözleşmesi:
Gerek terör örgütü üyeliği suçundan haklarında soruşturma yürütülen şahısların ikametlerinde
yapılan aramalarda ele geçen belgelerde gerekse örgüte müzahir yayınlarda yer aldığı üzere KCK
sözleşmesi incelendiğinde ;
KCK sözleşmesinin terör örgütü tarafından bir devlet modeli gibi tasarlanan KCK sisteminin
anayasası niteliğinde hazırlandığı anlaşılmıştır. Anayasaların giriş bölümünde bazı felsefi görüşlere ve
ilkelere yer verildiği gibi KCK sözleşmesinin ön söz ve başlangıç bölümünde, örgütün yeni ideolojik
söylemi ana hatlarıyla özetlenmektedir.
“Önsöz” bölümünde teröristbaşının savunmalarında dile getirdiği tezler (7) madde halinde
özetlenmiştir. Söz konusu maddelerde kısaca;
• "Ulus-devlet sisteminin yirminci yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin, demokrasi ve
özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna geldiği, bundan çıkışın temel yolunun ulus devlete göre
gelişen küreselleşme değil, tamamen halka dayanan ve gücünü tabandan alan Demokratik Konfederatif
sistem olduğu,

• Bu sistemin piramit tarzı bir örgütlenme modeli öngördüğü, söz, tartışma ve kararın
topluluklara ait olduğu, tabandan en üstte kadar delegelerin seçimle geleceği ve tepe de bir
koordinasyonu oluşturacağı,
• Kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkının, milliyetçi temelde devlet kurmak değil,
siyasi sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasisini kurma hareketi anlamına
geldiği,
• İran'da, Türkiye'de, Suriye'de ve hatta Irak'ta oluşacak bir Kürt yapılanmasında tüm Kürtler bir
araya gelerek kendi federasyonlarını, birleşerek de üst konfederalizmioluşturacakları,
• 'Kürdistan Demokratik Konfederalizmi 'nde asıl karar yetkisinin köy, mahalle ve şehir meclis ve
delegelerinin olduğu, dolayısıyla halkın ve tabanın kararı geçerli olduğu ifade edilmektedir.
"KCK Sözleşmesinin "Başlangıç" bölümünde ise;
• "Demokrasinin kaynağını insanlığın başlangıcındaki komünal demokratik değerlere ve tarih
boyunca devlet erkini ve temsilcilerinin yetkilerini sınırlayan mücadeleleri ve tutumlara dayandırdığı,
• İktidarı hedeflemeden gerçekleştirilecek olan oluşumların demokratik toplum konfederalizmi
kavramıyla ifade edildiği,
• Liberal demokrasiye karşı halkın tabandan örgütlenmesine dayanan ve halkı güç yapan radikal
demokrasi 'Koma Komalen Kürdistan sisteminin hem temeli hem de sonu olduğu,
• Cinsiyet özgürlükçü, demokratik ve ekolojik bir toplum, yaşamı hedefleyen 'Koma Civaken
Kürdistan sisteminin', öz itibariyle demokratik sosyalist düşüncenin pratikleşme anlamına geldiği,
• Diğer sistemlerden farklı olarak 'Koma Civaken Kürdistan sistemi 'nin ekoloji ve cinsiyet
devrimine dayalı dönüşümle radikal ve derin demokrasiyi kuracağı,
• 'Koma Civaken Kürdistan sistemi 'nin, karar gücünün komün ve yerel halk meclislerine
dayandığı bir temel üzerinden geliştiği,
• Kürt sorununu milliyetçi-devletçi temelde değil de, demokratik ulus yaratarak çözmenin bu
sistemin başaracağı önemli görevlerden birisini teşkil ettiği,
• Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı milliyetçi temelde devlet kurmak değil, siyasi sınırları
sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasilerini kurma hakkı olduğu,
• Bu sözleşme ile birlikte Kürdistan halkının özgürlüğünün de klasik ulusal kurtuluşçuluk ve
isyancılıkta aranmadığı, Kürt halkını özgürleştirme stratejisinin, esas olarak Kürt halkının demokratik
toplum örgütlenmesi ve bunu komşu halklarla demokratik birlik ilişkisi içinde yürütmesi olarak ele
alındığı, meşru savunmanın bu temel stratejinin saldırılar karşısındaki koruyucu gücü olduğu,
• 'Demokratik Toplum Konfederalizmi 'nin, etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler, kadın,
gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve bunların örgütlenmelerini kapsayan bir komünler
toplamını oluşturduğu ifade edilmektedir.

"KCK Sözleşmesinin Maddeler bölümünde ise;
• Birinci bölümünde Genel Esaslar anlatılarak 1. 2. ve 3. Maddelerinde sistemin adının KCK (Koma
Civaken Kürdistan) olduğu, KCK’nın “Demokratik- toplumcu- konfederal” bir sistem şeklinde
tanımlanarak amblem ve bayrak tarifinin yapıldığı; 5. Maddesinde sistem yurttaşlığı başlığı altında

“Kürdistan’da doğup yaşayan veya KCK sistemine bağlı olan herkes yurttaştır.” Şeklinde ifade edilerek
sistem yurttaşlığının tanımlandığı, 6. Maddesinde ise yurttaş olma ve yurttaşlıktan çıkarılma
konularının düzenlendiği, aynı maddesinin “c” fıkrasında KCK sisteminin amaçları ve ilkelerine karşı suç
işlenen kişinin Yüksek Adalet Divanı kararı ve Kongra-Gel’in onayı ile yurttaşlıktan çıkarılır şeklinde
hususların belirlendiği;
• İkinci bölümün Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler başlığıyla düzenlendiği, 7. Maddenin “b”
fıkrasında bütün insanların yasa önünde eşit olduğu, tüm KCK yurttaşlarının KCK sözleşmesinin tanıdığı
haklardan ayrımsız olarak yararlandığı; 10. Maddenin “c” fıkrasında “Meşru savunma savaş hali
durumunda yurtseverliğin bir gereği olarak yurdun, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasında aktif
katılma yükümlülüğü vardır.” ve aynı maddenin “i” fıkrasında “Her KCK yurttaşı mükellefiyeti gereği
vergilerini ödemekle yükümlüdür.” şeklinde yükümlülüklerin getirildiği;
• 3. Bölüm Genel Organlar başlığı altında; 11. Maddede KCK’nın kurucusu ve önderi Abdullah
ÖCALAN’dır şeklinde ifade edildiği; 12. Maddesinde Kongra-Gel (Kürdistan Halk Meclisi)’in Kürdistan’ın
en yüksek karar (yasama) organı olarak tanımlandığı, aynı maddenin “h” fıkrasında Kongra-Gel’in
devletler ve milletler arası kuruluşlar ve farklı topluluklar arasında yapılan antlaşmaların onaylanmasını
görüşüp karara bağladığı; 13. Maddesinde KCK’nın yürütme konseyinden bahsedilerek “a” fıkrasında
yürütme konseyinin başkanının Abdullah ÖCALAN tarafından atandığı, “b” fıkrasında KCK sistemi
içerisinde yürütme konseyinin en üst icra (yürütme) organı olarak tanımlandığı; 14. maddesinde alan
merkezlerinden bahsedilerek bunların İdeolojik, Sosyal alan merkezinin, halk savunma alan ve
ekonomik alan merkezilerinden oluştuğu; 15. MaddesindeYüksek Adalet Divanından bahsedilerek KCK
sistemi içerisindeki en yüksek yargı sistemi olduğu, 16. Maddesinde KCK sisteminin yüksek seçim
kurulundan bahsedildiği;
• Dördüncü bölümde parça örgütlenmelerinden (Türkiye, Irak, Suriye ve İran) bahsedildiği, 17.
Maddesinde Halk Meclisleri ile ilgili olarak parça örgütlenmelerindeki en yüksek karar organı olduğu,
parça büyüklüğüne nüfus yoğunluğuna göre (150-200) arası üyeden oluştuğu;
• Beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde eyalet, bölge, kent, mahalle, köy ve sokak
yapılanmalarından ve bunların komün örgütlenmesinden ve işleyişinden bahsedildiği;
• Sekizinci bölüm 28. Maddesinde Yargı sisteminden bahsedilerek halk özgürlük mahkemesi,
idari mahkemeler ve Yüksek Askeri Mahkemeler olmak üzere üç tür mahkemenin olduğu, KJB (kadın
yapılanması)sistemine giren özgün konularda yargılamayı KJB yargı organlarının yaptığı;
• Dokuzuncu bölüm 32. Maddesinde Meşru Savunma Yükümlülüğünün düzenlendiği, aynı
maddenin “b” bendinde “Herkes meşru savunma için hazırlıklı olmakla ve meşru savunma çalışmalarını
desteklemekle yükümlüdür.” denilerek KCK sistemi içerisindeki mensuplara direniş yükümlülüğü
getirildiği, 34. Maddesinde savaş ve barış kararının Kongra-Gel tarafından salt çoğunlukla verildiği, 35.
Maddesinde“Halkın her hareketliliği ve örgütlerin her faaliyetleri bir eylemdir” şeklinde ifade edilerek
yasadışı eylemlerinin dayanağının oluşturularak meşru bir zemine oturtulmasının amaçlandığı;
• On ikinci bölüm 37. Maddesinde PKK’nın KCK sisteminin ideolojik gücü, önderlik felsefe ve
ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumlu yapı olarak, 38. Maddesinde KJB’nin kadın
örgütlenmelerinin çatı yapılanması olarak, 39. Maddesinde ise Komalen Ciwanen Demokratik
Kürdistan’ın gençlik örgütlenmelerinin çatı yapılanması olarak tanımlandığı; ayrıca yine On ikinci
bölümün 40. maddesinin “f” bendinde “siyasi partiler serbest kurullardır. KCK sisteminden çıkarılmaları
ise, Halk Özgürlük Mahkemeleri kararı ile gerçekleşir”“g” bendinde ise “partilerin kuruluş ve çalışma
esasları siyasi partiler yasası ile ayrıca düzenlenir” şeklinde ifade edilerek siyasal partiler ile ilgili
hükümlerin düzenlendiği anlaşılmıştır.

