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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
KCK/TM

(KÜRDİSTAN DEMOKRATİK TOPLULUĞU/TÜRKİYE MASASI)

1.KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu)

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 elebaşısının 1999’da yakalanması akabinde, 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 bulunan örgüt kamplarında 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında KONGRA-GEL 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 diyaloğu
geliştirir. KCK hakkında çok daha derin felsefi çözümlemelerim var; ancak şimdilik burada
bitiriyorum...” şeklindeki talimatları doğrultusunda KKK’nın ismi, KCK (Koma Ciwaken KürdistanKürdistan 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 sonra da 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.

1.1.

KCK Sözleşmesi

Terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen şahısların ikametlerinde yapılan
aramalarda ele geçen belgelerde ve 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 tepede 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 konfederalizmi oluşturacakları,

•
'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 sisteminin ekoloji ve cinsiyet
devrimine dayalı dönüşümle radikal ve derin demokrasiyi kuracağı,
•
Koma Civaken Kürdistan sisteminin, 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 Konfederalizminin, 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 işleyen 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 ideolojik, sosyal, halk
savunma alan ve ekonomik alan merkezilerinden oluştuğu; 15. maddesinde yüksek 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,
İdari 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.

1.2.

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 organları üzerinde denetleyici, ana siyasetin yeterince
yaratıcı olarak hayata geçirilmesinden, onun gözetim ve denetiminden sorumludur..” şeklinde KCK
Genel Başkanlık Konseyinin tanımlandığı anlaşılmıştır.
HPG 7. Konferansında, HPG yapılanmasında revizyona gidildiği, HPG ana karargahı yerine Halk
Savunma Merkezi Ana Karargahı 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.

2.

KCK ÖRGÜTLENME SİSTEMATİĞİ ÜST YÖNETİMİ

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 legal görünümlü oluşumlarda her ne kadar sözleşmede
isimleri yer almamış olsa da bu yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü adli bilgi ve belgelerde tespit
edilmiştir.

2.1.

KCK Genel Başkanı (Reberiya Koma Ciwaken Kürdistan);

KCK sözleşmesinin Üçüncü bölüm 11. Maddesinde;

“…Reberiya Koma Civaken Kürdistan: Koma Civaken Kürdistan (Kürdistan Toplumlar Topluluğu Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) kurucusu ve önderi, Abdullah Öcalan'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 maddede, 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.

2.2.

KCK Genel Başkanlık Konseyi;

PKK/KCK terör örgütünün 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 yılının başından itibaren izlediği
"savaşa da hazırız barışa da" şeklindeki ikili politikasına paralel nitelikte taktiksel 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: 16436860262) 1952 Tunceli doğumlu.

2-

Sözdar Avesta (K) Nuriye KESBİR (TC: 48049887930) 1961 Batman doğumlu.

3-

Elif Pazarcık (K) Elif YILDIRIM (TC: 62890066412) 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 SİSTEMATEĞİNDE PARÇA ÖRGÜTLENMELERİ

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 belirtildiği,
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, Bekir KAYA isimli şahıstan elde edilen ve “MeclislerDemokratik 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 KongraGel 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(yurt dışı
yapılanması), KCK örgütlenme hiyerarşisi içerisinde KCK sözleşmesine bağlı olarak aşağıda belirtilen
şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.

3.

KCK/TÜRKİYE (DEMOKRATİK TOPLUM KONFEDERALİZMİ)

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 bölüm 2. maddesinde “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Toplum
Konfederalizmi, KCK sözleşmesini esas alır ve kendini buna göre düzenler.” şeklinde olduğu 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 sözleşmenin 3. 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 İdari Adalet Divanı olarak adlandırdığı yapılanmaların yerine getirdiği anlaşılmıştır.
4.

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 alan yapılanmalarının
yeterince organize edilememesi, sürecin benimsetilememesi 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)’nin 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 sözde yurt içi eyaletlerinin ilgilenmesi istenmiştir. Toplumsal
alan, sözde eyaletlerin uhdesine verilmiştir.
KCK/TM koordinasyonunun 11 kişiden oluşturulacağı (3’ünün kadın yapılanması TJA, 2’sinin KCK/TM
Kurumlar Koordinasyonu, 6’sının ise KCK/TM Toplumsal Alan Koordinasyonu içerisinden olacağı ),
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
çalışmalarını 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, 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 sözde öz yönetim kalkışmasının başarısız
olması, ÖCALAN’ın en önemli projem dediği KCK’nın, toplumun sahip çıktığı/benimsediği bir sistem
haline gelmediğini/gelemeyeceğini açığa çıkartmıştır.
Bölücü terör örgütü 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.

KADIN ALAN YAPILANMASI TJA (TEVGERA JİNEN AZAD)

PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması içerisinde Demokratik Toplum Koordinasyonuna bağlı
olarak faaliyet yürüten Kadın Alan Yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad) isimli yapılanmanın, OHAL
Kanunu Kapsamında yayınlanan KHK ile faaliyetlerine son verilen KJA (Karker Jinen Azad) isimli
yapılanmanın devamı niteliğinde olduğu, söz konusu oluşum ve üyelerinin KCK yapılanması içerisinde
kadınların koordinasyonunu ve örgütlenmesini sağladığı, örgüt üst yönetimi tarafından alınan
talimatlar doğrultusunda -sözde- kadın haklarını bahane ederek örgütçe önem atfeden günlerde ve
ülke gündemindeki olaylarda örgüt lehine illegal eylem ve etkinlikler düzenledikleri görülmüştür.
03.07.2017 tarihinde Muş İli Şenyayla kırsal alanında icra edilen Şehit Uz.J. IV. Kad. Çvs. Sami SAYGI
2017-72 operasyonunda ele geçen dokümanlarda; PKK/KCK terör örgütünün Demokratik Toplum
Koordinasyonuna bağlı olarak faaliyet yürüten Kadın Alan Yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad) ile
ilgili olarak;
“…KJA Kongre hazırlık sürecindeyken, tüm kurumlarımız, belediyelerimiz, kadın müdürlüklerimiz vb.
kapatıldı ve kayyumlar atandı. Yapılan hazırlıkları bir harekete dönüştürmeleri konusunda hem fikir
olduk ve hızla TJA hareketi olarak kendilerini ilan ettiler. (…) Kırk yılık mücadele tarihimizde bir kez
daha gördük ki, devrim toplumsuz olmaz ve özelikle kadınsız asla olmaz. Kadın hareketi olarak bunlar
çeşitli zeminlerde değerlendirilmiş, gereken özeleştiri verilmiştir. Devrim, kadının temel görev ve
sorumluluğuyken, buna karşı tam rolünü oynayamadı. Direniş alanı pratikleri kapsamlı değerlendirildi.
Hazırlıksız olmamıza rağmen, büyük direnişle kazandık. Bu kazanımların kendisi, kahraman
şehitlerimizin yaratmış olduğu hakikattir. Temel yaklaşım daha hazırlıklı olmak, toplumu örgütlemek
ve ortak örgütlülükle geleceği doğru inşa etmektir. Bu çalışma alanı da, inşa alanı olarak ele alındı.”,
“…Kadın arkadaşlar, kurumlarda ve bölgelerde TJA adına çalışma yürütecekler…” ifadelerine yer
verilmiş olup, kadın yapılanması olan TJA’nın PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda
faaliyete geçirilen ve örgüt güdümünde faaliyet yürüten bir yapılanma olduğu görülmüştür, ayrıca
yine aynı operasyonda ele geçirilen dokümanlarda "Pakize" şeklinde şifrelenen yapılanma ile TJA
yapılanmasının ifade edildiği değerlendirilmektedir.

