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Rojaciwan sitesi olarak milyonlarca insanın siyasi önder olarak kabul
ettiği bir önderi, dünyadaki her dilden her ırktan insana tanıtarak, kürt
halkının neler istediğin i herkese duyurmak istiyoruz.
Sayın Abdullah Öcalan'ın bir çok projesi ortadoğuda çözümü ve barışı
getirebilecek bir düzeyde olup herkes tarafından okunup ciddiye alınıp hayata
geçirilmelidir.
Yasamini Halkina adayan büyük insanin dört duvar arasinda dahi isik sacip
cözum üretmeye calismasi ve bunlari insanlaga duyurmayi bir borc biliyoruz
Bu nedenle sayın Abdullah Öclan'ın önerilerini ve görüşlerini içeren; Imralı
adasında avukatlarıyla yaptığı görüşme notlarını bir kitap haline
getirdik.
Rojaciwan Yönetimi

Cocukluk
Abdullah Öcalan, 2. Dünya Savaşı’ndan dört, Dersim ðsyanından on ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasından 26 yıl sonra yani 1949 yılında dünyaya gelir. 2.Dünya Savaşı’nın bittiği, ancak yol
açtığı yıkım ve yoksullukla etkisini halen sürdürdüğü bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti’ nin kuruluşundan
sonra Kürdün inkarına yönelik politikaların tüm ağırlığıyla ve tüm acımasızlığıyla sürdüğü bir dönem.
Kürtlerin başkaldırı ve isyanları ile karşılaşan rejimin, isyanları kanla bastırdıktan sonra, ðsyanlara katılan
ve katılmayan Kürt ileri gelenlerini ve aşiret reislerini Türkiye’nin batısına sürdüğü ve zorunlu iskana tabi
tuttuğu bir dönem. Kürdistan’ın üzerinden geçen silindirin izlerinin belleklerde çok taze olduğu, giderek
önünde bir engelin kalmadığına inanarak l946’larda şekli de olsa çok partili bir yönetime geçen bir
rejimin kendini güvende görmek için ABD’ye yaltaklandığı dönem. Nitekim Türkiye bir kaç yıl sonra
1949’da kurulan NATO’ya da girdi.
ðşte Abdullah Öcalan bu şartların hüküm sürdüğü bir zaman diliminde Kurdistan’ın Urfa iline bağlı Halfeti
ilçesinin küçük bir köyü olan Amara (Ömerli)’da l949 yılında dünyaya gelir. Yoksul sayılabilecek bir ailenin ilk
çocuğudur. Halfeti ilçe merkezi Türk nüfusun ağırlıklı olduğu bir yer. Halfeti’nin köyleri ise, Kürt, Türk,
Ermeni nufusunun bazen karışık, bazen ayrı olarak yaşadığı köylerdir. Abdullah’ın doğduğu köy olan Amara,
Kürt - Türk köylerinin komşu olduğu ve bir de bir Ermeni köyü Cibin’in komşu bulunduğu, karma kültürlerin
egemen olduğu bir coğrafya’da bulunuyordu. Ailesi çevre köylerde dağılmış olan Abdullah’ın babası Ömer
Kürt, annesi Öveyş ise Türk kökenlidir.
Çocukluk yılları yoksulluk içinde geçen Abdullah, bu yıllarda değişik yaşam ve davranışları ile herkesin
dikkatlerini üzerinde toplamıştır. Köyün gelenekçi ortamında, geleneklere aldırmayan, kendi bildiğinde
direten, çocukları peşine takan, kurduğu grupla beraber hareket eden, değişik oyunlarla çocukları dağlara
çıkararak avcılık yapan asi bir çocuk potresini çizmektedir.
Çocuklarla olan bu ilişkisinin yanısıra yaşlılarla da iyi diyalog kuran Abdullah, bu yıllara ilişkin olarak daha
sonra anılarını dile getirerek o yılları hiç unutmadığını ifade edecektir. ‘’anlattım ... anlattım... ihtiyar başını
çeviriyordu Oğlum biz kurumuş tahtalar gibiyiz. Sen şimdi bunu yeşertebilecek misin ? diyordu.
Abdullah çocukluktan başlayarak yaşamdan sonuçlar çıkarmaya, çıkardığı sonuçlara göre davranmaya ve
bunları kendi hayatında ilke haline getirerek kendi yolunu çizmeye başlar. Sürekli, araştırmacı-çatışmacı bir
kişilik ekseninde gelişen Abdullah, kendi yolunda yürümek için yeri geldiğinde anne ve babası ile toplumu
karşısına almaktan da geri durmaz. Özgürlük çocuklukta başlar. Eskiden beri hep beraber yürümek istedim.“
diyen Abdullah Öcalan kendi çocukluk arkadaşlarından da bir grup kurarak bunlarla birlikte hareket etmeye
başlar. Bu grupta lider konumdadır ve çocukların güvenini kazanarak onları yönlendirir. Bu karekterinden
dolayı aileler çocuklarını ondan sakınırdı.Bir konuşmasında „Komşuların hepsi çocuklarını(benden) saklardı. Buna teslim etmeyin- derlerdi.“diyordu Abdullah,
bu dönemi anlatırken.
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ðyi bir avcı olmasının yanında iyi bir yılan avcısı durumundadır. Köydeki yılanların öldürülmesiyle yetinmez
ve çevredeki tüm yılanların öldürülmesi gerektiğine inanır. ve bunun için çalışır. Bu nedenle „en iyi yılan
avcısı“ durumundadır. „yılanları öldürme tutkusu giderek bende gerçeğe dönüştü“diyordu çocukluğunu
anlatırken. Güvercinleri ve kuşları avlama da öyledir ve burada avını arkadaşlarından başka kimseyle
paylaşmaya yanaşmaz. „bu güvercinleri kimseye vermeyeceğim, kendi istediğim gibi pişireceğim ve
istediklerimle paylaşacağim“ diye düşünürdü.
Yine geleneksel yaklaşımları kabul etmez. Sorunlara karşı kendi çözüm yöntemlerini bulur ve bundan
dolayı çocukların beğenisini kazanırken yetişkinler onu „tehlikeli“ olarak değerlendirirler. Çocukluğundaki
bu dik başlılığı, „çocukluğuma ihanet edemezdim.“ diye açıklamaktadır. O yıllarda köy imamından cenk
hikayeleri dinleyerek, dini dersler alarak ve Hz. Ali’nin savaş başarılarını dinliyerek büyülenmektedir.
Bu arada aileden anne ve babanın kendisine yönelik davranışlarından dersler çıkarmaktadır. ‘’Küçük bir
çocuktum. Hergün kavga ediyorduk. Bu kavgalarda birisi benim kafamı kırdı. Tabi annem bana müthiş
yöneldi, -yok- dedi, -eve gelmiyeceksin- dedi Bana anam verdi ilk dersi. ðntikamımı aldıktan sonra beni
eve alacağını söylüyordu. Ana haliyle hiç de acımıyor,-oğlumdur, bilmem neyimdir- diyerek kesinlikle
düşünmüyordu.’’ Annesinin bu yöneliminden sonra kafasını kıran çocuklardan intikam alan Abdullah,
annesinin bu yöneliminin kendi kişiliği üzerinde etkili olduğuna inanmakta ve bunu dile getirmektedir.
Annesinin kendisine isteklerde bulunmasına karşı tavuk ve civcivlerini göstererek; ‘’Sen anamsın, beni,
nasıl bir dünyada, nasıl koşullarla yüz yüze getirdiğini biliyormusun?’’ diye sorar. Bu benzetmeyle varolan
toplumsal duruma duyduğu tepkiyi dile getirir. Bir annenin çocuğundan neleri beklemesi gerektiği yönünde
toplumsal gerçekliğe bir eleştiri olarak değerlendirir bu çıkışını.
Annesinin bu otoriter kişiliğine karşın babası Ömer dindar, fakir ve kendi halinde bir kişi olmasına rağmen
ilkeli biri durumundadır. ðlkeli olmasına ilkeli, fakat kendi güç sınırını da iyi bilen birisidir. Abdullah
babasının bu aile içindeki silik durumuna, ailede önderlik yapamamasına karşılık kendisinin erkenden
önderliğe soyunduğunu dile getirmektedir. ‘Bu baba, bizi idare edemiyor, çok zor durumda, çok zavallı ve
büyük yetmezlikler yaşıyor.’ diye düşünmektedir. Babası ile köylülerin köylüce kavgalarına şahit olan
Abdullah o tür kavgalara girmemek için dikkat eder ve şu sonuca vardığını dile getirir; „gücümün
yetmeyeceği şeye niye ölümüne gireyim ki?“ herkesin illallah dediği Abdullah, babasından destek
almaktadır. Baba da ondan umutludur. Bir keresinde çocuklara Abdullahı işaret ederek; „Ona dokunmayın,
onun anlında fetih işareti yazılıdır.“ diyerek umutlarını ve Abdullah’taki değişikliği göstermektedir.

ilkokul

Okulun bulunduğu Amara’da, Abdullah, okul çağına geldiğinde okumak istediğini ailesine söyler. En
yakın ðlkokul komşu Ermeni köyü Cibin’dedir. Amara’dan Cibin’e okula gitmek için her gün dağ yolunu
gidip gelmek gerekmektedir. Yaz-kış dağ yollarından gidiş geliş öyle basit bir olay değil tabii Ailesi
okuma istemine olumlu cevap verince Abdullah’a okul yolu açılır. Okulun ilk gününde o güne kadar hiç
tanımadığı bir dil olan Türkçe ile karşılaşır. Hatta Öcalan o dönemde sözü edilen öğretmenlerin neye
benzediğini merak ettiğini dile getirerek, okula ilişkin fazla bir bilgiye sahip olmadığına işaret etmektedir.
Okula gidiş-geliş zorluğuna ek olarak dil zorluğu, yeni bir dil öğrenmenin zorluğu ile de karşılaşan
Abdullah, başarının bu engelleri aşmakla gerçekleşeceğine inanır ve kendisini bunun için zorlamaya
başlar. Türkçe üzerine düşünür, bu yeni dili tanımaya çalışır, yoğun çalışması sonucunda başarılı olur ve
öğretmeninin gözdesi durumuna gelir.
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Öcalan, yıllar sonra adını anarak ilkokul öğretmeninin, kendisini okulun ilk günlerinde yemeğe davet
ettiğini, bunun kendisi için bir onurlandırma olduğunu belirterek o günleri hala unutmadığını belirtecektir.
ðlkokul boyunca öğretmeninin takdirini kazanır.
Bu dönemde dine olan eğilimi çok güçlü olan Abdullah, okula beraber gittiği arkadaş grubu içinde bir
imam gibi davranarak yolda onlara abdest aldırıp, namaz kıldırtır. Sosyal ilişkide öncü durumunda
olmasının yanı sıra din konusunda da arkadaşları içinde bir imam gibidir. Kendi anlatımlarında bu
çocukça imamlığı bile kusursuz yapmaya çalıştığını ve bundan dolayı hem arkadaşlarından ve hem de
köylülerden takdir aldığını belirtmektedir. Bu döneme ilişkin olarak şöyle demektedir; ‘’din kurumunda,
okul kurumunda, daha sonraki ideolojik kurumlarda hep istediğimi bulamam durumu yaşadım. Aslında
taparcasına bağlıydım, ama istediğimi bir türlü bulamama beni hep en iyisinin nasıl gerçekleştirileceği
sorusuna ve sonucuna götürdü.’’
Amara ve Cibin arası iki saatlık yolu beş yıl boyunca gidip-gelerek ilkokulu başarı ile bitirir. Öcalan’ın
ilkokuldaki başarısı okumaya devam etme istemine ailesinin fazla karşı koymamasını da beraber
getirecektir.

Ortaokul

Nizip’teki üç yıllık ortaokul dönemine ailesinin de onay vermesi ile başlayan Abdullah, okumaya gelen
pek çok imkana sahip öğrenci arasında bulunan sınırlı sayıdaki sıradan aile çocukları arasındadır. Ailesi
Nizip dışında olan tek çocuk Abdullah’tır.
Sınıf arkadaşları tarafından sürekli kendilerinin yaşam koşullarını kabullenmesi ve uyması için baskı
görmesine rağmen Öcalan, kendi bildiğinden taviz vermez. Arkadaşlarının bu „kalıba sokma“
girişimlerine direnen Abdullah sürekli dışlanır ve horlanır.
ðlk dönemde bazı zorluklar yaşamasına karşın derslerdeki başarısı ile giderek bu zorlukların üstesinden
gelir. Derslerdeki başarısı ile kendisini öğretmenlerinin gözdesi durumuna getirir.
Okul yaşamı boyunca kendi giderlerini karşılamak için çalışmayı da ihmal etmemektedir.
Bu yaşlarda karşılaştığı zorlukların nedenlerini çıkarma ve değiştirme yönünde kafa yoran Abdullah,
büyümeyi önüne koyar. l960 darbesini gerçekleştiren ordunun gücü karşısında, güçlü olmanın asker
olmaktdan geçtiğini düşünerek asker olmaya karar verir. Ortaokul sonrası askeri okula devam etme
düşüncesi bu büyüme ve gücü elinde bulunduran kurumda yeralma düşüncesinin bir sonucu olarak
gelişir ve askeri okul sınavlarına girerek bu yolu dener. Sınavların sonucunda kazanmadığı anlaşılınca bu
yolun kendisine kapalı olduğunu anlar. Bu gerçeklikte Kürtlüğünün de payı olduğuna inanır ve bunun
üzerinde daha derin düşünmeye başlar. Aynı dönemde girdiği Tapu Kadastro Meslek lisesinin sınavlarını
kazandığı için artık Lıseye Ankara’da devam edecektir.

Ankara Tapu-Kadastro

Meslek Lisesi

Öcalan, l966 yılında Ankara Tapu Kadastro Meslek Lisesi’ne yatılı okumak için kayıt yapar. ðlk kez büyük
bir şehire ayak basan Öcalan etraftaki yapıların heybetinden etkilenir ve çok şaşırır. Büyük bir şehirde,
hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan bir şehirde bulunmaktadır. Yaşayış, sosyalite, toplumsal
durumu tümüyle farklı olan bir mekan. ðnsanları tanımaya, yaşayışlarına anlam vermeye çalışan Öcalan
ilk kez karşılaştığı bu yeni yaşam tarzı karşısında temkinlidir, bulaşmamaya çalışır. Kent yaşamının
insanları bitirici bir özelliğe sahip olduğunu düşünerek uzak durmaya çalışır.
Öcalan’ın okulu yatılı olduğundan masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır. Tutumlu davranışlarını
burada da sürdürür ve fuzuli masraflardan kaçınır. Sigara, alkol vb. alışkanlıklara bulaşmaz, tek hedefi
var; başarılı olmak.
Lise boyunca Öcalan, bir yandan devlete dayanarak ilerlemeye çalışır, diğer yandan da burjuva
toplumunu ve değer yargılarını tanımaya çalışır. Faal biri olmasına rağmen kendisini bastırarak başarılı
olmaya, burjuvazi karşısında fazla olmayan şansını zorlamaya çalışır. Bu anlamda yatılı okulu en iyi
şekilde değerlendirir.
Öğretmenlerinden, Harp okulundan Faruk Çağlayan, Öcalan’ın yazdığı bir kompozisyonu beğenir ve bunu
tüm öğretmenlere hatta profesörlere okuduğunu söyler. Okul boyunca öğretmenleri ile iyi ilişkiler
içindedir.
Öcalan henüz köyden aldığı din eğilimini bırakmış değil ve bu eğilim güçlü olarak kendisinde yaşamaya
devam etmektedir. Maltepe Camisi’ne gidip gelir. Bu tür ilişkilerde kendisini daha rahat ifade
edebilmekte ve bir yerde burjuvazinin yozluğundan kaçmaya çalışmaktadır. Bu arada komünizm ile
mücadele derneklerinin seminerlerini dinliyor. Hatta MHP eksenli ülkü ocaklarına bile gittiği oluyor, fakat
fazla ısınamıyor. Siyasal islam eğilimi devam etmektedir. Fakat yani arayışları da son bulmuş değildir.
ðlk kez Hulusi Turgut adında bir gazetecinin Kürtlükle ilgili bir röportajını okuyor. Gazetecinin, Mala
Mustafa Berzani ile yaptığı söyleşinin Kürtlük tarafı Öcalan’ın ilgisini çekiyor ve bu konu üzerinde
yoğunca düşünüyor. Araştırma ve okumalardan sonra düşünce anlamında ufku daha da genişleyen
Öcalan artık olaylara mantıklı ve sistemli bakmanın yöntemini aramaktadır. Lise son sınıftayken
Huberman’ın Sosyalizmin Alfabesi adlı kitabı eline geçer. Kitabı okuduktan sonra düşünme ve
yoğunlaşması artan Öcalan artık eski düşüncesi ile gidemeyeceğini anlayarak yaşadığı düşünce
çatışmasından Sosyalizmin galip geldiğini farkeder. Sonradan Bu durumu geleneksel ideolojinin
kaybetmesi olarak dile getirmektedir

Aynı dönemde gelişen gençlik hareketlenmeleri Türkiye’de yankısını bulmuş, gençlik bir tartışma ve
hareketlilik içindedir. Tartışmalar, eylemler, öğrenci hareketleri, devam etmektedir ve Öcalan bütün
bunları izlemektedir.
Bazen içinde yer alıyor bazen izliyor. Yaşanan bu genel sol ve gençlik tartışmasına ek olarak Kürtlük
tartışması da devam etmektedir.
l969 yılında bu dönemin en hareketli kentlerinden olan Ankara’da, liseyi bitirdiğinde Öcalan, artık
sosyalist bir yaşam ve mücadelede karar kılan birisi olmuş durumdadır.

Diyarbakır’da Memurluk

Okulu bitirdiğinde Öcalan artık bir devlet memuru olarak göreve hazırdır. ðlk görev yeri Diyarbakır çıktı.
Türkiye’nin başkenti Ankara’dan Kürdistan’ın merkezi durumundaki Diyarbakır’a gidecektir.
Diyarbakır’da Kürdistan’ı ve Kürtleri yakından tanıyacak, Kürt-devlet ilikilerini gözleme ve anlama imkanı
bulacaktır. Bir yandan memurluk yaparken diğer yandan üniversiteye başlamak için hazırlık
yapmaktadır. Bu hazırlık bir yandan ders çalışmak diğer yandan para biriktirmek şeklinde devam ediyor.
Çalışırken buna göre davranıyor ve maaşını buna göre kullanıyordu.
Diyarbakır’da bir otelde kalıyor. Kaldığı bu otelde çevrenin ileri gelenleri ile tanışma fırsatı buluyor.
Onların Kürt sorunu üzerine tartışmalarını dinliyor, Kürtlüğe bakış açılarını öğreniyor. Kürtlerle bu yakın
teması ona Kürtleri tanıma fırsatı tanıdığından bu durumu değerlendirmeye bu yönlü düşünceler ve
araştırmalar üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor. Meslek gereği toprak sahipleri ile ilişkileri yoğundur. Kürt
toplumunun bu kesimini daha yakından tanımaya başlıyor. Boş zamanlarında onu etkileyen Diyarbakır
surlarını geziyor.
Memur düzeyinde de olsa ilk kez memurluğu sırasında Kürtlerle devletin, ilişkilerinin durumunu
anlamaya çalışır. Toprak sahipleri bu ilişkide işlerini rüşvet ile yürüttüklerini halkın diğer kesimlerinin ise
boyun eğmek zorunda kaldıklarını görüyor.
Devlet memurlarının rüşvetle işleri hal ettiği bir ortamda Öcalan, rüşveti ısrarla red eder. Alacağı tek bir
rüşveti gelecekte yapacağı işlerin bir bütçesi olarak düşünür ve kendini buna inandırdıktan sonra kabul
eder. Zaten sonraki yıllarda PKK’nin ilk bütçesinin aldığı bu rüşvet olduğunu dile getirir. Bu parayı başka
türlü kullandığı takdirde kendi moral değerlerine ters düşeceğini bilir ve buna göre davranır.
Diyarbakır’da kaldığı bir yıllık süre, kendisi için son derece önemli bir tecrübe niteliğindedir. Bir yılın
sonunda tayinini orada üniversiteye gitmenin hazırlıklarını yapabilmek için düşündüğü ðstanbul’a aldırır.
Artık üniversite yolu ve ðstanbul’un hareketli ortamı kendisini beklemektedir.
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istanbul Hukuk Fakültesi

Öcalan l97l yılında ðstanbul Hukuk Fakültesi’ne kaydını yapar ve Site Öğrenci Yurdu’na yerleşir. Bu
dönemde okuduğu Lenin’in Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı adlı kitaptan etkilenir, ulusal soruna
getirilen yorumları Kürt gerçekliği açısından ele alır ve bunların çok daha gerçekçi olduğunu görür. Bu
döneme kadar Kürt sorununa UKKTH açısından bakılmamış, sorun Türkiye’nin bir bölgesinin geri
kalmışlığı olarak değerlendirilmiş ve bu doğrultuda talepler ileri sürülmüştü. Öcalan’ın da gidip geldiği
DDKO soruna bu şekilde bakmakta ve ‘’Doğu’ya yol, su vb.’’ istemlerini dillendirmekteydi. Genel olarak
da yürütülen tartışmalarda devletin Doğu’yu geri bıraktığı ve kalkındırılması gerektiği yönündedir.

Öcalan hazırlandığı bir seminerin konusunu Kürt sorunu ve ayrı devlet açısından ele alarak UKKTH
çerçevesinde bir konuşma hazırlar. DDKO’da verdiği bu yönlü bir seminerden sonra DDKO üyeliğine
alınır. Fakat dernek bünyesinde bu yönlü tartışmaların geliştiğini gören devlet, derneği seminerin
ardından kapatır.
Öcalan’ın ðstanbul’da kaldığı bu dönemde Türkiye devrimcileri fikir tartışmalarını sürdürmekteler ve
tartışmaların odağını örgüt, gizlilik ve devrimci şiddet oluşturmaktadır. Mahir Çayan’ın bu yönlü seminer
ve konuşmalarını dinleyen Öcalan, getirilen yorumları gerçekçi bulur. Yapılan Kemalizm eleştirisini o
güne kadar yapılan en radikal ve çözümleyici eleştiri olarak değerlendirir.

ðstanbul’un hareketli ortamında, Öcalan, tartışmaları dinlemek ve katılmamanın yeterli olmadığını
düşünür ve liseyi okuduğu siyasetin merkezi Ankara’ya gitmeyi tasarlar. Öcalan ðstanbul’da, hukuk
fakültesine devam ederken, Ankara’da eğitime devam etmek için Üniversite sınavlarına girer ve Ankara
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Kamu Yönetimi bölümünü kazanır. ðstanbul’un hareketli ortamı artık geride
kalmıştır Öcalan için ve, bundan sonraki yaşamını ciddi olarak etkileyecek, devrimci arayış ve mücadelesi
yeni bir tempoya kavuşturacak Ankara ortamına geçer.
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Ankara- A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi

Öcalan Kamu Yönetimi bölümüne burs alarak başlar. Öcalan Ankara’ya gittiği 1971 sonlarında 71
direnişçilerinin savaşçılığı devam etmektedir. Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan henüz yakalanmamışlar.
Yürütülen eylemselliği kahramanlık olarak değerlendirir. Ancak okula başlamasının ilk günlerinde
Mahirlerin Kızıldere’de katledilirler. Öcalan, türkü yakmanın yeterli bir cevap olamayacağını, bu
kahramanların ardından bir şeyler yapılması gerektiğini düşünür ve yapılması gerekenler üzerinde
düşünmeye başlar. Belirlenen eylem tipi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde boykot eylemini
gerçekleştirmektir. Boykot eylemi başarılı bir şekilde gerçekleşir. Ancak bu eylemden sonra fakültede
tutuklamalar başlar. Tutuklananlar arasında Öcalan’da bulunmaktadır. 7 Nisan l972 de tutuklanan
Öcalan 6 ay Mamak cezaevinde kalır ve mahkemece serbest bırakılır.
Cezaevinde kaldığı 6 ay Öcalan için bir tecrübe işlevi görür ve devletle karşılaştığı bu ilk seferinde devleti
daha iyi tanımaya çalışır. Dışarda, yapılanlar ve yapılması gerekenler üzerinde düşünür. Olayları
inceleme ve yoğunlaşma dönemi olarak geçen bu süreçten sonra Öcalan, Anıtkabir civarında Kürt
arkadaşına ait bir eve yerleşir.
Bu süreçten sonra arkadaş çevresi geliştirmeye başlayan Öcalan, PKK’nin ilk grubunu oluşturacak
arkadaşlarını bu dönemde toparlar ve onları kendi düşünceleri etrafında bir araya getirir. Henüz net
olarak neler yapılacağı ortaya konulmamıştır. Bir oluşumun ortada olmadığı bu dönemde Kemal Pir, Haki
Karer gibi Türk kökenli arkadaşlarına fikirlerini kabul ettirir ve beraber hareket etme konusunda
kendilerini ikna eder.Daha sonraları Yukarı Ayrancı’da bir eve taşınan Öcalan burada da faaliyetlerine
devam eder. 1973 1 Mayıs’ında Çubuk Barajı toplantısı olarak bilinen bir toplantıda gruplaşma kararı
alınarak birlikte hareket etme resmileştirilir. Bu toplantıya katılan 6 kişi oluşan grubun çekirdek kadrosu
durumundayken Öcalan grubun doğal lideri durumundadır.
1974-75 yıllarında faşist öğrenciler devlet desteği ile okulları kontrole almış, devrimcileri sıkıştırmaya ve
zorlamaya çalışırlarken Öcalan faşistlere karşı birlikte hareket etmenin yollarını arar. ðlk iş olarak Ankara
Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği (ADYÖD) kurulur. Dönemin ilk öğrenci derneği olan ADYÖD’ün
yönetiminde yer alan Öcalan, derneği faaliyetlerde bir üs olarak kullanmaya başlar. Devrimci öğrencilerin
buluşma ve tartışma platformu durumuna gelen dernek 12 Mart darbesinin toplumsal alandan geri
çekilmeye başlamasının ardından başlayan süreçte önemli bir rol üstlenmekteydi. Burada pek çok
toplantı ve seminer düzenlenir. Yaydığı fikirler ve öğrenci hareketinde gördüğü önemli işlev üzerine
ADYÖD 1975’te devlet yetkililerince kapatılır.
Bu tarihe kadar devlet tarafından net olarak hangi yöne eğilimli olduğu bilinmeyen Öcalan, 1976 yılında
Ankara Yüksek Mühendisler ve Mimarlar Odasında katıldığı bir seminerde konuşmasının merkezine „ülke“
ve „bağımsız örgütlenme“yi koyar. Seminerde „Kürdistan Sömürgedir“ tezi üzerinde durarak şimdiye
kadar dillendirilmemiş bir gerçeği dile getirerek farklılığını ortaya koyar. Dönemin devrimcilerinden
büyük bir kesimi Kürdistanı sümürge olarak kabul etmedikleri ve Kürtlerin ayrı örgütlenmelerine karşı
olduklarından Öcalan’ın bu tezi, Kürtler açısından bir kopuş ve ayrı örgütlenmenin başlangıcı anlamına
gelmektedir. Artık bir grup olarak hareket eden Öcalan ve arkadaşları, kendi aralarında fikir tartışmalar
yürüterek yönlerini Kürdistana çevirirler
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1 Ocak 1977 Dikmen ve Tuzluçayır toplantılarında bu düşünce net olarak kabul edilir. Düşünce karar
haline getirilir ve dönüş için hazırlıklar başlatılır.Tam da bu dönemde MðT, grubun gelişim seyrini izlemek
ve kontrolde tutmak için karar alır, Bunun içinm grubun içine adam sızdırır. Öcalan sızdırılan bu kişileri
bildiği halde bilmiyormuş gibi davranır, içlerindeki ajanı yönlendirmeye, o kadar da tehlikeli ve
kontrolden çıkmış bir grup olmadıkları imajını vermeye çalışmaktaydı. Diğer yerden gruba sızmış
ajanlara ise sadece bilmeleri gereken bilgiler aktarılarak onların da gerçek durumdan haberdar
olmamaları sağlanmaktaydı.
Öcalan, bu dönemde gruba girenlerden Dersimli bir aileden olan Kesire Yıldırım ile evlenir. Öcalan daha
sonraki dönemde, evliliği ile ilgili olarak, bunu politik bir manevra olarak düşündüğünü, bu evlilik ile bir
yerde devlete, kendisinin, Ankara’da kalıcı olduğu mesajını vermek istediğini belirtiyordu. Öcalan,
Ankara’da bir yandan bu mesajları verirken, diğer yandan da bütün çabasını Kürdistana dönüş üzerinde
yoğunlaştırır. Öcalan’ın dışında grup Kürdistan’a dağılır, propaganda ve örgütlenme çalışmalarına başlar.
Kürdistan’ın her yerine ulaşan APOCULAR yeni hareketin alt yapısını kuracaklardı.

Kürdistan Seferi

Öcalan, 76’nın sonlarında ülkede yürütülen faaliyetleri yerinde incelemek ve çalışmaları bir raya
oturtmak için bir Kürdistan seferi yapar. Kürdistanı kapsayan bu gezi sırasında Ağrı, Kars, Dersim,
Elazığ, Diyarbakır, Urfa ve Antep şehirlerini dolaşır, gruba yeni katılanlara perspektif verir, toplantılar
düzenler ve geleceğe güçlü bir hazırlık yapmak için çalışmalar yürütür. Kürdistan’a yaptığı bu geziden
sonra tekrar Ankara’ya döner Kısa bir süre sonra gelişen Namık kemal Ersun Darbesinin asıl olarak
kendilerini hedeflediğini sezer ve yeni planlar geliştirir. 3 Haziran 77 tarihinde gerçekleşen bu darbeden
sonra Öcalan’ın kaldığı eve baskın yapılır ve bazı arkadaşları tutuklanır. Kemal Pir ve Mustafa Karasu’nun
tutuklandığı bu dönemde artık Ankara’da kalmak tehlikeli bir hal almıştır. Ankara’da bunlar yaşanırken
Kürdistan’da süren çalışmalar bir partinin kurulmasına yöneliktir ve APOCU grup giderek büyümektedir.
Bir yandan Kürt hareketleri diğer yandan da Türk sol güçleri ile çatışarak ilerleyen APOCULAR giderek
artan bir kitle desteğine kavuşurlar.
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PKK’nin Kuruluşu

Kürdistan genelinde sürmekte olan faaliyetler bir yandan devlet tarafından diğer yandan da Kürt ve Türk
sol güçleri tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Antep’te grubun öncülerinden Haki Karer vurulur. Bu
olay PKK’nin devletin şiddetine maruz kalışının ilk işareti olurken diğer yandan da artık çalışmaların eski
tarzla sürmeyeceği kanısını geliştirir. Devlet bu olayla grubu vazgeçirmeye çalışırken grup ise Öcalan
öncülüğünde bu olaya verilecek en iyi yanıtın partileşme olduğu kararını alır.
27 Kasım l978 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde toplanan öncü kadrolar PKK adını
alacak haereketin ilk kongresini toplayarak partileşirler. Partiya Karkeren Kürdistan (PKK) adını alan
grup Öcalan’ın hazırladığı Manifesto ile devrim yoluna devam eder. Partileşme kararı, Urfa’nın devlet
yanlısı Kürt aşiretlerinden biri olan Bucak aşiretine yönelik bir eylemle kamuoyuna duyurulur.
PKK Kürdistan genelinde çalışmalarını sürdürürken bir çok engelle karşılaşır, ancak tümünün üstesinden
gelerek kendisini halka kabul ettirir. Pek çok Kürt örgütü ile Türk sol örgütü işlerini bırakıp, PKK’yle
uğraşmaya başlarlar. Saldırılar teorik anlamda boğmayı, pratik anlamda hareket edemez bir duruma
getirmeyi hedeflemekteydi. Bunca saldırıya rağmen gelişimini sürdüren PKK’ye, devlet, bir katliamla,
Maraş katliamı ile cevap verir.

Maraş Katliamı ve 12 Eylül Süreci

Kürt halkının kurtuluş mücadelesini yürütmek için kuruluşu tamamlanan PKK’ye devletin cevabı bir
katliam oldu. Maraş katliamı 19-24 Aralık l978 tarihlerinde uygulamaya sokuldu ve katliamda 111 Kürt
katledildi. 210 ev ve işyeri yakılıp yıkıldı. Bu katliamın, bir çok özelliği dikkate alındığında, neden
Maraş’ta hayata geçirildiği anlaşılır. Katliamın CHP’nin iktidar döneminde ve ECEVðT’in Başbakanlık
dönemine denk gelmesi planın bir parçası idi. Katliamda çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan tam bir
vahşet örneği sergilendi. Bu, Kürtlerin yani PKK’nin bir adım daha ileri atarsa, devletin ne tür
cevapvereceğinin de bir göstergesi idi.Vahşet, bir anlamda gözdağı idi.
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Ana rahmindeki bebeklerin dahi süngülenerek katledilmesi, meseleye bir sağ- sol yada alevi-sünni
çatışması anlamı vermek, katliamın hem planlanma ve hem de uygulama safhasını açıklamaya
yetmemektedir. Katliam sonrasında, katliam da gerekçe gösterilerek Ecevit hükümeti tarafından l3 Kürt
ilinde sıkıyönetim ilan edildi. Bu katliamın belkide niye yapıldığını da gösteriyordu.
Devletin bu uygulamasına o günün koşullarında Türkiye’de var olan ne bir politikacı ne de başka hiç bir
siyasi güç Abdullah Öcalan ve onun partisi kadar anlam verebildi. Bu olay tam olarak anlaşılmadığı
içindir ki PKK dışında hiç bir devrimci güç ileriye yönelik olası yeni saldırılara karşı önlem alamadı.
PKK lideri Öcalan, devletin bu yönlü geliştirdiği planlamaları değerlendirerek, Mayıs l979 da partisinin
yönetici kadrolarının önemli bir kısmını yurtdışına çıkarma kararı aldı. Öcalan’ın bu kararı partisinin
kadrolarını olası bir askeri darbeden koruma amacı taşıdığı gibi onları ideolojik ve siyasi olarak geliştirme
amacı da taşıyordu. Öcalan’nın bu kararı Kürt halkının tarihinde çok önemli bir karar oldu. Bugün herkes
tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. 12 Eylül l980 darbesinden önce PKK kadrolarının çoğu ülkeyi terk
edebildi. Kalan kadrolar ise darbeden kısa süre sonra Ortadoğu sahasına geçirildi.
12 Eylül darbesi ile devlet her ne kadar PKK ve Kürt halkına birinci derecede yönelmek istemiş ise de,
Öcalan’ın zamanında aldığı tedbirlerle, Kürtler açısından oldukça boşa çıkarılmış ve darbenin Kürt
ayağının başarıya ulaşmasına izin verilmemiştir. Darbe ile PKK’ nin ne olduğunu bilmeyen Kürtler de
dahil tüm Kürtler devletin şiddetiyle karşılaştılar. Kürdistan’da aranmadık ev, aşağılanmadık Kürt
bırakılmadı. Binlerce sıradan insan işkencelere alındı, hapis cezası ile cezalandırıldı. Ancak 12 Eylül ile
devlet, esas darbeyi Türkiyedeki devrimci ve ilerici güçlere vurdu. Hemen hemen tüm siyasi kadrolar ya
tutuklandı ya da vuruldu. Kurtulanların da hemen hemen hepsi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 3l Mart
l981 tarihine kadar l9.000 kişi gözaltına alındı.

Zindan Direnişi

l2 Eylül darbesinin özellikle de Kürt halkına ve onun kurtuluş umudu PKK’ye karşı gerçekleştirildiğinin en
önemli göstergesi cezaevlerinde yaşanıyordu. ðnsanı tüm insani özelliklerinden koparmanın uygulama
alanlarına çevrilen zindanlarda akla gelmeyecek işkenceler yapılıyordu. Tüm bu uygulamalara karşı
onurlu bir direniş de sergileniyordu. Devlet özellikle PKK ve Kürtler üzerinde işkenceyi öyle tırmandırdı ki
devrimci tutsaklar insan onurunu kurtarmanın tek yolunun yaşama son verme olduğu kararına vardılar.
ðnsan onurunu kurtarma eylemine PKK yöneticilerinden, 21 Mart l982 Diyarbakır Cezaevi’nde,
hücresinde üç kibrit çöpünü yakarak Newroz’u karşıladıktan sonra yaşamına son veren Mazlum Doğan,
başladı. 17 Mayıs l982 de Diyarbakır zindanında, 35. Koğuş’ta bulunan Ferhat Kurtay, Mahmut Zengin,
Eşref Anyık ve Necmi Öner bedenlerini ateşe vererek devletin işlediği insanlık suçlarını dünyaya haykırdı.
Bu soylu direnişlere devlet şiddeti daha da tırmandırarak cevap verdi. Devletin şiddet kullanarak
ulaşmak istediği amacın boşa çıkarılması için l4 Temmuz l982 de PKK’li tutsaklar bedenlerini bu kez de
ölüm orucuna yatırdılar. Ölüm orucuna yatan PKK kadrolarından Kemal Pir 7 Eylül, Hayri Durmuş l2
Eylül, Akif Yılmaz l5 Eylül ve Ali Çiçek ise l7 Eylül 1982 günü şehit düştüler. devletin, PKK’nin iradesini
kırma ve zindanda yok etme politikası, bu direnişlerle ancak boşa çıkarılabildi.
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Ortadogu Süreci ve Gerilla Savasi

Öcalan, Mayis l979’da ülkeden ayrildiktan sonra bir süre Suriye-Kürdistani’nda kalir. Daha sonra da
Lübnan’a geçer. Lübnan’da sosyalizm ve ulusal kurtulus mücadelesi veren birçok örgütle iliskiye
girer. Gerilla egitimi için alt yapi hazirlayan Öcalan ve arkadaslari, ayni zamanda diger hareketlerle
de iliskilerini gelistirirler. Kisa bir süre içinde, olanaklar ilk etapta 50 kisilik bir gerilla grubunun
egitimi için hazirlanir ve bu olanak degerlendirir. 15-26 Temmuz 1981tarihleri arasinda yapilan PKK
1. Konferansi’nda Kürdistan’da baslatilacak Ulusal Kurtulus Mücadelesinin gelecegi masaya yatirildi

Yürütülecek gerilla savasinin lojistik desteginin hazirliklari, lojistigin, isçi, köylü ve aydin
örgütlülügüyle baglantilari, ekonomik ihtiyaçlar, silahlanma ve yurtdisindaki örgütlenmeler vb.
noktalar üzerinde durulup, kararlar alindi. Alinan kararlar da büyük bir itinayla hayata
geçiriliyordu. Diger yandan Öcalan, dünya genelinde çesitli parti, örgüt ve kisilerle iliski
gelistirerek, Kürt halkinin dostlarini ortaya çikarmaya ve bu dostluklari gelistirmeye çalisiyordu.
Özellikle Suriye ve Lübnan Kürtlerinin örgütlendirilmesinde istenen hedefe her geçen gün daha
fazla ulasiliyordu.
l982 yilina gelindiginde Öcalan önderligindeki PKK yetismis kadrolariyla, gerillasi ve halk tabaniyla
önemli bir güç haline gelmisti. l982 yilinda Israil’in Lübnan’i isgali karsisinda, Filistin güçleriyle
birlikte savasa katilan PKK bu savasta 12 sehit verir.
20-25 Agustos 1982 tarihlerinde PKK 2. Kongresini gerçeklestirdi. l983 yilinda PKK kadrolarinin
önemli bir kismini güney ve dogu Kürdistan’a yerlestirdi. Bu tarihten sonra l984 yilina kadar
ülkeye dönüs ve gerilla savasinin resmen baslatilmasi için, gerekli hazirliklara girildi. l984 yilinda,
Hezen Rizgariya Kurdistan adiyla ilk silahli birlikler kuruldu.
Türk devleti ise bu süre içerisinde l2 Eylül darbesinin amacina ulastigi, devletin her seye hakim
oldugu konularinda kendinden emin bir eda içerisinde idi. l2 Eylül’den sonraki süreçte yürürlükte
var olan tüm haklar rafa kaldirilmis, askeri zorla yeni bir anayasa topluma dayatilmis ve tamamen
dize getirdigi kamuoyuna kabul ettirererek devleti güvenceye aldigi kanaatine varmisti. Toplumun
her kesimine dayatilan ve oldukça da kabul ettirilen askeri diktatörlük giderek, sözde demokrasiye
tekrar geçme provalari içerisine girmisti.
PKK önderligi ise Kürt dinamizminin 12 Eylül ile yikilmamasi, daha da gelismesi için gerekli önlemleri
almisti. Bunun sonucu olarak l5 Agustos l984 tarihinde PKK gerillalari tarihi adimi atti ve Eruh ile
Semdinli ilçelerini basti. Bu baskinla Öcalan önderligindeki PKK, uzun yillar sürecek olan Ulusal
Kurtulus Mücadelesini resmen baslattigini dünyaya duyurdu. 2l Mart l985 tarihinde ERNK (Eniya
Rizgariya Netewa Kurdistan) kuruldu. Artik Parti-Cephe-Ordu zincirinin tek eksik halkasi, HRK nin
yerini tutacak, daha profesyonel ve disiplinli askeri bir yapilanmaya gereksinim duyulmaya
baslanmisti.

Bunun için de 30 Ekim l986 tarihinde ARGK (Artesa Rizgariya Gele Kurdistan) kurulacakti. 25-30
Ekim l986 tarihleri arasinda 3. Kongresini gerçeklestiren PKK, daha kapsamli degerlendirmelerle
savasi boyutlandirma karari aldi. TC devletinin PKK’yi frenleme planlamalari üzerinde duruldu ve
bosa çikarilmasi için bir dizi karar alindi. Bu kararlarin basinda devletin Kürt halkindan olusturmaya
çalistigi „Köy Koruculari Ordusu“ na yönelik uygulanacak politikalarin belirlendigi kararlardi
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ĐSTANBUL (06.01.2007)- Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Kürtlerin imhasını planlayan
güçlerin varlığına dikkat çekerek, Kürtlerin bu süreçte ortak politikaları belirleyecek ortak
bir siyasi irade oluşturmasının zorunlu olduğunu söyledi. Irak’ın devrik lideri Saddam
Hüseyin’in idamı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Öcalan, “Saddam’ın sonunu
getiren ulus devlet anlayışındaki ısrardır’’ dedi.
Öcalan, avukatlarıyla yaptığı haftalık olağan görüşmesinde Saddam’a verilen idam
cezasının infazı, Kürtlerin siyasal durumu, Güney Kürdistan’da olası çözümler ve kadın
mücadelesi konularında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Saddam’ı “Ortadoğu siyaset gerçekliğinin, Ortadoğu realitesinin babası” olarak
nitelendiren Öcalan, Saddam’ın cezasının infaz edileceği ana kadar buna inanmadığını ve
ABD’nin buna izin vermeyeceğini düşündüğünü söyledi. Saddam’ın ABD ile giriştiği son
savaş için sarf ettiği “bu savaş bütün savaşların anası olacak” sözlerini değerlendiren
Öcalan, Saddam’ın sonunu getiren şeyin ulus-devlet anlayışındaki ısrar olduğunu ifade
etti.
Saddam’ın Irak’ta Sunilere dayalı bir ulus devlet yaratmak istediğini söyleyen Öcalan,
“Ama Ortadoğu’nun sosyolojik ve tarihi yapısı ulus-devlete uygun değil. Benim
söylediklerim bir bir çıkıyor. Türkiye’deki sert ulus-devleti de eğreti duruyor. Türkiye’nin
Irak’ın durumundan ders çıkarması gerekir” dedi.
KÜRTLER ORTAK STRATEJĐ BELĐRLESĐN
PKK dışındaki Kürt örgütlerinin tüm örgütlerin ABD’ye çok güvendikleri yönünde bir
belirleme yapan Öcalan, kendisinin en baştan bu yana Kürtlerin özgücüne güvendiğini
belirtti. Öcalan, Kürtlere de kendi özgüçlerini esas almaları çağrısında bulundu.
Ortadoğu’daki gelişmeler ışığında değerlendirmelerde bulunan Öcalan, Kürtlerin tarihi ve
kritik bir süreçten geçmekte olduğunu ifade etti. Kürtlere karşı imha amaçlı olarak
yönelmeyi planlayan güçler olduğunu dile getiren Öcalan, Kürtlerin bu duruma karşı
tedbirler geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. KDP ve YNK gibi güçleri Kürt halkını
savunma amaçlı ortak bir duruş sergilemeye çağıran Öcalan, “Kürtlerin içinden geçtiği
bu kritik süreçte ortak politikaları belirleyecek ortak bir siyasal irade oluşması
zorunluluktur. Kürtler oturup, siyasal gelişmeleri analiz edip geleceğe dönük gerekli
tedbirleri almalıdırlar” şeklinde konuştu.
EN UYGUN MODEL ÜÇLÜ FEDERASYON
Irak’ta en uygun modelin üçlü federasyon ya da konfederasyon olacağını dile getiren
Öcalan, bunun engellenmesi durumunda bir Şii-Kürt ittifakının doğacağını dile getirdi.
Kendi düşüncesinin Suriye, Irak, Đran ve Kürtlerin yaşadığı diğer ülkelerde demokratik
konfederalizmin uygulanmasını istediğini dile getiren Öcalan görüşlerini söyle açıkladı:
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“Türkiye’dekiler konfederalizm deyince yanlış anlıyorlar, hemen bir devlet
yapılanmasından söz ettiğimizi düşünüyorlar. Ama ben defalarca söyledim kesinlikle bir
devlet yapılanması söz konusu değildir. Üniter devlete ve bayrağa herhangi bir zararı söz
konusu değildir. Bu, bir çeşit demokratik özerkliktir. Bunun yerel ayağı da vardır, yerelde
parlamentosu olur. Bunun birçok örneği vardır, vakit yok girmek istemiyorum ama
Đngiltere örneği var, Đspanya örneği var. 1920’lerdeki Misak-ı Milli sınırları sadece MusulKerkük değil Halep’in kuzeyinden geçmekte, Kürtlerin yaşadığı bölgeleri kapsamına
almaktaydı. Ben demiyorum bu topraklar alınsın, sınırlara dahil edilsin. Kastettiğim
Mustafa Kemal’in 1920’lerde sözünü ettiği “bir çeşit muhtariyet” bugün bizim
söylediklerimizin ta kendisidir. Eğer bunların Mustafa Kemal’in hatırasına birazcık
saygıları varsa, bunu uygulamaya geçirirler. Yoksa Irak gibi olur. Mustafa Kemalciyiz
diyen kesimlere ve özellikle subaylara sesleniyorum. Türkiye’nin ve bütün halklarımızın
bir felakete sürüklendiğini görmüyor musunuz? Bunun için bütün yurtseverleri, aydınları
duyarlı olmaya çağırıyorum. Bu konuda DTP’ye çok iş düşüyor. Hak-Par Federasyondan
bahsediyor. Bu çözüm değildir ve Türkiye koşullarına uymaz, mümkün de değil. Kaldı ki
bunlar samimi de değildir, menşeileri ve ilişkileri de yeterince aydınlık değil. Öyle ortaya
çıkıp federasyon demekle olmaz. Bu tür şeyler yılların mücadelesi ve emeğiyle olur.
Böyle bir mücadele ve emeğin kimler tarafından verildiği de ortadadır.
Dördüncü ve son seçenek bağımsızlıktır. Benim arzu etmediğim bir seçenektir, çünkü
çözüm olamayacağını, felaket getireceğini biliyorum. Ama demokratik özerklik seçeneği
devre dışı bırakılır ve Kürtlere imha
dayatılırsa, Kürtlere başka yol kalmayacaktır”
‘ŞEYH SAĐT ĐSYANĐ ĐNGĐLĐZ KIŞKIRTMASI
DEĞĐL’
Adıyaman Cezaevi’nden mektup gönderen
Hanefi Yılmaz’ın mektubuna cevaben
değerlendirmelerde bulunan Öcalan şunları
belirtti. “Kürtlere bölücü diyorlar, aslında
Kürtler bölücü değil, Musul ve Kerkük Misakı Milli’nin dışında tutulduğu için Kürtler isyan
etmiştir. Şeyh Sait ayaklanması, Musul ve
Kerkük’ün taviz verilerek misak-ı milli dışında
tutulması nedeniyle meydana gelmiştir.
Kürtlerin ayaklanmasının bir sebebi de
aslında budur. Söylendiği gibi Đngilizlerin
kışkırtması nedeniyle değildir. Bu arkadaş
yine ittihatçıların o dönemdeki rolüne
değiniyor. Daha önce ben de değinmiştim. Đttihatçılar o dönem tutumlarıyla Osmanlı’yı
yıkıma sürüklemişlerdir ve bugünkü temsilcileri olan ve benim neo-ittihatçılar dediğim
kesimler de ne yazık ki bugün o rolü oynamaktadırlar”
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‘IRAK’TAKĐ KARIŞIKLIKLARIN ARKASINDA ABD VAR’
Kürt sorunun tarihi kökenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öcalan: “Şimdi de
kısaca iki tarihi analiz yapmak istiyorum ama baştan söyleyeyim, kesinlikle Anti- Semitist
değilim. Yahudilerin de Ortadoğu’da eşit ve özgür yaşama hakları var. Irak’ta,
Kürdistan’da yaşama hakları var. Ben Sabetaycılığa ve sahte Müslümanlığa karşıyım.
Tarihi analizlerimden birincisi Irak’taki Şii-Sunni çelişkisine ilişkin. Hz. Muhammed
Medine’de kaldığı dönemde ve Hendek Savaşı’ndan önce, Medine yakınlarındaki bir
Yahudi kabilesine çağrıda bulunuyor. Mekkelilere karşı birlikte savaşmak için desteklerini
istiyor. Fakat o Yahudiler, çekindikleri, korktukları ya da Müslümanların kazanacaklarına
emin olmadıkları için bu desteği vermiyorlar. Đddia şu ki, daha sonra Hz. Muhammed,
savaşı kazanınca bu Yahudilerin öldürülmesini emrediyor ve hepsi öldürülüyor. O dönem
Hayber Kalesi de Yahudilerin elindedir. Orası da ele geçiriliyor, oradakilerin de çoğu
öldürülüyor. Ve Hz. Muhammed’in Yahudilerin bütün Arabistan’dan temizlenmesi emrini
verdiği söyleniyor. Ben aslında Hz. Muhammed’in Hıristiyanlara ve Yahudilere karşı
olduğunu düşünmüyorum. Zaten eski Yahudi düşüncesini anlatan Yahudi ve Hıristiyan
din adamları ile ilişkileri olmuş, onlardan etkilenmiştir. Zaten bu dinleri Ehl-i Kitap olarak
kabul etmiştir. Yahudiler daha sonra Müslümanlarla baş edemeyeceğini anlayınca
Müslümanlar arasına çelişki koymayı kararlaştırmışlardır. Yanılmıyorsam Hz. Osman
döneminde Ibn-i Sebe adlı bir Yahudi Müslümanlığı seçiyor ama aslında sahte bir
Müslüman’dır. Amacı Müslümanlar arasına nifak sokup onları zayıflatmaktır. Sünni Şii
çelişkisinin tarihi böyle başlamıştır. Bugün Irak’ta Suniler ve Şiiler acımasızca birbirlerine
saldırmakta, öldürmektedirler. Bilindiği gibi Irak’taki karışıklıkların arkasında ABD var,
ABD’nin arkasında da Israil ve Yahudi lobisi vardır.
MUSTAFA KEMAL NAKŞĐ KÜRTLERLE GÖRÜŞTÜ
Đkinci tarihi analiz olarak şunları söylemek istiyorum. Đspanya’dan sürülen Yahudilerin bir
kısmı Osmanlı’ya sığınıyor. Tarık Ali’nin Nar Ağacının Gölgesi kitabında bu konudan
bahsediliyor. Osmanlı Yahudileri Osmanlı mali sisteminde kilit noktalarda yer alıyorlar.
Ekonomik olarak güçlüdürler ve Osmanlının son dönemlerinde 19. Yüzyılın sonlarına
doğru Yahudi Masonlar, bir yurt arayışına girdiler. Hatta Abdulhamit’ten Selanik ve
çevresi ya da Filistin’den toprak istediler, hatta satın almak istediler ama Abdülhamit
kabul etmedi. O dönemde Nakşilik özellikle Kürtler arasında iyice yayılmış ve etkili
olmaya başlamıştır. Abdulhamit döneminde Nakşi Kürtler çok etkilidir. Hamidiye
Mektepleri bu temelde açılmıştır. Devletin önemli kademelerine kadar Nakşi Kürtleri
yükselmiştir. Seyit Abdulkadir o zamanki Danıştay Başkanlığı’nı yapmıştır. Yani Nakşilik
çok önemli bir pozisyondadır. Yahudi Masonlar bu şekilde Abdulhamid’i ikna
edemeyeceklerini anlayınca, Đttihat ve Terakki örgütlenmesini gerçekleştirerek
Abdulhamid’i devirme planını yapmışlar ve neticede Abdulhamid’i devirerek Đttihat
Terakki ile iktidara gelmişlerdir. Bilindiği gibi Đttihat Terakki’nin merkezi de Yahudi
masonlarının almak istedikleri Selanik ve çevresidir. Mustafa Kemal Đttihat ve
Terrakicilerin oyununu bozarak sonuçta Cumhuriyeti kurmuştur.