KCK Yapılanmasındaki Yapısal Değişiklikler:
PKK/KCK terör örgütünün KCK sistemine geçişle birlikte örgütü bir devlet sistemi gibi
yapılandırarak örgütün yapılanmaları ile örgüt üyelerini sistematik bir yapıya ulaştırmayı hedeflediği,
dönemsel şartlara göre sisteminde bazı yapısal değişikliklere gittiği, yapılan bu değişikliklerin ise;
Kongra-Gel 7. Genel kurul toplantısında “KCK Sözleşmesine İlişkin Değişiklik Önergesi”
çerçevesinde sözleşmede bazı değişiklere gidildiği, bu değişikliklerin Yasama, Yürütme ve Yargı
alanlarında genel yapılanmayı etkilemeyecek nitelikteki değişiklikler olduğu,
Konra-Gel 9. Genel Kurul toplantısında KCK üst yapılanmasında KCK Genel Başkanlık Konseyi
adı altında 3 kadın ve 3 erkek üyeden oluşan yeni bir örgütlenme oluşturulduğu, KCK Yürütme Konseyi
ile Kongra-Gel Başkanlığı Eşbaşkanlık yönetimi şeklinde yeniden yapılandırıldığı, oluşturulan bu
yapılanma ile ilgili olarak terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul ettiği sözde KCK sözleşmesinin
BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL ORGANLAR başlığı altında 14. Maddesinin “d” bendinde; “….KCK Genel Başkanı
kadın ve erkek eşit sayıda altı yardımcıdan oluşan bir konsey biçiminde çalışır. KCK Genel Başkanlık
Konseyi Genel Başkan’ın üstlendiği görevleri yerine getirmede beraber çalıştığı yardımcılar kuruludur.
Üyeleri KCK Genel Başkanı tarafından belirlenir ve Kongra Gel Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla
iki yılda bir onaylanır. Genel Başkanın verdiği görevleri yürütür ve çalışmalarını Genel Başkana rapor
eder. KCK ORGANLARI ÜZERİNDE DENETLEYİCİ, ANA SİYASETİN YETERİNCE YARATICI OLARAK HAYATA
GEÇİRİLMESİNDEN, ONUN GÖZETİM VE DENETİMİNDEN SORUMLUDUR..” şeklinde KCK genel Başkanlık
konseyinin tanımlandığı anlaşılmıştır.
HPG 7. Konferansında HPG yapılanmasında revizyona gidildiği, HPG ana karargahı yerine Halk
Savunma Merkezi Anakarargahı olarak değişiklik yapıldığı, yeni yapılanmanın NPG (Navende Parastina
Gel) şeklinde üst silahlı yapılanma olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, HPG yapılanmasının alt
oluşumlarında varlığını ve ismini devam ettirdiği anlaşılmıştır.
KCK Örgütlenme Sistematiği Üst Yönetimi:
Yukarıda yer alan KCK sözleşmesi ve 2007 sonrası yapılan bazı yapısal revizyonlar çerçevesinde
KCK alt ve parça örgütlenmelerinin alanda faaliyet yürüten örgütlenmeleri ele alındığında, KCK
sözleşmesine bağlı şekilde örgütlendiği, bazı siyasi ve legal görünümlü oluşumlarında her ne kadar
sözleşmede isimleri yer almamış olsa da bu yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü adli bilgi ve
belgelerde tespit edilmiştir.
KCK Genel Başkanı (Reberiya Koma Ciwaken Kürdistan);
KCK sözleşmesinin Üçüncü bölüm 11. Maddesinde;
“…Reberiya Koma Civaken Kürdistan: Koma Civaken Kürdistan (Kürdistan Toplumlar TopluluğuKürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) kurucusu ve Önderi, Abdullah Ocalan'dır. Ekolojiye ve
cinsiyet özgürlüğüne dayalı demokrasinin felsefik, teorik ve stratejik kuramcısıdır. Her alanda bütün
halkı temsil eden önderlik kurumudur. Kürdistan halkının özgür ve demokratik yaşamına ilişkin temel
politikaları gözetir ve temel konulardaki en son karar merciidir. Kongra-Gel Genel Kurul kararlarının
demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü devrim çizgisine uygunluğunu gözetir. Yürütme Konseyi
Başkanını görevlendirir. Temel konulara ilişkin Yürütme Konseyi kararlarını onaylar…” şeklinde
hükümlerin yer aldığı,
Yukarıda yer alan madde de Abdullah ÖCALAN’ın KCK’nın kurucusu ve önderi ifadesinin kesin
bir şekilde yer aldığı, her alanda bütün halkı temsil eden önderlik kurumu olduğu, halkı ilgilendiren
temel konulardaki en son karar merciinin önderlik kurumu olduğu şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.

KCK Genel Başkanlık Konseyi;
PKK/KCK terör örgütü KONGRA-GEL 9. Genel kurulunda KCK Yürütme konseyinin ve diğer tüm
yapılanmaların bir üst organı olarak KCK Genel Başkanlık Konseyi adı altında yeni bir yapılanma ile
birlikte KCK Yürütme Konseyi ve KONGRA-GEL Başkanlığının EŞBAŞKANLIK sistemi ile yönetilmesi kararı
alınmıştır. Alınan bu kararlar sonrasında; KCK Genel Başkanlığına Abdullah Öcalan’ın yeniden seçildiği,
KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyeliğine, Cemil BAYIK-Cuma (K), Hülya ORAN-Bese Hozat (K), Murat
KARAYILAN-Cemal (K), Elif YILDIRIM-Elif Pazarcık (K), Mustafa KARASU-Avarej (K), Nuriye KESBİR-Sozdar
Avesta (K) isimli örgüt yöneticilerinin getirildiği görülmüştür.
KCK sistemi içerisinde yapılan değişiklikler değerlendirildiğinde;
Yapılan değişikliklerin örgütün mevcut sürece paralel olarak 2013 başından itibaren izlediği
savaşa da hazırız barışa da ikili politikasına paralel nitelikte taktiksel nitelikte bir adım olduğu, bu
kapsamda örgüt üst yönetiminin hızlı karar ve insiyatif alabilecek dinamik bir yapıya kavuşturulmasının
hedeflendiği değerlendirilmektedir.
KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyeleri;
1-

Fuat Baver Rubar (K) Ali Haydar KAYTAN (TC:

) 1952 Tunceli doğumlu.

2-

Sözdar Avesta (K) Nuriye KESBİR (TC:

) 1961 Batman doğumlu.

3-

Elif Pazarcık (K) Elif YILDIRIM (TC:

) 1964- Kahramanmaraş doğumlu.

4-

Halmat (K) Diyar Garip (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi)

5-

Rêwar Awdanan (K) (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi)

6-

Zilar Stêrk (K) (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi).

KCK Sistemateğinde Parça Örgütlenmeleri:
PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul ettiği KCK sözleşmesinin önsöz
bölümünde parça örgütlenmeleri ile ilgili olarak “…Demokratik Konfederalizm, dört parçaya bölünmüş
ve dünyanın her tarafına yayılmış olan Kürt halkının demokratik birliğinin ifadesidir. Kürt ulusunun
kendi içindeki sorunların çözümünde demokratik birlik ilkesini esas alır. Milliyetçilik temelindeki
devletleşme eğilimlerini çağını doldurmuş ulus-devlet anlayışının bir devamı olarak görür. Bu tür
eğilimleri Kürt sorununu çözmede ve Kürt toplumunu ilerletmede yeterli olmayacağı için, böylesi
güçleri demokratikleşmeye açık olmaya ve demokratik ulus birliği temelinde konfederasyona katılmaya
davet ediyorum…” şeklinde tanımlandığı,
Yine aynı sözleşmenin Üçüncü Bölüm Genel Organlar başlığı altında 14/2 maddesinde;
Siyasi alan Merkezi ile ilgili olarak “… Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine karşı ulusal
demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasından, Kürdistan parçalarındaki ve yurt dışındaki siyasi
çalışmaların örgütlendirilmesinden, halkımızın bölge halkları ve demokratik kamuoyuyla ilişki ve
ittifakının geliştirilmesinden, demokratik ekolojik toplumu kurma çalışmaları için örgütlenme ve eylem
bilincinin oluşturulmasından, demokratik örgütlenme ve hukuk sisteminin yaratılmasından
sorumludur..” şeklinde,
14/2 maddesinin “a” bendinde ise;
“…Siyasi Komite : Kürdistan parçalarındaki ve komşu ülkelerdeki siyasi örgütlenmeleri ve
faaliyetleri yürütmek ve denetlemekten sorumludur. KCK çizgisinde siyasi örgütlerin gelişmesi için

