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Silahlı eylemlerine henüz kuruluş aşamasında örgüt üst düzey yöneticilerinden Haki
KARER’in 1977 yılında öldürülmesi sonrasında başlayan terör örgütü dönem içerisinde
gelişen olaylar neticesinde silahlı mücadeleyi organize olarak yapılması gereken bir
zorunluluk olarak ele almıştır. 1984 yılındaki Şemdinli -Eruh baskınları1 ile kuruluşu ilan
edilen HRK yine savunma olgusu temelinde ortaya konmuş ve devamında sözde ordu olarak
kurulan ve sistematik silahlı faaliyet yürüten ARGK olarak 1999 yılına kadar eylemlerine
devam etmiştir.
A.Öcalan’ın 1999 yılında yakalanması ve değişen şartlar neticesinde örgüt silahl ı
mücadelenin daha geri planda olduğu ve siyasal mücadeleyle desteklendiği bir stratejiye
kaydığı görülmüştür. Bu noktada en temel değişiklik şüphesiz ki sözde 7.Kongre2 ile birlikte
gelen Demokratik Siyasal Mücadele söylemi ve süreç içerisinde bunun sözde Meşru Savunma
Stratejisi adı verilen stratejiyle somutlaştırılması olmuştur. 1978’den itibaren geçerli olan
sözde Uzun Süreli Halk Savaşı’nın yerine ikame edilen bu yeni strateji ile örgüt, uzunca süre
bir dayanak olarak kullandığı sözde savunma söylemini somut bir şekilde ortaya koymaya
çalışmıştır. Meşru Savunma Stratejisi 2000 sonrası ortaya çıkan oluşumların da temel
çekirdeğini oluşturmuştur.
PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan basın-yayın organlarında 2015 Aralık ayında
kuruluşu ilan edilen YPS (Yekîneyên Parastina Sivîl-Sivil Savunma Birlikleri)’ye geçmeden
önce terör örgütü tarafından sürekli olarak gündeme getirilen sözde “Devrimci Halk Savaşı”,
“Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı” ve sözde “Demokratik Özerklik” kavramlarının kısaca
açıklaması aşağıda yapılmıştır.
1. 15 Ağustos 1984 günü gerçekleştirilen eylemde Agit (K) Mahsun Korkmaz isimli örgüt
mensubunun başında bulunduğu (yaklaşık 30 terörist) 14 Temmuz Silahlı Propaganda birliği
tarafından Eruh, 21 Mart Silahlı Propaganda birliği tarafından da (yaklaşık 20 terörist)
Şemdinli baskınları gerçekleştirilmiş, 18 Mayıs Silahlı Propaganda birliği ise planlanan Çatak
baskının gerçekleştirememiştir. Gerçekleştirilen eylemler sonrasında HRK’nın Kuruluş
Bildirisi dağıtılmıştır. Söz konusu baskınlarda (1) asker şehit olmuş, (9) asker (3) sivil
yaralanmıştır.
2. A. ÖCALAN’ın yakalanmasına kadar ki dönem içerisinde (4) yılda bir olmak üzere 6
kongre gerçekleştiren örgüt 2002 yılında yapılması gereken 7. Kongresini örgütte yaşanan
kargaşa ortamı nedeniyle 02-23 Ocak 2000 tarihleri arasında Kandilde gerçekleştirmiştir.
SÖZDE UZUN SÜRELİ HALK SAVAŞI STRATEJİSİ
PKK/KCK terör örgütü, 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana, zamana ve konjonktüre paralel
olarak ideolojisinde, stratejisinde ve eylem metotlarında birçok değişikliğe gitmiştir. Stratejik
açıdan terör örgütünün yaşadığı değişim, 1978-2000 yılları arasında geçerli olan Uzun Süreli
Halk Savaşı ve 2000 yılından itibaren hayata geçirilmeye çalışılan sözde Meşru Savunma
Stratejisi olmak üzere iki temel dönem halinde incelenebilir.
Bu durum terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlara elde edilen “1 HAZİRAN HAMLESİ
ONURLU KÜRDÜN ÖZGÜRCE YAŞAM VE KİMLİĞİNE SAHİP ÇIKMA ISRARININ,

VAZGEÇİLMEZLİĞİNİN KANITIDIR” adlı örgütsel dokümanda sözde Uzun Süreli Halk
Savaşı ve sözde Meşru Savunma kavramları;
“…Dünyamız gerçekliğinde 20. yüzyılın temel çelişkilerinin ele alınış ve çözümleniş biçimi
olarak ortaya çıkan uzun süreli halk savaşı stratejisi, o günün koşullarında şekillenerek
1970’lerin başında başlayan Özgürlük Hareketimizin de esas aldığı bir strateji olarak, geçmiş
on beş yıllık savaş taktiğimize yön veren temel strateji olmuştur….. Önderliğimizin
öngördüğü biçimde böyle bir stratejik değişiklik içine girmiştir. Genel siyasal ve askeri
mücadelemizin yeni stratejisi, meşru savunma stratejisi olarak belirlenmiş, siyasi ve askeri
çalışmalarımız da buna göre örgütlendirilmiştir. Gerilla, bu mücadelenin yürütülmesinde
temel bir güç odağı konumundadır. Mücadelenin aşamaları, yine savaşın yürütülüş biçiminde
değişiklikler olsa da, gerilla bu mücadelenin başarısında temel bir güçtür. Bu açıdan,
gerillanın temel ilkeleri ve bunun en ideal biçimlerde hayata geçirilmesi, yeni dönem savaş
anlayışımızın da özünü oluşturmaktadır…” şeklinde açıklanarak uzun süreli halk savaşı
stratejisinin PKK’nın kuruluşunda esas alındığı ve dönemsel şartlara göre s özde Meşru
Savunma Stratejisinin benimsendiği açıklanmıştır.
Örgütün uzun süreli halk savaşı stratejisi örgüt üst düzey yöneticileri tarafından da sürekli
gündeme getirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Söz konusu açıklamalarda bu söylem şu
şekilde özetlenmiştir.
Terör örgütünün sözde Uzun Süreli Halk Savaşı stratejisi ile ilgili olarak Murat Karayılan
ismiyle 2011 yılında yayımlanan “BİR SAVAŞIN ANATOMİSİ- Kürdistan’da Askeri
Çizgi2” isimli örgütsel kitapta PKK/KCK terör örgütü tarafından uygulanan stratejiler
hakkında bilgi verdirdikten sonra terör örgütünün “Uzun Süreli Halk Savaşı Stratejisi”ne
dönüştürülerek nihai amacına ulaşabileceği belirtilmiştir.
Aynı kitapta sözde Uzun Süreli Halk Savaşı strateji ile ilgili “…Uzun süreli halk savaşı
stratejisi esas olarak üç aşamadan oluşur: Birinci aşama, stratejik savunma dönemidir. Diğer
bir tabirle hareketli gerilla dönemidir. Sabit mevzilenmeye asla geçmeyen, sürekli
hareketliliği esas alan, yeri yurdu belli olmayan grupların eylemleri geliştirdiği ve halkı
örgütlemeye, kendini büyütmeye çalıştığı dönemdir, ikinci aşama, stratejik denge dönemidir.
Artık gerillanın kendisini giderek büyüttüğü, eylemleriyle düşmana etkili darbeler indirdiği
dönemdir. Bazı kurtarılmış alanları yarattığı, kurtarılmış noktaların, üs alanlarının bulunduğu,
düşman tarafından sürekli dikkate alınan bir düzeye ulaşan aşamadır. Bu dönem genellikle
denge dönemi olarak isimlendirilir ve hareketli savaş taktiği temel savaş biçimi olarak
pratikleştirilir. Bu dönem ne düşman güçlerin kurtarılmış alanları alabildiği, ne de gerillanın
beyaz alanları alabildiği bir dönemdir. Daha çok iki güç arasında dengenin sağlandığı bir
dönem olmaktadır. Üçüncü aşama, stratejik saldırı dönemidir. Gerillanın denge dönemini
pekiştirdiği, kurtarılmış alanlar ilan ettiği, denge döneminin olanaklarından yararlanarak
teknik araç gereç bakımından kendini donattığı, sayı bakımından güçlendirdiği bir aşamadır.
Böylece kendisini bir gerilla ordusu haline getirip, aynı zamanda şehir merkezlerinde de halkı
ayaklanma düzeyinde hazırlayarak topyekûn mücadele yöntemiyle stratejik saldırılar
geliştirerek sonuç aldığı dönemdir. Gerilla savaş stratejisinin uygulandığı ülkeler genel olarak
bu üç aşamadan geçerek sonuca doğru gitmiştir…3” şeklinde açıklandığı anlaşılmıştır.