Rojaciwan.com

®©13

Daha önce söylediğim gibi Mustafa Kemal’den Selanik’i almasını istemişler, ısrar edip
baskı da yapmışlar ama Mustafa Kemal, oyunlarını anlamış ve kendi doğduğu bu şehri
almaya yanaşmamış, ittihat terrakicileri daha sonra tasfiye etmiştir. Yalçın Küçük’ün
dediği “Kurtuluş savaşı, Hıristiyanlarla Yahudilerin savaşıdır” sözü bir derecede doğrudur.
Ulus-devletlerin temeli olan Fransız ihtilalinde Mason Yahudilerin büyük rolü olmuştur.
Tapınak şövalyeleri Fransa Kralı’ndan intikam almak için örgütlenmiş ve Fransız ihtilalinin
hazırlanmasında önemli rol oynamışlardır. Fransız ihtilalinden sonra ulus-devletler ortaya
çıkmıştır. Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in kuruluşunda Nakşi Kürt büyükleriyle görüşmüş.
Kürtler’den de Nakşicilerden de destek almıştır. Fakat özellikle dindarların ve Nakşilerin
desteği hilafet ve saltanatın kurtarılması üzerineydi. Bütün Nakşiler Kürttür demiyorum,
içlerinde Türkler de var. Hilafet ve saltanatın kaldırılmasından sonra Nakşiler ve diğer
dindar kesimler cumhuriyetle ters düşüyorlar. Mustafa Kemal Nakşilikten ziyade
Bektaşiliğe yakınlık duyuyor ve cumhuriyet koruma adına bunları tasfiye ediyor. Nakşi
olan Said-i Nursi ve cemaatinin bundan sonra cumhuriyetle ilişkileri bozuluyor ve ABD ile
ilişkileniyorlar. Cumhuriyetin kuruluşunda Kürt düşmanlığı yoktur. Ümmetçilik ve
milliyetçilik de yoktur. Mustafa Kemal milliyetçiliği, yurtseverliktir.
‘MHP VE CHP IRKÇILIK YAPIYOR’
Bugünkü MHP ve CHP ve diğer benzer partilerin yaptığı ırkçı milliyetçilik cumhuriyetin
kuruluş aşamasında yoktur. Bu milliyetçilik 1945’lere kadar Alman emperyalizminin de
etkisinde kalmıştır. 1950’lerden sonra ABD emperyalizminin etkisi devreye girmiştir ve
bugüne kadar gelmiştir. Türkeş de ‘50’lerden sonra ABD’ye gitmiştir. Bugünkü neoittihatçıların yapmak istediklerini çok eleştirdiğimiz Yavuz bile yapmamıştır, hatta
gerektiğinde ittifak yapmıştır. Ben geçmişte Yavuz’dan Alparslan’dan boşuna söz
etmedim. Cumhuriyet, Neo-Đttihatçıların iddia ettiği gibi Kürt düşmanlığı üzerine
kurulmuş değildir. Kürt düşmanlığı 1950’lerden sonra tırmandırılmıştır. Kürt dili, Kürt
kültürü yok sayılmıştır”
MEKTUPLAR VERĐLMĐYOR
Öcalan cezaevinden gelen birçok mektubun içindeki övgüler nedeniyle kendisine
verilmediğini belirterek “Bundan sonra gönderilecek mektuplar en az bir sayfa olur.
Siyasi değerlendirmeler yapabilirler. Yine felsefi, edebi, düşünsel tartışmalarını
yazabilirler. Đnfaz hakimliğinin bana gönderdiği cevapta da bu şekilde mektup alma
hakkımın olduğu yazılıyordu. Arkadaşların mektuplarında Önderlik, Başkan gibi terimleri
kullanmalarına gerek yok. Bu tür ifadelerin olduğu mektupları vermiyorlar” dedi.
Öcalan tüm Kürt halkının ve mücadele arkadaşlarının yeni yılını kutlayarak “Bana sıradan
bir hükümlü gibi yaklaşılıyor, aslında öyle değil. Buradaki tutulduğum koşullar bile bana
öyle basit yaklaşılmadığını göstermeye yeter. Ben misyonumun, rolümün farkındayım.
Cezaevlerindeki arkadaşlara selam gönderiyorum. Bütün bu söylediklerimle beraber tüm
halkımızın ve arkadaşların yeni yılını kutlar, yeni yılın halkımıza özgürlük, demokrasi ve
barış getirmesini, mücadelenin yükseltildiği bir yıl olmasını dilerim” şeklinde konuştu.
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KADIN SORUNU ÖNEMLĐ
Kadın sorunu konusunda da değerlendirmelerde bulunan Öcalan şunları ifade etti: “Ben
daima kadın sorunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Kadın arkadaşları
bu konuda teşvik ettim. Bunun için mücadele ettim. özgürlüğe giden yolun kadınların
özelde de Kürt kadınlarının sorunlarının aşılmasından geçtiğini ifade ettim. Birkaç hafta
önce kadın sorununa ilişkin söylediklerim bir gazete yer almış, okuyabildim. Bilinçli olup
olmadığını bilmiyorum ama biraz eksik ve yanlış yazılmış. O görüşmede tecavüz
kültürünün iğrençliğinden söz etmiştim. Bazı kadın arkadaşlar tıkandıkları zaman işte
evlenip ayrılıyorlar ya da kaçıyorlar. Ben şimdi kadın arkadaşlarımıza evlenin ya da
evlenmeyin diyemem. Benim özgürlük anlayışım bellidir, kadın arkadaşlar da
kavrayamıyorlar. Bu beş bin yıllık bir meseledir. Kadınlarımız beş bin yıldır hep
kendilerine verilmiş kadınlık rolüyle yetişmişler bunu aşamıyorlar. Hep bir yaşa
geldiğinde evlenecek, erkeğe hizmet edecek ya da evde kalma psikolojisine girecek. Bu
döngüyü aşamıyorlar. Ama onlara söyleyeceğim şudur; özgürlük mücadelesi için
çalışmaya devam edin. En anlamlı, en güzel mücadele budur. Bir ekmek parçası, karın
tokluğuna da olsa yaşayın ama mücadelenizden taviz vermeyin. Bu söylediklerim dürüst
erkekler için de geçerlidir.
Şimdi M.Foucault’ın Cinselliğin Tarihi kitabını okuyorum. Katıldığım ama onun
düşüncelerini de aşan, daha kapsamlı düşüncelerim var. Cinsel güdüler doğaldır, her
insanda bulunur. Tehlikeli olan cinselliğin iktidarın objesi haline gelmesidir. Mevcut
cinsellik bir iktidardır, şaha kalkmış erkekliktir. Hatta erkeği vahşileştiren bir hale
getirmiştir. Sonuçta mevcut cinsellik ilişkisi erkek egemen topluma hizmet ediyor. Kaba,
vahşileştiren, yok edici bir iktidar anlayışı ortaya çıkarmıştır. Hepsinin temelinde bu
anlayış vardır. Namus cinayetleri, tecavüz kültürünün altında bu anlayış vardır ve bu
anlayış değişmeden ne demokrasi ne de özgürlük sorunu çözümlenemez. Cumhuriyetin
kuruluşundaki eksik kalan ayaklardan biri de budur, kadın sorunu çözülmemiş,
dondurulmuştur. Saddam’ın ipe giderken bile “erkeklik öldü mü” demesi bu vahşileşmiş
erkek anlayışıdır, biz bu anlayışa karşıyız. Biz hep bu anlayışı aşmak için mücadele
verdik”
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Türkiye'nin Kürtlerle demokratik özerklik
çerçevesinde ilişkilenmesi gerektiğini belirterek, ‘’Bu olmazsa ciddi tehlikeler yaşanır.
"Türkiye ve diğer ilgili devletler Kürtlere yönelirse, Kürtler son seçenek olarak ulusdevlete yönelmek zorunda kalacaktır. PKK de bu durumda bu devletin ilanına
katılacaktır. Böyle bir durumda yüzyıl sürecek Kürt-Türk savaşı başlayabilecektir" dedi.
Türkiye'nin öncelikle kendi sınırları içerisindeki Kürtlerle barışması, Kürtlerin demokratik
özerkliğini tanımasıdır.
Abdullah Öcalan, avukatları ile gerçekleştirdiği haftalık olağan görüşmesinde
açıklamalarda bulundu.
Öcalan, MĐT Müsteşarı Emre Taner'in çok tartışılan sözleri, Ortadoğu'daki gelişmeler,
Yahudi lobisi, Kürtlerin statüsü ve Türk Kürt ilişkileri konularında ayrıntılı
değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamalarının başında MĐT Müsteşarı Emre Taner'in çok konuşulan ve kamuoyunda
tartışılan sözlerine değinen Öcalan, müsteşarın söylemlerini önemsediklerini dile getirdi.
MĐT'in devletin hassas kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Öcalan, "MĐT
Müsteşarının açıklaması olmuştu. MĐT, devletin hassas en önemli kurumlarından biridir.
Bu kurum Genelkurmay, Başbakanlık dahil devletin temel karar organlarını sürekli
bilgilendirir, raporlar sunar. Bu kuruma yüzlerce kanaldan, dünyanın birçok yerinden
muazzam bir bilgi akışı gelmektedir. Demek ki Müsteşar, bu gelen bilgilerden dolayı
tehlikeyi görüyor, uyarıyor" dedi.
‘SARHOŞ TAKIMI, ANLAMIYORLAR’
Devletin diğer yetkili kurumlarının bu tehlikeyi göremediğini, özellikle Baykal ve ekibinin
ne yaptıklarını dahi bilmediklerini ifade eden Öcalan, "O yüzden uyarı yapma ihtiyacı
hissediyor. Türkiye'de ne sağ ne de sol bugüne kadar müsteşarın bahsettiği tehlikeyi
görememiş, sağlıklı politikalar üretememiştir. DYP biraz anlıyor gibi. Baykal ve ekibi ne
yaptığını bilmiyor, sarhoş takımı, anlamıyorlar. Đktidar hırsı bunların gözünü kör etmiştir.
Đktidardan başka hiçbir şeyi düşünmüyorlar, tek hedefleri iktidar. Orduda da böyle
düşünenler olduğu gibi sağduyulu olanlar da var. Hepsi böyledir demiyorum. Ben daha
Şam'da olduğum dönemde benimle temasa geçen askeri yetkililer olmuştu. Devlet
çökerse çatısının altında hep birlikte kalırız, demişlerdi. Ben de bunu haklı gördüğümü
ifade etmiştim. Ta o zamandan beri bu tehlikeyi bertaraf etmek için barış politikalarını
sürdürüyorum" diye belirtti.
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‘SADDAM SON ANINA KADAR ABD’YE GÜVENĐYORDU’
Đktidar hırsının kötü sonuçlar doğurduğu vurgusu yapan Öcalan, şöyle devam etti: "Bu
benzetmeyi yapmak istemiyorum, ahlaki bulmuyorum ama şu anda Foucault'un
Cinselliğin Tarihi kitabını okuyorum. Orada da bazı filozofların iktidarı haşaa fahişeye
benzettiği belirtiliyor. Bir kere alıştılar mı koltuğu bırakmak istemiyorlar. Bizim içimizde
de iktidar delisi olanlar vardı. Bunlar beni anlamadılar. Onlara zamanında bu iktidar
tartışmalarıyla önüme nasıl gelirsiniz, beni hiç mi anlamadınız demiştim. Saddam
Iraklılara teslim edilmesine ve asılmasına bir saat kala bile ABD'den yardım bekliyordu.
Son anına kadar ABD'ye güveniyordu. Đktidar hırsı gözünü o kadar kör etmişti. Ileriyi
göremiyordu. Hala elinde Kuran ile klasik-kaba bir direniş içindeydi. Kendisinin tavrı ulusdevleti savunanların tavrıydı.Geçen hafta da söylemiştim, Saddam'ın şahsında asılan
ulus-devlettir. Fransız ihtilalinde 16.Luis'nin idamı ile ulus-devletler süreci başlamıştı.
Saddam'ın idamı ulus-devletler sürecinin geldiği noktayı göstermektedir. Sanırım
Müsteşar da bu tehlikeye işaret ediyor. Küreselleşme karşısında ulus-devletlerin direnme
gücünün olmayacağını görüyor."
‘OYUNA GELMEDĐM’
Kendisinin de kaba bir direniş gösterip asılmak istendiğini, ancak bu oyuna gelmediğini
kaydeden Öcalan, şunları söyledi:
"Aslında ben teslim edildiğimde benden de Saddam tarzı kaba bir direniş bekliyorlardı.
Gelinen süreç itibariyle tarih beni doğruladı. Çünkü beklenilen benim klasik-kaba bir
direniş sergilemem ve asılmamdı. Bu asılma sonucu yüzyıla yayılacak korkunç tahribatlar
yaratacak bir Kürt-Türk savaşı başlayacaktı. Bu durumda Türkiye'de Yugoslavya ve Irak
gibi bir tabloyla karşı karşıya kalacaktı. Irak'ın hali ortada. Benim teslimim ve idamımla
Türkiye'nin çekilmek istendiği nokta buydu. Michael Rubin isimli Amerikalı bir think thank
kuruluşunun önde gelen ismi, teslim edilmemden sonra benim idam edilmem için çok
uğraştı, başaramadı, sonra da Guzman gibi kullanılmam önerildi ve halen de uğraşıyor.
Mehmet Ali Kışlalı ve Altemur Kılıç gibileri de Rubin gibi düşünüyorlar."
‘ĐSRAĐL’ĐN KORKUNÇ ROLÜ VAR’
Bunların amacının Türkiye'yi sürekli çatışma içinde tutarak, kaos yaratmak olduğunu
vurgulayan Öcalan, Đsrail'in de komploda önemli bir rolünün olduğunu tekrarladı. "Ben
yine baştan söyleyeyim. Kesinlikle anti-semitist değilim. Yahudiler Ortadoğu'nun kadim
bir halkıdırlar" diyen Öcalan şöyle devam etti:
"Kürdistan'da da Türkiye'de de kendilerinin rahatlıkla ifade edebilecek tarzda
yaşamalıdırlar ama Đsrail'in Ortadoğu'da sürdürdüğü politikalarını kabul etmek mümkün
değildir. Bunu şunun için belirtiyorum; Türkiye'ye komployla teslim edilişimde ABD ve
Đsrail'in korkunç rolü, amansız bir takibi olmuştur. Şunu da açık bir şekilde söylüyorum;
Đsrail yanlılarının Türkiye'de iktidarda ve temel kurumlarda önemli ve etkin kadroları
vardır. 1650'li yıllarda Türkiye'deki Yahudiler din değiştirerek islamiyeti kabul ediyor.
Bunlar da Sebataycılık hakimdir. 1750 yıllarına kadar Barzan ailesinin de Yahudi olduğu
söyleniliyor. Daha sonra din değiştirerek islamiyeti kabul ediyorlar. Nakşi tarikatını bu
süreçte benimsiyorlar. Hükümette de Nakşibendi tarikatı etkindir. Şimdi bu Nakşiler,
Irak'taki Suni-Arap grubunu Đstanbul’da toplayarak onların hamiliğine soyundu."
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TARĐH BOYUNCA KÜRT ĐTTĐFAKIYLA KAZANILMIŞTIR
Araplarla işbirliği yapılmasına karşı olmadığını ve Ortadoğu'da kaldığı sürede Araplarla
ilişki içerisinde olduğunu belirten Öcalan, "Ama devletin geleceği Suni bir grupla
ilişkilenmesi değil, bilakis misak-ı milli sınırları içerisinde olan Kürtlerle ilişki içerisinde
bulunmasına, Kürtlerle ittifak yapmasına bağlıdır. Kürtlerle ittifak sürekli olarak
kazandırmıştır. Tarihte 1071 Malazgirt savaşı döneminde Alparslan, Mervani Kürt
Beyliği'nin başkenti konumunda olan Silvan'a gelerek yardım istemiştir. Mervani Beyliği
ile bölgedeki kendine bağlı Kürt beyliklerinin 10 bine yakın savaşçı gücünü böylece
Malazgirt Savaşı'na katarak, Bizans'ı mağlup etmiştir. Anadolu kapıları böyle açılmıştır.
Yine Yavuz, Çaldıran'a gitmeden önce, Kürt beylikleri ile ittifak yaptıktan sonra Đran’ı
yenmiştir. Oradan Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını da kazanarak Kafkasya'dan
Ortadoğu ve Mısır'a kadar hakimiyet kurabilmiştir. Abdulhamit de Kürtlere dayanmıştır.
Kürtlerle ittifak kurmuştur" dedi.
Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'na başlamadan önce Kürtlerin desteğini alarak onlarla
ittifak yaptığını ve bu şekilde kazandığını kaydeden, Öcalan, şu önemli belirlemede
bulundu: "Ben tarihteki bu ittifakları defalarca söyledim. Kürtlerle ittifak şart. Bunun yolu
da hep söylüyorum; diyalogtur. Bu barışı getirir. Onun için de barış, barış, barış diyorum.
Neden Türkiye şimdi içinde bulunduğu kritik durumdan çıkmak için Kürtlerle stratejik
ittifak yapmıyor? Bu, bir koyup üç alma politikası değil, bir koyup on alma politikasıdır.
Neden devlet bunu yapmıyor? Kürtler'in istediği sadece demokratik özerkliktir.
Türkmenlerin de hatta Asuri ve Keldanilerin de hakları teminat altına alınmalıdır. Örneğin
Türkmenlerin özerk bölgesinin merkezi Tel-Afer olabilir, diyoruz."
‘TÜRKĐYE GÖBEKTEN ABD’YE BAĞLI’
"Mahir Kaynak'ı dinledim. O da Müsteşar ayarında biridir. O da tehlikeyi görüyor,
açıklamaları olumlu karşılıyordu" diyen Öcalan, MIT Müsteşarı'nın açıklamalarını
kendisinin de olumlu ve gerekli bulduğunu belirterek, "Şimdi mevcut ulus-devletçiler,
Mustafa Kemal'i de anlamıyorlar. Mustafa Kemal, 1925'e kadar tam bağımsızlıkçıydı.
1925'ten sonra O da Đngilizlere yanaşmak zorunda kaldı. Zaten günümüzde tam
bağımsız devlet olmak zordur. Mustafa Kemal akıllıydı, politika yapmayı biliyordu,
gerçekçi ve pragmatist hareket ediyordu. Daha sonra Musul-Kerkük'ü bırakmak zorunda
kaldığı için bıraktı. O dönem daha fazla toprak alınmasını talep edenler vardı, hatta
Selanik'i almasını isteyenler de olmuştu. Mustafa Kemal bunların hiç birini dinlemedi.
Bugün de o tür çılgınlıklar peşinde olanlar var. Hatta koca koca profesörler bunu yapıyor,
olmayacak şeyler söylüyor. Birkaç yıl önce okumuştum. Alemdaroğlu, Gürüz gibi adamlar
gidip basalım bir saatte Atina'yı alırız diyorlardı. Günümüzde bu mümkün mü? Böyle
düşünenler Türkiye'yi parçalanmaya götürüyorlar" diye ifade etti.
Türkiye'nin 400 milyar dolar dış borcu olduğuna dikkat çeken Öcalan, "Türkiye'yi savaşa
götürecek bu saldırgan politikalar sürdürülürse dış borç 1 trilyona çıkar. Türkiye IMF'ye,
ABD'ye göbekten bağlı hale getirilmiş durumda. O destek çekildi mi Türkiye'de ekonomi
çöker. Örneğin ABD, Türkiye'nin savaş uçaklarının bir parçasını vermediğinde bir süre
sonra bu uçakları kullanamayacaktır. Saddam da Türkiye'de saldırgan politika izlemek
isteyenlerin istediği şekilde sert ve saldırgan politikalar izlemişti, ABD'ye meydan
okumuştu. Ki bir dönemde ABD'nin desteğini almıştı.
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Onun da dörtyüz binlik ordusu vardı, Sovyetlerden aldığı Türkiye'den daha fazla uçağı
vardı. Tek bir tanesini uçurabildi mi? Şimdi geldiği durum ortada. Türkiye'nin Kurtuluş
Savaşı döneminde dayandığı bir Lenin de yok artık. Sadece ABD var. ABD, bütün
dünyaya egemen güç hale gelmiştir" dedi.
‘TÜRKĐYE KÜRTLERLE KARŞI KARŞIYA GETĐRĐLMEYE ÇALIŞILDI’
Özellikle Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Türkiye'yi zayıf ve kendilerine bağımlı
kılmak için sürekli çatıştırma içinde tutanların olduğunu ve bunun başarıldığını ifade eden
Öcalan, şunları söyledi:
"Türkiye bugüne kadar hep iç çatışmalarıyla geldi. Bunların günümüzde devlet içerisinde
önemli örgütlenmeleri var. Sürekli toplum ve devlet sağ-sol ve başka şekillerde
kutuplaştırıldı. Bugün de yapılmak istenen budur. Türkiye Kürtlerle karşı karşıya
getirilmeye savaştırılmaya çalışılıyor. Bu Türkiye'yi Iraklaştıracaktır. ABD ve Đsrail, Irak'ta
bunu başardılar. Türkiye bu oyuna gelmemeli, buna engel olmalıdır. Avni Özgürel de
buna ilişkin faydalı yazılar yazıyor. Çok kısa bir yazısı vardı fakat ben neyi anlatmak
istediğini anladım. Işte Ismet Inönü, 1960'lı yıllarda darbe girişiminde bulunan Talat
Aydemir'e ilişkin açıklamasında; 'bunların birisiyle de Kurtuluş Savaşı sırasında büyük
mücadele ettim' demiş. Avni Özgürel'in bunu anlatan kısa yazısını okuyunca kimi
kastettiğini yakaladım. Kastettiği o birisi Çerkez Ethem'di. Ankara'yı basarak Mustafa
Kemal'i idam edecekti. Olacak şey miydi? Talat Aydemir iki kez darbe girişiminde
bulunarak devleti ele geçirmeye çalıştı. Devleti ele geçirerek bir şeyler yapabileceğini
sanıyordu. Başaramadı ve idam edildi. Burada da iktidar hırsını görüyoruz."
Talat Turhan'ın da anılarını anlattığı bir kitapta bu konulara değindiğini aktaran Öcalan,
bunların nasıl karşı karşıya getirildiklerini ve kullanıldıklarını anlattığını belirterek,
"Atabeyler Çetesi basına yansıdı. Bu çetede yer alan bir yüzbaşının açıklamasını okudum,
dikkat çekiciydi. Her tür silahla donatılmışlardı, eylem yapıp PKK'nin üzerine atacaklardı.
Bu tarzda kırk iki çete organizasyonunun olduğunu söylüyordu. Bu korkunç bir şeydir.
Her zaman söylediğim gibi Kürt-Türk çatışmasını yaratmak için her tür zemin
oluşturulmaya çalışılıyor. Kentlerde bir linç kültürü geliştiriliyor. Bu hiçbir zaman çözüm
değil. 12 Eylül'de Diyarbakır'da yapılan katliam bir mesajdı. Yine Şemdinli olayı ve bu
tarz örgütlenmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bunları, sanırım bu tehlikeli
politikaları, MIT de hükümet de gördü ve kısmen engel olunmaya çalışıldı. MIT
Müsteşarının açıklamasını bu kapsamda da değerlendirmek gerekiyor" diye belirtti.
4 TEMEL GÖRÜŞ
Kürt sorununun çözümüne yönelik çeşitli tartışmaların olduğunu kaydeden Öcalan,
sorunun çözümüne yönelik 4 temel öngörü ve planın olduğunu dile getirdi. Öcalan bu
görüşleri şu şekilde ifade etti:
"Geçen hafta açıklamıştım. Bu hafta da MĐT Müsteşarı'nın açıklamalarının
değerlendirmesi olarak da tekrarlıyorum. Bütün Türkiye kamuoyunun bunları bilmesi
gerekiyor. Birinci görüş, Irak'ta üçlü bir yapılanmadır.
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Bu, federasyon şeklinde düşünülüyor. Türkiye Kürtlere ilişkin olumsuz politikalarından
ve oradaki Türkmenleri de Kürtlere karşı kışkırtma politikalarından vazgeçerek, KürtTürkmen kardeşliğinin pekişmesi için çaba sarf etmelidir. Türkmenlerin yanında Asuriler
ve diğer halklar da demokratik özerklik içerisinde, demokratik otoriteye bağlı olarak
kendilerini ifade etmelidirler. Türkmenlerin çıkarı Kürtlerle birlikte hareket etmededir.
Đkinci görüş, birinci görüşte söylenenler gerçekleşmezse, Türkiye Kürtlere yüzünü
dönmezse, dışlarsa, Kürt-Şii ittifakı gelişecektir. Bu ittifak sadece Irak'taki Şiilerle sınırlı
kalmayacaktır, Kürt-Iran ilişkilerinin gelişmesini getirecektir. YNK'nin Đran'la çok iyi ilişkisi
vardır."
KÜRTLERĐN DEMOKRATĐK ÖZERKLĐĞĐ TANINSIN
Üçüncü görüşün kendilerine ait olan görüş olduğunu ve Türkiye'nin Kürtlerle stratejik
ittifak yapmasına dayandığını aktaran Öcalan, şöyle devam etti: "Kurtuluş Savaşı
dönemindeki misak-ı milli sınırları içerisinde yer alıp da bugün dışında kalan Kürtlerle
yeniden demokratik özerklik çerçevesinde ilişkilenmelidir. Bu sadece Musul-Kerkük
Kürtleri değil, Suriye'de ve Kürtlerin yaşadığı diğer bölgeler içinde geçerlidir. Ben
demiyorum buradaki topraklar koparılıp Türkiye'ye katılsın. Yani bu söylediklerim ilhak
anlamına gelmez. Kastettiğimiz şey, Türkiye'nin öncelikle kendi sınırları içerisindeki
Kürtlerle barışması, Kürtlerin demokratik özerkliğini tanımasıdır. Bu gerekirse ABD ve
Đngiltere'ye rağmen yapılmalıdır. Kürtlerin yerel meclisleri, yerel hükümetleri olur. Bunun
dünyada birçok örneği var. Đşte Đspanya, Almanya, Đngiltere, Đtalya gibi birçok örnek var.
Açmaya vaktim yok. Đtalya yirmi ayrı bölgeden oluşuyor. Đngiltere’de Đskoç örneği var.
Almanya gibi tek milletten oluşan devletlerde bile bölgelere dayalı eyalet sistemi
uygulanıyor. Bundan çekinmeye gerek yok."
Bunun ulus-devlete, devletin birliğine zararı olmadığını aksine ülkeyi, birliği daha güçlü
hale getireceğini vurgulayan Öcalan, "Bölgedeki petrol zenginliği ekonomiyi
güçlendirecektir. Bu zenginlikler halkların refahı için kullanılabilir. Saddam bu petrolden
gelen muazzam zenginliği halklar için kullanmadı, hep silahlanmaya yatırdı, sonuçları
gözler önünde. Bunun için Türkiye'nin Kürtlerle stratejik ittifak yapması lazım" dedi.
'KÜRT-TÜRK SAVAŞI BAŞLAYABĐLĐR’
"Bunun olmaması halinde dördüncü tez veya görüşte anlatmaya çalıştığımız ve arzu
etmediğimiz tablo ortaya çıkar." diyen Öcalan şu önemli uyarılarda bulundu: "Yani
Türkiye ve diğer ilgili devletler Kürtlere yönelirse, az önce değindiğim linç kültürü ve
imha Kürtlere dayatılırsa, Kürtler son seçenek olarak ulus-devlete yönelmek zorunda
kalacaktır. Bu bizim istediğimiz çözüm tarzı değildir. Çatışmalara, felakete yol açar. Ben
ulus-devlet anlayışına sahip değilim, bunu defalarca söyledim. Benim sınıf yapım ve
sosyalist kişiliğim de buna müsaade etmez. Ancak Kürtlere imha dayatılırsa ve son
seçenekle karşı karşıya bırakılırsa ulus-devlet etrafında birleşmeye yöneleceklerdir. Bunu
öngörmek çok zor değildir. O zaman Kürtlerin yapabileceği başka bir şey kalmayacaktır.
PKK de bu durumda bu devletin ilanına katılacaktır. Böyle bir durumda yüzyıl sürecek
Kürt Türk savaşı başlayabilecektir.
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Böyle bir durum gelişirse Kürtler kendi tedbirlerini almak, kendilerini savunmak zorunda
kalacaktır. Güney'e olası bir operasyon halinde de doğal olarak kendilerini
savunacaklardır. Kürtlere böyle savaş dayatılırsa, o zaman dördüncü tezdeki
söylediklerim gerçekleşecektir. Kürtler ulus-devlet etrafında birleşeceklerdir. Bu
tehlikelere karşı uyarıyorum."
'DTP ÖNCÜLÜK YAPMALI’
Bu nedenle özellikle DTP'ye çok iş düştüğüne vurgu yapan Öcalan, açıklamalarının
sonunda şu görüşlere yer verdi: "DTP, Kürt sorununun demokratik çözümü için, stratejik
Türk-Kürt ittifakının yaratılabilmesi için daha aktif politikalar geliştirmelidir. DTP
demokratik koalisyona öncülük yapmalı. Tüm sol ve sosyalistleri, emek hareketlerini,
demokrasi güçlerini bu çatı altında toplamalı. Şayet bununla sonuç alınamayacağı
anlaşılırsa bağımsız adaylarla seçimlere girebilmelidir."
..
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ANKARA (17.01.2007)- Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, milletvekillerine bir mektup
gönderdi. Öcalan'ın Asrın Hukuk Bürosu aracılığıyla milletvekillerine gönderdiği
mektupta, ‘’Kürt sorunu şiddetle değil barışla çözülür. Ateşkesi kalıcı barışa
dönüştürelim. Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu kuralım’’ dedi.
Türk parlamentosundaki milletvekillerine gönderdiği mektupta Öcalan, "Cumhuriyetin 84
yıllık tarihinde 28 Kürt isyanı yaşandı ve bugün yaşamakta olduğumuz sorunların
kaynağında çözümsüzlüğe mahkum edilen Kürt sorunu yatmaktadır.
mevcut sorunları aşabilmenin Kürtlerin özgürlük sorunlarına yanıt olmaktan geçtiğinin,
adalet ve özgürlük gibi kavramların ancak eşit paylaşıldığı toplumlarda varolabildiği
gerçeğinin ışığında sizlere ve halkımıza karşı tarihi sorumluluğunun bir gereği olarak
çözüm ve barış çabalarının ana hatlarıyla da olsa tarafınızca bilinmesi gerektiğine
inanıyorum" diye konuştu.
KÜRT SORUNU ŞĐDDETLE ÇÖZÜLMEZ
Parlamenterlere gönderdiği mektubunda Öcalan, çatışmasız bir ortam için yoğun çaba
harcamak gerektiğini belirterek, Kürt sorunun şiddetle çözmenin mümkün olmadığını
vurguladı.
Yaşanan ölümlerden acı duyduğunu kaydeden Öcalan, "Önemli bir dönemeçte
olduğumuz şu günlerde hayata geçirilmeye çalışılan çatışmasız ortam için yoğun bir
emek harcamak gerekiyor. Çabalarımızın yeni olmadığının bilindiğini düşünüyorum. 1999
ve öncesinde Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi için birçok
girişimimiz oldu. Ama bu girişimlerimizi sonuçsuz kaldı. Girişimlerimizin sonuçsuz
kalmasının bir kaç sebebi var. Bizim bu girişimlerimiz hep zaafiyet olarak değerlendirildi.
Her seferinde PKK'nin ve Öcalan'ın artık bitmek üzere olduğu, taktik icabı bu tür
girişimler yaptığı biraz daha PKK'nin üzerine gidilirse çözüleceği şeklinde değerlendirme
ve propagandalar yapıldı. Buna göre hareket edildi. Büyük yönelimler oldu. Fakat
hiçbirinde sonuç elde edilmedi. Kürt sorununu silah yoluyla şiddetle çözmek mümkün
değildir. 99-2005'teki süreçte de yine kimi çevrelerin olumlu yaklaşımları bir yana barış
çabalarımız zaafiyet olarak değerlendirildi ve böyle yaklaşıldı. Barış elçisi olarak gelen
arkadaşlarımız bile tutuklanıp cezaevlerine kondu. Ölümden de savaştan da korkmam.
Bu nedenle zaafiyet değerlendirmeleri, çok yanlış değerlendirmelerdi. Sonuç
alınamamasında bu yanlış değerlendirmenin büyük payı var. Bu yaşananlardan asker
olsun gerilla olsun ölümlerden büyük acı duydum’’ dedi.
‘HÜKÜMET BARIŞ ĐÇĐN ÇABA ĐÇĐNDE OLMALI’
‘’Koşullarım ağır. Türkiye'de belki de kimse bu koşullarda değildir’’ diyen Öcalan, buna
rağmen barış çabalarını devam ettirdiğini, sürekli uyarılar yaptığını ve çözümler ürettiğini
ifade etti.
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On yılı aşkın süredir barış çabalarının sürdüğünü, fakat gelinen nokta kanın akmaya
devam ettiğini belirten Öcalan mektubunda şöyle dedi:
‘’Yapılan çağrılara ve gelişen sürece karşı bir kez daha tek taraflı olarak ateşkes
çağrısında bulundum ve 1 Ekim 2006 tarihi itibariyle PKK, üzerlerine imha amaçlı olarak
gelinmedikçe şiddete başvurmayacaklarını, yani tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıkladı.
Bu duruşa bir anlam biçmek gerekiyor. Yaşananlar karşısında Kürt ve Türklerden doğru
Türkiye'de aklı selim kesimler, gruplar demokrasi yanlıları acil bir barış ihtiyacını dile
getirdiler. Bunun için öncelikle çatışmaların durdurulmasına yönelik bir ilk adım
gerektiğini dillendirdiler. Akan kanın durdurulması gerektiğini ve bunun için sorumluluk
almaya hazır olduklarını her fırsatta vurguladılar. Hükümet ve siyasal çevrelerin de bu
duruşa karşı demokrasi ve barışın gelişmesi için çaba içinde olması gerekiyor.’’
4’ÜNCÜ KÜRT-TÜRK ĐTTĐFAKI
Đlan edilen ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden
Öcalan, ‘’barışa dönük başlayacak olan süreç iyi değerlendirilirse, Cumhuriyetin
Demokratik Kuruluş haline getirilebilir. O ilk kuruluştaki coşku heyecan dinamizm ve
birlik yakalanabilir. Başbakanın bir sözü vardır. O sözünü önemsemiştim. Türkiye’yi
bütün Ortadoğu’ya model olabilecek farklı bir ülke haline getireceğiz demişti. Bizim de
amacımız budur. Eğer düşüncelerimiz dikkate alınırsa, barışı sağlarsak Türkiye her
açıdan atılım yapar, ekonomisi düzelir. Ortadoğu siyasetinde itibarı artar. Ortadoğu’ya
örnek olur. Türkiye'yi kendi koşullarına özgü bir şekilde Ortadoğu’ya model olacak bir
ülke haline getirebiliriz. Ortadoğu'da barış ancak Türklerin ve Kürtlerin demokratik birliği
ile sağlanır" dedi.
1919'da Meclis'i Mebusan'da kabul edilen Misak'ı Milli'nin bugüne uyarlanması gerektiğini
belirten Öcalan, "Tarihte üç kez Türklerle Kürtler stratejik ittifak yaptıklarını söyledi.
Öcalan, "Bugün de tarihtekilere benzer 4'üncü Türk-Kürt Demokrasi ittifakı sağlanarak
Türkiye bu güç ve tehlikeli durumdan kurtulmalıdır. Bu durumdan ancak Kürt -Türk
kardeşliği temelinde bugün Ortadoğu’da demokratik fetih yapılarak kurtulabilir. Israrla
vurguladığım gibi Türk Kürt ittifakı da sağlanıp Ortadoğu’ya demokrasi kültürü
yerleştirilmelidir. Yapılacak yeni ve demokratik bir ittifak ile Türkiye demokratikleşebilir
ve bu demokrasi kültürü bütün Ortadoğu’ya taşınabilir. Ortadoğu’da ciddi demokrasi
kültürü eksikliği var. Ortadoğu’da siyasetin ve toplumun demokratikleşmesi gerekir.
Egemenler geçen yüzyıl başında siyasetin ve toplumun demokratikleşmesi gerekir.
Egemenler geçen yüzyıl başında Ortadoğu’ya despotik devlet anlayışları dikte etti, 20.
yüzyılı kaybettik. Ortadoğu demokratikleşmezse bir yüzyıl daha kaybederiz" diye
konuştu.
’GERÇEKLERĐ ORTAYA ÇIKARALIM’
Öcalan, mektubunda şu ifadeler yer verdi:
"Karşılıklı birbirimizi affedelim. Affetmek de değil, karşılıklı yanlışlarımızı ortaya çıkarıp,
itiraf edip, gerçekleri ortaya çıkaralım. Uzlaşma ancak bu şekilde olur. Bu komisyonda
örneğin aydınlar, barolar, barolar birliğinden hukukçular, Tabipler Birliği'nden uzmanlar,
üniversitelerden en tanınmış bilim adamları, profesörler yer alabilir.
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Biz silahları bırakacak aşamaya gelirsek ancak böyle bir komisyona bırakabiliriz. Bu
komisyon adaleti sağlamalıdır. Adalet vaat etmelidir. Adalet olmadan silahları kime
bırakalım? Devlet veya örgütün daraldığı, çıkmaza girdiği anda aydınlar devreye girer, bu
üçüncü alandır."
SORULAR TÜRKĐYE’YE ÖNÜNE GELECEK
"Eğer yapılmak istenen bir oyun ise bu oyunun çok tehlikeli sonuçları olacağı kesindir.
Onlarca kontrol dışı grupların ortaya çıkma ihtimali vardır. Bu öyle Đsrail Filistin çatışması
gibi de olmaz, çok daha kötü olur. Öyle bir kaos meydana gelir mi, hepimiz bunun
altında kalırız. Ben olabilecekleri söylüyorum, uyarıyorum, bu tehlikeler hesaba katılmalı,
sürece bu sorumlulukla yaklaşılmalıdır. Türkiye bu sorunu çözmeden Avrupa Birliği'ne
gidebilecek bir pozisyona gelemez. Kürt sorunu çözümsüz kaldıkça, Türkiye meselelerini
demokratik bir şekilde çözmedikçe Kıbrıs sorunu ile birlikte Ermeni sorunu da, Asuri
Süryani sorunu da Pontus Rum sorunu ve diğer bazı sorunlar da Türkiye'nin önüne
getirilecektir."
Öcalan, mektubunu şöyle sona erdirdi: "Türkiye kendi gerçeklerini, Kürt gerçeğini,
dünyadaki değişim dinamiklerini artık doğruca görüp analiz edebilme yeteneği
gösterebilmelidir. Bu gerçekleri göremeyen her devletin krize girmesi kaçınılmaz olur.
Türkiye için adil demokratik bir ülkede yaşayabilmenin Kürtlerin özgürlük sorunlarına
yanıt olmaktan geçtiğinin adalet ve özgürlüğün ancak eşit paylaşıldığında var olabildiği
gerçeğini görerek davranmak gerekiyor. Önemli olan sadece yaratılmaya çalışılan
çatışmasız sürecin devam etmesi değil, başarıya ulaştırılmasıdır."
..
19.01Öcalan: Osmanlıya benzer çöküş olabilir
ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan,
"Osmanlının son dönemlerinde Hürriyet ve Đtilaf
partisi ile Đttihat ve Terakki arasındaki çekişme,
nasıl ki Osmanlıyı çöküşe götürdüyse; bu 50'li
yıllardan sonra geliştirilen milliyetçi sağ-milliyetçi
sol çekişmesi, Türkiye'yi Osmanlı'ya benzer bir
sona götürüyor" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba
günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar verdiği
öğrenildi. Edinilen bilgiye göre 13-14 Ocak'ta
Ankara'da yapılan Türkiye Barışını Arıyor isimli konferansı değerlendiren Öcalan,
"Radyodan kısmen izleyebildim. Birçok kesimden geniş katılım olmuş sanırım. Bu
konferansı olumlu buluyorum. Bu Aydınlar ve akademisyenler toplumun vicdanıdırlar.
Her kesimden aydınların katılması önemlidir" dedi.
Konferansa katılanlar içinde devletin önemli noktalarında yer almış isimlerin
bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Öcalan, "Mesela Mümtazer Türköne bir Türk
Milliyetçisi, yurtseveridir. Yine Cevat Öneş eski MĐT Müsteş yardımcısıdır. Sanırım daha
önceki söyledikleriyle MĐT Müsteşarının söyledikleri birbirleriyle örtüşüyor.
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Müsteşar devletin gözü kulağı pozisyonundaki bir kurumun başındadır. Muhtemelen
tehlikeyi görüyor ve uyarıyor. Konferansta tartışılanları kısmen dinleyebildim. Bu
konferansın olumlu gelişmelere yol açmasını umuyorum" şeklinde konuştu.
TÜRKĐYE KÜRTLERLE ĐTTĐFAK YAPMALI
Avukatlarıyla yaptığı her görüşmede uyarılar yaptığını, Ortadoğu'da olası gelişmelere
ilişkin 4 tezden bahsettiğini hatırlatan Öcalan, şöyle devam etti: "Şu anda Ortadoğu'da
ABD eliyle bir Şii-Sünni kutuplaşması yaratılıyor, karşılıklı iki blok yaratılıyor. Talabani
bugünlerde Suriye'ye gitmiş Esad'la görüşüyor. Talabani'nin Şiilerle, daha doğrusu
Đran'la ilişkilerinin çok güçlü olduğunu söylemiştim, daha önce gidip Đran Cumhurbaşkanı
ile görüşmüştü. Yani bir Kürt-Şii ittifakının koşulları mevcut, alt yapısı hazırlanıyor. Bu Şii
kuşakta; Đran, Irak’taki Şiiler ve Suriye yer alacak. Đran ve Suriye, ABD ye karşı birlikte
hareket edecekler. Sünni blokta ise, Suudiler ve diğer Arap ülkelerinin bir kısmı yer
alacak. AKP iktidarda ve Nakşilerin çoğunlukta olduğu bir partidir. Türkiye de, bu Sünni
bloğa çekilmeye çalışılıyor, yer alır mı bilemiyorum. Her iki blokta yer almanın yararları
da, zararları da olabilir. Ama sonuçta bu bloklaşmanın yaratacağı bölgesel savaş, halklar
için felaket olacaktır. Bize göre Türkiye bu kutuplaşmada yer almamalıdır. Türkiye kendi
çözümünü üretebilmelidir. Kendi sosyal yapısına uygun çözüm tarzını geliştirebilmelidir.
Türkiye, Kürtlerle ittifak geliştirmelidir. Kürtlere karşıtlık temelindeki politikalarını bir
yana bırakmalıdır. ABD'nin, dolayısıyla Đsrail'in asıl yapmak istediği Şii ve Sünni blokları
çatıştırmaktır. Bunu nasıl göremiyorlar, her şey ortada."
SADDAM YÖNLENDĐRĐLDĐ
ABD'nin bir yandan Saddam'ı kaba direnişe kışkırtırken, bir yandan da Şiilere destek
verdiğini, Saddam'ın ABD'nin desteği ile Đran'la savaştığını, Kuveyt'i işgal ettiğini belirten
Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: "Đlginçtir son olarak da yine ABD'nin telkinleri ile
kaba bir direniş sergiledi. Đdamına kadar da ABD'nin onu koruyacağına hayatta
kalacağına inanıyordu, ABD eski bakanlarından Ramsey Clark gidip onu yanlış yöne sevk
etti, kaba direnişine sebep oldu. Saddam son anlarına kadar böyle olacağını sanıyordu.
Sonra Şiileri karşısında görünce şok oldu, adeta çöktü. ABD kendi eliyle Saddam'ı Şiilere
teslim etti. Saddam bunu beklemiyordu. Amaç Şii-Sünni karşıtlığını derinleştirmekti.
Saddam da duruşuyla buna hizmet etti. Şii-Sünni karşıtlığı tarihten gelir, basit değildir.
Şiiler Saddam'ı idam etmekle Hz. Hüseyin'in bir nevi intikamını almış oldular."
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YAHUDĐ MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐ HĐTLERĐ DOĞURDU
Öte yandan benzer bir kutuplaşmanın da Filistin'de yaratıldığını dile getiren Öcalan şöyle
devam etti: "El-Fetih-Hamas çatışması yaratıldı, Filistinliler artık Đsrail'i bir kenara bırakıp
birbirleri ile çatışıyorlar. Ben yine altını çizerek Anti-semitist olmadığımı belirtiyorum ama
Đsrail'in bölgedeki politikalarını da görmemiz gerekiyor. Ben Yahudilerin üç bin yıllık
tarihini iyi bilirim, Đbranilerin de peygamberi olan Hz Đbrahim Urfalıdır, ben de Urfalıyım.
Milliyetçiliğin kökenlerinin Đbrani Kavimciliği ile atıldığını bilirim. Yahudilerin Fransız
ihtilalindeki rollerini ve bu ihtilal sonucunda ulus devletlerin ortaya çıkışındaki rollerini de
iyi bilirim. Yahudilerin temellerini attığı bu milliyetçiliğin sonuçta Hitler faşizmi ile
sonuçlandığını ve kendilerine yöneldiğini de bilirim. Fakat Yahudilerin Auschwitz ve
benzer kamplarda uğradıkları soykırımı da görmezden gelinemez.’’
OSMANLI’YA BENZER ÇÖKÜŞ OLABĐLĐR
"ABD emperyalizminin Ortadoğu'ya dönük planları yeni değildir, son üç beş yıllık hikaye
değildir" şeklinde konuşan Öcalan, Türk milliyetçiliğinin yaratacağı olası tehlikelere dikkat
çekti: "Elli altmış yıldır bugünün alt yapısı hazırlanıyor. Bunları artık görmek lazım, 1950'li
yıllara kadar Alman etkisindeki Türk milliyetçiliği, 52 yılında Türkeş ve benzerlerinin
ABD'ye gitmesi ile ABD usulü faşizmin etkisi altına girmiştir. Ve bu faşizm bugüne kadar
Türkiye'yi yemiş bitirmiştir adeta. Türkiye kendi içinde kamplaşmıştır. Son zamanlarda
Kemal Yamak gibi bazı askerler anılarını yazıyorlar. Ordu içerisinde de yaşanan ABD'nin
etkisi olan bu kutuplaşmaları anlatıyor. Osmanlının son dönemlerinde Hürriyet ve Đtilaf
partisi ile Đttihat ve Terakki arasındaki çekişme, nasıl ki Osmanlıyı çöküşe götürdüyse; bu
50'li yıllardan sonra geliştirilen milliyetçi sağ-milliyetçi sol çekişmesi, Türkiye'yi
Osmanlı'ya benzer bir sona götürüyor. Türkiye'de bu yapay Türk milliyetçiliği
geliştirilirken, bir yandan da Baba Barzani döneminden itibaren yine ABD ve Đngiltere
eliyle Kürt Milliyetçiliği geliştiriliyor. Yani bugünkü Kürt-Türk çatışmasının hazırlığı çok
eskiden başlatılmıştır."
ABD KÜRT-TÜRK SAVAŞI ĐSTĐYOR
Türkiye'deki siyasetçilerin bu tehlikeyi bir türlü göremediklerini vurgulayan Öcalan, şu
hususların altını çizdi: "Gözleri iktidardan başka bir şey görmüyor. Deniz Baykal ve MHP
benzeri Kızıl Elmacıların tavrı Türkiye'yi felakete götürecek. Meclis önümüzdeki hafta
Irak'a ilişkin bir oturum yapacak galiba. Oyuna getiriliyorlar, bunu göremiyorlar mı?
Başbakan böyle sert konuşursa Talabani, Barzani de sert konuşur. Bu da çatışma ve
savaşı getirir, ABD bunu istiyor. Yılardır hazırlanan oyun bu. Göz göre göre oyuna
gelmesinler. Deniz Baykal Londra'nın adamıdır. Tony Blair ile ilişkileri var, Sosyalist
Enternasyonal'e de üyedirler. Oradan da ilişkileri var. Biliyorsunuz 90'ların başında da
Doğan Güreş Londra'ya gidip geldikten sonra, onların işareti ile kirli savaşı başlatmıştı. O
gün siz PKK'ye her şekilde saldırın, bu şekilde yok edebilirsiniz, biz görmemezlikten
geleceğiz demişlerdi. Bugün de bu şekilde yine birileri işte PKK zayıf durumdadır, biraz
daha uğraşırsanız son bir darbe ile bitirirsiniz diyor. Ama PKK bu şekilde bitmez defalarca
söyledim. ABD Güneyli Kürtleri en modern silahlarla silahlandırıyor, işte gazetelerde
yazıyor, otuzbin peşmergeyi silahlandırmışlar, Bağdat'a gönderileceklermiş."
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3 ANA OYUNU GÖRELĐM
Ortadoğu'da üç ana kutuplaşma yaratıldığını anlatan Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filistin’deki Hamas- El-Fetih kamplaşması, öte yanda Şii-Sünni kamplaşması ve TürkKürt kamplaşması. Bu oyunların açığa çıkarılması gerekir. Bazı şeyleri zamanı geldiğinde
açıklayabilirim. Türkiye'ye teslim edilmeden önce benimle görüşenler oldu. ABD'liler de
Đsrailliler de birlikte hareket etmek için davet ettiler. ABD 92'den beri çeşitli kanallarla
bizimle görüşüyordu. Hatta Graham Fuller Roma'da görüşemediği için ah vah etmişti,
keşke gitmeseydi görüşseydik demiş. Benim gözden çıkarılmamın teslim edilmemin
sebebi de onların tekliflerini kabul etmememdi. Onların Ortadoğu'ya dönük politikalarına
hizmet etmeyeceğimiz artık anlaşılmıştı. Daha sonra burada Genel Kurmay'ın yetkilisi ile
konuşurken de ona kendilerinin sandığından çok şey bildiğimi söylemiştim. Bana bu
oyunu boşa çıkarabiliriz diyen subaya siz taktik de yapıyor olabilirsiniz ama ben de taktik
yapabilirim demiştim. Ama ben taktik yapmadım. Az önce bahsettiğim oyunları eskiden
beri bildiğim için, amacın bir Türk-Kürt çatışması çıkarmak olduğunu bildiğim için olgun
davrandım. Önceki barışçıl söylemlerimi devam ettirdim. Fakat devlet bizim bütün
çabalarımıza rağmen olumlu ve olgun davranmadı."
KOŞULLARIM BĐLĐNĐYOR!
Öcalan, son olarak kendisine gönderilen mektuplara değinerek şunları söyledi: "Bana
gelen mektuplar var. Bu mektuplarda çok fazla sorun yansıtılıyor, tek tek cevap verme
durumum yok. Aslında hepsine cevap olmak isterdim ama burada ne yapabilirim ki.
Anladığım kadarıyla kendi iç problemleri var, koşullarım biliniyor müdahale edemem.
Kadın arkadaşlardan gelen mektuplar var, Uşak Cezaevi'nden Türkan Đpek bir mektup
göndermiş. Yanılmıyorsam müzikle uğraşıyordu. Sorunları varmış. Selamlarımı iletirsiniz.
Güçlü durması gerekir. Şadiye Manat, Aysel Doğan'dan gelen mektuplar var. Bu
mektuplarda da kadınlarımızın yaşadığı sorunlardan bahsediliyor. Anladığım kadarıyla bir
noktadan sonra evlilik meselesine gelip takılıyorlar. Kadına ilişkin görüşlerim biliniyor
aslında. En eski toplumlar anaerkil toplumlardır, bana göre kadın tarihin en eski
sömürgeleştirilmiş ulusudur. Ve kadınlar her zaman toplumların yozlaşmasına hizmet
eden iktidarlar tarafından kullanılmışlardır. Savunmalarımda bu konulara daha çok
değinebilmiştim. Onlara bu şekilde yanıt veriyorum. Savunmalarımı incelemelerini de
tavsiye ediyorum. Bu konuda çok fazla yoğunlaşıyorum. Feminizm ve ekoloji konularında
yoğunlaşıyorum. Son olarak Michel Foucault 'un Cinselliğin Tarihi var, onu okuyorum.
Aram Dikran ve Ozan Şemdin'e selamlarımı gönderiyorum. Herkese selam, yeni yılda
başarılar diliyorum."
GERĐLLA TEK FĐŞEK ATMAZ
"1920'lerdeki Misak-ı Milli anlayışını Misak-ı Demokrasi şeklinde bugün hayata
geçirmemiz lazım" diye konuşan Öcalan, üniter birliğin hangi koşullarda korunacağına
ilişkin şu tespitlerde bulundu: "O günkü coşkuyu birlikteliği bugünde demokrasi
çerçevesinde sağlayabiliriz. O çok korkulan Misak-ı Milli sınırları Misak-ı demokrasi ile
korunur. O zamanki Kürt-Türk birlikteliğini şimdi yine demokrasi ile sağlamamız gerekir.
Kürtler Cumhuriyetin kuruluşunda Türklere tam destek vermişlerdir, Koçgiri
ayaklanmasını örnek verebiliriz.
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Ülke yabancı, Đngiliz işgali altında olduğu için Koçgiri isyanı sona erdirilmiştir. Kürtler
anlayışla hareket etmişlerdir, Kürtler anlayışla hareket etmeseler işleri zorlaştırabilirlerdi.
Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler görülüyor sanırım. Sorunun çözümünde
herkese sorumluluk düşüyor. Aslında koşullar uygundur, çokta zor değildir. Olumlu
şeyler gelişirse ve bizim de çalışma olanaklarımız artırılırsa, bende PKK üzerideki gücümü
kalıcı bir barış için kullanmaya çalışacağım. Bu söylediklerim hayata geçirilirse, iki üç ay
içerisinde çok şey yapılabilir. Aydınlar sorumluluğunu yerine getirirse gerilla tek bir fişek
atmaz."
DTP GENÇLERE YER VERSĐN
Öcalan, DTP ve DTP'nin düzenleyeceği kongreye ilişkin olarak şu tespitlerde bulundu:
"Radyodan dinledim DTP kongreye gidiyor galiba. Olumlu gelişmelere yol açacaksa
önemlidir. Tahminime göre çok büyük bir olumsuzluk nedeni ile genel kurula gidilmiyor.
Seçimden daha güçlü çıkmaları gerekir, kendine güvenenler yer alabilir. Teorik
eksiklikleri varsa kapanıp okuyarak bunu giderebilirler. Mustafa Kemal bile
Cumhurbaşkanlığı döneminde bazen birkaç gün kapanıp kendini geliştirmek için kitap
okuyormuş. Ben bu şartlarımda dahi her gün okuyarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
Politika zor iştir, bunu yapmak için insanın bütün yüreğini vermesi lazım. Kimse kimseyi
kandırmasın ben iki kelimeden bile dünyayı çözümleyebilirim. Aynı zamanda bu
koşullarda politika yapmak cesaret de ister. Yani gücünün yetmediğini düşünenler
çekilebilirler, iddialı olmak gerekir. Yeni yönetimde kendine güvenen yeni genç isimler de
yer alabilir onlara şans verilebilir. Đçinde uzmanların da yer alabileceği yirmiye yakın
komisyon oluşturulabilir, çeşitli sorunlara ilişkin komisyonlar oluşturulabilir."
KERKÜK’TE TARAFLAR OTURUP KONUŞMALI
Kerkük'e ilişkin görüşlerini daha önce söylediğini kaydeden Öcalan, "Türkmenler de,
Asuriler de korunacaktır, onlar orada azınlık konumundadır. Tarafların sorunu uzlaşma
içinde çözmesi gerekir. Galiba Ankara da Kerkük'e ilişkin bir toplantı yapılmış fakat
Kürtler çağrılmamış. Bu şekilde bir sonuca ulaşamazlar, bütün taraflar, Kürtler, Araplar,
Türkmenler, Asuriler oturup konuşmalıdır. Türkiye ile barışçıl bir şekilde müzakere
etmelidirler. Bu öneriler doğrultusunda yeni bir konferans yapmalılar" diye konuştu.
GERĐLLALARA YAZIK DEĞĐL MĐ?
Son günlerde kış koşullarına rağmen süren çatışmalara değinen Öcalan, "Lice-Kulp
bölgesinde operasyonlar yapılıyormuş. Bu sert kış koşullarına rağmen operasyonları
yapıyorlar. Ölen askerlere, gerillalara yazık değil mi, bu kayıplara çok üzülüyorum" dedi.
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ĐSTANBUL (02.01.2007)-Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı
görüşmede önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye toplumu için
dört tez, üç görevden söz eden Öcalan, "DYP bahsedeceğim bu tezler içinde liberal
demokrasinin öncülüğünü yapan kesimdir. Ağar, zamanında bizimle on beş yıl savaştı,
beni hedef alan girişimlerde de adı geçmiştir. Fakat artık onlar da gerçekleri görmeye
başlamış olabilirler" dedi. MĐT Müsteşarının da tehlikelerden söz ettiğini kaydeden
Öcalan, "Ulus devletin kendini dönüştürmeden bu şekilde devam etmesi halinde yıkıma
doğru gideceğini söylüyordu. Ben bu neo-ittihatçıların Türkiye'yi bir felakete doğru
götürdüklerini uzun süredir anlatmaya çalışıyorum. Bu kesimleri bazıları Yeni Đttihatçılar
olarak adlandırıyor. Bu tespiti daha önce yapmıştım; Almanya nasıl 1. Dünya Savaşı
yıllarında ittihatçılarla ittifak yapmışsa, bugün aynı ittifakı neo-ittihatçılarla devam
ettirmektedir" şeklinde konuştu.
YUGOSLAVYA’DAN DERS ÇIKARILMALI
Öcalan, neo-Đttihatçılara dair şu önemli tespitlerde bulundu: "Yogoslavya ve Irak
örneğini hep veriyorum. Türkiye bunlardan ders çıkarmalı. Neo-ittihatçıların maceracı
politikaları fayda getirmez, felaket getirir. Hep söylüyorum, Mustafa Kemal anlayışının
bugüne uyarlanması güncelleştirilmesi gerekiyor. Kuva-i Demokrasi kavramını boşuna
kullanmıyorum. Bugün böylesi bir demokrasi güçlerinin birliğine ihtiyaç vardır. Bu
sağlanırsa Cumhuriyetin kuruluşundaki coşku yeniden yakalanabilir. Türkiye Ortadoğu'da
örnek bir demokrasi haline gelebilir. Cumhuriyetle sorunumuz yok. Cumhuriyetin
demokratikleşmesi sorunu vardır."

TÜRKĐYE FAŞĐZM SÜRECĐNE GĐRDĐ
Neo-Đttihatçıların ülke için yarattığı tehdide bu hafta da değinen Öcalan, şöyle devam
etti: "Bu neo-ittihatçılar kendilerine Mustafa Kemalciyiz diyorlar. Ama Mustafa Kemal
hiçbir zaman Almanya ile ittifak yapmamıştır. O'nun çizgisi özgürlükçü ve bağımsızlıkçı
çizgidir. O, dönemindeki koşulların dayatması nedeniyle daha çok Đngiltere ve biraz da
Sovyetlerle ittifak yapmıştır. Ama hiçbir zaman Almanlarla ittifak yapmamış, Alman
faşizminin yol açacağı tehlikeleri öngörmüştür. Türkiye'nin şu anda içine girdiği yol,
Almanya'daki ikinci dünya savaşı felaketiyle sonuçlanan Hitler faşizmi sürecine benziyor.
Almanya ittihat terakki ittifakı nasıl Osmanlı'nın sonunu getirmişse, Almanya neoittihatçılar ittifakı da Türkiye'yi benzer bir tehlikeye sürüklemektedir. Alman emperyalizmi
Irak ulus-devletini de destekledi, Saddam'a arka çıktı, onu ABD'ye karşı cesaretlendirdi,
destek verdi fakat sonra ortada bıraktı."
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ALMANYA’NIN TARZI ÇOK ÇĐRKĐN
Alman emperyalizmininin tarzının çok çirkin olduğunu ifade eden Öcalan, "Almanya ilk
olarak 1980'de bizimle ilişkiye geçti. Onların oyunlarına alet olamayacağımızı anladılar ve
bizi kullanamayacaklarını anladıkları için gözden çıkardılar. Savaş zamanında Türkiye'ye
bize karşı kullanılmak üzere birçok silah verdiler. Yine çok açık bir şekilde de bizden
kaçanlara, hainlere kol kanat gerdi. '85'ten beri bize karşı her tür düşmanlığı yaptı. Her
şekilde üzerimize geldiler. Bir çok tutuklamaları oldu. Şu anda da Muzaffer'in ne suç
işlemiş, tutuyorlar, öte yandan bir sürü kirli ilişkiye bulaşmış, cinayet işlemiş ve bizden
kaçan hainlere kol kanat geriyorlar, para veriyorlar, imkan tanıyorlar" diye konuştu.
Ortadoğu coğrafyasında küresel güçlerin konumlanmasını değerlendiren Öcalan, şu
tespitlerde bulundu: "Bugün Ortadoğu siyasetine müdahale eden güçlerin bir tarafında
ABD ve Đngiltere var. Đkisi birdir. Diğer taraftan da Avrupa'nın desteklediği Almanya var.
Almanya Türkiye'de neo-ittihatçıları destekliyor. Amerika ve Đngiltere ise AKP üzerinden
ilişkililer. Ama Amerika ve Đngiltere'nin Ortadoğu hatta Türkiye üzerindeki siyaseti daha
ağır basıyor. Ben ne Almancı ne de Amerikancıyım. Benim çizgim ve duruşum bellidir.
Söylediğim gibi DYP liberal demokrasi çizgisini esas almaya çalışıyor. Đngiltere ve
Amerika ile ilişkileri olabilir. Bunlar gerçekçi politikalar izlemek niyetinde olabilirler."
TUTUKLULARLA ‘BĐTLĐSĐ’ TARTIŞMASI
Sınırlı da olsa cezaevlerinden ulaşan mektuplar olduğunu kaydeden Öcalan, diğer siyasi
tutuklularla Đdris-i Bitlisi üzerine tartışma süreci geliştirdiklerinin işaretlerini verdi:
"Şadiye Manap'ın mektupları geliyor. Uşak Cezaevi'ndeki bayan arkadaşlara selamlarımı
iletiyorum. Bir de Çankırı Cezaevi'nden Abdurrezak Gülmez arkadaşın kapsamlı bir
mektubu var. Đdris-i Bitlisi'yi değerlendirmiş. Benim de görüşlerimi soruyor. Geçtiğimiz
görüşmede Hanifi Yılmaz arkadaşın mektubundan bahsetmiştim. Onun da 1876 ve
Misak-ı Milli dönemine ilişkin incelemeleri vardı. O konuda değerlendirme yapmıştım.
Abdurrezak arkadaşın değerlendirmelerine büyük oranda katılıyorum. Đdris-i Bitlisi'nin
önderliğinde Kürtler, Đranlıların himayesinden Osmanlıların himayesine geçmiştir. Đdris-i
Bitlisi dönemine kadar Kürt Đran ittifakı içinde Farslar birinci, Kürtler de ikinci unsur
olarak yer almıştır. Persler döneminde de bu böyledir. Đdris-i Bitlisi ile birlikte bu ilişki
değişerek Türk Kürt ittifakına dönüşür ve Osmanlı'da Türkler birinci unsur, Kürtler ikinci
unsur haline gelir."
TÜRK-KÜRT ĐTTĐFAKI BĐTEBĐLĐR
Öcalan, Türk-Kürt ittifakına ilişkin olarak bu hafta şu analizlerde bulundu: "Osmanlı geniş
bir coğrafyaya yayılmıştı, onlarca etnisite ve kültürü barındırıyordu. Ama bunlar içinde
Kürtler, Türklerden sonra ikinci derecede önemli bir konumdadır. Đdris-i Bitlisi
döneminde Kürtlerin Dört Hükümet ve on bir beylikten oluşan statüleri olmuştur. Fakat
onun tarzı Hanedancı tarzdır. Bu hanedancı anlayış bugünkü demokratik anlayışımıza
uymuyor. Melik Fırat gibi hanedancı anlayışta olanlar var. Talabani de bu anlayıştan çok
uzak değil. Talabani'nin Kürt-Şia ittifakına öncülük ettiğini söylemiştim, Đran ile ilişkileri
çok iyidir. Yavuz Selim zamanında Đdris-i Bitlisi ile başlayan Kürt-Türk ittifakının sona
erme tehlikesi var.
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Bunun yerini Şia Kürt ittifakının alabileceği gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kürt-Türk
ittifakı gelişmezse, Türkiye'de bu neo-ittihatçıların politikaları devreye girerse, topyekün
imha dayatılırsa, Kürtler için başka yol kalmaz, Kürt-Şia ittifakı gelişir. PKK de bunun
içinde yerini alır. PKK o zaman Talabani ile birlikte hareket eder. Bu konuda
uyarıyorum."
TÜRKĐYE ĐÇĐN 4 TEZ
Daha önce Kürtler için dört tez, üç görevden bahsettiğini, şimdi de Türk toplumu için
dört tez, üç görevden bahsedeceğini ifade eden Öcalan, şöyle devam etti: "Birinci tez
veya birinci görüş; içinde statükocuların yer aldığı görüştür. Bunun temsilciliğini AKP
yapmaktadır. Đşte günü kurtarma ve iktidarlarını sürdürme anlayışıyla hareket ediyorlar.
Sorunların çözümünden ziyade sürekli erteleme ve oyalama yöntemine başvuruyorlar.
Đkinci tez veya görüş, neo-ittihatçıların, Kızılelmacıların içinde yer aldığı ulus-devletçi
çizgiyi savunan görüştür. Bunlar içe kapanmacı politikaları savunuyorlar, Türkiye'yi dış
dünyadan soyutlamaya çalışıyorlar. Katı bir ulus-devlet anlayışına sahipler. Bunun için
her türlü çatışmayı, savaşı göze alıyorlar. Bu görüşün temsilciliğini CHP ve MHP yapıyor.
Bunlar Avrasyacılıktan bahsediyorlar. Đşte Suriye, Rusya ile hatta Çin ile işbirliğinden
bahsediyorlar. Bunlar gerçekçi değil. Ulus-devletçilikle ABD ile baş edemezler. Irak
bunun örneğidir. Yine bunlar Ermeni katliamını yapan ittihatçı zihniyetin bugünkü
temsilcileridirler. Aynı yöntemleri Kürtlere de uygulamayı düşünenler var.
Üçüncü tez veya görüş, liberal demokrasi anlayışına sahip kesimlerin görüşüdür. DYP
biraz bu siyasete oynuyor gibi görünüyor. TÜSĐAD gibi kuruluşlar bu anlayışa sahipler.
ANAP da bu kesim içinde değerlendirilebilir ama eski gücüne sahip değildir. Ayrıca Erkan
Mumcu, milliyetçi kökenden geliyor ve hala çizgisinde net değil. Bu liberal demokrasi
tezi, birinci tez olan statükocu tezden bir derece daha olumludur. Yine neo-ittihatçı ikinci
tez ise, statükocu birinci tezden çok daha olumsuzdur. Dördüncü tez veya görüş, bizim
de içinde olduğumuz ve öncülüğünü yaptığımız toplumsal demokrasi olarak
adlandırılabilecek görüştür. Buna demokratik toplumculuk da denilebilir. Daha önce
başka kavramlar da kullanmıştım. Önemli olan içeriğidir. Bu konuyu daha önceleri detaylı
anlattım. Halkların, grupların, toplulukların, kesimlerin, derneklerin vs. demokratik
örgütlenmesidir. Statükocu birinci tezi temsil eden AKP ile Đkinci tezi temsil eden CHP
arasında bazı konularda zaman zaman zımni fiili ittifakları oldu. Dördüncü tezi
savunanlar, yani demokratlar, barışseverler, üçüncü tezi savunan liberal demokratlarla
geçici ittifaklara girebilirler.
TÜRKĐYE ĐÇĐN 3 GÖREV
Öcalan, Türk toplumu için 3 görev olarak da şu önerilerde bulundu: "Üç görev olarak da
şunları belirtiyorum. Bunun şemasını daha önce de vermiştim. Birinci görev olarak devlet
de Cumhuriyet de reform yapılması gerekir. Burada üçlü bir sistemden bahsetmiştim.
Birincisi siyasi konsey; Cumhurbaşkanlığı, Başbakan ve Senato'dan oluşan devletin
yönetim organı. Đkincisi, güvenlik konseyi.
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Üçüncüsü Anayasa Konseyi. Đkinci görev olarak, Senato'dan farklı olarak doğrudan halkın
temsilcilerinin yer aldığı Halk Meclisi. Bu Meclis Türkiye toplumunu temsil eder, içinde
tüm toplumsal kesimler yer alır. Daha önceleri de söylemiştim. Bizim gerçek Türk
halkıyla, Türkmenler de diyorum bazen, daha doğrusu Türk emekçi halkıyla hiçbir
sorunumuz yoktur. Türkiye'de şoven-inkarcı politikalarının benimsetildiği kesim ancak
nüfusun yüzde onunu oluşturmaktadır. Bunlar devlete hakim, devletin olanaklarından
yararlanan mutlu bir azınlıktır ve çoğunlukla köken olarak Türk olmadıkları halde yapay
Türkçülük yapıyorlar. Bunların dışında geriye kalan Türkiye toplumunun yüzde doksanı
ile hiçbir problemimiz yok. Kürtler'in de söylediğim gibi bu kesimle işbirliği yapan en
fazla ikiyüz aile vardır. Bunlar da devletin olanaklarından faydalanan mutlu Kürt
azınlıktır. Kürtlerin ancak yüzde beşini oluşturuyorlar. Yani Kürtlerin yüzde doksanbeşi ile
Türk toplumunun yüzde doksanı arasında hiçbir problem yoktur. Halklar arasında sorun
yoktur. Şoven-inkarcı politikaya bulaşmamış Türk toplumunun yüzde doksanı Kürtlerin
doğal müttefikidir.
KÜRESEL FĐNANSA KARŞI KÜRESEL DĐRENĐŞ
"Üçüncü görev olarak Küresel Finans saldırısına karşı durmak. Küresel finans, çıkarları
uğruna toplumu, bireyi ve doğayı-çevreyi tahrip etmektedir. Müthiş saldırı halindeler. Kâr
için her şeyi mübah görüyorlar. Bunlar bir saatlik zevkleri için hiçbir zaman geri
gelmeyecek doğal güzellikleri yok edebiliyorlar. Đşte Davos gibi zirvelerde bir araya
geliyorlar, politikalarını belirliyorlar. Bunlara karşı geliştirilen Sosyal Forum girişimleri
yetersiz kalıyor. Bu küresel finans saldırısına karşı küresel direniş ve ekonomik olarak
küresel dayanışma gerekir. Toplumun yozlaşması, çocuk pornosu, tecavüz gibi yaşanan
çirkinlikler bu küresel saldırının sonuçlarıdır. Bu saldırılara karşı toplumu koruma
komitelerinin kurulması gerekir."
DĐNDARLARLA SORUNUMUZ YOK
"Bahsettiğim bu üç göreve ilişkin düşüncelerim biraz ütopik gelebilir ama Türkiye için
önemlidir. Zamanı geldiğinde anlaşılacaktır. Bir de daha önce değinmek istediğim üç
husus vardı. Dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik. Cinsiyetçilikle ilgili daha önce de
okumalarım vardı, son olarak M.foucault'un Cinselliğin Tarihi kitabını bitirdim. Cinsellik
ve iktidar arasında çok yakın bir ilişki vardır. Günümüzde kadın artık bir reklam objesi
gibi sunuluyor topluma. Cinsiyetçilik bir çeşit milliyetçiliktir ve en az milliyetçilik kadar
tehlikelidir. Dincilikle ilgili olarak, bizim dindarlarla bir sorunumuz yok. Din olgusunun
tarihi gelişimini biliyoruz. Ama din üzerine siyaset yapanlara karşı uyanık olunması
gerekiyor. Milliyetçilikle ilgili görüşlerimi daha önce fırsat buldukça açıklamıştım. Bu
konular üzerinde durulması önemlidir."
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AŞKA CĐNAYETLER DE OLABĐLĐR
Başbakan'ın derin devlete ilişkin açıklamalarına değinen Öcalan, "Osmanlı'dan beri derin
devletin olduğunu, minimize etmek, mümkünse yok etmek gerektiğini belirtiyor. AKP'nin
buna gücü yeter mi, isteği var mı bilemiyorum. Bu son cinayet ve önceki cinayetler,
Diyarbakır'daki bombalama olayı, Atabeyler çetesi gibi onlarca çete, bunlar hep
birbirleriyle bağlantılıdır. Türkiye'de bu son cinayete cinayetler çok yaşandı. Bekleniyordu
bu tür cinayetler. Seçim sürecinde başka cinayetler de gelişebilir" diye konuştu.
KOMĐTE KARARI HAKKANĐYETE AYKIRI
Bakanlar Komitesi Sekreteryası'nın 13-14 Şubat toplantısı öncesi hazırladığı raporu
irdeleyen Öcalan, taslak rapora şu tepkiyi gösterdi: "Bu raporda Đstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi'nin kararı, yeniden yargılama olarak değerlendiriliyor. Yine Hükümetin
görüşlerine benzer bir şekilde "yeniden yargılama olsa dahi sonuç değişmeyecek, aynı
cezayı alacak" deniliyor. Olur mu öyle şey. Sonuç değişmez diye bir şey yok. Değişebilir.
Bu tavır, Đnsan Hakları Mahkemesi kararına aykırı bir tavırdır. Mahkeme kararında
savunma hakkımızın ihlal edildiği belirlenmişti. Ben zaten Komite'den fazla bir şey
çıkacağını beklemiyordum. Tamamen siyasi bir karar verilmiş. Bunun arkasında az önce
bahsettiğim Almanya'nın politikalarının rolü vardır. Almanya'nın Avrupa'daki ağırlığı
biliniyor. Bu ağırlığını aleyhimize kullanıyor. Bu yüzde on barajı da bununla bağlantılı.
Çirkin bir anlaşma var görünüyor. Bu baraj açık şekilde ihlaldir, hakkaniyete aykırıdır.
Bunlar birbiriyle bağlantılıdır."
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL -Avrupa'da PKK'ye karşı devam eden operasyonlara değinen Öcalan, ‘’Avrupa
ülkeleri yüz yıldır sorunun çözülmesini istemiyor. Türkiye’yi hep çatışmalı ve gergin
tutma politikasını yürütüyorlar. Hep böyle yapıyorlar. Kürt sorununu kullanıyorlar’’ dedi.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Gül'ün ABD temaslarına değinen
Öcalan, "Pazarlıklar sürüyor. Öyle sınırlı bir iki şeye de izin verebilirler. Ama bu şekilde
sonuç alınamaz. Yine Güney'e operasyon yapmakla hiçbir şekilde sonuç alınamaz" dedi.
"Türkiye Güney'e girerse oyuna gelmiş olur" diyen Öcalan, "Türkiye'yi batağa çekmek
istiyorlar. Bunu göremiyorlar mı?" diye sordu. ABD'den yardım isteyerek, uluslararası ya
da diğer dış güçlere güvenerek sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Öcalan, şöyle
konuştu: "ABD'den medet ummamak lazım. Irak'ın durumundan hiç mi ders alınmıyor?
Irak ortada. Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlar, Şiiler Suniler birbirlerini boğazlıyorlar.
Saddam'ı da şişirip bu hale getiren ABD idi. Kuveyt'e saldırıyı ABD teşvik etmişti. Son ana
kadar Saddam bu oyunu göremedi. Saddam, son anına kadar da ABD'ye güvenmeye
devam etti. Oyunu fark edemedi. Halkını felakete sürükledi. Türkiye'de ABD, AB gibi dış
dinamikler devreye sokularak hala şiddet yoluyla, imha temelinde sorunu çözeceklerini
sanıyorlar."
Soruşturma aşamasında görevlilerin kendisine tehlikeli oyunları gördüklerini, sorunu
beraber çözebileceklerini söylediklerini ifade eden Öcalan, "Ben on dört yıldır elimden
geleni yaptım. Đmralı süreci boyunca da bu şekilde hareket ettim. Ben bunu halklarımıza
karşı duyduğum sorumluluktan dolayı yaptım, yapıyorum. Ama geldiğimiz noktada devlet
yetkilileri bu şekilde hareket etmiyor" diye konuştu. Bahsettiği oyunları veya tehlikeleri
az da olsa görenler olduğunu kaydeden Öcalan, şöyle devam etti: "MĐT Müsteşarının
açıklamalarını olumlu bulmuştum. Benim söylediğim tehlikeleri o da görüyor ki bu tür
açıklamalar yapma gereği duyuyor. Mevcut ulus-devlet anlayışında ısrarın Türkiye'yi
parçalanmaya götüreceği açık. Türkiye'dekiler şunu anlamıyorlar; ulus-devlet
yapılanması gayri-millidir. Türkiye'deki milliyetçiler, ulusalcılar mevcut ulus-devlette bu
kadar ısrar ediyorlar ama bu ulus-devlet denen yapılanmanın Batı icadı olduğunu
göremiyorlar."
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SÜREÇ FAŞĐZME GĐDĐYOR
Mevcut ulus-devlet anlayışının Ortadoğu'nun tarihi toplumsal gerçekliğine uymadığının
altını çizen Öcalan, şu hususlara vurgu yaptı: "Daha önce de söylemiştim, Saddam'ın
ipiyle birlikte ulus-devletin de Ortadoğu'da ipi çekilmiştir. Ulus-devlet süreci Fransız
ihtilaliyle birlikte 16. Lui'nin başı kesilerek başlamıştır. Avrupa, bu ulus-devlet anlayışının
verdiği zararlardan kurtulmak için iki dünya savaşı yaşamak zorunda kalmış, milyonlarca
insan ölmüştür. Avrupa'daki sert ulus-devlet anlayışı Đkinci Dünya Savaşı'ndan sonra
değişmeye başlamıştır. Avrupa Birliği ile ulus-devlet anlayışı aşılmaya çalışılmıştır. Hitler,
ulus-devlet ideolojisiyle iktidara gelmiş ve o korkunç faşizmi Almanya'da uygulamıştır.
Süreç oraya doğru hızla gidiyor."
ULUS-DEVLETĐ ORTADOĞU KALDIRMAZ
Ulus-devletin Almanya'yı ve Avrupa'yı götürdüğü nokta ile Türkiye ve Ortadoğu'yu
götüreceği noktanın aynı olduğunu söyleyen Öcalan, "Bu tehlikeyi Avrupa'da önceden
görüp uyaranlar da olmuştu. Hitler'den çok önce Nietzsche bunu öngörmüştü.
Almanya'da herkes ulus-devleti överken, O, bu anlayışın felaket getireceğini savunmuştu
ve döneminde anlaşılamamıştı. Hitler ulus-devleti anlayışını benimsetmek için Marks'tan
bile yararlanmıştı. Bu uğurda sosyalizmi bile kullanmıştır ki, partisinin adı da Nasyonal
Sosyalist Parti idi. ama Nietssche'nin bahsettiği tehlikeleri kimse ciddiye almamıştı. Ben
de uzun zamandır bu tehlikeyi anlatmak için kendimi parçalıyorum. MĐT müsteşarı da
tehlikeyi görüyor. Söylediğim gibi ulus-devlet anlayışı Ortadoğu'ya uymuyor" şeklinde
konuştu.
FARKLILIKLARLA BARIŞ ĐÇĐNDE OLMALIYIZ
Dünya Savaşlarından sonra Ortadoğu haritalarının cetvelle çizildiğini hatırlatan Öcalan,
ulus-devlet -Ortadoğu etkileşimine ilişkin şunları söyledi: "Birçok yapay ulus-devlet
oluşturuldu. Ortadoğu'da otuza yakın ulus-devletler yaratıldı. Bu nedenle Ortadoğu'da
kalıcı barış bir türlü sağlanamadı. Aynı sorun Afrika'da da yaşanıyor. Afrika'da durum
daha vahim. Đddia ediyorum, Sümerler'de dahil tarihin en eski çağlarından beri Ortadoğu
toplum örgütlenmeleri hep konfederatif olmuştur. Bütün bu tehlikelere karşılık olarak
Ortadoğu'da bizim çözüm önerimiz halkların, toplulukların konfederal demokratik
örgütlenmelere gitmeleri, birbirlerinin farklılıklarını tanıyarak, saygı duyarak barış içinde
yaşamalarıdır. Başka türlü olmaz. Đsrail de oluşturulan ulus-devlet ile Filistin'de
oluşturulan ulus-devlet çatışıyor. Kıbrısta'da Türk ulus-devlet anlayışı ile Rum ulus-devlet
anlayışının yarattığı çözümsüzlük ve çatışmalar her zaman gündemde."
ULUS DEVLETE KARŞIYIM
Öcalan, Güneydeki Kürt oluşumu ve siyasetine de değindi. Öcalan, şu değerlendirmeyi
yaptı: "Artık Güney'de de ulus-devlet anlayışına dayalı bir Kürt federe devleti var. Daha
öncede belirttiğim gibi buradaki yönetime karşı değiliz, ulus-devlet anlayışını yanlış
buluyoruz. Çünkü nihayetinde bu ulus-devletle Türk ulus-devleti çatıştırılacak. Biz bunun
önüne geçmeye, doğru çözümü koymaya çalışıyoruz.
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Ben Türkiye'deki mevcut Türk ulus-devlet anlayışını eleştirdiğim kadar Kürt ulus-devlet
anlayışını da eleştiriyorum. Birinci Dünya Savaşı dönemi Skyes-Pickhot, Sevr anlaşmaları
ne çabuk unutuluyor. Bunlar tarihten ders çıkarmıyorlar mı? Şimdi ABD'de Ortadoğu'ya
ilişkin haritaları basına yansımıştı. O anlaşmalarda işte Ermeni ulus-devleti, Kürt ulusdevleti öngörülüyordu. Bu ortaya çıkan haritaların da benzer içerikte olduğu görünüyor."
Türkiye'yi bölen haritalara rağmen Türkiye'nin hala Kürt sorununu ABD'ye havale ettiğini
kaydeden Öcalan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye, ABD'ye PKK'ye operasyon
yap ya da beraber yapalım diyor. Hep söylüyorum bunlar Mustafa Kemalciyiz diyorlar
ama Mustafa Kemal'den hiç ders çıkarmıyorlar. Bu nedenle sık sık Mustafa Kemal'e atıfta
bulunuyorum. Mustafa Kemal hiçbir zaman dış güçlerle hareket etmedi. O tehlikeli
dönemde ortada haritalar dolaşırken, ülke işgal altındayken Mustafa Kemal, önce
Kürtlerle ittifak yapmıştır. Erzurum Kongresi bunun ifadesidir. Kürtlerle bu dönemde
geniş ölçüde ittifak sağlanmıştır. Koçgiri meselesi bile Meclis'te halledilmiştir. Kuruluştan
sonraki yıllarda Mustafa Kemal'in yaptıkları eleştirilebilir ama o günkü koşullarda
davranması gerektiği gibi davranmıştır. Kurtarabileceğini kurtarmak mantığıyla hareket
etmiştir. Cumhuriyet, o dönemin koşulları içinde ileri bir adımdır. Cumhuriyet ve ulusdevlet farklı kavramlardır."
SIRA TÜRKĐYE’YE DE GELEBĐLĐR
Şu günlerde ABD'nin Đran'a müdahalesin de gündemde olduğunu kaydeden Öcalan,
ABD'nin büyük ihtimalle Đran'a da saldıracağını, Irak'tan sonra sıranın Đran'a geleceğini
söyledi. Öcalan, şöyle demam etti: "Zamanı gelince sıra Türkiye'ye de gelecek.
Türkiye'deki daha da korkunç olur. Saddam'ın da güçlü bir ordusu vardı, petrol
zenginliğiyle Batı'dan uçak, tank her türlü silahı almıştı. Ama hiç birini kullanamadı.
Gerektiğinde iki günde Türkiye'deki orduyu da etkisiz hale getirebilirler. Türkiye
ekonomisi de uluslar arası sermayeye ve ABD'ye göbekten bağımlı. Desteklerini
çekerlerse ekonomi iki günde çöker. O nedenle Türkiye sorunu dış güçlerle değil kendi
içinde demokratikleşerek çözmelidir."
KÜRTLERE YIKICI ROL VERĐLĐYOR
Ortadoğu siyasetinde yarın ne olacağının belli olmadığını ifade eden Öcalan, "ABD
Irak'tan çekilebilir, Kürtleri yüzüstü bırakabilir. ABD bunu yapar, yaptı, daha önce yaptı.
Bunları unutmamak lazım. Kürtler için tehlikeli iki ihtimal her zaman vardır. Birinci ihtimal
ABD Irak'tan çekilmese bile politikaları çözüm getirmiyor. Irak'ta milyonlarca insan öldü.
Şii-Suni çatışması devam ediyor, Bağdat'a Kürt güçleri gönderilmek suretiyle Kürtler de
her an bu çatışmaya dahil edilebilirler. Đkinci ihtimal olarak ABD çekilirse o zaman da
Arapların ve Türkiye'nin ve diğer komşu devletlerin, Đran'ın Kürtlere müdahalesi söz
konusu olabilecektir. Bu duruma olan halka olacaktır. Elit kesim, yöneticiler Avrupa'da
imkanları var yerlerini hazırlamışlar, onlara bir şey olmaz. Kürt halkının kaderi yine
katliam olacaktır.