KADIN ALAN YAPILANMASI TJA (TEVGERA JİNEN AZAD) İLE İLGİLİ İHBAR
Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne internet üzerinden gelen ve 1961711 numara ile kayıt altına
alınan ihbar içeriğinin; “tja merkez memur bey iyi akşamlar. size pkk hakında bi kaç bişey anlatacam.
bunların kadınlarının taklıdığı kja vardı mühürlenince tja oldu. kadınlar burada toplanır. ofis tarafında.
işleri güçleri toplantı yapıp öcalan ve tecrit konuşmak. en azılıları buraya gider. başka bişey duyarsam
tekrar mesaj atarım.” şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

DTK (DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ)

Güvenlik güçlerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlar neticesinde 2007
yılında kurulan KCK yapılanmasının illegal faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Yargıtay tarafından
KCK’nın terör örgütü olduğu yönündeki kararın ardından hareket alanı, gündem oluşturma kapasitesi

azalan terör örgütü KCK, silahlı bir örgüt olduğunu deklare etmek zorunda kalmış, bu kapsamda amaç
ve hedeflerini legal görünümlü başka yapılanmalar üzerinden hayata geçirmeye çalışmıştır.
DTK (Demokratik Toplum kongresi) teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın 26 Eylül 2007’de yaptığı avukat
görüşme notunda, DTP Dışında Diyarbakır merkezli Demokratik Toplum Kongresi adıyla bir oluşumun
meydana getirilmesi talimatı sonrasında 26-28 Ekim 2007 tarihleri arasında Diyarbakır’da
gerçekleştirilen Demokratik Toplum Kongresi 1. Toplantısı ile kurulmuştur.
Söz konusu oluşum, teröristbaşının savunmalarında ortaya attığı ve KCK sözleşmesinde
detaylandırılan meclis yapılanmalarının birleştiği en üst organ olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda
bölgedeki diğer Kürtçü oluşumlar, STK’lar vb. grupların DTK’ya dahil edilerek söz konusu oluşumun
bölgenin meşru temsilcisi izlenimi verilmesi için çaba gösterilmiştir. İlerleyen süreçte teröristbaşı ve
bölücü örgütün DTK’ya sözde özerk kürdistan’ın bir nevi Ulusal Kurucu Meclisi misyonu yüklediği
anlaşılmıştır.
Başlangıçta kendisine biçilen misyonun oldukça gerisinde bir faaliyet profili ortaya koyan DTK'nın
süreç içerisinde aktivite düzeyini sürekli artırdığı gözlenmiştir.
Nitekim 26-28 Ekim 2007 tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilen Demokratik Toplum
Kongresi 1. Toplantısında Abdullah ÖCALAN tarafından ortaya atılan ve Türkiye’nin idari/siyasi
yapısında değişiklik öngören “Demokratik Özerklik” hakkında görüşmeler yapılmış, toplantı
neticesinde teröristbaşının sözde Kürt halk önderi olarak tanımlandığı, anayasada yapılması istenen
değişiklik önerileri ve demokratik özerklik taleplerini içeren bir sonuç bildirgesi yayınlandığı
bilinmektedir.
Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda;
DTK’nın, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın Dört Ayaklı Paradigmasının 3. ayağını oluşturan bir
örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olduğu, örgüt üyelerinden elde edilen
delillerde ve dinleme tapelerinde bir çok şahıs tarafından DTK’nın, sözde Kuzey Kürdistan
Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirildiği, DTK’nın, örgütün hedefi olan Demokratik Özerklik
stratejisini hayata geçirmek amacıyla teröristbaşının talimatları doğrultusunda kurulduğu ve
yapılandığı, KCK/TM Parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, faaliyetleri bir meclis
gibi yürütülen yapılanmanın Genel Kurul, Daimi Meclis, Başkanlık Divanı, Koordinasyon(Yürütme)
Kurulu, Komisyonlar gibi organlarının bulunduğu, çalışma şekline ilişkin bir tüzüğünün olduğu,
DTK'nın, örgütün hedefleri doğrultusunda demokratik özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti,
dernek, sendika ve STK’ları örgütlediği ve bu hususlarda toplantı/konferans/çalıştaylar düzenlediği,
DTK’nın, örgütlenme olarak KCK ile özdeşlik gösterdiği, KCK yapılanması içerisinde örgütlenen sözde
kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve
sözde bu meclis üyelerinin, siyasi parti, dernek, sendika ve STK temsilcilerinin yanı sıra seçilmişler
olarak bazı milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin DTK'nın delegesi veya
üyesi oldukları, DTK'nın sözde Kürdistan'ın çatı yapılanması olduğu ve sözde Kürt ulusal birliğini
sağlamak amacıyla PKK/KCK ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MALİ ALAN YAPILANMASI

Dünya genelinde ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak, mali ve ekonomik suçlarda
gelişmeler yüz göstermiş, buna bağlı olarak Ülkemiz başta olmak üzere, tüm dünyadaki terör
örgütlerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri için finans kaynaklarına ihtiyaç duydukları
bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unda 1999 yılında kabul edilen “Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde; Herhangi bir kimse tarafından kısmen veya
tamamen sözleşmede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya
kullanılacağını bilerek doğrudan olarak yasadışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama”
şeklinde tanımlanan terörün finansmanı faaliyetleriyle; terör örgütleri ve teröristler varlıklarını ve
faaliyetlerini sürdürebilmek için paraya ihtiyaç duymakta ve bu parayı, meşru ve gayrimeşru
yöntemler kullanarak çok çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır.
Buna göre; terör örgütlerinin finansman kaynakları iki başlık altında toplanabilir.
1. Yasal Görünümlü Finansman Kaynakları
a) Yardım Yoluyla Alınan Paralar
a.a) Sivil Toplum Örgütlerinden Elde Edilen Paralar
a.b) Diğer Devletlerden Sağlanan Paralar
a.c) Hayır Kurumlarından Elde Edilen Paralar
b) Ticari İşletmelerden Elde Edilen Kazançlar
2. Yasal Olmayan Finans Kaynakları
a) Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı
b) Silah Kaçakçılığı
c) Gasp, Soygun, Hırsızlık, Fidye, Sahtecilik
d) Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
e) Haraç Toplama
f) Korsan Ürün Satımı
g) Banka / Kredi Kartı Dolandırıcılığı
h) Aidat Gelirleri/Giderleri
ı) Örgütsel Yayın Gelirleri
şeklindeki yasal kaynaklar ve yasal olmayan kaynaklardan; aidat ve bağışlar, dernekler, vakıflar vb.
sivil toplum kuruluşları, örgütün ideolojisini ve hedeflerinin anlatıldığı yayınların satışından elde ettiği
gelirler, dış kaynaklı fonlar, ticari faaliyetler, sosyal etkinlikler, uyuşturucu kaçakçılığı, fidye, haraç
toplama, sahtecilik, insan kaçakçılığı başta olmak üzere, terör örgütlerinin lobi, propaganda, medya
çalışmaları, örgüt mensuplarının aileleri ve/veya yakınlarının ihtiyaçları, örgüt mensuplarının iaşe,