ÖZETLE; sözde Uzun Süreli Halk Savaşı stratejisinin üç aşamadan oluştuğu, birinci aşamanın
sabit mevzilenmeye geçmeden yapılan hareketli silahlı saldırılar dönemi olduğu, ikinci
aşamanın silahlı eylemlerin artırıldığı, sözde kurtarılmış bölgelerin oluşturulduğu, üçüncü
dönem olarak silahlı örgütlenmenin sözde ordu haline gelerek aynı anda şehir merkezlerinde
halk ayaklanmaları düzeyinde topyekûn saldırıların yapıldığı dönem olduğu şeklinde
açıklandığı anlaşılmıştır.
Uygulamaya bakıldığında örgüt tarafından yukarında belirtilen stratejinin adım adım
gerçekleştirilmeye çalışıldığı, kuruluş yıllarından Abdullah ÖCALAN yakalanıncaya kadar
olan süre içerisinde stratejik savunma aşamasının uygulanmaya çalışıldığı, stratejik denge
aşamasının gerçekleştirilmesi için büyük çaba harcanmasına rağmen başarılı olunamadığı
anlaşılmıştır.
Sözde Halk savaşı ile ilgili olarak da “…Genelde savaş güçlerini iki ayrı kola ayırmak
mümkündür. Biri çağın en gelişkin silahlarıyla donanmış, sayıca üstün, her türlü imkanı olan
düzenli ordular, diğeri de çok sınırlı imkanlara sahip sayıca az, teknolojik desteği yetersiz
olan halk ordularıdır. Halk savaşının temel gücü genelde iki kuvvetin birleşmesinden oluşur.
Bu kuvvetlerden biri gerilla, diğeri de onu destekleyen ve besleyen halk ayaklanması
biçiminde somutlaşır… kuşkusuz ki gerilla yöntemi içerisinde ayaklanma vardır. Gerilla
kırsalda büyüyerek şehre doğru gelirken, şehirde halk ayaklanması ile bütünleşip sonuç alma
stratejisini esas almıştır. Bu savaş stratejisi 20. Yüzyılın ortaya çıkardığı bir savaş stratejisidir.
” şeklinde ifadelerle sözde halk savaşının silahlı örgüt mensupları ve bu örgüt mensuplarını
destekleyen müzahir kitlenin birleşmesinden oluştuğu açıklanmıştır.
KIRA DAYALI ŞEHİR GERİLLACILIĞI
Terör örgütünün sözde Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı stratejisi ile ilgili olarak Abbas (K)
Duran KALKAN ismiyle 2012 yılında yayımlanan “KIRA DAYALI ŞEHİR
GERİLLACILĞI” isimli kitapta kıra dayalı şehir gerillacılığı hakkında;
“…Temel stratejik konularımızdan birisi olan, fakat akıl almaz bir tutuculukla bir türlü
yeterince anlaşılıp gerekleri pratikte yerine getirilmeyen bir konu üzerinde durmak istiyoruz.
Bu konu genelde özsavunma diye tabir edilen, fakat bizim 'Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı'
olarak yeniden tanımlamak istediğimiz bir konu oluyor. Aslında az tartışılan, yine çok fazla
bilinmeyen bir konu da değildir.
Bu konunun çözümü için konferanslar düzenledik, genel konferanslarda tartışma gündemi
yaptık. Yine genel yönetim toplantılarımızın zaman zaman önemli bir gündemi haline geldi.
Aynı zamanda sadece bu konuya açıklık getirmek ve sorunları çözmek üzere okul bile kurduk.
Bu okulumuzun temel görevi bu konuyu aydınlatmak oluyor…4” ….
“….Tabii ilk adım kırda var olan birikimin yeni sürecin özelliklerine göre kendisini yeniden
yapılandırması oluyor. Fakat yeniden yapılandırmanın önemli bir ayağının, paçasının da kırda
yeniden yapılanma asgari düzeyde gerçekleştikten sonra, kent gerilla örgütlenmesi olarak
gündeme geldiği, HPG’nin konferanslarında temel karar düzeyine ulaştığı biliniyor. O
dönemin konferansları bunu İkinci Ordu örgütlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bir dönem bu

deyim sıkça ifade ediliyordu. İşler doğru yürütülmeyip, kolay başarılar elde edilmeyince bu
kavramlar son dönemlerde unutulmuş olsa da, HPG literatüründe ağırlıklı olarak vardır. İkinci
Ordu kent gerillacılığı olarak ön görülmüştü. Adına ne denirse densin 2001’den itibaren
geliştirilen, gerillanın HPG ismiyle gerçekleştirdiği yeniden yapılanmanın önemli bir
ayağının, ikinci bir ayağının kent örgütlenmesi olduğu, kent gerillacılığı olduğu
tartışılmasızdır. Bu bakımdan bu, bundan on yıl önce verilmiş bir karar oluyor. Yeniden
yapılanmanın önemli bir bölümü olarak öngörülüyor. Kısaca gündemimize yeni gelmiyor.
PKK’nın doğuşu buradan başlıyor, orada bir tecrübesi var.
1991-1992 devrimci yükseliş ortamında ova ve kentsel alan yeniden yapılanmasında kırsal
yapılanma asgari düzeyde gerçekleştikten sonra, ikinci ordu biçiminde kent ayağının
örgütlenmesini gerekli görüyor. Bu, HPG’nin bir parçasıdır. HPG ancak onunla birlikte var
olabilir. Kendisinden ayrı bir şeyin örgütlenmesi olarak öngörmüyor. HPG örgütlenmesi
olarak öngörüyor. Demek ki HPG sadece kırda, dağlık alanlardaki bir gerilla örgütlenmesi
olarak öngörülmüyor, öyle tanımlanmamıştır. Gerillanın HPG biçimindeki yeniden
yapılanması kendisini sadece dağ-kır gerillası olarak tanımlanmıştır. Birinci planda kırsal
alan, dağlık alan örgütlenmesini esas alsa, öngörse de, onun ikinci paçası olarak da kentsel
örgütlenmeyi öngörmüştür. Daha o zamandan bunu değerlendirmiş, kararını vermiş,
planlamasına almış ve pratikleştirmek üzere de ilgili tüm pratik yürütme güçlerinin önüne
görev olarak koymuştur. Demek ki üçüncü aşama bu oluyor…5” ….
“…Bu anlamda şehir gerillacılığı HPG’nin bir paçasıdır. Ayrı bir örgüt değildir. HPG’nin
çalışmaları dışında bir çalışma değildir. Ana karargâhtan başlamak üzere bütün HPG komuta
ve savaşçılarının sorumlu olduğu bir çalışmadır. HPG’nin bir bölümü, bir parçasıdır. Tabi ayrı
bir zemin, farklı koşullar, kendin özgü kadro, eğitim, donanım, tarz, taktik istiyor. Kırdaki
gerillacılığın özellikleriyle, örgüt yapısı, tarz ve taktiği ile şehir gerillacısının özellikleri,
eğitimi, tarz ve taktikleri aynı olmuyor. O nedenle de kardaki bir gerillacı olduğu gibi şehirde
gerillacılık yapılmaz. Şehirdeki de ay nı şeyi kırda sürdüremez. Aradaki fark, sadece zemin
farklı olmasından, dolayısıyla görevin farklı tarz ve taktikle yürütülmesinden kaynaklanıyor.
Yoksa şehirdeki mücadele, savaş devrimci halk savaşından ayrı bir savaş değildir. Kırda olan
nasılki devrimci halk savaşı ise, şehirdeki de odur.
Şehirdeki gerilla HPG’den ayrı değildir. Nasıl ki kırdaki HPG ise şehirdeki de HPG’dir. O
nedenle 2009 Aralık’ındaki konferans HPG’nin bir kolu olarak bir bölümü bir alandaki gücü
olarak bunu tanımladı. Adını “Yekîneyên Herêmî” koydu. Şehir birlikleri değil de, “HPG’nin
Yerel Birlikler” dedik. Biraz gizli kalabilsin, ismiyle düşmana hemen kendimizi hedef
yapmayalım diye böyle bir isim koyduk. Onun yerine biz öyle bilelim de, fakat düşmanı
üzerimize fazla çekmeyelim, biraz kendi içinde gizleyelim diye yerel birlik kavramını
kullandık. ...
Dolayısıyla yeni ad koyup “Yekîneyên Herêmî a HPG” dedik. Şimdi şehir birlikleri, şehir
gerillacılığı diyeceğiz. Bunu böyle anlamak gerekiyor.
Bu nedenle şimdi bazı kavramları değiştiriyo ruz. Artık bu çalışmayı öz savunma olarak
anılmaktan, tanımlamaktan çıkartıyoruz. Bu konuda kesin karalıyız. Yalnız başına şehir
gerillacılığı da bizim koşullarımızda yürüyecek bir şey değildir. Kıra dayanmak