Rojaciwan.com

®©36

Bu tehlikelere karşı Kürtler, kendi öz güçlerine güvenmelidirler. ABD, Đsrail ve Đngiltere
başta olmak üzere Batı, kendi politikalarını Ortadoğu'da harekete geçirmek için Kürtlere
yıkıcı bir rol yüklüyorlar. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Bizim tarzımız yapıcıdır.
Halkların kardeşçe, özgür, eşitlik temelinde barış içinde bir arada yaşaması için
çalışıyoruz. Bunu demokratik konfederalizm biçiminde ortaya koyduk" şeklinde konuştu.
TÜRKÇÜLÜK YAPAYDIR
Son günlerde Türkiye'de yeniden kabaran milliyetçi-şoven dalgayı da değerlendiren
Öcalan, Baykal ve MHP gibi ulusalcıların, milliyetçilerin üzerine titredikleri ulus-devlet
modelinin Batı icadı olduğunu bir kez daha vurguladı. Öcalan, "Bu durum ne kadar gayr-i
milli bir durum ise, bu kesimlerin yaptıkları milliyetçilik de aynı şekilde yapaydır, sunidir.
Daha önce çok değindim. Bunların Türkçülük anlayışı yapaydır. Türkiye'deki şu an
egemen milliyetçiliği Başbakan da negatif milliyetçilik olarak adlandırıyormuş. Bu
milliyetçiliğin yapay olduğunu kendileri de Türk milliyetçisi olan Mümtaz Türköne gibi
aydınlar da söylüyor. Bu milliyetçiliğin gerçek Türk kültürüyle yani Türkmen kültürüyle
bir alakası yoktur. Devşirme anlayışına dayanır. Fatih dönemine kadar gider. Fatih, kendi
Türk sadrazamı Çandarlı Halil Paşa'yı öldürüp yerine Rum-Devşirme Zağanos Paşa'yı
geçirmiştir. Bütün Yeniçeri ordusu gayr-i müslümdür, devşirme yoluyla oluşturulmuştur.
Bunların gerçek Türklükle alakası yoktur" diye konuştu.
KÜRTLER BÖLÜCÜLÜK YAPMIYOR
Osmanlı ordusu ve bürokrasisini elinde bulunduran devşirmelerin gerçek Türkmen
halkını ve diğer halkları sürekli ezdiğini anlatan Öcalan, şunları söyledi:
"Germiyanoğulları, Kahramanoğulları, Menteşeoğulları gibi Türkmen beylikleri ile diğer
beylikleri de tasfiye etmişlerdir. Đttihat Terrakki'nin kurucuları da Arnavut, Kürt, Çerkez
ve diğer Türk kökenli olmayanlardır. Đkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da ABD eliyle ant-i
komünistlik temelinde faşizm geliştirilmiştir. Bunlar hep devlete çalıştılar. Devlet
Türküdür bunlar, Türkçülükleri yapaydır. Şüphesiz içlerinde iyi insanlar vardır. Ama bu
kesimlerin asıl fedekar-cefakar Anadolu Türkmeniyle ilgisi yoktur. Fedekar ve cefakar
Türk halkı tarih boyunca sürekli cephelere sürülmüş, ezilmiştir. Bizim de içimizde anısını
saygıyla andığımız Kemal Pir gibi bir çok Türk arkadaşımız var. Toroslar bölgesinden bir
çok Türkmen arkadaşımız var. Bizim köye komşu dört köy de Türkmen köyüydü. Ben
Türkmen kültürünü iyi bilirim. Bizim kesinlikle gerçek Türk halkıyla, Türkmenlerle, Türk
emekçilerle bir sorunumuz yoktur. Kürtler bölücülük yapmıyor. Biz, Türkiye'nin
demokratik birliği için çaba sarf ediyoruz."
AVRUPA KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜLMESĐNĐ ĐSTEMĐYOR
Son günlerde Almanya, Belçika ve Fransa'da PKK'ye karşı başlatılan operasyonlara da
değinen Öcalan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye hala anlamıyor. Türkiye'nin
ağzına bir parmak bal çalıyorlar. Avrupa PKK'nin tümden üzerine gitmez, bitmesini
istemez. Çünkü PKK, Avrupa'ya her zaman lazım olacak.

Rojaciwan.com

®©37

Avrupa, kendi politikalarını Türkiye'ye kabul ettirmek için PKK'yi her zaman kullanmak
isteyecektir. Böyle göstermelik operasyonlar yaparlar ama söylediğim gibi Kürt
sorununun çözülmesini de istemezler. Fransa ve Avrupa ülkeleri yüz yıldır bu sorunun
çözülmesini istemiyor. Türkiyeyi hep çatışmalı ve gergin tutma politikasını yürütüyorlar.
Ayrıca Türkiye'nin Fransa'ya 900 milyon Euroluk bir ihale verdiği söyleniyor. Türkiye'nin
kaynaklarını böyle peşkeş çekiyorlar. Ayıptır. Halkın parasıdır. Halkın parasını böyle
peşkeş çekmeye hakları yoktur. On milyar dolarlık bir silah anlaşmasından da
bahsediliyor. Hep böyle yapıyorlar. Kürt sorununu kullanıyorlar. Bazen de Ermeni tasarısı
gibi diğer sorunları kullanıyorlar. Yakın gelecekte Pontus meselesini de kullanırlar.
Avrupa'nın Türkiye'ye düşmanlığı çok eskilere dayanır. Ortaçağ Yeniçağ boyunca bu
düşmanlık devam etmiştir. Ama Türkiye hala bunu göremiyor. ABD ve Avrupa'ya
dayanarak Kürt sorununu bastıracağını sanıyor. Ben Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını çok
iyi biliyorum, onları iyi tanırım. Zamanında bizi Türkiye'ye karşı kullanmak için ellerinden
geleni yaptılar. Biz Avrupa'nın niyetlerini bildiğimiz için kendimizi kullandırtmadık. Zaten
bu nedenle gözden çıkarıldık. Terör listesine de bu nedenle alındık."
BĐZDEN UMDUKLARINI BULAMADILAR
"Hatta tarzımızı Lenin ve arkadaşlarının tarzına benzetiyorlardı. Onlar gibi davamızdan ve
ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi anlamışlardı. Bizden umduklarını
bulamayınca diğer Melik Fırat, Şerafettin Elçi gibilerle Avrupa'da toplantılar yapıldı.
Bunlardan haberdardık. Bu toplantılarda PKK'yi devreden çıkarmanın planları yapıldı.
PKK'yi terörist ilan edip onları öne çıkarmanın kararlarını aldılar. Özellikle Almanya onlara
her türlü imkanı tanıdı, onları kolladı. Yine bizden kaçanlara her türlü imkanı sağlıyorlar.
Komployla Türkiye'ye verilişim de bu gelişmelerle bağlantılıdır. O süreçte başta Đngiltere
olmak üzere bütün Avrupa'da persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edildim.
Almanya'dan Fransa'dan peş peşe mahkeme kararları önüme getiriliyordu. Siyasi
nedenlerle gelen herkesi kabul ettikleri halde beni istemiyorlardı. Neticede Türkiye'ye
teslim edilmemi sağladılar ama ben duruşumla onların oyunlarını bozdum. Soruşturma
aşamasında yetkililer de bu oyunun farkında olduklarını söylüyorlardı ama gereğini
yapmadılar. Hala ABD ve Avrupa ülkelerinden medet umuyorlar. Türkiye'nin ağzına bir
parmak bal çalıp oyalıyorlar. Karşılığında da işte ihale alıyorlar, Kıbrıs, Ege ve limanlar
konusunda tavizler alıyorlar. Ama rezervler tükendi, yakında verecek şeyleri de
kalmayacak."
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, uluslararası komplonun 8. yıldönümü
dolayısıyla bir açıklama yaptı.
Öcalan, "Beni teslim eden güçler, imhamla birlikte büyük bir Türk-Kürt savaşını
başlatmayı hesaplıyorlardı. Aslında bugünkü Iraklaşma önce Türkiye'de planlanmıştı.
Türkiye eğer bu sorunu çözemezse Iraklaşma ile karşı karşıya kalacaktır" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, uluslararası komplonun 8. yıldönümü dolayısıyla
avukatları aracılığıyla "Öcalan açıklıyor" başlığı altında açıklama yaptı. Öcalan'ın
açıklaması şöyle: "Komplonun sekizinci yılına girdik. 9 Ekim 1998 ve 15 Şubat 1999
tarihleri arasında ulusal ve uluslararası tüm hukuk kuralları çiğnenerek Türkiye'ye teslim
edildim. Benim komployla buraya getirilmem ABD ve AB'nin oyunuydu
Kenya'da Yunan Büyükelçiliğindeyken yoğun bir diplomasi trafiğiyle beni dışarıya
çıkarmaya çalıştılar. Ben, oyunu fark ettim ve kabul etmedim, dışarı çıkmadım. Polis
gücüyle beni dışarı çıkarmak istediler. Bana, dışarı çıkarsan kendini koruma amaçlı
yanına tabanca al demişlerdi. Eğer silahla çıksaydım çatışmada vuruldu diyeceklerdi. Ben
bu oyunu da fark ettim. Silahı kabul etmedim ve ısrarla, inatla dışarı çıkmayı reddettim.
Daha sonra soruşturmada bu konuda bana "Çok akıllıca davrandınız, eğer elçilikten
çıksaydınız anında vurulacaktınız" demişlerdi. Đmham amaçlanmıştı, imhamla birlikte
şahsımda Kürt Özgürlük Hareketi'nin bitirilmesi amaçlanıyordu. Bu gerçekleşmeyince
Türkiye'ye teslim edildim."
TÜRKĐYE'NĐN IRAKLAŞMASI AMAÇLANDI
"Beni teslim eden güçler, imhamla birlikte büyük bir Türk-Kürt savaşını başlatmayı
hesaplıyorlardı. Aslında bugünkü Iraklaşma önce Türkiye'de planlanmıştı. Böylece
Türkiye'yi ekonomik, siyasi, her açıdan zayıf düşürerek tamamen kendilerine bağlamayı
hedeflemişlerdi. Benim buradaki sorumlu tutumum ve beklemedikleri bir tezle ortaya
çıkmam nedeniyle bu amaçları boşa çıkmış, Türkiye'nin Iraklaşması önlenmiştir. Ancak
komplocu güçler, yani ABD, AB ülkeleri ve destekçileri bunun üzerine yeni yöntemler
devreye koydular. Avrupa'daki son tutuklama ve yönelimler komplonun yeni bir düzeyde
devamıdır. Yine AB'nin beni yeniden yargılamama yönündeki yaklaşımı, bana savunma
hakkı tanımamaları, onların komplodaki gerçek yüzlerinin ve niyetlerinin açığa çıkmasını
önlemeye yöneliktir."
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TÜRKĐYE'NĐN IRAKLAŞMASINI ĐSTEMĐYORUM
"Irak’ta ve Ortadoğu'da ABD ve AB politikalarının sonuçları görülüyor. Öyle üç beş
PKK'linin üzerine gitmekle bu sorunu çözemezler. Türkiye'de son yaşananlarla birlikte,
Türkiye eğer bu sorunu çözemezse Iraklaşma ile karşı karşıya kalacaktır. Kürtler üzerine
katliama yönelik planlar yapılmaktadır. 14 yıldır, duruşumla bunu önlemeye Türkiye'nin
barışı ve sorunun demokratik çözümü için çalışıyorum. Tarihi ve vicdani sorumluluğum
gereği olarak, Türkiye'nin Iraklaşmasını istemiyorum. Türkiye Iraklaşmaya doğru giderse
bunun tek sorumlusu, iktidar hırsı için bu ülkenin demokrasisini ve bütün menfaatlerini
ayaklar altına alan iktidar partisi ve muhalefeti olacaktır."
SORUNU KENDĐ ĐÇĐMĐZDE ÇÖZEBĐLMELĐYĐZ
"Benim ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin yirmi yıllık savunma anlayışımız, Kürt ve Türk halkı
ve bütün Ortadoğu halklarının kardeşliği ve demokratik birliğini sağlamaktır. Bizim
duruşumuz bağımsız ve özgürlükçüdür. Kendi özgücümüze, öz irademize dayanıyoruz.
Kürt halkı özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkacaktır. Bu sorunu dış güçlere ABD'ye, AB'ye
havale edeceğimize kendi içimizde çözebilmeliyiz. Bütün Kürt halkı, halklar ve herkes
komploya ve devam eden oyunlara karşı uyanık olmalı, büyük bir aşkla, büyük bir
sevgiyle çalışmalıdır."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, ateşkesten sonra meydana gelen
gelişmelere dikkat çekerek, "Biz barış için ateşkes ilan ederken AKP seçim hesapları
yaparak Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor, operasyonlar devam ediyor. Bu benim son
uyarımdır. Ben bir daha asla PKK'ye ateşkes çağrısı yapmam’’ dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararına
değinen Öcalan, "Bakanlar Komitesi Sekretaryası kararını kimlerin hazırlamış
olabileceğini daha önce de söylemiştim. Bunlar Đngiltere, Almanya, Fransa devletleridir.
Arka planında ise ABD var. Bunlar hep birlikte çirkin bir oyun içerisindedirler.
Benim komployla Türkiye'ye teslim edilmemde de bu devletler aktif yer almışlardır.
Benim Atina'ya girişim tamamen yasaldır ama oradan zorla çıkarılmam hem onların
ulusal hukukuna hem de Avrupa hukukuna aykırıdır. Sonradan da olayın
hukuksuzluğuna ilişkin birçok belge ortaya çıktı" dedi. "Avrupa'nın niye böyle yaptığını
biliyorum" Öcalan, şöyle devam etti: "Daha önce de söylemiştim. Samimi değiller. Büyük
ve çok çirkin oyunlar tezgâhlanmaktadır. Bu büyük oyunun parçası olmayacağız. Herkesi
uyarıyorum. AĐHM kararı da yerine getirilmedi. Çünkü bazı şeyler daha da açığa
çıkacaktı, bunu istemediler. Bizim duruşumuz bağımsızdır, kimseye dayanmıyor. AB ve
ABD Saddam'ı son ana kadar destekleyerek Irak'ın bu hale gelmesini sağladılar. Sonra
da konuşmasına izin vermemek için astılar. Saddam'ın bazı şeyleri, Kürt katliamı ve
Halepçe'nin arkasındaki güçleri ve daha birçok gerçeği açıklamasına fırsat vermemek için
idam ettiler. Büyük devletler Saddam'ı alelacele asarak onun işlediği suçlardaki ve
katliamlardaki kendi rollerinin ortaya çıkmasını önlemeyi amaçladılar. Böylece
maskelerinin düşmesini ve ikiyüzlülüklerinin görülmesini engellediler. Bu devletler benim
de yeniden yargılanmamı, savunma yapmamı engelleyerek, haksız ve hukuk dışı
yakalanmamdaki suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Benim de aslında ilk olarak imham
planlanmıştı."
KOMPLO ABD VE AB OYUNUYDU
Komployla Türkiye'ye getirilmesinin ABD ve AB'nin oyunu olduğunu bir kez daha
vurgulayan Öcalan, komplo sürecine dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Kenya'da Yunan
Elçiliğindeyken önce yoğun bir diplomasi trafiğiyle yaklaşık oniki saat boyunca beni
dışarıya çıkarmaya çalıştılar. Ben oyunu fark edince bunu kabul etmedim, çıkmadım.
Đzbandut gibi dört polis zoruyla beni dışarı çıkarmak istediler. Ben de ısrarla çıkmadım.
Hatta benim yanımdaki elçilik görevlileri arkadaşlarımıza 'eğer dışarı çıkarsa yanına silah
alsın' diyorlardı. Eğer tabancayla dışarı çıksaydım dahi beni vuracaklardı ve daha sonra
da 'çatışmada vuruldu' diye yansıtacaklardı.
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Ben bu oyunu da fark ettim. Silahı kabul etmedim ve ısrarla, inatla dışarı çıkmayı
reddettim. Daha sonra soruşturmada bu konuda bir görevli bana; 'çok akıllıca
davrandınız, eğer elçilikten çıksaydınız anında vurulacaktınız' demişlerdi. Benim imham
amaçlanmıştı ve imhamla birlikte şahsımda Kürt Özgürlük Hareketi'nin bitirilmesi
amaçlanıyordu. Bu gerçekleşmeyince Türkiye'ye teslim edildim. Đmralı sürecinde benden
de Saddam gibi kaba bir direniş gösterip sonsuz ve kanlı bir Kürt Türk savaşını
başlatacağımı ve ardından idam edileceğimi ummuyorlardı. Öyle söylendiği gibi benim
idam edilmemem yönünde bir telkin söz konusu değildir. Sekiz yıldır geliştirdiğim tez ve
projelerle Saddam gibi oyuna gelmedim. Benim buradaki sorumlu tutumum ve
beklemedikleri bir tezle ortaya çıkmam nedeniyle bu amaçları boşa çıkmıştır. Bizim
duruşumuz bağımsız ve özgürlükçüdür. Bu nedenle gözden çıkarıldık. Ortada yine çirkin
hesaplar var."
ABD TÜRKĐYE’YĐ TESLĐM ALMAK ĐSTĐYOR
Öcalan, ABD, AB ve küresel sermayenin Türkiye'ye yönelik amaçları konusunda şu
değerlendirmede bulundu: "ABD, Đran'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. ABD, bölgedeki
bütün ulus devletleri parçalayıp Yugoslavya örneğindeki gibi dağıtmak ve küçük
devletçikler kurdurmak amacındadır. Buna Rusya da dahildir. Kimse dile getirmiyor
ancak ben biliyorum ki Rusya da bu konuda Amerika'nın hedefindedir. ABD, Küresel
sermaye Türkiye'nin teslim olmasını istiyor. Bunlar Türkiye'yi küresel sermayeye
tamamen teslim edecekler. Zaten Türkiye'nin dörtyüz milyar dolar borcu var. Avrupa
Birliği de bu konuda Türkiye'yi sağlam kazıklara bağlamak istediklerini söylemişlerdi.
Yani 'sağlam kazıklar' deniliyor. Bununla Türkiye'yi tamamen kendilerine bağlamayı ve
kontrol edebilmeyi amaçlıyorlar. Bunlar Türkiye'nin kıyılarına egemen olmak istiyor.
Zaten Kıbrıs elden gidecek, Ege'den tavizler verilecek. Ermeni yasa tasarıları çıkacak ve
bir iki yılda Türkiye, bunu kabul edecek duruma getirilecek. Dediğim gibi ABD ve AB
Türkiye'yi bağımlı hale getirmek istiyor. Fransa'daki tutuklamaların arkasında da zaten
ABD var. Fransa bu baskın ve tutuklamalarla PKK'ye karşı mücadele ettiğini gösterip
daha önce kabul ettiği Ermeni soykırımı yasasını meşrulaştırmış oldu. ABD de
Fransa'daki bu tutuklamaları kendisinin yaptırdığını söyleyerek bunun karşılığında kendi
meclisinde Ermeni soykırımı yasasını kabul edecektir."
BENĐM SAVAŞIM ÖZGÜRLÜK ĐÇĐNDĐR
"Ortada çok büyük ve kanlı bir oyun var" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Biz bu oyuna
gelmeyiz ve kendimizi kullandırtmayız. Güya Deveciyan ile görüşmeler varmış. Yani
başka şeyler devrede. Türkiye ile 900 milyon Euroluk ihale gündemde. Bunların hiç birisi
sonuç vermez. Türkiye PKK ile sorunlarını dış devletlere havale ederek sürekli tavizler
vermektedir. Ama artık Türkiye'nin verebileceği bir şey de kalmamıştır. Savaşa dörtyüz
milyar dolar harcanmış, katrilyonlarca iç ve dış borcuyla küresel sermayenin tutsağı
olmuştur. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki dağlık Karabağ sorununda da Türkiye
yine böyle bir yol izlemiştir.
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Ermenistan'dan bazı kişiler bize bir haritayla geldiler, birtakım talepler karşılığında bize
destek olacaklarını söylediler. Ama ben bunu kabul etmedim. Bu nedenle bize destek
vermediler tavır aldılar. Ben başkasının savaşımını yapmam, oyunlara gelmem. Benim
savaşımım özgürlük ve demokrasi içindir. Bize tavır almaları karşılığında Ermenistan'la
görüşmeler yapılarak Karabağ gözden çıkarıldı."
SORUN ABD VE AB’YE HAVALE EDĐLĐYOR
Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin tavsiyesiyle Çiller, bunu Türkeş'in vasıtasıyla
yaptırdı. Hem de Paris'te. Türkeş'in bizzat kendisi partisinin dahi bilgisi olmaksızın
Paris'te Ermenilerle görüştü. Tam beş yıl boyunca bu görüşmeler sürdü. Ve PKK'ye tavır
alma karşılığında Türkiye dağlık Karabağ ile ilgili taleplerinden vazgeçti. Şimdi de Baykal
ve çevresiyle görüşüyor olabilirler. Türkiye bu haliyle ve kendisinden talep edilenlerle
birlikte Duyun-i Umumiye'den daha kötü hale gelmiştir. Bu durumda Türkiye halen
Avrupa'nın üç beş PKK'liyi yakalamakla, on onbeş kadrosunu tutuklamak ya da yok
etmekle bu sorunun üstesinden gelebileceğini sanıyor. Avrupa'da yakalananlar yerine
daha dinamik kadrolar gelir. Bu çözüm değildir. Mahmur'dan da birkaç kişi yakalayıp
Türkiye'ye teslim edebilirler. Hatta pili bitmiş üç beş ayrılanı da Türkiye'ye teslim
edebilirler. Yani bu şekilde Türkiye, sorunu AB ve ABD'ye havale ediyor.
PKK MĐLYONLARDIR
Türkiye'nin PKK olgusunu yanlış değerlendirdiği vurgusunu yapan Öcalan, şu hususlara
dikkat çekti: "Oysa PKK'yi tanımıyorlar. PKK onbeş yirmi kişi değil, PKK milyonlarca
kişidir. Binlerce kadrosu vardır. Sürekli yeni katılanlar olmaktadır. Bunlar soruna hiç ciddi
yaklaşmıyor, çözüm için son 3 ay önümüzdedir bir adım atılmadığı takdirde, kimse
olacaklardan beni sorumlu tutamaz. Bundan ne ben ne de PKK sorumludur. Bundan da
Türkiye kaybeder. Benim eskiden de halen de PKK içinde bir çizgim var. Halk arasında
ve Avrupa'da beni sevenler ve taraftarlarım var. Ben temiz siyaset yapıyorum ve
yaptığım siyaset çok açıktır. Gerçekler ortadadır. ABD'nin PKK'nin üstüne gidip
bitirebileceğini mi düşünüyorlar? Öyle PKK'yi bitiremezler, bitirme gibi amaçları da
yoktur. Bu sorunun en makul çözümü Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde özgür birliktelik
temelindedir."
ASLA PKK’YE ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMAM
Öcalan, ateşkesten sonra meydana gelen gelişmelere dikkat çekerek, şu tespitlerde
bulundu: "Biz barış için ateşkes ilan ederken AKP seçim hesapları yaparak Türkiye'yi
uçuruma sürüklüyor, operasyonlar devam ediyor. Bu benim son uyarımdır. Ben bir daha
asla PKK'ye ateşkes çağrısı yapmam. Zaten beni burada etkisizleştirmeye çalışıyorlar.
Koşullarımı daralttılar, daraltıyorlar. Mahkememi bile yapmıyorlar. Dediğim gibi ben bu
şartlar altında bir daha ateşkes çağrısı yapmam. Yine de üç ay zaman var, bu
değerlendirilebilir.
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Türkiye Barışını Arıyor Konferansı'nın sonuçlarını okudum. Konferansa katılan aydınların
yapmış olduğu çalışma gibi aktiviteler yoğun bir şekilde yapılabilir. Tarihi sorumluluklarını
yerine getirmelerini istiyorum. Üç ayda çok güzel şeyler yapılabilir. Bu Hükümet'in siyasi
iradesi yoktur. Hükümet'e sesleniyorum; duruma hemen el koysunlar. Maksadım darbe
yapsınlar demiyorum. Meşru yönetim haklarını ve yetkilerini kullansınlar."
TÜRKĐYE BAĞIMSIZ DEĞĐL
Öcalan, Türkiye'nin küresel sistem içindeki rolü konusunda ise şu çarpıcı tespitlere yer
verdi: "Türkiyenin bağımsız olduğunu söyleniyor. Bu tamamen yalandır. Türkiye
Cumhuriyeti Mustafa Kemal döneminde bile sadece 6 ay bağımsız kalabilmiştir. Türkiye
1923 Đzmir iktisat kongresi ile uluslararası sermayeye bağlılığını ilan etmiştir. Đşte bu
tarihten sonra Türkiyenin ulus devlet olarak devamına karar ve destek verdiler ve bu
tarihten sonra Kürtlerin katledilmesine onay verdiler. Oysa Koçgiri isyanı Kürtlerle
Türklerin işbirliği sonucu aşılmış ve Kürt-Türk birlikteliği burada gerçekleşmiştir. Bu
dönemde Mustafa Kemal, Kürt ileri gelenlerinden Hacı Musa'nın elini öpmüştür. Bitlisli
Yusuf Ziya, Dersimli Hasan Hayri bu dönemde mecliste milletvekilidir. Mustafa Kemal
Koçgiri ayaklanmasında bu Kürtlerle anlaşma yapmış ve ayaklanma bu şekilde
sonlandırılmıştır. Ama 1923'ten sonra durum daha farklı hale geliyor. Kürtlere bu
tarihten sonra yönelme oluyor. Bu tarihten itibaren Türkiye ulus-devlet olarak kabul
edildikten sonra Kürtlerin katliamı başlamıştır. Ben bütün Kürtleri uyarıyorum, bugün de
imha ve komplo dayatılıyor. Buna karşı Kürtler kendilerini elbette savunacaklardır. Benim
savunma anlayışım bütün halkların, Kürt Türk halklarının kardeşliği ve demokratik
birlikteliği içindir. Yirmi yıldır bu temelde mücadele ediyoruz. Biz ne ABD ne ulus-devlet
için mücadele etmiyoruz. Biz haklarımızı savunurken bunun demokratik bir bütünlük
içinde olmasını talep ediyoruz. Ama bu mümkün olmazsa uyarıyorum benim de
istemediğim başka alternatifler devreye girecektir."
KÜRTLERĐ KĐRLETMEYĐ PLANLIYORLAR
Kendi koşullarına dikkat çeken Öcalan, gelecekte Kürtleri bekleyen olası gelişmelere
değinerek şunları söyledi: "Mahkum olan bir insanın yönetme hakkı yoktur. Kürt halkı
bilsin ki, benim burada onları yönetme koşullarım yoktur. Ben Đmralı'dayım. Đmralı'da
yönetme, talimat verme gibi durumlarım ya da koşullarım söz konusu değildir. Onlara bir
katliam ya da saldırı olması durumunda en ufak bir onurları varsa kendilerini her türlü
savunurlar. Zaten onurlu ve şerefli insanlar da bunu yapar. Bütün Kürt halkı ve herkes
şunu iyi bilmelidir ki ben, tarihi ve vicdani sorumluluk gereği Kürtlere yönelik planlanan
katliamın önüne geçmek için konuşuyorum ve çaba sarf ediyorum. Bunlar Kürtlere
katliam yapmak istiyorlar. Çok çirkin planlar devrede. On binlerce Kürdü katletmeyi
planlamışlar. Böyle bir imha ve saldırı gelişirse PKK ve halkın kendilerini savunma hakkı
vardır."
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DĐNK TÜRK YURTSEVERĐYDĐ
Hrant Dink cinayetini değerlendiren Öcalan, şu tespitlerde bulundu: "Hrant Dink olayı
mit müsteşarının açıklamasından bir gün sonra oldu. Bu dikkat çekicidir. Bu olayın amacı
halklar arasındaki ayrılıkları derinleştirmek ve gündemi saptırmaktır. Oysa Hrant Dink
aslında bir Türk yurtseveridir. Olayın boyutu başkadır. Başka kişilere, kesimlere de ciddi
yönelimler olabilir. Türkiye'de bu atabeyler operasyonunda ortaya çıktı -ki zaten bu
dosyada gizlilik kararı alınmıştı- kırk iki adet bu tarz oluşum varmış. Bu sayı çok daha
fazla olabilir. Bu çeteler çok yoğundur. Atabey çetesi kendileri de PKK gibi iş yaptığını tabii bu onların deyimi- belirtiyorlar. Şemdinli'deki olayı yapan itirafçı, bu çetelerin
uyuşturucu işini de yaptığını söylüyordu. Trabzon'da Yasin Hayal'in olduğu yerde
Trabzonsporlu futbolcu çocuklardan bile para istediler. Siz çok kazanıyorsunuz ama yüz
bin veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz diye bunlara kurşun bile yağdırdılar. Fatih Tekke
Rusya'ya kaçtı."
BAŞER’DEN ĐSTEDĐĞĐM DĐYALOGDUR
Abdullah Öcalan, Türkiye'nin PKK Koordinatörü Edip Başer'e hitaben şu çağrıyı yaptı:
"Edip Başer'den bilhasa şunu talep ediyorum. Bir an önce, derhal benimle diyaloga
geçsin. Bu sorunu ABD, Avrupa'ya, şuraya buraya havale edeceklerine gelsin benimle
diyaloga girsin. Bu sorunu kendimiz çözelim. Benim istediğim sadece diyalogtur.
Taleplerimiz MĐT müsteşar yardımcısının 18 ve 19 Ocak 2007 tarihli Milliyet Gazetesi'nde
Belma Akçura ile yaptığı röpörtajında söylediklerinden daha fazlası değildir. Müsteşar
yardımcısı, yurtsever vatandaşlık kavramını kullanıyor ve şöyle diyor; 'Anayasal
vatandaşlık ve yurtseverlik kavramını şekillendiren bir anlayış, Türkiye'yi bütünleştirecek,
demokratik hayatımızı zenginleştirecektir.' Biz de yıllardır bunu savunuyoruz. Bu noktada
PKK, 'ben milliyetçiyim' diyenlerden çok daha yurtseverdir. Eğer diyalog ve çözüm
gelişirse biz PKK'yi Türkiye'nin yurtsever güçleri haline getireceğiz. Bu konuda MĐT beni
iyi anladı. Daha öncesinde de 1998'de Kıvrıkoğlu'nun temsilcisi de bana gönderdiği
mesajda, 'Cumhuriyetin çatısı çökerse hepimizin altında kalacağını' söylüyordu.
Kıvrıkoğlu Edip Başer'in de komutanıydı. Bu doğru bir söylemdi. Biz de bunu doğru
gördük. Sorunun Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözülmesi için çabalarımız biliniyor. Ben
yıllardır çözüm olması halinde bunu yapmaya çalışıyorum. Bu sorunu diyalogla üç ayda
çözebiliriz. Taleplerimizi kabul etmezse yine etmezsin, eğer bu sorunu üç ay içinde
diyalogla çözemezsek en ağır cezaya razıyım. Çünkü ben tarihi bir sorumluluk gereği
olarak Türkiye'nin Iraklaşmasını istemiyorum. Türkiye'nin Irak'ın kaderini paylaşmasının
önüne geçmeye çalışıyorum. Türkiye'nin durumu Irak haline gelirse soruyorum bu kimin
suçudur? Bu oy için, küçük iktidarlar için, iktidar peşinde koşan muhalefetin ve AKP'nin
suçudur. Ne benim ne de PKK'nin suçudur. Türkiye'deki siyasetçiler siyasetten
anlamıyorlar. Bir tek Mehmet Ağar biraz samimi görünüyor fakat emin değilim, onun
tavrını da tam anlamış değilim. AKP, sorunu çözmeyerek ve orduyu PKK'ye saldırtarak
aradan kendisine çıkar sağlamayı mı düşünüyor? Bunun sonucunda Đslami iktidar mı
gelecek? Hayır. Ilımlı Đslam iktidarı mı gelir? Hayır. Bu iktidarı ve konumu onlara da
bırakmazlar. Kendileri de bu durumda çok zarar görürler. Bunu iyi bilsinler. Aynen MĐT
müsteşarının söylediği gibi olacak.
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Bakın ne diyor: 'Her kurumsal yapının kendisine göre bir payı, sorumluluğu vardır, ama
siyaseti oluşturan sivil iradedir, iktidardır, hükümetlerdir. Bu irade oluşmamışsa boşluklar
doldurulur." Evet yazısında 'boşluklar doldurulur' diyor. Aynen öyle olacak. Hükümet
pasiftir. Bu sorunu iktidar çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Bunun neticesinde
hükümetin kendisi de zarar görür."
TÜRKĐYE’YĐ IRAKLAŞTIRMAK ĐSTEDĐLER
"Tekrar ediyorum; Beni teslim eden güçler, imhamla birlikte büyük bir Türk-Kürt savaşını
başlatmayı hesaplıyorlardı. Aslında bugünkü Iraklaşma önce Türkiye'de planlanmıştı.
Böylece Türkiye'yi ekonomik, siyasi, her açıdan zayıf düşürerek tamamen kendilerine
bağlamayı hedeflemişlerdi. Benim buradaki sorumlu tutumum ve beklemedikleri bir tezle
ortaya çıkmam nedeniyle bu amaçları boşa çıkmış, Türkiye'nin Iraklaşması önlenmiştir.
Ancak komplocu güçler, yani ABD, AB ülkeleri ve destekçileri bunun üzerine yeni
yöntemler devreye koydular. Avrupa'daki bu son tutuklama ve yönelimler komplonun
yeni bir düzeyde devamıdır. Yine AB'nin beni yeniden yargılamama yönündeki yaklaşımı,
bana savunma hakkı tanımamaları, onların komplodaki gerçek yüzlerinin ve niyetlerinin
açığa çıkmasını önlemeye yöneliktir. Irak'ta ve Ortadoğu'da ABD ve AB politikalarının
sonuçları görülüyor. Öyle üç beş PKK'linin üzerine gitmekle bu sorunu çözemezler.
Türkiye'de bu son yaşananlarla birlikte Türkiye eğer bu sorunu çözemezse Iraklılaşma ile
karşı karşıya kalacaktır. Kürtler üzerine katliama yönelik planlar yapılmaktadır. 14 yıldır
buradaki duruşumla bunu önlemeye Türkiye'nin barışı ve sorunun demokratik çözümü
için çalışıyorum. Ben tarihi ve vicdani sorumluluğum gereği olarak Türkiye'nin
Iraklaşmasını istemiyorum. Türkiye Iraklaşmaya doğru giderse bunun tek sorumlusu,
iktidar hırsı için bu ülkenin demokrasisini ve bütün menfaatlerini ayaklar altına alan
iktidar partisi ve muhalefeti olacaktır."
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Benim ve Kürt Özgürlük Hareketi'nin yirmi yıllık
savunma anlayışımız, Kürt ve Türk halkı ve bütün Ortadoğu halklarının kardeşliği ve
demokratik birliğini sağlamaktır. Kendi özgücümüze, öz irademize dayanıyoruz. Kürt
halkı özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkacaktır. Bu sorunu dış güçlere ABD'ye AB'ye
havale edeceğimize kendi içimizde çözebilmeliyiz. Benim Demokratik Konfederalizm
projem de Ortadoğu halklarına yöneliktir. Sadece Kürtleri ve Türkleri değil tüm Ortadoğu
sorunlarına çözüm getiriyor. Örneğin Arapların durumu ortada. Bu kadar bölünmüşlük
var. Benim tezlerim Araplara ilaç gibi gelir. Görüşlerimizi doğru değerlendiren Arap
aydınları ve yazarlarını selamlıyorum. Gençlere çok selam söylüyorum. Bütün halkıma,
herkese selamlar."
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ĐSTANBUL -Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın
çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, geçen hafta
Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ın Amerika'da bazı
açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Öcalan, "Kısmen
haberim oldu. ABD, PKK ve Kerkük bağlamında
Türkiye'nin Güney Kürdistan'la ilişkiye geçmesini istiyor.
Bu konuda Yaşar Büyükanıt, onlarla görüşemeyeceklerini,
Hükümet ise görüşmenin olabileceğin belirtti. Bu hafta
MGK toplantısı var. Irak, Kerkük ve Güneyli liderlerle
görüşüp görüşmeme noktasında sadece politika
oluşturulmayacak aynı zamanda karar da verilecektir.
MGK, PKK ve Türkiye'ye yönelik oyunu bozmaya ilişkin de
karar vermelidir. Oyunları bozacak en iyi politika benim
bahsettiğim çerçevede oluşur" dedi.
TÜRKĐYE TAZI, PKK TAVŞAN OLMASIN
"Türkiye, ABD ve Güney'li güçlerle de işbirliği yaparak PKK'yi bitirmek istiyor" diyen
Öcalan, şu hususların altını çizdi: "Bu, sorunu ABD'ye havale etmektir. Oysa Kürt sorunu
nedeniyle Ege'deki kıta sahanlığı, Kıbrıs ve Ermeni soykırımı konusunda birçok taviz
kopardılar. Bu devletler, kendi politikalarını Türkiye'ye kabul ettirmek için Türkiye'ye tazı,
PKK'ye tavşan muamelesi yapmak istiyorlar. Ben PKK'nin tavşan, Türkiye'nin de tazı
olmasını istemiyorum. Yıllar önce söyledim. Türkeş'in Petrosyan'la görüşmesi beş yıl
sonra ortaya çıktı. Fransa, Ermeni Soykırım Yasası nedeniyle bozulan Türkiye ilişkilerini
düzeltmek için üç beş PKK'liye operasyon yapıyor. Şimdi de Türkiye ile anlaşmalar var.
R.Holbrooke, Onur Öymen'e de söylemiş. R. Holbrooke biliyorum, daha önce
Yugoslavya'nın parçalanmasında rol oynamış birisidir. Bazı politikaları bu kişi belirliyor.
Türkiye ile gizli anlaşmalar yapılmış. Bunlar iki yıl sonra ortaya çıkar. Bu anlaşmalar
karşılığında Ermeni Soykırım Yasası çıkarılacak. Aslında karar verilmiş ve Ermeni Soykırım
Yasası çıkarılmıştır, Nisan'da sadece beyan edilecektir."
FEDERASYONLA KARŞISINA ÇIKARLAR
PKK'yi bitirmeye yönelik oyunlar oynandığını vurgulayan Öcalan, böyle bir girişim sonrası
meydana gelecek olası gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "PKK, direnecektir. Diyelim ki
PKK'yi bitirdiler, beni de burada imha ettiler. Peki ondan sonrası ne olacak? Sonra çok
daha fazla taleplerle, federasyonla Türkiye'nin karşısına çıkacaklar.
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HAK-PAR var. KADEP yeni kuruldu. PKK bitirilirse federasyon bağlamında bunlar öne
çıkarılacak ve Türkiye'den federasyon talebinde bulunacaklardır. Osman ve Botan için
düşünülenler kısa bir süreliğine askıya alınmıştır, ertelenmiş bir projedir. Türkiye bunları
görmüyor. Bu federasyon talebiyle birlikte Kürt-Türk çatışması, Alevi-Suni çatışması, bir
de sınıf çatışması doğar. Türkiye'de sınıf çatışması çok derin olur. Sınıfsal çatışma
eklendiğinde ortaya nasıl bir tablonun çıkacağını tasavvur bile etmek istemiyorum.
Gerçekte Türkiye beni teslim almadı, komplocu güçler Türkiye'ye 'gel Apo'yu size teslim
edelim' dediler. Ecevit -ki basit bir adam değildir- dahi sonradan yaptığı açıklamada, beni
neden Türkiye'ye teslim ettiklerini anlamadığını söylemişti."
PKK BĐR GĐDER BĐN GELĐR
Abdullah Öcalan, Türkiye'nin içine çekildiği tuzağa dikkat çektikten sonra, şu tarihi
çağrıyı yaptı: "Ben sorumluluklarımı müdrik bir insanım. Tarihsel sorumlulukla
yaklaşıyorum. Đlgili herkese düşüncelerimi iletmek istiyorum. Đki aylık süre kaldı. Öyle iki
üç tane PKK'linin ortadan kaldırılması ile PKK hareketi ortadan kaldırılamaz. Bir gider bin
gelir. PKK'de kadrodan çok ne var? Ben tarihsel ve siyasal sorumluluğum gereği olarak
söylüyorum. PKK'nin tümden bitirilmesi Türkiye'nin lehine değildir. PKK bitirilmeye
çalışılırsa veya daraltılırsa, o zaman demokrasi projesi zarar görür ve bahsettiğim
federasyon eğilimini savunanlar güçlenirler. Uyarıyorum, o zaman PKK'nin de bu eğilime
kayma tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu aşamada dahi PKK üzerinde halen inisiyatifimin var
olduğunu düşünüyorum. Kızıl kıyamet kopmadan bu sorunu çözmemiz gerekir. Ben tarihi
sorumluluklarım gereği bu oyunu bozmak istiyorum. Çözüm isteyen çevreler var. Fakat
çözüme ilişkin yaptıkları kifayetsiz. Asker de ikiye ayrılıyor: Biri çözümü istemeyenler,
şiddet yanlısı olanlar. Đkincisi ise yurtsever olan subaylardır. Ben o yurtsever kesimin de
tavır alarak bu oyunu bozmalarını istiyorum. Hükümeti, Baykal'ı, ilgili kurumlara, herkesi
sorumlu davranmaya çağırıyorum. Ben değişik zamanlarda çeşitli kurum ve kişilere
mektuplar yazdım ama mektuplarıma cevap dahi vermediler."
KOMPLOYU BĐRLĐKTE BOŞA ÇIKARALIM
"Türkiye PKK'yi bitirmeye yönelik girişimlerde bulunabilir, bu Türkiye'nin bileceği iş"
diyen Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK de buna direnir. Türkiye sorunu ABD'ye
veya hiç kimseye havale etmemelidir. Türkiye'nin sorunun çözümünü dışarıda değil,
gelip bizzat benimle görüşmede aranmalıdır. Daha önce de bahsetmiştim, Cevat Öneş'in
gazetedeki açıklamalarını okudum. Bizim taleplerimiz MĐT Müsteşarının dile getirdiği
görüşlerinden daha fazlası değildir. Bu bir iç sorundur. Bu sorunu kendi aramızda
çözmeliyiz. Ben bu düşüncelerimi on dört yıldır dile getiriyorum. Özal zamanında da
Erbakan zamanında da hatta Kıvrıkoğlu komuta kademesindeyken bazı çevreler
üzerinden çağrılarının bana yansıması üzerine ben bu çağrıları ciddiye aldım.
Soruşturmada da bir yetkilinin 'komployu birlikte boşa çıkaralım' önerisini dikkate aldım
ama onlardan ses çıkmadı. Hatta Ecevit çıkarttığı o af yasasını aslında bir genel af
yapmak istiyordu. Yapacağı affın siyasi affı da içermesini istiyordu bir şeyler yapmak
istedi ama gücü yetmedi, MHP fırsat vermedi. MHP savaş istiyordu. MHP şimdi de
engeldir."
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YAŞAR KEMAL’ĐN SÖZÜ SÜRECĐN ŞĐARI OLABĐLĐR
Öcalan, PKK'nin silah bırakması taleplerine yönelik olarak da şu sözlerin altını çizdi:
"Silah bırakmamızı talep ediyorlar. Silah bırakmanın koşulları oluşmamıştır. Silah
bırakmanın koşulları oluşursa, Hakikatleri Araştırma ve Adalet Komisyonu gibi bir
komisyon kurulur ve bu komisyonun gözetiminde aşamalar ve garantiler mukabilinde
silahlarımızı böyle bir komisyona teslim ederiz. Bu komisyonun işlevini görmesi halinde
güçlerimizi demokratik devlete entegre ederiz. Türkiye Barışını Arıyor Konferansı'nda
Yaşar Kemal'in bir sözü vardı; "Ya gerçek demokrasi ya hiç" diyordu. Aynen katılıyorum
bu slogana. Biri Türkiye'nin en büyük yazarı diğeri de MĐT Müsteşarı. Bunlar söylüyorlar.
Yaşar Kemal'in bu sözü sürecin şiarı olabilir. Bu vesileyle Konferansa katılanların hepsine
sevgi ve selamlarımı sunuyorum."
4 SOMUT ÇÖZÜM ÖNERĐSĐ
Demokratik eylem stratejisini açıklayan Öcalan, şu tespit ve önerilerde bulundu: "Kendi
demokratik plan önerilerimize değinmek istiyorum. Kürdistan'da direniş anlamında iki
eğilim vardır. Birincisi Kürtlerin üst tabakasına dayanan ve daha çok federasyonu temel
alan anlayıştır. Bunların Güney'deki temsilcileri Barzani-Talabani'dir. Kuzey'de de KADEP,
HAK-PAR ayağı vardır. Sertaç otuz yıldır Alman istihbaratı ile işbirliği içindedir. Bu
federasyon isteminin sözcüleri Şerafettin Elçi ve Sertaçlardır. Bunlar Amerikancıdır,
kurtuluşu Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden beklerler. Bunlara dayanırlar. Bunların bir
de PKK içinde de Osman ve Botan gibi pili bitmiş olanlarla kendilerini örgütleme durumu
oldu. Osman ve Botan bin kişilik bir kadroyu götürdü. Onların da amaçları buydu. Bu
çizginin daha önce söylemiştim bir de Nakşi ayağı vardır. Đkinci eğilim ise daha çok
benim ve PKK'nin demokratik özerklik veya demokratik konfederalizm diye ifade
ettiğimiz demokratik anlayıştır. Onların ki tavandan devletin örgütlenmesidir. Bizimki ise
tabandan halkın örgütlenmesidir. Onlarınkinin sonucu Sırbistan, Filistin ve Irak'tır.
Halkların birbirini boğazlamasıdır. Bizim çizgimiz ise dış güçlere bağımlı olmaksızın ve
mevcut sınırlara dokunulmadan tüm halkların kendini özgürce ifade ettiği demokratik bir
projedir. Demokratik önerilerimizi sıralıyorum. 1) Devletin temel ilkelerine, üniter yapısı,
anayasal kurumlarına karşı değiliz. Bizim bu kurumlarla bir sorunumuz yoktur. Dikkat
edin demokrasi projemde sınır kavramı yoktur. Biz Türkiye'nin mevcut anayasal
kurumlarını ortadan kaldırmak amacında değiliz. 2) Devlet Kürtlerin demokratik
örgütlenmesine engel olmamalıdır. Kürtlerin temel hak ve özgürlükler bazında kendilerini
ifade edebileceği ve örgütlenebileceği bir ortamın oluşturulması ve buna devlet
tarafından engel olunmamasıdır. 3) Bireysel haklar ve kültürel haklar önemlidir. Bu
aşamada bireyin özgürleşmesi temelinde çalışmalar ve örgütlenmeler yapılabilir. 4)
Demokratik siyaset ve zihniyetin gelişmesi sağlanabilir. Siyaset kurumlarının rahat
hareket edebileceği bir projedir."
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AB’NĐN ÇĐRKĐNLĐKLERĐNĐ DEŞĐFRE ETTĐM
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin geçtiğimiz günlerde hakkında verdiği karara da
değinen Öcalan, şöyle devam etti: "Komite alelacele benim aleyhime hızla karar verdi.
Bunun nedeni komiteye üye bazı devletlerin çirkinliklerini, iğrençliklerini, komplolarını ve
ikiyüzlülüklerini deşifre ettiğimden dolayıdır. Bakanlar Komitesi bir de Mustafa Kemal'e
ilişkin analizlerim nedeniyle bu kararı almıştır. Ben Mustafa Kemal'i objektif
değerlendirdim. Onlar, aslında Mustafa Kemal'i de sevmiyorlar. Hulki Güneş'in dosyası da
benimki ile aynı konumdaydı. O'nun hakkında yeniden yargılansın dediler. Oysa benimki
bu kadar kısa sürede ret edildi. Açıkça söylüyorum Bakanlar Komitesinin bu kararı bir
infazdır, yargısız infazdır. Bunu anlamak lazım. Aslında bu tavır, benim komplo sürecimle
birlikte başlamıştır. Benim de komplo başlangıcında önce imham planlanmıştı. Ama bu
olmayınca Türkiye'ye teslim edildim. Türkiye'de kaba bir direniş göstereceğim ve
asılacağımı düşünüyorlardı. Fakat ben özgün duruşumla bunu boşa çıkarttım. Böylelikle
komplocuların maskelerini düşürdüm. Bu yüzden benim mahkemedeki savunmalarımı
itiraf olarak değerlendiriyor ve bana yeniden yargılanma ve savunma hakkı tanımıyorlar.
Daha önce de söylediğim gibi ben kimsenin savaşçısı olmadım, olmayacağım da. Benim
savaşımım, özgürlük ve demokrasi içindir. Bu yüzden beni gözden çıkarıyorlar."
YUNANĐSTAN’DAN KAÇIRILMDIM
Bakanlar Komitesi'nin kararına karşı itiraz mercii olmadığını bildiğini kaydeden Öcalan,
"Yunanistan'daki dava önemli. Muhakkak üzerinde önemle durulması lazım. Bizim
Yunanistan'a girişimiz yasaldı, Ama biz Yunanistan'dan yasa dışı bir şekilde çıkarıldık.
Avrupa Konseyi, CIA uçaklarının Avrupa'da hukuk dışı şekilde insan kaçırdığına ilişkin
karar aldı. Bizim bindirildiğimiz uçağın hangi ülkeye ait olduğu belli değil, üzerinde
bayrak yoktu, numarası nedir, belli değil. Hangi hava alanından bindiğimiz belli değildi.
Bunların tespit edilmesi lazım. Bu uçağın CIA uçağı olması kuvvetle muhtemeldir. Uçağa
bindirilmeden önce çok iyi hatırlıyorum arabayla uçağa bizi götüren şoför, uçağa
varmadan önce yedi ayrı yerde durdu. Dakikalarca bekledi. Tabii ben şimdi anlıyorum.
Daha doğrusu olaydan hemen sonra daha iyi anladım. Şoför, aslında kaçmamıza fırsat
veriyordu, belki de bu oyuna alet olmak istemiyordu. Adeta 'seni götürmek istemiyorum,
bir yolunu bul kaç' demek istiyordu. Tabii ben dağın başında tek başıma nereye
kaçacaktım! Tekrar söylüyorum; biz Yunanistan'dan çıkarılmadık, kaçırıldık. Bizim bu
kaçırılışımız hem Yunan yasalarına hem de Avrupa Birliği hukukuna aykırıdır. Bu dava
Türkiye ile alakalı değil. Yunan Devleti'ne karşıdır. Eğer ben sekiz yıldır burada
direniyorsam bunun bir nedeni de bütün bunların açığa çıkmasını sağlamaktır" şeklinde
konuştu.
GECELERĐ UYUYAMIYORUM
Cezaevindeki uygulamaları ve sağlık durumunu değerlendiren Öcalan, şunları söyledi:
Đçeride de bana özel uygulamalar yapılıyor. Bu F Tipi Cezaevleri yönetmeliğine dair
yapılan değişiklikler hakkımda uygulanmıyor. Bu durum Anayasanın 10. maddesine
aykırıdır.
Rojaciwan.com

®©50

Açıkça söylüyorum, Öcalan yasaları var, Öcalan yönergeleri var. Ayrıca ailem ve
avukatlarım dışında üç kişi ile görüşme hakkım da engelleniyor. Yani, bana özel
muamele yapılıyor. Bana özel Öcalan Yasaları veya Yönergeleri'nin uygulandığını herkes
bilmelidir. Sağlığıma ilişkin olarak da şunları belirtmek istiyorum; Aslında sağlığımın ne
olduğunu ben de bilmiyorum, farkında bile değilim. Sürekli vücudumda yanma, kaşınma,
boğazımda akıntı ve acı var. Son bir haftadır kulağım cızlıyor, çınlıyor, sürekli sesler
duyuyorum. Uyuyamıyorum. Beni zehirliyorlar demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın.
Fakat yapılan uygulamaların nasıl bir sonuç vereceğini de kestiremiyorum. Merak
etmeyin ben sonsuza kadar direneceğim. Bunda kimsenin şüphesi olmasın."
KADINLAR ÇOK ÇALIŞMALI ÖRGÜTLENMELĐ
"Önümüzdeki dönemlerde belki görüşmelerim engellenebilir. Bu nedenle 8 Mart'a ilişkin
şimdiden şunları söylemek istiyorum" diyen Öcalan, kadın sorununa yönelik yaşkalışımı
şöyle dile getirdi: "Benim kadın sorununa yaklaşımım bilinmektedir. Onların düşünsel,
siyasal ve felsefi anlamda özgürleşmesi için yoğun bir emek sarf ettim. Kadın kurtuluş
ideolojisini onların özgürleşmesi için geliştirdim. Kısaca şunu söylemek istiyorum; ben
kadın özgürleşmesi konusunda kendimi çok yetkin bir hale getirmişim. Kadın ve cinsiyet
özgürlüğü konusunda felsefi olarak çok önemli bir yerdeyim. Bütün kadınlara şunu
söylemek istiyorum. Kadının beş bin yıllık boyunduruk altından kurtuluşu yönünde çok
önemli çalışmalar yapmalı, kendilerini çok geliştirmeliler. Çok çalışmalı ve çok
örgütlenmeliler. Kadın özgürlüğü konusunda cinsiyetçilik yapılmamalı. Cinsiyetçilik en az
milliyetçilik ve diğer bazı fikirler kadar tehlikelidir. Bana bağlı olduğunu beyan eden
kadınlar, kızlar var. Eğer bana bağlı ya da bu özgürleşme yolunda ciddilerse, kadının
siyasi ve zihniyet devrimini gerçekleştirmelidirler. Yani tek başına cinsiyet özgürlüğü
yetmez diyorum. Onlara söylersiniz, bu bir inanç meselesidir, kadının özgürlüğü kolay bir
iş değildir. Benim imkanım olsa, daha önce olduğu gibi bu konudaki fikirlerimi
kitaplarıma da yansıtacağım. Onlara her zaman katkıda bulunacağım. Benim, bir
özgürlük mücadelecisi olarak aile konusunda, nesil olarak üremelerine ve diğer
konularda bu aşamada bir şey diyecek değilim. Ben daha çok işin fikri ve felsefi
boyutunu oluşturmaya çalışıyorum. Onların özgürleşmesi için mücadele verdim. Kadın
özgürleşmesi sorunu çok önemli bir sorundur. Ancak dediğim gibi kendi örgütlenmelerini
ve özgürlüklerini geliştirmeliler."
PROTESTOCULARA TEŞEKKÜR EDERĐM
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Alex Boraine de Türkiye'ye gelecek sanırım. Ben Alex
Boraine'yi çok önemsiyorum. O'nun Güney Afrika'daki Apertheid politikasının sona
erdirilmesinde çok önemli rolü vardır. Özellikle Alex Boraine'ye bizzat çok çok selamlarımı
iletiyorum. Bana gelen mektuplar var. Selahattin Demir, Mardin Cezaevi'nden Emine
Turan, Adıyaman Cezaevi'nden Serdar Aslan, Kandıra Cezaevi'nden Faik Taç ve
diğerlerinin mektuplarını aldım. Derinleştiklerini belirtiyorlar. Bu vesileyle cevap
veriyorum. Kendilerine ve tüm cezaevindeki arkadaşlara çok çok selamlarımı iletiyorum.
15 Şubat komplosu'nu protestolarına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Botan
halkına, duyarlılık gösteren tüm halkımıza, herkese selamlarımı iletiyorum."
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ĐSTANBUL - Avukatları ile yaptığı haftalık olağan görüşmede sağlık sorunlarına ilişkin
ayrıntılı açıklamalarda bulunan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, ‘’ Daha önceleri
yetkililerin 'yavaş yavaş öldüreceğiz' açıklamaları olmuştu. Burada böyle bir yönelim
yapmaya niyetleri varsa benim yapabileceğim bir şey yok. Buradaki yaşanacaklardan
hükümet ve devlet sorumludur" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatları ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinde
sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Sağlık sorunlarına ilişkin daha önceki
haftalarda çeşitli açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Öcalan, "Sağlığıma ilişkin geçen
hafta belirttiklerimi doğrular nitelikte, bana karşı kimyasal bir yönelim varmış.
Bu yönelim sürece yayılı bir şekilde yavaş yavaş yapılıyormuş. Daha önce de
bahsetmiştim, böyle şeyler olabilir. Devletin sorumluluğu var. Benim burada
yapabileceğim fazla bir şey yok. Her şeyim dışarıdan geliyor, yemekler dışarıdan geliyor"
dedi.
DERĐDE DÖKÜLMELER OLUYOR
Bulunduğu odanın mimarisinin çok kötü olduğunu aktaran Öcalan, sağlık durumuna
ilişkin şu bilgileri verdi: "Nefessiz kalıyorum. Camı açıp havalandırıyorum, o zaman da
içerisi soğuk oluyor. Boğazımda acı ve yakıcı bir sıvı geliyor. Ben bu sıvıyı anlayamadım.
Neden kaynaklanıyor, nedir bu, bilemiyorum. Karaciğerden ya da akciğerden
kaynaklanıyor olabilir, bilemiyorum, bunları genel sağlık bilgilerime göre söylüyorum.
Boğazımdaki akıntıyı sürekli temizleyip dışarı vermem gerekiyor. O sıvıyı önlemezsem
vücudumun içine akıyor ve vücuda zarar veriyor. Akut bir zehirlenme olsa midemde
yanma olur, ama midemde yanma yok. Odamda karbondioksit oranı yüksek, sanırım
yüzde 75 oranında olabilir. Boğaz akıntım nedeniyle hap vermişlerdi. Bu hapı kullandığım
zaman vücudum uyuşuyordu, kaskatı kesiliyordu. Bir süre kullandım, faydasını
göremedim, kullanmayı bıraktım. Şimdi kullanmıyorum. Diz ve diz altındaki kaşınma ve
dökülme, şimdi kollarımda da var. Hava ile temas ettiğinde kollarımda yanma ve
kaşınma başlıyor. Kaşıntı çıban şeklinde değil, deriden dökülme şeklindedir."
UYKUSUZLUK
Daha önce avukatların kaşıntının ve diğer belirtilerin tehlikeli olmadığını söylediğini ifade
eden Öcalan, "Fakat şimdi böyle kimyasal bir yönelim varsa, daha önceden belirttiğim bu
şikayetlerimle örtüştüğü görülüyor. Bahsettiğim şikayetlerden farklı olarak son
zamanlarda kulaklarımın birinde çınlama oluyor.
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Bu çınlama çok yoğun bir şekilde oluyor. Bir ara bir damla verdiler kullandım ama hiçbir
işe yaramadı. Diğerinde şu anda bir şey yok. Son zamanlarda uykusuz kalma sorunu çok
yoğunlaştı. Uykusuzluk sorunu had safhada" dedi.
‘DĐRENMEYE DEVAM EDECEĞĐM’
Yanına giden doktorların sağlığıyla ilgili bir şey demediğini belirten Öcalan, "Ben daha
önce istedim; bana bağımsız doktorlar gelsin dedim ama bugüne kadar bu talebime
olumlu bir yanıt verilmedi. Aslında buradaki koşullar ve son yaşadığım sağlık sorunları
adeta insanı çıldırtacak boyuttadır. Fakat gördüğünüz gibi şu anda dayanabilecek
durumdayım. Elimden geldikçe direnmeye devam edeceğim. Bütün halkımız böyle bilsin"
dedi.
Devletin bu sorumluluktan kurtulması için gerekli analizlerinin yapılabilmesi amacıyla
gerçekleştirilecek girişimlere olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Öcalan, şunları
söyledi: "Bilindiği gibi burası Başbakanlık Kriz Merkezi'ne bağlı. Bana böyle bir yönelim
varsa devletin bütün kesimlerinin haberdar olup olmadığını bilemiyorum. Bir kısmının
haberi olmayabilir. Ben Devletin, yetkililerin hepsini zan altında bırakmak istemem. Belki
bu cezaevi yönetiminin bile bu konuda bilgisi yoktur. Hatta belki devletin de bilgisi
yoktur. Bilemiyorum. Bu konuda Başbakanlığa, Tabipler Odasına, Đşkenceyi Önleme
Komitesi'ne, AĐHM'e gerekli başvurular yapılmalı. Bu kurumlar sorumlulukları gereği
üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. Söylediğim gibi kaldığım odanın oksijen oranı çok düşük.
Koşullar kötü. Bunların etkisi olabilir. Benim yediklerimi, içtiklerimi kontrol etme imkanım
yok. Örneğin içtiğim çayın dibinde tortu kalıyordu. Bunu onlara söyledim. Ben öyle ani
bir zehirlenme belirtisi hissetmedim."
ĐMHAM TÜRKĐYE’YĐ IRAKLAŞTIRIR
Yapılan yönelimin hava yoluyla veya solunum yoluyla veya yiyecek içecek yoluyla
olabileceğini kaydeden Öcalan, kendisine yönelik bir yönelimin Türkiye'yi Irak'laştıracağı
uyarısında bulunarak şunları dile getirdi: "Söylediğim gibi akut bir zehirlenme değil,
zamana yayarak yavaş yavaş, vücutta sürece yayılmış bir birikim yaratmak yoluyla
yapılan bir yönelim olabilir. Daha önceleri yetkililerin 'yavaş yavaş öldüreceğiz'
açıklamaları olmuştu. Burada böyle bir yönelim yapmaya niyetleri varsa benim
yapabileceğim bir şey yok. Buradaki yaşanacaklardan hükümet ve devlet sorumludur.
Benim burada bu hücrede bu koşullarda tek başına yaşamamın benim için bir önemi
yok. Fakat devletin burada bu şekilde bana yönelmesinin sonuçları önemlidir. Benim
burada imham Türkiye'yi Iraklaştırır. Ben 14 yıldır barış ve demokratik çözüm için
çalışıyorum. Fakat halkın benimle ilgili duyarlılığını biliyorum. Türkiye'nin içinden çıkılmaz
bir kaosa sürükleneceği açıktır. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var, çok kritik bir
süreçtir. Bu süreçte herkesin hesapları olabilir. Bu nedenle herkesin çok dikkatli olması
gerekiyor."
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatları ile yaptığı görüşmede
zehirlendiğine ilişkin laboratuar sonuçlarını değerlendirdi.
"Benim burada imham Türkiye'yi ıraklaştırır. Halkın benimle ilgili duyarlılığını biliyorum.
Topyekün bir savaş başlar’’ şeklinde uyaran Öcalan, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani
ve Federal Kürdistan Bölge Başkanı Barzani'ye de birlik çağrısı yaptı.

