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“Zaman zaman PKK’yım, 
zaman zaman da PJAK, 
bazen de YPG. Bunlar 
gerçekten önemli değil. 
Bunların hepsi PKK’nın 
bir üyesi”

Uzun yıllar sınırlarımızın için-
de faaliyet gösteren PKK/KCK 
terör örgütünün Suriye kolu 

olan Demokratik Birlik Partisi (PYD), 
son dönemde bir yandan uluslara-
rası alanda kendisini meşru bir ak-
tör gibi göstermeye, diğer yandan 
da bazı uluslararası güçlerin verdiği 
siyasi ve lojistik destekle Suriye’de 
yaşanan iç karışıklığı fırsata dönüş-
türmeye çalışmaktadır.

PYD, Halk Savunma Birlikleri (YPG) 
adını verdiği silahlı unsurları ara-
cılığıyla, uluslararası kamuoyunda 
kendisini DEAŞ’a karşı mücadele 
eden bir örgüt görüntüsü vermek-
tedir. Gerçekte ise PYD/YPG’nin 
PKK/KCK terör örgütünün Suriye 
kanadı olduğu, amaç, yapı ve işleyi-
şinin örtüştüğü, aynı yapı içerisinde 
hareket ettiği ve PKK/KCK’dan farklı 
ve bağımsız bir oluşum olmadığı bi-
linmektedir. Gösterilmeye çalışanın 
aksine PYD, uluslararası terör örgüt-
leri listelerinde “terör örgütü” ol-
duğu tescillenen PKK’nın Suriye’de 
faaliyet gösteren uzantısıdır.

PYD’nin, PKK terör örgütüyle olan 
organik bağına yönelik pek çok ka-
nıt bulunmaktadır. Her şeyden önce 
PYD, 17 Ekim 2003’te PKK terör ör-
gütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın İm-
ralı’dan verdiği talimatlar ve PKK 8. 
Kongresi’nde; ‘Türkiye’nin yanı sıra 
İran, Irak ve Suriye’de de yeni örgüt-
lenmelere gidilmesi’ yönünde alınan 
kararlar doğrultusunda kurulmuştur.

Bu bağlamda Türkiye, İran, Irak ve 
Suriye topraklarında sözde özerk yö-
netim olarak ifade ettiği bölgeleri KCK 
adı altında birleştirmeyi ve bağımsız 
bir devlet tesis etmeyi hedefleyen 
PKK/KCK terör örgütü, Suriye’deki ko-
şullardan faydalanarak KCK projesini 
uygulama amacıyla kadrolarının bir 
kısmını Suriye’de konuşlandırmıştır.

Suriye’de, 2011 yılı sonrasında yaşa-
nan siyasi gelişmeler ve iç savaş ko-
şullarıyla oluşan otorite boşluğu PKK/
KCK terör örgütüne geniş bir hareket 
alanı sağlamış ve PYD terör örgütü-
nün silahlı kanadı olan YPG (Halk Sa-
vunma Birlikleri) kurulmuştur.

DEAŞ terör örgütünün Suriye’de et-
kinliğini artırmasıyla PKK/KCK’nın Su-
riye yapılanması olan PYD/YPG terör 
örgütü, “DEAŞ ile mücadele” iddiası 
üzerinden kontrol ettiği alanlarda 
özerk yapı oluşturma faaliyetlerine 
girişmiş ve bölgesel istikrarsızlıktan 
faydalanarak Suriye’nin kuzeyindeki 
toprakların bir kısmına el koymuştur.

İçişleri Bakanlığından terörün içyüzünü ortaya çıkaran yayınlar serisi devam ediyor. 
2017 yılında yayımlanan 4. Kitap PYD/YPG’yi deşifre ediyor.