durumundadır. O nedenle doğru bir kavram olarak “Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı” kavramını
geliştirmeyi ve kullanmayı esas alıyoruz. En azından kendi kendimizi yanıltmamak,
kendinizce doğruları bulup esas almak ve uygulayabildiğimiz kadar uygulamak açısından bu
gereklidir.
Kuşkusuz işleri karıştırmamızın sonucunda, bu karışlıkları önleyelim diye bu gündeme
gelmiyor. Kavramların doğru tanımlanması ve kullanımı da böyledir. Öz savunma eşittir şehir
gerillacılığı değildir. Bunlar çok farklı kavramlardır. Öz savunma çok genel kavramdır. Şehir
gerillacılığı ise çok dar ve özem kavramdır. Peki ikisi nasıl ayrıştırılabilir? Neden dağdaki
gerillacılık, kırdaki gerillacılık öz savunma sayılmıyor da şehirdeki tümüyle öz savunmayla
özdeşleştiriliyor? Burada büyük bir yanılgı var ve sapma var. Bu yanlışı, sapmayı kesinlikle
düzeltmemiz gerekiyor. Öz savunma veya meşru savunma diyelim, her canlının kendini
savunmasını, korumasını ifade eden bir durumdur. Canlı olarak var olmanın üç temel
öğesinden birini oluşturuyor…. Öz savunma demek kendini savunmaktır.…6”
NEDEN ŞEHİR GERİLLACILIĞI?
Şimdi neden şehir gerillacılığı konusu üzerinde durmak gerekiyor. Kuşkusuz bu durum neden
şehirlerde savaşmamız gerektiği sorusuna cevap vermemizi içeriyor, içinde bulunduğumuz
koşullar dördüncü stratejik dönemin devrimci halk savaşı sürecinin tanımlanmasını ve
şehirleri savaş alanı haline getirmeyi gerektiriyor. Tabii bu iki temel nedenden böyledir. Her
iki temel nedenin de stratejik değeri, anlamı vardır.
Birincisi; düşmanın konumlanmasıdır. Sömürgeci soykırım rejiminin üslenmesi,
mevzilenmesi, toplum üzerinde egemenliğini, denetimini sürdürmesi, soykırımı
gerçekleştirmede şehirlerin stratejik rolüdür. Bunları şehirlere dayanarak yürütüyor olmasıdır.
Dolayısıyla düşmanı yenilgiye uğratacak, iradesini kıracak bir savaşın da tabii ki düşmanın en
çok üslendiği, mevzilendiği, varolduğu alanda geliştirilmesi gerekiyor.
İkincisi; toplumun ağırlıklı olarak şehirlerde toplanmış, yaşıyor hale gelmesidir. Kuşkusuz bu
durum PKK direnişe başlarken böyle değildi. Kürdistan daha çok köy ağırlıklı bir toplum
durumundaydı. Fakat PKK direnişini boşa çıkartmak için TC devletinin geliştirdiği özel savaş
bu durumu değiştirdi. Gerillayı yenebilmek, etkisizleştirebilmek için izlenen "suyu kurutma"
politikası kırsal toplumu ağırlıklı olarak yok etti. 1993-1994'te bütün Kürdistan'da tasfiye
edilen binlerce köyün olduğunu biliyoruz. Dört binden fazla köyün yakıldığı, yıkıldığı,
göçertildiği söyleniyor. Bu sadece topyekun özel savaşın yoğunca uygulandığı kısa bir süreçte
gerçekleşendir...7” şeklinde açıklamalarla k ıra dayalı şehir gerillacılığının neden önemli
olduğunun açıkladığı anlaşılmıştır.
Yine Duran KALKAN ismiyle yayımlanan “DÖRDÜNCÜ STRATEJİK DÖNEM VE
DEVRİMCİ HALK SAVAŞI” isimli kitapta dördüncü stratejik dönemle ilgili özetle;
“…Önderlik de mevcut görevler kapsamında, savaşı hangi zeminde ve nasıl bir tarzla,
yöntemle yürütebileceğimiz konusunda üç tür savaş tarzından söz etmektedir. Devrimci Halk
Savaşı’nın geliştirilmesi açısından, “bunları değerlendirir, kendileri için uygun olanları
seçerler” diye belirttiği hususlar bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi, geçmişte olduğu gibi dağa dayalı, dağda yoğunlaşan savaş tarzının
sürdürülmesi, savaş türünün devam ettirilmesidir. İkincisi, şehirlerde Sovyetik genel bir halk
ayaklanmasının yapılmasıdır. Üçüncüsü ise kıra ve şehre dayalı, birlikte, dengeli ve ortak bir
savaşın geliştirilmesidir.
Bunlardan hangisini esas alacağımızı, neyi öngörürsek programımızla, hedeflerimizle uyumlu
olacağını ve bizi başarıya götüreceğini netleştirmemiz gerekiyor. Bu konular önemli
olmaktadır. Hala bu konularda tam netlik sağlamış değiliz. Kavram olarak ifade ediyoruz,
ama içeriği aydınlatılmamıştır. O nedenle de “şehirde savaşalım” deyince hemen dağdaki
birkaç gerillayı şehre göndermek bir çare olarak görülüyor.…8” ….
“….Demokratik Özerklik çözümünü gerçekleştiremedik. Bunun için gerekli müzakere,
uzlaşma oluşmadı. Dolayısıyla anayasal, yasal düzenlemeler gelişmedi. Demokratik Özerklik,
yani devletle demokratik konfederalizmin yönetim paylaşımı ve ilişkisinin düzenlenmesini
ifade eden, hukuki bir sisteme yol açamadık. O, Demokratik Özerklik çözümü olacaktı. Bu
gerçekleşmedi ve bu biçimde de artık gerçekleşmeyeceği kanıtlanmış oluyor. Bu durumda
yeni bir eylemi, stratejik değişikliği, Devrimci Halk Savaşı’nı gündeme getiriyoruz. Çünkü
aynı durumla bunu yapamayız…” …
“…Üçüncüsü; kırda ve şehirde dengeli bir biçimde yürütülecek bir savaştır. Bu, daha makul
ve sonuç alıcı görünüyor. Bu, tercih etmemiz gereken oluyor. Şimdiye kadar y ürüttüğümüz
savaş, sadece kıra dayalı yürütülen savaştı. Bizi yenilmez kıldı, direniş içinde tuttu, ama kesin
zafere ulaşmamızı da engelledi. Bizim koşullarımıza bir Sovyetik ayaklanma da çok uygun
düşmüyor. Bedeli çok ağır olacaktır. Sonucu çok belli olmayan riskli bir olaydır. Ama kırda
ve şehirde dengeli bir savaş yürüterek, kendimizi örgütleme, Demokratik Konfederalizmi
örgütleme ve sömürgeci soykırım rejimini parça parça darbeleyip zayıflatma, geriletme ve
sınırlandırma daha çok gerçekleştirme imkanına sahiptir. Bu, daha iyi uygulayabileceğimiz bir
tarz olabilir. Bu bakımdan da biz, Devrimci Halk Savaşı’nın zemini olarak bunu esas alıyoruz.
Onun için geçen yıldan beri dağda, ovada, şehirde bütünlüklü bir savaştan, savaş güçlerinin
her yerde mevzilenmesi, örgütlenmesi gerektiğinden söz ettik. Buna göre yeni bir yaklaşım
içine girdik. Bu anlamda savaş zeminimiz değişmektedir. Bütün planlamalarımızı bu
değişikliğe göre yapmalıyız.
En doğru Devrimci Halk Savaşı, kırda ve şehirde dengeli bir biçimde yürütülecek bir savaştır.
Kırda bir parçasının olması, kıra dayanması hem şehirde gelişebilecek saldırılar, katliamlar
karşısında bir savunma gücü olma hem de sürekliliği sağlama, yenilmez kılma unsuru
olmaktadır. Şehirde savaş yapmak, şimdiye kadar kırda yapıp da sonuç alamadığımız, zafere
gidemediğimizin eksikliğini giderebilir. Orada Demokratik Konfederalizm sistemimizi
örgütleyen, kendi yönetimimizi inşa eden sonuçları, –genelde olmasa da parça parça– bazı
alanlarda alabilir, bunu sürekli gelişen bir mücadele olarak uygulayabiliriz. Mevcut durumu
aşmamıza, demokratik toplum örgütlülüğü ve yönetiminde daha ileri bir düzeyi ortaya
çıkartmamıza imkan verebilir. İkili yönetim ortaya çıkarabiliriz. ‘90’ların başında kırsal
alanda yarattığımız –ki o zaman paradigma değişikti– bir ikili yönetim durumu vardı. Ona
benzer bir durumu şimdi şehirlerde Demokratik Konfederalizmi örgütleme temelinde - daha

etkili geliştirebiliriz…10” şeklindeki açıklamalarla PKK/KCK terör örgütünün neden kıra
dayalı şehir gerillacılığı konseptine gittiğini açıkladığı anlaşılmıştır
ÖZETLE: Terör örgütünün Dördüncü Stratejik Dönem olarak adlandırdığı yeni konseptle kıra
dayalı şehir savaşı başlatma kararı alındığı ve bu kararın uygulamaya konulduğu, ancak bu
yeni dönemin yeterince anlaşılamayıp pratiğe geçirilemediği, halkın yeterince destek
vermediği,
HPG ismiyle yeniden yapılandırılan silahlı örgütlenmenin ikinci ayağının ise kent
örgütlenmesi olduğu, kent örgütlenmesinin HPG’den ayrı bir örgütlenme değil onun bir
parçası olduğu, HPG’nin DAĞ ve KIR gerillası olarak iki ana bölümden oluşturulduğu, 2009
Aralık ayında gerçekleştirilen sözde konferansta kentlerdeki silahlı örgütlenmenin adını
“Yekîneyên Herêmî a HPG” olarak belirledikleri, sonrasında ise bu kavramın “Kıra Dayalı
Şehir Gerillacılığı” ş eklinde yeniden ele alındığı, sözde devrimci halk savaşlarının
şehirlerden başlatılmasının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.
SÖZDE DEMOKRATİK ÖZERKLİK STRATEJİSİ
2007 yılında kurulan KCK yapılanmasının illegal faaliyetlerinin deşifre edilmesi, Yargıtay
tarafından KCK’nın terör örgütü olduğu yönündeki kararın ardından hareket alanı, gündem
oluşturma kapasitesi azalan terör örgütü 2010 yılından itibaren söylem değişikliğine giderek
hedefinin Bağımsız Kürdistan olmadığı sözde Demokratik Özerklik olduğu şeklin de
açıklamalar yapmıştır.
Dönemsel şartlara göre söylem değişikliğine giden PKK/KCK terör örgütü sözde Birleşik
Bağımsız Kürdistan kurma hedefini üç aşama şeklinde formüle etmiş, birinci aşaması
demokratik özerklik, ikinci aşaması konferedal sistem ve son aşaması olarak Birleşik
Bağımsız Kürdistan olarak planlamış, bu doğrultuda Kürdistan’ın parçaları olarak
adlandırdığı, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de planın ilk aşaması olarak her parçada özerk
yönetimler ihdas etmeyi hedeflemiştir.
PKK/KCK terör örgütü tarafından sürekli gündeme getirilen Demokratik Özerklik Stratejisi
ile ilgili olarak elde edilen adli dokümanlarda11;
Bahse konu dokümanın Sözde Demokratik Özerkliğin sınırlarını ve şeklini belirlediği
görülmüş ve yapılan incelemede özetle;
Demokratik özerklik temelinde gerçekleşen statünün isminin sözde Demokratik Özerk Özgür
Kürdistan olduğu, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın Demokratik Özerkliğin sözde kurucu
önderi olduğu, Sözde Demokratik Özerklik stratejisinin (Siyasi Boyut, Hukuki Boyut, Öz
Savunma Boyutu, Kültürel Boyut, Sosyal Boyut, Ekonomik Boyut ve Diplomasi Boyutu) 8
boyutta hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Yine Duran KALKAN ismiyle
yayımlanan “DÖRDÜNCÜ STRATEJİK DÖNEM VE DEVRİMCİ HALK SAVAŞI” isimli
örgütsel sözde Demokratik Özerklik ile ilgili;