çalıştığı gibi, yakın siyasi hareketlerle de dostluk ilişkisi ve ittifakının geliştirilmesinden yanadır…”
şeklinde tanımlanmıştır.
PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak KCK çatı örgütlenme modeli şeklinde yapılanan, her bir
ülkenin farklı bir parça örgütlenmesi olarak kabul edildiği, dört ülkede (Türkiye, Irak, İran ve Suriye)
oluşturulan KCK/-Türkiye, PJAK-İran, PÇDK-Irak, PYD-Suriye isimli yapılanmalardır. Bu konu ile ilgili
olarak teröristbaşı 3 Mart 2010 tarihli avukat görüşmesinde; “KCK… illegal bir yapılanmadır. Silahlı
güçleri vardır. Dört parçada örgütlemesini yürütür, kendisini dört parçada örgütler (Türkiye, Suriye,
Irak, İran)” şeklinde beyanlarda bulunarak Parça Örgütlenmesini tanımlamıştır. Yine KCK sözleşmesinin
17 ve 18. Maddelerinde Parça Örgütlenmesi ile ilgili olarak “Halk Meclisi” ve Demokratik Ekolojik
Toplum Koordinasyonu” yapıları belirtilmiştir.
Parça Örgütlenmesinde Halk Meclisi yapısı sözde Meclis/Yasama organı olarak, Demokratik
Ekolojik Toplum Paradigması ise sözde Yürütme şeklinde tanımlanmıştır. Parça örgütlenmelerinin kendi
bulundukları alanlardaki stratejileri ile ilgili olarak KCK sözleşmesinin 46. Maddesinde “Kürdistan
Demokratik Konfederal Birliğine İlişkin” başlığı altında; parça örgütlenmelerinin demokratik
konfederalizm esasına göre hareket edeceği ve kendi öz iradesi/yönetimini oluşturmayı amaçladığı
anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak, şüpheli Bekir KAYA’dan elde edilen belgede
“meclisler-Demokratik Konfederal Sistemde Meclisler” isimli doküman
incelendiğinde “Parça
Örgütlenmesi” ile ilgili olarak “KCK sistemi tüm bu Kürtleri çatısı altında toplar. Her dört parça ve
Kürtlerin yaşadığı diğer yerlerde KCK sistemi kendisini örgütler… Parça örgütlenmesi de yasama
yürütme ve yargı üçlüsüne dayanır… Parça örgütlenmesinin en yüksek karar organı Halk Meclisidir. 100
ila 250 kişiden oluşur ve iç örgütlenmesinde ve çalışma düzeninde Kongra- gel düzenini esas alır.
Kararları Kongra – gel kararlarıyla çelişmez. Kendi içinden yürütme ve yargı kurumunu oluşturur…
Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu bu parça örgütlenmesinin yürütmesi görevini yerine
getirir.” şeklinde ifadelerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede Parça Örgütlenmelerinin KCK
örgütlenme sistematiği ile aynı şekilde örgütlendikleri anlaşılmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün yukarıda isimleri belirtilen dört ülkedeki parça örgütlenmeleri (ve
Yurtdışı yapılanması), KCK örgütlenme hiyerarşisi içerisinde KCK sözleşmesine bağlı olarak aşağıda
belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.
KCK/TÜRKİYE (Demokratik Toplum Konfederalizmi)
PKK/KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi üzerinden tesis etmeyi amaçladığı 4 parçalı Bağımsız
Kürdistan hedefi doğrultusunda parça örgütlenmeleri olarak tarif ettiği yapıyı Türkiye’de KCK/Türkiye
olarak adlandırdığı, terör örgütünün ülkemize yönelik amaç/hedef ve stratejisini bu yapılanma
üzerinden yürüttüğü, KCK Türkiye yapılanması ile ilgili olarak sözde sözleşme hazırlandığı, hazırlanan
sözleşmenin Demokratik Toplum Konfereralizmi (DTK) sözleşmesi olarak adlandırıldığı,
KCK/Türkiye yapılanmasının KCK sistemine benzer ve KCK sisteminin altında bir yapılanma
olduğu, bu durumun Demokratik Toplum Konfereralizmi sözleşmesinin Birinci Bölüm 1. Maddesinde
“Türkiye ve Kuzey Demokratik Toplum Konfereralizmi, Kendisini KCK’nin parça örgütlenmesi olarak
tanımlar.” şeklinde ifade edildiği,
Demokratik Toplum Konfereralizmi sözleşmesinin KCK sözleşmesi esas alınarak hazırlandığı, bu
hususun sözleşmenin Birinci Bölüm2. Maddesinde “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Toplum
Konfederalizmi, KCK sözleşmesini esas alır ve kendini buna göre düzenler.” şeklinde ve 4.
Maddesinde“Siyasal, toplumsal, örgütsel ve bireysel katılımlarda sözleşmemizin yetersiz ve eksik

kaldığı hususlarda KCK sözleşmesinin temel esasları geçerlidir” şeklinde ifade edilerek söz konusu
sözleşmenin KCK sözleşmesine uygun olarak hazırlandığı ve KCK sözleşmesinin bağlayıcılığının
belirtildiği,
Yine aynı sözleşmenin3.Maddesinde ise KCK sözleşmesinde yer alan Önsöz, Birinci Bölüm ve
Genel Esaslar başlığı altındaki 1. 2. 3. 4. 5. Ve 6. Maddeleri, İkinci Bölüm Temel Haklar, Özgürlükler ve
Görevler başlığı altındaki 7. 8. 9. Ve 10. Maddeleri ile Üçüncü Bölüm Genel Organlar başlığı altındaki
11.12.13.14.15. ve 16. Maddeleri ile ilgili olarak “bu bölüm maddelerinin tümünü kendi sözleşmesi
olarak kabul eder ve sözleşmesinin diğer bölümlerini bunlara göre düzenler” şeklinde ifadelerin yer
aldığı,
Demokratik Toplum Konfereralizmi sözleşmesiyle Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinden
oluşan yapılanma oluşturduğu, Yasama görevini Halk Meclisinin, Yürütme görevini Toplum
Koordinasyonun, Yargı görevinin ise idari adalet divanı olarak adlandırdığı yapılanmaların yerine
getirdiği anlaşılmıştır.
KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası)
PKK/KCK terör örgütü tarafından 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan sözde öz yönetim
kalkışmasının güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonrasında başarısız
kalmasında kadın ve gençlik başta olmak üzere basın, kültür, sağlık, eğitim, maliye vb. toplumsal alanın
yeterince organize edilememesi, sürecin benimsetilmemesi ve bu durumunun da zayıf öncülükten
kaynaklandığı belirtilmiştir.
Önümüzdeki dönemde sözde öz yönetim girişim sürecinin daha organizeli ve daha etkin
araçlarla/yöntemlerle yeniden gündeme getirilmesi için özellikle örgütlenme boyutunda yaşanan
sorunlar bir dizi toplantı ile tartışılmış ve örgütlenmeye yönelik yeni kararlar alınmıştır.
Söz konusu toplantılarda Bakur (Türkiye) parça örgütlenmesi olarak tarif edilen KCK/Türkiye
(Demokratik Toplum Konfederalizmi)’in 2005 yılında kurulan KCK sisteminin inşa
edilmemesi/edilememesi nedenlerinin tartışıldığı anlaşılmıştır.
KCK sisteminin parça örgütlenmesi olarak oluşturulan KCK/Türkiye biriminin sözde öz yönetim
kalkışması esnasında yetersiz kaldığı, alt örgütlenmelerini organizesinde başarılı olamadığı ifade
edilmiştir.
KCK sisteminin inşası temelinde ortak bir örgütlenme ve eylem anlayışının oluşturulmamasının
temelinde yönetim kadrolarına PKK, PAJK çizgisinin hakim kılınamamasının yattığı belirtilerek, bu
nedenle PKK’nın toplumsal alanı da kapsayan bir yeniden yukarıdan aşağıya doğru komiteleştirilmesi
gerektiği ifade edilmiştir.
Ayrıca sözde öz yönetim kalkışması sırasında ve sonrasında örgütün Türkiye'deki kırsal ve şehir
kadrolarına yönelik son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda, KCK/TY
(Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Yürütmesi) yapılanmasının büyük çoğunluğunun deşifre
olması, yöneticilerinin tutuklanması, örgüt mensuplarının yakalanma, adli/idari ceza alma
korkularından dolayı örgütsel faaliyetlerini askıya almaları üzerine terör örgütü tarafından tıkanan
sıkışıklığın aşılması amaçlı yapısal değişikliğe gidilerek örgütün Türkiye’deki faaliyetlerinin KCK/TM
(Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) adı altında yürütülmesi kararlaştırılmıştır .
KCK Türkiye Masasının faaliyetlerinin Demokratik Toplum Alanı (Kent Meclisi, Eğitim, Yerel
yönetim, İnşa, Serhildan vb.) ve Demokratik Kurumlar Alanı (GÖÇ-DER, TUHAD-FED vb. ) olarak ikiye

ayrıldığı, kurumlar ile merkezin, toplum alanı ile yurt içi eyaletlerin ilgilenmesi istenmiştir. Toplumsal
Alan, eyaletlerin uhdesine verilmiştir.
KCK/TM koordinasyonun 11 kişiden oluşturulacağı (3’ünün kadın yapılanması TJA, 2’sinin
KCK/TM kurumlar koordinasyonu, 6’sının ise KCK/TM Toplumsal Alan Koordinasyonu içerisinden),
Sözde

Türkiye Sahası çalışmalarının Marmara Koordinasyonu tarafından organize edileceği,