ulaşım, sağlık, haberleşme ile terör eylemlerine hazırlık ve/veya doğrudan maliyetlerini içeren lojistik
(silah, mühimmat ve yardımcı malzemeler) giderlerinin finanse edildiği düşünüldüğünde, ihtiyaç
duyulan finans kaynaklarının terör örgütleri açısından hayat kaynağı niteliğinde olduğu
görülmektedir.
Bu yönüyle; terör örgütlerinin hayati devamlılığını sağlayan finans kaynaklarının oluşturulması ve
finansmanlar aracılığıyla finansların temin edilebilmesi maksadıyla yapılanmalara gidildiği bilinmekte
olup, böylelikle; PKK/KCK terör örgütünün kamp ve alanları ile üst düzey sorumlularının bulunduğu
Irak ülkesinin kuzeyindeki kırsal bölgelerinde finans hareketlerinin sağlandığı MALİ / EKONOMİK
yapılanmalar oluşturularak, bu yapılanmalara bağlı Diyarbakır İli başta olmak üzere ülkemiz genelinde
oluşturulan KOMİSYONLAR içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının kırsal alanlarda silahlı
olarak faaliyet gösteren teröristler ile şehir merkezlerinde terör örgütü adına eylemleri
gerçekleştiren, aynı zamanda örgüte eleman temini faaliyetlerinden bulunan kişi veya kişilerin lojistik
ve maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işyeri sahiplerinden ve vatandaşlardan; ayrıca terör
örgütünün kontrolünde hint keneviri ekim işi yapan şahısların gelirlerinden PKK/KCK terör örgütü
adına VERGİLENDİRME/BAĞIŞ adı altında para toplayarak finansman faaliyetlerinde bulunulduğu
anlaşılmaktadır.

İDEOLOJİK ALAN MERKEZİ
(BASIN KOMİTESİ)

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
Komitesinin; “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
kapsamda; PKK/KCK terör örgütü adına basın-yayın ve kültür sanat alanında faaliyet yürüten ve
müzahir kitleye yönelik örgüt propagandası yaparak kitleyi illegal eylem/etkinliklere kanalize etmek
amacıyla hayata geçirilen yapılanmaların, terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü
değerlendirilmiştir.

OHAL KAPSAMINDA KHK İLE KAPATILAN DERNEKLERİN FAALİYETLERİ

İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde farklı tarihlerde faaliyetlerine başlayan ve PKK/KCK terör örgütü üst
yönetimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, dernek tüzel kişiliğini kullanarak örgütsel eylem
ve faaliyetlerde bulunan ve bu sebeple Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan derneklerin,
terör örgütünün amaçları doğrultusunda ve Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu
değerlendirilmektedir.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ AİLELERİ DAYANIŞMA FEDERASYONU

PKK terör örgütü adına örgütsel faaliyetlerini sürdürürken yakalanan örgüt mensuplarının mahkeme
süreci, savcılık süreci ve cezaevi sürecindeki bütün ihtiyaçları bu federasyon tarafından görülmekte
olup, tutuklanan veya yargılanan terör örgütü mensuplarına avukat temini ve mahkeme süreçlerinde
ve cezaevlerine gidiş gelişlerinde ailelere araç tahsisi yapıldığı 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 Ceza Evi önünde kanunsuz basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldığı,
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 12.09.2012 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 Ceza Evi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldığı ve "Direne direne kazanacağız,
Baskılar bizi yıldıramaz, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Biji berxwedana zindanan (yaşasın
zindanların direnişi), Biji Sorok Apo (Yaşasın Başkan Apo)" şeklinde slogan atıldığı,
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 Ceza Evi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldığı ve “Direne direne
kazanacağız, Baskılar bizi yıldıramaz, Devrimci tutsaklar onurumuzdur, Biji berxwedana zindanan
(yaşasın zindanların direnişi), Biji Sorok Apo (Yaşasın Başkan Apo)” şeklinde sloganlar atıldığı tespit
edilmiştir.
Söz konusu derneğin PKK/KCK terör örgütü güdümünde kurulduğu ve dernek üzerinden örgütsel
mahiyetli eylem ve faaliyetlerde bulunulduğu değerlendirilmektedir.

EŞİT ÖZGÜR YURTTAŞ HAREKETİ (EÖYH)

Eşit Özgür Yurttaş Hareketi (EÖYH), kamuoyuna toplumdaki uyuşturucu satıcılığı, fuhuş, hırsızlık,
çetecilik gibi suçların yanı sıra göç, işsizlik, açlık gibi sorunların da kendi öz imkanlarını kullanarak
mücadele etmek olduğunu bildirse de gerek örgüte müzahir basın yayın organlarının takibinde,
gerekse teröristbaşının talimatları ve açıklamaları göz önüne alındığında söz konusu yapılanmanın;
PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda gerçekleştirilen miting, basın açıklaması, yürüyüş,
örgüt mensuplarının cenazelerinin defin işleminin terör örgütünün propagandasına dönüştürmek gibi
vb. propaganda faaliyetleri ile ilgili kitleyi eylemlere kanalize edip, eylemlerin kitlesel hale
dönüştürülmesi amacıyla terör örgütünce sözde anayasa olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinin
“Onuncu Bölüm Demokratik Eylem” üst başlığının 34. maddesinin “Demokratik Eyleme İlişkin” alt
başlığında belirtilen “Halkın her hareketliliği ve örgütlerin her faaliyeti bir eylemdir. Demokratik
eylem, demokrasinin dilidir. Halkın temel talepleri göz ardı edildiğinde, demokrasinin birçok kurum,
kural ve amacı tahrip edildiğinde demokratik eylem zorunlu çözüm aracı olur. Bu koşullarda eyleme
geçmeyi başaramayan bir halk veya örgüt demokratikleşemez. Eylemler, basitten karmaşığa doğru,
gösteri, toplantı, yürüyüş, seçim, miting, protesto, grev şartları doğduğunda yasal direnme ve
ayaklanmalara kadar gider. Eylemliliği besleyen halkların örgütlü gücüdür. Sivil toplum eylemleri
temelde yapıcıdır ve demokrasilerde pozitif eylem anlayışı esastır” şeklindeki söylemlerden hareketle
örgütsel mahiyette eylem ve faaliyetlerde bulunan illegal yapılanma olduğu değerlendirilmektedir.