“…Peki KCK sisteminin boyutları nelerdir? Bu boyutlardan birincisi ekonomik –ekolojik
boyut da ona dahildir– boyuttur. Toplumun ekonomik yaşamıdır. …
İkincisi sosyal boyuttur. Sosyal boyut içinde öne çıkan temel görevler, eğitim, sağlık, spor
gibi alanlardır. ….
Üçüncüsü hukuksal boyuttur. Kendi hukuk ve yargı sistemimizi geliştireceğiz. Mevcut
devletin yargı sistemini durduracağız, onun yerine KCK’nin yargı sistemini örgütleyeceğiz.
…
Dördüncüsü diplomatik boyuttur. Kendi diplomatik alanımızı örgütleyeceğiz. İç
ittifaklarımızdan tutalım dış ilişki, ittifaklara kadar, Kürt demokratik örgütlemesine güç
sağlayacak, hizmet edecek, onu temsil edecek bir ilişki ittifak sistemi geliştireceğiz…
Beşincisi dil ve kültür boyutudur. Bu konuda Kürt kültürünün önündeki bütün engelleri,
yasakları kaldıracağız. …
Altıncısı öz savunma boyutudur. Savunma güçlerini örgütleyeceğiz. Yani demokratik
toplumu, onun örgütlülüğünü, KCK örgütlülüğünü savunan, bütün saldırılara karşı koruyan
bir güvenlik sistemi ortaya çıkartacağız. Bunu ortaya çıkardığımız, güçlü bir biçimde
örgütlediğimiz oranda KCK sistemini kuracağız. Zaten KCK sistemini başka türlü de
kuramayız. Güvenliğinin sağlanamadığı bir sistem yaşayamaz. Karşıt güçler saldırıp yok
ederler. Dolayısıyla öz savunmayı öne çıkartacağız. Demokratik toplum örgütlülüğünün, KCK
örgütlülüğünün ancak savunulduğu ölçüde varolacağını bileceğiz ve buna göre savunma
sistemi geliştireceğiz. Bu sistemi örgütleyeceğiz, silahlandıracağız, eğiteceğiz, nicelik olarak
nitelik olarak demokratik toplumu savunacak kadar, demokratik toplum örgütlülüğünün
olduğu her yerde bir savunma sistemi geliştireceğiz.
Yedincisi siyasi boyuttur. Bütün bunları geliştirdiğimiz ölçüde siyasi boyut, demokratik
siyaseti geliştirme, işletme, dolayısıyla demokratik siyaseti çözüm aracı haline getirme,
Demokratik Özerkliği gerçekleştirme imkanımız olacaktır. ….
Hukuk sistemini, öz savunma sistemini, kültürel yaşamı, diplomasiyi, demokratik öz
yönetimi, siyasi yönetimi geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. … KCK örgütlülüğünü
güçlendirmek, etkinliğini artırmak üzere bir mücadele yürüteceğiz. Bütün alanlarda
demokratik toplumla, devletçi sistem arasında bir çatışma sürecek. O halde Devrimci Halk
Savaşı, topyekun bir savaş oluyor. Bütünlüklü bir mücadeledir. … Nasıl ki devlet şimdi
mevcut saldırılarla KCK’yi etkisizleştirmeyi, daraltmayı, sınırlandırmayı esas alıyorsa,
Devrimci Halk Savaşı’yla da KCK, devleti sınırlandırmayı, daraltmayı, etkisizleştirmeyi,
zayıflatmayı ve onun yerine kendi sistemini örgütlemeyi öngörecektir. Ekonomik, sosyal,
hukuksal, siyasi, diplomatik, kültürel ve öz savunma alanlarındaki bütün boyutlarda bir savaş
olacaktır. ..
O halde hiç uzlaşmaya yanaşmazsa, bu çatışma derinleşerek sürer. Artık ya KCK’yi devlet
yener, tümden ezer, hakim olur ya da KCK, askeriyle, polisiyle ekonomisiyle, kurumlarıyla
devleti tümden etkisizleştirip yalnız başına etkili hale gelir.…12” şeklinde ve,

PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yayın yapan SERXWEBUN adıl derginin internet
sitesinde Dördüncü stratejik mücadele dönemi-4 Devrimci Halk Savaşı’nın hedefleri13
başlıklı yayınlanan haberde ise;
“….KCK sistemi esnek bir sistemdir. Çünkü demokratiktir. Demokratik sistemler esnektirler.
Devletçi sistemler katı, mutlakçı ve egemenlikçidirler. Dolayısıyla KCK sisteminin inşası,
yaşatılması, var edilmesi ucu açık olarak birçok boyutta gerçekleşebiliyor. Onun temel yedi
boyutunu ortaya koyduk. Bu bizim parti programımızdır. PKK programının temel yedi
ilkesini ya da bölümünü ifade ediyor. Böyle tanımlayabiliriz. Bu bölümlerin,
gerçekleştirilmesi gereken görevlerin ayrıntıları vardır. KCK sisteminin örgütlendirilmesi ve
işler kılınması partimizin temel görevidir. KCK sisteminin esnekliği, kendi başına var
olabildiği gibi, devletçi sistemlerle de iç içe, yan yana belli bir ilişki ve çelişki temelinde var
olabilme özelliğine sahip bulunmasından ileri geliyor. Devletçi sistemleri hemen reddedip
tümden yok etmeyi hedeflemiyor; “ya devletçi sistem var olur ya da ben var olurum”
demiyor. Bunu söyleyenler ulus devletçi sistemlerdir. Dikkat edilirse, ulus devletler
kendilerinden başka bir varlık kabul etmiyorlar, tanımıyorlar, var olanları yok etmek
istiyorlar.
…. Şimdi savaş sürecinde de, sadece askeri boyutla sınırlı kalırsak, benzer bir durum ortaya
çıkacaktır. Bu da geçmişteki savaştan farklı olmayacaktır. O savaşta istediğimiz sonucu nasıl
tam alamadıysak, şimdi de alamayız. O halde şimdi demokratik siyasi mücadele yerine,
Devrimci Halk Savaşı’nı geçirirken, dar bir askeri yaklaşım içinde olmayacağız. Devrimci
Halk Savaşı’nı sadece askeri boyutlu bir savaş olarak görmeyeceğiz. KCK’nin tümünü
harekete geçireceğiz. Yedi boyutta da mücadeleyi öngöreceğiz. Ekonomik, sosyal, hukuki,
siyasi, diplomatik, kültürel boyutu da, askeri boyut gibi harekete geçireceğiz. Bütünlüklü ele
alacağız. Hedefler programımız bütün bu alanları içerecektir. Böyle olursa doğru yaklaşmış
oluruz. Hedefler programımızı doğru oluşturmuş oluruz…” şeklinde açıklanmıştır.
ÖZETLE; PKK/KCK terör örgütünün 2000 sonrası dönemde Bağımsız Birleşik Kürdistan’ı
aşama aşama kurabileceğini bu kapsamda; Birinci aşama olarak Türkiye, Suriye, İran ve Irak
ülkelerinde özerk yönetimlerin oluşturulması, İkinci aşama olarak Türkiye, Suriye, İran ve
Irak ülkelerinde oluşturulan özerk yönetimlerin birleştirilmesinden müteşekkil Kürdistan
Demokratik Konfederalizmin oluşturulması, Üçüncü ve son aşama olarak dört parçada
oluşturulan yönetimin Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistan adı altında devletleştirilmesi
şeklinde planlandığı, Örgütün birinci aşama olarak tanımladığı sözde Demokratik Özerk ile
siyasi, hukuki, öz savunma, sosyal, ekonomik, kültürel, ekoloik, diplomatik olmak üzere 8
boyutta Kürtlerin örgütlenerek birinci aşamayı gerçekleştirmeyi hedeflendiği anlaşılmaktadır.
YPS (Yekîneyên Parastina Sivîl-Sivil Savunma Birlikleri)
PKK/KCK terör örgütünce benimsenen ve yukarıda açıklanan sözde Demokratik Özerkliğin
inşasına ilişkin temel görev özerkliğin yasama organı işlevini yürütmesi, sözde “Ulusal

Meclisi” olması hedefiyle Abdullah ÖCALAN’ın açıklamaları/talimatları doğrultusuyla ilan
edilen DTK-Demokratik Toplum Kongresi’ne verilmiştir.
Sözde Demokratik
14.07.2011
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Tarihinde özerklik ilanı ile atılmıştır. Demokratik Özerkliğin ilanı ile birlikte tüm örgütsel
faaliyetlerin mahalle ve köy meclisleri üzerinden yürütülmesi, öz savunma birimleri
oluşturulması, Kürtçe eğitim verecek okullar açılması, yöre halkının yaşadığı anlaşmazlıkların
çözüm için Adalet Komisyonları ve Mahkemeler oluşturulması, YDG-H (Yurtsever Devrimci
Gençlik Hareketi) mensuplarınca mahallelerde KCK-Asayiş birimleri kurulması gibi
faaliyetlerin yapılması kararlaştırılmıştır.
Son dönemde devrimci halk savaşı stratejisi doğrultusunda başta Cizre, Silopi, Nusaybin,
Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği
gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına özerklik/öz yönetim ilanlarının başlatıldığı16,
sözde öz yönetim ilan edilen yerleri savunmak ve bu merkezleri giderek tahkim etmek için
kırsal alandan takviye edilen silahlı örgüt mensupları, yerel birlik olarak adlandırılan silahlı
Milis/İşbirlikçi ve YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) mensuplarının katılımıyla
Aralık 2015’te YPS (Yekîneyên Parastina Sivîlan-Sivil Savunma Birlikleri) adı altında silahlı
bir birim oluşturulmuştur.
YPS’NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ YAPILAN HABERLER
YPS’nin kuruluşu terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan basın-yayın organları vasıtasıyla
duyurulmuştur. Söz konusu haberlere bakıldığında;
25.12.2015 tarihli ve “Botan Sivil Savunma Birlikleri ilan edildi”17 başlıklı haberde
özetle;
“….Botan Sivil Savunma Birlikleri, “Botan halkı olarak en temel ve meşru hakkımız olan
yaşam hakkımıza yapılan bu soykırım girişimlerine karşı Yekîneyên Parastina Sivîl a Botanê
(YPS BOTAN) yani Botan sivil savunma birlikleri adı altında mücadelemizi daha da
büyüteceğimizin ilanını yapıyoruz” dedi. …
…. Yıllardır kendi kültürü, dili ve toprağı için mücadele eden halkımız 2015 yazı itibari ile
kendi özyönetimlerini ilan ederek, komünal ve demokratik bir yaşamı inşa için canla başla ve
seferberlik ruhu ile çalışmıştır. ….
14 Aralık 2015 tarihi itibariyle Kürdistan’da açık bir katliam ve fiziki soykırım sürecinin
başladığını da kaydeden YPSBOTAN açıklamasında şunlara yer verdi: “Açık ki bu soykırım
operasyonlarına karşı halkın direnişi kadar kendini savunma hakkı en meşru hak olmaktadır.
Bu sürece kadar Kürdistan gençliği örgütlü mücadelesini YDGH adı altında yürütse de
gençliğin oluşturduğu bu direniş cephesini bir adım daha büyütmeye ihtiyaç vardır. Zaten
gelişen saldırılara karşı sadece gençliğin değil bir bütün Botan halkının kadını ve erkeği ile
yürüttüğü bir direniş söz konusudur. Yapılan soykırıma karşı özyönetimlerimizi ve varlığımızı
korumak için öz savunma ile daha güçlü örgütlenmek ve her türlü fiziki, siyasi, kültürel