Her birimin kendi içerisinde komite örgütlenmesine gideceği, toplumsal alanın ve kurumların
sadece kendi konularıyla ilgilenecekleri,
Toplumsal Alan Yürütmesi içerisinde görevlendirilecek bazı isimlerin deşifre olmamaları için
çalışmaları geri planda yürütecekleri, yürütme içerisinde yer alacak şahısların ve görev yerlerinin
sözcülükten gelecek rapor doğrultusunda belirleneceği,
KCK örgütlenmesinin tüm farklılıkların birleştiği (din, dil, ırk, cinsiyet vb. farklılıkları bir bütün
olarak gören) ve bireyin kendisini özgürce ifade edebildiği topluluklar birleşmesi olarak tanımlandığı ve
mevcut kadroların tamamında değişikliğe gidileceği,
Bu kapsamda yapılanmanın, iktidarda yer alma arzusu olmadan tam olarak kendisini sözde
‘Yurtsever’ olarak tanımlayan PKK kadrolarından temin edileceği, geliştirilecek yapıda PKK’nın bir örgüt
olduğu, KCK'nın ise sistem olduğu bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı anlaşılmıştır.
Sonuç Olarak;
PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılı Ağustos ayında başlattığı öz yönetim kalkışması, ÖCALAN’ın
en önemli projem dediği KCK’nın, toplumun sahip çıktığı/benimsediği bir sistem haline
gelmediğini/gelemeyeceğini açığa çıkartmıştır.
Bölücü örgüt sorumlularının yeniden Stalinist örgütlenme tarzını esas alan PKK’yı sahaya
sürmesi, müzahir kesimi emir-komuta zinciri içine çekme mecburiyetinde kalması, KCK sisteminin yerel
birliklerin kendi mecralarında hareket ederken aynı zamanda sistemin birer halkaları haline gelmesinin
başarılamadığının da göstergesi olmaktadır.
Diğer yandan yapılan düzenlemelerden kurumsal oluşumların Bakur/Kuzey Merkezi/Türkiye
Çalışma Masasına bağlı olduğu, bunun dışındaki HPG, YPS, inşa ve serhildan komitesi, mali, eğitim,
katılım, birimleri gibi tüm silahlı/örgütsel oluşumların da doğrudan PKK komite, birim, temsilcilik ve
hücreleri ile ilişkili olduğu değerlendirilmektedir.
İdeolojik Alan Merkezi Basın Komitesi:
KCK/PKK terör örgütü, diğer tüm terör örgütleri gibi yaptığı kanlı saldırıları, kitlesel şiddet
eylemlerini kamuoyuna duyurmak, bu yolla sempatizan ve taraftar kitlesinin motivasyonunu sağlamak,
karşı tarafta da yılgınlığa neden olmak gayesini gütmektedir. Terör örgütü, faaliyetlerini kamuoyuna
duyurmak ve yeknesaklığı sağlamak için bir basın-yayın ağına ihtiyaç duymuş ve bu nedenle Basın
Komitesi kurulmuştur. KCK/PKK terör örgütü Basın Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren basın-yayın
organları doğal olarak, KCK/PKK terör örgütünün ülke içindeki sözcüsü haline gelmiştir.
KCK Sözleşmesinin 14. Maddesinin 1. Fırkasında bulunan İdeolojik Alan Merkezinin (c)
bendinde Basın Komitesi adı altında “Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın
örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ekseninde
toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin oturtulması
için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir denetleme mekanizması olarak işlev yürütür.

Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek
amacıyla her türlü bilimsel bilginin genelleşmesini hedefler.”şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bu
bağlamda;
PKK/KCK terör örgütü adına Basın-Yayın ve Kültür Sanat alanında faaliyet yürüten ve müzahir
kitleye yönelik örgüt propagandası yaparak illegal eylem/etkinliklere kanalize etmek amacıyla hayata
geçirilen paravan yapılanmaların işlevleri ve örgütsel görevleri ile bahse konu yapılanmaları içerisinde
faaliyet yürütüldü değerlendirilmiştir.
MEYA-DER (mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği)
PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen MEYA-DER
isimli yapılanma hakkında yapılan araştırmalar neticesinde;
PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde anayasa olarak kabul edilen KCK Sözleşmesine göre
MEYADER yapılanması;
KCK sözleşmesinin Üçüncü Bölüm,
Genel Organlar,
• Madde 14’te,
• Alan Merkezleri,
• Sosyal Alan Merkezi başlığı altında (e) fıkrasında;
“Şehitlerin araştırılması, şehitliklerin geliştirilmesi ve şehit ailelerinin örgütlendirilmesi için
çalışır. Gazilerin örgütlenmesi, eğitimi, yaşama ve mücadeleye etkin katılımları için gereken çalışmaları
yürütür.” şeklinde açıklanan “Şehit Aileleri ile Dayanışma ve Gaziler Komitesi” altında oluşturulan
modelin esas alınarak oluşturulduğu değerlendirilmiştir.
Sonuç Olarak;
MEYADER isimli yapılanmanın terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden aldığı talimatlar
doğrultusunda, terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü esnada güvenlik güçleri
ile girmiş oldukları çatışmalar neticesinde hayatlarını kaybeden örgüt mensuplarının cenazelerinin
sahiplenmesi amacıyla, örgüte müzahir kitleler oluşturarak ilimiz sınırlarında karşılanması ve ilimizde
örgütün gövde gösterisine dönüştürülen defin işlemlerini, defin işlemleri sonrasında ölen örgüt
mensuplarının “değer ailesi” olarak yüceltilen yakınları ile ilişki ve irtibatlarını devam ettirerek mevlit
organizasyonları ve anma törenleri düzenleyen ve bu organizasyonları kurulu bir sistem üzerinden
gerçekleştiren bir kurum olduğu, yaşanan son süreçte güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında
herhangi bir silahlı çatışma yaşanmaması ve örgütün gövde gösterisine dönüştürülen cenazelerin
gelmemesi üzerine örgütün şehir yapılanmasındaki alt tabanının sürekli canlı ve diri tutulması adına
geçmiş tarihlerde ölen örgüt mensuplarının mezarları başında anma törenleri de tertipleyen örgüt
yapılanması olduğu değerlendirilmektedir.
Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği:
PKK terör örgütü adına örgütsel faaliyetlerini sürdürürken yakalanan örgüt mensuplarının
mahkeme süreci, savcılık süreci ve cezaevi sürecindeki bütün ihtiyaçları bu federasyon tarafından
görülür, tutuklanan veya yargılanan terör örgütü mensuplarına avukat temin ederler, mahkeme
süreçlerinde ve cezaevlerine gidiş gelişlerinde ailelere araç tahsis ettikleri bilinmektedir.

Söz konusu derneğin tertiplediği ve terör örgütünün propagandasına dönüşen yasadışı
eylemlerin bazıları şöyledir;
1.
Terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerinde, KCK Yürütme Konseyi Başkanı
Murat KARAYILAN: “Kürt Halkı Cezaevi Direnişini Sahiplenmeli;Cezaevinde direnişi başlatmış bulunan
tüm arkadaşları selamlıyor, kendilerine başarılar diliyorum. Tüm halkımız cezaevinde gelişen ve her
sahada yükselen bu direnişe daha güçlü sahip çıkmalı ve katılım göstermelidir” şeklindeki açıklamasıyla
, Abdullah ÖCALAN’ın serbest bırakılması, ana dilde eğitim ve anadilde savunma hakkı talepleriyle
cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin başlatmış oldukları açlık grevine destek verilmesi amacıyla
yapılacak eylemlere katılım çağrısı yapmıştır. Bu çağrılar doğrultusunda 23.10.2012 tarihinde Tutuklu
Hükümlü Aileleri Demokratik Hukuk ve Dayanışma Derneği (DİYAR TUHAD–DER) organizesinde E tipi
cezaevi önünde yapılan kanunsuz basın açıklaması ve oturma eylemine organize ettiği,
2.
Www.Rojaciwan.Com isimli internet sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, PKK
terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’a özgürlük, sözde uygulanan tecridin kaldırılması, anadilde
eğitim ve savunma hakkı için cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 12 eylül 2012 tarihinde başlattığı
açlık grevine destek vermek amacıyla, 01.11.2012 tarihinde Tutuklu Hükümlü Aileleri Demokratik
Hukuk ve Dayanışma Derneği (DİYAR TUHAD–DER) organizesinde 13.20 – 13.50 saatleri arasında
Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapan “Direne direne kazanacağız,
Baskılar bizi yıldıramaz, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Biji berxwedana zindanan (yaşasın
zindanların direnişi), Biji sorok Apo (yaşasın başkan Apo) şeklinde slogan atılan eylemi organize ettiği,
3.
KCK-PKK
terör örgütü güdümünde yayın yapan www.firatnews.com ile
www.rojaciwan.com isimli internet sitelerinden yapılan çağrılar doğrultusunda, PKK terör örgütü
elebaşısı Abdullah ÖCALAN’a özgürlük, sözde uygulanan tecridin kaldırılması, anadilde eğitim ve
savunma hakkı için cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin başlattığı açlık grevine destek vermek
amacıyla, 02.11.2012 tarihinde Tutuklu Hükümlü Aileleri Demokratik Hukuk ve Dayanışma Derneği
(DİYAR TUHAD–DER) organizesinde Diyarbakır E tipi Cezaevi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi
yapan “Direne direne kazanacağız, Baskılar bizi yıldıramaz, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Biji
berxwedana zindanan (yaşasın zindanların direnişi), Biji sorok Apo (yaşasın başkan Apo)” şeklinde
slogan atılan yasadışı eylemi organize ettiği yapılan çalışmalardan bilinmektedir.
Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda;
Söz konusu derneğin PKK/KCK terör örgütü güdümünde kurulduğu ve dernek üzerinden
örgütsel mahiyetli eylem ve faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilmektedir.

SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI
PKK/KCK terör örgütü adına yurt içerisinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların
koordinesini sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi
organize etmek için kurulan KCK/TM(Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) yapılanması
tarafından yürütülen faaliyetlerin ilimizden koordine edildiği, Diyarbakır ilinin KCK/TM faaliyetlerinin sözde- merkezi olduğu ve bahse konu yapılanma içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde
edilen şahıslar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) tarafından
yürütülen 2018/5079 sayılı soruşturma kapsamında yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına

alınmıştır. Şüphelinin KCK/TM KURUMLAR KOORDİNASYONUNA BAĞLI BASIN YAYIN KOMİTESİ
içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiş olup hakkında elde edilen deliller şunlardır;
Telefon Tapeleri:
Şüphelinin kullandığı anlaşılan
numaralı gsm hattının yapılan adli teknik
takibinde suç unsuru olduğu anlaşılan bir dizi görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.
1-) 28/02/2018 tarihinde kullanmış olduğu numarası ile kullanıcısı tespit edilemeyen bir kişi ile
yaptığı ve 3320187542 , 3320187544, 3320187771, 3320245818, 3320245802, 3320245885
numaraları ile kaydedilen smslerin;
"90
: Mültecilerin kentlerdeki yaşamını resmeden fotoğraflara ihtiyacımız
var. Senin o güzel fotoğraflarından birkaç tane seçip gönderebilirsen
Abdurrahman GÖK: Merhaba hocam... umarım iyisiniz... fotoğraf arşivim yanımda değil malesef.
biliyorsunuz bu ev baskınlarında her şeye el koydukları için mecburen muhafaza etmek zorunda
kaldım... ama sınır boylarında yaşayanlara dair kimi fotoğraflar var. Onlarin büyük boyutlarını gün
içerisinde size gönderirim. " şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme: KCK sözleşmesinin 14/1 maddesinin “c” fıkrasında Basın Komitesi ilgili
“Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın örgütlenmesinin sağlanmasını ve
geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür.
Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı
gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda
eleştiri, gözlem gücü ve temel bir denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı
iktidarlaşmayı aşmak ve demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü
bilimsel bilginin genelleşmesini hedefler.” Şeklinde ifadelerin yer aldığı, PKK/KCK terör örgütünün
basın-yayın örgütlenmesinin üst yapılanmasının YRD (Yekitiya Ragıhandina Demokratik-Demokratik
Aydınlanma Birliği) olduğu, PKK/KCK terör örgütünün basın yayın faaliyetlerini örgüt propagandası
üzerine inşa ettiği, örgütün gerek siyasi alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği
propagandayı öncelikli olarak müzahir basın yayın organlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, doğrudan
örgüt propagandası yapan televizyon ve radyolar olmak üzere, dergi, gazete, internet siteleri, haber
ajansları ile örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün öncelikli propaganda araçları olarak
kullandığı, basın-yayın organlarının terör örgütünce örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, propaganda,
müzahir kitleyi örgütleme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma
çalışmaları gibi amaçlarla kullandığı bilinmektedir.
Yukarıda belirtilen smsler bu bilgiler doğrultusunda ele alındığında, şüphelinin PKK/KCK terör
örgütü içerisinde Basın Yayın Komitesi isimli yapılanma içerisinde yer aldığı değerlendirilmiştir.
2-) 15/03/2018 tarihinde F.
isimli şahıs ile yaptığı ve 3334609559 tape numarası ile
kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının;
"F.
AÇILIMI?

: YA ABDURRAHMAN SANA BİR ŞEY SORACAĞIM, BU TEVDEM NEDİR

ABDURRAHMAN GÖK

: TEVDEMİN?

F.

: DEMOKRATİK TOPLUM HAREKETİ MİDİR?

ABDURRAHMAN GÖK

: AYNEN ÖYLEDİR. TÜRKÇE AÇILIMI ODUR.

F.

: HEEE

ABDURRAHMAN GÖK
F.
KİMDİR?

: DİĞERİ DE TEVGERA DEMOKRATİK.
: HE YOO, BU TEVDEMDİR. BU ŞEY VAR, BUNLARIN ŞİMDİ EŞ BAŞKANI

ABDURRAHMAN GÖK

: TEVDEMİN Mİ?

F.

: HEE.

ABDURRAHMAN GÖK

: EE DUR İSMİNİ UNUTTUM YAHU, TEVDEMİN EŞ BAŞKANI?

F.

: BU ŞEY ESKİ EŞ BAŞKANMIDIR, Ö. E. ?

ABDURRAHMAN GÖK
: Ö. E. , TEVDEMİN. BİLMİYORUM. BU ÖLDÜRÜLENİ DİYORSUN DEĞİL
Mİ? EVİNDE ÖLÜ BULUNANI DİYORSUN?
F.

: HE HE HEEE DOĞRU MUDUR O?

ABDURRAHMAN GÖK

: VALLA ŞEY GEÇMİŞ ANHA GEÇMİŞ.

F.

: ALLAH ALLAH.

ABDURRAHMAN GÖK

: EEH ANHADA VAR HABER.

F.

: E TAMAM BUNUN ŞEYİ NE, GÖREVİ NE, ŞU ANDA?

ABDURRAHMAN GÖK

: ŞİMDİKİ GÖREVİ RAKKA SİVİL MECLİS ÜYESİDİR. EE

F.

: DEMİ

ABDURRAHMAN GÖK
: EVET AYNI ZAMANDA YANILMIYORSAM MSD'NİN BU EE
DEMOKRATİK SURİYE MECLİSİ MİYDİ NEYDİ? DIŞ İLİŞKİLERİNDE OLABİLİR. SEN ANHA'YA BAK, HAVAR
HABER AJANSININ TÜRKÇE SERVİSİNE,.
F.

: HEE ORDA VAR DİYORSUN?

ABDURRAHMAN GÖK

: ORDA ONUN TİTRİ VAR, HE ŞİMDİKİ ....

F.

: EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HE TEL ABYAD'TA?

ABDURRAHMAN GÖK
:
EVİNDE HE EVİNDE
YAZMAMIŞLAR, TEL ABYAD MI DEĞİLMİ ONU YAZMAMIŞLAR.
F.
ABYAD'TIR HER HALDE?

ÖLÜ

BULUNMUŞ,

YERİ

: Bİ BİR YERDE GÖRDÜM GRE SPİ(BEYAZ TEPE) YAZMIŞ, TEL

ABDURRAHMAN GÖK

: HE GRE SPİ TEL ABYAD'TIR.

FERİT

: HEE EVİNDE BULUNMUŞ ÖLÜ DİYE DE.

ABDURRAHMAN GÖK

AMA

: HE HE EVET ÖYLE DİYOR." şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Yukarıda belirtilen konuşma içerisinde geçen konularla ilgili olarak yapılan
araştırmalarda; TEV-DEM (-Batı Kürdistan Demokratik Toplum Hareketi) Suriye parça örgütlenmesi
bünyesinde sözde Demokratik özerkliğin inşasında halk tabanlı meclislerin oluşturulması ve özerkliğin
toplumsal tabanının güçlü kılınması amacıyla TEVGERA CIVAKA DEMOKRATIK A ROJAVAYE KURDISTANBATI KÜRDİSTAN DEMOKRATİK TOPLUM HAREKETİ/TEV-DEM adı altında bir yapılanmanın
oluşturulduğu görülmüştür. Terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan www.firatnews.com/ adlı internet

sitesinden yayınlanan 21.07.2012 tarihli ve “Kürtlerde Suriye halklarına birlik çağrısı: Sizi koruruz”
başlıklı haberinde TEV-DEM ile ilgili olarak“…Bölgenin en büyük partisi PYD’yi de içinde barındıran çatı
örgütü TEV-DEM, 19 ve 20 Temmuz günleri Kobani ve Afrin’in yönetimlerinin halkın eline geçmesi
ardından yazılı bir açıklama yaptı…” şeklinde bilgiler bulunmaktadır. PKK/KCK terör örgütünün sözde
anayasası olarak kabul ettiği KCK sözleşmesinin önsöz bölümünde parça örgütlenmeleri ile ilgili olarak
“…Demokratik Konfederalizm, dört parçaya bölünmüş ve dünyanın her tarafına yayılmış olan Kürt
halkının demokratik birliğinin ifadesidir. Kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde
demokratik birlik ilkesini esas alır. Milliyetçilik temelindeki devletleşme eğilimlerini çağını doldurmuş
ulus-devlet anlayışının bir devamı olarak görür. Bu tür eğilimleri Kürt sorununu çözmede ve Kürt
toplumunu ilerletmede yeterli olmayacağı için, böylesi güçleri demokratikleşmeye açık olmaya ve
demokratik ulus birliği temelinde konfederasyona katılmaya davet ediyorum…” şeklinde tanımlandığı
görülmüştür.
Yukarıda belirtilen görüşme içerisinde şüphelinin terör örgütünün hedefleri doğrultusunda
hareket eden yurt dışı yapılanmalar ile ilişki ve irtibat halinde olduğu anlaşılmıştır.
3-) 17/03/2018 tarihinde bilinmeyen erkek şahıs ile yaptığı ve 3336645823 tape numarası ile
kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının;
"BİLİNMİYEN ERKEK

: YOK VALLA, BEN ÇALIŞMIYORUM.