Kürt Halk Önderi Öcalan, saç örneklerinin incelenmesi sonucu stronsiyum ve kroma
rastlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu sonucun, sağlığı ile ilgili geçen hafta
belirttiklerini doğrular nitelikte olduğunu ifade eden Öcalan, yaşadığı koşullara ilişkin
şunları söyledi: "Bu yönelim sürece yayılı bir şekilde yavaş yavaş yapılıyormuş. Devletin
sorumluluğu var.Benim burada yapabileceğim fazla bir şey yok. Her şeyim dışarıdan
geliyor, yemekler dışarıdan geliyor. Bırakalım kaba davranışları ama odanın mimarisi çok
kötü. Nefessiz kalıyorum. Camı açıp havalandırıyorum o zaman da içerisi soğuk oluyor."
BAĞIMSIZ DOKTORLAR GELSĐN
Uzun süredir dile getirdiği sağlık sorunlarını yineleyen Öcalan, şu bilgileri verdi:
"Boğazımda acı ve yakıcı bir sıvı geliyor. Ben bu sıvıyı anlayamadım. Neden
kaynaklanıyor, nedir bu bilemiyorum. Karaciğerden ya da akciğerden kaynaklanıyor
olabilir, bilemiyorum, bunları genel sağlık bilgilerime göre söylüyorum. Boğazımdaki
akıntıyı sürekli temizleyip dışarı vermem gerekiyor. O sıvıyı önlemezsem vücudumun
içine akıyor ve vücuda zarar veriyor. Akut bir zehirlenme olsa midemde yanma olur ama
midemde yanma yok. Odamda karbondioksit oranı yüksek, sanırım yüzde 75 oranında
olabilir. Boğaz akıntım nedeniyle hap vermişlerdi. Bu hapı kullandığım zaman vücudum
uyuşuyordu, kaskatı kesiliyordu. Bir süre kullandım, faydasını göremedim, kullanmayı
bıraktım. Şimdi kullanmıyorum. Diz ve diz altındaki kaşınma ve dökülme, şimdi
kollarımda da var. Hava ile temas ettiğinde kollarımda yanma ve kaşınma başlıyor.
Kaşıntı çıban şeklinde değil, deriden dökülme şeklindedir. Daha önce avukatlarım bu
kaşıntının ve diğer belirtilerin tehlikeli olmadığını söylemişlerdi. Fakat şimdi böyle
kimyasal bir yönelim varsa daha önceden belirttiğim bu şikayetlerimle örtüştüğü
görülüyor."
Bu şikayetlerin dışında son dönemlerde kulaklarında yoğun bir çınlama olduğunu aktaran
Öcalan, "Bir ara bir damla verdiler kullandım ama hiçbir işe yaramadı. Son zamanlarda
uykusuz uykusuzluk sorunu had safhada. Buraya gelen doktorlar sağlığımla ilgili bir şey
demiyorlar. Ben daha önce istedim bana bağımsız doktorlar gelsin dedim ama bugüne
kadar bu talebime olumlu bir yanıt verilmedi" dedi.
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Cezaevi koşulları ve yaşadığı sağlık sorunlarının 'insanı çıldırtacak boyutta' olduğunu dile
getiren Öcalan, "Fakat gördüğünüz gibi şu anda dayanabilecek durumdayım. Elimden
geldikçe direnmeye devam edeceğim. Bütün halkımız böyle bilsin" diye konuştu.
BELKĐ DEVLETĐN DE BĐLGĐSĐ YOKTUR
Devletin kendisi ile ilgili sorumluluktan kurtulmak için, gerekli analizlerin yapılmasına
yönelik girişimleri reddetmemesini isteyen Öcalan, "Bilindiği gibi burası Başbakanlık Kriz
Merkezi'ne bağlı. Böyle bir yönelim varsa devletin bütün kesimlerinin haberdar olup
olmadığını bilemiyorum. Bir kısmının haberi olmayabilir. Ben devletin, yetkililerin hepsini
zan altında bırakmak istemem. Belki cezaevi yönetiminin bile bu konuda bilgisi yoktur.
Hatta belki devletin de bilgisi yoktur. Bilemiyorum" diye belirtti.
Başbakanlık, Tabipler Odası, Đşkenceyi Önleme Komitesi'ne ve AĐHM'e bu konuyla ilgili
başvuruların yapılmasını isteyen PKK Lideri Öcalan, söz konusu kurumların sorumlulukları
gereği üzerlerine düşeni yapmalarını istedi.
ÇAYIN DĐBĐNDE TORTU KALIYORDU
Kaldığı odanın oksijen oranının çok düşük olduğunu ve koşullarının çok kötü olduğunu
yineleyen Öcalan, "Yediklerimi, içtiklerimi kontrol etme imkanım yok. Örneğin içtiğim
çayın dibinde tortu kalıyordu. Bunu onlara söyledim. Ben öyle ani bir zehirlenme belirtisi
hissetmedim. Bana olan bu yönelim, hava yoluyla solunum yoluyla olabilir veya yiyecek
içecek yoluyla da olabilir. Fakat söylediğim gibi akut bir zehirlenme değil zamana
yayarak yavaş yavaş, vücutta sürece yayılmış bir birikim yaratmak yoluyla yapılan bir
yönelim olabilir. Daha önceleri yetkililerin 'yavaş yavaş öldüreceğiz' açıklamaları olmuştu.
Burada böyle bir yönelim yapmaya niyetleri varsa benim yapabileceğim bir şey yok.
Buradaki yaşanacaklardan hükümet ve devlet sorumludur" dedi.
ĐMHAM TÜRKĐYE’YĐ IRAKLAŞTIRIR
Bir hücrede tek başına yaşamasının kendisi açısından bir önemi olmadığını ancak,
kendisine yönelimin sonuçlarının önemli olacağını söyleyen Öcalan, şu değerlendirmeyi
yaptı:
"Benim burada imham Türkiye'yi ıraklaştırır. Ben 14 yıldır barış ve demokratik çözüm için
çalışıyorum. Fakat halkın benimle ilgili duyarlılığını biliyorum. Türkiye'nin içinden çıkılmaz
bir kaosa sürükleneceği açıktır."
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecini 'çok kritik' olarak niteleyen ve herkesin bu
dönemde çok dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunan Öcalan, sınır ötesi bir
operasyon veya imha yöntemleri ile sonuç alınamayacağını vurguladı. Öcalan, bu
konudaki değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
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"Tekrar ediyorum, bana da burada böyle bir yönelme sonucunda bir imham
gerçekleşirse biliyorum, Kürt halkı buna karşı tepki gösterecektir. Topyekün bir savaş
başlar. Türk-Kürt savaşı gelişirse bunun altından kimse kalkamaz."
Kürtlere ve DTP'ye yönelimlerin artabileceğine işaret eden Öcalan, seçim öncesi oyların
düşürülmesine yönelik 'sıkıştırma, daraltma, etkisizleştirme' politikasının yürütüldüğünü
ifade etti. Demokratik ve barışçıl çözüm çabalarının karşılıksız kaldığını dile getiren
Öcalan, "Kim engel oluyor? Ordu mu?" diye sordu.
TEK DÜŞÜNDÜKLERĐ ĐKTĐDAR
Ordunun içerisinde çözüm yanlısı ve gerçeği gören demokrat kesimlerin olduğunu
düşündüğünü kaydeden Öcalan, devlet içerisinde şu an 2 kliğin çekişme halinde olduğu
belirlemesini yaptı. Hrant Dink cinayetinin bu çekişmeyi biraz daha ortaya çıkardığını
hatırlatan Öcalan, "Şimdi Baykal'ın elinde fırsat olsa benim gibi kırk Apo'nun idam
edilmesini isterler. Kimin idam edildiği ve niçin edildiği onun ve onun gibilerin umurunda
bile değil. Onların tek düşündükleri iktidardır. Ufak bir iktidar bile eline geçse halkın
menfaatine olan bir çok şeyi gözden çıkarırlar" diye konuştu.
TÜRKĐYE CESUR OLMALI
7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in tartışma yaratan açıklamalarına da değinen Öcalan,
şunları söyledi: "O sıradan biri değildir. Türkiye'de yıllarca ordunun en üst düzeyi
olmuştur, askeri bir dehadır, yani onların beyin takımındandır. O bile tehlikeyi görmüş ki,
bu kadar dönüş yapabiliyor. 'Kart-Kurt' söyleminden 'eyalete' geldi. Türkiye'nin cesur
olması gerektiğini ileride eyalet sistemine bile geçilebileceğini söylüyor. O bile bu
noktaya gelmişse ordu içerisinde de çözüm yanlısı olanlar vardır."
Turgut Özal'ın Kürt sorununda çözüm girişimleri ardından hala aydınlatılmayan bir
şekilde öldüğünü, daha sonra Necmettin Erbakan'ın bu konuda bazı girişimlerde
bulunduğunu ve 1997 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Güven Erkaya'nın
bu konuda girişimlerde bulunacağına dair bilgilerin kendilerine geldiğini kaydeden
Öcalan, Türkiye'ye teslim edilmesinin altındaki asıl amacın bir Türk-Kürt savaşı yaratmak
olduğu değerlendirmesini yineledi. Đmralı'ya ilk getirildiği dönemde kendisi ile görüşen
Genelkurmay yetkililerinin de bunu fark ettiklerini ve boşa çıkarmak istediklerini
söylediklerini anlatan Öcalan, bu değerlendirmeyi her görüşmede yapmasının bir nedeni
bulunduğunu söyledi.
KENDĐM ĐÇĐN EN UFAK KAYGIM YOK
Öcalan, Türkiye'ye getirilişi ve Đmralı'da kendisi ile görüşen yetkililer ile arasında geçen
diyalogları sık sık hatırlatmasının nedenini şöyle açıkladı:
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"Bunları defalarca tekrar etmemin bir sebebi var. O zaman bu yetkililer bana 'Sayın
Öcalan, siz bu uyarılarınızı neden daha önce yapmadınız?' diye soruyorlardı. Đşte ben de
bu nedenle önümüzdeki tehlikeler için şimdiden defalarca uyarı yapıyorum. Türkiye eğer
demokratik çözüme gelmezse Irak ve Yugoslavya ile aynı akıbeti paylaşacaktır. Burada
bana 'yavaş yavaş öldürme' politikası uygulanıyor da olabilir. Ama benim demokratik
barışçıl çözüm için çabalamam görülmüyor mü? 'Apo, kendini kurtarmak için bunları
savunuyor' diyorlar. Hayır. Korktuğum için söylemiyorum, korkmuyorum. Tehlikeleri
gördüğüm için böyle konuşuyorum. Kendim için en ufak bir kaygım yok."
CHP VE MHP ÇÖZÜMSÜZ, AKP ĐKTĐDAR HIRSIYLA DAVRANIYOR
Demokratik çözümü önemsediğini, kimsenin zarar görmesini istemediğini dile getiren
Öcalan, "Burada zaman zaman çok kışkırtıcı uygulamalar da yaşadım fakat barışçıl ve
yapıcı tavrımı her şeye rağmen sürdürdüm" dedi. Yargılama aşamasında mahkemedeki
yumuşak tavrının da bu tehlikeleri görmesi ve Genelkurmay yetkililerinin baştaki
sağduyulu yaklaşımları olduğunu kaydeden Öcalan, kendisinin Türkiye'ye teslim
edilmesinde Türkiye'nin hiçbir rolünün olmadığını açıkladı.
ABD ve Đsrail eliyle teslim edildiğini, yine kendisini Türkiye'ye teslim edenlerin amacının
'idam edilmesi' olduğunu belirten Öcalan, MHP'nin idam isteğine rağmen Ecevit'in
sağduyulu yaklaştığını hatırlattı. MHP ve CHP Lideri Deniz Baykal'ın bugün de
'çözümsüzlük ve bastırmacı politikalar yürüttüğüne' işaret eden Öcalan, "AKP'nin tavrı
biraz ılımlı ama o da iktidar hırsıyla davranıyor ve çıkarcıdır" diye kaydetti.
Öcalan, Genelkurmay ile hükümet arasında polemik konusu olan Talabani ve Barzani ile
görüşme konusunda CHP Lideri Baykal'ın açıklamalarına atfen, "Baykal, Talabani ve
Barzani ile görüşmenin PKK ile görüşmek olduğunu, PKK ile görüşmenin de benimle
görüşmek olduğunu biliyor" diye kaydetti.
BAYKAL TÜRKĐYE’YĐ DIŞA KAPATTI
MHP ve CHP'nin kendisi ile ilgili yaklaşımlarını yorumlayan Öcalan, devamla şunları dile
getirdi: "MHP ve Baykal'ın eline fırsat geçse benim idamımı gerçekleştirir. Hatta benim
gibi kırk Apo'nun idam edilmesi bile onun umurlarında olmaz. Bunların tek derdi
iktidardır. Oysa Baykal'ın bu devleti yönetemeyeceği ortadadır. Baykal ulus-devletçidir.
Başbakan, Baykal için haklı olarak 'iki koyun güdemiyor' demişti. Doğrudur. Đktidara
gelirse bu politikalarla Türkiye'yi dışa kapatır, 2 günde ekonomiyi batırır. Halk da birçok
kesim de bunu biliyor, bu nedenle ona oy vermiyorlar. Đktidara gelirse dış sermaye
kaçar. Bu savaşın bitmemesinde bazı kesimlerin çıkarı var. Savaşın hep sürmesinden
yanalar. Bu kesim iktidar hırsı ve çıkarlarından vazgeçmiyor. Savaşın sürdürülmesinde
ekonomik nedenlerin de payı büyüktür. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 20 faiz yoktur.
Türkiye'de yüzde 20 faiz ile işleyen bir sistem var. Türkiye buna mahkum olmuş
durumda, bundan kurtulması bu şekilde mümkün değil."
Türkiye'de sağda da solda da iktidar hastalığı bulunduğunu belirten Öcalan, bu nedenle
çözüm üretemediklerini belirtti. Öcalan, DYP ve lideri Ağar'ın da gerçekleri gördüğünü
ancak cesur hareket etmediğini ifade etti.
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ĐRAN VE TÜRKĐYE FIRSAT BULSA KÜRT ULUS DEVLETĐNĐ ORTADAN KALDIRACAKTIR
Kürt sorununun çözüm anlayışı ile ilgili Kürtlerde 2 çözüm anlayışı bulunduğunu söyleyen
Öcalan, bunlardan birincisinin, Barzani'nin Kürt ulus-devlet çizgisi olduğunu kaydetti.
Talabani'nin de dahil olduğu bu çizginin daha çok Barzani üzerinden yürütüldüğünü
söyleyen Öcalan, "Şimdi ABD tarafından da Kürdistan tabiri sık sık dillendirilmeye
başlandı. Barzani de 'Kürdistan fikrine alışın' diyor. ABD bu konuda Barzani'ye destek
veriyor. Barzani, ulus-devlete daha da sarılacak. Bunu yapmak zorundadır. Ama ulusdevletin yaşama şansı yok. Kurulacak Kürt ulus-devletinin Türkiye, Đran ve Suriye ile
çatışması kaçınılmazdır. Türkiye ve Đran fırsat bulursa bu Kürt ulus-devletini ortadan
kaldıracaktır" diye belirtti.
Amerika ve Đsrail desteklediği sürece Kürt ulus devletinin ortadan kaldırılamayacağını ve
Đsrail'in verdiği bir karara Genelkurmay'ın da uzan süre direnemeyeceği
değerlendirmesini yapan Abdullah Öcalan, "Barzani'nin Kürt ulus-devletini savunmaktan
başka tutunacağı bir dalı yoktur. Kürt ulus-devlet fikrinden vazgeçerse biter. O da doğal
olarak bunu yapacaktır. Ulus-devlet fikrini ben de uzun zaman savundum ama bunun
çözüm getiremeyeceğini gördüm" dedi.
Đkinci çözüm anlayışının ise kendilerinin savunduğu 'demokratik çözüm anlayışı'
olduğunu ifade eden Öcalan, şunları söyledi: "Yaklaşık 14 yıldır demokratik çözüm
üzerinde yoğunlaşıyorum. Bizim çözüm anlayışımızda toplum, demokratik komünlerden
oluşur. Bu anlamda söylediklerim bazen devlet yapılanması anlamında yorumlanıyor ama
öyle değil, öyle anlaşılmasın. Bunu devlet yapılanması anlamında söylemiyorum.
Toplumun çeşitli kategorileri vardır. Yani toplulukları kastediyorum. Farklılıkların,
inançların, toplulukların, kesimlerin, sınıfların, kadının kendilerini ifade edebildikleri bir
yapılanmadır. Türkiye'de her halkın kendi komünü olur. Kürtler, Çerkesler, Lazlar,
Araplar her topluluğun komünü olur. Đngiltere'de de bu sistem uygulanıyorsa biz niye
uygulamayalım?"
Đmralı'da devlet ve devrimler konusunda detaylı araştırma ve çözümlemeler yaptığını
belirten Öcalan, Saddam'ın idam edilmesini 'ulus-devletin trajik sonu' şeklinde
değerlendirirken, "Saddam'ın bu şekilde asılması Irak'ta çözüme yaklaşmak bir yana
tersine kaosu daha da derinleştirdi. Bugün de bana karşı bu kimyasal yönelimle böyle bir
şey amaçlanıyor olabilir. Türkiye'de bir kesimin eline fırsat geçerse bunu bana yönelik
kullanabilir. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında ulus-devlete geçiş, dönemine göre
anlaşılırdır ama bugün aşılması lazım" diye konuştu.
TEHLĐKELĐ DÖRT ĐDEOLOJĐ
4 ideolojinin bulunduğu tespitini yineleyen PKK Lideri Öcalan, 'milliyetçilik', 'dincilik',
'cinsiyetçilik' ve 'bilimcilik' olarak açıkladığı bu ideolojilerin tehlikeli olduğunu söyledi.
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Bunların tümünde iktidar hırsı bulunduğuna dikkat çeken Öcalan, şöyle devam etti:
"Đktidarı ele geçirince her şeye sahip olacağını düşünürler. Milliyetçilik adına halklar
birbirini boğazlıyor. Din adına mezhep çatışmaları yaşanıyor. Cinsiyetçilik adına kadın
zorla bağımlı hale getiriliyor. Kadına zorla sahip olmakla iktidar olunmaya çalışılıyor.
Cinsiyetçilik ideolojisi ile kadın tamamen tahakküm altına alınıyor. Bilim adına hareket
ettiklerini söyleyenlerin yarattıkları tehlikeler ve sonuçlar ortadadır. Bu gidişle dünyanın
yok olması için büyük sınıf savaşlarına gerek kalmayacak. Tüm toplum tehlike altındadır.
Dünyada bilim adına yapılan tahribatlarla dünyanın daha ne kadar yaşayacağı da artık
belli değil. On yıl sonra ne tür devasa sorunlarla karşılaşacağımızı bilim adamları bile
bilmiyor."
TALABANĐ VE BARZANĐ’YE BĐRLĐK ÇAĞRISI
Son olarak Barzani ve Talabani'ye ilişkin görüşlerini ifade eden Öcalan, "PKK'ye karşı
savaşma Barzani'nin çıkarına değildir. Onlar savaşmak istese bile peşmergeler PKK'nin
üzerine yürümez. Barzani'nin PKK'ye karşı savaşmayacağını düşünüyorum. Buna YNK de
dahildir. Onlarla zamanında çok çatıştık çok mücadele ettik ama artık belli bir ulusal ruh
ve birlik ihtiyacı oluşmuş durumdadır" diye belirtti.
Kendisinin yine de ulus-devlet etrafında birleşmekten bahsetmediğine ve 'demokratik
ulus' dediğine dikkat çeken Öcalan, şu çağrıda bulundu:
"Kürtler demokratik ulus çerçevesinde birliklerini sağlamalıdırlar. Herkese demokratik
ulusal bütünlük etrafında birlik olun diyorum. Aydınlardan da istirham ediyorum,
demokratik çalışmalarını sürdürsünler. Bu kritik süreçte onların çalışmaları önemlidir."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü ailesi ve avukatlarıyla
yaptığı görüşme oldukça duygusal bir atmosferde geçti.
Đmralı Adası'na Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği bir sağlık heyeti geldiğini ifade eden
Öcalan, "Heyette bir profesör ile iki doktor vardı. Heyette toksikolog yoktu. Oysa
toksikolog gelseydi iyi olurdu ama gelmedi" dedi. Gelen heyetin sadece numuneleri
almak üzere geldiğini, numuneleri alıp gittiklerini kaydeden Öcalan, "Heyette önemli olan
bir profesördü. Kan, idrar ve saç örneğinden aldılar. Bulunduğum ortamdan, duvardan
numuneler alınmadı. " diye konuştu.Tutulduğu odanın bir yıl önce boyandığını
vurgulayan Öcalan, zehirlenmenin duvar boyalarından kaynaklanmış olabileceğinin altını
çizerek şunları söyledi: "Bulunduğunuz odanın duvarları en son bir, bir buçuk yıla yakın
süre önce boyandı. Yani geçen yıl bu vakitlerde boyama olmuştu. Ben bu boyayı
önemsiyorum, şüpheleniyorum. Bu duvarlar, oda muhakkak incelenmeli, müşâhade
edilmelidir. Gelen heyet, burada biraz kalıp inceleme yapmalıdır."
ODAMDA NEFESSĐZ KALIYORUM
Bir buçuk yıl önce odanın mimarisi, kapı ve pencere sisteminin değiştirildiğini, şu anda
içerisinin hiç hava almadığını kaydeden Öcalan, "Eskisi gibi pencereyi ayarlayamıyorum.
Pencere açıldığı zaman tam açılıyor ve oda birdenbire soğuyor. Pencereyi kapatınca da
oda havasız kalıyor, odamdaki karbondioksit oranı çok fazlalaşıyor, oksijen azalıyor,
nefessiz kalıyorum. Odamdaki klimayı çalıştıramıyorum. Çalışmaması çalışmasından daha
iyi, aniden içeriye vuuffff diye bir hava veriyor. Bu sıkıntılı ortamda bu hava beni daha
da rahatsız ediyor. Önceki klima daha iyiydi, o bozulduktan sonra bunu verdiler. Bu son
dönemlerde uyuyamama sorunu daha da fazlalaştı, uyku sorunu çekiyorum.
Boğazımdaki o akıntı her zamanki gibi boğazımı yakıyor, dilimde damağımda yanma var.
Vücudumda kaşıntı var. Kafamın arka kısmında kaşıntı var, sürekli kaşınıyor. Diz ve diz
altında kaşıntı ve deride beyaz, pul pul dökülme var. Kollarımda da kaşıntı ve deride
dökülme var. Bir kulağımda da vıızzz gibi bir çınlama var. Yani bu çınlama sadece bir
kulağımda var, diğerinde de olursa çok daha kötü olur, çıldırtacak boyuta gelir" şeklinde
konuştu.
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BAĞIMSIZ HEYET ADAYA GELSĐN
Öcalan, zehirlenme vakasıyla ilgili Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e şu tarihi çağrıyı yaptı:
"Ben Adalet Bakanlığı'na cevaben söylüyorum. Ben devleti suçlamak istemiyorum fakat
burada devlet töhmet altında kalıyor. Gerçi Adalet Bakanı bu konuda kendinden emin
konuşuyor ama eğer devlet, töhmet altında kalmak istemiyorsa bir an önce benim sağlık
analizlerimin yapılmasını sağlamalıdır. Bunun bağımsız bir heyet tarafından yapılması
gerekiyor. Kaos olsun istemiyorum. Bunun önüne geçilmesi lazım. Bunun için Hükümete
sesleniyorum. Bu olayı halletsinler. Töhmet altında kalmamak için bağımsız bir heyetin
gelip burada gerekli inceleme ve analizleri yapması lazım. CPT'den görevliler daha önce
de gelmişlerdi. Bir rapor düzenlemişlerdi. Buranın koşullarının çok kötü olduğunu dile
getirmişlerdi. Tekrar bağımsız bir heyetin gelmesi sağlanabilmelidir. Bu heyet, sadece
Avrupa'daki bağımsız doktorlardan değil Türkiye'den de bağımsız doktorların içinde yer
aldığı bir heyet olabilir."
ĐMRALI ABD TARAFINDAN KURULDU
"Yine özellikle kaldığı binanın, benim odamın yapısının nasıl oluşturulduğunu,
hazırlandığının araştırılması lazım. Bunun muhakkak ortaya çıkarılması lazım" çağrısı
yapan Öcalan, şöyle devam etti: "Bu cezaevi, Türkiye'deki cezaevleri sisteminden çok
farklıdır. Diğer cezaevlerinin statüsü burada uygulanmıyor. Ben biliyorum, buranın
statüsü ve yapısı gizli bir anlaşmayla olmuştur. Bu gizli anlaşma ABD'de, AB'nin de fikri
ve onayı alınarak yapıldı. Guantanamo benzeri hatta çok daha sistemli ve ağır koşullara
sahiptir. ABD, gizli anlaşmalarla birçok yerde birçok cezaevi kurdu. Bu cezaevi de ABD
tarafından kurulan özel bir cezaevidir. Bu gizli anlaşmayla bu cezaevi kurulurken aynı
zamanda yapısı ve koşullarının ne olması gerektiğini de belirlemişler. Bunu iyi anlamak
lazım. Buranın statüsünün nasıl oluşturulduğunun ortaya çıkarılması gerekiyor. Orhan
Pamuk bunu anladığı için ona bu kadar saldırdılar. Orhan Pamuk, bir gazetede küçük bir
söylemi vardı. Aklımdadır unutmuyorum, benim için, 'O özel bir rehinedir' demişti. Orhan
Pamuk bunu öylesine söylemiyor, muhtemelen yurtdışındaki bazı demokrat kesimlerden
bu bilgiyi edinmiştir. Evet, Ermeniler konusunda söyledikleri ve 'otuz bin insan öldürüldü'
dediği için ama bir de benim hakkımda söyledikleri nedeniyle ona çok saldırdılar. Orhan
Pamuk'un neyi kastettiğini hemen anlamışlardı, biliyorlardı. Ben burada özel bir
rehineyim. Herkesin bunu iyi anlaması lazım. Ben her şeyden önce bir rehineyim, öyle
değerlendirilmesi lazım."
BÜYÜKANIT FARKLI DAVRANIYOR
Öcalan, kendisinin ABD tarafından Türkiye'ye teslim edildiğini bir kez daha vurgulayarak
şu hususlara dikkat çekti: "ABD, beni teslim etmek isterken Türkiye'yi çağırıp, ‘gelin size
Öcalan'ı verelim’ demiştir. Türkiye de 'tamam' deyip kabul etmiştir. Olay budur. Türkiye
benim teslim edilmemdeki amacı hiçbir zaman anlayamadı.
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Kenan Evren bile Öcalan'ı Türkiye'ye teslim etmekle Türkiye'nin başına büyük bir bela
getirdiler, demiştir. Hatta Ecevit, benim Türkiye'ye niçin teslim edildiğimi anlayamadığını
söylemişti. Ecevit'in Türkiye siyasetindeki yeri biliniyor. Buna rağmen o bile ABD'nin bu
konudaki planlarını anlayamadığını söylüyor.
ABD'nin Ortadoğu'daki planları çok gizlidir, kimse bu planları yeteri kadar anlayamıyor,
çözemiyor. Beni Türkiye'ye teslim ettikten sonra, Amerika'da bir think-thank kuruluşunun
başkanı, Türk yetkililerine, 'Öcalan'ı ne zaman asacaksınız? Bir an önce asmanız lazım'
deyip, asılmamı çok isteyen bir çaba içerisindeydi. Ben o zaman 'Kim bu adam? Bu
adamın kimliği nedir?' diye sormuştum. Müthiş kışkırtıcıydı. O dönemin Genelkurmayı
Kıvrıkoğlu ve bazı yetkilileri, sağduyulu yaklaşmışlardı. Bana sorguda 'bu oyunu birlikte
bozalım' demişlerdi. Ben 'Ecevit de elinden gelen çabayı sarf etmelidir' deyince bir yetkili
bana Ecevit adına da konuştuklarını söylemişti. Benim mahkemede ılımlı konuşmamın
nedeni biraz da buydu. Kıvrıkoğlu da tehlikeleri algılıyordu, biraz kavramıştı ve tavrı biraz
ılımlıydı. Özkök'ün de demokrasiye yönelik konuşmaları vardı. Ancak Yaşar Büyükanıt,
farklı davranıyor. Hatırlıyorum bir konuşmasında 'Đmralı'yı susturmak lazım' diyordu.
Daha önce de komutanlara mektup göndermiştim, onlara düşüncelerimi, demokratik
çözüm önerilerimi açıklamıştım."
KOMĐTE KARARI PROVOKASYONDUR
"ABD ve AB'nin beni Bin Ladin gibi ‘terörist’ olarak ele alması, çok tehlikelidir ve
anlaşılmaz bir durumdur" vurgusu yapan Öcalan, Avrupa ve ABD'nin neden kendisine
karşı tavır takındığını şöyle açıkladı: "Bu bilinçli bir ele alış tarzıdır. Biz özgürlük için
mücadele ediyoruz, özgürlük mücadelecileriyiz. Ben Hükümete sesleniyorum; ABD ve
bazı Avrupa ülkeleri bana 'siz bizim siyaset çizgimize girin biz de istediğiniz tüm
yardımları yapmaya, seni her türlü desteklemeye hazırız' teklifinde bulundular. Benim
anlayışıma ve kişiliğime ters düştüğü için bu teklifleri kabul etmedim. Bu nedenle beni o
tarihten bu yana boğmak istediler ve halen de boğmaya çalışıyorlar. Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesi'nin benim dosyam hakkında bu kadar acele karar alması da onların bu
çabalarını gösteriyor. Bakanlar Komitesi kararını 15 Şubat komplosunun yıldönümüne
denk getirmesi de bir tesadüf değildir, provokasyon amaçlıdır. Beni Yunanistan'dan alan
uçak, kimin uçağıydı, kaç no'lu uçaktı? Bunların mutlaka ortaya çıkarılması gerekir. ABD
ve bazı batı ülkeleri beni Rudolph Hesse'ye benzetiyorlar. Bunlar büyük haksızlıklar ve
yanlışlardır. Ben bir çok şeyi öngördüğüm için konuşuyorum."
ULUSÇULUK ÇATIŞMA GETĐRĐR
Öcalan, bu hafta da ulusçuluk ve milliyetçilik üzerinde durdu ve yine şu çarpıcı
tespitlerde bulundu: "Ulusçuluk bütünüyle millileşme değildir. Biz ulusçuluğun kurtarıcı
bir fikir, bir yol olmadığını defalarca dile getirdik. Ne kadar ulusçuluk o kadar çatışma, ne
kadar çatışma o kadar bölünme parçalanma, ne kadar parçalanma o kadar dışa
bağımlılık getirir.
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Ortadoğu'da yirmi iki tane Arap ulus-devleti var. Arapların bu kadar bölünmesi
parçalanması, zayıflığı çözüm müdür? Şimdi de FKÖ, halkı için iyi mi yaptı? Ben de Arafat
gibi davransaydım iyi mi olurdu? Hala çatışıyorlar. Birlik oluşturamıyorlar. Đsrail de katı
bir ulus-devletidir ve yaptığı şeylerin kendi halkı yararına olmadığını düşünüyorum.
Yahudilere saygım var, daha önce de söylemiştim onların da Ortadoğu'da yeri ve hakları
vardır ancak Siyonizmle, katı ulus-devletle sorunları çözemezler."
ULUSÇULUK ABD ELĐNDEDĐR
Ulusçuluğun, ulus-devletçiliğin iplerinin ABD elinde olduğunu kaydeden Öcalan, şunları
söyledi: "Eskiden AB'nin elindeydi. Şimdi ABD'nin kontrolündedir. ABD, bunu AB ile
birlikte yapıyor. Ulus-devletlerin kontrolü kesinlikle Rusya'nın veya Çin'in elinde değildir.
Ulus-devletler üzerinde Rusya'nın hiçbir etkisi yoktur. Yetmiş yıl boyunca Reel Sosyalizmi
diğer bir şekilde kullandılar. Yine bu şekilde şimdi Rusya ve Çin'i kullanıyorlar, ortaya
attıkları yedi yüz milyar dolarla onları oyalıyorlar. Mustafa Kemal için de ulusçuluk
aslında bir ilke değildir. Mustafa Kemal, bir cumhuriyetçidir, sadece cumhuriyetçidir, o
kadar, başka bir şey değildir. O dönemde, sadece Cumhuriyeti kurması gerekiyordu o da
kurdu. Cumhuriyetin, kuruluşuyla birlikte bunun demokratikleşmesini istiyordu, çok
partili sisteme geçilmesini istiyordu ama ömrü yetmedi, yapamadı."
BEN ĐKĐ HATA YAPTIM
Tarihsel duruşu konusunda zaman zaman yaptığı özeleştirilerle dikkat çeken Öcalan,
geçmişte 2 hata yaptığını belirterek, şu çarpıcı değerlendirmede bulundu: "Ben de iki
hata yaptım. Bunları açıklamak istiyorum; birincisi, önceleri Reel Sosyalizmin etkisinde
kaldık, bu etkiyle hareket ettik. 90'lara gelindiğinde bunu çözdük ve bu etkiden
kurtulduk. Đkincisi, ulusların kendi kaderini tayin hakkını sadece ulus-devlet olarak
algılıyorduk. Başka yol düşünmüyorduk. Yıllar sonra, ulusların kendi kaderini tayin
hakkının sadece devlet kurmak anlamına gelmediğini çözdük. Ancak çözüm konusunda
ne yapacağımıza ilişkin bir arayış içerisindeydik. Daha sonraları derin analiz ve
yoğunlaşmayla ulusların kendi kaderini tayin hakkı sorununun demokratik yolla
çözülebileceğini kavradık. Bilhassa Đmralı sürecinde bu konuda çok derinleşmemle çok
geniş bir çözüm gücüne kavuştuk. Bu konuda bütün çözüm yolları, şekilleri bendedir.
Kendime bu konuda sınırsız güvenim var, çok iddialıyım. Sınırsız çözüm önerilerim var.
Ulus ötesi şirketlere, kapitalizmine, ulusal faşizme karşı çözüm üretme konusunda
kendime sınırsız güvenim var. Türk Solu bu gibi değerlendirmelerim üzerine olumsuz
fikirler üretiyorlar. Onlar bu değerlendirmelerimizi doğru ele alabilmelidirler."
TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI FELAKET OLUR
ABD sonrası Irak'ın geldiği aşamayı tahlil eden Öcalan, daha sonra bu aşamanın
Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini analiz etti. Öcalan, şu tespitlerin altını çizdi: "Saddam,
ABD'nin Ortadoğu'da yarattığı ulus-devletlerin tipik bir temsilcisidir. Saddam'ı bütünüyle
onlar beslemiş ve güçlendirmiştir.
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ABD'nin ulus-devlet konusunda ve diğer bazı stratejileri hakkında kimse yeteri kadar bilgi
sahibi değil. Saddam dahi ABD'nin ne yapmak istediğini anlayamadı. Ben dört yıl önce
sanırım 2003'te Irak'la ilgili iki şey söylemiştim;
'1- Eski tip ulusal kurtuluşa dayalı milli devletler Saddam şahsında iflas ettirilmiştir.
Tasfiye olmuştur.
2- Ortadoğu da milliyetçi rejimler ister islami, ister reel sosyalist, isterse ırkçı temelde
olsunlar bunlar çözülecek. Bunun yerine demokrasi anlayışının kendisini hazırlaması
gerekir."
Bu söylediklerim olduğu gibi ortaya çıktı. Eğer ben de Đmralı sürecinde Saddam gibi eski
tarz direniş içine girseydim sonuç Türkiye'nin Iraklaşması olacaktı. Türkiye hala
tehlikenin farkında değil. Kürtler de yarın bir ulus-devlet haline gelecek. Irak'ta bir ulusdevlet kuruluyor. Bu çözüm getirmez, yeni çatışmalara yol açar. Đsrail Filistin çatışmaları
ortada. Özellikle Kürtlerin büyük kısmı, ana gövde Türkiye'deki parçadadır. Bir-Kürt Türk
çatışması Türkiye'de yaşanırsa bu büyük bir felaket olur, artık işin içinden çıkılamaz.
Böyle bir durumda sağlık koşullarım ne olursa olsun ben bile onları artık ahlaken ve
vicdanen de durduramam. Kim bunun önüne geçecek, kim durdurabilir bunu? Böylesi bir
durumun bütün sorumluluğu Hükümete ait olacaktır."
SAĞLIK KOŞULLARIM NE OLURSA OLSUN ATEŞKESTEN YANAYIM
Ortadoğu'da değişen dengeleri analiz eden Öcalan, çözümün Türk-Kürt ittifakında
olduğunu vurguladı. Öcalan, şunları söyledi: "Ortadoğu'da çeşitli ittifaklar da gelişebilir.
Talabani şu an Ürdün'de halen tedavi görüyor. Iraktaki Kürtler, Sünni Araplarla da
ittifaka girebilirler. Çünkü oradaki Kürtler de Sünnidir. Üç ittifak söz konusudur. Bir, KürtSünni Arap ittifakı. Đki, Kürt-Şia ittifakı. Talabani'nin Đran'la çok sıkı ilişkileri vardır. Üç,
ABD-Đsrail-Kürt ittifakı. Eğer PKK de bu ittifakların içerisinde yer alırsa, o zaman Türkiye
için işin içinden çıkılamaz bir kaos olur. Ama Türkiye'yi yönetenler halen bu tehdidin,
tehlikenin farkında değiller. Bu tehlikelere karşı ben, daha önce de bahsettiğim gibi KürtTürk demokratik ittifakını öneriyorum. Çözüm böyle gelişir. Yine söylüyorum, sağlık
koşullarım ne olursa olsun ben ateşkesten ve demokratik çözümden yanayım. Benim
olmam, yaşayıp yaşamamam tek başına önemli değil. Umarım bu birkaç ay içinde
demokratik çözüm yönünde adım atılır ve süreç demokratik çözüm yönünde gelişir."
AHLAKTAN YOKSUNLAR
Öcalan, son günlerde Türkiye'de kendisine karşı haksız ve mesnetsiz eleştirilerde
bulunan çevreleri de yanıtladı. Türkiye'de bazı gazetecilerin çok kötü ve haksız yazılar
yazdığını vurgulayan Öcalan, "Bunlar gazetecilik ahlakından yoksundurlar. Birtakım
lobilere bağlı konuşuyorlar. Bu lobiler ne diyorlarsa onu söylüyorlar. Ben birçok tehlikeyi
bildiğim ve öngördüğüm için bunları söylüyorum, konuşuyorum. Bazı gazeteciler,
bilmedikleri ve öngöremedikleri için haksızca yazıyorlar" dedi.
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DTP’YE YÖNELECEKLER
Radyodan Bahçeli'nin DTP'ye ilişkin bir takım tehditlerde bulunduğunu duyduğunu
anlatan Öcalan, "Öcalan DTP'yi vatan haini ilan etmiş. Onların lügatına göre vatan
haininin cezası belidir. DTP'nin bunları iyi bilmesi gerekir, ona göre de önlemlerini almak
zorundadır. Böyle davrandıklarına göre DTP'ye yönelecekler. Tekrar faili meçhuller
gündeme gelebilir. Evren'i bile suçladıklarına, bölücü ilan ettiklerine göre DTP'ye nasıl
yönelmezler, daha kötü yönelirler. Hrant Dink örneği var. DTP ve herkes yeteri kadar
kendi önlemlerini alabilmelidirler. MHP, milliyetçilik, biliyorum, 1970'li yıllarda ABD'de
Florida'da özel eğitildiler. Ve bu eğitimden sonra Türkiye'deki birçok örgüte yöneldiler,
Sol'u bitirdiler. Bunlar ABD'den destek görüyor" şeklinde konuştu.
BĐZĐ TASFĐYE ETMEK ĐSTĐYORLAR
Öcalan, Kürt siyasal hareketinin tasfiye edilmek istendiğini vurgulayarak, şu hususlara
dikkat çekti: "Bizi tasfiye etmek istiyorlar. Eğer bizi tasfiye ederlerse, bazı Kürt partileri
hazırdır. Devreye bunlar girecekler. Daha fazla taleple Türkiye'nin önüne gelirler. Bunları
Türkiye'de elbette gören bazı kesimler var. Mehmet Ağar biraz görüyor. Önerdiği
Benelüks modeli bence de uygundur, ben de kabul ediyorum. Herkesin sorumlu
davranması ve çözüm geliştirmesi gerekir. Bizim demokratik çözüm planımızda üniter
devletle sorunumuz yoktur. Misak-ı Milli sınırlarını tartışmıyoruz."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Bazı çevreler tarafından gündeme getirilen "Bin PKK'li silah bırakıp Irak'ta
siyaset yapsın" çağrılarına tepki gösteren Öcalan, ‘’Benim mücadelem özgürlükçüdür ve
kendi özgücüne dayanır. Biz kimsenin askeri olmayız. Silahlar Kürt kimliğinin
geliştirilmesinin teminatıdır" dedi.

Kürt kimliğinin, Kürt kültürünün korunmasında ve gelişmesinde silahın bir teminat
olduğunu vurgulayan Öcalan, Güney Kürdistan’da Barzani ile ilişkilerin geliştirilmesi
gerektiğini ifade etti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın olağan görüşmesi, geçen hafta çarşamba günü
hava muhalefeti gerekçesiyle gerçekleşemeyince, 'hava muhalefeti sona erdikten sonra'
hafta sonu gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, boğazındaki akıntının devam ettiğini kaydeden Öcalan, sağlığına
ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Ağzımda metalik bir maddenin tadı var. Roma’da
açıklanan raporda Stronsiyum ve Krom maddeleri yedi kat fazla çıkmıştı. Bu, bahsedilen
stronsiyum ve kromun etkisi olabilir mi? Stronsiyum ve kromun kimyasal reaksiyonu
tepkimesi olabilir mi? Stronsiyum ve kromun bende bu kadar fazla oluşunun nedeni
nedir? Yediklerim içtiklerimden mi, adanın ikliminden mi bunun da tespit edilmesi lazım.
Bu maddelerin, sağlık üzerinde ne gibi sonuçları olabilir mi? Herhalde uzun vadede çeşitli
hastalıklara neden oluyor."
BAĞIMSIZ HEYET GELMELĐ
Öcalan, krom ve strosyuma bağlı olarak gerçekleşen zehirlenme olgusunu şu sözlerle
değerlendirdi: "Buraya bağımsız bir sağlık heyetinin gelmesi iyi olur. Bu devleti de
töhmet altında kalmaktan kurtarır. Burada bana karşı devletin bir yöneliminin olduğuna
ihtimal vermiyorum, ama daha önce de söyledim devlet içerisinde bir kliğin yönelmesi
olabilir. Bana yönelmek isteyenler var. Bağımsız bir heyetin adaya gelerek sadece toksid
ile ilgili değil, kanserojen hastalıklar da dahil olmak üzere kapsamlı bir check-up yapması
gerekir. Bu tarzda bir kontrol iyi olur. Bu devleti de töhmet altından kurtarır."
BAŞKASININ ASKERĐ OLMAYIZ
Bazı Kürt çevreleri tarafından gündeme getirilen "Bin PKK'li silah bırakıp Irak'ta siyaset
yapsın" çağrılarına tepki gösteren Öcalan, "Bazı Kürt çevreleri “bahara doğru PKK’ye bir
çağrı yapabiliriz. Çağrıda bin kişinin silah bırakıp gelip Irak’ta siyaset yapmasını
isteyebiliriz” demişler.
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Ne demek şimdi bu! Kim kime çağrı yapıyor! Silahları bırak gel de ne demek? Ne demek
gel Irak’ta siyaset yap! Zaten Irak’ta siyaset yürütülmüyor mu? Orada Kürtlerin
demokratik bir partisi yok mu? Zaten daha önce yapmadılar mı bunu? Para var, rahat bir
yaşam vaat edilerek başkasının askeri olmayı kendilerine yediriyorlar. Osman kişiliği ve
Botan alçağı büyük tahribatlar yarattılar. Başkasının askeri oldular. Bin kişi götürdüler
değil mi? Onların gitmesi hiç önemli değil, daha fazla hatta hepsi de gidebilirler. Bana
çizgiye bağlı dürüst bir tek Kürt kızı veya Kürt erkeği de kalsa yeter. Hiç önemli değil,
gitmek isteyen gidebilir. Benim için Özgürlük Mücadelesi önemli. Benim mücadelem
özgürlükçü ve kendi özgücüne dayanmadır, kimsenin askeri olmamadır. Öyle bir para,
dolar ve kadın ile satılacak bir mücadele değildir" şeklinde konuştu.
MÜCADELEM ÖZGÜRLÜK MÜCADELESĐDĐR
Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü: "Size bir şehidimizi hatırlatayım. Şehit Beritan. YNK’liler
bir kayalıkta uçurumun kenarında Beritan’ın etrafını çeviriyorlar, çembere alıyorlar.
Teslim ol diyorlar, öyle teslim ol derken de seni Türkiye’ye teslim edeceğiz diye değil, gel
kardeşiz sana işkence etmeyeceğiz, gel sadece aramızda kal diyorlar. Ama Beritan
bunun gerçekten böyle olmadığını biliyor, özgürlüğüne düşkün, bu durumu kendi
onuruna yedirmiyor ve kendini kayalıklardan aşağı fırlatıyor. Beritan sonsuz özgürlük ve
Önderlik çizgisine sahipti. Benim için önemli olan Beritan çizgisinin savaşımıdır. Ben
kimsenin askeri olamam, benim mücadelem özgürlük mücadelesidir. Bunların amacı
PKK’yi Amerikan çizgisine getirmektir. Bunlar kan siyaseti güdüyorlar. Bu çok vahşi bir
durumdur. PKK’yi açlıkla sınayacaklar. PKK’de iki tür açlık olduğunu düşünüyorlar; birisi
fiziki karın açlığı, diğeri cinsel açlık. Dağda aç kalmış gerillalara biraz ekmek, biraz para
ve kadın verecekler ve böylece onları kendi yanlarına çekecekler. Bu tarz yaklaşımlarla
Kürtleri kendilerinin paralı askeri yapacaklar. Bunları zaten şu anda Bağdat’ta paralı
asker olarak savaştırıyorlar. Bu tür politikalar tarihin görülmemiş, en büyük ihanetidir.
Böyle şey olmaz. Öyle bir kaç gerillayı dağdan indirip Türkiye’ye teslim edilmesi
karşılığında biraz para kazanacak, bir şeyler elde edeyim tarzı siyasetle kimse bir yere
varamaz. Bunlar tehlikeli yaklaşımlardır ve tehlikeli sonuç doğurur."
BARZANĐ ĐLE ÜÇ KEZ GÖRÜŞTÜM
Güney Kürdistan'daki oluşuma da değinen Öcalan, şöyle konuştu: "Kürdistan’da Talabani
fazla etkili değil, asıl olan Barzani’dir. Barzani’nin olumsuz yönelimlerinin olacağını
sanmıyorum. Yaklaşımları daha olumludur. Ben Sayın Barzani ile üç kez görüşmüştüm.
Neçirvan ve önceleri Đdris Barzani ile de görüşmüştüm. Barzani’nin kendisiyle en son
96’da görüştüm. O zaman kendisiyle beraber çizdiğimiz bir çerçeve vardı. Bu çerçeve
temelinde ilişkilerimiz dostane temelde devam edebilir ve geliştirilebilir. Barzanilerin
bağımsız devlet veya ulus-devlet kurmaları halinde buna karşı olmayacağız ancak
kendilerinin de bizim demokratik ulus anlayışımıza karşı olmamaları gerekir."
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TÜRKĐYE'YĐ IRAKLILAŞTIRACAKLAR
Başbakan Erdoğan'ın Ürdün'de Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile görüşme
gerçekleştirdiğini hatırlatan Öcalan, şu hususlara vurgu yaptı: "Erdoğan Ürdün’de
Talabani ile görüşüyor. Bunların ciddi güçleri yok, devlet politikaları yok, öyle bireysel
olarak birbirlerine karşılıklı sözler veriyor, bir şeyler söylüyorlar, “senin düşmanın benim
de düşmanımdır” diyorlar. Bunların Nakşi tarikatı ile ilişkileri biliniyor, Nakşicilikle Kürt
Sorununu çözmeye çalışıyorlar. Bu anlayış Cumhuriyetin mantığıyla da bağdaşmaz.
Deniz Baykal Hükümete çok yükleniyor ama bu konuda biraz haklı. Öfkelenmemem
gerekir ama sorunu bu şekilde çözmeye çalışınca öfkeleniyorum. Bunların Türkiye’deki
Kürtlerini Zapsu temsil ediyor. Amerika bağlantıları da biliniyor, Fethullah Gülen de zaten
Amerika’da. Bir de Abdülmelik Fırat var. Bunların yapmak istedikleri Türkiye’yi
Afganistanlaştırmaktır, Iraklaştırmaktır. Bu politikalar çok tehlikelidir, Türkiye’nin de
hayrına değildir."
ERDOĞAN ÇÖZÜMÜ ABD'DE ARIYOR
Erdoğan'ın Türkiye'yi Iraklılaştırma amaçlarını göremediğini ifade eden Öcalan, şu
hususların altını çizdi: "Şimdi Sayın Erdoğan bunları görmüyor. Deniz Baykal için müflis
tacir diyor ya, aslında kendisi de aşırı kâr etmek isteyen bir tacir görünümündedir.
Müthiş kâr hırsı ile hareket eden bir tacirdir. Bir verip on almak istiyor. Mevcut konumda
sorunları çözmekten ziyade zamana yayarak kendine avantaj sağlamak istiyor. Herhangi
bir konuda net bir devlet politikaları yoktur. AKP müthiş kararsız bir partidir. Devlet
politikasında en kötü şey kararsızlıktır, siyasi istikrarsızlıktır. Erdoğan Kürt sorununda
kararı Irak’ta Talabani ile ABD’nin almasını bekliyor. Oysa Genelkurmayın kendisi de
özeleştiri yaptı. Birçok yanlış politikalar izlediğini dile getirdi. Bu önemlidir. Bizim kendi
aramızda çözüm imkânımız olmalıdır. Kürtler ve Türkler olarak bu sorunu kendimiz
çözeriz, Batının güdümüyle değil. Daha önce belirtmiştim; Kürtlerin Türkiye ile ittifak
etmesi Türkiye’ye büyük kazandıracaktır. Gerilla, öz savunma güçlerini devlete karşı
güçler olarak algılamaya gerek yok. Bir çözüm gelişirse bu öz savunma güçleri,
Türkiye’nin de güvenliğini sağlayabilir. Bunu Türkiye halkına da söyleyin, bunu böyle
bilsinler. Herkesin meşru savunma hakkı vardır. Farklı kültürler olarak dil, etnik kültürler
korunmalıdır. Herkesin kendi kültürünü kimliğini yaşatma ve yaşama hakkı vardır. Ama
Sayın Erdoğan, Kürt sorununun çözümünü Kuzey Iraklı Kürt liderlerde ve ABD’de
buluyor."
‘SĐLAHLAR KÜRT KĐMLĐĞĐNĐ KORUMAK ĐÇĐNDĐR’
Bazı ABD'li yetkililerden DTP'ye yönelik yapılan "PKK silah bıraksın, sonra görüşelim"
çağrılarını da değerlendiren Öcalan, şu değerlendirmede bulundu: "ABD’li yetkililer
DTP’ye; “PKK şiddetini kınarsanız ve PKK’ye silah bırakma çağrısı yaparsanız
görüşebiliriz” demişler.
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Ne demek silah bırakın! Ben halkın can güvenliğini koruculara mı bırakacağım! Bizim
mücadelemizde silah, ulusal kurtuluş mücadelesinin bir aracı değildir. Bunu Türkiye
halkının da bilmesi gerekir. Bizim mücadelemiz kurtuluş savaşı gibi silahlı bir mücadele
değildir. Bizim mücadelemiz felsefik, zihinsel anlamda özgürlük mücadelesidir. Her
zaman silah olacaktır ama bu kendi can güvenliklerini ve halkın can güvenliğini korumak
içindir. Bunlar Türkiye’ye karşı güçler değil, öz savunma güçleridir. Öz savunma güçleri
her yerde vardır. Bunlar halkın güvenliğini korurlar. Silahlar Kürt kimliğinin, Kürt
kültürünün korunmasında, gelişmesinde bir teminattır. Bölgeye 500 bin asker yığmışlar,
o halde sen silahını bırak, bırakabilir misin! Bırakırsan seni bitirirler. Onuru ve şerefi olan
sonuna kadar direnir."
EVREN'ĐN BELLĐ BĐR ETKĐNLĐĞĐ VAR
Kamuoyunda yankı uyandıran 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in sözlerine de değinen
Öcalan, şu şekilde konuştu: "Sayın Kenan Evren’in geçen gün yapmış olduğu
açıklamaları geç de olsa gazetede okudum. Hasan Cemal’e bahsettiği ‘katı milliyetçiliğin’
çözüm olmadığını o da görüyor. Taner de bunu dile getirmişti. Ben buna ulus devlet
şovenizmi, ulus devlet faşizmi diyorum. Ben Kenan Evren’e ‘dahi’ derken askeri
stratejiden anlıyor demek istedim. Sözümü bu vesileyle tashih ediyorum. Kenan Evren,
basit bir kişi değildir. Devlet adamlığı tecrübesi var. Yaşı ilerlemiş olsa da dinçtir, belli bir
etkinliği ve ağırlığı vardır. Bu söylediklerini askeriyenin içinde bazıları ile konuşarak mı
dile getiriyor yoksa şahsi görüşleri mi onu bilemiyorum. Bu görüşlerini orduya ve
ordudan emekli olmuş olanlara anlatacağını belirtiyor. Onları ne kadar ikna eder,
bilemiyorum. Ben bir aralar “devletten bir ses” beklediğimi söylemiştim. Evren’in
açıklaması o sestir demiyorum ama tam denk düştü. Bu konuda Leyla Zana ile
görüşebileceğini söylemişti. Evren’in yanında kimler var onu bilemem. Bir takım emekli
generalin olduğu söyleniliyor."
KIZIL ELMACILAR YARGILANACAK
"Türkiye’de bir milliyetçi kanat var. Bu kanatın yükselişi çok tehlikeli bir durumdur" diyen
Öcalan, "Evren bu yükselişin ne tehlikeler doğuracağını görmekte. Ayrıca Evren,
bahsettiği örgütlenmiş “katı milliyetçiliğin” de Türkiye sorunlarına çözüm getirmediğini
görmekte. Türkiye’deki bu ulus devlet faşizmi içinde Yazıcıoğlu derin kanatı oluşturuyor.
CHP ve Baykal, bu akıma balıklama atladı. MHP zaten içinde, istese de kendini bundan
kurtaramaz. Ben bunlara kızıl elma ittifakı demiştim. Ağar kendini bundan biraz
uzaklaştırdı. Erkan Mumcu’nun ne yaptığı ortada. Bu tehlikeli akım aslında daralmış ve
tecrit olmuştur. Bunların arkasında eskisi gibi TÜSĐAD, AB ve ABD desteğini
alamamaktadırlar. Bu kesimler milliyetçi akımdan desteğini çekmişlerdir. Bu akım, ikinci
dünya savaşından sonra Hitler faşizmi gibi AB rotasında beş-on yıl içerisinde
yargılanacak. Bunu kesin biliyorum. Ama bunu görmüyorlar." diye konuştu.
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TUTUKLAMALAR ÇĐLLER DÖNEMĐNĐ AŞTI
Son günlerde medyada ve kamouyunda yaşanan Sayın tartışmasına değinen Öcalan, şu
çarpıcı tespitlerde bulundu:
"Erdoğan’ın benim hakkımda Sayın deyip demediğini bilmiyorum, ama ben kendisine
Sayın diyorum. Bu hükümet dönemindeki gözaltılar ve tutuklamalar Çiller dönemini dahi
aştı. Şemdinli patlamasından sonra Kürtler kuşatma altına alınmak istendi. Đşte 500 bin
askerle yığınak yaptılar, operasyonlar tam hız devam etti. Yine mikro krediler ile Kürt
halkı satın alınmak istendi. “AKP’ye gel, kredi al!” Bu yolla Kürtleri kendilerine bağlamak
istiyorlar. Ben kredi almasınlar demiyorum, alsınlar. Ama onurlarına ve kimliklerine sahip
çıksınlar. Uzun bir süredir bölgeye yatırım yapılmayarak Kürtler aç ve yoksul
bırakılmakta. Tunceli’de en ufak bir yatırım yapılmamıştır. Özellikle Diyarbakır ve
Tunceli’de AKP mikro kredilerle Kürtleri satın almak istemektedir. Kürtler için tarihte ve
şimdi en rezil, rezil, rezil durum parayla satın alınmaktır. Bölgede Ermenilerin tehcirini
geride bırakan göçertilme politikası söz konusudur. Bundan iki ay önce Tunceli iskan
kanununu geride bırakan bir yasadan bahsediliyor. Yuh DTP’ye diyorum! Ben olsam
kıyameti koparırdım. Bununla amaç bölgenin insansızlaştırılmasıdır. Ilısu barajı yapılıyor.
Bu barajla 99 köy baraj suları altında kalmakta. Bu alanlar en verimli tarım alanlarıdır.
Yine Kürt kültürü, tarihi açısından önemli yerleşim yerleridir. DTP bunları görmüyor mu?
Bunlara karşı neden politikalar geliştirmiyor."
DTP'YĐ ALMAN ÇĐZGĐSĐNE ÇEKMEK ĐSTĐYORLAR
Gazetede Sertaç Bucak’ın kendisine ilişkin bir açıklamasını okuduğunu anlatan Öcalan,
şöyle devam etti: "Kendisi Hak-Par başkanıdır. Benim için ‘Apo’yu derin devlet
yönlendirmekte’ demektedir. Cevap hakkımı kullanıyorum; beni kimse yönlendirmiyor,
yönlendiremez. Kendisi böyle diyor ama, o halde şunu da açıklasın: Yüzlerce kez
kendileri görüştüler, toplantılar yaptılar. Kendisi neye güvenerek bunları söylüyor?
Arkasında Alman desteği var. Bunlar Alman çizgisindedirler ve bazı AB devletlerinin de
desteği vardır. DTP’yi de bu çizgiye çekmeye çalışıyorlar. DTP bu çizgiye gider mi gitmez
mi bilemem, DTP bilir. Ben DTP’nin demokratik politika yapması için yeteri kadar proje
ürettim."
SEÇĐM KARARINI DTP VERSĐN
"DTP kendi demokratik barış ve demokratik siyasetini oluşturmalıdır" diye konuşan
Öcalan, "Tam bu noktada seçimlere Đspanya ve Đtalya gibi sol bir ittifakla girilmesi iyi
olurdu, ancak 10 Aralık hareketi kötü başladı, Türkiye’de sol bir ittifakın gelişmesini
engelledi. CHP’nin tutumu biliniyor, milliyetçi çizgiye kaydı. Özellikle Karayalçın’ın tutumu
oluşabilecek sol ittifakın önüne engel oluşturdu. Bu durumda DTP kendi kararını kendisi
verecektir. Bağımsız girebilirler seçime.
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Şunu öneriyorum: Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve toplumun diğer kesimleriyle
birlikte bir ittifak yapabilirler. Bu ittifakla yüzde 10 barajını geçebileceklerine
inanıyorlarsa, bir parti adıyla seçime girebilirler. Aksi halde bağımsız adaylarla seçime
girebilirler" şeklinde konuştu.
ULUS DEVLET AŞILIYOR
Ortadoğu'yu bu hafta da analiz eden Öcalan, Ortadoğu'ya yönelik şu önerilerde bulundu:
"Ortadoğu’ya gelince ben Kürtler için KCK sistemini öneriyorum. Komala Civaka
Kurdistan adıyla bir örgütlenmeye gidilebilir. Bu örgüt kimsenin örgütü değil, tüm
Kürtlerindir. Đçinde KDP, YNK bulunabilir, bulunmalıdır. Böyle bir örgütlenme
gerçekleşirse bu örgütlenme Kürtler adına herkesle görüşebilir, Đranla, Türkiyeyle, Irakla
oturabilir, görüşülebilir. Talabani de bu çerçevede herkesle görüşmeler yapabilir. Kürtler
bu sistem altında bir araya gelebilmelidirler. Bütün Kürt partileri, örgütleri ve
Kürdistan’da sözü geçen siyasi şahsiyetler bu sistemde bir araya gelerek hem kendi iç
sorunlarına çözüm bulabilmeli hem de bir diplomasi bürosu oluşturularak belirlenecek bir
Kürt ulusal politikası çerçevesinde bölge devletleri ve uluslar arası güçlerle görüşmeler
yapabilmelidirler. Ben Ortadoğu’daki tüm bu sorunların çözümü olarak “civaka
demokratik” formülünü ortaya atmıştım. Bu çözüm yönteminde bu kent Kürt kenti, bu
kent Türk kenti, bu kent Fars kentidir denilmeksizin, mevcut sınırlara da dokunulmadan,
ama bütün kültürel kimliklerin de kendini özgürce ifade ettiği bir sistem. Bunu AB kısmen
yapıyor. Aslında Fransa milliyetçiliği buna direniyor. Đspanya ve Đngiltere bu sisteme
biraz daha yakındırlar. Ulus-devleti aşmaya çalışıyorlar. Afrika ve Güney Amerika’da da
ulus-devlet anlayışı aşılma yolundadır."
ĐRAN IRAK GĐBĐ OLMAMALI
Đran'ın 15 Đngiliz askerini rehin almasından sonra Körfez'de tansiyonun yeniden
yükseldiğine vurgu yapan Öcalan, şu tespitlerde bulundu: "Đngiliz askerlerin Đran
tarafından alıkonulmasından sonra Đran’a yöneleceklerdir. Đran mevcut konumuyla
duramaz ya kendilerini demokratik siyaset temelinde yenileyeceklerdir ya da
aşınacaklardır. Đran’a ABD ve Đngiltere tarafından saldırılması halinde Đran çok
karışacaktır. Đran adeta Iraklaşacaktır ve büyük katliamlar olabilir. Fakat Đran büyük bir
devlettir, direnecektir. Bu nedenle Đran’a tam hakim olamazlar, ama Đran çok
karışacaktır. Buna karşı ucu açık demokratik bir siyaset güdülmelidir. Đran’daki Azeriler,
Beluciler ve Kürtlerin içinde yer aldığı demokratik bir yapılanma olası saldırıları
engelleyebilir. Đran’da Irak benzeri etnik ve mezhepsel iç çatışmaların yaşanmaması için
Kürtler orada Azeriler ve Beluciler ile ucu açık demokratik bir ilişki geliştirmelidirler. Yani
Đran’ın da Irak gibi olmaması için bir çaba içinde olmalıdırlar. Đran daha büyük bir
devlettir. Çatışmalar Irak’takinden kat be kat fazla olur."
HALKA VE AYDINLARA SAYGILAR
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kürdistan Bölge Hükümeti Kültür Bakanı’na, Güney
halkına ve aydınlarına selam ve saygılarımı iletiyorum. Đ.Wallerstein, şu an Avrupa’da.
Kendisine de çok selamlarımı iletiyorum. Kendisinin Dünya Sistemleri isimli
kitaplarından iki cilt okudum. Cezaevlerinden bana gelen mektuplar var. Cevap
verecektim, zaman kalmadı. Tüm arkadaşlara selamlarımı iletiyorum.
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PKK Lideri Abdullah Öcalan, bağımsız doktorların da içerisinde bulunduğu bir sağlık
heyetinin kendisini detaylı muayeneden geçirmesi ve Kürt sorununun çözümünde önemli
güvenceler verilmesi gerektiğini belirtti. Öcalan, Kenan Evren, Mehmet Ağar ve Eski Mit
Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş'in önerilerinin bile diyalog için önemli olduğunu söyledi.
PKK Lideri Abdullah Öcalan avukatları ile 4 Nisan günü haftalık olağan görüşmesini
gerçekleştirdi. Görüşmede, sağlığına ilişkin hazırlanan raporlardan çok, asıl tehdidin
'siyasi' olduğunu belirten Öcalan, "Ya şöyle ya böyle davranacaksın, ya bizim istediğimiz
gibi konuşursun ya da biz seni öldürürüz, yok ederiz mesajıdır önemli olan. Burada bu
mesaj vardır" dedi.
Kendisini Türkiye'ye teslim eden uluslararası güçlerin, kendisini tasfiye etmek
istediklerini belirtti. Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde bulunduğu esnada, bir
tabanca verilerek elçilikten çıkarılmak istendiğini dile getiren Öcalan, "Normalde bir lider,
benim yerimde olsa bu tür durumlarda kendini korumak için çatışmaya girer, silahını
çeker ve kendini silahla korumaya çalışırdı. Ben komployu bildiğim için yanıma tabanca
almadım, binadan da çıkmadım. Kendimi adeta koyuverdim. Bana, "Güney Afrika" falan
diyorlardı, "Seni Hollanda'ya götüreceğiz" diyorlardı. Ben yalan söylediklerini kesin
biliyordum. Çünkü beni oraya götüren uçak, NATO uçağıydı. Bu komployu gördükten
sonra da dedim ki, bu komployu boşa çıkarmak ve boyutlarını öğrenmek için de olsa
yaşamam lazım, dedim" diye belirtti.
'Yunanistan'ın rolü çok önemli' Türkiye'nin bu durumu 'gözü kara karşıladığını' ifade eden
Öcalan, Türkiye ve Yunanistan'ın o dönemki tutumuna ilişkin şunları söyledi:"Meseleyi
anlamıyorlardı. Herkesle anlaşma içerisine giriyorlardı. 90 devlet ile ilişkideydi ve onlarla
anlaşıyorlardı. Yunanistan'la da anlaşmışlardı. Kıbrıs ve Ege adalarıyla ilgili Yunanistan'a,
'siz bize Avrupa'da engel çıkarmayın biz de Kıbrıs'ta Ege'de size kolaylık sağlarız, size
karışmayız' demişlerdi. Kıbrıs konusunda verilen tavizlerin sebebi budur. Yunanistan'ın
komplodaki rolü çok önemlidir. Yunanistan bir AB üyesidir, kendi hukukunu dolayısıyla
AB hukukunu çiğnemiştir."Yunanistan aleyhine dava açılmasını isteyen Öcalan, bu davayı
'püf noktası' şeklinde değerlendirerek, "Daha önce hazırladığım bir savunmam vardı
Yunanistan'la ilgili. Fırsatım olursa onu daha da genişleteceğim. Bu dava, bu açıdan da
çok önemlidir. Komploda yer alan aslında Yunan Hükümeti ve burjuvazisidir, Yunan halkı
değildir. Yunan burjuvazisi ve bir kısım elit kesim, hiçbir zaman Yunan halkının
menfaatini düşünmemiştir. Tabi işin gerisinde Đngiltere ve esas itibariyle de ABD vardır"
diye konuştu.
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'Özeleştiri yetmez, daha fazla gerekli'
Türkiye'nin, PKK'yi zayıflatma veya bitirme amacı ile geçmişte KDP ve YNK ile işbirliği
yaptığı ve bunun 'komplonun özü' olduğu belirlemesinde bulunan Öcalan, devamla
şunları söyledi:
"Şimdi bu konuda Genelkurmay Başkanı da özeleştirisini veriyor. Sadece özeleştiri
yetmez, daha fazlasını yapmalılar. Türkiye bize karşı Talabani ve Barzani'yi sürekli
destekledi. Bu tarzla bizi bitirmeye çalışıyorlardı ve bitireceklerini sanıyorlardı. Bu şekilde
Barzani'yi kendi ajanları yapmak istiyorlardı. Fakat Barzani ikili davranıyordu; hem
Türkiye ile ilişkileniyordu hem de bizimle ilişkileri vardı. Barzani şimdi Kürt Devlet
Başkanı'dır, Talabani de Irak Cumhurbaşkanı'dır. Bunun karşısında Türkiye adeta şoke
olmuştur. Bu nedenle özeleştiri yapıyorlar."
'Kimsenin kuklası olmasınlar'
Türkiye'nin Kuzey Irak politikasının, kendilerini bitirmeye endeksli olduğunu hatırlatan
Öcalan, "Birkaç yüz adamı bizden koparmakla, birkaç gerillamızı teslim almakla ve
öldürmekle bunu sağlayacaklarını düşünüyorlardı. Ama 90'ların başından itibaren
ABD'nin Kuzey Irak'ta yapmak istediklerini Türkiye anlayamıyordu. Ankara Anlaşması'yla
bizi tasfiye karşılığında Güney'e desteklerini sundular, onlara birçok imkan verdiler. Şimdi
de 800 kişinin gelip Irak'ta siyaset yapması isteniyor. Bununla Amerikan çizgisine
çekmek istiyorlar. Ben Amerika ile ilişki kurulmasın demiyorum, ilişki kurulabilir, kurulsun
da fakat kimsenin kuklası olmasınlar diyorum" diye kaydetti.
'Çıkmazdan sorumlu olan ortaya çıkarılsın'
Türkiye'nin sorunun esası yerine 'birkaç PKK'liyi öldürmek, teslim almakla uğraştığını'
söyleyen Öcalan, devletin Kuzey Irak politikaları ile çıkmaza girdiğini belirterek, "Bu
duruma gelinmesinde kim sorumludur? Kim Türkiye'nin menfaatine daha çok zarar
vermiştir?" sorularını sordu.
Sorumlunun ortaya çıkarılmasını isteyen Öcalan, "Ben sorumluluğumu biliyorum, kabul
ediyorum ama kim daha çok zarar verdi? Kim hain, kim değil ortaya çıkarılsın. Asıl,
Türkiye'yi bu şekilde ABD'ye bağımlı hale getirenler Türkiye'ye ihanet etmiştir" dedi.
'Bize hakim olmaya çalışıyorlardı'
ABD ve Đsrail'in '90'lı yıllardan itibaren Türkiye ile ilişkilerinin geliştiğini ve birçok taviz
karşılığında Türkiye'ye 'müthiş yardımlarda' bulunduklarını ifade eden PKK Lideri Öcalan,
dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş'in 'ABD tarafından bize yeşil ışık yakıldı'
şeklindeki sözlerini hatırlattı.
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Bu güçlerin bir taraftan PKK'yi yok etmeye yönelik olarak Türkiye'ye yardım ettikleri,
diğer taraftan ise Đngiltere'nin 'PKK'yi kendi çizgisine çekmeye çalıştığını' kaydeden
Abdullah Öcalan, "Melik Fırat'la Đngilizlerin derin ilişkileri vardı. Şemdin Sakık üzerinden
bize hakim olmaya çalışıyordu. Tabi Tilki Selim de vardı, Selim Çürükkaya. Şemdin o
dönem bizi müthiş zorluyordu. 33 asker olayı da bir provokasyon eylemiydi. Şemdin ile
Melik Fırat arasında o dönem kenetlenmiş bir ilişki vardı. Ben bunu 1992'de Şam'da fark
ettim" diye belirtti.
'Talabani ve Barzani sallantıda'
Đran, Suriye ve Türkiye'de Kürtlerin kendisine bağlı oldukları ve Irak'ta da bu yöne doğru
bir gidişin yaşandığı tespitini yapan Öcalan, şunları ifade etti:
"Orada PÇDK daha da güçlenecektir. Talabani ve Barzani'nin şimdiki durumu biraz
sallantıdadır, geçicidirler. Orada eninde sonunda halkımız bize yönelecektir. Her tarafta
önderliğimi kabul ediyorlar, bana bağlılıklarını gösteriyorlar. Benim aslında öyle önderlik,
mevki, makam gibi bir sevdam da yoktur, önemli olan Kürt sorununun demokratik
tarzda çözümüdür. 50 yıldır, 60 yıldır büyük devletler ve Ortadoğu'daki devletler birlikte
Kürt halkını ellerinde tutuyorlardı. Ben Kürt halkını onların ellerinden aldığım için bana
çok kızgınlar. Çünkü biz özgücümüze dayanıyoruz. Biz kimse için politika yapmadık,
kimsenin kuklası olmadık."
'Nakşilik AKP eliyle toplumu dönüştürüyor'
Barzanilerin Đsrail ile ilişkilerinin uzun süredir devam ettiğini ve 1946'da Mahabat Kürt
Cumhuriyeti'nin asıl gücünü oluşturduklarını ifade eden Öcalan, Barzanilerin 1700'lü
yıllarda Nakşibendiliğe geçtiklerini hatırlattı. Öcalan, daha sonra 'Kürt liderliğine oynayan'
Barzanilerin benimsediği Nakşiliğin, dinden çok siyaset olduğu tanımlamasını yaptı.
Cumhuriyet'in Nakşiliğin gücünü kırarak gerilettiğini dile getiren Öcalan, Nakşiliğin bugün
AK Parti'de eli ile iktidarda olduğuna dikkat çekti.
AK Parti eliyle toplumun dönüştürüldüğünü ve Kürtleri de yanlarına almak istediklerini
kaydeden Öcalan, şunları söyledi:
"AKP'deki bazı Kürt milletvekilleri eliyle Kürtleri yanlarına çekiyorlar. Mesela Mir Dengir
Fırat, çok tecrübelidir. Almanya ile bağlantıları var. Almanya'da ve diğer bazı yerlerde
çok örgütlüdürler. Bunu şimdi daha iyi fark ediyorum. Melik Fırat da bu işleri çok iyi
biliyor. Đngiltere bunların bu gücünü çok iyi biliyor. KDP de Nakşidir. ABD, bunları
destekliyor."
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'Ulus devletin çözüm olmadığı ortada'
ABD'nin Ortadoğu'da klasik ulus-devlet modellerini ve yöneticilerini yıkarak, yerlerine
liberal demokrat liderleri getirmek istediğini belirten Öcalan, Afganistan'da Afgan
ulusçuluğunu öne çıkaran Taliban'ın tasfiye edilerek yerine Hamid Karzai'nin getirilmesi,
yine Irak'ta eski ulus-devlet yönetiminin yıkılması ve Saddam'ın idam edilmesi ardından
Nuri El Maliki'nin iktidara gelmesi örneklerini verdi.
Đran Devlet Başkanı Ahmedi Necat'ın 'Amerikan ajanı' olduğunu kaydeden Öcalan,
"Yaptıklarıyla, söyledikleriyle, her şeyiyle ABD'nin politikalarına hizmet ediyor, ABD'nin
ajanlığını bile geçiyor, ileride bu ortaya çıkacağı görülecektir. Đran'a saldırı olursa Đran
çok karışacak" diye konuştu.
Ortadoğu devletlerinin, ABD'nin Ortadoğu politikalarını dikkate almak zorunda olduklarını
vurgulayan Öcalan, "Eski ulus-devlet anlayışıyla sorunların çözülemeyeceği çok açıktır,
ortadadır" dedi.
'KCK sistemine ak kara anlayışı yok'
Bu nedenle geçen hafta önerdiği Komalya Civaka Kurdistan (Kürdistan Toplum Birliği)
modeline bir kez daha değinen PKK Lideri Abdullah Öcalan, sistemi şöyle açıkladı:
"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. Ben Sovyet sosyalizmini bu açıdan eleştiriyorum. Çünkü
bu sistemde, Sovyet sosyalizminde her şeyi ak ve kara görme anlayışı hakimdi. Fakat
benim öngördüğüm toplumsal diyalektikte mesela Kürtler ve bulundukları devletler
birbirlerinin yanında yaşarlar, birbirleriyle mücadele ederler fakat birbirlerini ak ve kara
gibi görüp imha etmezler. Özellikle Kürtler, demokratik ulus anlayışıyla mücadele
yürütürler. Bu nedenle KCK, tüm Kürtleri temsil eder. Ve her parçada Kürtler adına
politika üretir. KCK, Đran'la, Suriye'yle, Türkiye'yle hatta Irak'la Kürtler adına görüşmeler
yapabilir ve onlarla demokratik diyalogu geliştirir."
'Türk halkı soykırımcı olmamıştır'
Türkiye'nin Kürt sorunu konusunda çözümü artık dışarıda aramaması gerektiğini
vurgulayan Öcalan, Türkiye'de bir ulus faşizmi anlayışının hakim olduğunu ve bu eğilimin
esas olarak 1906 yılında etkili olmaya başladıklarını ifade etti. Öcalan, 'Kızıl Elmacılar'
olarak tanımladığı bu güçlerin Türk halkından ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat
çekerek, "Türk halkı hiçbir zaman soykırımcı olmamıştır. Türk halkının bunlarla bir ilgisi
yoktur" diye kaydetti.