soykırıma karşı Kürdistan halklarını korumak en temel ve tarihi bir görevidir. Bu temelde
Botan halkı olarak en temel ve meşru hakkımız olan yaşam hakkımıza yapılan bu soykırım
girişimlerine karşı Yekîneyên PKK/KCK terör örgütü tarafından 09.08.2015 tarihinde Mardin
Nusaybin, 10.08.2015 tarihinde Şırnak Merkez, 12.08.2015 tarihinde Hakkâri Yüksekova,
12.10.2015 tarihinde Van Erçiş, 13.08.2015 tarihinde Muş Bulanık ve Varto, 14.08.2015
tarihinde Hakkâri, 14.08.2015 tarihinde Van Merkez İpe kyolu ve Edremit,
15.08.2015 tarihinde Batman, 15.08.2015 tarihinde Diyarbakır Sur, 16.08.2015 tarihinde
Diyarbakır Silvan, 17.08.2015 tarihinde Şırnak Cizre, 18.08.2015 tarihinde Diyarbakır Lice,
18.08.2015 tarihinde Ağrı Doğubayazıt, 19.08.2015 tarihinde Bitlis Hizan, 20.08.2015
tarihinde Siirt Eruh, 24.08.2015 tarihinde Adana Dağlıoğlu mahallesinde, 28.08.2015
tarihinde Adana Seyhan Fırat Mahallesi, 08.09.2015 tarihinde Adana Seyhan Gülbahçe
Mahallesi, 16.09.2015 tarihinde Adana İsmet Paşa mahallesinde, 08.10.2015 tarihinde ise
Ağrı il merkezinde sözde öz yönetim ilan edilmiştir.
Hakkari ili Yüksekova ilçesinde YPS(Sivil Savunma Birlikleri) http://www.caldiranajans.net/
isimli internet sitesinin “03.02.2016” tarihli web sayfasında; “Yüksekova’da Kar Kamuflajlı
YPS!” başlıklı haber içeriğinde “Hakkari Yüksekova’da YPS (Sivil Savunma Birliği) adı
altında bir araya gelen PKK’li gruba ait olduğu belirtilen fotoğraflar yayınlandı.”
KONU
http://www.caldiranajans.net/ isimli internet sitesinin “03.02.2016” tarihli web sayfasında;
“Yüksekova’da Kar Kamuflajlı YPS!” başlıklı haber içeriğinde “Hakkari Yüksekova’da YPS
(Sivil Savunma Birliği) adı altında bir araya gelen PKK’li gruba ait olduğu belirtilen
fotoğraflar yayınlandı.”
AÇIK KAYNAĞIN URL (Kaynak) ADRESİ:
http://www.caldiranajans.net/yuksekovada-kar-kamuflajli-yps/
HABERİN ÖN İZLEMESİ
¸
¸
“Yüksekova’da Kar Kamuflajlı YPS!” başlıklı haber içeriği aşağıya çıkartılmıştır;
Yüksekova’da Kar Kamuflajlı YPS!
Hakkari Yüksekova’da YPS (Sivil Savunma Birliği) adı altında bir araya gelen PKK’li gruba
ait olduğu belirtilen fotoğraflar yayınlandı.
Hakkari Yüksekova’da çekildiği belirtilen fotoğraflarda PKK’lilerin ‘kar kamuflajlı’
görüntüleri yer aldı. Vatan gazetesinin Fırat Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde, bir ‘tören’
düzenledikleri belirtilen yaklaşık 80 PKK’linin kar kamuflajı giydiği dikkat çekti. Kıyafetlerin
yurt dışından gönderilmiş olabileceği de ileri sürülürken, tören sırasında alana Öcalan posteri

ile PKK, KCK ve YPS bayrakları asıldığı belirtildi. Daha sonra “YPS Gever Komutanlığı
Sözcüsü” Eriş Gever’in bir konuşma yaptığı ve ‘intikam yemini’ ettiği belirtildi.
“Hakkari Yüksekova’da YPS (Sivil Savunma Birliği) adı altında bir araya gelen PKK’li gruba
ait olduğu belirtilen fotoğraflar yayınlandı.
Hakkari Yüksekova’da çekildiği belirtilen fotoğraflarda PKK’lilerin ‘kar kamuflajlı’
görüntüleri yer aldı. Vatan gazetesinin Fırat Haber Ajansı’na dayandırdığı haberde, bir ‘tören’
düzenledikleri belirtilen yaklaşık 80 PKK’linin kar kamuflajı giydiği dikkat çekti. Kıyafetlerin
yurt dışından gönderilmiş olabileceği de ileri sürülürken, tören sırasında alana Öcalan posteri
ile PKK, KCK ve YPS bayrakları asıldığı belirtildi. Daha sonra “YPS Gever Komutanlığı
Sözcüsü” Eriş Gever’in bir konuşma yaptığı ve ‘intikam yemini’ ettiği belirtildi. Şeklinde
açıklamaların olduğu.2-Hakkari ili Yüksekova ilçesinde YPS-JİN (Yekineyên Parastina SivîlJin ) kurulması ile ilgili olarak paylaşımlarda ; “http://www.yuksekovahaber.com/ isimli
internet sitesinin “04.02.2016” tarihli web sayfasında; “Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi”
başlıklı haber içeriğinde “Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YPS-Jin kuruluşunu deklare etti”
KONU
http://www.yuksekovahaber.com/ isimli internet sitesinin “04.02.2016” tarihli web
sayfasında; “Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi” başlıklı haber içeriğinde “Hakkari'nin
Yüksekova ilçesinde YPS-Jin kuruluşunu deklare etti.”
AÇIK KAYNAĞIN URL (Kaynak) ADRESİ:
http://www.yuksekovahaber.com/haber/yuksekovada-yps-jin-ilan-edildi-175090.htm
HABERİN ÖN İZLEMESİ
¸

“ Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi” başlıklı haber içeriği aşağıya çıkartılmıştır;
Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YPS-Jin kuruluşunu deklare etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yekineyên Parastina Sivîl-Jin (YPS-Jin) düzenlenen törenle
kuruluşunu ilan etti. Tören alanına PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Paris'te katledilen Kürt
kadın siyasetçi Sakine Cansız'ın posteri ile PKK, KCK ve YPS-Jin bayrakları asıldı.
Törende YPS-Jin sözcüsü bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından YPS-Jin üyeleri,
"Jin jiyan azadi" ve "Bıjî Serok Apo" sloganlarını attı.
İlçede geçtiğimiz günlerde de YPS-Gever kuruluşunu ilan etmişti. (DİHA)
Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YPS-Jin kuruluşunu deklare etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yekineyên Parastina Sivîl-Jin (YPS-Jin) düzenlenen törenle
kuruluşunu ilan etti. Tören alanına PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Paris'te katledilen Kürt
kadın siyasetçi Sakine Cansız'ın posteri ile PKK, KCK ve YPS-Jin bayrakları asıldı.
Törende YPS-Jin sözcüsü bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından YPS-Jin üyeleri,
"Jin jiyan azadi" ve "Bıjî Serok Apo" sloganlarını attı.
İlçede geçtiğimiz günlerde de YPS-Gever kuruluşunu ilan etmişti. (DİHA)

Yüksekova'da YPS-Jin ilan edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde YPS-Jin kuruluşunu deklare etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yekineyên Parastina Sivîl-Jin (YPS-Jin) düzenlenen törenle
kuruluşunu ilan etti. Tören alanına PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Paris'te katledilen Kürt
kadın siyasetçi Sakine Cansız'ın posteri ile PKK, KCK ve YPS-Jin bayrakları asıldı.
Törende YPS-Jin sözcüsü bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından YPS-Jin üyeleri,
"Jin jiyan azadi" ve "Bıjî Serok Apo" sloganlarını attı.İlçede geçtiğimiz günlerde de YPSGever kuruluşunu ilan etmişti. Şeklinde açıklamaların olduğu.
http://anfturkce.net/kurdistan/botansivilsavunmabirlikleriilanedildi.
Parastina Sivîl a Botanê (YPS BOTAN) yani Botan sivil savunma birlikleri adı altında
mücadelemizi daha da büyüteceğimizin ilanını yapıyoruz. Botan demokratik özerk
bölgelerinde direnen ve varlığını korumaya çalışan tüm halkımızın öz savunma gücü olan
YPSBOTAN olarak toprağımızı, kültürümüzü ve bir bütün varlığımız korumak için
mücadeleyi ve direnişi sonuna kadar ve daha güçlü yürüteceğimizin sözünü tüm Kürdistan
halklarına ve Botan halkına verirken YPSBOTAN tüm halkımıza kutlu olsun diyoruz. YPS –
BOTAN Önder Apo’nun ve Kürdistan halklarının özgürlüğü için mücadele eder. Önder
Apo’nun demokratik ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmasını yaşamsallaştırmayı en temel
görevi olarak kabul eder. Botan’da gelişen demokratik konfederal sistemin savunma gücüdür.
Bu temelde başta demokratik özerkliğini inşa eden Cizîr, Sîlopya, Hezex, Şirnex, Nisebîn,
Kerboran ve tüm Botan şehir ve ilçelerinde direnen tüm halkımıza özerk bölgelerini terk
etmemeleri ve özgür ve demokratik Kürdistan için sokak sokak, ev ev direnişi büyütmeye
çağırıyoruz. Yine yıllardır özgürlük mücadelesi içinde öncülük yapan ve direnişi büyüten tüm
Botan gençliğini ve kadınını YPSBOTAN saflarında varlığını ve onurunu savunmaya
çağırıyoruz.” Şeklinde,