ABDURRAHMAN GÖK

: HEE NEYSE.

BİLİNMİYEN ERKEK

: SEDAT BANA İZİN VERMİŞ.

ABDURRAHMAN GÖK

: TAMAM SEDATIN EVİ VAR OLSUN, ....... BU HASTAHANE VAR

BİLİNMİYEN ERKEK

: EVET

YA

ABDURRAHMAN GÖK
BİLMEM NE FALAN
BİLİNMİYEN ERKEK

: ŞİMDİ HASTAHANE, ONLAR ORDA DEDİLER MATBAADIR
: EVET YUKARDAN GÖSTERİLMİŞ, GÖRÜNTÜSÜNÜ HE.

ABDURRAHMAN GÖK
: EVET, ŞİMDİ GOOGLE EARTH'TE YAZDIK, BİZ GÖRÜNTÜSÜNÜ
DE ÇEKTİK, BİZ ARAPÇA YAZDIK HASTAHANENİN ADINI
BİLİNMİYEN ERKEK

: EVET.

ABDURRAHMAN GÖK
: GÖRÜNTÜ BELLİ, GÖRÜNTÜ BİR YIL EVVELİNDİR FİLAN GOOLE
EARTH'TEKİ. AMA GİDİYOR AYNI O ARKADAŞLARIMIZIN SÖYLEDİĞİ BİNA, SİLAHÇILARIMIZIN SÖYLEDİĞİ
TAM O KONUMU İŞARETLİYOR.O KENARINDAKİ BİNADA, YENİ OLANDA ONA BİR ŞEY OLMUYOR.
ÜSTÜNDE BİR ŞEY YOK. .... GÜZEL GÖRÜNTÜLÜ DEDİM GÖNDERECEĞİM, DEDİM BELKİ ORDASIN,
ÇABUK GİRERDİNİZ. NEYSE TAMAM...
BİLİNMİYEN ERKEK
BİLİNMİYEN ERKEK
GEÇMİŞ YA.

: ....
: ONLARA SÖYLE HANİ O KİM AYNI DİYOR HERHALDE ANF'DE

ABDURRAHMAN GÖK

: ANF GEÇMİŞ, AMA GOOGLE EARTH'TEN DEĞİL. ONLAR.

BİLİNMİYEN ERKEK

: DOGRULUYOR

ABDURRAHMAN GÖK

: ONLAR DİYOR KENTTEKİ GAZETECİLER BİLMEM NE FİLAN.

BİLİNMİYEN ERKEK

: HEE

ABDURRAHMAN GÖK

: BİZİMKİ RESMİ AÇIKLAMADIR.

BİLİNMİYEN ERKEK

: HE E TAMAM YOK YOK.

ABDURRAHMAN GÖK
BİZİM İÇİN.

: YANİ DÜNYA GOOGLE EARTH RESMİ AÇIKLAMA YAPIYOR

BİLİNMİYEN ERKEK

: HE E TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK

: TAMAMDIR.

BİLİNMİYEN ERKEK

: İYİDİR İYİDİR

ABDURRAHMAN GÖK

: PROBLEM YOKTUR, SEN ÖYLESİNE Mİ GİTMİŞSİN?

BİLİNMİYEN ERKEK
: HE YOK VALLA, BEN ŞEYDİ FIRSAT BULAMIYORDUM, DEDİM
BEN ŞİMDİ GİDEYİM, :... ÇOKTAN GELMEMİŞTİM
ABDURRAHMAN GÖK
BİLİNMİYEN ERKEK
DÖNNECEĞİM." şeklinde olduğu,

: HEE
: EVET VALLA DEDİM HEMEN BU GÜN DE BURDAYIM,

4-) 17/03/2018 tarihinde bilinmeyen erkek şahıs ile yaptığı ve 3336651639 tape numarası ile
kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının;
"ABDURRAHMAN GÖK

: YOĞUNSUNUZ SANKİ SESİNİZ ÇOK YORGUN GELİYOR.

BİLİNMİYEN ERKEK

: YOO O KADAR YORGUN DEĞİLİZ YA.

ABDURRAHMAN GÖK
: HII E İYİ O ZAMAN. MÜDÜR ŞİMDİ BU AÇIKLAMA BUNLAR EE
DEDİ YA O HASTAHANE DEĞİL, MATBAADIR.
BİLİNMİYEN ERKEK
ABDURRAHMAN GÖK
TAMAM MI.
BİLİNMİYEN ERKEK

: HE HEE.
: ŞİMDİ BİZ GÜZEL BİR HABER HAZIRLADIK GOOGLE EARTH'TEN
: EVET

ABDURRAHMAN GÖK
: GÖRÜNTÜSÜNÜ DE ÇEKTİK YANİ BÖYLE SABİT KAMERI AYI
KURDUK, BURDA ARAPÇA BEN YAZDIM MÜSTEŞFİ AFRİN DİYE
BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK
: VE GİTTİ GİTTTİ GİTTİİİ TAMDA BİZİM ARKADAŞLARIN
SÖYLEDİĞİ VURULAN BİNAYI GÖSTERDİ. AMA TABİ VURULMA .. YANİ GÖRÜNTÜ ESKİNİN GÖRÜNTÜSÜ
TABİ GOOGLE EARTH BİLİYORSUN YENİ VERMİYOR.
BİLİNMİYEN ERKEK
ABDURRAHMAN GÖK
BİR ŞEY YOK EE
BİLİNMİYEN ERKEK

: HE HE
: U YANDAKİ BİNADA GÖRÜNÜYOR İSİMSİZ, KONUMSUZ HİÇ
: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK
GÖNDERDİM SANA

: GÖRÜNTÜYÜ DE ŞİMDİ ... BİTİYOR ATIYORUZ. HABERİDE BEN

BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK

: GÜZEL GÖREBİLİRİZ.

BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK
DEFA TWİTTER'DAN VEREBİLİRLER

: GÖRÜNTÜYÜ DE GÖNDERDİĞİMİZ GİBİ ARKADAŞLAR BİR KAÇ

BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK

: YANİ RESMEN TSK'Yİ YALANLIYOR HA.

BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM TAMAM." şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Yukarıda belirtilen görüşmelerden şüphelinin; Türkiye Cumhuriyetinin Afrin
bölgesinde terör örgütü mensuplarına karşı yaptığı Zeytin Dalı Harekatı isimli operasyon ile ilgili
görüşmeler yaptığı, çeşitli haber içeriklerinden bahsettiği, ve Suriye ülkesinde bulunan terör örgütü
mensubu şahıslar hakkında "SİLAHÇILARIMIZ" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
Bu görüşme içeriklerinden şüphelinin PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından sözde
anayasa olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinde de yeri ve tanımı olan Basın Komitesi içerisinde faaliyet
yürüttüğü anlaşılmıştır.
4-) 17/03/2018 tarihinde bilinmeyen erkek şahıs ile yaptığı ve 3336860731 tape numarası ile
kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının;
"ABDURRAHMAN GÖK

: İYİDİR, SEN NE YAPIYORSUN MÜDÜR İYİSİN

BİLİNMİYEN ERKEK

: İYİDİR, NE OLSUN

ABDURRAHMAN GÖK

: SEN NÖBETÇİSİN?

BİLİNMİYEN ERKEK

: YOO, CUMALİ.

ABDURRAHMAN GÖK

: HEE

BİLİNMİYEN ERKEK

: HI HI

ABDURRAHMAN GÖK

: YAHU HE DİYECEKTİM

BİLİNMİYEN ERKEK

: ..

ABDURRAHMAN GÖK
TİVİT ATMIŞTIN YA, ERDOĞAN İÇİN?

: ASLINDA SENİN ÇIKMAN DAHA İYİ OLDU, SEN E SEN O BİR

BİLİNMİYEN ERKEK

: HE

ABDURRAHMAN GÖK

: ERDOĞAN İÇİN BİR TİVİT ATMIŞTIN YA

BİLİNMİYEN ERKEK

: EVET.

ABDURRAHMAN GÖK

: O TEK Mİ KALMIŞ ORDA?

BİLİNMİYEN ERKEK

: EVET O TEK KALMIŞ.

ABDURRAHMAN GÖK

: DİĞERLERİ ÇIKMIŞ?

BİLİNMİYEN ERKEK

: EVET, ÖYLE DEDİLER.

ABDURRAHMAN GÖK

: HII TAMAM ANLADIM.

BİLİNMİYEN ERKEK

: TAMAM

ABDURRAHMAN GÖK

: MERAK ETTİM, O YÜZDEN DEDİM SORAYIM.

BİLİNMİYEN ERKEK

: YOK YOK ONLAR SÖYLEDİ

ABDURRAHMAN GÖK

: ÇÜNKÜ BELKİ BEN ..... YAPARIM, HELE BİR BAKALIM.

BİLİNMİYEN ERKEK

: YANİ ...

ABDURRAHMAN GÖK

: NE?

BİLİNMİYEN ERKEK

: ARKADAŞLAR DÜN ÖYLE SÖYLEDİ.

ABDURRAHMAN GÖK

: EVET EVET, TAMAM ANLADIM.