Rojaciwan.com

®©76

'3 ses önemli'
Kenan Evren'in açıklamalarında 'biz hata ettik' ve 'aşırı milliyetçilik zararlıdır' şeklindeki
ifadelerinin 2 önemli husus olduğunu dile getiren Öcalan, Mehmet Ağar'ın da neoittihatçılardan uzak durmaya çalıştığına işaret etti.
Mevcut durumunda devletten 3 ses çıktığını söyleyen Öcalan, "Birincisi 'aşırı milliyetçilik
zararlıdır' diyen Evren; ikincisi, 'düz ovada-bayırda siyaset yapılsın' diyen Ağar;
üçüncüsü, tehlikeleri dile getiren eski MĐT Müşteşarı Öneş'in sesi. Bu 3 ses de önemlidir.
Bu 3 sesin belirttiği çerçevede bir diyalogun ve çözümün geliştirilmesi önemlidir" diye
belirtti.
AK Parti ve CHP'nin de iktidar konusunda anlaştığı değerlendirmesini yapan Öcalan,
"AKP ile CHP arasında kesin bir anlaşma vardır. Bu anlaşma gereğince, iktidar mümkün
olduğunca ya onda olacak ya da diğerinde olacak. AKP ve CHP, savaş kışkırtıcılığını
yapıyorlar. Türkiye'nin etrafında yapılan politikalar da her 2 partiden birisine toplumu
mecbur etmektedir" dedi.
Bu partiler dışında, Türkiye'de 2 siyasi anlayışın var olduğunu kaydeden Öcalan,
bunlardan ilkinin ulus faşizmine dayanan ve içerisinde Doğu Perinçek'in de bulunduğu
'neo-ittihatçılar olduğunu söyledi. Öcalan, Perinçek'in 'objektif olarak Amerikan ajanlığı
yaptığını' ifade etti.
Đkinci siyasi anlayışın ise, kendilerinin savunduğu 'demokratik ulus anlayışı' olduğunu
bildiren Öcalan, bu anlayışın toplumun çok geniş kesimlerine hitap ettiğini ve demokratik
dönüşümü esas aldığını ifade etti. Öcalan, "Türkiye'ye bir Chavez lazımdır. Yeterlidir
demiyorum ama Türkiye'de bir Chavez olsaydı umut olurdu" değerlendirmesinde
bulundu.
Kürtler ile ilgili güncel gelişmelere de değinen Öcalan, şunları ifade etti:
"Bölgeye 500 bin kişilik ordu yığmışlar. Bölgeyi ekonomik açıdan kendilerine bağlamışlar,
bölge ekonomik sömürge haline getirilmiştir. Yine bölgede kültürel soykırım vardır.
Binlerce çocuk, ana okullarıyla annelerinden kopartılmakta, Kürtçe'den uzaklaştırılmakta,
böylece Kürtçe silinip süpürülmektedir. Yine çok tehlikeli bir gelişme yaşanıyor. Bölgenin
tarihi-kültürel zenginlikleri barajlarla sular altında bırakılarak yok ediliyor. Bunlarla ilgili
yasalar çıkarılıyor. Bahsetmiştim, yeni bir iskân kanunu var. Dersim Đskân Kanunu
genelleştiriliyor. Bunlar önemli konulardır."
'Önemli güvenceler verilmesi lazım'
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DTP'ye yönelik baskılara da dikkat çeken Öcalan, DTP yönetiminin tasfiye edilmek
istendiğinin çok açık olduğunu söyledi.
Bağımsız doktorların da içerisinde bulunduğu bir heyetin kendisini detaylı muayeneden
geçirmesi ve Kürt sorununun çözümünde önemli güvenceler verilmesi gerektiğini
kaydeden Öcalan, hükümete, sivil ve resmi kurumlara şu çağrıda bulundu:
"Hükümete sesleniyorum, diyalog yolunu açsınlar. TÜSĐAD'a da sesleniyorum;
Türkiye'nin bu sorunu çözmek için adım atmasını sağlayın, inisiyatif alın. Türkiye, Kürt
sorununda artık çözümü dışarıda, başka yerlerde aramasın. Bize karşı tehlikeli yollara
girmesin. Đran'la bu konuda anlaşmaktan vazgeçmesi lazım. Şimdi de Suriye ile ilişkiler
kurulmaya çalışılıyor, bu çok tehlikelidir, yetkililere sesleniyorum, derhal bundan
vazgeçilmelidir. Bunlar çok tehlikeli oyunların içine giriyorlar, farkında bile değiller. Eğer
sorunu çözmek için direk benimle görüşmek isterlerse biz bunu konuşuruz. Evren'in
söylediği çerçevede bile olsa diyalog önemlidir. Evren'in çizdiği çerçeve en azından
diyalog için elverişlidir. Mehmet Ağar'ın Benelüks modeli yetersiz de olsa diyalog için
iyidir. MĐT Müsteşarının çizdiği çerçeve diyalog için iyidir. Bunları bile gözetseler,
uygulasalar diyalog için önemlidir."

DĐHA
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatları ile yaptığı görüşmede 20
günlük hücre cezası aldığını söyledi. ‘’Çok tehlikeli bir süreçteyiz’’ diyen Öcalan ‘’Özellikle
vurguluyorum, toplumsal savaş gelişir!’’ uyarısında bulundu. Öcalan Avrupa’nın Kürtlere
yönelik tutumu için de şu çarpıcı açıklamayı yaptı: ‘’Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor:
Avrupa’nın Türkiye ile bir anlaşması var. Hem de iddia ediyorum bu resmi bir
anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre, PKK gözden çıkarılmıştır. Herkes bunu böyle bilmelidir.
Bütün bunların karşılığında Türkiye’ye Avrupa Birliği’ne alınacağı vaat ediliyor. Ayrıca
AB’nin PKK’yi gözden çıkarmasıyla Türkiye bütün ekonomisini Avrupa ülkelerine açtı.
Almanya bütün büyük ihaleleri almaya başladı.Daha sonra bunu Đngiltere, Fransa, Đtalya
gibi, diğer Avrupa devletleri takip etti. Onlar da pastadan pay almaya başladılar. Bu
şekilde açıkça Kürtleri sattılar.’’
Öcalan Çarşamba günü avukatları ile yaptığı görüşmede kendisine 20 günlük hücre
cezası verildiğini açıkladı. Öcalan, ‘’Daha önce yaptığımız görüşmelerdeki iki cümle
nedeniyle 20 günlük hücre cezası verildi. Ceza bana tebliğ edildi. 8 gündür uygulanıyor,
8 gündür tecritteyim. 12 gün daha sürecek. Ben itirazları yaptım. Bursa 2. Ağır Ceza
mahkemesine 125 sayfalık bir savunma yazdım. Bu cezanın gerekçesi yine önceki hücre
cezalarında olduğu gibi örgüt üyelerinin eğitimini yaptırmak, propaganda yapmak
maddesi. Ama yaptığım bütün görüşmeler kayda alınıyor. Benim görüşlerim merak
edildiği için bunlar yetkili makamlarca da inceleniyordur’’ dedi.
18 MAYIS YAKLAŞIYOR…
‘’Yazdığım savunmada son 14 yıllık; 93’ten beri, Özal döneminden beri, yani devletin
benimle ilişkiye geçtiği tarihten bugüne olan süreci özetledim’’ diyen Öcalan, ‘’Barış,
demokratik çözüm çabalarımızı, PKK’ye yönelik tasfiye çabalarını belirttim. Bu tasfiye
çabalarının çözüm olmadığını ve olamayacağını geçmiş deneyimleri belirterek anlattım’’
şeklinde konuştu. Öcalan şöyle devam etti: ‘’18 Mayıs yaklaşıyor, Haki Karer yoldaşın
şehadetinin 30. yılı oluyor. Ben Elazığ’daydım, o zamanlar Beş Parçacılar vardı. KUK’da o
sıralar ortaya çıktı. Hatta o zaman Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin’den aşağıya doğru
bir hat çizmişler ve ‘PKK bunun doğusuna geçemez’ diye bir iddiaları vardı. Bu tasfiye
sürecinden sonra Sarı Baran, Selim Çürükkaya, Süleymanlar ve Şemdin Sakık’la bu
tasfiye çabaları sürdü. Bunlar çok tahribat yarattılar. Bir çok insanın ölümüne sebep
oldular. Kuşkuculuğun gelişmesine neden oldular. Harekete çok zarar verdiler. En son
2003 dönemindeki tasfiye süreci yaşandı. Osman, Botan onlar hareketi tasfiyeye
götürüyorlardı. O dönem yüzlerce kişinin ayrılmasına neden oldular. Hareket o dönem
çok tehlikeli bir süreçten geçti. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. ABD’nin planı da bu
yöndeydi.
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Türkiye’den bir af yasası çıkarması istendi. Bu konuda tam uzlaşamadılar. Sonuçta çıkan
yasa pişmanlık yasası gibi bir şey oldu. Talabani’de o süreçte onlara kucak açtı. Buna
paralel olarak Türkiye’de de bunun ayağını oluşturmak için bazı partiler kurdular. 20032004’de bu şekilde hareket tasfiye edilecekti. Osman alçağı ve diğerlerine bazı imkanlar
sunuldu. Onlarda bu plana geldiler. Hatta benim de bu çizgiye geleceğimi düşündüler.
Ama ben duruşumla bu planların bozulmasına neden oldum. Zaten bundan sonradır ki,
hücre cezaları gündeme gelmeye başladı. Hücre cezası uygulamaları hukuki değildir,
idari ve siyasi baskıdır. Ben bu uygulamalarla cezalandırılmış oluyorum. Şimdiki hücre
cezasının da asıl gerekçesi budur. Yoksa benim savaş değil, barış istediğimi, 14 yıldır
barış için çabaladığımı herkes bilir. Her fırsatta bunu ifade ettim. Bütün savunmalarımda
demokratik barışçıl bir çözüm için yön gösterici olmaya çalıştım. Muhtemel tehlikelere
dikkat çekiyorum.’’
TOPLUMSAL SAVAŞ GELĐŞĐR
Öcalan, ‘’Savunmamda yazdım, çok tehlikeli bir süreçteyiz’’ diyerek şu uyarılarda
bulundu: ‘’Artık gelişecek savaş sadece Kürtler ve devlet arasında olmaz, toplumsal bir
savaş gelişir. Özellikle vurguluyorum toplumsal savaş gelişir! Ben buna engel olmaya
çalışıyorum. Bu tehlikeye işaret edince, bana ‘APO savaş istiyor’ diyorlar. Öyle değil; Ben
burada dört duvar arasındayım. Savaş kararı verme pozisyonum olamaz.’’
Öcalan savunmasında şunları da yazdığını hatırlattı: ‘’93’te Özal döneminde başlayan
diyalog sürecini bugüne kadar getirdim. Özal’la başladı, sonra Erbakan’la devam etti.
Buradayken Ecevit’in özel temsilcisiyle görüştüm. Đmralı’ya geldikten sonra başlattığım,
savunmalarımla daha da yetkinleştirdiğim barış süreci biliniyor. Fakat bütün bunlardan
bir sonuç alınamadı. Bu barış sürecine az önce bahsettiğim tasfiye girişimleriyle karşılık
verildi. Fakat nihayet bu tasfiyeden de bir sonuç elde edilemeyeceği anlaşılmalıdır. Hem
sivil toplum örgütlerinin, hem aydınların, hem halkların barış talepleri olduğu bana
bildirildi. Bunun üzerine bende bir kez daha PKK’den ateşkes kararı almalarını rica ettim.
Bütün bu çabalarım ortadayken nasıl Öcalan savaş istiyor denilebilir! Bu son Newroz da,
devlet içindeki savaş yanlılarını bir ayaklanma olur mu diye ürküttü. Devletin içerisinde
bir kesim diyalogtan yanayken, kirli savaş, özel savaş yanlılarının olduğu da açık.
Aralarında bir çatışma ve gerginlik olduğu da anlaşılıyor.’’
MUHTIRADAN HABERDAR DEĞĐLDĐM
Türk Genelkurmayı’ının verdiği muhtıradan haberdar olmadığını söyleyen Öcalan,
Türkiye’deki seçim tartışmalarını şöyle değerlendirdi: ‘’Her halde artık taraflar CHP ve
AKP kutuplarında bir araya gelirler. Ulusalcılar, kızıl elmacılar CHP cephesinde bir araya
gelebilirler. Muhtemelen seçim ittifak pazarlıkları başlar. DTP nin de hazırlıklı olması
gerekir. Bağımsız adaylar mı belirlerler, ittifak mı yaparlar, bunu en iyi şekilde
değerlendirip karar verirler. Bu konuda daha öncede örnekler vermiştim; Đspanya, Đtalya
örnekleri incelenebilir demiştim. Şimdi de gerçek solcular, demokratlar, yurtseverler bir
araya gelebilir. Bu fırsat değerlendirilebilir. Hatta dürüstçe yaklaşılacaksa, DYP ile, AKP
ile de ittifaka gidilebilir. Bu süreç 1946-50 arası sürece çok benziyor. O dönemde
Demokrat Parti listelerinde solcular da yer almıştı. Fakat o süreç tamamlanamadı.
Gerçek demokrasiye geçilemedi.’’
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ABD AÇIKÇA DESTEKLEMEZSE DARBE OLMAZ
‘’ABD açıkça desteklemezse darbe olmaz’’ diyen Öcalan, AKP’nin büyük bir destekle
iktidara geldiğine dikkat çekti: Öcalan şöyle dedi: ‘’Değişim yapacağı beklentisini de
yarattı. Fakat bir yandan da devlet yönetimini Đslami bir temelde şekillendirmeye çalıştı.
Nakşibendi geleneği önceleri bize karşı desteklendi. Sonraları AKP nakşi kadrolarını
devletin bütün kademelerine yerleştirdi. AKP cumhurbaşkanlığı konusunda devleti,
genelkurmayı uyutabileceğini düşündü, ama yanıldı. Bu çabaları muhtırayla sonuçlandı.
Bizim önerimiz demokratik bir cumhuriyettir. Demokrasi cumhuriyetle çelişmez,
cumhuriyet demokrasinin devlet biçimidir. Demokrasi olmadan cumhuriyet ne sorunlarını
çözebilir ne de devamlılık arz eder. M. Kemal’in de asıl düşüncesi buydu, demokratik bir
cumhuriyetti. Ama o zamanki koşullar nedeniyle bu düşüncelerini hayata geçiremedi.
Şimdi kendilerini Kemalist olarak değerlendirenlerin M. Kemal ile hiçbir alakası yoktur. M.
Kemal Kürtleri bir unsur olarak kabul etmiştir. Kürtler ile ittifak yaparak işgalcileri
kovmuştur. Kürt isyanları ve Đngilizlerin bölgedeki emelleri M. Kemal’in kafasındaki
planları ertelemesine neden olmuştur. M. Kemal’in o zamanlar muhtariyet dediği şey
aslında bir tür demokratik özerkliktir. O zamanki koşulları iyi değerlendirmek gerekir.
Cumhuriyet henüz çok gençti, yeni kurulmuştu ve parçalanma, bölünme paranoyası çok
büyüktü. Hilafetin, saltanatın, Vahdettin’in geri gelme tehlikesi vardı. Musul-Kerkük
meselesi vardı. Bu süreçte Kürt isyanları patlak verince M. Kemal cumhuriyeti ayakta
tutma telaşına kapıldı. Cumhuriyetin ayakta kalması için Musul ve Kerkük bile feda edildi.
Biliyorsunuz onlarda Misak-ı Milli sınırlarına dahildi. Misak-ı Milli önemlidir. Savaştan yeni
çıkmış cumhuriyet bir savaşı daha göze alamadı. M. Kemal Kürtlerin yine kendisiyle
birlikte hareket edeceğinden emin olsa, yedi düvelle savaşırdı. M. Kemal Kürtlerle
birliktelikten yanaydı.’’
KÜRTLERĐN GÜNEY’E SÜRÜLMESĐNĐ TEKLĐF EDENLER VAR
Kürtlerin o dönem güçlü bir önderlikleri olmadığı için sorunu demokratik diyalog
kanallarıyla birliktelik temelinde çözme imkanı oluşmadığını kaydeden Öcalan, bu diyalog
eksikliğinden dolayı gelişen isyanların da sert bir şekilde bastırıldığının altını çizdi: ‘’M.
Kemal’e yönelik önyargılarda bu nedenledir. Bugün ise gelinen noktada söylediğim gibi
artık gerçekleri görüp demokratik bir çözümden yana olanlar olduğu gibi, özel savaş
yanlıları da var. Ordu da böyle çözümden yana olanlar olduğu gibi, özel savaş yanlıları
da vardır. Bugün Kürtlere zamanında Ermeni ve Rumlara uygulanan politikaların
uygulanmasını isteyenler var. Açık açık Kürtlerin güneye sürülmesini teklif edenler var.
Bunlara göre Kürtlere karşı büyük bir imha politikası yürütülecek; bir kısmı yok edilecek,
asimile olanlar asimile olacak, geriye kalan büyük kitleler de güneye sürülecek. Bu
korkunç bir plandır ve gerçekleşmesi mümkün değildir. Kürtlerin durumu, konumu
farklıdır. Kürtler artık kendilerini savunabilecek bir pozisyondadırlar. Bu felaket
senaryosunu ciddi ciddi bir çözüm seçeneği olarak Türkiye’nin önüne getirmek isteyenler
var. Ama bunun yanında Evren gibi bizimle yıllarca savaşmış, ama artık savaşın çözüm
getirmeyeceğini anlamış olanlar da var.’’
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EVREN’Đ ÖVMEDĐM
Öcalan, ‘’Gazetelerde benim Evren’e dahi diyerek övdüğüm yazıyordu. Bu doğru değildir’’
diyerek bununla neyi kastettiğini şöyle dile getirdi: ‘’Askeri anlamda çok deneyimlidir,
bizimle 30 yıl savaşmıştır. Kürt sorunun da birinci dereceden taraf olduğu için bu
sorunun gelişimini ve geldiği noktayı iyi bilir, tehlikeyi de görmüştür. Evren böyle
düşünüyorsa, askeriye içinde onun gibi düşünen bir kesim mutlaka vardır. Evren
askeriye için de önemlidir. O bile bu noktaya gelmişse, bu önemlidir ve gerçekleri
görmek gereklidir. Yine Mümtazer Türköne’nin Radikal’de bir röportajını okudum. Orada
şunu diyordu: Savaş yanlıları o kadar korkunç yapılanmışlar ki, Evren bile açıklamalarını
yaptıktan sonra korkup sindi. Biliyorsunuz M. Türköne’de eski bir milliyetçidir. Fakat
şimdi benim de katıldığım görüşleri var. Geçmişte de Erbakan, hükümeti zamanında
bizimle diyaloga girdikten sonra tasfiye edildi. Öncesinde de Özal açılım yapmak
istediğinde, şaibeli bir şekilde hayatını kaybetti. Yine emekli bir askerin gazetede bir
yazısını okumuştum. O da zamanında en şiddet yanlısı askerlerdendi, bizimle en çok
savaşanlardandı. O da artık silahla sorunun çözülemeyeceğini ifade ediyordu. MĐT
müsteşarının açıklaması vardı. Mevcut katı ulus devlet anlayışının esnetilmesi gerekir
diyordu. Yine eski MĐT’çi Cevat Öneş bu düşünceleri daha da detaylı bir şekilde ifade
etmişti. Bu düşüncelerin çoğuna ben de katılıyorum. Yine Mehmet Ağar’ın da
açıklamaları ortada. Onun da gerçekçi bir noktaya geldiği görülüyor. Hatta Benelüx
modelinden söz ediyordu. Görüldüğü gibi devletin içerisinde Kürt sorunu konusunda açık
bir ikilem var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bu tıkanma görüldü. Laiklik kaygısı
nedeniyle yaratılan gerginlik de biraz sunidir. Asıl mesele Kürt sorununa yaklaşım
biçimidir. Özel savaş yanlılarının asıl kaygılandığı AKP’nin Kürt sorunu konusunda reform
yapma ihtimalidir.’’
AB’NĐN TÜRKĐYE ĐLE ANLAŞMASI VAR: PKK GÖZDEN ÇIKARILMIŞTIR
Avrupa’nın Kürtlere yönelik tutumunu da değerlendiren Öcalan çarpıcı açıklamalarda
bulundu: ‘’Şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor: Avrupa’nın Türkiye ile bir anlaşması var.
Hem de iddia ediyorum bu resmi bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre, PKK gözden
çıkarılmıştır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Bütün bunların karşılığında Türkiye’ye Avrupa
Birliği’ne alınacağı vaat ediliyor. Ayrıca AB’nin PKK’yi gözden çıkarmasıyla Türkiye bütün
ekonomisini Avrupa ülkelerine açtı. Almanya bütün büyük ihaleleri almaya başladı. Daha
sonra bunu Đngiltere, Fransa, Đtalya gibi, diğer Avrupa devletleri takip etti. Onlar da
pastadan pay almaya başladılar. Bu şekilde açıkça Kürtleri sattılar. Bu noktada Kürtlerin
satılması demek, Türklerin satılması demektir. Türkiye ekonomisini bu şekilde
yabancılara açmakla Düyun-u Umumiye döneminden 4 kat daha fazla borçlanmış bir
durumda. Mustafa Kemalciyiz diyorlar. M. Kemal olsa böyle mi yapardı. Düyun-u
Umumiye borçları onun zamanında silinmedi mi? Arazilerin yabancılara peşkeş çekildiği
söyleniyor ama bununla kalsa iyi, bütün Türkiye satılıyor.
Bu durum Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin benim yeniden yargılanmam konusunda
ki son kararında açık bir şekilde görüldü.
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AĐHM’in adil yargılanmadığıma ilişkin kararına rağmen Bakanlar Komitesi’ne tepeden
gelen merkezi ve siyasi bir kararla yeniden yargılanmamın önü kesildi. Bakanlar Komitesi
benim için suçlarını itiraf etmiş diyor, bu kesinlikle doğru değildir. Benimki, çözüme
yönelik samimi çaba ve tutumlardı. Bunun itiraf olarak adlandırılması kabul edilemezdir.
Ben bütün bunları demokratik çözüm ve barış için yaptım. Hatta son süreçte Hakikatleri
Araştırma ve Uzlaşma Komisyonlarını önermiştim. Devlet içinde suça karışanların da bu
komisyonlara gelerek samimi bir şekilde suçlarını kabul edip özeleştiri yapmaları gerekir
demiştim. Bir çeşit şartlı af gibi olacaktı. Güney Afrika’da çok büyük suçlara karışanlar
gelip, öz eleştirel yaklaşımla ifade vermişlerdi. Türkiye’de de Tansu Çiller, Mehmet Ağar
gibi isimler böyle yaklaşabilir.’’
Öcalan doğum gününü kutlayanlara şu mesajı verdi: ‘’Basından takip ettiğim kadarıyla
doğum günü kutlamasına binlerce kişi katılmış, katılanlara, kadın, çocuk, genç herkese
teşekkürlerimi iletin.’’
ÇABAM TOPLUMSAL BARIŞ ĐÇĐN
Kendisine yönelik uluslar arası komployu bir kez daha hatırlatan Öcalan bu konuda şöyle
konuştu: ‘’Komployla tarihi Türk-Yunan düşmanlığının giderilmesi için benden daha iyi
bir hediye olamazdı. Rusya’ya da 10 milyar dolar para verdiler. Ayrıca Mavi Akım
projesinde de anlaşmaya varıldı. Rusya’nın müthiş paraya ihtiyacı vardı. Benim teslim
edilmemle sonradan çok açık şekilde anlaşıldı ki, Barzani ve Talabani’nin önü de açılmış
oldu. Bunların hepsini çok iyi düşünmek gerekir. Söylediğim gibi benim savaş istediğim
kesinlikle doğru değildir. Bunu özellikle Türk kamuoyunun çok iyi anlamasını istiyorum.
Türk aydınları, Türk solu da bunu iyi bilmeli, bu konuda çaba göstermelidir. Benim bütün
çabalarım demokratik barışçıl bir çözüm içindir. Ben bu konuda elimden gelen her şeyi
yaptım. Fakat bu şekilde PKK’nin ve Kürtlerin üzerine gidilirse, onların ne yapacağına
karışmam. Bu konuda kararı kendileri verecektir. Bu uyarıyı yapmayı görev biliyorum.
Eğer Kürt halkının üzerine gidilirse çatışmalar artar. Ama benim bütün çabam toplumsal
barışı sağlamak içindir.’’
AÇLIK GREVCĐLERĐNE MESAJ: YAŞAYARAK DĐRENĐN
Öcalan son olarak Fransa’nın Strasbourg kentinde 11 Nisan’dan beridir süresiz
dönüşümsüz açlık grevi yapan eylemcilere şu mesajı verdi: ‘’Açlık grevindeki arkadaşlar
için şunu söylüyorum. Kesinlikle hayatlarını tehlikeye atacak, kendilerine zarar verecek
bir noktaya getirmesinler. Bu hücre cezasına tepki olarak da kimse kendini yakma gibi
eylemlere girişmesin. Buna kesinlikle karşıyım. Yaşayarak, çabalayarak direnmek gerekir.
Bu arada, sürecin ne kadar tehlikeli olduğu ortada. Askeri ve sivil arkadaşlar,
Türkiye’dekiler, Avrupa’dakiler ve diğer taraftakiler kendilerini çok iyi korusunlar. Ben de
burada elimden geleni yapıyorum. Hepsini sevgiyle selamlıyorum.’’
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatları ile yaptığı görüşmede hücre
cezasını ‘’yargısız infaz’’ olarak değerlendirdi. ‘’Burada yargısız infaz yapılıyor’’ diyen
Öcalan kendisine ‘Sayın’ dedikleri için mektupların karalandığını belirtti. Öcalan ayrıca
yeni bir savunma yazığını kaydederek, savunmasında ‘’bir çıkış kapısı’’ sunduğunu
söyledi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan Çarşamba günü avukatları ile yaptığı görüşmede,
kendisine verilen hücre cezası ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçimleri de değerlendiren Öcalan, ayrıca yeni bir savunma yazdığını duyurdu. AÇLIK
GREVĐ TECRĐDE KARŞI OLMALI
Öcalan sağlık durumuna ilişkin şunları dile getirdi: ‘’Sağlık durumuma ilişkin hemen kısa
bir açıklamada bulunmak istiyorum. Doktorlar boğazımdaki akıntının sinüzitten
kaynaklandığını söylüyorlar. Bunun için ilaç verdiler. Kullanıyorum. Solunuma ilişkin
ilaçlar. Kulağımdaki çınlama halen devam ediyor. Çınlama ve uğuldama var. Sadece sol
kulağımda çınlama var. Neden kaynaklandığını bilmiyorum. Neden böyle oluyormuş
öğrenmek gerekiyor. Son dönemlerde vücudumda mantar olduğunu söyledikleri şeyler
çıktı. Karın bölgesinde, kasıklarımda ve omuzlarımda ben tarzı lekeler var. Vücudumun
değişik yerlerinde var. Vücudumda 7-8 yerde var. Bu benler ve vücudumdaki kaşıntılar
için bana sprey verdiler. Şu anda onu kullanıyorum. Kullanınca kaşıntı azalıyor, spreyin
etkisi geçince tekrar eski hale geliyor. Özellikle havayla temas edince ortaya çıkıyor.’’
Strasbourg’da 11 Nisan’dan beri devam eden açlık grevine ilişkin Öcalan, ‘’Avrupa’da
sağlığıma ilişkin açlık grevi devam ediyormuş. Bu konu önemli ama bu durum tecrit
çerçevesinde ele alınmalı, benim içinde bulunduğum koşullar bir bütün olarak ele
alınmalıdır. Üzerimde uygulanan genel bir tecrit var. Böyle ele alınmalıdır’’ mesajını verdi.
HÜCRE CEZASI YARGISIZ ĐNFAZ
Kendisine verilen 20 günlük hücre cezasını hatırlatan Öcalan, ‘’Hücre cezası meselesini
AĐHM’e götürmek gerekiyor’’ dedi. ‘’Hatta bir ihtiyati tedbir kararı aldırılmalıdır. Sadece
AĐHM değil, hukukla ilgili kurumlara da götürmek lazım’’ diyen Öcalan, şöyle konuştu:
‘’Burada yargısız infaz yapılıyor. Böyle giderse ne olacak? Benim durumumu uluslararası
alana da taşınmalıdır. Kendi hukuki hakkımızı dahi artık kullanamıyoruz. Bu nasıl
hukuktur! Đnfaz yasasından kaynaklı haklarım var, onları dahi kullanamıyoruz. Ben 125
sayfa savunma hazırlamıştım. Bir sayfa da ekti, bana mektup verilmemesine ilişkindi.
Bana gelen mektupların üzeri çiziliyor, karalanıyor.’’
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SAYIN DEDĐKLERĐ ĐÇĐN MEKTUPLARI KARALIYORLAR
Öcalan kendisine gelen mektupların karalandığını belirterek, ‘’Sayın dedikleri için
mektupları çiziyorlar, karalıyorlar. Tabii ki sayın diyecekler. Bana mektup verilmemesi,
savunmamın alınması konusunda gerekli tüm hukuksal başvurular yapılmalı’’ diye
konuştu. Yunanistan’daki davanın da açılması gerektiğini kaydeden Öcalan, bu konuda
şu açıklamalarda bulundu: ‘’Yunanistan, Türkiye’ye teslim edilmemle benden
yararlanmak istedi, Türk-Yunan ilişkilerini geliştirmek istedi. Aynı şekilde Rusya’da teslim
edilmemden faydalanmak istedi, milyarlarca dolar kazandı. Savunmamda AB ile ilgili
çarpıcı açıklamalar var. Türkiye’ye teslim edilmem de AB, Yunanistan, Rusya, Kenya
hepsi hukuku çiğnemiştir.’’
Yeni bir savunma yazdığını söyleyen Öcalan, savunmasına ilişkin şu bilgileri verdi: ‘’Bu
savunmam sadece bizler için değil, aslında devlet için de önemli. Savunmamı son derece
iyi yazdım. Görüşlerimi önemli derecede aktardım. Bir manifesto niteliğindedir. Bir kitap
halinde basılabilir. Savunmam aynı zamanda teorik bir çerçevedir. Herhalde sol
çevrelerde de epey rağbet görür. Đ. Wallerstein, Bookchin gibi çözümlemeler yaptım ama
Wallerstein daha çok tahlil yapıyor, ben ise hem tahlil ediyorum hem de çözüm önerileri
sunuyorum. Çok acele yazdım. Toplumsal bir barış nasıl sağlanır, bu sorunun en iyi
çözüm yolu nedir, bunları yazdım. Savunmamın bir nüshası devlete de gidiyordur
herhalde. Bu savunmam devlet içinde epey tartışma yaratmıştır. Devlet içinde savaşı
sürdürmek isteyenler var, hareket içerisinde de uzantıları var. Politikacılar ve
bürokratların sorumluluğu var. Böylece savunmamla birçok durum açığa çıkarılıyor. Bu
bazılarını zora sokabilir. Bu nedenle bazıları savunmamı vermek istemiyor olabilir.
Savunmamda Özal’dan beri 14-15 yıldır barış ve diyalog sürecini anlattım, bu sürecin
nasıl başarısız hale getirilmeye çalışıldığını anlattım. Çözüm önerilerini ve olasılıkları sekiz
madde halinde çözüm olması halinde olabilecek gelişmeleri, olmaması halinde de olası
gelişmeleri tek tek dile getirdim. Demokratik çözüm için adım atılması halinde gerillanın
sınır dışına çıkarılması gündeme gelebilir, ama adım atılırsa. Yani ben tespitlerde
bulunuyorum, sonrada çözüm yollarını öneriyorum, ama bu söylediklerimi talimat
şeklinde algılıyorlar. Hayır, ben öngörüde bulunuyorum; böyle giderse şöyle olur ya da
böyle olur diyorum. Benim savunmamdan rahatsızlık duymalarına gerek yok.’’
YENĐ SAVUNMA ÇIKIŞ KAPISI
‘’Bu onlar için de bir çıkış kapısıdır’’ diyen Öcalan, bu sorunu yıllardır çözmek
istemediklerinin altını çizdi. Öcalan, ‘’Ben ulus-devlete karşıyım. Çözüm istemeyenler
devlet içinde azınlık bir gruptur’’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bunların zerre kadar
Türklükle alakaları yoktur. Bunların içinde bazı Kürtler de var. Türk halkı Kürt halkının
kıyımına kesinlikle razı değil. Bizim de Türklere düşmanlığımız yok. Nenem Havva
Türkmendi, çok da vefakar bir kadındı. Bu grup ısrarla Kürtlere soykırım yapmak istiyor.
Ermenilere ve Rumlara yaptıklarını Kürtlere de yapmak istiyorlar. Sorunu bu şekilde
halletmek istiyorlar.
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Ermeni ve Rumlara yaptıklarınızı Kürtlere yapamazsınız. Kürtleri yok edemezsiniz. 25
milyonu nereye süreceksiniz! Güney’de gerekli bütün hazırlıklar yapılmış, Kürtler
örgütlenmiş. Amerika Kürtlere her türlü silahı ve desteği vermiş, bunlar anlamıyorlar.
Türkiye’yi büyük bir tuzağın içine çekiyorlar. Time gazetesi Türkiye’nin Güney’e
girmesinin stratejik bir hata olacağını belirtmiş, çok doğru. Büyük hata olur. Sorun böyle
çözülmez. Bu şekilde çözmek isteyenler en büyük zararı veriyor. Bunlar içerisinde
Çerkezler var, Araplar, Kürtler, Balkan kökenliler, Sabetayistler var ki, bunlar en tehlikeli
gruptur, ama Anadolu Türkü yok. Bunlar aynen Osmanlı’daki yeniçeri ocağı gibi Türk
kökenli olmayanlardır. Bunlar zamanın Đttihatçılarıdır, neo-ittihatçılardır.’’
TOPLUMSAL BARIŞ ĐSTĐYORUZ
Yıllardır büyük bir sabır ve olgunlukla çözüm ürettiklerini kaydeden Öcalan, ‘’Biz
toplumsal barış istiyoruz. Ben barışa ilişkin görüşlerimi Demokratik Cumhuriyet teziyle
dile getirdim. Barıştan bahsettiğim zaman ‘Apo korkuyor’ diyorlar, ‘oyuna geliyor’
diyorlar. Hayır, ben korkmuyorum, hiç kimsenin oyununa da gelmiyorum. Ben savaşa
siyaseten de, ahlaken de karşıyım. Bunlar PKK’yi bitiremediler. Şimdi de ‘Apo’ya baskı
yaparsak, PKK’yi bitirebiliriz’ diye düşünüyorlar. Bu şekilde bana PKK’yi tasfiye
ettireceklerini düşünüyorlar. Ben nasıl PKK’ye ‘silah bırakın, teslim olun’ derim. Daha
önce de söyledim, bir çözüm yolu olursa, tabii ki silah bırakılır, bu mesele değil. Ben
PKK’ye ateşkes çağrısında bulundum, hiçbir adım atılmadı ve operasyonlarla PKK üzerine
gidildi. Çözüm için fırsat da vermediler. Bir savaş için 400 milyar dolar harcadılar, 400
milyar dolar daha harcamak isteyenler olabilir’’ ifadelerini kullandı.
SEÇĐMLERDE KADIN DA OLMALI
Öcalan, ‘’Bizim Türkler ile bir sorunumuz yok. Demokratik işbirliği olabilir’’ diyerek Kürt
adayların seçimlere bağımsız gitmesi hakkında görüşlerini şöyle dile getirdi: ‘’Bundan
sonra bir parti çatısı altında her halde giremiyorlar sanırım. Seçimde Kadının da olması
önemli. Ancak her tarafta iş yapabilecek, yetenekli insanların aday olmalarına dikkat
edilmelidir. Her halde bölgede 40 milletvekili seçilebilir. Batıdaki demokrat adaylarla
birlikte bu sayı çoğaltılabilir.’’
Öcalan, son dönemlerde Türkiye’de art arda yapılan ‘cumhuriyet’ mitinglerine dikkat
çekerek, bunların Kızıl Elmacı denilen gruplar olduğunu ifade etti: ‘’Son dönemde bir çok
cumhuriyet mitingleri düzenleniyormuş. Bunlar Kızıl Elmacı denen gruplardır. Bunların
çoğu Türk değil, Türklükle zerre kadar alakaları yok. Bunlara neo-ittihatçı demiştim.
Bunlar sivil bürokratlar ve çıkar peşinde olan bazı politikacılardır. Savunmam da bunları
geniş olarak açıkladım. Biliyorsunuz bunlar Kurtuluş Savaşı’nda da etkindiler. Hatta
Çerkes Ethem yandaşlarıyla Ankara’ya gelip meclise baskın bile yapmıştı. Hatta Mustafa
Kemal için ‘O buraya gelirse, onu yok ederim’ diyordu. Bunların sayıları çok azdır, ama
çok örgütlüler. Talat Aydemir de darbe yapmaya kalkışmıştı. Đsmet Đnönü o zaman
bunlar için “Kurtuluş Savaşı’nda da başımıza bela oldular, halen de bela olmaya devam
ediyor.
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Bunlardan kurtulamadık” demiştir. Bunlar çok azdır, ama örgütlü ve darbecidirler.
Mustafa Kemal’in anlayışı biraz farklıdır. M. Kemal başta Kürtlerle ittifak yaptı. Düyun-u
Umumiye’yi kaldırdı, Kurtuluş Savaşı’nı kimseden para almadan yürüttü. Bana
cezaevinden gelen bir mektupta belirtiliyor; M. Kemal’in çevresini ittihatçılar sarmış,
adeta M. Kemal’i etkisiz kılmışlar. Onu boğmaya çalışıyorlar. O zaman da bir grup çözüm
istemiyor ve Kürtlerin üzerine çok gidiyorlar. Hatta daha sonraları birisi Kılıç Ali’ye acaba
şiddette çok mu ileri gittik diye bir cümle sarf etmiş. Mustafa Kemal’e ittihatçılar Đzmir’de
ve başka yerlerde suikast düzenlediler. Ömer Lütfi Mete ve Mahir Kaynak kitaplarında
bunları belirtiyor, doğru tespitleri var. Mümtazer Türköne de bu konuda önemli
tespitlerde bulunuyor. Bu önemlidir, çünkü kendisi milliyetçidir. Ben Nihal Atsız onları da
okudum. Atsız kültür milliyetçisidir, 80 yıl yaşamış bunun kırk yılını cezaevinde
geçirmiştir. Şimdiki neo-ittihatçılar günümüzdeki Envercilerdir. Bunlar devlet merkezini
ele geçirmiş, elde ettikleri konumu ve rantı paylaşmak istemiyorlar. Bunlar sivil
bürokratlar ve birkaç politikacıdır. Halkın bunları bilmesi lazım. Bu neo-ittihatçıların içinde
Türk olmayan tüm unsurlar ağırlıktadır. Bunlar Araplar, Kürtler, Çerkezler, Balkan
kökenlilerdir. Bunların Türklükle alakası yok. Anadolu halkı düşmanlık yapmaz. Bizim de
kimseye düşmanlığımız yok. Bahsettiğim durumu Avni Özgürel de dile getiriyor, biliyor.’’
Öcalan kendisine avukatları tarafından ulaştırılan kitapları aldığını söyleyerek ‘’Kitaplar
geliyor. Şirket kitabını aldım. TÜBĐTAK yayınlarından bazı güzel kitaplar var getirirsiniz.
Işık Evreni isimli kitabı istemiştim. Ayrıca Modern Đnsanın Doğuşu adlı kitabı
getirebilirsiniz. Daha önce Bitkilerin Kısa Tarihi adlı kitabı getirmiştiniz, şimdi de
Hayvanların Kısa Tarihi adlı kitabı getirebilirsiniz. Çok kişiden bana mektup geliyor.
Cevap yazamıyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum.’’ dedi.
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, geçen hafta avukatlarıyla yaptığı
görüşmede açıklamalarda bulundu.
Öcalan, kendisine verilen hücre cezasının siyasi bir karar olduğunu söyledi ve "Büyük
oyunlar oynanıyor. Amaç siyaseten cezalandırmadır. Bütün amaç PKK’nin tasfiyesidir"
dedi.
Hücre cezası verilmeden önce Đmralı'ya bir askeri heyetin geldiğini bildiren Öcalan,
"Büyük ihtimalle ceza bu askeri heyetin gelişiyle bağlantılıdır. Bu ceza askeri kesimin en
üstüyle bağlantılıdır, onların isteğiyle olmuştur. Tesadüf değildir. Bizim üzerimizde büyük
oyunlar oynandığını şimdi daha iyi anlayabiliyor, çıkarabiliyorum. Bütün amaç PKK'nin
tasfiyesidir" diye konuştu.
Öcalan, yapay Kürtçülük ve Türkçülüğün geliştirildiğine de dikkat çekerek, şu açıklamada
bulundu: "Söylemeye çalıştığım şu; bir yandan yapay Türk milliyetçiliğinin şekillendirdiği
Türk ulus devleti, diğer yandan yine temelinde benzer bir yapay Kürt milliyetçiliği olan
Kürt ulus devleti çatıştırılacak. Adım adım ona doğru gidiliyor. Bütün halklar bundan
büyük zarar göreceklerdir."
Sağlığı hakkında da bilgi veren Öcalan, durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini aktardı.
Öcalan, devleti töhmet altında bırakmak istemediğini, ancak sağlık durumunun
kötüleşmesine neden olan gerçeklerin ortaya çıkarılması için incelemelerin yapılması
gerektiğini söyledi.
HÜCRE CEZASI ASKERLE BAĞLANTILI
Öcalan, kendisine verilen hücre cezasının siyasi bir karar olduğunu söyledi. Kararın bir
askeri heyetin Đmralı'ya gitmesinden sonra verildiğine dikkat çeken Öcalan, cezanın
bununla bağlantılı olabileceğini belirtti. Asıl amacın ise PKK'nin tasfiyesi olduğunu
vurgulayan Öcalan şunları söyledi:
"Hücre cezası sona erdi. Radyoyu aldım. Bu hücre cezası siyasi bir karardır. Amaç
siyaseten cezalandırmadır. Yoksa konuşmalarımdan hepsi kayıtlıdır. O iddiaların hiç biri
gerçekçi değil. Benim buradan talimat vermem söz konusu olamaz. Üstelik ateşkes
süreci de benim çağrımla başladı. Bu hücre cezası verilmeden hemen öncesinde askeri
bir heyet geldi, burada inceleme yaptı.
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Büyük ihtimalle ceza bu askeri heyetin gelişiyle bağlantılıdır. Bu ceza askeri kesimin en
üstüyle bağlantılıdır, onların isteğiyle olmuştur. Tesadüf değildir. Bizim üzerimizde büyük
oyunlar oynandığını şimdi daha iyi anlayabiliyor, çıkarabiliyorum.
Bütün amaç PKK'nin tasfiyesidir. 99'da benim teslim edilmemde Türkiye adeta masaya
kondu, adeta peşkeş çekildi. Bu söylediklerim ütopya değil, abartmıyorum. Rusya'nın çok
acil paraya ihtiyacı vardı. Mavi Akım projesi bununla bağlantılıdır. Suriye, birden
Türkiye'nin iyi dostlarından oldu. Đran'la Türkiye'nin çelişkileri bir kenara bırakıldı.
Đtalya'da biraz mevzimiz vardı, dostlarımız vardı, onları da etkisiz hale getirdiler.
YNK'nin ve KDP'nin önü açıldı. Talabani cumhurbaşkanı oldu, Barzani Kürdistan'ın
başkanı oldu. Benim ve PKK'nin tasfiyesi süreci 99'dan sonra da devam etti. Daha sonra
içeriden oynamaya başladılar. Bu müdahaleler 99'un, komplonun devamıydı. Osman ve
Botan bu oyuna geldiler. Belki benim de burada bu oyuna gelmemi isterlerdi, ama
bunun mümkün olmadığını onlar da biliyor. Bu nedenle o dönem burada biraz sürecin
dışında bırakılmak istenildim. Bana verilen bu hücre cezaları benden intikam almaya
dönüktür. Türkiye'nin, Kürt sorununun bu noktaya gelmesinden bunlar sorumludur. Çok
sıkışmış durumdadırlar ve bana yöneliyorlar. Bu hücre cezası da gelen askeri heyetten
bağımsız değildir. Adeta bir günah keçisi arıyorlar ve beni günah keçisi gibi sunuyorlar.
Beni bir cani gibi, öcü gibi topluma gösterip, tüm sorumluluğu bana yıkmaya, kendilerini
kurtarmaya çalışıyorlar. Halbuki bütün bu politikalardan, bu statükodan bunlar
sorumludur."
"1925'li yıllardan bugüne yürütülen inkar politikaları bizi bu noktaya getirmiştir" diyen
Öcalan, gelişen siyasi konjonktürü şöyle değerlendirdi: "Ben son yazdığım
savunmalarımda da biraz bu konulara değindim. Aslında Afganistan ve Irak'ta yaşanan
savaş, I. ve II. Dünya savaşlarının devamıdır. Açıkça söylüyorum, bu yaşananlar III.
Dünya Savaşı'dır. I. Dünya Savaşı'ndan sonra yarım bırakılan politikalar şimdi hayata
geçiriliyor. Syces-Pycot anlaşması bugün yeniden uygulanmaya çalışılıyor. Fakat bunlar
bunu bile göremiyorlar. ABD, I. Dünya Savaşı'ndaki cepheleşmeyi, ittifakı bugün
tamamlama aşamasında. Almanya'dan sonra, Fransa'da ABD'nin cephesinde yerini alıyor
gibi görünüyor. Almanya Merkel ile, Fransa'da Sarkozy'nin seçimiyle ABD'nin güdümüne
girdi sayılır. Đngiltere ve Đsrail zaten ABD'nin müttefiki durumunda."
'ABD GÜDÜMÜNE GĐREMEYĐZ’
Dünya siyasetinin ABD eksenli şekillendirilmeye çalışıldığına işaret eden Öcalan, Almanya
ve Fransa'nın da artık ABD güdümüne girdiğini belirtti. Öcalan, Ortadoğu'da Kürt-ĐsrailABD ittifakının söz konusu olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi: "Irak savaşı
öncesinde Schröder, Chirac ve Putin henüz bu çizgiye gelmemişlerdi, ABD'ye karşı
direniyorlardı. Çin ve Đran da böyle sayılırdı. Ama, şimdi Almanya ve Fransa bu çizgiye
gelmiş durumdalar. Rusya'nın direnecek hali yok. Ortadoğu'da şu anda Kürt-Đsrail-ABD
ittifakı söz konusudur. ABD realitesi ortadadır. ABD'nin güdümüne giremeyiz, çizgisine
gelemeyiz. Ama bu, ABD'yi karşımıza alacağız anlamına da gelmez. Çözüme dönük
ilişkiler kurulabilir.
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ABD söylediğim gibi Syces-Picot anlaşmasını hayata geçiriyor. Đşte Suriye'de rejime
karşıt olanlar ABD tarafından destekleniyor. Haddam, Brüksel ayaklı; Rıfat ise,
Đspanya'da ABD tarafından destekleniyor. Đran'ın çevresi sarılmış, zor durumda. Irak'ta
zaten bir Kürt devleti kurduruldu. Bu devlete karşı olmadığımızı daha önce de söyledim.
Ama bu devletin ikinci bir Đsrail olma ihtimali çok yüksektir. Ona bu misyon yüklenecek
gibi görünüyor. Güneydeki devlet ABD'ye dayanmamalı, kendi özgücüne dayanmalı,
çünkü ABD bir gün bölgeden gidecek. Acemler, Türkler, Araplar bu durumda Kürtlere
yöneleceklerdir. Biz demokrat ve sosyalistlerin çözüm tarzı bu değildir."
'ÇÖZÜM DEMORAKTĐK KOMÜNALĐZM’
Irak'ta 150 bin civarında Yahudi kökenli Kürt olduğuna değinen Öcalan, bunların
yürüttüğü politikayla Türkiye'nin yürüttüğü inkar politikasının çatışacağını ve Kürtler ile
Türklerin büyük zararlar göreceğini kaydetti. Öcalan, demokratik komünalizmi çözüm
projesi olarak önerdiğini aktaran Öcalan, Türkiye'nin bunu görmesi gerektiğini, aksi
halde parçalanacağını vurguladı. Öcalan, şunları ifade etti: "Yahudi kökenli Kürtler vardır.
Irak'ta 150 bin kadar Yahudi Kürt vardır. Bunlar Kürttürler ama, Museviliği seçmişlerdir.
Đsrail'de de Yahudi Kürtler vardır. Yanlış anlaşılmasın, ben Yahudiliğe de, Đsrail devletine
de karşı değilim. Onların da bu coğrafyada yaşama hakları var. Onları bu duruma getiren
zaten Türkiye değil miydi! Onları bana karşı siz desteklemediniz mi? Neden şimdi bütün
bu olanların sorumluluğu bana aitmiş gibi davranıyorsunuz! Bütün kamuoyuna da böyle
yansıtılıyor, sanki bütün olanlardan ben sorumluymuşum gibi. Oysa bütün bu sıkışmışlığı
açacak somut çözüm önerisini ben yapıyorum. Ortadoğu içinde demokratik komünalizmi
bir model olarak önerdim. Aslında önerdiğim bu sistem evrensel bir sistemdir. ABD'nin
dayatmasına karşı alternatif sistem önerilerimi yaptım. Bunun en makul ve tek çözüm
yolu olduğunu bildiğim için geliştirdim. Aksi takdirde Türkiye parçalanmaya gidecek. Bu
kaçınılmaz görünüyor. Bundan Kürtler ve Türkler, hepimiz zarar göreceğiz. ABD ve
Đsrail'in desteklediği Kürt ulus devletiyle, Türk ulus devleti çatışacaklardır. Kurtuluş
Savaşı döneminde nasıl ki cumhuriyet tek çıkış yolu ise, bugün gelinen noktada da
demokratik cumhuriyet tek çıkış yoludur. Mustafa Kemal nasıl ki tek çıkış yolu olarak
cumhuriyeti önerdiyse, ben de bugün demokratik cumhuriyeti savunuyorum."
YAPAY TÜRKÇÜLER
Yaşanan kaotik sürece adım adım gelindiğini belirten Öclan, Türkiye'de bu süreci
besleyen Türkçülere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de Türkçülük
yapanları "Yapay Türkçüler" olarak nitelendiren Öcalan, "Bugünkü noktaya aşama aşama
gelinmiştir. Bir yandan Türkiye'deki ta Đttihatçılar döneminden kalma yapay Türkçülük
son yıllarda iyice yükseltilmiş, bir yandan da Kürt milliyetçiliği yükseltilmiştir. Türkiye'de
Türkçülük yapanların Türklükle ilişkileri yoktur ve zorlama bir sayıyla 100 bin
civarındadırlar. Balkan göçmenleri, Kafkas kökenliler ve bazı Kürtlerdir. Bunu kabul eden
Kürtlere her türlü imkan sağlanmış, kimliğini reddeden Kürtlere bakanlık, milletvekilliği
ve kredi imkanları sonuna kadar verilmiştir. Bu işin teorisini yapan ittihatçıların çoğu da
Türk kökenli değildir. Örneğin Ziya Gökalp Kürt'tür ama, Türkçülüğün teorisini yapmıştır.
Anadolu halkı bize düşmanlık yapmaz" dedi.
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‘TÜRKLÜK 301'LE KORUNMAZ’
Türkiye'de uzun süreden beri tartışmalara konu olan ve Türkçülük yapanların demoklesin
kılıcı gibi toplumun üstünde sallandırdığı TCK'nin 301'inci maddesine de değinen Öcalan,
şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı: "Yeri gelmişken 301'le ilgili de birkaç cümle
söyleyeyim; Bu 301'i savunanlar yapay Türkçülerdir. Türklük öyle kanunla korunacak,
utanılacak bir şey değildir. Türklük veya Kürtlük onurlu bir şeydir. Neden yasayla
korunma ihtiyacı duyulsun ki? Gerçek Türkler, Anadolu Türkleri, korunmaya ihtiyaç
duymazlar. Kanunla korunmak istenen Türklük, Anadolu Türklüğü değil, yapay ve
sonradan üretilmiş Türklüktür. Yoksa normal Türklük neden korunmaya ihtiyaç duysun
ki. Korunmak istenen; zorla yaratılmış, yapay Türklüktür. Hatta bu Türkçülüğü Nihal
Atsız'ın Türkçülüğünden de ayırıyorum. Bugün Türkiye eğer bölünecekse, bu
statükocuların açılım yapılmasını engellemeleri yüzünden bölünecektir. Mümtazer
Türköne, Korkmaz Tağma ve daha bir çok Türk milliyetçisi de bu yapay Türkçülüğün
farkındadırlar. Benim düşündüklerime benzer şeyler söylüyorlar. Bahsettiğim bu yapay
Türkçülüğün kökeninde Yahudilerin de rolü vardır. Đttihat-Terakki içindeki Yahudilerin
rolü biliniyor, özelikle Selanik çevresinde çok güçlüdürler. Abdülhamit daha sonraları bir
şeyhe yazdığı mektupta Yahudilerin bugünkü Đsrail toprakları için 1,5 milyon altın
önerildiğini, bunu kabul etmeyince de tahttan indirildiğini söylemişti. Bu mektubu
okudum, araştırılabilir. Soner Yalçın, 'Efendi' isimli kitabında kısmen bunlara değiniyor.
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Kürtçülük Nakşi tarikatlarında gelişme imkanı bulur.
Said-i Nursi, M. Kemal'le anlaşamadı ama karşı karşıya gelmeyi de göze alamadı.
Çalışmalarını Türkiye genelinde Nakşilik tarikatı vasıtasıyla sürdürdü. Bugün de Fethullah
Gülen onu devam ettiriyor ve adeta bir siyasi parti gibi çalışıyorlar. Neredeyse AKP kadar
güçlüdürler."
'TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASINA GĐDĐLĐYOR’
Bütün bu değerlendirmelerden sonra Öcalan, Türkiye'de gelişen durumun nasıl olduğunu
şu sözlerle özetledi: "Söylemeye çalıştığım şu; bir yandan yapay Türk milliyetçiliğinin
şekillendirdiği Türk ulus devleti, diğer yandan yine temelinde benzer bir yapay Kürt
milliyetçiliği olan Kürt ulus devleti çatıştırılacak. Adım adım ona doğru gidiliyor. Bütün
halklar bundan büyük zarar göreceklerdir."
‘SÜRECĐN SORUMLULARINI YAZDIM’
Đmralı'da kendisi hakkında verilen 20 günlük hücre cezasına karşı yazdığı 125 sayfalık
savunmaya değinen Öcalan, şunlara değindi: "125 sayfalık savunma yazdım. Bu
savunmalarda çok önemli tespitler, değerlendirmeler yaptım. Bu değerlendirmelerden
rahatsızlık duyanlar olabilir. Onun için geciktiriyor, vermek istemiyor olabilirler. Ben
muhtıradan haberdar değildim, ama bu savunmayı verdikten sonra Abdullah Gül ve
muhtıra meselesi gündeme geldi, tam o sıralara denk geliyor.
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Ben bu savunmada bugün gelinen noktanın gerçek sorumlularını açıkça yazdım. Biz
AĐHM'de devam eden bu davalara ilişkin sizinle görüşüyoruz, bunlara ilişkin savunma
hazırlamamız gerekecek. Son hücre cezasına ilişkin AĐHM ve Avrupa Konseyi'ne bilgi
vermemiz gerekmekte, Savunmalarımı AĐHM'ne de göndermek gerekebilir. Atina
davasını açmak gerekiyor. Bu dava bizim için önemlidir. Đyi hazırlanmak lazım. AB
hukuku çiğnenmiştir, bunun ortaya çıkarılması gerekir."
'SAĞLIĞIM GĐTTĐKÇE KÖTÜLEŞĐYOR’
Öcalan, uzun süreden beri devam eden sağlık koşullarına bu hafta da dikkat çekti. Sağlık
durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini aktaran Öcalan, rahatsızlıklarının neden
kaynaklandığına ilişkin araştırmanın yapılmasını istedi. Öcalan, sağlığı hakkında şunları
bildirdi: "Sağlığım ile ilgili konuya da değinmek istiyorum. Eski şikayetlerim artarak
devam ediyor. Gün geçtikçe kötüye gidiyor. Uyku problemim var. Gecede birkaç defa
uyanıyorum, uyuyamıyorum, boğulacak gibi oluyorum. En kötüsü de bu yanma. Bu bir
maddeden mi kaynaklanıyor, bir gazdan mı, odamın koşullarından mı kaynaklanıyor,
bilemiyorum. Ağzımda, boğazımda ve damağımda dayanılmaz bir yanma var. Ne kadar
dayanacağımı bilmiyorum. Beyaz bir sıvı geliyor. Ne olduğunu bir türlü çözemedim. Bir
de gözlerimde son zamanlarda müthiş bir yanma var. Sol kulağımda çınlama, uğultu var.
Bazen sağ kulağımda da ağırlık hissediyorum. Buraya gelen doktorlara da söyledim.
Ayrıca bir kulak-burun-boğaz uzmanının gelmesi için dilekçe yazdım. Her gece bir kap
dolusu o sıvıdan geliyor. Hangi madde böyle bir beyaz sıvıya sebep olabilir? Stronsiyum
ya da krom denilen maddelerden kaynaklı olabilir mi? Yoksa bu hücrenin kötü
havasından mı, dışarıdan gelen yiyeceklerden mi, duvarın yapısından mı oluyor,
bilemiyorum. Kimseyi zan altında bırakmak da istemiyorum. Biz ucuz bir suçlama
peşinde değiliz. Devleti zan altında bırakmaya çalışmıyoruz. Ama gerçeğin ortaya
çıkarılması gerekir."
'DTP'NĐN ADAYLARI DÜRÜST OLMALI’
Bağımsız adaylarla 22 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimlere katılacağını açıklayan
Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kararını değerlendiren Öcalan şunları vurguladı:
"DTP'nin adayları dürüst, etkili olabilecek, yetenekli, diplomatik faaliyetler yürütebilecek
şahıslardan oluşmalı; matematikçi gibi, bir mühendis gibi çalışılmalı. Önceki oy oranları
gözetilerek adaylıklar konulur. Kadınlara da ağırlık verilmeli. Geçen seçimdeki yüzde 6
oranı bu sefer artar herhalde."
STRASBOURG’TAKĐ AÇLIK GREVĐ
Fransa'nın Strasbourg kentinde Đmralı'ya bağımsız bir doktor heyetinin gönderilmesi
amacıyla başlatılan ve 39'uncu gününe giren süresiz açlık grevine ilişkin açıklama yapan
Öcalan, greve katılanların hayatlarını tehlikeye atmamalarını istedi. Öcalan, "Sağlık
koşullarıma ilişkin Strasbourg'da yürüyüş yapılmış sanırım.
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Açlık grevi de devam ediyormuş. Açlık Grevine katılanlar hayatlarını tehlikeye atacak bir
noktaya kesinlikle getirmesinler. Benim için kimsenin ölmesini kabul etmiyorum. Hepsine
selamlarımı iletiyorum" diye konuştu.
'MAXMUR HALKI KORUNMALI’
Öcalan, geçen hafta Güney Kürdistan'ın Maxmur kasabasında meydana gelen ve 45
kişinin ölümüne neden olan patlamalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Öcalan, şunları
söyledi: "Maxmur'da sanırım bombalı saldırı olmuş. Oradaki halkımız en iyi şekilde
korunmalı. Ben Bradost bölgesinde siviller için kamp yapılmasını bu yüzden de
istemiştim. Birleşmiş Milletler ile görüşülerek desteği alınmalı. Bradost bölgesi Kürt
bölgesinde, daha iç kısımda kaldığı için daha güvenlidir. Oradaki tüm halkımıza geçmiş
olsun dileklerimi ve selamlarımı iletiyorum."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Türkiye Güney Kürdistan’a operasyon
yaparsa, stratejik olarak zora gireceğini söyledi. Operasyon sonucunda ‘’Bütün Türkiye’yi
kaybetme tehlikesi doğar’’ diyen Öcalan, 500 yıllık ittifakın çatırdadığını kaydetti.
Öcalan Çarşamba günü avukatları ile gerçekleştirdiği haftalık görüşmesinde, Đşkenceyi
Önleme Komitesi’nin (CPT) ziyareti, olası sınırötesi operasyon, seçimler ve
savunmalarındaki görüşlerini dile getirdi.
CPT’nin kendisini ziyaret ederek iki gün kaldığını söyleyen Öcalan, ‘’CPT heyeti geldi, iki
gün kaldılar. Uzun süreli ve detaylı bir şekilde görüştük. Üst düzey oldukları belliydi,
yetkin insanlara benziyorlardı. Konuya ilişkin açıklama yaparlar sanırım. Saç örneklerini
aldılar. Hem hukuki hem de sağlığa ilişkin problemleri görüştük’’ dedi.
ĐNFAZ HAKĐMLĐĞĐ SAVUNMAYI VERMĐYOR
‘’Đnfaz Hakimliği savunmamın verilmemesine ilişkin karar vermiş’’ diye Öcalan
savunmasında teorik düzeyi yüksek çözümlemeler yaptığını ve bu savunmasını önemli
olduğunun altını çizdi.
Bu görüşlerimi kısmen dile getirdiğini hatırlatan Öcalan şöyle dedi: ‘’Ama savunmada çok
daha kapsamlı ve sistematiktir. Daha çok ulus devletin bugün gelinen noktada yarattığı
sıkıntıları açmaya çalıştım. Radikal’de bir yazı okudum, Đsmet Berkan yazıyordu; aslında
benim bu savunmamda belirttiğim görüşlerin aynısını dile getiriyordu. Katırcıoğlu’nun da
aynı eksende yazıları var. Ulus-devlet ve cumhuriyetin aynı kavramlar olmadığı
konusundadır. MĐT müsteşarı da yaptığı o açıklamada bu noktaya dikkat çekiyordu; ulus
devlet anlayışının sorgulanması gerektiğini söylüyordu. O da tehlikeleri görüyordu. Yine
devlet içerisinden başka isimlerde, Evren gibi, Ağar gibi, gelinen noktadaki tıkanıklığı
kısmen gördüler.’’
Öcalan AKP’nin, bu konuda biraz daha değişime açık gibi göründüğünü belirterek,
CHP’nin sürekli çözümsüzlüğü dayattığını ifade etti. Öcalan şu değerlendirmelerde
bulundu: ‘’Askerden de bir kesim çözümsüzlüğü dayatan ulus devlet anlayışında ısrar
ediyor. AKP ile Demokrat Parti arasında Türkiye’nin liberal demokrat partisi olma yarışı
var, ikisi de o role oynuyor. Şimdiki ulusalcılar bağımsızlıktan söz ediyorlar. Herkesi
düşman gören politikalar güdülmesinden yanalar. Bu politikalar Türkiye’yi dünyadan
tecrit edecek politikalardır. Bir zamanlar Tuncer Kılınç gibi bazı isimler Türkiye, Đran,
Rusya ittifakından söz etmişti.
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AB’ne kesinlikle karşıydılar. Fakat bu mümkün değil. M. Kemal bile en fazla altı ay
bağımsız kalabilmiştir. Öyle ‘yedi düvele karşı savaştık’, ‘bütün dünya bize düşman’
söylemleri faşist devlet söylemleridir. M. Kemal bile Sovyetler ile ilişkilerini kestikten
sonra altı ay kadar bir süre bağımsız kalabilmiş, hiçbir ülkeyle ilişki kurmamış, fakat altı
ayın sonunda Đngiltere ile ilişki geliştirmiştir. Đngiltere’den habersiz politika
geliştirmemiştir. Bilindiği gibi ulus devlet anlayışı II. Dünya savaşı öncesinde Nazi
Almanya’sı gibi faşist devlet modellerini ortaya çıkarmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
AB modeli ile bu aşılmaya çalışıldı. Fakat Türkiye bunu bir türlü aşamadı. Bugün
Türkiye’deki ulus devlet anlayışı faşist ulus devlet anlayışıdır.’’
TÜRKĐYE ANAYASAL KRĐZ YAŞIYOR
Savunmasındada cumhuriyetin, Osmanlı’nın mirası üzerine kurulduğunu, o dönem için
yenilikçi sayılabileceğini belirttiğini söyleyen Öcalan, ‘’O dönemde belli ölçüde M.
Kemal’in yaptığı şeyler de anlaşılabilir. Ama bugünün Türkiye’si ile o günün Türkiye’si
aynı değildir. Türkiye bugün anayasal bir kriz yaşıyor, bu çok açık’’ dedi.
Öcalan, aslında bu son dönemde yapılan mitingler ile de ortaya çıkan kesimin ulus
devletin aşılmasında ciddi şekilde ekonomik ve siyasi menfaatlerini kaybedecek olan
güçler olduğunu kaydederek bunların mitingleri onlar organize ettiğini belirtti. Öcalan,
savunmasında belirttiği hususların bu tıkanıklığı aşmaya yardım edebilecek şeyler
olduğunu dile getirdi.
DEMOKRATĐK MODERNĐTE ANLAYIŞI
Öcalan savunmasındaki görüşlerini şöyle aktardı: ‘’Savunmada PKK’nin ortaya çıkış
koşullarını açtım; gelinen aşamada PKK’nin ciddi bir değişim dönüşüm geçirdiğini, strateji
değiştirdiğini ve samimi olduğunu belirttim. Artık ulus devletin çözüm olmadığını
biliyoruz, PKK de bunu stratejik olarak kabul etmiştir. Bizim çözüm önerimiz üniter yapı
içerisinde bir çözüm öngörmektedir. Bizim önerdiğimiz demokratik ulus modeli, ulusu bir
arada tutmanın tek yoludur. Savunmamda demokratik ulus ve demokratik modernite
kavramları üzerinde durdum. Bunlar yaşanan sorunlara çözüm olabilecek kavramlardır.
Demokratik modernite kavramı üzerine daha önce de bazı açıklamalar yapmıştım. Özgür
insan savunmasında bahsettiğim demokratik uygarlık bununla eş anlamlıdır.
Modernitenin getirdiği sorunlar ancak, demokratik modernite anlayışıyla aşılabilir. Benim
buradaki çözümlemelerimi devlet dikkatle incelemekte ve buna göre politika
belirlemektedir, ama bizimkiler ne legal alanda ne de diğerleri o düzeyde anlamıyorlar.
Savunmamda kapitalist sistemin bir nevi toplumsal kanser olduğu belirlemesinde
bulunmuştum. Bu konuda bir çok siyasetçi, felsefeci derin tahlillerde bulunmuşlar.
Wallerstein’ın bu konuda çeşitli düşünceleri var. Fukuyama’da önceleri ulus devletin
aşılmasından yana iken, sonraları tekrar ulus devlete döndü. Son tahlilde bu hastalığa
kapsamlı bir çözüm bulamamışlardır. Ben derin siyasi tahlillerim ve yoğunluklu çalışmam
sonucunda kapitalizmin yarattığı bugünkü durumun toplumsal bir kanser olduğunu tespit
ettim. Savunmalarla ilgili kitabım Đngilizceye çevrilmiş, bir kitabın Đngilizce’ye çevrilmesi
öyle basit bir şey değildir. Đncelemişler, mantıklı ve tutarlı olduğunu gördükten sonra
çevirmişlerdir.’’
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ULUS-DEVLET PARĐS DOĞUMLUDUR
‘’Geçmişte sosyalizm adına hareket eden ve kapitalizmi aştığını iddia edenler dahi
kapitalizmi aşamamışlardı’’ diyen Öcalan, gelinen noktada kapitalizmin kar hırsına dikkat
çekerek değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: ‘’Bugün geldiğimiz noktada kapitalizmin
sınırsız kar hırsıyla yürüttüğü endüstrileşme politikaları, doğayı gün be gün yok
etmektedir. Birey tamamen yalnızlaşmış durumdadır. Bunalımlı, umudunu yitirmiş insan
tipi ortaya çıkmış durumdadır. Bunlar hep kapitalizmin sonuçlarıdır, bir kanser gibi bütün
toplumlara yayılmıştır. Ulus-devlet Paris doğumludur, Fransa’dan bütün dünyaya
yayılmıştır. Fakat ulus devletlerin yarattığı bitmez-tükenmez savaşlar özellikle Avrupa’da
milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. I. ve II. Dünya Savaşları ulus devlet anlayışının
ortaya çıkardığı savaşlardır. Avrupa, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ulus devletin çözüm
olamayacağını gördü ve Avrupa Birliği projesiyle ulus devleti aşmaya çalıştı. Fakat
Türkiye’deki ulusalcılar hala Fransız tipi ulus devlette ısrar ediyorlar. Lenin de, Sovyetler
Birliği’ni kurarken bu ulus devlet anlayışını aşamamıştır. Sovyetlerin ABD karşısında
yenilgisi ve çöküşü bununla bağlantılıdır. Bugün sosyalist olduğu söylenen Çin,
kapitalizmi adeta ayakta tutan güçtür. Latin Amerika ülkeleri de ulus devlet anlayışını
aşamadıkları sürece başarılı olamayacaklar.’’
FRANSA SARKOZY ĐLE AÇILIM YAPACAK
Sarkozy ile birlikte Fransa’nın da ABD çizgisine gelmiş olduğunun altını çizen Öcalan,
‘’Sarkozy iktidara geldikten sonra ulus devlet konusunda Fransa bile açılım yapacak gibi
görünüyor’’ diye konuştu.
Öcalan Türkiye’nin bugün yaşadığı anayasal kriz ve tıkanıklıkların Đspanya’nın 1970’li
yıllarda yaşadığı sorunlara çok benzediğine işaret ederek şöyle devam etti: ‘’Yine
Yunanistan’ın cunta sonrası dönemiyle de benzeşiyor.
Đspanya’da demokratik bir anayasa yapıldı. Katalanlar ve diğer gruplara özgürlükler
tanındı, daha sonra AB ile tam bir entegrasyon sağladılar. Türkiye’nin içinde bulunduğu
krizlerden kurtulabilmesi için sivil bir anayasanın yapılması şarttır. Ben savunmamda
bunları daha geniş açıkladım. Benim yaptığım çözümlemeler bazı kesimleri rahatsız etmiş
olabilir. Bundan dolayı vermek istemiyor olabilirler. Hiçbir şekilde alınamazsa, Bu durum
AĐHM’ e taşınır.’’
AĐHM’E ĐKĐNCĐ BĐR SAVUNMA YAZMAYI PLANLIYORUM
Đmralı’ya giden Avrupa Konseyi yetkilileri ile de görüştüğünü belirten Öcalan, ‘’onlara
AĐHM’deki davalarım için savunma yazacağımı söylediğimde, yazabileceğimi, böyle bir
hakkımın olduğunu söylediler. AĐHM’e sunulmak üzere ikinci bir savunma yazmayı
planlıyorum. Bu gelen CPT üyeleri Đnsan Hakları sözleşmesiyle bağlılar’’ açıklamasında
bulundu.
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‘’Ulus devletin çözüm olmadığını, demokratik ulusçuluğun esas alınması gerektiğini
ısrarla vurguluyorum’’ ifadesini kullanan Öcalan şöyle konuştu: ‘’Hatta bu konuda
Beşikçi’nin bana ilişkin eleştirileri var. Kendisine selamlarımı söylüyorum. Beni
anlamalarını rica ediyorum. Aslında Ziya Gökalp’ın Türkler için geliştirdiği “Türkçülük” ile
Đsmail hocanın Kürtler için yapmak istediği aynı şeydir. Her ikisi de klasik Emile
Durkheim sosyolojisidir. Bu konuya ilişkin Đngiltere’den bir sosyolog ve Demir
Küçükaydın’ın mektupları ulaşmıştı bana. Onlardan birine cevap da yazabilmiştim. Demir
Küçükaydın’ın bir dergide bu konuya ilişkin bir yazısı vardı. O da bu yazıda bana hak
veriyor ve Đ. Beşikçi’nin Öcalan’ı anlamadığını söylüyordu. Klasik sömürge tahlilleri, sınıf
tahlilleri, emperyalizm tahlilleri ile 19. yy.ın, 20 yy.ın belirli bir döneminin sorunlarına
çözüm bulunabilirdi. Ama 21. yy.da bu tahliller ile sonuç alınamıyor. Bugün onlarca din,
dil, etnisitenin yaşadığı Ortadoğu coğrafyasında ulus devlet yaşanan sorunlara cevap
olamıyor, tersine sorunları derinleştiriyor. Ortadoğu’daki ulus devlet sayısı çoğalsa dahi
sorunlara çözüm olmayacaktır. Aynı şekilde ulus devlet sayısının azaltılması da çözüm
getirmez. Bugün Irak’ta üç devlet de kurulsa, sorun çözülmüş olmayacaktır. Kerkük
kentini ele aldığımızda onlarca dil, kültür, dinin bir arada yaşadığı bir kenttir.
HAKĐM OLAN ETNĐSĐTE DĐĞERLERĐNĐ YOK ETMEYE ÇALIŞACAK
Ulus devlete hakim olan etnisite diğerlerini yok etmeye çalışacak, diğerleri de kendilerini
savunacaklardır ve ortaya yeni Kudüsler çıkacaktır. Tüm bunların önüne geçmek için
KCK sistemini önermiştim. Bu sistem devleti hedefleyen bir sistem değildir. Her ülke
kendi sorununu kendi sınırları içerisinde çözebilir. Gevşek yapılı bir örgütlenmedir. AB’nin
Ortadoğu’ya uyarlanmasıdır. Bütün kimliklerin, dinsel, dilsel, etnik kimliklerden oluşan
grupların kendilerini demokratik bir şekilde ifade ettiği, üstte de bütün bu grupların
temsil edildiği bir üst çatıdır. Bu sistem klasik vatandaşlık anlayışını eleştirir ve aşar.
Birey yerine grupları baz alır. Kapitalizm bu söylediklerimize benzer şeyleri işine geldiği
ölçüde uyguluyor. Örneğin Sabancı grubu bizim öngördüğümüz sistemdeki gruplara
benzer bir şekilde hareket ediyor. AB ülkelerinden Đngiltere AB’nin geleceği konusunda
konfederal bir yapı, Almanya federal bir yapı, Fransa ise bir çeşit ulus devletlerin
birlikteliği şeklinde bir model öngörüyor.
Kürtler dört parçada mevcut sınırlara dokunulmadan, bulundukları ülkedeki halklarla
birlikte özgünlükleri tanınmak koşuluyla birlik oluşturabilirler. Bu sistem Ortadoğu’nun
içinde bulunduğu krizi aşmaya yönelik yegane sistemdir. Aksi takdirde Ortadoğu’da
Lübnan, Đsrail-Filistin çatışmaları, Irak, Kürt-Türk-Fars çatışmaları yaygınlaşarak devam
edecektir. Eğer Kürt sorunu bölgedeki devletler tarafından bizim bahsettiğimiz
demokratik çerçevede çözülmezse, sorun giderek daha tehlikeli boyutlara ulaşacaktır. Bu
konuda daha önce de görüşlerimi söylemiştim.’’
KÜRTLERĐN OLASI ĐTTĐFAKLARI
Öcalan Kürtlerin olası ittifaklarını şöyle anlattı: ‘’Birincisi Irak’taki Kürtlerin Araplarla
ittifak geliştirme ihtimalidir. Suriye ve diğer ülkelerdeki bütün Arap dünyasıyla. Bu
olmazsa ikinci ihtimal olarak Kürt-Şii ittifakı söz konusu olabilir.
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Đran’ın tarihi geçmişi ve ilişkiler çok derindir. Uluslararası alandaki diplomasileri ve
siyasete yön verme ustalıkları da bilinir. Đran’ın, Irak’ta da, Özbekistan, Türkmenistan,
Azerbeycan üzerinde de etkisi vardır. Đran devlet olarak da federatif yapıya yatkındır.
Kürtlerle ittifak yapma potansiyeli çok yüksektir. Bir tek eksik kalan Amerika’nın dahil
edilmesidir. Amerika ile Đran arasında ilişkiler başlarsa ki bunun da işaretleri var. Türkiye
işte o zaman zor durumda kalacaktır.’’
TÜRKĐYE GÜNEY’E GĐRERSE KAYBEDER
Türkiye’nin güneye bir operasyon yapacağına çok fazla ihtimal vermediğini dile getiren
Öcalan, ‘’eğer böyle bir şey gelişirse, söylediğim ittifakların söz konusu olur, süreç
hızlanır ve Türkiye’nin stratejik olarak zora girer’’ dedi.
Öcalan şu uyarılarda bulundu: ‘’Đşte asıl bu durumda sadece güneydoğu değil, bütün
Türkiye’yi kaybetme tehlikesi doğar. Bugün bu ittifak tamamlanmak üzeredir, Đran’ın
bölgedeki gücü artıyor. Bu nükleer silahlanma konusunu da hallederlerse, bölgenin en
önemli gücü haline gelecekler. Böyle bir Đran’la Kürtlerin ittifakı söz konusu olabilir.
Kürtler, Şerefhan’ın Şerefnamesi’nde de geçiyor, 1500’lü yıllarda, Yavuz döneminde, Đran
ile Osmanlı arasındaki ikilemde Osmanlı’dan yana tercihini koymuşlardır. O dönemde
Yavuz, Đdrisi Bitlisi ile buluşuyor, ona beyaz bir kağıt veriyor, kendisinden neler istediğini
yazmasını istiyor. Yavuz, Kürtler ile ittifak sağlamadan Đranlılara üstünlük
sağlayamayacağının farkındaydı. Kürtlere o dönem bir çeşit krallık statüsü tanınmıştı.
500 YILLIK ĐTTĐFAK ÇATIRDIYOR
Bunun yanında Kürtlerin mirleri, beylikleri özerk hareket edebiliyorlardı. Kürtlerin
özgünlükleri tanınıyordu. Yavuz, Kürtlerle ittifak yaptıktan sonra Ortadoğu’ya yöneliyor.
Đşte bugün Türkiye’nin iyiliği için çalıştığını söyleyen ulusalcılar, o günden bugüne devam
eden Kürt-Türk ittifakının yerini yavaş yavaş Kürt-Şii ittifakının aldığının farkında değiller.
500 yıllık ittifak çatırdıyor. M. Kemal’in de Kurtuluş Savaşı sırasında işe ilk önce
Erzurum’dan başlaması boşuna değildi. Kürtlerden almış olduğu güçle hareket etmiştir.
Bu söylediklerim önemlidir, bu benim demokratik ulus çağrımdır.
Bir aydın olarak sorumluluğum gereği görüşlerimi belirtiyorum. Çatışmaların son bulması
için operasyonların durdurulması gerekir. Eğer Kürdistan’ın her tarafına asker yığarlarsa,
şu anda 500 bine yakın bir güç var, operasyon düzenlerler ise çatışmalar doğal olarak
yaşanır. Bu operasyonlar ile seçim öncesi AKP zayıflatılmaya çalışılıyor olabilir. Ama
bunlara rağmen AKP birinci parti olarak çıkabilir. DP’nin barajı geçme ihtimali var.
MHP’nin durumuna ilişkin ise tam bir belirsizlik var. CHP yükselttiği milliyetçilikle oylarını
yükselteceğini düşünüyor. Ama durum böyle değildir.’’
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MĐLLĐYETÇĐLĐK ABARTILDIĞI KADAR YÜKSELĐŞTE DEĞĐL
Öcalan milliyetçiliğin abartıldığı kadar büyük bir yükselişte olduğunu düşünmediğini
söyledi. ‘’Bu kesim kalıplaşmış bir kesimdir’’ diyen Öcalan, ‘’500 bin kişilik bir güç ile
dağa, taşa bomba yağdırarak sonuç alınamayacağı gibi, bu ekonomiye de büyük bir
yüktür. Zaten ülkenin yarısını sattılar. Böyle devam ederler ise, diğer yarısını da bu savaş
yüzünden satmak zorunda kalacaklar. Ekonomi iyi gibi görünüyor, ama AKP bu
ekonomiyi dış sermayenin çarklarıyla işletiyor. Bir kriz anında yabancı sermaye çekilirse,
ekonomi çöker’’ şeklinde konuştu.
Seçimlere ilişki ise Öcalan görüşlerini şöyle aktardı: ‘’Seçim çalışmaları sürüyor. Kota
sorun değil, sayı da önemli değil. Beş olur, on olur önemli değil. Önemli olan temsil
kabiliyeti, nitelik ve yapabilecek kişilerin seçilmesidir. Halkın tanımadığı adayların
gösterilmesi doğru değildir. Sıkıntı yaratabilir. Kendileri için demokratik ulus grubu adını
kullanabilirler. Sol partilerin başkanlarına da yer verebilirler. Bazı aydınlar üzerinde de
ittifak yapılabilir. Çok iyi hesap yapılmalı. Bir mühendis gibi çalışma olmalı. Tek bir oy
bile ziyan olmamalı.
KÜRTLER BU SEÇĐMDEN GÜÇLÜ ÇIKABĐLĐR
Sol partilerin etkili olduğu yerlerde ortak adaylar belirlenebilir. Öyle yerlerde güç birliği
yapılabilir. Đyi çalışılırsa diğer sol partilerin adaylarıyla birlikte sayı 40-50 olabilir. Bu
şekilde mecliste 2 grup oluşturulabilir ve bu önemli işlev görür. Bu seçim döneminde
hem Kürtler, hem de demokrasi güçleri ve sol partiler kendi içlerinde birlikteliklerini
sağlarlarsa bu seçimden güçlü çıkabilirler.’’
Avrupa’da kendisi için açlık grevi yapanları selamlayan Öcalan şu mesajı verdi:
‘’Avrupa’daki açlık grevleri sona erdi sanırım. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.
Amaç heyetin gelmesiydi, bu amaca ulaşıldı. Açlık grevi yapanlar da bırakabilirler. Fakat
demokratik çerçevede çalışmalar sürdürülebilir. Cezaevindeki yoldaşlarıma selamlarımı
iletiyorum. Şu anda sağlık durumum da hayati tehlike arz edebilecek bir durumda değil.
Şu anda farklı olarak ses çıkarmada güçlük çekiyorum, kulağımda bazen çınlama oluyor,
ama bunlar önemli değil, biz toplumsal sorumlulukları olan kişileriz.’’
DĐYARBAKIR’A KÜLTÜR SARAYI
Son olarak Diyarbakır halkı için bir kültür sarayı önerdiğini hatırlatan Öcalan, bu konuda
şu önerilerde bulundu: ‘’Öyle kısa vadede değil, beş-on yıl da sürebilir. Kimisi maddi
olarak, kimisi sanatıyla, kimisi fiziki gücüyle yardım eder. Dicle’nin yakınında olabilir
demiştim, ama o kadar da önemli değil. Dicle’nin öbür tarafında düzlüğün olduğu yer de
olabilir. Ama çok geniş bir arazi olması lazım. Adeta bir köy gibi olmalı; içinde her türlü
kültürel ve sanatsal etkinliğin yapılabileceği yapılar olmalı, okullar olmalı vs. Yapısı oranın
kültürel dokusuna, özgün mimarisine uygun olmalı.
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Tarihsel ve mitolojik sanatı da yansıtmalı. Ben bunu Diyarbakır için söyledim, ama başka
yerlerde bunu alabilir; örneğin daha küçük ölçekte Silvan’da olabilir. Kültür sanat
projeleri günümüzün vazgeçilmezleridir. Daha önce Urfa kültür sanat projesini de
söylemiştim. AKP buna benzer bir şey yapmaya çalışıyor. Urfa’daki Đbrahimi dinlerin
merkezi olarak, Museviliğin, Hıristiyanlığın, Đslamiyetin kültürünü yansıtacak bir tarzda
olmalı. Yanılmıyorsam AKP daha sonra bundan vazgeçmişti.’’
Öcalan avukatlarında şu taleplerle sözlerini noktaladı: “Hayvanların Zihni”, “Enerji ve
Elektrik” Evrensel yayınlarından “Akdeniz Tanrıları” isimli mitolojik kitabı getirebilirsiniz.
Ayrıca Wallerstein’ın daha önce iki ciltlik kitabını aldım. Üçüncü cildi henüz çevrilmedi
mi? Çevrildiyse getirebilirsiniz, çevrilmediyse iki cildi çeviren, işini yarım bırakmayıp
üçüncüyü de çevirsin. Wallerstein’ın çıkan son kitabı varsa, o da olabilir. Cezaevinden
mektuplar gelmiyor artık. CPT heyeti ile bu konuda da görüştüm. Bu durumun hukuka
aykırı olduğunu söylediler. Daha önce mektup gönderenlere selamlarımı iletmiştim.
Herkese selamlarımı iletiyorum. Ben bu sorunların, bu kötü sürecin aşılacağı konusunda
umutluyum.’’
..
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BRÜKSEL - Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, 1998 yılında kendisini Suriye’den çıkarmak
için yapılanların bugün Irak’a yapıldığını ifade ederek ancak bu kez Türkiye’nin sonuç
alamayacağını söyledi. Öcalan, tüm çabasının Türkiye’nin Irak ya da Filistin’in geldiği
şiddet noktasına gelmemesi için olduğunu belirtti.
Abdullah Öcalan, Đmralı’da tutulduğu Özel Tip Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla
Türkiye ve Ortadoğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında Türkiye’de sorunların ancak demokratik ulus anlayışının hayata geçmesi
durumunda çözülebileceğinin altını çizen Öcalan, Kürtler ve Türkler açısından ulus
devletin bir çözüm olmadığını söyledi.