¸
26.12.2015 tarihli ve “Nusaybin’de ‘YPS Nisêbîn’ ilan edildi”14 başlıklı haberde özetle;

“….Daha önce 6 kez sıkıyönetim ilan edilen ve sonuncusunun 11 gün sürdüğü Nusaybin’de
gençler mahallerinin öz savunmasını sağlamak ve saldırıları püskürtmek için YPS (Sivil
Savunma Birlikleri) Nusaybin’i ilan ettiklerini duyurdu.
Devlet güçlerinin sıkıyönetim ilan ederek halkın öz yönetim direnişine saldırdığı ilçelerde
gençler mahallelerini savunmak için öz savunmalarını ilan ettikleri YPS (Sivil Savunma
Birlikleri) sağlamaya başladı. Cizre’nin ardından gençler bu kez de daha önce 6 kez
sıkıyönetim ilan edilen ve sonuncusunun 11 gün sürdüğü Nusaybin’de “YPS Nusaybin” i ilan
etti. Askeri törenle gerçekleşen ilana çok sayıda YPS üyesi katıldı. Askeri törenin ardından ise
açıklama yapıldı.
HERKES YPS SAFLARINA KATILMALI
Yürütülen direnişe herkesin katılması gerektiğinin belirtildiği açıklamanın devamında ise
“Aynı zamanda bu direnişe herkes katılmalıdır. Yine Farqin, Cizre, Silopi, Dargeçit, Sur ve
Derik halkının direnişini selamlıyoruz. Bizde direnen Nusaybin halkının gençleri olarak
YPSBotan’ın ilanını kutluyoruz ve selamlıyoruz. Komünal ve demokratik değerler ile Önder
Apo’nun özgürlüğü için YPSBotan çatısı altında YPS Nisebin ile mücadelemizi yükseltip
halkımızı işgalci devletin saldırılarına karşı savunacağız. Bu esas doğrultusunda bütün
halkımıza ve özellikle kadın ile gençlere sesleniyoruz. Gelip YPS saflarına katılıp iradesine
sahip çıkmalılar” denildi. Açıklama ardından “Biji Serok Apo” ve “Biji berxwedana gelê
kurd” sloganları atıldı…” şeklinde,
¸

30.12.2015 tarihli ve “Sivil savunma HER YERDE”15 başlıklı haberde özetle;
“….Şirnex’in (Şırnak) Silopiya (Silopi) ilçesinde, devlet güçlerinin saldırılarına karşı halkın
direnişi sürerken, Sivil Savunma Birlikleri (YPS) kuruluşunu duyurdu. Yapılan açıklamada,
Kürdistan’da ilan edilen özyönetimlere devletin saldırıları hatırlatıldı. Açıklamada, “Türkiye
devleti faşistçe Kürdistan’da kurulan özyönetimlere saldırmaktadır. Özyönetimlerin ilan
edilmesiyle birlikte yaklaşık 5 ay içerisinde yüzlerce insanımızı katlettiler. Her gün gözaltı ve
tutuklamalar yapmakta, gençleri sokak ortasında katletmekte. Devlet ve AKP rejimi aylarca
DAİŞ zihniyetiyle Kürt halkını katliamlardan geçirmek istemekte ve inkar etmekte. “ denildi.
“Kürt halkını tanımayan, inkar eden, katleden böylesi bir zihniyete karşı bizlerde onları
tanımıyoruz” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bugünden sonra Türk devleti ve AKP rejimine karşı bizlerde öz yönetimin içerisinde yer
alarak, YPSBotan’ın şemsiyesi altında YPS Silopi’yi ilan ediyoruz…” şeklinde,
02.01.2016 tarihli ve “YPS-Şırnak kuruldu”16 başlıklı haberde özetle;
“….Halkın öz yönetim iradesine karşı ilan edilen sıkıyönetim saldırılarına karşı Şırnak’ta da
Sivil Savunma Birlikleri (YPS), kuruluşunu ilan ederek, saldırılara karşı mücadeleyi

yükselteceklerini duyurdu. Açıklamada Türkiye halklarına da mücadele birliği çağrısında
bulunuldu.Öz yönetim iradesini ortaya koyan ilçelerde abluka ve sıkıyönetim saldırılarına
karşı günlerdir ayakta olan Şırnak’ta da YPS kuruluşunu duyurdu. Çok sayıda YPS üyesinin
katıldığı törende yapılan açıklamada, yıllardır devletin soykırımcı ve asimilasyoncu
uygulamalarına karşı bir mücadele verildiği hatırlatılarak, "Kürdistan halkı başta olmak üzere
tüm Bakûrê (Kuzey) Kürdistan onurlu bir yaşam için muazzam bir direniş göstermiş ve bugün
bu direniş daha da büyüyerek, Bakûrê Kürdistan'ın tüm dağlarına, ovalarına, şehirlerine ve
köylerine yayılmıştır" denildi…” şeklinde haberin yayınlandığı tespit edilmiştir.
YPS TARAFINDAN YAPILAN EYLEM ÇAĞRILARI VE GERÇEKLEŞTİRİLEN
EYLEMLER
04.01.2016 tarihli ve “Türkiyeli gençler: Her yerde YPS kurulsun17” başlıklı
haberde özetle;
“…Kürdistan'da devlet ablukasına karşı gençlerin örgütlendiği YPS'nin kuruluşunu
selamlayan Türkiyeli gençlik örgütleri, YPS'nin kuruluşunun haklı ve meşru olduğunu belirtti.
Türkiye'de de YPS birliklerinin kurulması gerektiğinin altını çizen gençler, "Her yerde YPS
kurulsun ve herkes kendini savunsun" dedi.
"YPS, Kürdistan halkını topyekûn bu mücadeleye katacağı için anlamlıdır ve ileriye taşınması
gereken bir hamledir. Ve her yere yayılması gerekiyor. Türkiye tarafından da YPS birlikleri
kurulabilir" şeklinde konuştu…” Şeklinde,
¸

TÜM GENÇLER DİRENİŞ SAFLARINA KATILMALI

Konuşmasının devamında direnişin gerekliliğine dikkat çeken Doğan, “Bizde buradan şunu
demek istiyoruz; Kobane'de direnip kazanan halka pervasızca saldırıp her yeri yakıp yıkmaya
çalışan ve kaybeden çetelerle bugün Kuzey Kürdistan'da halka saldıran çeteler aynı çetelerdir.
Kuzey Kürdistan'da 67 Ekim serhıldanları nasıl Kobane'nin özgürleşmesinde kilit rol
oynamışsa, bundan sonra da benzer bir serhildan ruhunu hem sokak eylemleri hemde barikat
ve hendeklerde direnerek ortaya koyacağız” diye konuştu.
Tüm Kürdistan gençlerini YPS saflarında yer almaya davet eden Doğan şunları ifade etti:
"AKP ve Erdoğan çetelerinin Kürdistan'da saldırıları giderek artıyor. Buna karşı Kürt
gençliğinin direnişi büyütmesi gerekir. Kürdistan ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bir
araya gelen bir grup Kürt genci olarak bu görkemli direnişte yer almayı bir onur ve namus
borcu olarak görüyoruz. Bu nedenle büyük bir moral ve kararlılıkla YPS saflarında yer
aldık….” Şeklinde,

¸
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Yukarıda açıklanan bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;
PKK/KCK terör örgütünün Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu ile Suriye, İran ve Irak’ın bir
kısmını içerisine alan bölgede Marksist-Leninist İlkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti
kurmak amacı doğrultusunda 27-28 Kasım 1978 yılında kurulduğu, kuruluş döneminde örgütü
parti (PKK), cephe (ERNK) ve ordu (HRK) olmak üzere üç ana birimden oluşturduğu,
Örgütün kuruluş yıllarından itibaren Abdullah ÖCALAN’ın 1999 yılında yakalanışına kadar
olan süreç içerisinde stratejik savunma aşaması uygulamaya çalıştığı, stratejik denge
aşamasının gerçekleştirilmesi içinde büyük çaba göstermesine rağmen bunda başarılı
olamadığı, ÖCALAN’ın yakalanarak ülkemize getirilmesinden sonra siyasallaşma çabalarına
girdiği, demokrasi kavramının istismarına dayanan bir söylem geliştirdiği, 4 parçalı Birleşik
Bağımsız Kürdistan kurma hedefinden vazgeçtiğini belirterek, Kürt Halkının kimliğinin
tanınması, idamın kaldırılması, Abdullah ÖCALAN’ın serbest bırakılması gibi söylemleri
içeren (sözde) “Barış Projesi” ve PKK’nın yeni stratejisinin “Demokratik Siyasal Mücadele”
şeklinde söylemler geliştirerek terör örgütünün dağılmasını engellemek ve örgütün tabanını
geniş bir kitleye yayabilmek amacıyla SERHİLDAN (sivil itaatsizlik-kitlesel şiddet eylemleri)
adı altında toplumsal eylemler gerçekleştirme kararı aldığı,
Dünya üzerindeki konjektürel şartların değişmesi, sosyalist sistemin çökmesi, 11 Eylül 2001
tarihinde ABD’ye yönelik terör saldırıları sonrası PKK’nın AB ve ABD tarafından terör
örgütleri listesine alınması sonucu hareket alanı azalan örgütün bu çıkmazı aşma amaçlı isim
değişikliklerine giderek 2002 yılında KADEK, 2003 yılında KONGRA-GEL olarak isim
değişikliklerine gittiği,
2004 yılında örgütsel taleplerin yerine getirilmediği iddiasıyla sözde ateşkesi bozduğunu
açıklayan örgütün şiddet eylemlerine tekrar başladığı,
2005 yılında KKK ve 2007 yılında ise KCK sistemine geçtiği, KCK sistemi ile geçişle birlikte
örgütü bir devlet sistemi gibi yapılandırarak örgütün yapılanmaları ile örgüt üyelerini
sistematik bir yapıya ulaştırmayı hedeflediği,
Terör örgütü tarafından “dördüncü stratejik dönem” olarak adlandırılan ve “Devrimci halk
savaşı” olarak ifade edilen eylem planlarında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilen
operasyonlarla deşifre edilmesi, Yargıtay tarafından KCK’nın terör örgütü olarak kabul
edilmesi, yine kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün büyük kayıplar vermiş
olması gibi nedenlerle örgütün söylem ve strateji değişikliğine gittiği,
Bu yeni stratejide örgütün, sözde Birleşik Bağımsız Kürdistan kurma hedefini üç aşama
şeklinde formüle ettiği, birinci aşamanın demokratik özerklik, ikinci aşamanın konferedal
sistem ve son aşama olarak Birleşik Bağımsız Kürdistan olarak planladığı, planlamış, bu
doğrultuda Kürdistan’ın parçaları olarak adlandırdığı, Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de planın
ilk aşaması olarak her parçada özerk yönetimler ihdas etmeyi hedeflediği,