BİLİNMİYEN ERKEK

: E TAMAM" şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Yukarıda belirtilen görüşmeyi 905388542865 numaralı gsm hattını kullanan
kişi ile gerçekleştirdiği, bu hattın MEZOPOTAMYA AJANSI BASIN YAYIN TANITIM VE TİC.LTD.ŞTİ adına
kayıtlı olduğu görülmüş olup şüphelinin PKK/KCK terör örgütünü destekleyici şekilde yayın yapılması
yönünde haber ajanslarını sevk ve idare ettiği ve KCK sözleşmesinde yer alan Basın Komitesi adına
faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilmiştir.
5-) 22/05/2018 tarihinde H. O. isimli şahıs ile yaptığı ve 3403257620 tape numarası ile kaydedilen
görüşmenin ilgili kısmının;
"ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: MERHABA GÖZ ÜSTÜNE

ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: ALO MERHABA HASAN ARKADAŞ

: SEN İYİSİN

: VALLAHİ CANININ SAĞLIĞI, TEŞEKKÜR EDERİM, SEN İYİSİN.

ABDURRAHMAN GÖK
: SAĞLIĞIN, ŞİMDİ O DİĞİER KASETİ DE GÖNDERDİM SANA, AYNI O
SENİN SÖYLEDİGİN, EY RAKİP İLE BAŞLIYOR SANIRIM ZATEN.
H. O.

: YANİ İÇİNDE VAR HA

ABDURRAHMAN GÖK
İÇENDE VAR
H. O.

: EVET

ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: KASETİN BİTİMİNDE İKİ ÜÇ DAKİKA BOŞTUR.

: EVET DOĞRUDUR

ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: EY RAKİP İÇİNDE VAR VE SONRA DENGİ JINA(KADINLARIN SESİ) DE

:TAMAM BEN SANA YOLLADIM. SEN ÇIKARABİLİRSİN.

: TAMAM SANA TEŞEKKÜR EDERİM, SEN VAROL

ABDURRAHMAN GÖK

: TAMAM SANA DA TEŞEKKÜR, ARTIK O KASET ... .... HABERİN OLSUN.

H. O.

: NASIL?

ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: BEN ANLAMADIM ...

ABDURRAHMAN GÖK
H. O.

: EE O KAYITLARINI DA KAYBETME

: BEN DEDİM Kİ O DİJİTALLER SENİN YANINDADIR ARTIK KAYBETME ...

: EVET TAMAM TAMAM." şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Yukarıda belirtilen görüşme içerisinde geçen konularla ilgili olarak yapılan
araştırmada; "EY RAKİP" olarak belirtilen kaydın terör örgütü tarafından kullanılan sözde marş olduğu,
şüphelinin basın yayın yolu marifeti ile bu sözde marşın yayılması ve propaganda faaliyetlerinde
kullanılması yönünde faaliyetler yürüttüğü anlaşılmıştır.
Hakkındaki Beyanlar:
19.01.2018 tarihinde “SABIR” farklı isimli tanığın Diyarbakır Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş olduğu beyanda;
“89 NOLU FOTOĞRAF: Ben bu şahsı Abdurrahman GÖK olarak biliyorum. Açık kimlik bilgilerini
burada sizlerden; Abdurrahman GÖK (TC:
)
şahıs olarak öğrendim.
Bu örgüt mensubu PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın görüşleri doğrultusunda
kurulan ve Terör Örgütünün çatı yapılanması olan adeta PKK/KCK terör örgütünün paralel bir devlet
yapılanması biçiminde örgütlenmiş olan KCK’nın Basın Yayın alanında sorumlu örgüt mensuplarından
bir tanesidir. PKK/KCK terör örgütünün propagandası temelinde yayın yapan TV kanallarına, gazete,
dergi, radyo ve internet sitelerinde PKK/KCK terör örgütün propagandası içeren haberlerin
yayımlanmasını sağlamakta ve PKK/KCK terör örgütünün çıkarları doğrultusunda halkta devlete karşı
kin ve nefret duygularının oluşması temelinde yayın yapmalarını sağlar.” şeklinde beyanda
bulunmuştur.
Katıldığı Eylemler:
“22.04.2017 günü saat:10:00 – 11:30 saatleri arasında Özgür Gazeteciler İnsiyatifi
organizesinde İlimiz Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi Gökalp Sokak Ziya Gökalp Müzesi yanı Duçem
Kafe’de “22 Nisan Sözde Kürt Gazeteciler Günü” ile ilgili Forum düzenlenmiştir. Düzenlenen forumla
ilgili yapılan araştırmalarda şüphelinin terör örgütü güdümünde yayın yapan STERK TV isimli tv
kanalında konuşmalar yaptığı tespit edilmiş olup konuşma metni aşağıda sunulmuştur.
" “Yani bende kürt gazetecilik gününü siz basın emekçilerine, savaş alanlarında canı pahasına
bizlere haber ulaştırmaya çalışan-gayret eden yayın emekçilerine bu günü kutluyorum. Doğrusu da
benim konum zordur. Çünkü kürt gazeteciler ve Kürdistan’da gazetecilik yapanlar hepiniz baskılarla yüz
yüze kalıyorsunuz. Onun için hepinizin önünde bunlardan bahsetmek bana biraz zor geliyor. Yani
önümdeki mikrofonlara baktığım zaman bile ben bunu görüyorum. Doğrusu yıllardır bu işi yapmama
rağmen kameralar karşısına çıktığım zaman beni bir heyecan sarıyor, onun için de kusuruma bakmayın.
Yani yıllardır siyaset gittikçe zorlaşıyor, baskılar gün geçtikçe artıyor. Bu baskılardan en çok da nasibini
alanlar gazetecilerdir. Yani yaym-yaymlama yeryüzüne çıktığından bugüne kadar bu hep böyle
olmuştur. Yani eğer bir gazeteci hakikatleri yayınlama yükünü omuzuna aldıysa bunun bedeli de daha
artıyor ve daha ağırlaşmış oluyor. Yani 90’lı yıllardaki kürt gazeteleri nasıl bir bedel ile çalıştıklarını
biliyoruz ki şu anda da 10’larca kamera bizim bu açıklamamızı çekebiliyor. Onlar da kanlarıyla bunu
gerçekleştirdiler. Emekleriyle, terleriyle bunu gerçekleştirdiler. Zaten arkadaşımız Ramazan’da
anlattıklarıyla bunları kasetti. Kürtler ve kürt gazeteleri üzerinde baskılar arttıkça çit de (savunma) bir
o kadar artmış bir durumdadır. Yani örneğin; kürt halkının özgürleşmesini istemeyen ve seslerinin