Genelkurmay’ın Güney Kürdistan’da bir ulus devlet oluşumuna karşı olduğu yönündeki
açıklamasını değerlendiren Öcalan, Türkiye’nin geçmiş politikalarının güneydeki gerçeği
ortaya çıkardığını ifade etti. Güney Kürdistan’daki şekliyle bir ulus devletin çözüm
olmayacağını belirten Öcalan, Filistin ve Irak’ta yaşanan çatışmaları örnek göstererek,
kendisinin tüm çabasının Türkiye’nin böylesi bir noktaya gelmesini önlemek amacını
taşıdığını söyledi. Öcalan ancak Türkiye’nin mevcut çözümsüzlük politikasında ısrar
etmesi durumunda ise sürecin bu yönde gelişeceği uyarısında bulundu.
KÜRTLER SAVUNMASIZ DEĞĐL
Türkiye’de Kızıl Elma cephesinde yer alan katı ulusalcıların daha önce Ermenilere ve
Đonyalılara yapılanları Kürtlere yapma yönündeki söylemlerini de değerlendiren Öcalan,
“Bu beraberinde büyük katliamları getirir. Bugün böyle bir anlayışı hayata geçirmek
mümkün değildir. Bugünkü dünya koşulları ve dengeler buna müsaade etmez. Kürtler de
eskisi gibi savunmasız durumda değildirler, kendilerini savunurlar” dedi.
Türkiye’nin Güney Kürdistan’a yönelik operasyon tehdidi konusunda ise Öcalan, “Suriye
uyguladıkları taktiği Irak’a uygulamaya çalışıyorlar.98 de Suriye ye yaptıklarını bugün
Irak’a yapmak istiyorlar ama bu mümkün değil. Çünkü koşullar farklı. O gün Đsrail ve
ABD’nin de desteği alınmıştı ama şimdi ABD ve Đsrail Kürtlerin yanında görülüyor. Öyle
tehditlerle baskıyla Suriye’ye yaptıklarını Irak’a yapamazlar. Üstelik 1998 de benim
Suriye’den çıkışımın farklı boyutları da vardı. Suriye’yi zor durumda da bırakmak
istememiştim” şeklinde konuştu.
ABD’NĐN EN ÖNEMLĐ MÜTTEFĐKĐ KÜRTLER
ABD’nin Kürt güçleriyle ilişkilerini değerlendiren Öcalan şu tespitlerde bulundu: “Bugün
ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli müttefiki Kürtlerdir. Bu elli yıl, yüz yıl sürecek bir
ittifaktır.
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ABD bu aşamada Ortadoğu’da Kürtlere dayanacaktır; onlara dayanarak Ortadoğu’yu
şekillendirmeye çalışacaktır. ABD Ortadoğu’daki bütün Kürt güçleriyle ilişki kuracaktır. Bu
durum PKK için de geçerli olabilir. Öte yandan Türkiye için asıl tehlike ABD’nin Đran’la
anlaşmasıyla ortaya çıkacaktır. Çünkü bir Kürt-Şii ittifakının gelişmekte olduğunu
söylemek mümkündür. Bu ittifak ABD’nin de desteğini alırsa ve Türkiye de
çözümsüzlüğü dayatmaya devam ederse, asıl o zaman Türkiye’yi bölünmeye götüren
süreç başlar. Böyle bir Kürt-Şii ittifakı gelişir ve Türkiye de PKK’ye topyekun imhayı
dayatırsa, PKK de koşulları göz önünde bulundurup bu ittifakta yer alabilir. Ben
savunmamda bunları da uyarı olarak yazdım. ABD-Đran görüşmelerinin başlamasıyla tüm
dengeler alt üst olacaktır. Bu konuda mollalar, dini liderler gerektiğinde Ahmedinecad’ın
politikalarının değişmesini sağlarlar. Đran politika yapma konusunda büyük tecrübe
sahibidir, eski gelenekleri vardır. Ben savunmamda bunları da işledim. Yavuz
döneminden beri devam eden 500 yıllık Kürt-Türk ittifakının sarsılmakta olduğunu
söyledim, bu tehlikeye işaret ettim. Đdrisi Bitlisi ile Yavuz arasındaki anlaşma ile Kürtlere
bir statü tanınıyordu. Kürtlerin iki hükümeti, dört-beş beylikleri vardı. Kendi kararlarını
kendileri alabiliyorlardı. Bu statü 1800’lü yıllara kadar devam etmiştir. Yavuz o dönem
Kürtler ile ittifak yaparak Ortadoğu’da feodal yayılmayı gerçekleştirmişti. Bugün
yapılması gereken Kürtlerle demokratik ittifakı geliştirip bütün Ortadoğu’ya demokrasinin
yayılmasını sağlamaktır. Bu model gerçekten tüm Ortadoğu’ya örnek model olabilir.
Türkiye bunu başarırsa, Filistin, Đsrail, Lübnan, hatta Balkanlar’daki sorunlar bile bu
model kullanılarak aşılabilir. Aslında ben en makul ve akılcı çözüm yollarını
sorumluluğum gereği gösteriyorum, fakat cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar
dayatılan çözümsüzlük politikaları devleti öyle bir noktaya getirmiştir ki, çözüm için
harekete geçemiyorlar, korkuyorlar”
BĐZĐM SĐSTEMĐMĐZDE ESAS OLAN HALKLAR VE EMEKÇĐLER
Öcalan, Ortadoğu’da Kürt sorununun çözümü konusunda ise şunları söyledi: “Bizim
çözüm olarak öngördüğümüz şey öz olarak şudur: Kürtler yaşadıkları ülkelerin sınırlarına
dokunmadan bütünlük içerisinde kültürel haklarına sahip olacaklardır. Kendi kültür ve
dillerine göre kendilerini ifade edebileceklerdir. Siyasal olarak örgütlenmelerinin
önündeki engeller kaldırılacaktır. Bu sadece Kürtler için öngördüğüm bir model değildir.
Tüm Ortadoğu’ya, Balkanlara uygulanabilecek bir modeldir. Ulus devlet modelinin
yarattığı sıkıntılar ancak bu şekilde aşılabilir. Örneğin Türkiye’de ya da Rusya gibi birden
fazla etnisitenin olduğu ülkelerde bu sistem uygulanabilir. Türkiye’deki Kürtler, Çerkezler
ve diğer grupların kendi sorunlarını çözme, kamuoyunun gündemine getirme amaçlı
komünleri olur. Bunun dışında çevre sorunları için, cinsiyet sorunları için komünler
oluşturulabilir. Ve en üstte de bütün bunların yer aldığı bir konfederasyon olur. ABD’nin
birçok eyaletten oluşan federal yapısı biraz buna benziyor. Şu anda ABD’nin yapmaya
çalıştığı şey Balkanlar’da, örneğin Kosova’da bizim demokratik konfederalizm çözümünü
andırıyor. Yine Kafkaslar da, örneğin Gürcistan mevcut sorunların aşılması amacıyla
buna benzer bir planı hayata geçirmeye çalışıyor. Fakat ABD sisteminin emperyalist ve
kapitalist özellikleri, ABD’nin bu yapmaya çalıştıklarını bizim sistemden ayırıyor. Bizim
sistemimizde esas olan halklar ve emekçilerdir.
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ULUS DEVLET ĐLE DEMOKRASĐ BAĞDAŞMAZ
Türkiye iç siyasetine yönelik değerlendirmelerde bulunan Öcalan, “Türkiye’de DP ve AKP
liberal demokrasiye oynuyorlar. Sanırım bu konuda aralarında çekişme de var. CHP’nin
faşist bir parti olduğu artık apaçık ortadadır. Bugün Türkiye’de demokrasiden söz etmek
mümkün değildir; Türkiye’de demokrasi yoktur. Erdoğan dahi demokrat değildir.
Bunların tek derdi koltuk sevdasıdır, ranttır. Türkiye’de siyaseti sözde AKP ve CHP
belirliyor. Fakat bunların halkı düşündüğü yok. Tek düşündükleri pastadan pay almaktır.
Bir taraf Suudilerden para alıyor, diğeri Đsrail’den. El Makdum’dan alınan paralar nereye
gidiyor? Ekonomi iyi diyorlar, ama Türkiye’yi 400 milyar dolar borca soktular. Bu kızıl
elmacılar kendilerine “M. Kemalciyiz”, “Çılgın Türküz” diyorlar. M.Kemal’e de “çılgın Türk”
diyorlar. Oysa alakası yok, M. Kemal kesinlikle çılgın değildir. Tersine son derece akılcı
ve realist bir şekilde hareket etmiştir. Hiçbir zaman Türkiye’yi felakete sürükleyecek
çılgınca hamleler yapmamıştır. Đlk önce Đttihat Terakki içindeki, Osmanlı’nın ümmetçi
anlayışını benimseyenlerden ayrılmıştır. Daha sonra Orta Asya’daki Türkler ile birleşmeyi
savunan Enverist çizgiyi dışlamıştır. Daha sonra Đttihat Terakki içinde yer alan Selanik
dönmelerinin, “Selanik’i de alalım” tekliflerini de reddetmiştir. Ki, o dönem henüz Đsrail
devleti kurulmamıştı. M. Kemal o günün koşullarında ayakları yere basan politikalar
yürütmüş, ne gerekiyorsa öyle yapmıştır. Bugün yaşasaydı, bu kızıl elmacıları tasfiye
ederdi. Bugünkü cumhuriyeti savunanların tek derdi, ulus devleti olduğu gibi
çözümsüzlükleriyle birlikte korumak. Demokrasi gibi bir dertleri yok. Ulus devlet ile
demokrasi kavramları birbiriyle bağdaşmamaktadır. Katı ulus devlet anlayışında ısrar
etmek faşizme götürür! Demokrasinin en büyük düşmanıdır. Oysa cumhuriyet demokrasi
ile yapısı gereği bağdaşır. Yapılması gereken cumhuriyeti demokratikleştirmektir” dedi.
Öcalan, daha önce 18 Mayıs’la ilgili söylemlerinin ateşkesin tamamen kaldırılacağı
yönünde anlaşılmasının yanlış olduğunu belirterek, “18 Mayıs’a ilişkin olarak benim bu
tarihe kadar süre verdiğim iddia ediliyor, bu konuda yanlış anlaşılmalar var. Ben
Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini gözeterek bu tarihe kadar sakin bir atmosferin
yaşanmasının iyi olacağını, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile beraber çözüme dönük bir
iradenin ortaya çıkmasına şans tanınması gerektiğini söyledim. Bu konuda bana gelen
talepleri değerlendirip bir ateşkes çağrısında bulundum. Ama bunun bir oyalama,
aldatmaca olmaması gerektiğini böyle bir durum olursa çözümün daha da zorlaşacağını
belirtmiştim. Benim üzerimden kimse PKK’yi tasfiye etmeye çalışmasın. Bu mümkün
değil demiştim. Ama netice itibarıyla cumhurbaşkanı seçilemedi, seçimler ertelendi,
operasyonlar artarak devam etti. Bu operasyonlar devam ettiği sürece çatışmalar da
yaşanacaktır. Doğal olarak kendilerini koruyacaklardır. Ben hem son savunmalarımda
hem de öncekilerde çözüm için somut önerilerde de bulunmuştum. Yine bu 18 Mayıs’a
kadar yani Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olan süreçte devletin ciddi bir çözüm
iradesi göstermesi halinde silahların da tamamen susturulabileceğini, ortadan
kaldırılabileceğini belirtmiştim.
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Önemli olan bu iyi niyetin açıkça gösterilmesidir. Kenan Evren gerçek bir çözümden
yana olsa ya da Ağar gerçek bir çözümden yana olsa onlarla da görüşülür. Yeter ki
samimi bir şekilde sorun çözülmeye çalışılsın. Şimdi yine yüzlerce insan korucu yapılmak
isteniyor, gerillayı tasfiye etmek için. Đnsanlar bu amaçla silahlandırılıyor. Türkiye zaten
bireysel silahlanma çok yüksek oranlarda” şeklinde konuştu.
ÖCALAN BAĞIMSIZ ADAYLARA DESTEK ĐSTEDĐ
Öcalan bağımsız adaylar konusunda şunları ifade etti: “Halkımızı ve bütün Türkiye
demokrasi çevrelerini bu bağımsız adayları desteklemeye çağırıyorum. 500 aydının bir
çalışması olduğunu duymuştum. Geçtiğimiz bu hassas süreçte aydınların çalışmaları çok
önemli ve değerli olacaktır. Kendilerine selamlarımı iletiyorum. Herkes sorumlu
davranmalıdır. Bir tek oy bile çok değerlidir. Bunun için çalışılmalıdır. Halkımız bu son
değişikliklere inat doğru oy kullanabilmek için okuma-yazmayı bile söker. Gerekirse
okuma-yazma bile öğretilir. Bu taktikleri bıraksınlar. Niçin meclise 9-10 tane özgür
düşünceli milletvekilinin girmesinden korkuyorlar? Çünkü kendi hesaplarını
bozmalarından, kirli ilişkilerini deşifre etmelerinden korkuyorlar”
SAVUNMA HALEN GERĐ VERĐLMEDĐ
Bursa 2. Ağır Ceza mahkemesine yazdığı 125 sayfalık savunmasını halen alamadığını
belirten Öcalan, savunmasının içeriği konusunda şunları söyledi: “Savunmamın verilmesi
için bir itiraz dilekçesi yazdım. Savunmamın hem avukatlarıma hem de bir kopyasının
bana verilmesini istedim. Buraya gelen Avrupa Konseyi üyelerine de söylemiştim. Onlar
da hukuken alabilmem gerektiğini söylemişlerdi. Sonuç alınamazsa AĐHM’e gideriz.
Benim kimseye talimat vermem mümkün değil. Burada yaptığım konuşmalar ortada, her
şey kaydediliyor. Getirsinler kayıtları, konuşmalarımı beraber inceleyelim. Kesinlikle bir
suç unsuru bulunamaz. Ben savunmamda tecrübelerime dayanarak PKK’nin geçirdiği
dönüşümü, bu dönüşümün taktik değil, stratejik olduğunu anlatmaya çalıştım.
Sorumluluğum gereği çözüme yönelik düşüncelerimi ifade ettim. Savunmada devletin
bizimle diyalog arayışlarından da bahsettim. Bizimle görüşmek isteyen askeri ve sivil
devlet yetkililerinden daha önce de söz etmiştim. Bunları yazmak suçsa o zaman o
başbakanlar, cumhurbaşkanları, komutanlar da suç işlemiştir. Ortadoğu siyasetini ve
PKK’yi çok iyi biliyorum. Đmralı sürecinin başlarında askeri yetkililer yaşanan gelişmeleri
ve benim öngörülerimin gerçekleştiğini gördükten sonra gelip bana, “ Madem bunların
olacağını biliyordun ve bir çözümden yanasın, neden bizi uyarmadın, gelişmelerin bu
noktaya geleceğini neden söylemedin?” demişlerdi. Oysa ki, ben o zaman da
uyarmıştım. Bütün açıklamalarımda, her fırsat bulduğumda bu tehlikelere işaret
etmiştim, gelişmelere ilişkin öngörülerimi söylemiştim. Şimdi bu son savunmamda da
aynen bu cümleyi yazdım: Sonradan Öcalan neden uyarmadı demeyin dedim ve devletin
Kürt sorununa yaklaşımına göre yaşanacakları yazdım. Hatta yaşanabilecekleri sırasıyla 8
madde halinde ifade ettim. Şimdi ben bunları yazmakla suç mu işlemiş oluyorum? Şimdi
susmam mı isteniyor? Türkiye’nin gerçekleri görmesi gerekiyor. Ben savunmamda ulus
devlet anlayışının esnetilmesi gerektiğini belirttim.
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Bunu MĐT müsteşarı da belirtmişti. Aynen o da ulus devlet anlayışının esnetilmesinden
söz ediyordu. Ulus devlet yapısının tamamen değiştirilmesinden değil, esnetilmesinden
söz etmiştim.
Türkiye siyaseti tıkanmış durumda. Ben bu tıkanıklığı aşacak siyasi çözümler geliştirdim
savunmamda. Bazılarının çözümsüzlüğe dönük yaklaşımını da deşifre ettim. Tabii
bundan rahatsız olmuş olabilirler. Savunmanın yaratacağı etkiden korkuyor olabilirler.
Genelkurmay bildirisinin 27 Nisan’da yayınlandığını sonradan öğrendim. Bildirinin
yayınlandığı günün sabahı ben savunmamı teslim etmiştim. Savunmamın, bazılarında
rahatsızlık yarattığı açık. Aslında bu genelkurmay bildirisi öyle laiklik karşıtlarına dönük,
laiklik kaygılarıyla yayınlanmış bir bildiri değildir. Bu bildiri özünde bize karşı yayınlanmış
bir bildiridir. Ben mesajı aldım. Genelkurmay başkanı geçen gün bir açıklamasında
faşistlikle suçluyordu. Bu, savunmada belirttiklerimin verdiği rahatsızlıktan kaynaklanıyor.
Çok haksız bir itham; bizim yıllardan beri her türlü milliyetçiliğe karşı olduğumuz,
bununla mücadele ettiğimiz çok açıktır.
SARKOZY ELĐYLE ULUS DEVLETĐ BĐTĐRECEKLER
Avrupalı devletler ulus devlet anlayışını terk etmektedirler. En son ulus devlet konusunda
ısrar eden Fransa da Sarkozy’nin gelmesiyle beraber bu anlayışından vazgeçecektir.
Sarkozy’nin geliş amacı budur, ABD’nin desteğiyle de bunu yapacaktır. Benim
düşüncelerimi eleştirenler, düşüncelerimin liberalizme kaydığını ileri süren bazı dost
çevreler var. Bu eleştiriler yerinde değildir. Ben katı ulus devlet anlayışını eleştiriyorum.
Bence Türkiye Solu da bu konuda biraz özeleştiri yapmalıdır. Genelkurmay bile bugün
özeleştiri yapabiliyor. Ben daha önce ordunun pozitivist yaklaşımının sorunları
çözemediğini belirtmiştim. Geçenlerde buna ilişkin Genelkurmayca yapılan bir
açıklamada kuantumdan, kaos teorisinden söz ediliyordu. Günümüzde artık salt sınıfsal
bakış açısıyla yapılan çözümlemeler sorunların çözümünde yetersiz kalıyor. Sorun iktidar
analizinin yeterince yapılamaması, iktidar anlayışının aşılamamasıdır. Ben daha önce
Lenin’in de ulus devlet anlayışını aşamadığını, Sovyetlerin bu nedenle çöktüğünü ifade
etmiştim. Neredeyse dünyanın 3’te 1’i sosyalizmle idare edildi ama bu deneyim
bürokrasinin ve iktidar sorununun çözülememesi nedeniyle olumsuz sonuçlandı. Bu bir
çeşit firavun sosyalizmiydi. Eski Sümer rahip devletleri ve eski Mısır devletlerindeki
yönetim biçimlerine benzer bir sistemdir bu. Devlet bu sistemde her şeyin önündedir.
Özgürlükler geri plandadır. Türkiye Solu sadece emek eksenli çözümleme yapmıştır.
Hatta Marks da böyle yapmıştı. Oysa bu çözümlemeler iktidar çözümlemesi olmadan tek
başına eksiktir. Ulus devlet çözümlemesini sadece emek eksenli yapmak yeterli
olmamaktadır. Michael Foucault ve benzer bazı aydınlar bu konuda yetersiz de olsa
iktidar çözümlemesi yapmıştır. Ben savunmamda bu konuları geniş şekilde açtım.
Modernitenin ve onun yarattığı sorunlara ilişkin tespitlerimi de ifade ettim.”
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BRÜKSEL - Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, Türkiye’nin Türk milliyetçiliğini işlemesi
durumunda Kürt milliyetçiliğinin de artacağını ve iki halk arasında hızlı bir kopuş
yaşanacağını söyledi. Öcalan bu sürecin sonunun Filistin’deki iç çatışmaya benzer bir
durumu doğurabileceği uyarısında bulundu.
Đmralı adasında avukatlarıyla haftalık görüşmesini gerçekleştiren Öcalan, Türkiye’yi
milliyetçiliği daha fazla işlememesi konusunda uyardı. Kürdü kaybetmenin Türkü
kaybetmek olduğunu dile getiren Öcalan “Kürt Türksüz, Türk de Kürtsüz olmaz. Bu
sözün sahibi Ziya Gökalp’tir. Bunları bile doğru dürüst bilmiyorlar. Ordu da sürekli
operasyonlar yapıyor. Bunların M. Kemal’e bile saygıları yok, onu anlayamıyorlar. A.
Taner Kışlalı bunlar için, “M. Kemal’in heykelini pazara, fikirlerini mezara gönderdiler”
diyor. Öyle şekilsel şeylerle, her tarafa bayrak asmakla, M. Kemal’in heykelini dikmekle
Kemalizm olmaz. M. Kemal iki anlayışla mücadele etmiştir: Bir, Panislamizm; iki,
Pantürkizm. Onun için mason da diyorlar ama masonları tasfiye etmeye çalışmıştır. Ben
M. Kemal’i taklit etmek için söylemiyorum, ama o da siyasi sonuçları iyi görüyordu.
Sonra cumhuriyet milliyetçiliğe teslim oldu. Olumsuz birçok noktada ileriye gidildi.
1950’lerde de dincilik geliştiriliyor. Bunların hepsi doğru, ama 1920’lerdeki yapılacak olan
doğru şey cumhuriyeti kurmaktı. Tabii bunlar anlamıyorlar. Şurası önemlidir: Ulus
cumhuriyet konjonktüreldir, daimi olan ise cumhuriyettir. Bu nedenle cumhuriyetin
demokratikleştirilmesi lazım. Eğer bir çözüm aranıyorsa, bir toplumsal barış
sağlanacaksa, cumhuriyet demokratikleşecekse, biz bunların hepsine hazırız. Siz Kürt
yoktur diyeceksiniz, onu yok etmeye çalışacaksınız, o zaman tekrar uyarıyorum:
Ortadoğu’da Türkiye için asıl tehlikeli olan Kürt-Şia ittifakının gelişmesidir. Ta MÖ 500’lü
yıllardan beri Kürt-Đran ilişkileri var, Medya ve Perslerin ilişkileri var. Eğer bu ilişkiler
şimdi gelişirse, önüne artık geçilemez. Kürtlerin de güçleri var; dağları, şehirleri, köyleri
var. Kendilerini korurlar. 500 yıllık devlet politikaları değişiyor, Amerika da seyrediyor,
bekliyor. Ama bunların haberleri bile yok, göremiyorlar. Türkiye’deki ulus devlet taklit bir
ulus devlettir. Ulus devlet üç aşama veya üç çeşittir: Birincisi, Fransa ulus devlet
yapılanması; ikincisi, Almanya ulus devlet yapılanması; esas olan bu ikisidir. Üçüncüsü,
Türkiye gibi taklit bir ulus devlet yapılanması. Bu nedenle Türkiye’deki ulus devlet
yapılanması değişecektir” dedi.
‘KÜRTLERLE ĐTTĐFAK GELĐŞTĐRĐLMELĐ!’
Türkiye’nin sorunlarını çözmek yönünde Kürtlerle ittifak yapması gerektiğini savunan
Öcalan, “Eğer sorunları çözmek istiyorsanız Kürtler ile ittifak yapılmalıdır. Yavuz Sultan
Selim de Kürtler ile ittifak yaparak ilerleyebildi. Yavuz Sultan Selim ciddi devlet adamıdır,
çok akıllıdır, Kürtlere “kendi aranızda bir Beylerbeyi seçin” dedi. Kürtlerin isteklerini de
kabul etti. Böylece Kürtler ile ittifak yaptıktan sonra Ridaniye, Mercidabık, Çaldıran
savaşlarını kazanarak Ortadoğu’ya yöneldi ve Đslam birliğini kurdu.
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Pek beğenmedikleri Abdülhamit bile Hamidiye alaylarını kurdurmuştur. Kürt beylerinin
çocuklarına okul yaptırmıştır, Kürtlere yakın durmuştur. M. Kemal de bunları yapmıştır.
M. Kemal, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için Kürtlere eşit şartlarla geliyor, eşit şartlarla
Kürtler ile diyaloga geçiyor, Miço, Diyap Ağa gibi Kürt büyüklerinin elini öpmüştür,
onlarla birliği sağlamıştır. Yine söylüyorum, M. Kemal ulus devleti kursa da, cumhuriyet
yönü daha ağır basmaktadır. Bu da demokratik cumhuriyetle uyumlu bir yaklaşımdır”
şeklinde konuştu.
‘CENAZELERDEKĐ GÖZYAŞLARI SAHTEDĐR’
Türk yetkililerinin Kürdistan’da hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenlerinde sahte
gözyaşları döktüklerini belirten Öcalan “Hiçbir çözüm geliştirmiyorlar, bir kişi bile kalana
kadar imhaya devam edeceğiz diyorlar. Eğer yetkili askerler içinde yine de bizi şimdi
dikkate alacak olanlar var ise, ben şimdi uyarıyorum: Çok tehlikeli bir yola girilebilir.
Yaşanılacak olanın altında herkes kalabilir. Böylesi bir durumda bunun hesabını kim
verebilir?” dedi.
Ortadoğu dengeleri ve PKK konusunda da değerlendirmelerde bulunan Öcalan şunları
söyledi: “Bunların amaçları başka. Esas sorun biziz. 30 yıldır bize karşı savaşıyorlar, 30
yıllık politikaları sonuç vermemiştir. Bunun için de beni suçluyorlar. Beni niye
suçluyorsunuz? Bu duruma gelinmesi sizin politikalarınızın bir sonucudur. Kürtlerin Đsrail,
Suriye ve Đran ile ilişkileri var. Bakmayın Suriye’ye, bir kısmı Türkiye’yi, bir kısmı bizi
destekliyor. Ama ağır basan Kürtlerdir. Đran da Kürtler ile ciddi çatışmaz. Herkesin bir
PKK’si var. ABD’nin bir PKK’si var, AB’nin bir PKK’si var, Suriye’nin bir PKK’si var, Đran’ın
bir PKK’si var, Talabani-Barzani’nin bir PKK’si var. Herkesin PKK’ye ilişkin bir bakışı var.
Türkiye bütün bu olanları göremiyor. Şimdi de K. Irak’taki bu sonuçtan dolayı beni
suçluyorlar. Hayır, bunlara, bu duruma gelinmesine siz sebebiyet verdiniz.
Güneyli güçler PKK ile savaşmayacaklarını söylüyorlar. Türkiye’nin onları bize karşı
kullanabileceğini zannetmiyorum. Tabi yine de bilemiyorum. PKK’ye karşı Türkiye ile
aralarında anlaşırlar mı bilemiyorum, ama sanmıyorum. Savunmamda da bunların bir
çoğunu dile getirdim”.
‘ÇÖZÜM ĐÇĐN ÖNÜMÜN AÇILMASI LAZIM’
Öcalan sorunun çözümü konusunda ise şunları belirtti: “Bir çözüm gelişirse ben bir
şeyler yapabilirim dedim. Ama artık seçimler var, seçimlerden sonra çözüm için bir şeyler
olur mu bilmiyorum. Ağar biraz ılımlı konuşuyor, ne yapar bilmiyorum. AKP seçimden
sonra bir şeyler yapabilir mi bilmiyorum. Ben şunu söylüyorum; eğer benden barış için
katkı isteniyorsa, şartlarımın uygun hale getirilmesi lazım. Önümün açılması lazım. Her
söylediğim talimat olarak değerlendirilirse, dört kez hücre cezasına çarptırılırsam, ben
hiçbir şey yapamam. Ayrıca hiç kimse bana dayanarak politika yapıp, karar vermesin.
Ben 18 Mayıs’ı objektif bir durum olarak değerlendirdim, yoksa bir tarih olarak
vermedim.
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Düşünceyle akılla bir karar vereceklerse versinler. Yoksa kimse aşka gelip de iki de bir
benden ateşkes ve diğer şeyler için bir karar beklemesin. Yeni kurulacak hükümet bir
şeyler yapabilir mi bilemiyorum”.
Öcalan, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP konusundaki açıklamalarına ise
“DTP’nin PKK ile bir ilişkisi yok. DTP, PKK’nin bir uzantısı da değildir. Daha önce
söylemiştim; DTP Türkiye’de siyaset yapan bir partidir. DTP, Türkiye’de bir demokratik
çözüm organı olarak görülmelidir. Böyle olabilirler mi, böyle olabilseler iyi olurdu”
şeklinde yanıt verdi.
‘MUHTIRANIN HEDEFĐ BĐZĐZ’
Öcalan son savunması, Kürt mücadelesi, Yunanistan’daki dava ve çeşitli konularda şu
değerlendirmelerde bulundu: “Savunmama ilişkin bana bir yazı gönderdiler. Ben tekrar
itiraz ettim, savunmamın bana ve bir nüshasının da avukatlarıma verilmesini talep ettim.
Talimat verdiğim söyleniyor gerekçede. Ben nasıl burada talimat verebilirim? Ben
olabilecekleri söylüyorum. Burada hiç kimseye talimat vermiyorum. Benim savunmam
çok niteliklidir. Önceki savunmalarım da öyledir. Fakat bu daha kısa ve özlüdür.
Savunmam devletin kendi içinde çok tartışma yaratmış anlaşılan. Yapılan bir çok
tartışmalar aslında savunmama yöneliktir. Bunu iyi biliyorum. Ben öyle boş şeyler
yazacak birisi değilim. Bunların yaptıkları bütün konuşmalar, programlar benim
savunmamın üstünün örtülmesine yöneliktir. Ben savunmayı yazdıktan bir-iki gün sonra
askeri bir heyet geldi, incelemelerde bulundu. Çok öfkeliydiler, benimle konuşmadılar.
Ama ben savunmamla ilgili olduğunu anladım. Cezaevi müdürünün tavırlarından da bu
belliydi. O da anlamadı, şaşırmıştı. Bir-iki gün sonra da 27 Nisan muhtırası yayınlandı.
Savunmanın kendilerine ulaştığı sabahın akşamı muhtıra yayınlandı. Muhtıra esas olarak
bize karşı yapılmıştır, hedefi de biziz. Bizim savunmadaki düşüncelerimiz muhtıraya
sebebiyet vermiştir. Anlaşılan bir kesimi çok öfkelendirdi. Đşte Genelkurmay Başkanı’nın
“yok edeceğiz, imha edeceğiz, bitireceğiz” demesinin nedeni savunmamdır. ‘Ne mutlu
Türküm demeyen düşmandır’dan kastedilen de biziz.
Ben savunmamda olası tehlikelere dikkat çektim. Bu da muhtemelen diğer bir kesim
üzerinde olumlu etki bıraktı. Şu anda halen tartışıyorlar. Seçimden sonra olumlu şeyler
de gelişebilir.
‘BEN POLĐTĐK FELSEFE YAPIYORUM
Ben bütün bunları, bu olasılıkları, bu tehlikeleri dile getirince de Beşikçi ve diğerleri yine
bazı Avrupa devletleri bana ‘Apo dik durmuyor’ diyorlar, devletin güdümüne girmiş
diyorlar. Apo’nun gizli görüşmeleri var diyorlar. Hayır, böyle değil, bunlar doğru değil.
Ben sorumluluğumun gerektirdiği gibi davranıyorum, hiç kimseyle görüşmüyorum, eğer
görüşürsem açıkça görüşürüm, neden gizli görüşeyim ki! Ben her zaman açık siyaset
yapıyorum. Açıklık, şeffaflık benim ilkelerimdir. Görüşürsem bunları açıkça söylerim. Her
şeyi açıkça konuşmak ve tartışmak lazım. Ayrıca ben bir sap da değilim dik durayım.
Politika esnekliktir; esnek olamazsan politika yapamazsın. Ben politik felsefe yapıyorum
ve politik felsefe zor bir iştir.
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‘ZORLA VE HĐLEYLE YUNANĐSTAN’DAN ÇIKARILDIM’
Yunanistan davasına ilişkin şunları belirtmek istiyorum. Tazminat davası olmaz. Bizim
için bir önemi yok. Bunu tartışmayalım bile. Esas davamız devletin sorumluluğunun
ortaya çıkmasıdır. Bu da ceza davasıdır. Komploda yer alanlar, tabi ki suç işlemişlerdir.
D’Alema ben Đtalya’da iken benim oradan çıkarılabilmem için kendi isteğimle ayrıldığıma
dair yazılı bir belge istiyordu. D’Alema çok akıllı birisiydi. Bana, “Senin kendi iradenle
buradan ayrıldığını gösteren yazılı bir belge olmadığı sürece hiçbir güç seni Đtalya’dan
çıkaramaz, yoksa suç olur” demişti. Benim Yunanistan’dan kendi irademle çıktığıma dair
herhangi bir delil yoktur. Zorlama yoluyla, hileyle Yunanistan’dan çıkarıldım. Bunlar AB
hukukunu da çiğneyerek beni Yunanistan’dan çıkardılar. Đtalya için geçerli olan hukuk
durumu, Yunanistan için de geçerlidir. Đtalya’da iyi hukukçular vardır. Đtalya hukukun
merkezidir; Roma hukukunun doğduğu yerdir. Gerekirse açacağımız davada D’Alema’yı
tanık olarak gösterebiliriz. Sanırım zamanaşımı sorunu da yok. Bir sürü belge var, yeni
belgeler var. Hepsini iyi bir çalışmayla hazırlamak gerekiyor. Gerekirse davayı direkt
AĐHM’de açarız. Zaten hakkımda beraat kararı vardı. Bu nedenle de AĐHM’e gidilebilir.
Çünkü Yunanistan’da yasa dışı bir durumumuz yok. Avrupa Konseyi ile de görüşülebilir.
Bu dava çok önemlidir. Burada olmamın nedeni Yunanistan’dan çıkarılmamdır. Bu dava
benim yeniden yargılanmama da etki edecektir. Türkiye’deki yeniden yargılanmamla ilgili
öyle formalite bir-iki şey yaparak davayı kapatmaya çalışıyorlar. Ben öyle sıradan bir
insan değilim. Yunan yetkililerin ceza alıp-almaması çok önemli değil. Onlar kendi
hukukunu çiğneyerek, hileyle, baskıyla, yasadışı bir şekilde beni Yunanistan’dan
çıkardılar.
‘BENĐM SIRTIMDAN POLĐTĐKA YAPMAYIN’
Ben buraya gelirken bir askeri yetkili bana “Sn. Öcalan neden sen de Atatürk gibi
bunların önüne düşüp, gidip savaşmadın?” demişti. Ben de bunun doğru olmadığını
söyledim. Ama aslında bu sözde biraz haklılık payı var. Fakat dağa gidebilirdim, bunu
düşündüm de. Dağa gitseydim neler gelişirdi, bilemiyorum. Ama dağa gitmeyi de göze
alamadım. Ben bunlarla da çok uğraştım. Bunlar her zaman başıma bela olmuşlardır.
Adam 60 yaşına gelmiş, tamam çok fedakardır, cesurdur, ama yolda yürümesini
bilmiyor. Yani kastettiğim politik yoldur; politik ferasetleri çok yetersizdir. Đrade
olamıyorlar, pasif kalıyorlar. Her şeyle ben uğraşmak zorunda kalıyordum. 30 yıldır
benim sırtımdan politika yaptılar. Hiç kimse benim sırtımdan geçinmesin, bana
dayanarak politika yapmasın. Ne PKK, ne Kongra-Gel, ne HPG, hiç kimse benim
sırtımdan ucuz devrimcilik, ucuz kahramanlık yapmasın. Ben önlerini açtım; önlerine
geçmedim, arkalarında durdum hep. Her biri bir şey söylüyor; kimisi intihar eylemcisi,
kimisi çok fanatik, laf anlamaz, ben bıktım artık bunlardan, yakamdan düşsünler! Daha
önce DTP için de söyledim: Bana dayanarak ucuz amaçlar, politikalar gütmesinler. Bunu
herkes için söylüyorum.
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Benim mücadele tarzım, anlayışım bellidir. Öyle aile, arkadaş, kadın sorunu olanlarla bu davayı
yürütmek zor. Kimse kimsenin karısı ya da kocası olmasın. Birçokları düşkünler, zaafları var.
Yanına iki karı verdin mi her şeyleri değişiyor. Yanına iki kadın alan kaçıyor. Yanına erkek alan
kadın da kaçıyor. Aslında bunlar karıdan yüz kat daha aşağıdırlar, karıdan yüz kat daha
karıdırlar. Kürt erkeği karıdan yüz kat daha karıdır. Bunlar büyük, tarihi suçlamalardır. Basit
suçlama yapmam. Karılık mesleği biliyorsunuz fahişelik mesleğidir. Yanlış anlaşılmasın, benim
kadının özgürlük mücadelesine nasıl tutkuyla bağlı biri olduğum, onlara nasıl destek verdiğim
biliniyor. Benim yanıma beş yüz güzel kadın verseler umurumda olmaz. Onları kendi
düşüncelerime çeker, onları mücadelem doğrultusunda çalıştırırım. Kendi zaaflarına ilişkin
benden en ufak bir şey alamazlar. Ama kadınlar kendi özgürlükleri için, onurları için
mücadelelerini vermeliler, buna inanmalıdırlar. O zaman yaşam güzel olur, o zaman kadın mutlu
olur, o zaman kadın güzel olur.
ÇOKDĐLLĐLĐK PROJESĐ SÜREBĐLĐR
Diyarbakır Sur Belediyesi’nin çok dilli belediyecilik projesinden dolayı feshetmişlerse, gitsinler
evlerde elli tane enstitü, meclis kurabilirler, çalışmalarını sürdürebilirler. Sokakta yaparlar, parkta
yaparlar. Ben daha önce demiştim; Diyarbakır’da çok büyük bir kültür merkezi yapılmalı. Herkes
bunun için gerekeni yapmalı. Kimisi emeğini koyar, kimisi siyah-beyaz taşını koyar.
Kürtçe üzerindeki asimilasyona ve oto-asimilasyona karşı durmak aydınların görevidir. Ama Kürt
aydınları zavallı bir durumdadır. Dil toplumsallaşmanın ilk ve başat taşıyıcısıdır. Đnsanların,
toplumların, kültürlerin iletişim aracıdır. Đnsanın var oluş nedenidir. Kendi diline, kültürüne sahip
çıkmak, bunları geliştirmek insan olmanın gereğidir. Kendi diline sahip çıkamayan hiçbir şeye
sahip çıkamaz. Bunlara sahip çıkamayanlar, insanlığına da sahip çıkamazlar. Kendi dilini
bilmeyen, geliştirmeyen birisi yarım kalır. Kimseyle doğru-dürüst ilişki de kuramaz, geliştiremez.
Ben sekiz yaşında iken bu konuda anamı suçlamıştım. Dedim ki, ey ana, neden kendi dilimle
bana bir şey öğretememişsin? Bu tarihi bir suçlamaydı! O yaşımda kavramıştım, çok
düşünüyordum, o tarihten sonra da elli yıldır mücadele ettik. Dilimiz, kültürümüz yasaklandığı
için müthiş mücadele ettik. Diline ve kültürüne sahip çıkmak herkesin görevidir. Bu tespitleri
yapmak hiç de zor değil. Hukukçuların da bunların üzerinde durması lazım. Anayasanın eşitliği
içeren 10. maddesini işletilebilir. Eşit olunacaksa, bir şeylerin de yapılması lazım. Bu belediye için
de geçerlidir. Yasaları zorlamak gerekir. Kendi yasal haklarımızı kullanmalıyız. Kendi diline,
kültürüne sahip çıkmayanı, insan olarak görmüyorum.
Dilek Kurt’tan ve bir kaç arkadaştan daha önce mektup aldım. Bu arada eski mektupları tekrar
okudum. Hepsi de çok güzel mektuplar, çok iyi tespitleri var. Mektuplar güzel, yazmaya devam
edebilirler, kendilerini geliştirsinler. Hepsine selamlarımı iletiyorum. Ayrıca bütün aydınlara
selamlarımı iletiyorum.
Aram Tigran’a selamlarımı iletiyorum. Dilerim bir gün kendi evine, baba topraklarına döner.
Umutluyum, bir gün baba memleketine, kendi evine özgürce dönebilir. Bütün sanatçılara
selamımı iletiyorum, iyi çalışsınlar, sanatlarını iyi icra etsinler.
Asurilerle ilgili kitap getirebilirsiniz. 1071’e Kadar Ermenilerin Tarihi kitabı bana ulaştı. Yunan
Ulusunun Doğuşu adlı kitabı getirebilirsiniz.
DTP’ye de başarılar diliyorum. Umarım seçilirler, iyi olur.”
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BRÜKSEL - Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, 22 Temmuz seçimleriyle Türkiye’nin bir yol
ayrımına geldiğini belirterek, seçimlerin ardından demokratik çözümün gelişmemesi
durumunda Irak’taki savaşa benzer bir savaşın gelişebileceğini söyledi.
Öcalan ile avukatları arasında Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede ilk gündeme
gelen konu eski DEP milletvekili Orhan Doğan’ın sağlık durumuydu. Öcalan, bugün
kaybettiğimiz Orhan Doğan için yaptığı açıklamada “Orhan Doğan’ın Doğubeyazıt’taki
festivalde kalp krizi geçirdiğini duydum, haberlerde çok kısa, basit bir şekilde verdiler.
Çok üzüldüm”. dedi.
Görüşmesinde özellikle seçim ve demokratik çözüm çabaları üzerinde duran Öcalan, 22
Temmuz seçimlerinin ardından oluşacak hükümetin demokratik bir diyalog
geliştirebileceğini söyledi. Böyle bir aşamaya gelinmesi durumunda kendisinin de elinden
gelen her şeyi yapacağını ifade eden Öcalan, demokratik çözümün gelişmemesi
durumunda ise savaşın gündeme geleceğini söyledi.
‘PKK SĐLAH ZORUYLA DAĞLARDAN SÖKÜLEMEZ’
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DTP’yi meclise çağırdığı açıklamasını olumlu
olarak değerlendiren Öcalan şöyle konuştu: “Olumludur, fakat öyle tüccar zihniyetiyle,
bir koyup on alacağım mantığıyla olmaz, diyalogla olur. Seçimden sonra demokratik
diyalog yerine inkar politikaları dayatılırsa, imha dayatılırsa doğal olarak savaş gelişebilir,
kontrolden çıkar. Daha önce de uyarmıştım; böyle bir savaş gelişirse, gerilla sayısı iki
yılda elli bine dayanır. Đran’dan yoğun katılım var. Suriye’deki halkımızın zaten tamamı
PKK’lidir. PEJAK ve PÇDK gelişme potansiyelleri yüksek olan partilerdir. ABD onlarla
görüşüyor olabilir. Ben ABD ile savaşalım demiyorum ama ABD ile kurulacak ilişkilerde
belli ilkeler olmalı ve çizgi korunmalıdır. Gerekirse Đran’la da sorunlar çözülebilir. Bir de
sanki KDP ve YNK isteseler PKK’yi bulunduğu bölgeden çıkarabilirlermiş gibi bir hava
yaratılıyor. Bu da maksatlıdır. Aslında böyle olmadığı biliniyor.
Güneyli güçler eskiden bizimle çok savaştılar. Daha öce 90’lı yıllarda Türkiye’nin 40 bin
askerini de arkalarına alarak öyle saldırmışlardı ama sonuç elde edemedi. PKK’nin öyle
silah zoruyla dağlardan sökülemeyeceği anlaşılmalıdır. Dediğim gibi seçimden sonra
demokratik çözüm gelişmezse çıkmaz derinleşir ve savaş gündeme gelebilir. Irak’taki
savaşa benzer şeyler gelişebilir. Đşte karakollara dalma olayı ortada. Bu tür vahim olaylar
gelişebilir. Ben yine uyarıyorum: Kimse benim adıma intiharvari eylemlere girişmesin.
Mücadeleyi sürdürenler, dağda gerillacılık yapanlar kendi onurları, özgürlükleri,
ideolojileri için ne yapmaları gerekiyorsa kararlarını kendileri verirler. Kararlarından,
yapacaklarından kendileri sorumludur. Benim adımı kullanıp “APO için vuruyoruz,
kırıyoruz” demesinler.
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Seçimlerden sonra demokratik ulus çerçevesinde çözüme gidilmezse, daha önce de
savunmamda söylediğim gibi savaş gelişebilir ve bundan herkes zararlı çıkar. Ben bu
düşüncelerimi özgür bir yurttaş olarak ifade ediyorum.”
‘ÇĐLLER’i ÖLDÜRMEK ĐÇĐN BĐZE TEKLĐFTE BULUNDULAR’
ABD’de Hudson Enstitüsü’nde yapılan bir toplantıdaki Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın
Türkiye’ye kaçırılması senaryosunu değerlendiren Öcalan, “Öyle 5-10 PKK’liyi teslim
etmekle PKK’yi bitiremezler. Güneyli güçlerin PKK’ye yöneleceklerini sanmıyorum. Çünkü
onlar da artık PKK’nin zorla, hileyle tasfiye edilemeyeceğini anlamışlardır. Bunlar seçime
yönelik şeylerdir. Zamanında benim için de aynı planları yapmışlardı. Hatta Çiller
zamanında da bana ilişkin planlar konuşulmuştu. Ben teslim edilecektim, Çiller’in oyları
patlama yapacaktı, Çiller ‘Anatürk’ olacaktı. Bu toplantıda PKK’nin Beyoğlu’nda bomba
patlatıp, 50 kişinin ölmesine neden olacağı da konuşulmuş galiba. Ben daha önce de
söylemiştim, bazı gruplar çıkıp PKK adına bu tür işleri yaparlar, bu tehlike vardır. Hatta
iki-üç tane dengesiz PKK’liyim diyeni bulup onları da kullanabilirler. Ben bu uyarıları
yaptığım zaman beni tehdit etmekle suçluyorlardı. Ama bakın şimdi bunu ben
söylemiyorum, Hudson’da Türk askerlerinin olduğu toplantıda bunlar konuşuluyor, ben
ne yapabilirim. Ben başından beri söylüyorum, bu tür karanlık işlere biz hiçbir zaman
gelmedik. PKK bu tür komplolarda yer almaz. Hatta daha önce söyleyip söylemediğimi
hatırlamıyorum ama 1996’da devletten bir kesim Çiller’i öldürme konusunda bize teklifte
bulundular. ‘Biz gerekli şartları sağlayacağız, siz halledersiniz’ dediler. Ancak ben kabul
etmedim, bu tür komplo girişimlerine başından beri karşıyız” şeklinde konuştu.
Bursa Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu ve ne kendisine ne de avukatlarına verilmeyen
savunmasında bütün bu tehlikelere değindiğini belirten Öcalan şunları belirtti:
“Savunmamın verilmemesinin sebebi de budur. Zaten ben savunmayı verdikten iki gün
sonra muhtıra olmuştu. Muhtıra benim savunmamla bağlantılıdır. Savunmamda, kaba bir
benzetmeyle Lenin’in Syces-Pycot anlaşmasını ortaya çıkarması gibi, ben de emperyalist
devletlerin Ortadoğu’ya yönelik planlarını açığa çıkardım.
Ortadoğu’nun bugün içinde bulunduğu durumu, Kürtlerin statüsünü ve çözümsüzlüğünü
ben I. Dünya Savaşı’na kadar götürüyorum. Aslında emperyalistlerin Ortadoğu’ya dair
planları ve o süreç halen devam ediyor. Ortadoğu’da her zaman yerel işbirlikçiler,
emperyalist güçler ve özgürlük hareketleri var olmuştur. Emperyalizm ve kapitalist
anlayışının oluşturduğu tablo ortada; Ortadoğu kan-revan içinde. Sermayenin insanlığı
ve doğayı ne hale getirdiği ortada. Doğa adeta isyan ediyor!
Cezaevinden bir arkadaşın bu konuya ilişkin nitelikli ve doyurucu bir mektubu vardı.
Arkadaşın mektuptaki görüşleri doğrudur; I. Dünya Savaşı’ndan sonra Kahire’de yapılan
konferansta Kürt sorununun çözümsüz bırakılıp, ancak sürekli zinde ve güncel tutularak
Türkiye, Suriye, Đran ve Irak üzerinde bir koz olarak kullanılacağı üzerinde anlaşıldığını
belirtiyordu. Ayrıca Kürtler lehine bir devletleşme olamayacağı da belirtilmiş, çok doğru
bir saptama. Bu statü 1990’lı yılların başına kadar devam etti. Daha sonra 90’lı yılların
başında, özellikle ABD’nin Irak’a ilk müdahalesi sonrasında koşullar değişmeye
başlayınca bu statüde farklılığa gidildi.
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Đngiltere, ABD ve Đsrail, Güney’de Kürtlerin bağımsız bir otorite olabileceğine karar
verdi. Bu oluşum sayesinde bölge devletlerine, Đran olsun, Türkiye olsun, Arap devletleri
olsun, daha rahat müdahale edilecekti. O dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş
Đngiltere’ye gidip bu planı onaylatıp öyle döndü. Hatta “Đngiltere’den yeşil ışık aldık”
demişti. Bunun anlamı şuydu: Güney’de bir Kürt oluşumuna izin verilecek, karşılığında
PKK tasfiye edilecekti. Türkiye’nin PKK’ye karşı yürüttüğü kirli savaşa ses
çıkarılmayacaktı. Anlaşma buydu, o dönem Talabani, Barzani defalarca benimle
görüştüler, gelip kendilerine katılmamı istediler. Tabi ben reddettim, çünkü ben bunun
çözüm olmayacağını biliyordum.
Özgürlük çizgimizden taviz veremezdik. Kabul etseydim onların basit bir adamı olmuş
olacaktım. Böyle Türkiye’de bir çok kişiyi kullanmaktalar. Fakat bu tür şeyler PKK’yi
etkilemez. O dönem Đsrail’in de koruma yönünde önerileri olmuştu. Ama ben bunların hiç
birini kabul etmedim, “bu adam iflah olmaz” dediler. Sonuç olarak, tasfiye edilmeme
karar verildi.
‘ULUS DEVLET ANLAYIŞI ÇÖZÜM DEĞĐL’
Genelkurmay Başkanı’nın bu konuya ilişkin geçenlerde öz eleştirel bir açıklaması
olmuştu. Güney’deki Kürt Federe Devleti’nin oluşumunda kendi politikalarının rolü
olduğunu ima ediyordu. Güney’deki devlete Đsrail’in ve ABD’nin destek verdiği biliniyor.
Bu devlet Ortadoğu’da Đsrail’in ittifak yapabileceği bir devlet olacak. Fakat Kürtlerin
tamamı sadece Đsrail ile ittifak yapmış durumda değildir. Böyle bir durumda bütün
Kürtler Đsrail ile işbirliği yapacak olsa Türkler, Farslar, Arapların saldırısına
uğrayacaklardır. ABD’nin Đran meselesi de halen ortadadır.
Ben ulus devlet anlayışının çözüm olmadığını uzun bir süredir söylüyorum. Bana göre
ulus devlet eşittir faşizmdir. Savunmamda PKK’nin de bu anlayışı stratejik olarak aştığını
anlatmıştım. Ulus devletler karşılıklı çatışmayı doğurur. Türkiye solu da bunu halen
anlamış değil. Đşte El-fetih ve Hamas’ın durumu da ortada. Onlar da ulus devlet
anlayışının getirdiği çıkmazdadırlar. Benim daha önce çözüm olarak sunduğum sistem
Demokratik Ortadoğu ve Demokratik Türkiye’yi öngörüyor. Kürt sorunu olan devletlerin
kendi mevcut sınırları içerisinde demokratik yollarla sorunu çözmelerini öngörür.
Türkiye’deki ulus devlet anlayışı Kürt sorununun bugünkü noktaya gelmesine neden
olmuştur. Bu sert ulus devlet anlayışının esnetilmesi gerekiyor. Ulus devletin en büyük
uygulayıcıları olan Fransa ve Almanya bu anlayışı terk ediyorlar. Ben bunları
savunmamda geniş geniş açıklamıştım. Avrupa Birliği’nin Ortadoğu koşullarına bir çeşit
uyarlanmasıdır. Böyle bir Ortadoğu’da Đsrail de barış içinde yaşayabilecektir.
Emperyalistlerin I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya müdahalesinde önce Yunanlılar
Batı Anadolu’yu işgal edip, daha sonra Anadolu’yu tamamen terk etmek zorunda kaldılar.
Öncesinde Ermeniler de emperyalistlerin böyle bir oyununa gelmişlerdi. Büyük bir
coğrafyaya yayılmış Ermeniler bu oyun neticesinde katliamla karşı karşıya kalıp,
Anadolu’dan sürüldüler, küçücük bir coğrafyaya sıkışmak zorunda kaldılar.
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Bugün geldiğimiz noktada Kürtleri de bu şekilde sürmekten söz edenler var. Bunun
sözcülüğünü başta CHP olmak üzere neo-ittihatçılar yapıyor. Ama bu mümkün değil,
büyük bir felakete yol açar. Kürtlerin durumu ne Ermenilere benzer ne de o dönemki
Yunanlılara benzer. Kürtlerin bugün arkasında ABD ve Đsrail de vardır. Ayrıca Kürtlerin
kendilerini savunacak güçleri vardır. Đşte Türkiye’yi bekleyen asıl tuzak budur. Hudson
toplantısında işte bunlar konuşuluyor. Ben söyleyince talimat olarak değerlendiriyorlar.
Ama bu mümkün değil, ben çılgın mıyım buradan talimat vereyim, örgüt yöneteyim!
PKK’nin kendi özgün önderlikleri var, kararlarını kendileri alırlar. Kendi özgürlükleri, kendi
onurları için ne gerekiyorsa o kararı alırlar. Şu anda tüm çabalar bir MHP-CHP koalisyonu
için gösteriliyor, AKP zayıflatılmaya çalışılıyor. Radyodan Baykal’ın benim hakkımda
söylediklerini dinledim, bu konuda da cevap hakkımı kullanıyorum. Seçimden sonra bu
koalisyon iktidara gelirse, Türkiye dış dünyadan tamamen izole edilecektir. Neo-ittihatçı
fikirlere sahip bu iktidar Türkiye’yi içe kapayacaktır. ABD’ye düşmanlar, AB’ye
düşmanlar, Kürtlere düşmanlar. Putin de bu son enerji hamlesiyle, Rusya’nın Türkiye’nin
aradığı anlamda bir müttefik olamayacağını göstermiş oldu. Çin’le ilişki kurulması da
mümkün değildir, çünkü Uygur meselesi var. Ömürleri altı ay, bir yıl kalmış rejimlerle,
Ahmedinecad ve Beşar’la mı ittifak kuracak? Bunların yol alması mümkün değildir. Neoittihatçı fikirlerin temeli 1906’ya kadar dayanır. Yüzyıllık bir geçmişi vardır. O dönem
ittihatçıların lideri Enver Paşa’nın Turancı fikirleri vardı. Bu fikirlerini hayata geçirmek için
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya gidiyor. M. Kemal hiçbir zaman Enverist
olmamıştır. M. Kemal’den sık sık bahsetmemin nedeni budur; O, ne halife olmayı kabul
etmiştir ne de pantürkist politikalarla Orta Asya’ya yayılmayı kabul etmiştir, son derece
pragmatist, gerçekçi yaklaşmıştır. M. Kemal o dönemde kurtarılacak ne kaldıysa ancak o
kadar kurtarabilmiştir, bu da Misak-ı Milli’dir, cumhuriyettir. Şimdi de biz demokrasiyle
bir şeyler kurtarabiliriz. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi gerekir”.
‘YENĐDEN YARGILANMAM GÜNDEME GELMELĐ’
Öcalan Avrupa Konseyi’nde görülen dosyası, Yunanistan’dan çıkarılma sürecinin ele
alındığı mahkeme ve Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dosya konusunda ise
şunları söyledi: “Sağlık ve tecrit koşullarımın yerinde incelenmesi için AK Başkanlık
Divanı’na sunulan önerge kabul edilmiş. Daha önce gelen heyetle de uzun uzun bu
konuları tartıştık. Onlar da tekrar gelebilirler. Büyük ihtimalle buraya gelen CPT heyeti o
doğrultuda bir rapor sunmuştur. O heyet de o raporda belirtilenleri incelemek için
gelecektir. Bilindiği gibi Türkiye yeniden yargılamamı hukuka aykırı bir şekilde kapattı.
Şimdi AK’nde bu durum da gündeme gelebilir belki.
Bursa Ağır Ceza mahkemesine verdiğim savunmamın verilmemesi, bu neden, nasıl olur!
Siyasi gerekçelerle nasıl savunmayı vermezler. Bu kabul edilemez! Ben onlara daha
sonra gönderdiğim dilekçede avukatlarımın ve benim kendimi iyi savunabilmem için
dosyanın örneğinin bana ve avukatlarıma verilmesini istedim.
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Dikkat edin ben bu dilekçemle cezaya itiraz etmedim; kararınızı değiştirin demedim.
Sadece savcılık iddianamesinin, mahkeme kararının ve benim yazdığım iki savunmanın
tarafıma ve avukatlarıma verilmesini talep ettim.
Đddianame, dosyadaki evraklar olmadan, o belgeleri görmeden kendimizi nasıl
savunacağız? Ben bugün de bu konuda iki dilekçe yazdım. Birisini AĐHM’e, diğerini Bursa
2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazdım. Ağır cezaya yazdığım dilekçede bu savunmaların ve
diğer evrakların bana ve avukatlarıma verilmesini talep ettim. AĐHM’e de bu durum
taşırılacak, onun için de lazım olacak. Bunun AĐHM’e götürülmesi lazım.
AĐHM’e yazdığım dilekçede Yunanistan’dan da bahsettim. Bilindiği gibi Yunanistan’a
girişimiz yasaldı, ama çıkarılışımız zorla ve hileyle idi, hukuka aykırıydı. Bu nokta çok
önemlidir, bunun mutlaka açığa çıkarılması gerekir. Zamanaşımı sorunumuzun olmaması
gerekir. Yunanistan istinaf mahkemesindeki dava beraatle sonuçlanmış, onu AĐHM’e
taşırsınız ya da yeni bir dava açıp sonuç alamayınca onu AĐHM’e götürürsünüz. Hangi
karar olursa olsun AĐHM’e götürülebilmeli. Ayrıca Yunanistan’a iltica başvurumuz da
vardı. Yunanlı avukatlardan birisinde olmalıdır.
Atina’dan çıkarılışım yasa dışıdır, bunun mutlaka AĐHM’e taşırılması gerekir. Avrupa
Konseyi’nin daha önce yeniden yargılamaya ilişkin verdiği kararda “Öcalan suçunu itiraf
etmiştir” şeklinde bir ibare vardı. Bu dilekçede buna da itiraz ettim; bunu kabul
etmiyorum, reddediyorum. Hiçbir şekilde itiraf söz konusu değildir”.
‘DTP GRUP OLUŞTURACAK ŞEKĐLDE MECLĐSE GĐRMELĐ’
Öcalan KNK ve KONGRA GEL’in birleşmesi ve seçimler konusunda da şu
değerlendirmelerde bulundu: “Sanıyorum KNK ve Kongra-Gel birleşip ulusal kongre
olacak. Artık tek tek şahısların görüşme ve diyalogları yerine kurumsal düzeyde ve heyet
halinde uluslar arası alanda Kürtler adına görüşmeler yapılmalı, bireyler öne çıkmamalı,
bu durumun yarattığı sakıncalar olur çünkü. Kongreya Neteweya Gel bir çeşit diplomasi
kurumu olmalıdır. DTP’nin de meclise bir grup oluşturacak şekilde girmesi önemlidir.
Kürt sorunu ve çözümü konusunda iyi bir diplomasi yürütebilirler. Bir heyet
oluşturabilirler. Bu şekilde çalışmayı esas alabilirler, şahıs ve bireyler üzerinden bu
ilişkiler olmaz.
Seçimlere ilişkin olarak da herkesi iradelerine sahip çıkıp, Bin Umut adaylarını
desteklemeye çağırıyorum. Herkes oyuna sahip çıkarak iyi çalışmalıdır. Bu konuda
aydınlar da üzerlerine düşeni yapmalıdır, kendilerine selamlarımı iletiyorum
Özgür Yurttaş Girişimine çalışmalarında başarılar diliyorum. Son dönemde
cezaevlerinden gelen mektuplar da verilmiyor. Bütün cezaevindeki arkadaşlara
selamlarımı söylüyorum; öykü, roman gibi edebi çalışmalar ve felsefe üzerinde
yoğunlaşabilirler”.
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Seçim meydanlarındaki 'ip' tartışmasına Öcalan'dan yanıt
HABER MERKEZĐ (DĐHA) - CHP, MHP ve AK Parti'nin seçim meydanlarında idam ipi
üzerinden yürüttükleri polemiklere Öcalan'dan yanıt geldi. Öcalan, "Apo'yu şöyle asarız,
böyle asarız' diyorlar.
Birbirlerine ip bulma yarışına girmişler. Ben idamdan korkmuyorum. Đdam edilmemin
sorunların çözümüne bir faydası olmaz. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi. Söz
konusu partilerin 'kirli politikacılar' olarak değerlendiren Öcalan, Kürtlere bu partilere oy
vermeme çağrısı yaptı.
PKK Lideri Abdullah Öcalan 4 Temmuz günü avukatları ile gerçekleştirdiği haftalık olağan
görüşmesinde, çeşitli güncel konulara değindi.
DEP eski Milletvekili Orhan Doğan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğine değinen
Öcalan, "Orhan Doğan bir barış ve demokrasi şehididir. Barış için çok yoğun çaba
sarfediyordu. Hep dürüst davranmaya çalıştı. Beni de yakından takip ettiğini biliyorum.
Benimle ilgili gözlemleri, tespitleri vardı. Orhan Doğan'ı iyi tanıyorum, iyi bir siyasetçiydi;
hem teorik hem de pratik olarak siyaseti biliyordu. Orhan Doğan'ı bu vesileyle de
anıyorum. Önemli olan onu anlamak, onun barış ve demokrasi mücadelesini taşımak,
sürdürmektir. Siyasetçiler de kalbine ve sağlığına dikkat etmelidirler" dedi.
Öcalan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündeminde yoğun olarak tartışılan Hudson
Enstitüsü senaryolarına da değinerek, bu senaryoya ihtimal vermediğini ve önemli olanın
çözümün gelişmesi olduğunu vurguladı.
'Yunanistan'dan kendi isteğimle çıkmadım'
Kendisinin 1999 yılında Yunanistan'dan zorla çıkarıldığını hatırlatan Öcalan, bu konu ile
ilgili devam eden davanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Yunanistan'dan 'Yasa dışı bir
şekilde' çıkarıldığını kaydeden Öcalan, "Benim Yunanistan'dan kendi isteğimle çıktığıma
dair hiçbir belge, imzam yoktur. Diğer davaları göz ardı etmiyorum ama Yunanistan asıl
önemli olandır. Ben D'allema örneğini vermiştim. D'allema, "Senin kendi iraden olmadan
hiçbir güç seni Đtalya'dan çıkaramaz" demişti. D'allema bunu boşuna söylemedi. Đtalya,
Roma hukukunun beşiğidir. Roma hukuku da hukukun anasıdır" diye konuştu.
'Herkes özgücüne dayalı politika yapsın'
Korucuların götürdüğü yemeği yedikleri için Şırnak'ta geçtiğimiz 8 HPG'linin yaşamını
yitirdiğini hatırlatan Öcalan, şu yorumu yaptı:
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"8 yaşamını bir korucu birkaç kez gerillalara yemek götürmüş, güvenlerini kazanmış. Son
yemek götürüşünde yemeğin içerisine zehir katmışlar. Benim mücadele anlayışım bu
değildir. Ben her zaman kendi özgücümüze dayanarak politika yaptım. 20 yıl Suriye'de
kaldım, Hafız Esad'la ilişkilerimiz vardı. Hafız Esad tarihin gördüğü en önemli liderlerden
biriydi. Ama biz Hafız Esad'a bağlamadık kendimizi. Birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Birçok
çevre, Kürtler, benim Hafız Esad'a dayanarak politika yaptığımı sanıyorlardı. Devlet de
öyle biliyordu ama yanılıyorlardı. Benim nasıl politika yaptığımı doğru dürüst
bilmiyorlardı. Ben Hafız Esad'a dayanarak hiçbir zaman politika yapmadım. Nitekim
benim oraya dayanarak politika yapmadığım şimdiki durumdan da anlaşılıyor."
'Kalbini ve beynini sağlam tut'
Herkesin özgücüne dayanarak politika yapması gerektiğinin altını çizen Öcalan, "Bir
korucunun ekmeğine muhtaçsan nasıl mücadele edeceksin! Şuraya buraya muhtaçsan
nasıl bu işi başaracaksın! Kendilerine lazım olan en ufak önlemi dahi almıyorlar. Bir
ekmek için ölecekseniz bu işe girmeyeceksin, savaşmasını bilmiyorsan savaşmayacaksın!
Bedenini de, kalbini de sağlam tutmak gerekir. Kalbini doğayla bütünleştirmen lazım.
Sevgili gerilla kalbini ve beynini sağlam tut!" diye belirtti.
'Özgür bir yurttaş olmaya çalışıyorum'
Kendisinin yerinde kim olsa kırk kez kalp krizi geçireceğini söyleyen Öcalan, yaşadığı
koşullara ilişkin şunları söyledi:
"Benim burada bir nefes almam bile önemlidir. Ben burada devleti anlamaya, çözmeye
çalışıyorum. Ona göre de belirlemelerimi yapıyorum ama kimseye teslim olmuyorum.
Özgür bir yurttaş olmaya çalışıyorum. Đntihar eylemi tasvip ettiğim bir yöntem değildir.
Tabi ben bununla 'savaşma, mücadele etme, teslim ol' demiyorum. Mücadele et ama
akıllı mücadele et. Aklı ve kalbi yetenler bu mücadelede olsun.
'Đdamım sorunları çözmez'
Son günlerde siyasi partilerin kendisinin idamı üzerinden siyaset yaptıklarına dikkat
çeken Öcalan, gündemdeki 'ip' tartışmalarına şöyle yanıt verdi:
"Apo'yu şöyle asarız, böyle asarız' diyorlar. Birbirlerine ip bulma yarışına girmişler; 'Sen
niye asamadın?', 'Sen niye asmıyorsun?' diyorlar birbirlerine, Bahçeli, Baykal, Erdoğan ve
diğerleri. Ben idamdan korkmuyorum. Đdam edilmemin sorunların çözümüne bir faydası
olmaz. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Türkiye'deki sorunları halledemeyeceklerini de
iyi bildikleri için benim üzerimden siyasi rant elde etmeye çalışıyorlar. Bunlar siyasi rant
ve hırs peşinde koşan kişiliklerdir.
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Sen Türkiye'yi demokratikleştirmeyeceksin, ekonomiyi düzeltmeyeceksin, çalışanlarına
doğru dürüst maaş vermeyeceksin, savaşa 100 milyar dolar harcayacaksın, Türkiye'nin
sorunlarını halletmeyeceksin, sadece benim üzerimden siyaset yapacaksın, o zaman sen
kötü niyetlisin. Bunların hiç kimseye zerre kadar yararı yok."
'Kürtler kirli politikacılara oy vermesin'
Kürtler artık 50-60 yıldır kendi oylarıyla seçilen söz konusu parti ve kişilere bir tek oy bile
vermemelerini isteyen Öcalan, "Bunlar kirli politikacılardır. Kürtlere hiçbir faydaları
olmamıştır. En ufak kültürel haklarını bile savunmamışlardır" dedi.
'Kürtleri bitiremezsin'
Savaşın karşılıklı olara daha fazla gelişmesi durumunda sorunun nasıl çözüleceğini soran
PKK Lideri Abdullah Öcalan, "Sen sadece 'yok ederim, şöyle bitiririm, böyle savaşırım'
diyorsun. Başka bir yöntem görmüyorsun. Hayır, artık senin anlaman lazım, sen Kürtleri
bitiremezsin, çağ buna müsait değil, siyaset buna müsait değil, bunu görmen lazım" diye
konuştu.
'Kürtlerle anlaş!'
Kendisinin yıllardır cumhuriyetin demokratikleştirilmesini savunduğunu kaydeden
Abdullah Öcalan devlete, Kürtleri bitirmek yerine onlarla anlaşma çağrısı yaptı. Öcalan
Kürt sorunu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Kürtlerle anlaşmak Türkiye'yi uçurur, ileriye götürür, herkese kazandırır. Beni yok
edebilirler de. Ama benim yaşayıp yaşamamam önemli değil. Ben bugün varım yarın
yokum, bu sorun her zaman var olacaktır. Asıl önemli olan bu sorunun barışçıl
çözülmesidir. Başbakan da çözüme dönük bir irade beyanında bulunamıyor.
'Savaş gelişirse sorumlusu sizsiniz'
Sınır ötesi operasyon tartışmalarına da değinen Öcalan, ordunun zaten uzun süredir
Irak'ta olduğunu hatırlatarak, "Türkiye bu çözümsüzlükte ısrar ettiği müddetçe kaybeder,
savaş tırmanır" dedi.
Dünyada ulus devleti aşan devletlerin demokratikleşerek büyüdüklerine dikkat çeken
Öcalan, Rusya'yı buna örnek verdi.
Seçimden sonra çözümün gelişmemesi durumunda savaşın gelişeceği uyarısında
bulunan Öcalan, devamla şunları kaydetti:
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"Bu savaş Türkiye'nin felaketi olur. Ben buradan talimat vermiyorum. Olabilecekleri
söylüyorum. Söyleyince de Apo savaş istiyor diyorlar. Daha önceleri de neden
uyarmadınız demişlerdi. Ben her zaman uyardım yine uyarıyorum. Ben savaş
istemiyorum. Savaş gelişirse de bunun sorumlusu ben değilim, sizsiniz."
'Türkiye Ortadoğu'da yalnız kalıyor'
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın 'ABD ve AB bizi yalnız bıraktı' söylemine de
işaret eden Öcalan, Ortadoğu'daki güç dengelerine ilişkin şu belirlemelerde bulundu:
"Sayın yetkili tabii ki yalnız kalırsın, seni desteklemezler. Kürtler kendi davalarında haklı
pozisyondalar. Kürt-Şia ittifakı gelişirse o zaman Türkiye tamamen yalnız kalır.
Barzani'nin ABD ve Đsrail ile ilişkileri, ittifakı söz konusudur. Diğer taraftan Talabani'nin
Đran, Suriye, Çin, hatta Rusya ile ilişkileri vardır. Türkiye Ortadoğu'da yalnız kalıyor.
Geriye yardım isteyebilecekleri bir tek Suudiler kalıyor. O da ne yapabilir ki."
Kürt-Şia ittifakı
Kürt-Şia ittifakının geliştirilmesi gerektiği üzerinde duran Öcalan, seçimden sonra
gelişecek savaşta Türkiye'nin kaybedeceğini, Kürtlerin kazançlı çıkacağını söyledi. Savaş
durumunda Kürtlerin artık kendi güçleri bulunduğunu vurgulayan Öcalan, şunları dile
getirdi:
"Fakat ben savaş istemiyorum. Sorunları demokratik yollarla çözüme kavuşturabiliriz.
Kürt sorununun çözümü konusunda Özal adım atmak istedi, ancak engellendi. Siz her
türlü yolu tıkarsanız, çözümsüzlükte ısrar ederseniz gelecek için nasıl ümitli olabiliriz.
Öyle sanıyorum çözüme yönelik bir proje de olabilir. Yoksa bu kadar savaş olabilir mi,
her tarafta savaş tırmandırılabilir mi?"
'Topyekün direniş başlar'
Türkiye'nin yönünü Rusya ve Çin'e çevirmesinin olumsuzluklarına vurgu yapan PKK
Lideri, "Türkiye bu kadar devletleri karşısına alamaz. Türkiye silahlarına, ordusuna
güvenmesin. Saddam da ordusuna ve silahlarına güveniyordu ama korkunç trajik bir
sonla karşılaştı. Çözüm gelişmezse Türkiye'yi bu son bekliyor" diye kaydetti.
Sınır ötesi operasyon yapılması durumunda HPG'nin sayısının 50 bine çıkacağını ifade
eden Öcalan, "Toplumsal topyekün bir direniş başlar. Kürtler 'bize başka yol
bırakmadınız, hepimiz dağa çıkıyoruz' diyebilir. Barzani de 30 milyon Kürt'ten
bahsediyor, evet 30-40 milyon Kürt halkı hep beraber mücadele eder" dedi.
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'Demokratik yol haritası çizelim'
Çatışmalarda yaşamlarını yitiren askerlere de HPG'lilere de acıdığını söyleyen Öcalan,
"Politika duygu ile yapılacak iş değildir, akılla yapılır. Ama ben sağduyu ile yaklaşıyorum.
Sağduyu ile politika yapıyorum. Bütün bu acıların yaşanmaması için de gelin hep birlikte
demokratik bir yol haritası çizelim. Çözüm için her türlü adım atmaya hazırız. Demokratik
bir çözüm gelişirse gerilla dağdan da bayırdan da inecektir" diye konuştu.
Kendisine gelen mektupların son dönemlerde verilmediğini bildiren Öcalan, Diyarbakır'da
büyük bir kültür ve sanat merkezi kurulmasını ve kentin buna ihtiyacı olduğunu ifade
etti.
'Umudumu koruyorum' Türkiye siyasetinin mevcut atmosferine ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Öcalan, şunları söyledi: "Türkiye bir tıkanma noktasındadır.
Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamadı. Siyasi belirsizlik var. Seçim sonrası Baykal-Bahçeli
iktidara gelirse çözümsüzlük daha da gelişebilir, faşist eğilimler artabilir. Türkiye'de bu
saatten sonra bir darbe olacağına ihtimal vermiyorum. ABD ve AB'nin desteği olmadan
bir darbe olmaz, onların da bundan sonra darbelere destek vereceğini sanmıyorum.
Türkiye Kürtleri yanına alarak ancak çözüm geliştirebilir, bu kaos durumundan
kurtulabilir. Mustafa Kemal'in önemli yanı buydu ama katılmadığım yönleri de var. Bir
taraftan Kürt-ABD-Đsrail ittifakı var, bir taraftan Kürt-Şia ittifakı var, bir taraftan KürtĐran-Çin-Rusya ittifakı var. Böylesi karmaşık durumlar var. Ben her şeye rağmen bir
çözümün gelişeceğinden umutluyum, umudumu koruyorum."
Bağımsız adayların meclise girmelerinin önemine vurgu yapan Öcalan, bunun Kürt
sorununun çözümünde bir adım olabileceğine işaret etti. Bağımsızların, "Siyasi Partiler
Yasası", "Seçim Yasası", barajın düşürülmesi gibi konularda da etkili olabileceklerini
belirten Öcalan, kendisinin de yurttaş olarak bu çalışmayı desteklediğini dile getirdi.
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BRÜKSEL - Beşinci kez hücre cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan Abdullah Öcalan, 'Bir
takım bireysel haklar AKP eliyle halka verilerek, kendilerince Kürt halkını kandırarak Kürt
Hareketi, demokratik cumhuriyet projemiz boğulmaya çalışılacak. Bu oyuna karşı çok
dikkatli olunması gerekir’ dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, 3 haftalık tecritten sonra Çarşamba günü avukatları
ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Öcalan görüşmede, kendisine yeni bir hücre
cezası verildiğini açıkladı. Hücre cezası Öcalan'a verilen 5. hücre cezası oldu. Daha önce
27 Aralık 2005, 18 Ağustos 2006, Aralık 2006 ve 25 Nisan 2007 tarihlerinde Öcalan'a
düşüncelerini açıkladığı için hücre cezası verilmiş ancak Aralık 2006'taki hücre cezası
hayata geçirilmemişti. Öcalan, son görüşmede kendisine verilen hücre cezasına ilişkin
şunları söyledi: "Bana yeni bir hücre cezası verdiler henüz uygulanmadı, sanırım yarın
öbür gün uygularlar. Avukatlarımla yaptığım görüşmelerdeki görüşlerimden dolayı hücre
cezası verildi, silahlı örgüte talimat verdiğim gerekçesini ileri sürüyorlar. Yine, devleti
tehdit ederek seçimlerden sonra savaşın derinleştirilmesini istediğim iddia ediyorlar. Bu
karara itiraz ettim. Beni şiddet yanlısı, ayrılıkçı olarak gösteriyorlar. Hayır, bu büyük bir
yalandır, yalandır, yalandır. Ben sadece gelişebilecek tehlikeleri söyledim ve uyarıyorum.
Ben her iki tarafı da çok iyi tanıyorum, tanıdığım için de gelişebilecek tehlikelere karşı
uyarıyorum. Sekiz buçuk yıldır burada olan birisi nasıl talimat verebilir."
GĐZLĐ PLANIN DERĐN SEBEPLERĐ VAR
Türkiye ile ABD arasında PKK lider kadrolarına yönelik basına sızdırılan gizli plana da
değinen Öcalan, "Radyodan dinledim, Washington Post gazetesindeki bir habere göre,
Türkiye ve ABD PKK ye karşı bir operasyon hakkında gizlice anlaştıkları söyleniyor. Bunu
neden basına sızdırmış olabilirler? Bunun Demokratlarla Cumhuriyetçilerin arasındaki
rekabetten basına sızdırıldığı yorumu yapılıyor. Bu kadar basit bir nedenden olmaması
lazım, daha derin bir sebebi vardır. Demokratlarla cumhuriyetçilerin PKK'ye karşı
stratejik görüş farklılığından kaynaklanıyor, bunu derin analiz etmek gerekir" dedi.
Adalet Bakanlığı'nın milletvekillerinin kendisi ile görüşmeye getirdiği yasal düzenlemeyi
eleştiren Öcalan, "Milletvekillerinin benimle görüşmemesi için yasal düzenleme
yapmışlar. Milletvekillerinin benimle görüşüp görüşmemesi o kadar önemli değil, benim
buna pek ihtiyacım da yoktur" diye konuştu.
Her görüşmede milliyetçilik üzerine düşüncelerini açıklayan Öcalan, milliyetçi politikaların
2. Dünya savaşıyla iflas ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "1880'lerin başında
Almanya devleti kurulma aşamasında iken 'nasıl bir devlet olmalı' tartışmasına
girişmişlerdi, bu oluşacak devletin merkeziyetçiliğe ve milliyetçiliğe mi yoksa demokratik
ilkelere mi dayanacağı konusunda bir karar vermek zorundaydılar.
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Marks ve Engels de bu tartışmalara katıldılar daha çok Engels bu tartışmalara katıldı.
Engels diyordu ki kurulacak devletin merkezinde proletarya yer alacak. Engels'in bu
sözünden sonra sosyalizmin devlete olan bakışı, devlete ilişkin söylemleri bitmiştir.
Nitekim öyle de oldu Alman devleti Prusya önderliğinde kuruldu başını Wilhelm
çekiyordu. Alman devleti Marks ve Hegel'in birleşimi olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir
tür ulusalcı sosyalizm ile faşizme dönüşüyor. Hitler ulusalcılığı ile sosyalizmi birleştirmişti
buna nasyonal-sosyalizm diyordu Sonuçta Almanya Hitler faşizmini doğurdu ve iflas etti.
O dönemin yazar ve düşünürleri de Nietzche hariç Almanya'ya destek verdiler. Oysa bu
büyük bir tehlikeydi ve bu tehlikeyi doğru dürüst kimse göremedi. Sadece Nietzche bu
tehlikeyi görerek Alman devlet sistemini eleştirmişti. Alman modernizminin böcek gibi
insan ürettiğini dile getiriyordu, bundan dolayı da Nietzche şiddetle eleştirdiler.
Almanya'nın bu sistemi 2. Dünya savaşı ile birlikte iflas etti. Almanya bu tarihten sonra
kendisini dönüştürmeye demokratik federal bir çizgiye getirmeye çalıştı. Alman
merkeziyetçi ve milliyetçi devletin en belirgin temsilcisi Hitlerdi, Hitler'in bu yaklaşımının
Alman halkının barış ve birlikteliğini sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle Alman
merkeziyetçi-milliyetçi devlet yapısı, Federal Almanya dönüştürüldü şimdi ise demokratik
Almanya olgusu ön plana çıkmıştır. Almanya şu an demokratik bir çizgidedir. En azından
demokratik değerler Almanya için çok önemlidir."
SOL MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐ ANLAMIYOR
Öcalan, geçmişte yaşanan milliyetçilik örneklerinin Türkiye'ye uyarlanması konusunda şu
çarpıcı tespitlerde bulundu: "Bunların Türkiye'ye uyarlamasına gelince yani Türkiye'yi
ilgilendiren kısmına gelince milliyetçilik 2. Dünya savaşı ile kesin bir şekilde iflas etmiştir.
Türkiye'deki sol kesimin bir türlü anlayamadığı nokta da burasıdır. Radikal'de Murat
Belge'nin bir yazısını okudum. Türkiye de solun milliyetçi bir zemin üzerinde durduğunu
söylüyor. Yani solun milliyetçilik ürettiğini belirtiyor. Üzerinde durdukları sol zeminin
bugüne kadar yanlış olduğunu böylece belirtiyor. Söylediği önemlidir ancak yine de tam
tahlil edememiş, ezop dilini kullanmış, Türkiye'de solcular 60-70 yaşına geldikten sonra
bunları fark ediyorlar fakat yine de tam anlamıyorlar. Fikri olarak anlasalar da siyasi
algıları çok zayıf. Mesela son seçimlerle ilgili olarak, gazetede okudum, bir baba kendi
çocuklarına üçünüz CHP'ye ikiniz MHP'ye oylarınızı verin şeklinde bir telkinde bulunmuş.
Bu çok ilginç bir durumdur."
MERKEZĐ OLMAYAN ÜLKELER GELĐŞTĐ
Merkezi sistemi benimsemeyen ABD ve Đngiltere gibi devletlerin geliştiğini vurgulayan
Öcalan, "Wallerstein bunu güzel tespit etmiştir, iyi fark etmiştir ancak ben bu konuda
daha netim. Tarihteki Đngiliz- Fransız rekabetini Đngiltere kazanmıştır. Fransa devlet
sistemi daha ulusalcı ve merkeziyetçidir. Đngiltere Fransa'yı yenerek -hatta buna
Napolyon da dahildir- dünyanın hegemonyacı gücü olmuştur. Đngiltere ikinci olarak
Almanya'yı yenmiştir sonra ABD ile birlikte Rusya'yı da yenerek dünya hegemonya
gücünü ellerinde tutmaktadırlar.
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Hatta dördüncü olarak ileride Çin'i yeneceklerdir. Çin merkeziyetçi bir devlet sistemine
sahiptir. Bir tür nasyonal-sosyalizmle yönetilmektedir, sistem olarak fazla bir şansı yok
ABD karşısında. Rusya da şimdi biraz direniyor onun da yapabileceği fazla bir şey yok"
diye konuştu.
BENĐ ANLAMIYORLAR
Bazı çevrelerin kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Öcalan, şu hususların altını çizdi:
"Benim için de liberalizme kaydı, amerikan çizgisine kaydı diyorlar. Hayır, ben hiçbir
çizgiye yere kaymadım ama anlamaya çalışıyorum, eleştiriyorum, eleştirel bakıyorum.
Yine bazı yazarlar beni çok geç anlıyorlar 60-70 yaşına geldikten sonra anlıyorlar o
saatten sonra da fazla yapabilecekleri bir şeyleri yok. Ben reel sosyalizmi, solun devleti
ele alışını eleştiriyorum. Sol devlet olgusunda, devleti tanımlamada çok yetersiz kalıyor.
Ertuğrul Günay da gidip AKP'ye teslim oluyor. Kendileri bir politika oluşturamıyorlar.
Benim için liberal demokrasiye kaydığım söyleniyor, hayır bu doğru değil. Ben liberal
demokrat değilim, Avrupa da ki cılkı çıkmış sosyal-demokratlardan da değilim ben
komünal demokratım. Komünal demokrasi grup demokrasisidir, grupların temsil edildiği
demokrasidir, komünal demokratlığın içerisinde toplumun her ögesi var, içinde bireyde
var daha önce biraz değinmiştim."
AKP PROJEMĐZĐ BOĞMAK ĐSTĐYOR
Seçim sonuçlarını analiz eden Öcalan, "CHP ve MHP alabileceği desteğin azamisini
almıştır bundan daha fazla yükselmezler. Seçim meydanlarında benimle ilgili MHP ve
AKP de birbirlerine ip atıyorlardı. Bu konuda kendimi savunmak da hakkımdır. Öyle
birbirlerine ip atmakla siyaset olmaz, sorunlar çözülmez" vurgusu yaptı. Öcalan, şöyle
devam etti: "ABD AKP ile Ortadoğu'da ılımlı Đslam modelini geliştiriyor, aslında AKP güçlü
demokratik ilkelere dayanmıyor, liberal demokrasiye biraz dayanıyor. ABD, AKP'ye
destek veriyor ancak tam destek vermiyor. AKP'ye siyasi ve ekonomik dış destek var
fakat bu çok ciddi boyutta değil. AKP'ye 80li yıların devlet politikası neden olmuştur.
Güven Erkaya 80 li yıllar için; biz bunlara fazla ödün verdik demişti. AKP içinde bazı Kürt
milletvekilleri var, bunlar sahte Kürtçülüğü dayatacaklar. Bir takım bireysel haklar bunlar
eliyle halka verilerek, kendilerince Kürt Halkını kandırarak Kürt Hareketi, demokratik
cumhuriyet projemiz boğulmaya çalışılacak. Bu oyuna karşı çok dikkatli olunması gerekir.
AKP ileride düşüşe geçecektir işte o zaman ABD, AKP'deki Kürtleri ve diğer Kürtleri
tamamen kendi yanına çekecektir. AKP'nin çizgisi zayıf liberal sisteme dayanmasına
rağmen küresel sermaye tarafından şimdilik destek görüyor. Devlet de aslında herkesle
anlaşıp, tarikatıyla, cemaatiyle anlaşıp AKP ye destek olunmasını sağladı. Ordusuyla,
korucusuyla oyların topluca AKP'ye gitmesini sağladı. Bir kısmını da zorla AKP ye
yönlendirdi. CHP lideri Baykal'da aslında AKP'nin kazanmasını istiyordu." Türkiye'de
bundan böyle gelişecek çizginin Prens Sabahattin çizgisi olduğunu vurgulayan Öcalan,
"Đttihat ve Terakki'den başka biliyorsunuz Hürriyet ve itilaf ile Ahrar partileri vardı. Daha
esnek ve liberal bir çizgi geliştirilecektir" dedi.
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DTP ĐYĐ ÇALIŞMAZSA KAYBEDER
DTP'nin seçim sonuçlarına da değinen Öcalan, şu hususlara dikkat çekti: "DTP'nin elinde
binlerce kadro var ama bu kadroları çalıştırmasını bilmiyor. Benim adım etrafında gidip
gelip 20 milletvekili çıkardılar. Ben olmasam ne yapacaklardı, benim ismimi
kullanmasalardı bu sonucu alamayacaklardı. Kendilerinin bizzat politika geliştirmeleri
gerekir, politika ciddi bir iştir, demokratlık ciddi bir iştir, yapamıyorlarsa bırakıp gitsinler.
Üç DEP'li milletvekili Hatip Dicle, Leyla ve Sadak Orhan Doğan'ın da anısına DTP içindeki
örgütlenmeye öncülük edebilirler. DTP içindeki örgütsel sorunları varsa aşabilirler. Orhan
Doğan en az kızdığım belki hiç kızmadığım bir kişiydi. Nedendir bilmiyorum belki sürekli
barış çizgisinde olması ve samimiyeti idi. DTP bundan sonra iyi çalışmazsa elindekini de
kaybeder AKP'yi eleştiriyorlar ama AKP seçim için çok çalışıyordu. DTP bir çatı örgütünü
gerçekleştirebilir diğer sol partileri de bu çatı altında birleştirebilir. Fakat ben tümden de
umutsuz değilim bazı olumlu şeyler gelişebilir, bir iki önemli adım atılabilinir. Anayasa
tartışmaları falan da var bakalım hep birlikte göreceğiz."
ĐYĐ ÖRGÜTLENME 100 VEKĐL ÇIKARTIR
"Solun geniş bir tabanı yok fakat savundukları düşünceler de önemlidir" diyen Öcalan,
sola dair şu değerlendirmeleri yaptı: "Çok çalışınca oda olur, iyi sonuç elde de edilebilir.
Çok iyi örgütlenme yapılabilirse en az 100 milletvekili elde edilebilir. Çok iyi bir
programla halka gidilir halkla bire bir çalışılırsa çok iyi sonuç alınacaktır. Belirttiğim
çerçevede çalışılmasına rağmen bir şey elde edilmezse o zaman gelip yakama
yapışsınlar. Tabii seçimde DTP için diğer sorunlar da var. Oy kaybı, engellemeler var.
AKP biraz parayla biraz zorla bu sonuca ulaştı. AKP bundan sonra Kürtlerin haklarını
engellemek için yasaları devreye sokacak. Kürt halkını mikro kredi ile kazanmaya
çalışıyor. Önce Kürtleri açlığa mahkum ediyorlar sonra az para dağıtıp onları kazanmaya
çalışıyorlar. Bize oy vermezseniz bundan da mahrum kalırsınız diyorlar halka. Bunun için
AKP'ye gereken karşılık verilmelidir. AKP şimdi Kürt halkına mikro kredi benzeri şeyler
dağıtıyor ama bu da çok uzun sürmez bu maddi kaynakları da bir gün tükenir."
M. KEMAL NE SOLCU NE MĐLLĐYETÇĐ
Türkiye'nin bir politik diyalog yoluyla bir çözüm geliştirmek zorunda olduğunu
vurgulayan Öcalan, Mustafa Kemal Atatürk konusunda şunları söyledi: "Mustafa Kemal
güncelleştirilebilir mi evet güncelleştirilebilir, Mustafa Kemal özünde bir kurtuluşçudur.
Dönemin emperyalist devletlerine karşı bir kurtuluşçuydu aynı zamanda cumhuriyetçidir
yani kurtuluşçu ve cumhuriyetçidir. Bunun dışında Mustafa Kemal'e bir anlam
yüklememek gerekir. Mustafa Kemal bunların dışında bir şey yapmamıştır, bunlardan
daha fazlası da değildir. Mustafa Kemal ne Türk milliyetçisidir ne solcudur ne de başka
bir şeydir. Mustafa Kemal öyle söyledikleri gibi çılgın bir Türk de değildir son derece
akılcıdır. Kürt ve Türk halkının menfaatlerini çok iyi bilen onların içinde özgürlüğe en
yakın duran kişidir. Bir de döneminin bilimini okumuş ve halkına bilimin vardığı son
nokta neyse onu örnek alın demiştir, bu da önemli bir şeydir. Bugün bilimin gösterdiği
nokta Avrupa'nın demokratikleşmesi ile yarattıklarıdır."
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ÇÖZÜMLERĐNĐ BANA GETĐRSĐNLER
Öcalan, kendisine verilen hücre cezasını şu politik analiz içinde ele alıp değerlendirdi:
"Dikkat ederseniz bana çok kızgınlar. Beni de baskı altında tutuyorlar hücre cezası da
idari ve politik nedenlere dayanıyor, hukuki hiçbir gerekçesi yok, ağzımı açtığım zaman
ceza veriyorlar oysa ben olabilecekleri söylüyorum. 'Seçimden sonra savaş gelişir'
demişim, savaş gelişirse de bunun kararını ben vermiyorum. Bunu kendimi sakınmak,
korumak için söylemiyorum PKK'yi tanıdığım için dile getiriyorum. Ben burada bir
tutukluyum kimseye talimat veremem, avukatlarımla bile doğru dürüst iki iki buçuk yıldır
görüşemezken bu şartlarda nasıl talimat veririm. Onların çözüm projesi nedir bana onu
getirsinler, konuşalım, sakıncalı buldukları yerler varsa tartışalım. Ama bazı generaller
emekli olduktan sonra PKK hakkında şöyle bitiririz, şöyle vururuz, buradan gireriz
diyorlar hayır yirmi yıldır böyle söyleyip bitiremiyorsun. Sen bu şekilde asla bitiremezsin
PKK daha da büyüyecektir. Her zaman PKK ya da farklı alternatifler var olacaktır, bunu
hala nasıl anlamıyorlar. Ben sekiz buçuk yıldır demokratik cumhuriyet projesini
yürütüyorum, bizim barış ve çözüm diyaloglarımız 93'te başlamıştı, on beş yıl oldu. Özal
ve Erbakan bir şeyler yapmak istedi bize temsilciler, mektuplar gönderdiler. Ben de
mektup yazıp dört generale ulaştırdım. Bunun tanıkları yaşıyor."
BENĐ ÇÖKERTME ÖĞESĐ GÖRDÜLER
"Benim için ortak vatan gibi sorunum yok birlikte ortak vatanda yaşarız. Benim fetişist
yanım yok" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Demokratik ulus, demokratik birliktelik esas
alınarak bir çözüm bulunabilir. Sizin çözüm projeniz nedir siz de onu ortaya koyarsınız.
Benimle bir ekip olarak görüşmeye geldiklerinde -sorgu sırasında gelmişlerdi- sonradan
aralarında Emre Taner'in de olduğunu öğrendim. Emre Taner'e bu çocuk işi değil ben
savunmamı Demokratik Cumhuriyet esasına dayandıracağım ama sizin de samimi
olmanız gerekiyor tarzında bir uyarı yapmıştım. Fakat benimle birlikte PKK'yi tasfiye
etmeye çalıştılar. Beni bir çökertme ögesi olarak gördüler. Kısa bir süre önce MĐT'le ilgili
bir yazı dizisinde de tasfiye stratejilerini itiraf ettiler. Ancak bunu başaramadılar,
başaramazlar. Benim teslim edilmemle PKK'yi tasfiye edeceklerini düşünüyorlardı hatta
Kürt Hareketinin bütün birimlerini tasfiye etmeyi amaçlamışlardı ama yapamadılar. Bu
planları tutmadı tutmayacak da. Bu planı onlara ABD telkin etmiştir, ABD onlara Apo ile
birlikte PKK'yi de tasfiye edebilirsiniz dedi. Oysa ABD bunu bilinçli yaptı bunun böyle
olamayacağını çok iyi biliyordu."
ABD'YE DEMOKRASĐ ĐLE DĐRENĐLĐR
Öcalan, ABD'ye yönelik de şu tespitleri yaptı: "ABD Kürt hareketini bütünüyle kendi
kontrolüne almak istiyor. Amerika'nın Ortadoğu'daki Kürt politikasının ana ekseni tüm
Kürtleri kendi kontrolü altında tutacağı ve istediği zaman yönlendirme yapacağı bir
yapıdır. Bunu kısmen güneyde gerçekleştirmiştir. Bu politikasına beni engel olarak
görmüştür. Benim kişiliğimde Kürt özgürlük hareketini tasfiye edeceklerine bunu bu
şekilde başaracaklarına inanmışlardır. Bunun için beni ezdiler ya da tasfiye ettiler,
kendilerine göre paketlediler. Şu anda burada bulunmamın özü budur.
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Bana Kürtlüğümden, ulusal özgürlükten ve özgürlük direnişinden vazgeç diyorlar. Ben
her türlü baskıyı, zor koşulları ve ipi göze alırım fakat özgürlükten vazgeçmem.
Görüldüğü gibi sekiz buçuk, dokuz yıldır Kürt özgürlük hareketi tasfiye olmamıştır. Benim
tasfiye edileceğim, olacağım yaklaşımı kocaman bir kandırmacadır. Amerikanın bu
yaklaşımı Kürt sorununu Türkiye Devletinin inisiyatifinden kendi inisiyatifine almaktır.
Türkiye bunu anlamıyor bu tehlikeyi görmüyor sekiz buçuk yıldır bu tehlikeyi ısrarla dile
getiriyorum anlamıyorlar. Bu aşamadan sonra anlamalarını ve politik bir çözüm yoluna
gitmelerini bekliyorum. Aksi halde Kürt sorunu eksenli sebeplerden dolayı devletin sonu
gelir, uyarıyorum. Ortadoğu'da bu kadar sorunlar içerisinde ABD 'ye karşı nasıl direnilir?
Ancak demokrasi ile direnilebilir. Demokrasi kültürünü geliştirmek gerekiyor."
NE GERĐLLA NE ASKER ÖLSÜN
"Biz demokratik çözümde samimiyiz hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz askerlerinde
ölümü bizi üzüyor gerillaların da" vurgusu yapan Öcalan, şunları söyledi: "Dediğim gibi
bir çözüm gelişmezse tabiî ki savaş gelişir. Onların özgürlüklerini, haklarını elerinden
alıyorsun, operasyonlarla üzerlerine gidiyorsun onların da buna karşı kendilerini koruma
hakları var. Herkesin kendisini koruma hakkı var. PKK de her türlü direnişi biliyor, PKK
de üç savunma anlayışı var. Pasif savunma, aktif savunma, topyekun aktif savunma.
Üzerlerine daha fazla giderlerse topyekun direniş başlar bunun da ne anlama geldiğini
devlet çok iyi biliyor benim kimseye anlatmama gerek yok. PKK on beş yirmi yıldır nasıl
direnileceği üzerinde çalışıyor. Bundan sonra savaşırlar mı savaşmazlar mı kendileri
bilirler, beni karıştırmasınlar. Buna benden bağımsız kendileri karar veririler. Sorgu
sırasında bir gurup asker geldi bunların içinde bir binbaşı vardı, bana Sayın Öcalan siz
çok samimisiniz doğru anlayışla savaşıyorsunuz fakat senin komutanların senin kadar
samimi değiller, seni dinlemiyorlar, biz onları adım adım takip ediyoruz, hepsini iyi
tanıyoruz. Yiğitçe bizimle savaşma yerine on yedi yaşındaki kızları savaşta öne
sürüyorlar. Ben bile burada utandım. Daha sonraları Osman ve Botanların ayrılışıyla o
komutanların samimi olmadıkları anlaşıldı, Botan ve Osmanla birlikte ikiyüz komutan
ayrıldı. Onlar ABD çizgisini kabul etikleri için her yere gidebiliyorlar ABD onları
Washington'a bile götürebilir. Diğer komutanlar direndikleri için halen buradalar. Ayrıca
PKK'nin kendine özgü komutanları yeni liderleri vardır, bunlar yetişiyorlar."
PKK'YĐ BĐTĐREMEZLER
Öcalan, şöyle devam etti: "PKK kadroları artık önemli ölçüde gençlerden oluşuyor. Đşte
Türkiye'nin bunu görmesi lazım. Bu gençlerden bazıları yarın beni dinlemeyebilirler kendi
başlarına hareket edebilirler ya da başka güçlerin etkisine girebilirler o zaman bu durum
Türkiye için çok daha tehlikeli olur. PKK'yi de bitiremezler ben burada barış ve çözüm
için uğraşıyorum. PKK de önümüzdeki dönemde ne yapacak bilemiyorum ama ne
yapacaklarsa da ona kendileri karar verecektir. Ben burada bir tutukluyum, işte tutuklu
mu hükümlü mü diyorlar artık statüm bile belli değil. Benden bir şey beklemeleri ahlaki
de olmaz. Benim sırtımdan geçinemezler. Şam'da iken yirmi yıl benden geçindiler on yıl
da Đmralı'da benden geçinmek istiyorlarsa bu doğru değil. Devlet de buna izin vermez.
Ben de ahlaken bunu doğru bulmuyorum."
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DĐNCĐLĐK MĐLLĐYETÇĐLĐKTĐR
Öcalan, din konusunda ise şu tespitlerde bulundu: "Din konusu önemlidir. Đslamiyet
kültürüne çok saygım var fakat Đslam adına yapılan politikalara hayır diyorum ve Đslam
adına yapılan milliyetçiliğe karşıyım. Dincilik de bir tür milliyetçiliktir. Đslami milliyetçiliğin
sonu Ahmedinejad, Hamas, Hizbullah gibi olur. Aslında Ahmedinejad ABD tarafından
besleniyor ayakta tutulmaya çalışıyor. ABD istese iki günde onu silip süpürür. Sonu
Saddam gibi olur. ABD Ortadoğu'da herkesi silahlandırıyor, seksen milyar dolar
silahlandırma projesini devreye sokmuş durumda. Suudi Arabistan'ı, Đsrail'i, Mısır'ı
silahlandırıyor. Türkiye de işin içinde. Bunlar Đran ve Suriye'ye karşı gibi görülüyor fakat
Đran Suriye'yi çok da önemli görmüyorlar aslında."
Öcalan, sözlerini şu temennilerle bitirdi: "Seçilen sekiz kadın milletvekiline de başarılar
diliyorum. Ben kadınların özgürlük mücadelesine bugüne kadar hep destek oldum,
bundan sonra bu seçilen kadın milletvekilleri kadınların özgürlük mücadelesine öncülük
edebilirler, örgütlenmelerine yardımcı olabilirler. Avrupa'daki dostlarımıza, selamlarımı
iletiyorum, benim oradaki davalarımı takip edebilirler. Bütün sanatçılara selamlarımı
iletiyorum. Sanatçılar çok çalışmalılar, üretmeliler, özgürlük mücadelesini yükseltmeliler.
Tüm halkımızı selamlıyorum."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, DTP’nin Meclis’teki tavrını sert bir şekilde
eleştirdi. DTP’nin MHP ile tokalaşmasını yorumlayan Öcalan, ‘’Bu aklımdan bile
geçmemişti. Politika ilkeli olmalıdır’’ dedi. AKP için ise ‘’Yeni Osmanlı’’ diyen Öcalan,
Türkiye’nin PKK’yi KDP’den koparmaya çalıştığını söyledi.
Cezaevinde içinde bulunduğu koşulların çok ağır olduğunu söyleyen Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan, koşullarını şöyle dile getirdi: ‘’Đçinde bulunduğum koşullar çok ağır. Yer
ve cezaevi koşullarının değiştirilmesi gerekiyor ancak bunun için siyasi bir karar
gerekiyor. Böyle bir karar verilir mi bilemiyorum. Yeni mecliste böyle bir karar verilebilir
mi bilemiyorum. Meclis ve meclisteki ilgili komisyonlarla görüşürsünüz, oraya da bilgi
verip, dosya sunabilirsiniz. Siz de sağlık koşullarımın iyileştirilmesi için gerekli işlemleri
yaparsınız, AĐHM’e de götürebilirsiniz. Avrupa Konseyi’ne de bildirirsiniz. Oradaki
kurumlara sürekli bilgi aktarmanız önemlidir. Radyoyu tek kanaldan dinliyorum.
Gazeteleri bir ay gecikmeyle alıyorum.
HERŞEYE RAĞMEN DĐRENĐŞ
Sağlık sorunlarım devam ediyor. Boğazımda yanmalar devam ediyor. Ağır koşullarım
devam ediyor. Gelen bir KBB doktoru; Kulağımdaki çınlamanın da sinüzite bağlı
olduğunu söyledi. Sinüzitim ağırlaşmış, bir bütün olarak boğaz ve kulakları etkiliyor.
Gözlerimdeki yanma ve zaman zaman çektiğim konuşma güçlüğünün de bu sinüzite
bağlı olduğunu söyledi. Đlaç vereceğini de belirtti. Buranın fiziki koşulları bildiğiniz gibi
çok ağır. Yazar Rıfat Ilgaz da dile getirmişti; buraya iki yıl dayanmak bile önemlidir
demişti. Ben sekiz buçuk-dokuz yıldır dayanmaya çalışıyorum. Daha ne kadar
dayanabilirim bilemiyorum. Burası çok havasız, oksijen az, yeteri kadar hava
alamıyorum. Adanın nemli olması ve buranın mimari yapısı da sağlığımı olumsuz
etkiliyor. Bu konuda neler yapılabilir bilemiyorum. Ben de mümkün olduğu kadar sağlıklı
kalmaya, sağlığıma dikkat etmeye, dayanmaya çalışıyorum. Nereye kadar dayanabilirim
bilemiyorum ama ben her şeye rağmen direnmeye çalışırım.’’
AB PKK’YĐ TASFĐYE ĐÇĐN TÜRKĐYE’YE YARDIM EDECEK
Öcalan, AB güvenlik ve işbirliği komisyonunun geçtiğimi haftalarda yayımladığı bir rapora
dikkat çekerek, ‘’Avrupa Birliği’ne bağlı güvenlik ve işbirliği komisyonu ‘DTP, PKK’nin bir
uzantısıdır, bu çok açık bir durumdur, sır değil’ demiş, derdi nedir? AB ve Türkiye
arasında bir anlaşma var. 2005 yılında Türkiye ve AB arasında bize yönelik büyük bir
anlaşma yapıldı. Bu konuda Türkiye’ye yardım edilecek, Türkiye de buna karşılık PKK’yi
tasfiye edecek, Kıbrıs sorunu ve diğer sorunlarda tavizkar davranacak’’ dedi.
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KÜRTLERĐN MECLĐS’E GĐRMESĐ DEVLET ĐÇĐN SÜRPRĐZ OLDU
Seçimleri değerlendirirken, Kürtlerin bağımsız adaylarla seçime girmesinin ‘’devlet için bir
sürpriz’’ olduğunun altını çizen Öcalan, ‘’Devlet bunu beklemiyordu. Bu nedenle buna
göre bir hazırlığı da yoktu. Kürtlerin yine baraja takılacağını hesaplamıştı. % 10 barajı ve
bağımsız adayların seçilme tarzı eskilerden 90’lı yıllardan kalma bir düzenlemeydi. Devlet
istemesine rağmen bu seçimde artık bu kanunları değiştiremedi. Seçimde birleşik oy
pusulası ve diğer yöntemlerle engeller çıkardı ama buna rağmen yasal boşluklardan
yararlanılarak seçildiler, Sabahat Tuncel’in gruptan düşürülme tartışması var. Devlet bu
ve benzeri yollara başvuracaktır, dikkatli olunmalıdır’’diye konuştu.
MHP ĐLE TOKALAŞMAYA SERT ELEŞTĐRĐ
Seçimler ardından DTP’nin Meclis’teki pozisyonuna dikkat çeken Öcalan, özellikle MHP ile
tokalaşmayı sert bir dille eleştirdi. Öcalan bu konuda şunları söyledi: ‘’DTP konusunda,
seçim koşulları konusunda bazı değerlendirmeler yapacağım, görüşlerimi açıklayacağım.
Uyarılarım da var tabi. Seçim sonuçlarına ilişkin DTP hiçbir tahlil yapamıyor. Meclisteki
tokalaşma olayına gelince, bu aklımdan bile geçmemişti. Bunu çok ilginç bulduğumu
ifade etmek istiyorum. MHP ile tokalaşıyorlar ama öyle rast gele politika olmaz. Politika
ilkeli olmalıdır. Bu konuda şu husus önemlidir: Tokalaşma Kürtlerin varlığı, haklarını
tanıma noktasında mı yapılıyor? Devlet Bahçeli’nin Kürtlere ilişkin bakışı nedir, nasıl bir
milliyetçilik anlayışına sahiptir, bilemiyorum. Ziya Gökalp, ‘Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz
olmaz’ diyor, Kürtlerin ayrılmasını istemiyor, ‘Kürdün meselesi Türkün, Türkün meselesi
de Kürdün meselesidir’ diyor. Nihal Atsız da büyük bir kültür milliyetçisidir. 80 yılın 40
yılını zindanda ve sürgünde geçirmiştir. Devlet Bahçeli de biraz politik milliyetçiliği öne
çıkarıyor. Alpaslan Türkeş’ten biraz farklı olabilir ama milliyetçilik anlayışı tam olarak neyi
ifade ediyor, Z. Gökalp ve N. Atsız’dan farkı nedir, açıkçası bilmiyorum. Bu görüşlerini
bilmek gerekir.’’
SEMBOLĐK OLSUN DĐYE TOKALAŞMA, SĐYASETĐ LAÇKALAŞTIRIR
‘’Bütün bunlar bilinmeden sırf sembolik olsun diye tokalaşma olmaz, olursa siyaset
laçkalaşır’’ diyen Öcalan, şu soruları yöneltti: ‘’Devlet Bahçeli Kürtlerin varlığı ve haklarını
kabul ediyor mu? Eğer ediyorsa ilişki kurulur. Aksi halde ilkesizlik olur. Đlkesiz siyaset
olmaz. Kürtlerin çok ilkeli siyasete ihtiyacı var. Kürtlerin ciddi bir siyasi programa ihtiyacı
vardır, önce bunu sağlamaları gerekiyor. Deniliyorki maçlara da gideceğiz, böyle siyaset
olur mu? Kongre kararı olmadan kendi başına nasıl böyle konuşulur? Parti Kongresinin
kararı var mı? Partinin kongresinde karar altına alır, sonra siyaset yapılır. Sırrı’nın herkes
adına her şeyi konuşması nasıl mümkün olur Ben Sırrı Sakık’ın düşmanı değilim. Kimse
böyle anlamasın. Ancak Sırrı Sakık’ın böyle kendi başına siyaset yapması doğru değildir.
Bu konuda söylediklerim basında da yer alabilir. Bu konuyu birey bazında dile
getiriyorum ki doğru anlaşılsın.’’
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AKP, ABD’DEN PKK’YE KARŞI DESTEK SÖZÜ ALDI
22 Temmuz seçimleri için daha önce bir değerlendirme yaptığını hatırlatan Öcalan, şöyle
dedi: ‘’Bu seçim katı ulus devlet milliyetçiliği ile ılımlı Đslam milliyetçiliği arasında geçecek
demiştim. Bu seçim sonuçları beni doğruladı. Katı ulus devlet anlayışını CHP ve MHP
sürdürüyordu. Bu anlayış kaybetti. CHP bundan böyle daha da gerileyecek, % 10’lara
belki daha sonraki seçimde de % 10’un altına düşüp tamamen bitecektir. AKP de
cumhurbaşkanlığı seçimi krizini derinleştirebilir. Hücre cezasına karşı yazdığım itirazda
AKP ve MHP’nin anlayışlarını da eleştirerek dile getirdim. AKP bundan sonra bilinen
politikalarını devam ettirecek ABD ile birlikte. Aslında Türkiye’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt
oluşumuna razı olmuştur. Hatta bir Kürt devletini bile kabul ediyor. AKP, ABD’ye verdiği
vaatler ile bunun yanında Kıbrıs sorununu çözeceği, Yunanistan ile ilişkilerini
geliştireceğini, yine Ermenistan ile ilişkilerin normale dönmesini vaat etmiştir. Buna
karşılık AKP, PKK’ye karşı ABD’den destek sözü almıştır.’’
PKK, KDP, YNK, ORTAK ULUSAL CEPHE
AKP’nin parayla çok sayıda Kürdü ‘’satın’’ aldığını belirten Öcalan, ‘’AKP bu seçimde çok
sayıda Kürdü parayla satın almıştır. Bunu daha da geliştirecek. Türkiye, PKK’yi KDP’den
koparmaya çalışacak. Hayır, PKK KDP’den kopmaz. PKK, KDP-YNK ile ortak bir ulusal
cephe anlayışını güdecektir. YNK ve KDP de PKK’yi bırakmaz. Türkiye’nin bunu anlaması
lazım’’ dedi.
PKK ÜÇ YOLA BAŞVURABĐLĐR
‘’Eğer, PKK’yi demokratik sistemin içine çekmek istiyorlarsa devlet Kürtleri de tanımalıdır’’
diyen Öcalan, Böylesi bir durumda kendilerinin de yardımcı olacağını söyledi. Öcalan,
‘’Yok eğer Kürtleri tanımayacaklarsa, haklarını vermeyeceklerse, PKK de direnecektir.
Savaş gelişirse, PKK de farklı yollara başvurabilir: Bir, Talabani’nin geliştirdiği Kürt-Şia
ittifakına yönelir ; Đki, Barzani ile beraber ABD ve Đsrail ittifaklarına yönelir; Üç, bağımsız
kalabilir’’ diye uyardı.
Öcalan, ‘’Buna kendileri karar verirler’’ diyerek şöyle devam etti: ‘’Ben burada boş
konuşmuyorum. Çözüm için demokratik cumhuriyet düşüncesini benimsedik. Demokratik
cumhuriyet bir projedir, büyük bir projedir. Kürtlerin, devletin yararına olan bir projedir.
Hatta bu Ortadoğu’da yaşayan diğer halkların da yararına olan, onların da
yararlanabileceği bir projedir. CHP ve MHP katı ulus devlet anlayışındadırlar. Bu anlayış
Türkiye’yi felakete götürür. Bu anlayışı ordu da destekliyordu. Tabi ben bununla ordunun
tümüyle darbeci olduğunu söylemek istemiyorum. Ordu içinde farklı düşünenler var.
Kaldı ki, ordu içinde benim gibi düşünenler de var. CHP ve MHP’nin ordu destekli bu
anlayışının iktidar olması seçim öncesi ciddi bir ihtimaldi. M. Kemal bir cumhuriyetçidir,
aydınlanma felsefesinden esinlenmiştir. CHP Kemalist değildir.
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Türkiye’de Kemalizm pek kalmamıştır. M.Kemal’e 1926’da Đttihatçılar tarafından suikast
yapılıyor. M. Kemal bu suikastte yara almamıştır. M.Kemal’i asıl yaralayan, ona suikast
yapan Baykal’dır. Kemalizm 60’larda aşındırılmıştır. 27 Mayıs darbesi Kemalizm’i
kurtarmak için yapılan son çıkıştır. O tarihten sonra da Kemalizm aşındırılmış, yerine
Türk-Đslam karışımı bir milliyetçilik geliştirilerek konmuştur. Kemalizm bu yeni süreçle de
tamamen bitirilmeye çalışılacaktır.
AKP, YENĐ OSMANLI
AKP için Arap basınının “Yeni Osmanlı” tabirini kullandığını sözlerine ekleyen Öcalan,
‘’Çok doğru bir kavram, ben de öyle düşünüyorum. Ilımlı Đslam modeli diyorlar. AKP’nin
sahip olduğu anlayış da tehlikelidir. Ben her iki anlayışın da tehlikeli olduğunu daha
önceden açıklamıştım. Doğru anlayış bizim savunduğumuz demokratik cumhuriyet
anlayışıdır. Halkların demokratik cumhuriyete ihtiyaç var. Ben demokratik cumhuriyet
projemi çok önceleri benimle görüşmeye gelen MĐT Müsteşarı’na da anlatmıştım. O da
benim düşüncelerimi biliyor’’ şeklinde konuştu.
ABD’nin Ortadoğu’da milyarlarca dolarlık silah kredisi açtığını belirten Öcalan, bu konuda
şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’ABD, Ortadoğu’da 80 milyar dolar silah kredisini açmış
durumda. Đran da silahlanıyor. Türkiye’de bu işin içine çekiliyor. Arap devletleri
Türkiye’ye maddi destek veriyor. Avrupa Birliği ekonomik destek veriyor. Đngiltere işin
plan kısmıyla, ABD de siyasi destek veriyor.
Türkiye de bazı Kürt işbirlikçileri ile anlaşır. Bu durumda Kürtler de kopuş sürecine
girerse, 40 milyon Kürt ayrılırsa, bu Türkiye’nin daha mı çok yararına olur. PKK, KDP ve
YNK ile birleşirse, her türlü silahlanırsa -ki her türlü silah imkanları var, bunun için
gerekli tedbirleri vardır- bunun sonucu nereye gider? Karşılıklı saldırıların kime yararı
var?’’
LAF OLSUN DĐYE KONUŞMUYORUM
Düşüncelerinin doğru anlaşılmasını isteyen Öcalan, ‘’Biz burada dokuz yıldır demokratik
cumhuriyet projesini sürdürüyoruz. Bu doğru anlaşılmalıdır. Ben burada boş
konuşmuyorum, laf olsun diye konuşmuyorum. Söylediklerim doğru anlaşılmalı, doğru
yansıtılmalıdır. Çünkü ben burada bir proje oluşturdum. Söylediklerim herkesin
yararınadır, devlet de beni doğru anlamak durumundadır’’ ifadelerini kullandı.
DTP ĐLERĐYE DÖNÜK SĐYASĐ PROGRAM YAPMALI
Seçim sonrasını da ele alan Öcalan, DTP hemen şimdiden başlayarak çalışması
gerektiğini belirterek, ileriye dönük siyasi program yapmasını istedi. ‘’Bir çatı örgütü
kurulabilir’’ önerisi yapan Öcalan şöyle konuştu: ‘’Bunu daha önce de söylemiştim.
Bunun çalışmalarının gecikmeksizin yürütülmelidir. Leyla onların, herkesin bu alana güç
vermesi gerekir. Demokratik Toplum Hareketi devam etmelidir.
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Toplumun her kesimi, her birimi demokratik bir örgütlenmeye gitmelidir. Yani bir
demokratik örgütlenme hareketi başlatılmalıdır. Demokrasinin birincil ilkesi,
demokratikliktir. Yine bir ekonomi politikası geliştirilebilir. Demokratik ekonomi tarzı
uygulanabilir. Bu da demokratik toplum örgütlenmesine uygun ve onun bir gereğidir.
Benim savunduğum düşünce daha önce de ifade ettiğim gibi demokratik toplumculuktur.
Toplumun tüm bileşenlerinin örgütlenmesinden oluşur.
Ben demokratik örgütlenme gerçekleşsin diyorum. Bu her kesim için; gençler için,
feministler için, kadınlar için, toplumun tüm bileşenleri için geçerlidir. ‘’
BASKIN ORAN’A ĐLĐŞKĐN DEĞERLENDĐRME
‘’Seçim sonuçlarından belli kesimlerin olumsuz etkilendiklerini tahmin ediyorum’’ diyen
Öcalan, Baskın Oran’ı da önemsediğini söyledi. Öcalan, ‘’Baskın Oran’ı önemsememin
nedeni şu; Baskın Oran gerçek bir kemalisttir. Kendisi de dile getiriyor, ‘Biz Kemalizm
fikri ile büyüdük’ diye, doğrudur. Cumhuriyetin geleceğini görüyor. Bir röportajında
Baykal için, ‘Ona büyük bir öfkem var’ diyor. Nedeni Baykal’ın Kemalizm’i bitirmesidir.
Oran ve Baykal ikisini de iyi tanıyorum; ben Siyasal Bilgiler’de okurken onlar orada
asistandılar. B. Oran bir paşanın oğludur ama demokrattır. Ülkesini gerçek anlamda
seven birisidir. Bazı konulardaki fikirlerimiz örtüşüyor’’ diye konuştu.
Türkiye’de demokratik örgütlenme hareketi geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Öcalan,
önerdiği çatı örgütlenmesi için, ‘’Bu çatı örgütlenmesinden söz etmiştim. Kongre hareketi
başlatılmalıdır. Burada herkes yer almalıdır. CHP tabanında demokrat olanlar da davet
edilmelidir. Özellikle Đslam Kültürünü benimseyen kesimlerle de görüşmeler yapılmalıdır’’
şeklinde konuştu.
‘’Kürtler adına siyaset yapanların şunu görmesi gerek’’ şeklinde sözlerini sürdüren
Öcalan, ‘’Siyaseti kendileri yapıyorlar, sorumlusu onlardır. Hiç kimse bana ne daha fazla
yakındır ne de daha fazla uzaktır; herkes pratiğiyle, yaptıklarıyla ortadadır. Kaldı ki
AKP’yi eleştiriyorsunuz ama AKP seçimde çok çalıştı. Halka bir sürü para mı verdi, o
halde siz de halka gönlünüzü vereceksiniz. Gönlünüzü ve beyninizi vereceksiniz’’ dedi.
MECLĐS’TE PALYAÇO SĐYASETĐ
Yine de ümitsiz olmadığının altını çizen Öcalan, ‘’Böyle değerlendirmeler yapmam ümitsiz
olduğum anlamına gelmez. Bu süreçte herkes çok çalışmalıdır. Aydınlar üzerine düşeni
yapmalı. Türkiye tarihsel bir sürece girmiştir, herkes olaya, bu sürece ciddi yaklaşmalı,
ciddi siyaset yapmalıdır, yoksa mecliste yaşanan palyaço siyaseti gibi değil’’ şeklinde
konuştu.
Devlet de üzerine düşeni yaparsa o zaman demokratik ulus temelinde çözüm gelişir,
aşiretçilik de, ırkçılık da, dincilik de geri kalır’’ çağrısında bulunan Öcalan Đslam’a saygılı
olduklarını şöyle ifade etti: ‘’Biz Đslam dinine, kültürüne karşı değiliz. Đslami milliyetçiliğe,
Đslam adına yapılan politikalara, yanlış politikalara karşıyız.
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Biz Đslam kültürünü benimseyen herkese karşı saygılıyız. Đslam kültürünü benimseyen
herkes, hatta ümmet anlayışını savunan dürüst müminlerle de konuşulup onların da yer
alması sağlanmalıdır. Biz sadece siyasal dinciliğe karşıyız. Siyasal Đslam’a hayır, kültürel
Đslam’a evet!’’
HÜCRE CEZASI ONAYLANDI
Kendisine verilen hücre cezasının da onaylandığını bildiren Öcalan şu bilgileri verdi:
‘’Hücre cezası kararı infaz hakimliğinde onaylandı. Đtiraz için 7 günlük süre var, her halde
bu ayın 15’inde uygulamaya koyarlar. Uygulanması halinde bildiğiniz gibi kitap-dergi
vermeyecekler, radyoyu da alacaklar. Karar dün bana tebliğ edildi, itiraz ettim.
Đtirazımda ‘böyle iki de bir ceza vermeniz çatışmaları derinleştirir’ dememi bile olumsuz
karşıladılar, ‘Devleti tehdit mi ediyorsun?’ dediler. ‘Hayır, kimseyi tehdit etmiyorum,
söylediklerim böyle anlaşılmamalı’ dedim. Burada söylediklerim, bana uygulanan bu
cezalar Başbakanlığın bilgisi dahilindedir herhalde. Beni baskı altında tutuyorlar, apolitik
bir konuma düşürmeye çalışıyorlar. Benim hiçbir siyasi görüş belirtmemem için
çalışıyorlar.
Hücre cezası idari ve siyasi bir karardır. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazımı yazacağım.
Beni ayrılıkçılıkla suçluyorlar. Ben ayrılıkçı değilim, demokratik birlikten yanayım. Örgüte
talimat verdiğimi belirtiyorlar. Ben burada talimat vermiyorum. Savaşan örgüte talimat
verilmez. Ben burada tutuklu muyum hükümlü müyüm belli değil! Burada tutuklu
olduğum halde örgüte günlük talimat nasıl vereyim. Zaten günlük koşullarım da buna
elvermiyor. Ben görüşlerimle olabilir durumları dile getiriyorum. Ve gelişecek olaylardan
da Abdullah Öcalan sorumlu değildir.’’
ŞEMDĐN SAKIK TARZI ZARAR VERĐR
Son dönemlerde Dersim ve Bingöl’deki eylemleri de ilginç bulduğunu söyleyen Öcalan,
‘’Buralar Şemdin Sakık’ın bölgesiydi. Bu eylem tarzları tam olarak nedir bilemiyorum ama
beni kuşkulandırıyor. Şemdin Sakık’ın tarzı tehlikeliydi; PKK içinde kendine göre bir savaş
anlayışı geliştirmişti, çete kurmuştu. Yani kendi anlayışına göre bir ekip kurmuştu.
Partiden bağımsız olarak masum insanlara bir çok zarar verdi. 33 askeri katletti. Birçok
masum köylü insana zarar verdi, korucu öldürdü. Ben, Şemdin ajan ya da provokatördü
demiyorum. Ancak PKK’ye çok büyük zarar verdi. Şemdin PKK’yi kullandı, beni de
kullandı. Türk gazeteleri de yazdı, ‘Apo, Şemdin’i dört kez yargıladı’ diye. Evet, Şemdin’i
bir kaç kez merkeze çağırarak sorguladım. Neden böyle hareket ediyorsun, böyle zarar
veriyorsun dedim. Çok ağır eleştirilerde bulundum. Sonra kaçtı, KDP’ye sığındı, oradan
da Türkiye’ye teslim edildi. Şimdi de en büyük itirafçıdır. Ajanlık yapıyor’’ diye konuştu.
Öcalan son olarak ‘’Avrupa’daki dostlarıma, cezaevindeki arkadaşlara halkımıza selam ve
saygılarımı iletiyorum. Tüm sanatçılara, Aram’a tekrar selamlarımı iletiyorum’’ dedi.
ANF NEWS AGENCY
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ANKARA - DTP'li milletvekillerinin Mecliste yaptığı yemini eleştiren Öcalan, "Yeminden
önce bir protokol hazırlanıp halka ön açıklama yapılabilirdi. Yeminin hangi koşullarla
yapılacağı belirlenebilirdi. Bu yemin anayasal bir zorunluluktur, yapılması gerekir. Fakat
böyle olduğu gibi kabul etmek de doğru değil" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la çarşamba günü yapılan görüşmeden yansıyan
bilgilere göre, hücre cezası uygulamasının henüz başlamadığını kaydeden Öcalan, "5
sayfalık bir dilekçeyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etmiştim. Đtiraz dilekçemde bana
verilen bu cezanın siyasi ve idari bir karar olduğunu ifade ettim. Dilekçeme henüz bir
cevap gelmedi. Cezanın uygulanıp uygulanmayacağını bilmiyorum" dedi.
Gazetelerde okuduğu kadarıyla kendisiyle ilgili bazı hususların basına yansıdığını anlatan
Öcalan, "Benim DTP'ye müdahale ettiğime dair basına yansıyan değerlendirmeler var,
benim düşüncelerim basında çarpıtılarak yansıtılıyor. Ben düşüncelerimi ve eleştirilerimi
söyledim. Mehmet Metiner benimle ilgili bir yazı yazmış galiba. Bu tür yazılara karşı
cevap hakkımı kullanmam gerekiyor" şeklinde konuştu. Öcalan, şöyle konuştu: "Siyaset
sadece geçmişle, öyle 20 yıllık emeğim var demekle yapılmaz, doğru siyaset yürütülmesi
gerekiyor. Beni çocuk mu sanıyorlar! Daha önce de bana bu muameleyi yapıyorlardı; ya
yaşlı bilge insan muamelesi yapıyorlardı ya da çocuk yerine koyuyorlardı. Ben çocuk da
değilim, yaşlı bilge de değilim, ben aktif siyasi yaşamı olan canlı siyasi bir figürüm.
Benim siyasi iddiam da var, gücüm de var. Kimse beni kabul etmek zorunda da değil.
Devlet de benim bu siyasi misyonumun, gücümün farkında. Neden devlet beni burada,
bu koşullarda tutuyor, onların da hesapları var. Neden Đmralı deniyor, Đmralı
siyasetinden bahsediliyor? Benim görüşlerimi cümle cümle kaydediyorlar. Devlet benim
bu görüşlerimden 24 saat yararlanıyor ve günlük siyasi olarak cevap veriyor. Fakat ne
PKK ne de legal siyaset yapanlar beni anlıyor. Görüşleri net değil deniliyor, bu doğru
değil. Buraya geldiğimden beri 9 yıldır sürekli proje üretiyorum, öneride bulunuyorum."
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BEN SĐYASĐ BĐR TUTUKLUYUM
Öcalan, kimseye talimat vermediğini hatırlatarak, "Benim kimseyi yönlendirmek gibi,
kimseye talimat vermek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yazdığım savunmalarda
da belirtmiştim, politik özgür yurttaş olarak görüşlerimi belirttim ve buna hakkım da var.
Benim siyasi bir kişiliğim var, ben tabii ki siyasi konularda değerlendirmeler yapacağım,
siyasi görüşlerimi belirteceğim; ben siyasi bir figürüm. Bu son yazdığım itiraz
dilekçesinde de bunları belirttim. Ondan önce yazdığım dilekçede de açık açık bunları
belirttim. Ben siyasi bir tutukluyum, davam da siyasi bir davadır. Hiçbir şeyden
çekinmeden doğruları söylerim, hiçbir şeyden de korkmam. Benim burada bu koşullarda
yaşamamın gerekçesi de budur" şeklinde konuştu. SĐYASET ONURLU YAPILIR
"Türkiye'de siyasette bir gerginlik olduğu doğru bu gerginliğin düşürülmesine çalışılmalı.
Ancak gerginlik böyle mi düşürülür" diye soran Öcalan, "Siyaset ilkeli yapılır, onurlu
yapılır. Hiçbir karşılık almadan politika yapılmaz. Sen dilini bile doğru dürüst öğrenip
konuşamıyorsun, çocuklarına öğretemiyorsun; Bahçeli bu konular ve genel olarak Kürt
sorunu hakkında ne düşünüyor, çözüme dönük bir politikaları var mı, yoksa inkarda ısrar
mı ediyorlar! Bahçeli'nin bu konudaki görüşleri nedir, konuşuldu mu bunlar! Seni inkar
ediyorsa, sen onunla hangi temelde buluşabilirsin. Seni inkar eden, yok sayan bir
zihniyetle kucaklaşılabilir mi?" diye konuştu. Öcalan, şöyle devam etti: "Uzlaşma
olmayacak, tokalaşma olmayacak demiyorum. Bunun hangi temelde olduğu önemlidir.
Çözüme dönük bir irade gösterilirse, samimiyet varsa, kardeşçe bir tutum sergilenecekse
tokalaşılır da, kucaklaşılır da. M. Kemal'i boşuna örnek vermiyorum. Cumhuriyetin
kuruluş yıllarında Kürtlerle ittifak sağlanırken, kucaklaşılırken, M. Kemal gerektiğinde
Kürt büyüklerinin elini de öpmüştü."
YEMĐNĐ OLDUĞU GĐBĐ KABUL EDĐLEMEZ
Meclisteki yemin törenine de değinen Öcalan, şu çarpıcı hususların altını çizdi: "Mesela,
Meclisteki yemin töreninden önce bir protokol hazırlanıp halka ön açıklama yapılabilirdi.
Bu yeminin hangi koşullarla yapılacağı belirlenebilirdi. Bu yemin anayasal bir
zorunluluktur, yapılması gerekir. Fakat böyle olduğu gibi kabul etmek de doğru değil. Bu
halkın bu kadar çabası, emeği göz ardı edilmemeliydi. En azından Birinci Meclis'teki Kürt
milletvekillerinin tutumu örnek alınabilirdi. Onlar da 1920 Meclisi'nde yemin ettiler,
burası önemli; Bu vatanı birlikte işgalden kurtarmak ve birlikte özgürce yaşama adına
yemin ettiler! O dönemin meclisi, anayasası, o dönemin koşulları araştırılmalıdır. Bu
şekildeki bir yemin kabul edilebilecek bir yemindi. Meclisteki politik duruş önemlidir
yoksa DTP'yi AKP'nin kuyruğuna takmışlar demek gerekir. Bahçeli de eğer samimi ise,
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri görüyorsa, finansal sermayenin
Ortadoğu'ya müdahalesini, çatıştırıcı ve parçalayıcı politikalarını ve Irak'ı ne hale
getirdiğini görüyorsa, gerçekten söylediği gibi milliyetçi ve yurtsever ise ve inkar
politikaları yerine kardeşlik temelinde kimliğimizi tanıyacaklarsa, 1920'lerdeki
kucaklaşmayı gerçekleştirmeye hazırsa gerçek bir kucaklaşma yaşanır. Türkiye
demokratik güçlü ve örnek bir model halinde gelebilir." Öcalan, "Ayrıca DTP'nin elindeki
silah olduğunu iddia ediyorlar, DTP'nin öyle silahla bir ilgisi yok, PKK ile hiçbir bağlantısı
ve ilişkisi yok. DTP, Kürt sorununun çözümüne dönük politika yapan bir partidir. Sorunun
çözümü adına gerektiğinde PKK ile arabuluculuk yapmaya da çalışabilir, onu da
yapabilirler mi tartışılır" dedi.
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KÜRESEL SERMAYEYĐ REDDEDĐYORUM
Öcalan, küreselleşme olgusunu ise şu şekilde analiz etti: "Küresel finansın göz ardı
edilemeyeceği, küreselleşmeyle birlikte yaşamayı öğrenmek gerektiği şeklinde yaygın bir
kanı var. Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum, benim küresel sermayeye karşı
mücadelem her zaman sürecek. Ben bu politikaları kabul etmek zorunda değilim. Ben
öyle son zamanlarda söylendiği gibi liberal demokrasi anlayışına sahip değilim. Benim
anlayışım uzun süredir geliştirdiğim, savunmalarımda da işlediğim komünal
demokrasidir. Aşırı bireyciliğin, liberalizmin insanlığı getirdiği nokta ortadır."
DTP HALKI UYARAMADI
"Son savunmamda da belirttim, Türkiye sanki başka bir alternatif yokmuş gibi iki
dayatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Bir yanda AKP'nin küresel sermayenin tam desteğini
alarak yürüttüğü ılımlı Đslam politikaları, öte yandan da ulusalcı-milliyetçi cephenin
dayattığı inkarcı politikalar" diyen Öcalan, şunları söyledi: "Halk seçeneksiz bırakıldı,
insanlara alternatif sunulamadı. DTP bu politikaları deşifre edip, başka bir yol olduğunu
anlatamadı insanlara. AKP, başta Diyarbakır olmak üzere, bölgede halkı açlığa mahkum
edip oy devşirme politikası gütmüştür. Bu tür politikalar ahlaki ve doğru değildir. Halkı
çok açık bir şekilde açlıkla terbiye ediyorlar, daha sonra da mikro kredi vb şekillerle satın
almaya çalışıyorlar. Basında da yazıyordu; AKP finansal sermayenin desteğini sonuna
kadar kullanmıştır bu seçimde. Diyarbakır ve bölgede erzak ve gıda yardımı yapmışlar.
Đnsanların maddi çıkar karşılığında oyunu satması onurlu bir davranış değildir. Đnsanlar
sadece onur adına aç yaşayamazlar ama onursuz da yaşanmaz. Bölge halkını suçlamak
da doğru olmaz, mağduriyetleri had safhadadır, bilinçli olarak aç bırakılmışlardır. Aç
insan her şeyi yapar! Ben aslında yardıma da karşı değilim. Đnsanlar açsa tabii ki
karınları doyurulmalı, yardım edilmeli. Đnsanların aç bırakılacak hali yok. Ama DTP neden
bu bilinci halka veremedi, halkı uyaramadı, uyandıramadı."
NEDEN ÇALIŞMIYORLAR?
Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: "AKP'nin arkasında küresel sermaye var, bu doğru
ama bu demek değildir ki, DTP hiçbir şey yapamazdı. DTP de yoksulların ihtiyaçlarını
gidermek için çeşitli organizasyonlar, yardım kampanyaları düzenleyebilirdi. Neden
çalışmıyorlar? Bu kadar sorun varken yapacak bir iş mi bulamıyorlar? Bu kadar açlık
varken, doğal çevre adeta yok edilirken, işsizlik sorunu bu kadar büyükken, sadece
oturup seyir mi ediyorlar? AKP bu kadar çalışıyorken onlar ne yapıyordu? DSP'yi de mi
kendilerine örnek alamıyorlar. DSP kurulur kurulmaz kadrolarını gerekli düzeyde eğitip
donatmak için bir siyaset okulu açtı. Benim ise dilimde tüy bitti; 8-9 yıldır çok sayıda
siyaset okulu açılması için öneride bulundum, bir tane bile açıldı mı? Neden bu hale
gelindi? Bunlar hiç çalışmıyor mu? Bunca şey boşuna mı yaşandı? Kimse sırtını bana
dayamasın."
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HALKTAN KOPUK YAŞIYORLAR
Öcalan, DTP'ye yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Herkesin gece-gündüz demeden
çalışması gerekir, oturup bu halkın sorunlarını nasıl çözeriz diye sabahlara kadar
tartışmaları gerekir. Halktan kopuk olmamaları, sürekli halkla iç içe olmaları gerekir.
Bunlar ne yapıyorlar! Ben hiç mi anlaşılmıyorum? Đran'da da devrimci-demokrat ve sol
güçler Đslam Devrimi'nden önce Humeyni'ye destek vermişlerdi. Aldatıldılar, devrimden
hemen sonra çoğu öldürüldü, yok edildi. Cezayir'de de benzer şeyler yaşandı. Ben DevGenç kökenliyim, bu mirası sahipleniyorum. AKP bugün 1920'lerin rövanşını alıyor. Asker
de bu sürece katkıda bulunmuş oldu. Ilımlı Đslam finansal sermayenin desteklediği bir
projedir; kolay değildir, CHP'yi bile ne hale getirdiler, DTP onlar için çerezdir. CHP
ulusalcı-milliyetçi politikalarını sürdürürse bir dahaki seçimde yüzde 10'un altında
kalacak. CHP bitmiştir, milliyetçilik gelişecekse MHP ile yükselecektir."
KADIN ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISIYIM
Öcalan, kadına yönelik de şu değerlendirmelerde bulundu: "Ben bir kadın özgürlük
savaşçısıyım, bu konuda çok radikalim. Kadın benim için çok önemlidir. Kadına tanrıça
seviyesinde değer verdim. Kadına ilişkin çözümlemelerim biliniyor. Kadın
milletvekillerimiz de var, üzerlerine düşeni yapmalıdırlar, kadınların sorunlarıyla
ilgilensinler, tabii ki milletvekili de olmalılar. Ve en önemlisi de çalışmalılar. Gece gündüz
çalışsak bile bu halka olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bir de DTPli yöneticiler benim adımı
kullandıklarında beni övdükleri gerekçesiyle ceza alıyorlar. Bunlara gerek yok F
tiplerindeki tutuklulara nasıl yaklaşıyorlarsa bana da o şekilde yaklaşsınlar. Benim diğer
tutuklu arkadaşlardan hiçbir fazlam yok. Onların koşulları için ne yapılabiliyorsa benim
için de onu yapsınlar."
RANTTAN UZAK DURULMALI
Öcalan, DTP'nin milletvekili belirleme yöntemine ilişkin şunları söyledi: "Temsiliyet
önemlidir; yetenek, uzmanlık, kapasite, bağlılık, fedakarlık gibi kriterler tabii ki olmalı.
Ama dağdaki çobanın bile siyaset yapma hakkı vardır, bunu göz ardı edemeyiz. Şunu da
biliyorum, bir süre sonra milletvekillerine yönelecekler, düşürmeye çalışacaklar. Zor da
kullanacaklar, gerektiğinde satın almaya çalışacaklar, milyarlarca lira söz konusu olacak,
bu işler böyledir. Bu tehlikelerin farkında değiller. Bu tür şeyler geçmişte de yaşandı.
Ranta bulaşma olayları yaşanabilir, buna dikkat etmek lazım. Başka şeylere
bulaşmamalılar yoksa rezil olurlar. Yanılmıyorsam geçmişte küçük bir belde belediye
başkanı bu tür bir rant olayına bulaşmıştı. Bursa'da apartman filan vermişlerdi. Bunlar
çok çirkin şeyler."
ANAYASA KÜRT TALEPLERĐ ĐÇERECEK MĐ?
Öcalan, sivil anayasa konusunda "Herkesin sorumluluğu var, bu sorumluluğun bilinciyle
hareket etmeli, bahanelere sığınılmamalı. Yeni sivil bir anayasa hazırlanması tartışılıyor.
DTP'nin de fırsatı değerlendirip, sorunun çözümüne ilişkin somut önerilerini ve
taleplerini, kamuoyu ile ve ilgili mercilerle paylaşması gerekir.
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Yeni Anayasa'da nasıl bir vatandaşlık anlayışı öngörülecek ? Kürtlerin asgari talepleri
karşılanacak mı?" değerlendirmesi yaptı. "Kimse ben dışlandım, çalışamıyorum falan
demesin, bu yaklaşım kabul edilemez. Bu, "onlar gitsin, başa biz gelelim" yaklaşımıdır"
diyen Öcalan, "Bu yaklaşım kabul edilemez. Ben bu koşullarda bile çalışıyorum, doğru
bildiğimi korkmadan söylüyorum, siyaseti yapması gerekenler neden söylemiyorlar! Ben,
doğru bildiğimi hayatım pahasına da olsa söylerim, hücre cezası vermeleri de önemli
değil, gazete-kitap vermiyorlar, zor da olsa böyle de idare ederim" diye konuştu.
ORAN DEMOKRATĐKLEŞME ĐSTĐYOR
Öcalan, şöyle devam etti: "Ben her zaman; Đmralı öncesinde de sonrasında da her
zaman doğru bildiklerimi söyledim. Komplo sürecinde ABD gerçeklerin açığa çıkmaması
için çok direndi, ama bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşabilmek adına konuştum. Herkes
beni böyle kabul etsin, benim düşüncelerim ortadadır, çözüm için ne gerekiyorsa onu,
somut önerilerimi sundum, herkesçe de biliniyor. Bunu bahane yapmasınlar. Doğru
bildiklerini söylemeliydiler. Đlla herkes benim görüşlerimi benimsemek zorunda değil.
Ama ben başından beri herkesin farklı düşüncelere sahip olsa da özverili bir şekilde
mücadelede yer almasından yana oldum. Sürekli bütün sol güçleri devrimci demokratları
herkesi kapsayan bir çatı örgütünden söz ettim. Bunun mümkün olduğunca geniş
tutulmasından yana oldum. Mesela Baskın Oran üzerinde de bu nedenle durdum.
Kendisi gerçek bir demokrat, Türk yurtseveri; ve gerçek bir Kemalisttir. Babası da
paşadır. Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesini isteyen bir isimdir."
EZĐDĐLERE BAŞSAĞLIĞI DĐLĐYORUM
Öcalan, daha önce 'Katliama uğrayabilirler' dediği Ezidilere yönelik Şengal'de yapılan
intihar saldırılarına da değindi. Öcalan, "Şengal'de yapılan intihar saldırılarında 700
civarında Eezidi hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Ölenlerin yakınlarına,
başta Eezidiler olmak üzere bütün halkımıza başsağlığı diliyorum. Ama ben bu konuda
daha önce uyarıda bulunmuştum, Yezidilere sahip çıkılması gerektiğini belirtmiştim.
Eezidilerin imha tehlikesi altında olduğu konusunda başka diğer konularda da defalarca
uyarıda bulundum, üzerime düşeni fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ama beni
dinliyorlar mı, gereğini yerine getiriyorlar mı, bilmiyorum" dedi.
BARZANĐ PKK'YĐ YEM GÖRMEMELĐ
Öcalan Ortadağu'daki gelişmelere yönelik ise şunları söyledi: "Türkiye liderliğinde Suriye
ve Đran tarafından bir savaş yürütülüyor, bu başlamış durumdadır. Türkiye Irak'ı kolay
kolay bırakmaz. Barzani ve Talabani Türkiye ile masaya oturup bu konuları doğru
temelde konuşup çözmelidirler. PKK'yi yem olarak kullanmaktan da vazgeçilmelidir.
PKK'de kendini yem olarak kullandırtmamalıdır. Ayrıca buna kimsenin gücü de yetmez.
Eğer bu konuda Türkiye ve Suriye savaşı derinleştirirse Kürt-Şia ittifakı gelişir, ben bunu
biliyorum. Basından öğrendiğime göre Đran sınırında yoğun bir hareketlilik varmış. Bu tür
saldırılar karşısında doğal olarak kendilerini savunacaklardır. Eşyanın tabiatı gereği bu
böyledir."
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DĐYARBAKIR ERDOĞAN'A YANIT VERECEK
Öcalan, Diyarbakır'ı istiyorum diyen Erdoğan'a şu yanıtı verdi: "Ayrıca Yezidiler konusunda daha önce
yaptığım uyarı gibi, AKP nin düşürmek için bütün gücü ile yöneldiği Diyarbakır konusunda da şimdiden
uyarıda bulunuyorum. AKP nin her yolu mübah görüp Diyarbakır belediyesini almaya dönük girişimde
bulunması, Diyarbakır halkını açlıkla terbiye edip, parayla, rüşvetle, rant vb bu tür gayri ahlaki yöntemler
uygulaması durumunda Diyarbakır halkı buna gerekli cevabı verecektir. Diyarbakır halkı fedakardır, yiğittir
mücadelenin yükünü canları pahasına omuzlarında taşımıştır. Halkın çektiği bunca acı, yılların çabası ve
emeği bir çırpıda yok sayılamaz. Öyle para uğruna rant ilişkilerine bulaşmış ailelerde, bu tutumlarını terk
etmelidirler. AKP bu yöntemlerde direnirse Diyarbakır'da tehlikeli bir sürece girilir."
PKK ÜZERĐNDE KONTROLÜM YOK
Öcalan, PKK ile ilişkisini is şu şekilde değerlendirdi: "PKK'nin ne durumda olduğunu bilmiyorum. Şu anda
onlarla herhangi bir ilişkim söz konusu değildir, olamaz da. Öyle buradan bu koşullarda talimatlarla örgüt
falan da yönetilemez. Bir örgütü böyle ayda bir yapılan bir saatlik görüşme ile yönetemezsiniz. Bu
mümkün de değil ahlaki de olmaz. Burada koşullarım ortada. Geçmişte de PKK'nin fiilen başında olmama
rağmen, kontrol dışı grupların ortaya çıktığını defalarca anlattım. Şimdi de PKK'de böyle gruplar var mı yok
mu bilemiyorum. Söylediğim gibi PKK üzerinde hiçbir kontrolüm yok. Benzer gruplar geçmişte beni bile
tasfiye etmeye çalıştılar. Şahin Baliç, Mehmet Şener, Sarı Baran, Hogır yani Kör Cemal kısacası Şemdin'in
çetesi beni tasfiye etmeye çalışmışlardı. Çok sevdiğim Hasan Bindal'ın şehadetini unutmadım. O zaman
neden Hasanı yanlarında götürmek istediklerini anlayamamıştım. Gidip yerinde incelediğimde, Hasan'ın
300 metre kadar derinlikte bir kovuğun içinde büzülmüş halde, göğsünü içerden parçalayan tek bir özel
kurşunla ölmüş olduğunu gördüm. Bunlar yaşananlara örnektir. Sorgu sırasında yetkililer bile bana "APO,
komutanların sana yanlış raporlar gönderiyordu. Biz bunları fark ediyorduk" demişlerdi. Đşte bunlar
sonradan kaçan Botan ve onun gibi komutanlardı. Geçmişte benim bilgim dışında onaylamadığımız
pratikler de yaşandı. Ben duruşmalarda da söylemiştim, savunmalarımda da değinmiştim. 20 yıl boyunca
aynı zamanda bu tür anlayışlarla da mücadele ettim. Zaman zaman beni bile kandırdılar."
ULUSALCILAR M. KEMAL'LE ÇELĐŞĐYORLAR
Cumhurbaşkanı Sezer tarafından Jak Kamhi'ye Türkiye'nin en yüksek devlet madalyası verildiğini hatırlatan
Öcalan, "Bu madalyayı O'na boşuna vermiyorlar. Ben ta en başından söylemiştim. Bir taraf, Đsrail'den
yardım alıyor, sırtını oraya dayıyor. Bir tarafsa Suudilere, Dubai Emiri gibi Arap Şeyhlerine sırtını dayıyor,
para yardımı alıyor. Bu çok açık ortadadır. Bu iki kesim de kendisini hem milliyetçi hem de Atatürkçü
olarak lanse ediyorlar. Milliyetçilik bu mudur? Yabancı sermayeye sırtını dayamak mıdır? Bunların M.
Kemal'e de saygıları yok. M. Kemal olsa böyle mi hareket ederdi. Zamanında masonlar Selanik'i alması için
onu çok zorlamışlardı.