Sadece kıra dayalı bir sözde savaşın, örgütün “kesin zafere” uluşmasını engellediğini,
“demokratik özerkliğin” inşa edilebilmesi için şehirlerde daha etkin örgütlenmenin ve “şehir
savaşının” zorunlu olduğunu açıkladığı ve “Kıra Dayalı Şehir Savaşı” stratejisini uygulamaya
koyduğu,
Bu kapsamda; Şehir merkezlerine kırsaldan gönderilen silahlı örgüt mensupları ile şehir
merkezlerinde bulunan ÖS/YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı
Milis/İşbirlikçi yapılanmalarını tek bir çatı altında toplayarak Halkla İlişkiler Komutanlığına
bağlı olarak faaliyet gösterecek Yekineyen Parastina Sivil/YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adı
altında tek bir çatı altında toplandığı,
YPS yapılanmasının Kıra Dayalı Şehir Gerillası adı altında HPG bünyesinde oluşturulan
silahlı bir yapılanma olduğu, bu yapılanmanın PKK/KCK terör örgütünün “devrimci halk
savaşı” stratejisini kırda ve şehirde eşgüdüm içerisinde yürütmeye çalışacağı, temel dayanak
noktalarını ise “kır örgütlenmesi” ve “şehir örgütlenmesi” oluşturacağı,
Sonuç olarak,
Son dönemde sözde özerklik ilanlarıyla, teröristbaşının geçmiş dönemde vermiş olduğu
perspektif ve talimatlar doğrultusunda, küçük kantonlar halinde devletten izole edilmiş,
kurtarılmış bölgeler oluşturarak daha sonra bu kantonların birleştirilmesi suretiyle Doğu ve
Güneydoğu Anadolu'da ikili İktidarın bulunduğu bir fiili durum oluşturmayı amaçlayan terör
örgütünün, sözde özerklik ilan edilen bölgelerdeki varlığını tahkim ederek devam ettirmek ve
sözde öz yönetimlerin toplumsallaştırmasını sağlamak amacıyla öz savunma adı altında şehir
merkezlerinde faaliyet yürüten silahlı yapılanmalarını kırsal unsurların koordinesinde hareket
edecek tek bir çatı altında toplamayı hedeflediği değerlendirilmektedir.

SORUŞTURMA DOSYASI KAPSAMINDA

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli hakkında PKK terör örgütünün gençlik
yapılanması YPS terör örgütünün üyesi olduğu ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla
yapılan soruşturma kapsamında
Tanık H
Ş
E 'nin Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 21/02/2016 tarihli fotoğraftan
teşhis tutanağında şüpheli hakkında: 7 Nolu fotoğraftaki şahsı Nedim olarak bilirim. Kilolu
yapılı
ve
isimli şahıslar ile birlikte Terör örgütü içerisinde basın
faaliyetlerini yürütürler. Bu şahsı Cumhuriyet Mahallesindeki ve eski kışla mahallesindeki
örgüt evi olarak kullanılan her iki eve gelmesinden dolayı tanıdı. Kaldığım eve gelerek
benimle yüzü kapalı şekilde röportaj yaptı. Açık kimlik bilgilerinin Nedim TÜRFENT
şeklinde olduğunu öğrendim." şeklinde teşhiste bulunduğu,
Tanık Ş
G
Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 10/07/2016 tarihli fotoğraftan
teşhis tutanağında şüpheli hakkında "8 Numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENT olarak

tarım. Yüksekova'da terör örgütün yayın organı olan Dicle haber ajansına bağlı olarak çalışır.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN Yüksekova medya sorumlusudur. Yüksekova genelinde bulunan
çukur ve barikatların fotoğraflarını çekerek terör örgütünün Yüksekova'yı ele geçirdiğine ve
güvenlik güçlerinin Yüksekova'da etkisinin olmadığı şeklinde haber yaparak çukur ve
barikatlara halkın destek vermesini sağlamaya çalışır. Açık kimlik bilgilerini Nedim
TÜRFENT olarak şeklinde olduğunu öğrendim. Şeklinde beyanda bulunduğu.
Tanık
E
Ş
'in Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 23/03/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında ; 10 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim
TÜRFENT olarak tanırım. Bu şahıs Cumhuriyet Mahallesinde benimle birlikte yaklaşık
olarak 25 örgüt mensubunun silah ve ideolojik eğitiminin tamamlanmasının ardından
düzenlenen sözde törene gelerek bu töreni videoya çeken ve grup içerisinde bulunan örgüt
mensupları ile röportaj yapan gazeteci olarak bilirim. Şahsın DİHA haber ajansında çalıştığını
biliyorum. B şahıs Cumhuriyet Mahalleside sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt
mensupları ile irtibat halindedir. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak
amacıyla çekmiş olduğu video ve yapmış olduğu röportajları internet ve benzeri organlarda
paylaşan şahıstır. Açık kimlik bilgilerini Nedim TÜRFENT şeklinde olduğun öğrendim."
şeklinde teşhiste bulunduğu,
Tanık (K) D
K
'nun Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 22/03/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "13 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedi m
TÜRFENT olarak tanırım. Yüksekova'da gazetecilik yaptığını biliyorum. Yaklaşık iki ay
kadar önce Cumhuriyet Mahallesinde beyaz kamuflaj kıyafetli PKK/KCK terör örgütünün
yapılanması olan YPS timlerinin videosunu çeken şahıstır. Bu videoyu mahallesinde bulunan
Mala-Gel de izledim. Bu şahsın Terör örgütü adına propaganda yapmak amacıyla çukur ve
barikatlara gelerek silahlı olarak nöbet tutan terör örgütü mensuplarının fotoğraf ve
videolarını çektiğini ayrıca röportaj yaptığını gördüm. Açık kimlik bilgilerinin Nedim
TÜRFENT şeklinde olduğunu öğrendim. Şeklinde teşhiste bulunduğu,
Tanık D
B
'ın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 19/03/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "25 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim
TÜRFENT olarak tanırım. DİHA muhabiridir. Yaklaşık iki ay kadar önce Cumhuriyet
Mahallesinde benimde içinde bulunduğum beyaz kamuflaj kıyafetli YPS timlerinin videosunu
çeken şahıstır. Bu videoyu daha sonra internette YPS/ANTİTERÖR timi kuruldu haber başlığı
içerisinde izledim. Açık kimlik bilgilerinin Nedim TÜRFENT şeklinde olduğunu öğrendim."
şeklinde beyanda bulundu,
Tanık C
G
'in Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 20/03/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağıda şüpheli hakkında " 9 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim
TÜRFENT olarak tanırım. DİHA muhabiridir yaklaşık 1 ay önce üçgen binada F
(K)
S
D
'nin yanında gördüm. F
(K)
isimli
şahıs
Nedim
TÜRFENT geldiğinde bizim duyamayacağımız şekilde uzaklaşarak konuştular. Bu şahıs
Yüksekovadaki üst düzey örgüt mensuplarıyla sürekli irtibat halindedir. Onlara başka
yerlerden bilgler getirir götürür. Ayrıca YPS yapılanmasının gerçekleştirildiği eylem ve
eğitim faaliyetlerini kaydederek internette yayınlar. Açık kimlik bilgilerinin Nedim
TÜRFENT şeklinde olduğunu öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,