İçişleri Bakanlığından 
Önemli Yayınlar

PKK/KCK  
Terör Örgütünün 
Suriye Kolu:  
PYD-YPG
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PYD/YPG terör örgütü, kendince Su-
riye’de ‘kanton’ olarak ifade ettiği 
bu bölgelerde terör ve baskı yoluyla 
kontrolü sağlayarak demografik yapı-
yı değiştirmeye yönelik faaliyetlerini 
sürdürmüştür. PYD/YPG, otoritesini 
kabul etmeyen bölgedeki Arap, Türk-
men vb. yerleşik halkları yok saymış, 
göçe zorlamış, mülklerine el koymuş, 
tapu ve nüfus kayıtlarının bulunduğu 
binaları kundaklamış, mevcut belge-
leri yok etmiş ve baskıcı yöntemlerle 
zorunlu askerlik adı altında çocukları 
silahlandırmıştır. Bu yöndeki insanlık 
suçu içeren faaliyetlerini artırarak 
devam ettirmektedir.

Hiçbir muhalif unsura ve gruba ya-
şam hakkı tanımayan, yeni oluşum-
lara izin vermeyen PYD/YPG, rakip 
olarak gördüğü siyasi partilerin bü-
rolarını kapatmış, yönetici ve des-
tekçilerini alıkoymuştur.

Birçok Avrupa ülkesinde PKK unsur-
larının Suriye’de faaliyet gösterdiği 
hükme bağlanmıştır. Örneğin; İn-
giltere yargısı bir davada, PKK/KCK 
terörist unsurlarının Suriye’nin ku-
zeyinde faaliyet gösterdiği gerçeğini 
hüküm altına almıştır. Ayrıca PYD/
YPG’nin, PKK/KCK’nın Suriye yapı-
lanması olduğu gerçeği ve Suriye’de 
gerçekleştirdiği insan hakları ihlalle-
ri hem çeşitli bağımsız uluslararası 
kuruluşlar hem de İspanya gibi bazı 
Avrupa ülkelerinin yargı organların-
ca kabul edilmiştir.

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

Bu çalışma, PKK/KCK ile PYD/YPG 
yapılanmaları arasındaki doğrudan 
bağı, bu örgütlerin gerçek kimlikle-
rini, uluslararası arenada birtakım 
çevrelerin iddia ettiği gibi DEAŞ ile 
mücadele noktasında herhangi bir 
olumlu etkilerinin ve tasarruflarının 

olamayacağını, terörist kimliğinden 
başka bir kimlik taşımadıklarını bel-
geleriyle ortaya koymak amacıyla 
hazırlanmıştır.

1979’dan 1998’e kadar 
Suriye’yi bir üs olarak 
kullanan PKK terör 
örgütü, bu süre zarfında 
Suriye’nin kuzeyinde 
taban oluşturmuştur.
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Ab-
dullah Öcalan ele geçirildikten son-
ra avukatları ve savunmaları aracılı-
ğıyla terör örgütünün stratejilerine 
yönelik talimatlar vermeye devam 
etmiş ve örgütün Suriye’de de ör-
gütlenmesi gerektiğini belirtmiştir.

PKK/KCK terör örgütü, 
elebaşı A. Öcalan’ın 
talimatları ve örgütün 
hedefleri doğrultusunda 
Suriye’de varlığını devam 
ettirmek amacıyla 17 
Ekim 2003’te Partiya 
Yekitiya Demokrat/
Demokratik Birlik 
Partisi’ni (PYD) kurmuştur.
KCK Sözleşmesi’nde parça örgüt-
lenmelerinden bahsedilmiş ve Tür-
kiye, Irak, İran ve Suriye’de benzer 
bir örgütlenme modeli tesis edil-
mesi hedeflenmiştir. PKK/KCK terör 
örgütü, Suriye’de oluşturmayı he-
deflediği özerk yapılanmalar doğ-
rultusunda bu sisteme bağlı hareket 
eden KCK-Rojava örgütlenmesini 
hayata geçirmiştir. PKK güdümün-
de hareket eden Kuzey Suriye ya-
pılanmasının başında Suriye Genel 
Sorumlusu olarak Sofi Nurettin (K) 
Nureddin Halef el-Muhammed bu-
lunmaktadır.