SORUŞTURMANI N BAŞLAMASI

PKK terör örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı
operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan soruşturmada;

03.07.2018 tarihinde “EZEL” farklı isimli gizli tanığın Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde
Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş olduğu beyanında: “Ben bu şahsı KİBRİYE olarak biliyorum. Açık
kimlik bilgilerini burada sizlerden; Kibriye EVREN (T.C. Kimlik No:25201368568) Bingöl ili Karlıova /
Soğukpınar nüfusuna kayıtlı, Riza - Şadiye kızı, Karlıova - 5.02.1976 doğumlu şahıs olarak öğrendim.
Bu şahıs PKK terör örgütünün üst düzey mensuplarından tam hatırlamadığım bir tarihte KADRO

eğitimi almıştır. Bu eğitimlerde TJA eğitimi de almıştır. Bu eğitimi aldıktan sonra Diyarbakır ilinde
KADRO örgüt mensubu olarak faaliyet yürütmektedir. Yaklaşık 7 yıldır Diyarbakır ilinde örgütsel
faaliyetlerine devam etmektedir. Bazı dönemler ortadan kaybolmaktadır ve il dışına örgütsel faaliyet
yürütmek üzere gitmektedir. Bir dönem KCK içerisinde Kadın Alan Yapılanması olan TJA içerisinde
faaliyet yürütmekteydi. Son dönemde basın-yayın içerisinde faaliyet yürüterek tüm eylem ve
etkinlere katılır, orada bulunan vatandaşlara PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktadır.”
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

12/09/2018 tarihinde “FİRAR” farklı isimli gizli tanığın Diyarbakır Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş olduğu beyanında: "Ben bu örgüt mensubunu
KİBRİYE olarak biliyorum. Açık kimlik bilgilerini burada sizlerden; Kibriye EVREN (T.C. Kimlik
No:25201368568) Bingöl ili Karlıova / Soğukpınar nüfusuna kayıtlı, Riza - Şadiye kızı, Karlıova 5.02.1976 doğumlu şahıs olarak öğrendim. PKK/KCK terör örgütünün elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın
görüşleri doğrultusunda kurulan terör örgütünün çatı yapılanması olan devlet biçiminde örgütlenmiş
KCK yapılanmasında kurumlar koordinasyonuna bağlı olarak Basın Alanından sorumlu olduğunu
biliyorum. Bu şahıs terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın ve terör örgütünün ideolojisi
doğrultusunda ve örgütün menfaatlerine yönelik basın çalışmalarında bulunur. Basın sayesinde halkı
devlete karşı kışkırttığı gibi terör örgütüne halkın sempati kazanmasını sağlar. Özellikle yurt içi ve
dışında terör örgütü güdümünde yayın yapan STERK TV gibi basın yayın kuruluşları ile irtibatlıdır ve bu
basın yayın kuruluşlarını örgüt menfaati doğrultusunda yönlendirir. KCK/TM kurumlar
koordinasyonuna bağlı olarak Basın Alanında faaliyet yürüten Savaş ASLAN, Hatice ŞAHİN, Esra Solin
DAL, Perihan KAYA, Mehmet AKDOĞAN gibi bu alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarını
yönlendirir ve bu şahıslara talimat verir." şeklinde beyanlarda bulunmuştur.

28.03.2016 tarihinde CESUR YÜREK farklı isimli gizli tanığın Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş
olduğu ifade ve teşhis beyanında: “Bu şahsı Kibriye EVREN olarak tanırım. Burada açık kimlik bilgilerini
sizlerden Kibriye EVREN (T.C. Kimlik No: 25201368568) Bingöl ili Karlıova ilçesi Soğukpınar nüfusuna
kayıtlı, Riza ve Şadiye kızı, Karlıova 05.02.1976 doğumlu şahıs olarak öğrendim. Kendisi merkezi yerel
yönetimler ekolojik cinsiyet özgürlükçü kadın sorumlusudur. Yerel yönetimler komisyonu kadın
biriminden onay almadan hiçbir karar alamaz, alsa bile geçersizdir. Kadın yapılanması içerisinde
hiyerarşik olarak Herdem’in üç alt pozisyonundadır. Diyarbakır bölgesinin kadın sorunları
sorumluluğunu üstlenmiştir. Ayrıca bir dönem örgütsel bir sorun yaşanmış olup ceza olarak net
hatırlamamakla birlikte 2012 yılının ortalarında 6 ay Kandil de tutulmuştur. Döndükten sonra
Diyarbakır bölgesinden alınıp Urfa bölgesine oradan da Van bölgesinde görevlendirilmiştir, şu an
faaliyet yeri Diyarbakır’dır. Kendisini kesin ve net olarak teşhis ediyorum.” şeklinde beyanlarda
bulunmuştur.

Şüpheli hakkında yapılan açık kaynak araştırması neticesinde; şüphelinin, güvenlik güçleri tarafından
terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların sivil şahıslara yönelik yapıldığı
şeklinde ve operasyonları eleştirir nitelikte paylaşımlar yaptığı, terör örgütü elebaşısı Abdullah
ÖCALAN'ın özgürlüğüne ilişkin paylaşımlar yaptığı, PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının

görüntülerini ve terör örgütünü simgeleyen renk, harf ve işaretlerin bulunduğu görüntüleri paylaşmak
suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği, sonuç olarak şüphelinin PKK/KCK terör
örgütü ve ideolojisini sahiplenip, desteklediği ve örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü,
şüphelinin dosyasında bulunan açık kaynak araştırma tutanakları ve aşağıda belirtilen
paylaşımlarından anlaşılmaktadır:
1-Şüphelinin, Seculer Kurd isimli twitter hesabının 6 Ekim tarihinde yapmış olduğu “Muğla’da PKK ile
çatışma olduğu yalanıyla 7 inşaat işçisi çıplak şekilde teşhir edildi. 5 kişi katledildi 2 işçiden haber
alınamıyor.” başlıklı paylaşımı retweet ettiği,
2-Şüphelinin, İlkehaber isimli twitter hesabının 6 Mayıs tarihinde yapmış olduğu “PYD: Çatışmasızlık
bölgeleri Kürdler için tehdit” başlıklı ve içeriğinde “PYD” ibareli amblem olan paylaşımı retweet ettiği,
3-Şüphelinin, Hasan Cemal isimli twitter hesabının 21 Mart tarihinde yapmış olduğu “Bombalar
patladı, gencecik insanlar öldü” içerikli paylaşımı retweet ettiği,
4-Şüphelinin, Demokrat Haber isimli twitter hesabının 22 Şubat tarihinde yapmış olduğu YPG terör
örgütünü simgeleyen renk, harf ve işaretler ile terör örgütü mensuplarının bulunduğu paylaşımı
retweet ettiği,
5-Şüphelinin, kendi adına kayıtlı Kibriye Evren isimli twitter hesabından 19 Şubat tarihinde “Nusaybin
için acil çağrı. Abluka kaldırılsın” şeklinde paylaşımlar yaptığı,
6-Şüphelinin, tuğba tekerek isimli twitter hesabının 30.10.2016 tarihinde yapmış olduğu “Kapatılan
yayın organları kürtlerin sesi soluğuydu. Bir jinha muhabiriyle yapılan şu söyleşiyi izleyin lütfen..” ve
“Bodrumlarda yaşananları iyi duyuramadık” başlıklı paylaşımları retweet ettiği,
7-Şüphelinin, DBP Kadın Meclisleri isimli twitter hesabının 05.09.2016 tarihinde yapmış olduğu
“Süresiz dönüşümsüz açlık grevine giren kadın yoldaşlarımız” başlıklı, içeriğinde terörist başı Abdullah
Öcalan’ın fotoğraflarının bulunduğu ve “Önderliğimizin özgürlüğü özgürlüğümüzdür” ibareli paylaşımı
retweet ettiği,
8-Şüphelinin, Tevgera Jinen Azad isimli twitter hesabının 05.09.2016 tarihinde “Y.K üyemiz Ceylan
Bağrıyanık: Tüm kadınları sayın Öcalan şahsında özgürlüğü sahiplenmeye çağırıyorum” başlıklı,
içeriğinde terörist başı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının olduğu paylaşımı retweet ettiği,
9-Şüphelinin, Yeni Özgür Politika isimli twitter hesabının 29.08.2016 tarihinde yapmış olduğu YPJ
terör örgütü mensubu kadının bulunduğu paylaşımı retweet ettiği,
10-Şüphelinin, Ertuğrul Kürkçü isimli twitter hesabının 29.08.2016 tarihinde yapmış olduğu
“Öldürmeyen Abdül öldürmez! Bir gün önce morga koyar, bir gün sonra YPG’nin başına geçirir. Yeter
ki YPG=HPG olsun!” başlıklı paylaşımı retweet ettiği,
11-Şüphelinin kendi adına kayıtlı Kibriye Evren isimli twitter hesabından 26.06.2016 tarihinde “Lice
yanıyor” şeklinde paylaşım yaptığı,
12-Şüphelinin kendi adına kayıtlı Kibriye Evren isimli twitter hesabından 14.04.2016 tarihinde “Jinha
Susturulamaz” şeklinde paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir.

Şüpheli hakkında yürütülen ve 2018/5079 numaralı soruşturmayla birleştirilen siyaset akademisi
konulu soruşturma kapsamında şüpheli Kibriye EVREN’in divan üyesi olarak eleştirisi/özeleştirisi ve
eğitime katılan diğer şahıslar hakkındaki eleştirilerinin yer aldığı, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin
27.11.2010 tarihli 2010/1090 D.iş sayılı kararı doğrultusunda, Ankara İli Çankaya İlçesi Mithatpaşa
Caddesi No:47/10 sayılı adreste 27.11.2010 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen dijital
malzemelerin incelenmesi akabinde elde edilen dokümanlar incelendiğinde;
a)
“C\31,08,2010 (aylık toplantı).doc” isimli dosyada; “Divan; dersim, kibriye, abdurrahim”
başlığı ile başlayan word belgesinin 1. sayfasında şüpheli Kibriye EVREN’in divan üyesi olarak isminin
geçtiği, aynı word belgesinin 16.-17. sayfasında ise şüphelinin özeleştirilerde bulunarak eğitim
dönemine ilişkin eleştirilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu tespitler şöyledir:
“Divan; Dersim, Kibriye, Abdurrahim
DİVAN: Biz siyasi süreci değerlendirmeyeceğiz çünkü biz önceki derste değerlendirmiştik. Fakat
önemli olan tam olarak eğitim üzerine yorumlanan düşünceleri yazmamız önemlidir bu divan kurulu
şu ana kadar nasıl geçti eğitimin amacı önemli nasıl düzenlendi dersler nasıl gitti. Arkadaşlar bunun
üzerinde yorum yapabilirler. Arkadaşlar gördüğümüz tüm dersler üzerine iyi veya eksik yönleriyle
kurulu değerlendirebilirler. Yoğunlaşmaları nasıldı iyimiydi eksik miydi, arkadaşların katılımı nasıldı,
derslere yoğunlaşmaları nasıldı, nasıl bir sonuç çıkarttılar. Bu derslerle birlikte kişiliklerinde ne kadar
değişiklik oldu. Arkadaşların diğer arkadaşlar üzerindeki düşünceleri veya onların yorumlarının eksik
veya olumsuz olan yanlarını değerlendirebiliriz. Pratik çalışmalar nasıl yürüdü. Kişisel eğitim ve evdeki
grupsal eğitimleriniz nasıl gitti eksiklikler nelerdi. Eğitimin içinde veya dışında gördükleri eksiklikler
nelerdi. Kendi içlerindeki görüşlerinin bu anlamda bir tek madde içinde arkadaşlar bunları cevher
olarak belirtebilirler. Tekmil gibi yaklaşılmasın. Bunun üzerine de yorum yapılabilir. Bir ay içinde çıkan
sonuçlar nelerdir. Yönetim bu sorunların ne kadar içindeydi ne kadar değildi. Eksikliklerinizi gördüler
mi? Tekmil sistemi yeterli şekilde işledi mi işlemedi mi, Komün yaşama ilişkin arkadaşların varsa
değerlendirmeleri bunları yapmalılar. Değerlendirme yapan arkadaşlar bu 1 aylık süre içerisinde
kendilerinde gördükleri yoğunlaşma nedir. Bu yoğunlaşma ile kazanabilecekleri ölçüye ulaşmak için
ne tür pratik adımlar atabiliriz diye tartışmalı ve görüşlerini belirtmelilerdir. Her arkadaş her şeye
vurgu yapacak diye bir şey yok ama derli toplu içi dolu bir tartışma yapılmalıdır.
Örgütsel ve pratik faaliyetlerin değerlendirilmesi gündemi:
(Sayfa 16-17)
“KİBRİYE eğitime önyargılı geldim bu benim isteğim değildi bağlı olduğum yapı tarafından önerildim
ve arkadaşları eleştirmiştim benden bağımsız neden böyle bir şey yaptınız diye gelirken özgün eğitim
denilmişti bende kendimi öyle adapte ettim ama arkadaşlar karma eğitim diyince moral ve
motivasyon olarak düşüş yaşadım. Raporumda 4. dönemin dilini ve yaklaşımını kullanmakta halka
giderken ciddi sorunlar yaşadığımı yazmıştım. Eğitime geldim eğitimle beraber zaten ilk 15 gün
okumalarla geçti bundan sonra katılım düzeyinde kendi düşüncelerimi ve duygularımı bilgilerimi
aktarım konusunda ciddi bir sistemsizlik olduğunu fark ettim. Bu sistemsizlik halen devam ediyor ama
yavaş yavaş bir sisteme girmeye doğru gidiyorum. Kendimde böyle bir gözlemim var. Ama hala tam
kendi duygu ve düşüncelerimi ortaya koyma önderliğin düşünceleriyle harmanlama noktasında
kendimde eksiklik görüyorum. Bireysel eğitimde vereceğim ders üzerine bir yoğunlaşmam var ama
onun dışında olduğunu söyleyemem. Varolan düşünceleri sistemli hale getirememekten kaynaklı