Ama onu ikna edememişlerdi. M. Kemal son derece gerçekçi yaklaşmıştı. Bu son madalya olayı da
kendilerine ulusalcıyız diyenlerin aslında M. Kemal'le ne kadar çeliştiğinigöstermektedir. Bütün bu ve
benzeri gerçeklerin Türkiye Halklarına çok iyi anlatılması gerekir" şeklinde konuştu.
ÜZERĐME DÜŞENĐ YAPARIM
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ben üzerime düşeni yapmaya her zaman hazırım, daha önce de ifade
ettim. Eğer gerçekten kardeşlik temelinde bir çözüme gidilecekse, özgür birliktelik için adım atılacaksa ben
de elimden geleni yaparım. Bu konunun muhatapları benimle bu konuları açıkça konuşabilmeli. Artık ne bir
damla askerin kanı ne de gerillanın kanı aksın istemiyoruz. Bu duruma son vermek gerçekten mümkündür.
Yeter ki taraflar bu konuda irade göstersinler ve samimi olsunlar. Sonuç olarak da parlamentoda bir grup
var. Parlamentoda barışın ve diyalogun yolu açılabilir."
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BRÜKSEL - Kürt halk önderi Abdullah Öcalan, AKP’nin 22 Temmuz’da gösterdiği çıkışı
“devletin işi” olarak nitelendirerek “Sezer ve CHP hepsi anlaştı, AKP'nin yükselişi
sağlandı. Devlet düzenlemesine göre AKP'ye bir rol verildi. AKP güdümlü demokrasiyi
geliştirecek. Devlet müdahalesi olmadan toplumda kendiliğinden bir gelişme varsa bunu
engelleyecek” dedi.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'la Çarşamba günü yapılan görüşmeden yansıyan
bilgilere göre, kendisine uygulanan hücre cezasının halen devam ettiğini kaydeden
Öcalan, hücre cezasının sekizinci gününe girdiğini söyledi. Son dönemlerde artış
gösteren operasyonlara değinen Öcalan, "Operasyonlar yoğun olarak devam ediyor
sanırım. Cenazeler de verilmiyormuş. Ailenin avukatları başvuruda bulunabilirler. Suç
duyurusunda bulunabilirler. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunsunlar" dedi. Son
günlerde Đran ve Türkiye'nin inşa edeceği utanç duvarlarını da irdeleyen Öcalan, "Đran
Hacıümran bölgesinde güvenlik duvarı örüyormuş, Türkiye'de Irak sınırında 470 km
uzunluğunda duvar örmeyi tartışıyormuş. Bu hükümetin planıdır. Yeni Şafak gazetesinde
çıktığına göre hükümetin görüşüdür. Duvar örmekle oradaki insanları tamamen kendiniz
ayırmış olursunuz. Đsrail-Filistin arasında örülen duvar gibi" diye konuştu. AKP'nin
seçimlerdeki yükselişine de değinen Öcalan, şu değerlendirmede bulundu: "AKP'nin
yükselişi, yüzde 46'lık bir oy alması sadece AKP'nin marifeti değil, demokrasi de değildir;
sahte demokrasidir, bu devletin işidir. Yani bir devlet düzenlemesidir. Sezer ve CHP
hepsi anlaşmıştı, AKP'nin yükselişini sağladı.
Ilımlı Đslam modelini getirttiler, Đslam modeli değil. Bu devlet düzenlemesine göre AKP'ye
bir rol verildi, CHP'ye ayrı, MHP'ye ayrı bir görev verildi. MHP'nin Đç Anadolu'da oy alması
sağlandı. CHP'nin aldığı kadar oy sağlandı. Baykal'ın CHP'de yaptıklarını DTP de bazı
şahıslar üzerinden yapmaya çalışacaklardır. Ben DTP devletle görüşmesin demiyorum.
Devletle, başka kurumlarla, herkesle de görüşülebilir. Bunlar bir partinin siyasi
faaliyetleridir, fakat ilkeli siyaset yapılmalıdır."
AKP GÜDÜMLÜ DEMOKRASĐ UYGULAYACAK
Öcalan, AKP'ye ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "AKP de bundan böyle tek
taraflı bir düzenleme yapacak. Ben ilk savunmamda 'güdümlü demokrasi' tabirini
kullanmıştım. AKP de bundan böyle güdümlü demokrasiyi geliştirecek. Yani her şeyi bir
devlet düzenlemesi etrafında yapmaya çalışacak. Demokrasinin tanımı olan, devlet
müdahalesi olmadan toplumda kendiliğinden bir gelişme varsa bunu engelleyecekler.
Ben 8 yıl evvel devlete tek taraflı adım atamazsınız demiştim. AKP bundan sonra
güdümlü demokrasiyi işletecek. Bölgede insanları işsiz ve yoksullaştıracak, tarikat şefleri
ve aşiret kalıntılarına dayanacaktır. Ben gerçek tarikatları kastetmiyorum.
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Gerçek tarikatlar, dürüst tarikatlar vardır, bunlara bir diyeceğim yok. Ama bu tarikatlar
gerçek tarikatlar değil, bunları iyi tanıyorum, bunlar namaz dahi kılmazlar, oruç
tutmazlar. Her birinin bir sürü karısı, şuyu-buyu vardır. Bunlar sahtekardırlar. Bunlara
çok dikkat edilmesi gerekir. Đşsizlikle, yoksullukla bunlar insanları kandıracaklar."
AĞAR TASFĐYE EDĐLDĐ
Öcalan, şöyle devam etti: "Belediye Başkanlarının da üzerine gidebilirler. Daha fazla
üzerlerine giderlerse görevden de alabilirler. Bu mantıkları demokrasi ile bağdaşmıyor.
AKP bölgede tarikat şefleriyle kurduğu ilişkilerle bölgede oyunlar içerisindedir. M. Kemal
1920'lerde tarikatları tasfiye etti. Nedeni dine karşı olduğundan değildi. Gericidirler diye
tasfiye etti. Bundan sonrada tek taraflı olarak ciddi olmayan birkaç düzenleme yapacak,
bizi de muhatap almamaya çalışacaklardır. Ağar'ı bile tasfiye ettiklerine göre, beni
muhatap almalarını beklemek saflık olur. Ağar Türkiye'de gerçekten liberal demokrasiyi
istiyordu, kendini buna hazırlamıştı. Ben daha önce de bunu ifade etmiştim. Ağar
devletin en tepesinde güvenlik ve idari hizmetlerde bulundu. Devlete en çok hizmet
eden biriydi. Devlet Ağar'ı istemedi ve tasfiye etti."
PKK'YE PRATĐK ÖNDERLĐK YAPAMAM
Öcalan, PKK ile olan ilişkisi konusunda şu hususlara dikkat çekti: "PKK beni pratik önder
olarak görüyor. Bu doğru bir anlayış değil. Biz devletin esiriyiz, devletin elindeyiz.
Buradan pratik önderlik yapamam. Benim buradan pratik önderlik yapamayacağım
anlaşılmalıdır. Onlar da bunu anlamak zorundadırlar. Bunu herkes bilmeli. Tecrit çok ağır
bir şeydir. Ben burada sanki bir tabuttayım. Tabutta olan birisi dışarıya seslenemez,
dışarıyla konuşamaz. Bu durumda iletişim ne kadar sağlıklı olabilir. Pratik önderlik günlük
en az kırk talimat gerektirir. Ben bunu bu koşullarda nasıl yapabilirim. Bu koşullara
rağmen benim pratik önderlik yapmam haksızlık olur, ahlaki de olmaz. Devlet müsaade
etse bile ben yapmam. Öcalan, şöyle devam etti: "Geçen ay yaptığım konuşmada belki
bir-iki konuda aşırıya varan beyanlarda bulunmuşum, kendimi tutamamışım. Devlette
bundan dolayı disiplin cezası verdi. Devletin bana disiplin cezalarını vermesinde, benim
bu duruma gelmemde PKK'nin de sorumluluğu vardır. PKK beni pratik önder olarak
görüp ona göre davranıyor, devlet de bunu görüyor ve ciddiye alıyor. Konuşmalarıma
ceza vermeye çalışıyor. Devlet istese, her sözüme farklı bir anlam biçip disiplin
cezalarıyla beni boğabilir ama devlet anlayışlı bile davranıyor. Ben ancak politik
görüşlerimi ifade edebilirim, pratik önder olamam. Bazı özdeyişlerim var, onları ifade
ediyorum. Herkes beni pratik önder olarak görüyor; PKK pratik önder olarak görüyor,
DTP pratik önder olarak görüyor. Benim gelip onları kurtarmamı bekliyor. Ben tanrı
değilim, bir kahraman da değilim. Ben sadece dürüst, vicdan sahibi bir demokrat, halkçı
biriyim. Benim ideolojik, felsefik düşüncelerimle ilgili 500 kitabım var her şey var orada
alsınlar okusunlar daha ne istiyorlar benden. Bu şartlarda kimseyi kurtaramam."
AVUKATLARIM BENĐ ANLATMALI
Hala devam eden davalarına değinen Öcalan, "Avukatlarım da Avrupa'daki, AĐHM'deki
davalarımı takip etmeye devam etmelidir. Haklarımı korumak için hukuki mücadele
verirler, Yunanistan'daki davayı da açarlar.
Rojaciwan.com