duyulmasını istemeyen bu kızgın-kırmızı gözler, 70 yaşındaki ak saçlı bir dedeyi Amed’deki bir sokağın
ortasında arkadan kalleş bir şekilde katledebiliyordu. Bir kürt gazetecisini Batman sokaklarında
gezerken boynunda sadece bir fotoğraf makinesi bulunan bir kürt gazeteciyi yine arkadan ensesine
sıkılan tek bir kurşun ile öldürebiliyorlardı. Ya da yine belki daha 17’sinde olan bir kürt gazeteciyi
evinden alarak bir başka şehre götürerek bir nehrin kenarında kanını akıtabiliyorlardı. Ancak
unuttukları şey şuydu her giden bir gazetecinin ardından onlarcası gelip onun kalemini tekrar ayağa
kaldırıyordu, kamerasını fotoğraf makinesini kaldırıyordu. Yani şu anda özgür yayın içerisinde yer alan
her bir arkadaşımız bu şekildeki oluşumların ardından bu hale gelmişlerdir. Yani ben kendim de 16
yaşımdayken kesinlikle kürt siyasetini ne de yurtseverliği bilmiyordum. Bir gün bir dolmuşun içerisinde
yanımda ki koltukta oturan bir gazetecinin elinde zenit marka bir fotoğraf makinesi bulunuyordu.
Çünkü benim de zenit marka bir fotoğraf makinem vardı. Amacım da işte onun ki gibi benim de bu
marka bir fotoğraf makinem var deyip kendisine hava atacaktım. Ben ona bu makinenin fiyatını
sordum. Yani senin bu fotoğraf makinesi kaç para eder diye sormuştum. O gazeteci de bana şunları
söylemişti, bu fotoğraf makinesi çok pahalı bir makinedir demişti. Bende bir kez daha kendisine kaç
paradır demiştim. Verdiği cevap çok pahalı değil demişti ancak bu fotoğraf makinesinin bedeli çoktur
demişti. Çünkü Cengiz ALTUN’ da (gazeteci) öldürüldüğü zaman bu fotoğraf makinesi hemen yanı
başındaydı. Onun için de manevi anlamda bu fotoğraf makinesi çok pahalıdır demişti. Ben yine
anlamamıştım. Daha sonra bir kürt gazetesini okuduğumda ise işte o zaman gazeteciliğin büyük
bedeller istediğini anlamıştım ve şu ana kadar da 10’larcası bu bedeli ödemiş durumdadır. Ondan sonra
da her gazeteci de olduğu gibi bende de bu his oluştu ve bu işe başlamış oldum. Bu iş kutlu bir iştir.
Yani üniversitelerde gazetecilik için tek bir şey söylenir. Türkçe olarak 5 N 1 K deniyor. Kürtçe de ise 3
Ç 3 K deniyor. Yani Çi, Çıma, Çawa (Ne, Neden, Nasıl, Nerede, Ne zaman, Ne olmuş) şeklinde gazeteciliği
formüle ediyorlar. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte artık kalem gazeteciliğe yetmiyor! Çünkü bizler
sokaklarda bu altı maddeyi her ne kadar toplasak da merkezi yayınlarda bunlar değiştirilebiliyor. Ya da
gerçeklerin paylaşımları yetmeyebiliyor. Yani burada vicdan devreye giriyor. Yani gazeteci işi,
gazetecilik işi özellikle kürt gazeteciliği vicdanla beraber devam etmektedir. Vicdanını içinde, ciğerinde
saklayan insan artık bu işi yapabilir. Çünkü tüm arkadaşlarımız da bunu biliyor ve bu cendereden
geçmekteler. Her ne şeyi görüyorlar ise bu onların üzerinde bir etki bırakmakta ve o tesirle birlikte
haberlerini yazmaktadırlar. Bunun için de zor ve kutlu bir iştir bu iş. Yani gerçekleri yayınlamak en büyük
bedeli ister ve en kutlu iştir. Yani Amed’in sokaklarında kameramanlar gözaltına alındıkları sırada
gazeteci o benim kameramanımdır dediğinde o da aynı cendereden geçmekte Musul’da savaş
haberlerini yayınladıkları sırada da yine aynı cendereden geçmektedir. Doğulu (İran tarafı) olan Nujiyan
Erhan, Agiri Bale, Şengal’da Ezidilerin acılarını yayınlarken de yine aynı zorluklarla karşılaşıyordu. En
son olarak da Rakka hamlesinde şehit düşen gazetecilerde aynı cendereden geçtiler. Onun için de
hakikatleri yayınlamak öyle kolay değildir. Şu anda burada toplanan arkadaşlar da bunu çok iyi
biliyorlar. Ben biraz bu tür şeyleri sizlerle paylaşmak istedim, kimse kusuruma bakmasın. Çünkü hepsi
bu cendereden geçmişlerdir. Bu esaslar doğrultusunda şunu söylemek istiyorum. Hakikat daima
kıblemiz olacaktır. Vicdan içimizde olduğu sürece gerçekleri yayımlama yükü de omuzlarımızda olacak.
Bedirhan’lardan Rohat Aktaş’lara o basın şehitlerine ve emekçilerine layık olabilmemiz ve onları
sürdürebilmemiz için üzerimize düşeni yapacağız. Bugünün de yenilenmek ve başarılar getirmesi
dileklerimle hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuşma yapmıştır.
Hakkındaki Açık Kaynak Araştırmaları:
1-) Google arama motoru üzerinden yapılan açık kaynak araştırmalarında çeşitli sitelerde
şüphelinin yaptığı anlaşılan haber içeriklerinde; 27/01/2017 tarihinde Yeni Özgür Politika isimli sitede,
17/10/2014 tarihinde Sendika.Org isimli sitede, 26/10/2014 tarihinde Evrensel isimli sitede,
14/10/2014 tarihinde Evrensel isimli sitede yer alan haberlerde, PKK/KCK terör örgütünün Suriye
uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü mensupları olduğu anlaşılan örgüt mensuplarının silahlı

fotoğraflarının paylaşıldığı ve terör örgütünü övücü ve yüceltici haber içeriklerinin yer aldığı,
27/01/2017 tarihli haber içeriğindeki görsellerde ayrıca terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN'ın ve
bazı örgüt mensuplarının fotoğraflarının da yer aldığı tespit edilmiştir.
2-) Şüphelinin kullandığı anlaşılan A.Rahman Gök kullanıcı isimli twitter adresi üzerinde yapılan
araştırmalarda; 07/11/2018 tarihinde "Tutuklu HDP milletvekili Leyla Güven: Öcalan üzerindeki tecrit
bir halkı uygulanıyor, tecrit insanlık suçudur, süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlıyorum, artık
savunma yapmayacağım, gerekirse eylemimi ölüm orucuna dönüştüreceğim" şeklinde yazıların ve
Leyla GÜVEN'in fotoğrafını paylaştığı,
14/10/2017 tarihinde silahlı terör örgütü mensubu şahsa ait, bir mevzide olduğu anlaşılan ve
yanında terör örgütünü simgeleyen bez parçasının olduğu fotoğrafı ile " Savaşın en yoğun oluğu günler,
kendin batısındaki Til Şeir tepesinin DAİŞ'in elinden alınması..." şeklinde yazıları paylaştığı, 01/02/2017
ve 05/02/2017 tarihlerinde terör örgütü mensubu şahıslara ait olduğu anlaşılan ve üzerilerinde örgüt
mensuplarının fotoğrafları ile örgütü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu fotoğrafları paylaştığı
anlaşılmıştır.
Hakkındaki İhbarlar:
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne internet üzerinden gelen 19.09.2018 tarih ve
2037860 ihbar numaralı “KOLAY GELSİN. KCKLILAR BİŞEYLER YAPIYOR ABİ. GİZLİ TOPLANTILAR
YAPIYULAR. IRAKA KANDİLE ARBİLE GİDİP GELİYOLAR. BAZEN PASAPORTLA BAZEN KAÇAK GİDİP
GELİYULAR. ORDA TOPLANTI YAPIP EMİRLERİ TÜRKİYEYE GETİRİYOLAR AVRUPAYADA GİDİP TOPLANTI
YAPIYOLAR. DİYARBAKIRDA ÇOK FAZLA EVLERİ VAR. BU EVLERDE GİZLİ TOPLANTILAR YAPIYOLAR.
DURDURUN” şeklinde ihbar yapılmış olup, şüpheli ile ilgili yapılan araştırmalarda;
2015 ile 2018 tarihleri arasında toplamda (7) kez Irak ülkesine çıkış yaptığının (01/01/2016,
04/05/2015, 04/11/2015, 20/02/2016, 18/05/2016, 02/11/2016, 02/09/2016,) EPKS (Elektronik
Pasaport Kontrol Sistemi) veri sistemindeki Tahdit ve Hudut Kapıları sorgusundan tespit edilmiştir.
Şüphelinin ikamet aramasında hakkında toplatma kararı bulunan ve kapatılan “Azadiye Welat”
gazetesine ait farklı basım tarihlerinde 85 adet gazete, ayrıca 1 adet 17 Ağustos 2016 tarihli “Özgür
Gündem” gazetesi ve 1 adet 23 Adar Pencşem 2017 ibareli “Rojeva Medya” gazetesi ile çeşitli dijital
materyaller ele geçirilmiştir. Dijital materyallerin yapılan incelemesinde herhangi bir suç ve suç
unsuruna rastlanılmamış olup gazetelerle ilgili düzenlenen tutanak dosyasına sunulmuştur.
Şüpheli alınan savunmasında illegal bir eylem içerisinde olmadığını, gazetecilik faaliyetleri
kapsamında çalışmalar yaptığını beyan etmiştir.
Tüm dosya kapsamı ve özellikle 19/01/2018 tarihli gizli tanık SABIR'ın verdiği beyanlar ile
telefon tapelerinde yer alan görüşmeler, şüphelinin terör örgütü güdümünde yayın yapan tv kanalında
yayınlanan basın açıklaması, açık kaynaklardan elde edilen ve şüphelinin yaptığı anlaşılan paylaşımlar
ile yurt dışı giriş çıkış kayıtları birlikte göz önüne alındığında, şüphelinin KCK Sözleşmesinde de yeri olan
PKK/KCK terör örgütünün basın komitesi içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı terör
örgütünün faaliyetlerini legalleştirmeye yönelik faalİyet yürüttüğü, şüphelinin faaliyetleri sırasında
silahlı terör örgütü ile organik bağ içerisinde süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik gösteren eylemlerde
bulunduğu, tüm bu gerekçeler ile üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği hususunda
kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmakla,
Ayrıca şüpheli Abdurrahman GÖK'ün olay tarihlerinde herkese açık olan twitter hesabından
yukarıda anlatılan ve suç unsuru teşkil eden içerikleri paylaştığı, paylaşılan suç unsuru içeren içeriklerin
diğer etkileşimler ile başka kullanıcıların twitter hesaplarında da göründüğü, bu bağlamda şüphelinin,

eylemini yayma kastı ile gerçekleştirdiğinin kabulü gerektiği, şüphelinin, bahse konu eylemi ile
PKK/KCK-YPG terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini övdüğü ve bunun Anayasa
ve İnsan Hakları Sözleşmesinin koruması altında bulunan, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti (Any.
26-34 maddeleri) kapsamında kabul edilemeyeceği, şüphelinin savunmasının ise suçtan kurtulmaya
yönelik beyanlar olduğu, tüm bu gerekçeler ile şüphelinin üzerine atılı terör örgütü propagandası
yapmak suçunu işlediği, ayrıca 5237 sayılı TCK'nın tanımlar başlıklı 6/1 fıkrasının "g" bendi uyarınca
yayın deyiminden elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınların da anlaşılacağının belirtildiği,
somut olayda internet ortamında şüphelinin kendisine ait twitter sayfasında propaganda eylemini
gerçekleştirmesi nedeniyle uygulama yapılırken 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesinin 1. ve 2. cümlesi
uyarınca temel cezada yarı oranında artırım yapılmasının gerektiği de anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce icra edilerek, eylemlerine uyan ve yukarıda zikredilen
sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA ve TCK 53 tatbiki ile hakkında uygun görülecek
GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİNE karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur.24/09/2020
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