eskiyi tüketme ve onun üzerinden yaşamı varetme var. Arkadaşlardan bir şeyler alıp harmanlıyorum
ama bunun arkadaşlara ne kadar yarara var bilmiyorum. Eğitim konusundaki eleştirilere katılıyorum
ve bir önerim var dersler değişik araçlarla desteklenebilir. Sınıfta dünya ve Kürdistan haritaları olabilir.
Eğitimler görsel olarak desteklenebilir. Eğitmenler noktasında meral arkadaşın tarzı gerçekten iyiydi.
Konuya hakim olduğu bakışları ve mimikleriyle anlaşılıyordu. Ama diğer arkadaşlarda bunu
göremedik. Özellikle ekoloji dersinde arkadaş çok kaygılı yaklaşıyordu. Kadın noktasında berat
arkadaşa katılıyorum ama bir özeleştiri vermem lazım doğal toplum konusunda çok duruldu biz kadın
olarak bir araştırma yapmadık. Erkek arkadaşlarda böyle bir şeye girmediler ve bir tekrar yaşandı.
Bende konuşmaya çekindim ve erkek arkadaşların etkisi altında kaldım. Önderliği biraz daha araştırıp
kadın üzerinde yoğunlaşmak gereklidir. Bazı arkadaşların değerlendirmelerinden bu eğitim oldu ama
bir şey almadık dendi ben bunu kabullenmiyorum biz burada bir ruh oluşturuyoruz bu da APOCU
ruhtur. Ben yanımdaki arkadaşlardan güç alıyorum. Burada arkadaşların paradigma konusunda
netleşmeleri bile ciddi bir gelişmedir. Biz her şeye mükemmel yaklaşmamalıyız. Hayatta mükemmel
yoktur. Karşılaştırmalı eğitimide düşünmeliyiz.”
b)
“C\03-10-2010(aylık toplantı).doc” isimli dosyada; “Aylık değerlendirme toplantısı kurul
seçildi ve görüşme notları okundu” başlığı ile başlayan word belgesinin 2-3. ve 9-10. sayfalarında
şüpheli Kibriye EVREN’in eğitim dönemine yönelik eleştirilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu
tespitler şöyledir:
(Sayfa 2-3)
“KİBRİYE biz 2 aydır buradayız. Bu süreç içinde önderliğin görüşme notlarını okuma şansına sahibiz.
Önderlik bu süreci hazırlıyordu. Eleştiriler ve öneriler ile. Bu süreç yeni mi hazırlandı hayır bu daha
öncede yapıldı. 2 güç burada var. Önderlikte diyor devletle görüşme yapıyorum. Diye . unutulmamalı
ki AKP de CHP de bu devlette var. Önderlik bu süreci hazırlarken bütün güçleri sürece katmak istiyor.
Dolayısıyla Barzani ve Talabani ile ilgili önerilerde bundan. Bu süreç kim kendini iyi hazırlarsa
kazanana o olacaktır. Önderlik işin ideolojisini ortaya koydu. Diyarbakır da ağ gibi örgütlenin diyor.
Kim halkını bu sürece daha iyi hazırlamışsa o süreci götürecek olanda o dur. Aynı zamanda bu süreçte
kim daha fazla diplomasiye hakimse bu süreci götürecek olanda odur. Savunmalar bu süreci
götürecek ana kaynaktır. Biz daha önce Kürtler eziliyor diyorduk ama bizim somut bir projemiz yoktu.
Ama bu gün bir alternatif projemiz var biz bunu öne sürüyoruz. Diplomasi konusunda sorunlarımızı
var. Önderlikte Erdoğan için bu adam sürekli dışarıda geziyor diyordu. Bu süreç Lozan süreci ile çok
bağlantılıdır. Bundan diplomasi gücümüzü çok örgütlü bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Erdoğan
bütün kurmaylarını bir yerlere gönderip görüşmeler yaptırıyor. Devlet kendisini bu noktada
örgütlüyor. Ama bu süreci götürecek olan halkın örgütlü gücüdür. Bu noktada da da bizim eksikliğimiz
var. Önderlik 2 boyuttan bahsediyor. Bir güvenlik birde anayasa boyutudur. Güvenlik boyutu PKK ve
KCK ile ilgilidir. Önderlik onlar bana güvenir diyor. Diğeri anayasal boyut çok önemlidir. BDP’nin rolü
de bu anayasal süreci oluşturmaktır. Önderlik 8 aylık bir hazırlanma sürecinden bahsediyor.
Seçimlerde bizim kendi elimizi bu noktada güçlendirmemiz lazım. Seçimler bizim anayasayı yeniden
oluşturma fırsatlarımızdır. Önderlik de bunu söylüyor. Barış olduğu zaman katliamların yaşandığı
dönemlerdir. Önderlikle masaya oturulmuş ama aynı zamanda operasyonlar oluyor. Bu süreç barış
sürecidir ama kendi içinde çok ciddi katliamları da barındırır. Halk çözüm boyutunda hazır ama bizim
süreci iyi örmemiz gerekiyor.”
(Sayfa 9-10)