KCK-Rojava 
isimlendirmesi, PKK/
KCK terör örgütü ile 
bağlantının gizlenmesi 
amacıyla ilerleyen süreçte 
kullanılmamıştır. KCK 
Suriye yapılanması; siyasi 
kanatta PYD, silahlı kanatta 
YPG/YPJ ve toplumsal 
alanda TEV-DEM şeklinde 
bir örgütlenme esasına 
dayanmaktadır.
PYD, 2011 Suriye’de iç karışıklığın 
ortaya çıkmasının ardından ülkenin 
kuzeyinde PKK/KCK tarafından gön-
derilen kadroların desteği ile hızla 
örgütlenmiştir. 

Merkezi Kamışlı olan ve A. Öca-
lan’ın fikirlerini benimseyen 
PYD’nin, eşbaşkanlığını aynı za-
manda KCK Yürütme Konseyi üyesi 
olan Salih Müslim ve Asya Abdul-
lah yapmaktadır.

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

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

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

PYD/YPG’nin kontrolünde 
bulunan Tel Abyad 
şehrinin girişinde asılı 
Abdullah Öcalan posteri 
(Washington Post)

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

Avrupa Kürt Araştırmaları 
Merkezi Başkanı Eva 

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

Bir zamanlar Tel Diyab 
kasabasında öğretmenlik 
yapan Basma Muhammed 
el Bilal; “Kardeşlerim 
YPG’ye katılmadıkları için 
tehdit edildik, YPG’li bir 
komutan bana buradan 
ayrılmazsam evimi 
yakacağını söyledi ve 
yaktılar”

PYD/YPG terör örgütü, 
Suriye’de gerçekleştirdiği 
terör faaliyetleri 
kapsamında çok sayıda 
çocuğu saflarına 

katmakta, çatışmaların ön 
cephelerine sürmektedir.

Almanya Merkezli Avrupa 
Kürt Araştırmaları Merkezi 
Başkanı Eva Savelsberg: 
“PYD/YPG’nin insan 
hakları ihlallerine dikkat 
çekmek için ‘Savaş 
Mazeret Olamaz: PYD’nin 
çocuk asker kullanımına 
hayır!’ isimli bir kampanya 
başlattık. PKK ile bağlantılı 
olan PYD/YPG çocukları 
savaştırıyor, gazetecilere, 
diğer etnik gruplara ve 
muhaliflere yönelik yoğun 
baskı uyguluyor.”
Mardin‘de bir adreste terör örgütü 
PKK ve PYD/YPG üyesi iki teröristin 
bulunduğunun tespit edilmesi üze-
rine Sulh Ceza Mahkemesi’nin kara-
rıyla 08.11.2013 tarihinde Mardin 
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan 
aramada yakalanan Z.A. ve İ.S. adlı 
şahısların üzerinde terör örgütü ile 
bağlantısını gösteren fotoğraflar ele 
geçirilmiştir. Bu fotoğraflarda;

Z.A.’ın PKK terör örgütü üst düzey 
yöneticileriyle bomba düzeneği 
olduğu düşünülen bir pozda yer 
aldığı, diğer şüpheli İ.S. ile birlikte 
Kalaşnikof (AK-47) tüfekle ve YPG 
amblemli giysilerle çekilmiş fotoğ-
raflarının bulunduğu, şüpheli Z.A.’ın 
gördüğü eğitimlerle ilgili kendisine 
verilmiş olan diplomaların fotoğraf-
larının olduğu tespit edilmiştir.