Tanık A
G
(K) A S
'in Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 31/05/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "15 numaralı fotoğraftaki ahsın nedim Türfent
olarak tanırım. Yüksekova'da bulunan üst düzey örgüt mensupları ile sürekli irtibat halindedir.
Barikat ve çukurların başında silahla nöbet tutan örgüt mensuplarının yanına gelerek röportaj
yapar. Yüksekova'da yapılan örgütsel etkinlikleri fotoğraflayıp ve videoya çekip basında
örgütsel propaganda yapar. Ayrıca Yüksekova'da terör örgütü adına asılsız haberler yaparak
halkı devlete karşı kışkırtmaya çalışır." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık Z
A
’nın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 16/02/2016 tarihli fotoğraftan teşhis
tutanağında şüphel i hakkında "9 nolu fotoğraftaki şahsı Nedim olarak bilirim.
ve
isimli şahıslar ile birlikte terör
örgütü
içerisinde basın faaliyetlerini yürütürler. Bu
şahsın örgüt evi olarak kullanılan yukarıda bahsettiğim eve gelmesinden dolayı tanıdım.
Kaldığım eve gelerek
ve
isimli şahıslar ile röportaj yaptı. Bu şahıslar
röportaj sırasında yüzlerini kapattı. Açık kimlik bilgilerinin Nedim TÜRFENT şeklinde
olduğunu öğrendim." şeklide beyanda bulunduğu,
Tanık M
Ç
(Kod) V
Y
'in Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 14/03/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında " 4 nolu fotoğraftaki şahsın ismini
bilmiyorum. Bu şahsı basıncı olarak bilirim. Yüksekovaya geldikten yaklaşık bir hafta sonra
Güngör mahallesinde malagel civarında halay çeken örgüt üyelerinin fotoğraflarını çektiğini
gördüm. Orada ki örgüt üyeleri ile sohbet ediyordu. Açık kimlik bilgilerini Nedim TÜRFENT
şeklinde olduğunu öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık U C N
'ın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 19/03/2016 tarihli fotoğraftan teşhis
tutanağında şüpheli hakkında "14 nolu fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENt olarak tanırım.
Kendisi terör örgütü ve YPS lehine Yüksekova'da haberler yapar. Yüksekova da terör örgütü
adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslar ile sürekli olarak irtibat halindedir. Şahıs
açık kimlik bilgilerini burada sizlerden Nedim TÜRFENT şeklinde olduğunu öğrendim."
şeklide beyanda bulunduğu,
Tanık A (K) S
T
'nın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 30/03/2016 tarihli fotoğraftan
teşhis tutağında şüpheli hakkında " 7 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENT olarak
tanırım. Bu şahıslar haber ajansında çalışıyor. Cumhuriyet ve orman mahallesinde bulunan
YPS timlerini çukur ve barikat oluştururken fotoğraflarını çekerken gördüm. Açık kimlik
bilgilerinin Nedim TÜRFENT şeklinde olduğunu öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık R
T
'nun Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 25/03/2016 tarihli fotoğraftan teşhus
tutanağında şüpheli hakkında" 10 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENT olarak
tanırım. Bu şahıslar haber ajansında çalışıyor. Cumhuriyet Mahallesinde 25 örgüt mensubuun
silah ve ideolojik eğitiminin tamamlanmasının ardından düzenlenen sözde törene gelerek bu
töreni videoya çeken ve grup içerisinde bulunan örgüt mensuppları ile gazeteci olarak röportaj
yaptığını gördüm. Bu şahıs Cumhuriyet Mahellesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren
örgüt mensupları ile irtibat halindedir. Ayrıca PKK/KCK terör örgütünün propagandasını
yapmak amacıyla çekmiş olduğu video ve yapmış olduğu röportajları internet ve benzere

organlarda paylaşan şahıstır. Açık kimlik bilgilerinin Nedim TÜRFENT şeklinde olduğunu
öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık N
Ö
(Yeşilyurt)'ın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 05/02/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında 05/02/2016 tarihli video izleme tespit ve
fotoğraftan teşhis tanık tutanağı "Bu şahsı gözaltına alınmadan ve tutuklanmadan önce
Yüksekova ilçesinde YPS/JİN GEVER içerisinde faaliyet gösterdiğim dönemde bu şahıs
elinde fotoğraf makinası ve video kamerası ile gelerek bizlerin yapmış olduğu tüm örgütsel
faaliyetleri kayıt altına alan ve yukarıda uzantısı verilen videoları çeken kişi olarak kesin ve
net şeklide yanılgıya düşmeden teşhis ettim. Ayr ıca örgütsel amaçlı kullanılan evlerde
bulunan örgüt mensuplarını yüzlerini kapattıktan sonra birebir propaganda ve ropörtaj amaçlı
olarak kullanılan üzere video kaydına aldığını ve örgütsel dokümanlar da kullanılmak üzere
tüm örgüt mensuplarını yüzü açık vesikalık fotoğraflarını çektiğini biliyorum. Ahsın açık
kimlik bilgilerini burada sizlerden Nedim TÜRFENT olarak öğrendim." şeklinde beyanda
bulunduğu,
Tanık G
S
(K) İ
Y
'un Cumhuriyet Savcısı huzurundaki
15/04/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "39 numaralı fotoğraftaki
şahsın Nedim TÜRFENT olarak tanırım. Yüksekovalı olduğunu ve gazetecilik yaptığını
biliyorum. Cumhuriyet Mahallesinde İ
(K) Y K
(K), B
(K) isimli üst
düzey örgüt mensuplarıyla konuşurken, Yüksekova da YPS içeresinde faaliyet yürüten diğer
örgüt mensuplarıyla röportaj yaptığını gördüm." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık M
(K) S
A
isimli şahsın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki
15/04/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında " 26 numaralı fotoğraftaki
şahsı Nedim TÜRFENT olarak tanırım. İfademde belirttiğim beni A
B
isimli şahsın bulunduğu eve götüren ve eğitimimiz bittiği zaman görüntülerimizi
çeken şahıstır." şeklinde bulunda bulunduğu,
Tanık E
/R
A
(K) L
B
'ın
Cumhuriyet
Savcısı
huzurundaki 17/04/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında " 70 numaralı
fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENT olarak tanırım. Ben bu şahsı terör örgütü yayını yapan
internet sitelerinden tanırım. Terör örgütünün propagandasını yapmak amacıla Yüksekova
ilüesine gelerek örgüte katılım yapan örgüt mensupları ile görüştüğünü ve bunların
paylaşımlarını yaptığını biliyorum." şeklide beyanda bulunduğu,
Tanık Z
(K) Ö
S
isimli şahsın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki
18/04/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "68 numaralı fotoğrataki
şahsın Nedim TÜRFENT olarak tanırım. Yüksekova'da YPS kuruluşunun ilanında yapılan
törende bütün töreni ve beyaz kamuflajlarla bizi çeken şahıstır." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık Ş
(K) Ş
Ş
'ın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 20/04/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "14 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim
TÜRFENT olarak tanırım. Bu şahıs Yüksekova ilçesinde PKK/KCK terör rgütünün
yapılanması olan YPS'nin kuruluşunun ilanında yapılan törende bütün töreni ve benimde
aralarında bulunduğum örgüt mensuplarını beyaz kamuflaj kıyafetli olarak götüntüleyen ve bu

görüntüleri PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak amacıyla internet ortamında
yayınlayan şahıstır. Bu şahı s PKK/KCK terör örgütünün Yüksekova medya sorumlusudur.
Örgüt mensupları ile röportajlar yapar ve bunların yayınlar." şeklinde beyanda bulunduğu,
Tanık Ş
A
'ın Cumhuriyet Savcısı huzurundaki 25/04/2016 tarihli
fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında "14 numaralı fotoğraftaki şahsı Nedim
TÜRFENT olarak tanırım. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan çukur ve barikatların
fotoğraflarını çekerker gördüm. Burada bulunan F
(K) ve K
(K)
ile
konuşurken gördüm, ayrıca şahsın R
(K) isimli örgüt mensubunun yanında faaliyet
gösterdiğim zamanlarda YPS kuruluşunun ilanında yapılan benim de aralarında beyaz kar
kamuflajı göydiğim törende bütün töreni ve beyaz kamuflajlarla bizi çeken şahıstır." şeklinde
beyanda bulunduğu,
Tanık A
-A
(K) A
B
'nin
Cumhuriyet
Savcısı
huzurundaki 09/05/2016 tarihli fotoğraftan teşhis tutanağında şüpheli hakkında " 56 numaralı
fotoğraftaki şahsı Nedim TÜRFENT olarak tanırım. Yüksekova'da terör örgütünün yayın
organı olan Dicle Haber Ajansına bağlı olarak çalışır. Terör örgütünün medya sorumlusudur.
Halkı güvenlik güçlerine karşı kışkırtmak ve toplumsal olaylara katılımı arttırmak amacıyla
yalan haberler yapar. Ayrıca YPS 'nin kuruluş videosunu ve fotoğraflarını çeken şahıstr.
Yüksekova'da sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla sürekli olarak
irtibatlıdır. Örgüt mensuplarının kalacak yer, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşıladığını gördüm.
" şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüphelinin alınan ifadesinde özetle, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği,
Tüm soruşturma dosyası birlikte değerlendirildiğinde; şüpheli hakkında açık tanıkların
Cumhuriyet Savcısı huzurunda yapmış olduğu fotoğraf teşhislerinin birbiri ile uyumlu ve
tutarlı olması, şüphelinin örgüt mensupları ile irtibat ku rduğu, örgütün gençlik
yapılanmasında yer aldığı, örgütün talimatları ile hareket ettiği, terör örgütü mensuplarına
kalacak yer, gıda ve giyim ihtiyaçlarını karşıladığı, terör örgütünün meyda sorumlusu olarak
faaliyet göstererek bu eylemleriyle şüphelinin terör örgütü ile tam bir fikir ve eylem birliği
içerisine girerek organik bir bağ kurduğu ve bu bağın süreklilik, yoğunluluk, çeşitlilik arz
ettiği böylelikle şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olduğu ayrıca soruşturma dosyasında
bulunan
13/04/2016
tarihli
inceleme
ve
tespit
tutanaklarından
www.facebook.com/qubane?fref=ts,
Nedim
Türfent
(@nturfent),
www.youtube.com/watch?v=ZCoS9mpLB8c sosyal paylaşım sitelerinden zincirleme şekilde
şüphelinin YPS/YPS JİN terör örgütünün yaptığı eylemleri paylaşmak ve övmek suretiyle
üzerine atılı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmakla,
Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak eylemine uyan
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, şüpheli hakkında
gereğince güvenlik tedbirlerine HÜKMOLUNMASINA, şüphelinin
sürenin TCK 63 maddesi gereğince sonuç cezadan MAHSUBUNA,
adına talep ve iddia olunur. 07/03/2017
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