“KİBRİYE biz ilk ay yaptığımız toplantıda bireysel yaklaşımlar vardı. 15 gün önce alınan topluntıda da
sıkıntılar dile geldi. Ben sıkıntıların dile gelmemesi noktasında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Divan o
zamanki toplantıların katılım ve arkadaşların birbirini tanıma noktasında olduğunu söylemişti. Bu
toplantınında kişinin kendi üzerinde yoğunlaşması konusunda olacaktı ben bunun geliştiğini
düşünmüyorum. Gerçekten bir bayram rehaveti vardı bu 15 gün sürdü. Bu süre içinde eksiklikler
yaşandı. Ben toplumsal cinsiyette hem kadın arkadaşlarda hemde erkek arkadaşlarda kendini
açmama gördüm. Kalkan her arkadaş genel tanımlamalar içerisinde kaldı. Kendini birey olarak
derinlemesine açmadı. Kurul noktasında da 7 günlük bir eğitimdi. 3 gün Sozdar arkadaşın bir ses kaydı
vardı. kurulun yoğunlaşması vardı ama ben kurulun da bunu aştığını düşünmedim. Toplumsal cinsiyeti
kişilik bazda üzerinde durulmadı. Özellikle fuat üzerinden bir değerlendirme yapılıyordu. Ders
bittikten sonra erkek arkadaşlar hala arkadaş sen kadınlara daha yakınsın diye bir espri yapılıyor. Bu
noktada ben arkadaşların yeteri derecede kendi üzerlerine indirdiklerini düşünmüyorum. Ortadoğu
tarihi dersinde Ortadoğu kişiliğinin birey olarak üzerimizde yarattıklarını görmek açısından olumlu
oldu. Bu kişiliğin ve kimliğin üzerimizdeki etkilerini görmemiz açısından çok iyi oldu. Demokratik
Konfederalizm ve özerklik noktasında birey olarak eksikliklerim vardı. ama arkadaşlar bu noktada
iyiydiler. Engin arkadaş kapitalist modernite konusunda yaşanan eksiklikleri kendi dersinde giderdi.
Kendi açımdan bu eğitim iyi bir eğitimdi. Toplumsal cinsiyet konusunda arkadaşların çok
yoğunlaştığını göremedim. Katılmayan arkadaşlar derse kısmen biraz daha katılmaya başladılar. Bu
yeterli değil ama katılımın artacağını düşünüyorum. İlk ay ile bu ay arasında bir gelişme var. Reşit
arkadaşı eleştircem. Arkadaş çok tezcanlı bir arkadaş ama arkadaşın çok yoğunlaşarak konuştuğunu
düşünmüyorum. Burası ciddi bir ortam arkadaşlar yoğunlaşarak bu ortama katılmalıdır. Arkadaş her
aklına geleni söylediğinde verim alamıyoruz. Arkadaşa önerim konular üzerinde biraz derinleşmesi
gerektiğini düşünüyorum. Yılmaz Suruç arkadaş eleştirim var. Arkadaşın kadını anlama veya algılama
konusunda bir sorunu olduğunu düşünüyorum arkadaş buna yoğunlaşmalıdır. Fuat arkadaş kadınlara
yakın ama ben arkadaşı çözemedim yakın olmak mı istiyor yoksa başka bir şeyle mi yapıyor
anlamlandıramıyorum. Fuat arkadaş kendi hemcinsleriyle biraz daha ilişkilenebilir. Biz bazen bir
arkadaş değerlendirme yapınca onun üzerinden değerlendirme yapabiliyoruz. Bu anormal bir durum
değildir. Olabilir arkadaş katılmayabilir ama arkadaşların eğitimden kendini geri çekmesi doğru
değildir. Arkadaşlar buna dikkat etmeli. Mizgin arkadaşa yönelik bir eleştirim olacak. Ben siyasi
partide çalışan bir arkadaşım ama sürekli siyasi abla rolüyle üzerime gelinmesi doğru değil. Arkadaş
bunu sürekli yapıyor. İğneleyici bir üslüp kullanıyor. Çok uzun süredir siyasi parti içindeyim ama her
zaman hareket bana bu görevi verdi.ama bunun kişiliğim veya duruşum üzerinde etkileri varsa
arkadaşlar bunu çözümleyerek yapmalıdırlar. Mizgin arkadaş bunu ısrarla yapıyor.”
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütünün gerçekleştirdiği 10. Kongre sonrasında örgüte müzahir
internet sitelerinde yayınlanan ve 26.08.2008 tarihli PKK(KCK) terör örgütünün (sözde) tüzüğünün 24.
maddesinin; “24- Eleştiri ve özeleştiri, parti içi mücadelenin en etkili yoludur. Eleştiri diyalektik tarza
uygun olmayanı açığa çıkarıp gidermeyi amaçlarken, özeleştiri ise diyalektiksel gelişmeye denk
düşmeyen başarısız düşünce, tasarı, tavır ve hareketlere son verip doğru olan düşünce ve pratiğe
bağlanmayı ifade eder. Özeleştiri insanın kendi zaaflarına, yetmezliklerine, yanlışlıklarına karşı
yürüttüğü savaştır. Her parti kadrosu eleştiri ve özeleştiriyi bireysel ve partisel gelişmenin en temel
silâhı olarak kullanmayı bilir. Parti teorisi ve yaşamına uygun olmayan anlayış ve davranışlara karşı
eleştirel olurken, özeleştiriyi de bireysel parti eğitiminin en temel silâhı yapar.” şeklinde olduğu,
Şüpheli Kibriye EVREN ve söz konusu örgütsel eğitime katılan diğer şahıslar arasında, PKK tüzüğünün
24. maddesine uygun olarak eleştiri-özeleştiri yapıldığı, bu kapsamda şüphelinin, örgütsel eğitim

faaliyetinde divan üyesi olduğu, yaptığı özeleştiride: “eğitime önyargılı geldim bu benim isteğim
değildi bağlı olduğum yapı tarafından önerildim”, “Raporumda 4. dönemin dilini ve yaklaşımını
kullanmakta halka giderken ciddi sorunlar yaşadığımı yazmıştım.”, “kendi duygu ve düşüncelerimi
ortaya koyma önderliğin düşünceleriyle harmanlama noktasında kendimde eksiklik görüyorum.
Bireysel eğitimde vereceğim ders üzerine bir yoğunlaşmam var” şeklindeki ifadeleri
değerlendirildiğinde, şüphelinin, örgütün talimatları doğrultusunda eğitim dönemine katıldığı ve daha
önceki yıllarda yapmış olduğu örgütsel çalışmalarda sorunlar yaşaması nedeniyle durumu rapor
halinde bildirdiği, ayrıca eğitim döneminde kendisinin de ders vereceği anlaşılmaktadır.
Şüphelinin eğitim dönemi ile ilgili yaptığı eleştirilerde ise: “Sınıfta dünya ve Kürdistan haritaları
olabilir”, “Önderliği biraz daha araştırıp kadın üzerinde yoğunlaşmak gereklidir”, “biz burada bir ruh
oluşturuyoruz bu da APOCU ruhtur.” ve “Burada arkadaşların paradigma konusunda netleşmeleri bile
ciddi bir gelişmedir.” şeklindeki ifadeleri değerlendirildiğinde, eğitim döneminde PKK/KCK terör
örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın fikir ve düşüncelerinin verilmeye çalışıldığı, önder olarak kabul
ettikleri teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın yapmış olduğu çalışmalar üzerine yoğunlaşmaları gerektiği
anlaşılmakta olup, bahse konu eğitimin, tamamen terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda
kadro yetiştirme eğitimi olduğu ve şüphelinin de bu eğitim devresinde sorumlu düzeyde bulunduğu
anlaşılmaktadır. Söz konusu örgütsel eğitim kapsamında, eğitime katılan şahıslarca 20.08.2010 günü
yapılan piknik fotoğrafları arasında şüpheliye ait görüntülerin de yer aldığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak; PKK/KCK terör örgütünün elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın, (sözde) demokratik özerk
kürdistanı kurmak amacıyla eğitim-akademik, sağlık, ekonomik, diplomatik, idari, öz savunma gibi
tüm alanlarda örgütlenme yapılmasını sağlayacak siyaset akademileri kurmaları yönündeki talimatları
doğrultusunda KCK/TM(Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye Meclisi) organizesi ve sorumluluğunda
siyaset akademileri oluşturulduğu, terör örgütü elebaşısının görüşme notlarının ve örgütün üst düzey
yöneticilerinden gelen talimatların bu eğitimlerde okunduğu, ayrıca eğitimlerde; PKK Parti Tarihi,
Demokratik Konfederalizm, Demokratik özerklik, Kadın Özgürlük Tarihi, Kürdistan tarihi gibi
konularda eğitimler verildiği, bu kapsamda; bahse konu eğitim çalışmalarının terör örgütü adına
yürütüldüğü ve yukarıda açık kimliği belirlenen şüphelinin de bu faaliyetler içerisinde yer aldığı
anlaşılmıştır.

Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne internet üzerinden gelen, 19.09.2018 tarih ve 2037860
numaralı ihbarın; “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 olduğu belirlenmiştir.
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 yapılanması tarafından yürütülen faaliyetlerin İlimizden koordine edildiği,
Diyarbakır İlinin KCK/TM faaliyetlerinin merkezi olduğu ve bahse konu yapılanma içerisinde faaliyet
yürüttükleri yönünde hakkında bilgiler elde edilen şahıslar hakkında Diyarbakır C. Başsavcılığımızca
yürütülen (Terör Suçları Soruşturma Bürosu) 2018/5079 sayılı soruşturma dosyası kapsamında
yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelinin, 2015 ile 2018 yılları arasında toplamda 7 kez Irak

ülkesine çıkış yaptığının, EPKS (Elektronik Pasaport Kontrol Sistemi) veri sistemindeki tahdit ve hudut
kapıları sorgusundan tespit edilmesi üzerine şahsın ülkemiz giriş çıkış kayıtları incelendiğinde;
09.10.2016 tarihinde Diyarbakır hava Türke'ye ye giriş yaptığı,
09.06.2016 tarihinde İstanbul Atatürk hava Türke'ye ye giriş yaptığı,
17.11.2016 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen hava Türke'ye ye giriş yaptığı,
22.05.2017 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen hava Türke'ye ye giriş yaptığı,
30.12.2017 tarihinde Şırnak Habur Kara Türke'ye ye giriş yaptığı,
23.04.2017 tarihinde Şırnak Habur Kara Türke'ye ye giriş yaptığı,
03.08.2018 tarihinde Şırnak Habur Kara Türke'ye ye giriş yaptığı,
12.11.2016 tarihinde İstanbul Atatürk hava yurt dışına çıkış yaptığı,
28.09.2016 tarihinde Diyarbakır hava yurt dışına çıkış yaptığı,
07.05.2017 tarihinde İstanbul Atatürk hava yurt dışına çıkış yaptığı,
19.04.2017 tarihinde İstanbul Atatürk hava yurt dışına çıkış yaptığı,
30.05.2016 tarihinde İstanbul Atatürk hava yurt dışına çıkış yaptığı,
24.07.2018 tarihinde İstanbul Atatürk hava yurt dışına çıkış yaptığı,
15.12.2017 tarihinde Şırnak Habur kara yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilmiştir.
Şüphelinin, diğer şüpheliler Abbas ÇELİK, Yüksel BARAN, Perihan KAYA ve Didar ÇEŞME isimli
şahıslarla aynı tarihte yurt dışına çıkış - yurt içine giriş yaptığı tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME: Şüphelinin, terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde silahlı eylem ve faaliyetlerde
bulunan örgüt mensuplarından KCK/TM yapılanmasının eylem ve faaliyetleri kapsamında eylem
talimatları almak, ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında öz eleştiri ve faaliyet raporu sunmak
maksadıyla Irak ülkesinin kuzeyinde yer alan Kandil Kampına giderek örgüt mensuplarıyla ilişki ve
irtibatta bulunduğu, ayrıca şüphelinin ülkemizdeki KCK/TM yapılanmasındaki KCK/TM BASIN
KOMİTESİ içerisindeki örgütsel mahiyetli görevinden dolayı PKK/KCK terör örgütüne faaliyet ve öz
eleştiri raporu verdiği değerlendirilmektedir.

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan arama neticesinde, PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah
ÖCALAN tarafından yazılan kitapların ele geçirildiği, elde edilen kitap ve materyallere ilişkin
değerlendirme tutanakları ve inceleme raporları bilahare gönderilecektir.

Şüphelinin alınan savunmasında özetle, dijital dokümanda tespit edilen fotoğrafın kendisine ait
olduğunu, ancak nerede çekildiğini hatırlamadığını, TJA veya KJA içerisinde faaliyet yürütmediğini,

gazeteci olduğunu, kadın sorunları hususlarında görüşmeler yaptığını, tespit edilen sosyal medya
hesabının ve paylaşımların kendisine ait olduğunu, gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini ve üzerine
atılı suçlamayı kabul etmediğini belirttiği,

Şüphelinin, KCK yapılanması içerisinde kadro örgüt mensubu olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin alınan
gizli tanık beyanları, ele geçirilen örgütsel eğitim-faaliyet raporunda şüphelinin örgütsel eğitim
faaliyetine katılarak öz eleştiride bulunduğunun anlaşılması, şüphelinin, diğer şüpheliler ile aynı
tarihte yurt dışına çıkış - yurt içine giriş kayıtları, şüpheli hakkında yapılan açık kaynak araştırma
raporu, ikamet aramasında elde edilen materyaller ve tüm dosya kapsamı birlikte
değerlendirildiğinde; şüphelinin, PKK terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde örgütün hiyerarşik
yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu
işlediği, şüphelinin, terör örgütünün; cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek,
övecek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suretiyle üzerine
atılı zincirleme şeklinde yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlediği hususunda
kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği, şüpheli tarafından
yapılan paylaşımların şiddete çağrı niteliğinde olduğu, Ülkemizde yaklaşık kırk yıldır süregelen terör
faaliyetleri dikkate alındığında, mevcut dosya kapsamında yakın tehlike kriterinin de oluştuğu tüm
dosya kapsamından anlaşılmakla,

Şüpheli hakkında yargılamanın mahkemenizce yapılarak;
1-Şüphelinin, yukarıda yazılı olan ve eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,
2-Şüphelinin, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak
TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,
3-Örgüt mensubu şüpheli hakkında TCK'nın 58/9. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin
ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
4-Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller
nedeniyle geçirilmiş sürelerin, TCK'nın 63. maddesi uyarınca şüpheli hakkında hükmolunan
cezasından indirilmesine,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 18/10/2018
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