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi ta-
rafından yapılan yargılama neticesi 
verilen 2014/93 Esas 2014/250 Ka-
rar No’lu ve 17.09.2014 tarihli ge-
rekçeli hükümde;
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“…Bilindiği üzere, mahkemeler ve 
Yargıtay ile Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ve ayrıca dünyanın pek 
çok ülkesi tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilen PKK/KCK adlı ya-
sadışı terör örgütü, Türkiye Cumhuri-
yetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke 
topraklarının bir kısmını da içine ala-
cak şekilde Marksist-Leninist ilkeler 
doğrultusunda Kürt devleti kurmak 
amacı taşıyan ve bu amaçla çok sayı-
da öldürme, yaralama, gasp, tehdit, 
adam kaçırma, bombalama ve toplu 
öldürme gibi eylemlerde bulunan ve 
halen de yurt genelinde silahlı ey-
lemlerini sürdürmeye devam eden 
5237 sayılı TCK’nın 314. maddesi 
kapsamında silahlı bir örgüttür.

…Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gelerimizden örgüte müzahir ke-
simlerce “Kuzey Kürdistan” olarak 
bahsedilmektedir. Örgüte yakın kay-
naklarca “Rojava” olarak tabir edilen 
ve bahsi geçen devlet kurma planına 
ilişkin coğrafyanın batısında kalan 
Suriye ülkesindeki topraklardan da 
“Batı Kürdistan” olarak bahsedildiği 
bilindiğinden, bölücü terör örgütü-
nün PKK/KCK adı altında ülkemizde 
yürüttüğü kanlı faaliyetlerini Suriye 
topraklarında da YPG olarak yürüttü-
ğü anlaşılmaktadır. Suriye’de faaliyet 
gösteren PYD, YPG, YPJ gibi örgütle-
rin PKK’nın Suriye’de faaliyet göste-
ren türdeşleri oldukları, KCK başlığı 
altında dört ülkede faaliyet gösteren 
dört alt örgütlenmeden biri olduğu, 
bu örgütlerin aynı amaca hizmet et-
tikleri, faaliyet amaçlarının ve yön-
temlerinin birebir aynı olduğu, hatta 
PKK’lıların PYD’lilere eğitim vermele-
ri gibi birbirlerinin içine geçmelerin 
de yaşanabildiği, özetle terör örgü-
tünün kollarından biri olarak terör 
amacıyla hareket eden ve üyelerinin 
de terör örgütü üyesi olarak vasıflan-
dırılan adı geçen örgütler içerisinde 
bulundukları anlaşılmaktadır.” şeklin-
deki ifadeler kullanılmıştır.

Söz konusu yargılama sonucu; “sa-
nıkların üzerinden çıkan dijital veri-
ler ve fotoğraflar, arama el koyma 
tutanakları, teşhis tutanakları dikka-

te alındığında sanıklar Z.A. ile İ.S.’ın 
terör örgütünün Suriye’de faaliyet 
yürüten silahlı kanadı YPG’nin hiye-
rarşik yapısına bağlı ve üyesi olduk-
ları, bu şekilde üzerlerine atılı terör 
örgütü üyesi olma suçunu işledikle-
ri anlaşıldığından…” denilerek 5237 
sayılı TCK 314/2 ve 3713 sayılı yasa-
nın 5. maddesi gereğince cezalandı-
rılmaları kararı verilmiştir.

Ayrıca söz konusu karar Yargıtay 16. 
Ceza Dairesinin 21.05.2015 tarihin-
de 2015/3513 E. 2015/1456 K sayısı 
ile onaylanmıştır.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından 
27 Ocak 2016’da yapılan açıklama-
da 8’i İspanyol, 1’i Türk vatandaşı 
olmak üzere toplam 9 kişinin PKK 
terör örgütü ile bağlantıları olduğu 
gerekçesiyle tutuklandığı ifade edil-
miştir. Tutuklananların, Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden PKK/KCK’nın Su-
riye yapılanması olan PYD/YPG’ye 
eleman temin ettiği İspanyol ma-
kamlarınca belirtilmiştir.

İspanya Özel Yetkili Mahkemesi tara-
fından 23 Ocak 2017’de kabul edilen 
iddianamede; şüphelilerden (2)’sinin, 
Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’la müca-
dele kapsamında silahlı eğitim aldık-
ları, PKK terör örgütünün Suriye’nin 
kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı 
kolu YPG’ye katıldıkları, PKK tarafın-
dan verilen talimatları uygulayan ve 
bu örgüte tabi olan YPG’nin ön saf-
larında çatışmalarda aktif bir şekilde 
yer aldıkları hususları yer almıştır.

İspanya Devleti tarafından alınan 
bu karar PYD/YPG’nin terör örgütü 
PKK/KCK ile bağlantısının kimi Av-
rupa Birliği üyesi devletlerde kabul 
edildiğinin göstergesidir.

İngiltere’de yaşayan S.Ö. adlı şahıs, 
İngiltere yargısı tarafından PKK’ya 
katılacağı gerekçesiyle 21 ay hapis 
cezasına mahkum edilmiştir. Söz ko-
nusu şahıs ailesine bıraktığı mektup 
ve videoda, DEAŞ’a karşı mücadele 
etmek için Ayn el-Arab’a (Kobani) 
gidebileceği ve PKK’ya katılacağı 
şeklinde ifadelerde bulunmuştur. 

İngiltere yargısı tarafından verilen 
karar da PKK’ya bağlı organizasyon-
ların Suriye’de faaliyette bulundu-
ğunu destekler niteliktedir.

Türkiye’de yürüttüğü terör faaliyet-
leriyle insanlığa zarar veren bölücü 
terör örgütü PKK/KCK, Suriye’de 
oluşan otorite boşluğunu fırsat bi-
lerek bazı bölgeleri ele geçirmiştir. 
Uluslararası kamuoyu tarafından 
terör örgütü olduğu kabul ve tas-
dik edilen PKK/KCK, Suriye’deki kolu 
üzerinden (PYD, YPG, TEVDEM, YPJ, 
vb.) DEAŞ ile savaşma bahanesi ile 
ele geçirdiği topraklarda kendince 
tesis ettiği tahakkümüne meşruiyet 
kazandırmak istemektedir.

PYD/YPG tarafından oluşturulmak is-
tenen “PKK/KCK ile PYD/YPG farklı ör-
gütlerdir” algısı; PYD/YPG ile PKK/KCK 
arasında organizasyonel ilişki, PYD/
YPG’li ve PKK/KCK’lı teröristlerin açık-
lamaları, bağımsız kuruluşların ortaya 
koyduğu tanıklıklar, belgelendirilen 
insanlık suçları ile bertaraf edilmiştir.

Bölgesel çıkarlar sebebiyle PYD/
YPG üzerinden PKK/KCK’nın meşru-
laştırılmaya çalışılması, terörizm ile 
topyekûn mücadele eden ülkeler 
açısından son derece talihsiz bir du-
rum olarak ortaya çıkmaktadır.

Kaldı ki, PYD/YPG’nin PKK/KCK te-
rör örgütünün yalnızca Suriye’de 
faaliyet gösteren yapısına verdiği 
bir isim olduğu gerçeğinin, burada 
ortaya konulan deliller göz önünde 
bulundurularak reddedilmesi ola-
naksız görülmektedir.

Terörün ve terörizmin doğası gereği, 
bir parçası olduğu PKK/KCK gibi PYD/
YPG’nin de ilerleyen dönemde terör 
faaliyetleri ile Türkiye ve Suriye hari-
cindeki diğer devletlere de zarar ve-
receği aşikârdır. Terör, kime yönelirse 
yönelsin bir insanlık suçudur. Bu doğ-
rultuda, terörizm ile mücadele eden 
ve insan haklarına saygılı tüm ülkeler-
ce, bu gerçeğin tanınması ve bu terör 
örgütüne karşı gerekli önlemlerin 
alınması insan hakları ve güvenli ya-
şam için önemli bir adım olacaktır.