®©141

Orada hakkımda verilen karara itiraz eder veya yeni bir dava açılabilir. Bu mümkün
olmazsa durumu AĐHM'e taşıyıp orada dava açılır. Bunun bir yolunu bulmalıdırlar" dedi.
Öcalan, bulunduğu koşullara ilişkin olarak şunları söyledi: "Benim buradaki koşullarım
çok ağır. Hiç kimse bu şartlara dayanamaz. Benim yerimde kim olsa, ancak üç gün
dayanabilir, bas bas bağırıp kafanı duvarlara çarpar. Yine de dayanmaya çalışıyorum. Bu
koşullarda farklı bir yola da başvurabilirdim; Kemal Pir ya da diğerleri gibi anlık çok
şiddetli bir direniş gösterebilirdim. Ama ben bunları bu koşullarda yapmayı doğru
bulmuyorum. Kaldı ki bunun yararı da yok. Çok düşündüm, yaşamam daha yararlı
olabilir sonucuna vardım. Bu şartlara rağmen dayanmaya, görüşlerimi ifade etmeye
çalışıyorum. Her şeye rağmen bu süreci bundan sonra da götürmeye çalışırız.
Avukatlarım benim koşullarımı anlatmalı her yerde. Halit Çelenk Deniz Gezmişin
avukatıydı. Halit Çelenk Deniz Gezmiş'e ilişkin birkaç kitap yazmıştı. Kaldı ki Deniz
Gezmiş hapiste daha az kalmıştı. Ben 9 yıldır buradayım. Avukatlarım da benimle,
koşullarımla ilgili en az 5-10 kitap yazabilirdi. Avrupa'daki davalarım devam edecek,
bunları sizinle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Görüşlerimi ifade etmeye devam
edeceğim. Yeni bir savunma hazırlıyorum. Çok kapsamlı, çok değişik bir savunma,
yazmaya başladım. Uzun zaman alacak. Avukatlarım da savunmamı hukuk tekniği
bakımından inceler."
ÊZĐDĐLER KORUMAYA ALINSIN
Öcalan, Êzidi katliamıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Kahtaniye'de Êzidilerin
katledilmesi büyük bir olaydır. Êzidilerin katledilmesi tehlikesine karşı daha önce de
uyarmıştım. Đran ile ilgili de uyarı yapmıştım. Đran çok acımasızdır, güçlü devlettir,
katliam yapacaktır. Orada tehlike altında bulunan bir kısım halkımızın güvenli bir
bölgeye, Bradost bölgesine taşınması gerektiğini daha önce belirtmiştim. Oradaki
savunmasız halkımızın güvenli bölgelere taşınması ve BM şemsiyesi altına alınması
sağlanabilir. PKK'nin kafası pek sağlıklı çalışmıyor, anlamıyor. 1915'lerden önce
Ermenilerin çok destekçileri vardı. Uluslar arası güçler anlaştılar ve desteklerini çektiler,
yalnızlaşan Ermeniler 1915'deki katliamdan kurtulamadılar. Şimdi Rumlara, Ermenilere
yaptıklarını Kürtlere de yapmaya çalışacaklardır. Kürtleri birçok bölgeden kovmaya,
çıkarmaya çalışacaklardır. Ama Kürtlerin sığınabileceği bir oluşum var Güney'de.
Güney'deki Kürtleri BM şemsiyesi altına almaya çalışacaklar. ABD bu konuda Avrupa ile
anlaşmış olabilir. Đran, Türkiye, Suriye de Kürtlere bütün güçleriyle yüklenmeye
çalışacaklardır. ABD belki de bu üçlü baskıyı kırar. Hangi olasılığın güçlü geleceğini ileride
göreceğiz. Talabani ve Barzani Ezidiler ile ilgili savunma düzeni almadığı için bu katliama
yol açıldı. Savunma düzenine geçmeyen bir toplumun korunabilmesi mümkün değildir.
Güneyliler de her zaman öyle çok direnebilecek durumda değiller. Konjonktüre göre
siyasi duruşları değişiyor. PÇDK de görevini iyi yapamıyor. Oradaki savunmasız bırakılan
halkımızın tedbirlerini alamıyor. Savunma düzenine geçip katliama engel olamıyor.
Savunma düzenine geçmezsen halkı nasıl koruyabilirsin? Talabani-Barzani için de
işbirlikçi kavramını kullanmıyorum, onları bu şekilde suçlamıyorum, ama onlar da
görevlerini yapmamıştır."
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HALK SAVUNMALARI OLUŞTURULSUN
Suriye, Türkiye ve Đran'ın Kürt katliamına dayanan eylemleri ileride daha da
çoğaltacağını ifade eden Öcalan, "Daha büyük eylemler de olabilir. Đran katliamları
Hizbullah üzerinden, Suriye ise Arap örgütleri üzerinden yapacaktır. Kemalist aydınların
tasfiye edilmesi de bununla bağlantılıdır. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner
Kışlalı ve diğer Kemalist aydınların öldürülmesinin ardında Đran vardır. Devlet de buna
yeşil ışık yaktı ve katliamların önünü açtı. Yeşil ışık yakılmasından dolayı Batman ve diğer
bölgelerde bize karşı savaşıp, binlerce insan öldürdüler. Baskın Oran da Kemalist bir
aydındır, onun için bahsetmiştim. Ama onlar da zayıftırlar, sayıları azdır. Uyarıyorum!
Ben daha önceden de uyarmıştım, Êzidilere yönelik saldırıların olacağını belirtmiştim.
Neden güvenlik önlemi almıyorlar? Kerkük'te de her gün katliam oluyor. Halkın kendisini
savunma olanaklarını sağlarlarsa öyle köylerin içerisine gidip, araçla maraçla 500 kg lık
eylem yapamazlar. Şengal katliamı, Đran operasyonları, napalm kullanılması hadisesi ve
bana uygulanan hücre cezası birbirleriyle bağlantılıdır."
HERKES BU SÜREÇTE GÖREV ALMALI
Öcalan, kadrolara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Bana bağlı olduğunu iddia
edenlerin gözyaşı dökmesi ve maruzat bildirmesi doğru değil. Kimse bana mazeretlerle
gelmesin. Đktidar hastalığı ile en çok ben savaştım. Đktidar olma hastalığı bir nebze
herkeste vardır. Bunu herkes için söylüyorum. Đktidar odaklarıyla, oyunlarıyla
savaşamayacaklarsa bu işe girmesinler. Değer aşınması varsa aşındıranların üstüne
gideceksiniz. Bunu kimseye bireysel olarak söylemiyorum, herkes için söylüyorum.
Herkes sorumluluğunu tam yerine getirecek. Bir şey yapamayan, mücadele edemeyen
herkes bana göre sadece insan taslakları niteliğindedir. Siyasetçiysen siyaseti tam
yapacaksın, demokratsan tam bir demokrat olacaksın. Demokratlığın ilkelerini yerine
getireceksin. Gerillaysan gerillacılığını tam yapacaksın, avukatsan avukatlığını tam
yapacaksın. Đşini tam yapamayacaksan bu doğru bir anlayış olmaz. Ben herkes için
söylüyorum. Herkes bu süreçte görev almalıdır." Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Mandela'ya selamlarımı gönderiyorum. Ona benim adıma şunlar iletilebilir: Benim Afrika
yolculuğum Güney Afrika'ya ulaşmak ve kendisiyle görüşmek amaçlıydı. Daha sonra
Kenya oyununu karşıma çıkardılar ve beni engellediler. Onların mücadelesine yüksek
değer biçiyorum. Bizim mücadelemize bakışlarını değerli buluyorum."
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ĐSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kürt illerine ziyaretini değerlendiren
Öcalan, “Gül'ün ziyareti Kürtleri tasfiye hareketidir. Gül'ün cumhurbaşkanı seçildiği gün
beni tecride aldılar, bu tesadüf müdür?” diye sordu.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yeni bir savunma hazırladığını kaydeden Öcalan,
"Daha önce yazdığım ve avukatlarıma verilmeyen 125 sayfalık savunmadaki görüşlerimi
de içeriyor, hatta aşıyor" dedi.
Öcalan, şöyle dedi: "Son hücre cezasına ilişkin de beş sayfalık bir dilekçe yazmıştım. Bu
beş sayfalık savunmamda da savcılara söyledim. Benim görüşlerim şunlardır, beni
yargılayacaksanız bunlardan yargılayın. Bunlar benim doğru bildiklerimdir. Benim siyasi
bir kişiliğim var, sorumluluğum gereği bunları söylemek zorundayım. Beni hücreye de
atsanız ben bunları söylemeye devam ederim. Ama benim görüşlerimi herkes doğru
bilsin, benim görüşlerim bunlardır diye belirttim. Önceki cezalarda olduğu gibi cımbızla
birkaç cümleyi alıp ceza vermeleri doğru değil. Savunmamda bütün bunları işliyorum."
GÜL'ÜN GEZĐSĐ TASFĐYE GEZĐSĐDĐR
Gül'ün Kürt illerine gerçekleştirdiği geziye değinen Öcalan, "Gül ilk gezisini Doğu ve
Güneydoğuya yapacak diyorlardı. Bu Kürtleri tasfiye hareketidir. Gül'ün gidişi Kürtlerin
tasfiyesinin başlangıcıdır. Bunun görülmesi gerekiyor. Bu gerçekler ışığında politika
yapılmalı. AKP'nin arkasında uluslararası destek var. Sizi tasfiye edecekler, bir iki kültürel
hakkı tanıyacaklar, AB'ne karşı da KDP, HAKPAR gibi partilerin çalışmasına göz
yumacaklar. Bunları öne çıkaracaklar. Öyle bizimle de görüşsün falan demekle olmaz. Bu
böyle olmaz. Amaçları belli tasfiye etmek istiyor. Siyaset yapılacaksa ilkeli siyaset olmalı,
sizi tasfiye etmeye çalıştıklarını gerçeğini görerek siyaset yapmalısınız. Cumhurbaşkanı
ile görüşülmesin demiyorum bunu önermiyorum ama bunları bilerek ne görüşülsün
görüşülecekse. Konsensüs sağlanmış ve tasfiyede başlamıştır. Gül'ün cumhurbaşkanı
seçildiği gün beni tecride aldılar, bu tesadüf müdür. Normalde böyle günlerde af çıkarılır.
Bir yandan çatışmalar da devam ediyor. AKP Cumhurbaşkanlığını ve başbakanlığı bizim
üzerimizden yaptıkları siyasetle aldı. AKP çatışmaların sona ermesini istemez, çatışmalar
üzerinden kendisini var ediyor. Erdoğan'da siyasetini yürütürken bazı adımlar atıyor ama
kendiside bunun nereye varacağını bilmiyor. Çözüme dönük herhangi bir mesajları var
mı, ne yazık ki yok" şeklinde konuştu.
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KOŞULLARIMI AVRUPA BELĐRLEDĐ
Tutulduğu koşullara değinen Öcalan, koşullarına dair şu çarpıcı bilgileri aktardı: "Avrupa
Konseyi benim buradaki koşullarımı çok iyi biliyor. Buraya getirildiğimde koşullarımı
Avrupa Konseyi ve CPT ile görüşüp öyle belirlemişler. Hatta o zaman bir CPT yetkilisi
bana 'Şimdi koşullarınız bu, ama biz izlemeye devam edeceğiz" diyordu. O gün orada
olduklarına göre onlar da biliyordu. Bu nedenle onların da sorumluluğu var. Bu
komployla amaçlanan, PKK'nin daha doğrusu Özgürlük Hareketi'nin tasfiyesiydi ve birçok
devlet bu komploda yer aldı. Avrupa Konseyi, Rusya, ABD, Yunanistan, tabi Đsrail, Đran
ve Suriye daha sonra ikili görüşmelerle bağlandılar, Güney'deki federe yapı bir bütün
olarak bu işin içindeydi. Bizim tasfiyemiz karşılığında her devletin kendine göre bir hesabı
vardı. Avrupa'nın ekonomik istekleri vardı, Türkiye ekonomisi onlara açılmadı mı? Şu
anda Türkiye ekonomisinin yüzde 50'sini götürmediler mi? Rusya daha ben oradayken
doğal gaz ile ilgili Mavi Akım projesini falan imzaladı ve beni ülkesinden çıkardı.
Yunanistan'ın Türkiye ile Kıbrıs ve Ege meseleleri çözülecekti, bu süreç devam ediyor.
Söylediğim gibi amaç bizi, Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmekti ama işler her zaman
beklendiği gibi olmuyor; kağıt üzerinde planlandığı gibi yürümüyor. Özgürlük Hareketi,
biz, gördüğünüz gibi halen buradayız. Bu yaşadıklarımız ABD'nin Ortadoğu'ya dönük
planlamalarından bağımsız değildi. Ama söylediğim gibi işler planlandığı gibi yürümüyor."
ALTAN TAN'LAR ĐŞBĐRLĐKÇĐDĐR
Bir gazeteye verdiği demeçte demokratik Kürt siyasetine yönelik karalayıcı açıklamalar
yapan Altan Tan'ı eleştiren Öcalan, Tan'a şu eleştirileri yöneltti: "Altan Tan'a ilişkin bazı
olumlu düşüncelerim vardı. Ama gazetedeki yazısını okudum, Alevi ve Ezidi Kürtleri,
solcuları Kürtlerin başına getirdiğimi söyleyerek benim güç kaybetmemi sağlamaya
çalışıyor. O ve AKP içinde bazı Kürt kökenliler böylece kitleden uzaklaştıracaklarını, kafa
karıştıracaklarını düşünüyorlar. Böylelikle beni halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.
Duruşumdan dolayı benden nefret ediyorlar ellerinden gelse bir kaşık suda boğarlar.
Bunlar bir ekiptir ve bilinçli hareket ediyorlar, bunların oyununa gelmemek lazım. Bunlar
Kürt işbirlikçileridir! Halkın bunları tanıması gerekiyor. Bunlar AKP'nin içindeler, hepsi
Güney'de çok büyük ihaleler alıyorlar. Bu ihaleler dışında da milyarlarla para aktarılıyor.
Bir ayakları her zaman Güney'dedir. Ben bunlar Türkiye'nin ajanıdır demiyorum,
ajandırlar ama karmakarışık ilişkileri var."
MĐRLĐKLER GĐTTĐ TARĐKATLAR GELDĐ
Ahmet Tan çizgisinin aynı zamanda Nakşi geleneğinden geldiğini vurgulayan Öcalan,
şöyle devam etti: "Bunların mazisi Sultan Mahmut'a kadar gider. O dönem Yeniçeri
Ocağı'nın kaldırılmasına, 1826'lara kadar gider. Yeniçeri Ocağı Bektaşi tarikatıydı
biliyorsunuz, büyük bir katliamla tasfiye edildikten sonra onun yerine geçen Nakşilik bir
çeşit devlet tarikatı haline geldi. Tabi bu gelişmelerle birlikte Yavuz Selim döneminde
başlayan Kürtlerin Mirlikler dönemi de sona ermiştir. Mirlikler düzeninin yerini tarikatlar
ve şeyhler almaya başlamıştır Mesela Halidi Bağdadi var; Süleymaniyelidir. O ve ondan
sonra bugüne dek Nakşi geleneği devam etmiştir.
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Daha sonra M. Kemal zamanında Seyit Abdülkadir de bu geleneğin temsilcisidir. M.
Kemal kendisine Đngiliz süsü verilmiş iki ajan gönderip düşüncelerini öğrenmiş ve Đngiliz
yanlısı olduğu için ilk idam edilenlerdendir. Said-i Nursi de Nakşilik geleneğinden gelir
biliyorsunuz; Teşkilat-ı Mahsusa'na adına Moskova'dan Şam'a kadar görev yapmıştır. M.
Kemal cumhuriyetin başında Said-i Nursi ile görüştü, cumhuriyet için çalışmasını istedi.
Said-i Nursi buna yanaşmadı ancak bildiğiniz gibi Şeyh Sait isyanına da katılmadı,
kenarda durdu."
SĐYASAL ĐSLAM PARTĐLERLE ĐLĐŞKĐLĐ
Öcalan, siyasal Đslam'a yönelik olarak da şu çarpıcı değerlendirmede bulundu: "Siyasal
Đslam cumhuriyetin başından beri partilerle ilişkili. Geçmişte DP, daha sonra AP ve Milli
Selamet, şimdi de AKP ile devam ediyor. Bu yeni bir şey değil. Siyasal Đslam'ın bir kanadı
Suriye üzerinden Suudlara dayanıyor, oradan ekonomik yardım alıyor. Bir kısmı da Đran
ile ilişkili. Binlerce Kürt yurtseverini vahşice katleden Hizbullah bunlardan bağımsız
değildir. Bunlar halkımıza iyi anlatılmalıdır. Yaşanan vahşeti unutmamak gerekiyor.
Diyarbakır'da insanlara arkadan yaklaşıp baltayla ya da enselerine tek kurşun sıkarak
binlerce gariban Kürt yurtseverini öldürmediler mi? Bıraksalar hepimizi vahşice
katlederler. Önce Bahriye Üçok, Uğur Mumcu gibi sol Kemalistleri katlettiler, daha sonra
devlet -ki devletin tümünü zan altında bırakmak istemem- bazı valiler ve garnizon
komutanları eliyle özellikle 92'de Hizbul-kontra olarak Kürtlere karşı kullandılar.
Diyarbakır da bir mahkemenin yıllar sonra verdiği kararda bu yöntemin ne kadar hatalı
olduğunu belirtiyordu, mahkeme bile bunu kabul edilemez bulmuştu."
M. KEMAL CUMHURĐYETĐ BĐTTĐ
"Bugün artık M. Kemal'in cumhuriyeti bitmiştir, Ilımlı Đslam dönemi başlamıştır" diyen
Öcalan, şunları söyledi: "Bunun böyle olmasında Baykal'ın çok büyük günahı vardır.
Ordudan da bir kesimin katkısı oldu buna. Baykal Kemalizmin sol-demokrat yorumunu
yaparak güncelleştirebilseydi bunun önüne geçebilirdi ancak ulusalcı-faşist söyleminde
direndi ve bugünkü gelişmelerin önünü açtı. Baskın Oran gibi Kemalistleri bu yüzden sık
sık anıyorum. Onların gerçek kemalistler olduğunu ve bu tehlikeyi görmesi gerektiğini
düşünüyorum. Baskın Oran iyi bir hocadır, demokrattır ama tehlikeyi tam olarak
göremiyorlar. Bu sadece Kürtlerle ilgili değil. Ben de başında Siyasal Đslam'ı
önemsemedim. Bir dönem gençliğimde lise çağlarımda içlerinde yer aldım, daha sonra
sosyalizm düşüncesiyle tanıştım, ideolojilerinin tehlikesini göremedim, bir avuç softa
deyip geçtim ama yanıldığımı sonra anladım. Bunlar öyle çok basit değil, çok planlı,
kapsamlı çalışıyorlar. Son derece acımasızlar. Özellikle Đran'a dayananlar. Đran'ın
komplocu geleneği çok eskidir ve meşhurdur. Bana Đran'ın komplocu geleneğini Iraklı
Kürtler anlatmıştı. Bilindiği gibi Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk dini kisve altında bir
Haşhaşinin elini öpme bahanesiyle yanına yaklaşıp, çorabından çıkardığı hançeri
saplamasıyla öldürülmüştür. Ben de benzer bir anımı anlatayım: Beni Suriye'de görmeye
gelen bir Đranlı ile aynı odadaydık. Elbiselerini almak için arkamda duran valizinin başına
gidince bu olayı hatırladım ve yönümü Đranlıya döndüm.
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Adam benim bunu yaptığımı görünce şaşırmıştı. Hizbullah da aynı yöntemleri
uyguluyordu; normal sizin gibi kıyafetler giyip, hiç belli etmeden arkadan yaklaşıp
gariban yurtsever insanlarımızı katletmedi mi! Danıştay baskınını yapan Alpaslan Arslan
ifadesinde "Cumhuriyet gazetesine bomba attım, Cumhurbaşkanı'nı da vuracaktım"
diyor, adam rahat rahat konuşuyor. Öyle sabukluyor diye düşünmeyin, söylediklerinde
gerçeklik payı vardır. Bu adamlar gözü karadır, arkaları da boş değildir. Radikal Đslam
falan diyorlar ama bunlar Siyasal Đslam'dan bağımsız değil."
AKP'NĐN ÖNÜNÜ BAYKAL AÇTI
Geçen hafta AKP'ye yönelttiği güdümlü demokrasi eleştirisini sürdüren Öcalan, şunları
vurguladı: "Boşuna güdümlü demokrasi tabirini kullanmıyorum. Türkiye'de CHP ve MHP,
devlet bürokrasisinin de bir kesimini yanına alarak faşizme varan bir ulus-devletçilik
geliştiriyorlar. Kürtleri tamamen dışlayan, Kürtlere hiç yer vermeyen bir duruşları var.
AKP ise Đslam'ı kullanarak işbirlikçi Kürtlerle, işte bu yukarıda bahsettiğim Kürtlerle,
siyasal Đslam'ı geliştirerek cumhuriyeti bugünkü haline getirdi. CHP'nin ülkücülerden
daha koyu faşizan ulus-devleti savunan kızılelmacı çizgisiyle AKP'nin siyasal Đslam çizgisi
arasında tercihe zorlanıyoruz. Sadece Kürtler için söylemiyorum. Bu iki çizginin dışında
Demokratik Cumhuriyet'in benim çizgim olduğunu belirtiyorum. Türkiye iki çizgi arasında
AKP ve CHP çizgileri arasında seçim yapmak zorunda değil, Demokratik Cumhuriyet
seçeneğinin yeniden ciddi biçimde tartışmaya açılmasının gereğine inanıyorum.
Demokratik Cumhuriyet üniter yapıyla da, sınırlarla da çelişmiyor. Bu söylediğim
Kemalizm ile de çelişmiyor. M. Kemal cumhuriyeti kurmuştur, otoriter cumhuriyetten
demokratik cumhuriyete geçişi sağlamak gerekiyor. Benim söylediğim de otoriter
cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçiştir. Ama şu an AKP'nin duruşu cumhuriyetin
bütün kazanımlarını tehdit etmektedir; Atatürk'ün cumhuriyeti demokratik cumhuriyete
dönüştürüleceğine siyasal Đslam'a teslim edilmiştir. Bunu açıklıkla söylüyorum ve bu
Baykal eliyle yapılmıştır. Baykal yürüttüğü kötü siyaset tarzı ile bunlara sebep olmuştur.
Baykal şimdi de bas bas bağırıyordur. Ordunun da bir bölümünü -bütünü demiyorumarkasını alarak seçime gitti ama seçimlerin sonucu ortada. Darbe yaptırmaya da çalıştı.
Sonuç alamadı. Muhtemelen şimdi yine çalışacaktır. Ama büyük ihtimalle sonuç
alamayacaktır. Baykal kalelerini bir bir AKP ye kaptırdı."
AKP KÜRT KALELERĐNE GÖZ DĐKTĐ
"Kürtlerinde üzerine gelecekler" vurgusu yapan Öcalan, AKP ve DTP konusunda şu
tespitlerde bulundu: "AKP çok sistemli çalışıyor. Devletin bütün imkanlarını kullanarak
Kürtlerin üzerlerine gidecekler. Seçimlerde halka ekonomik yardım da yapmışlardır oy
almak için. DTP'li belediyelere yönelik siyasetleri görülüyor. Buna karşı siyaseten gerekli
ciddiyeti, duruşu gösterilmezse AKP onları aşıp geçer. Doğru siyaset yürütülmezse onları
tasfiyede edebilirler. Siyaset dediğiniz uzağı, ileriyi görme sanatıdır. Benim için siyaset
budur. AKP'nin bölgeye yöneleceği çok önceden belli olmasına rağmen, tedbir almadılar,
halkı bu konuda örgütlemediler.
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Halkın demokratik örgütlenmesini sağlayıp, halkı binlerce sivil toplum örgütü ile
toplamaları için uyarılarım, önerilerim oldu! Şimdi de söylüyorum bu kuşatmayı ancak bu
şekilde aşabilirsiniz. Baykal'ın kalelerini birer birer düşürdüler. Kürtlerin kalelerini de
düşürürler. AKP'nin arkasında ABD dahil uluslar arası güçler var. Ordunun bir kısmı da
AKP'nin karşısında duramadı. AKP sizin bütün ekonomik olanaklarınızı kesecek. Sonra da
halkımıza gidip, bunlar çalışamıyor, bunlar beceriksiz diyecektir, bunun propagandasını
yapamaya da başladı. Siz halkınızı başınıza toplayacak, AKP'nin Kürtlere yönelik
politikalarını deşifre edeceksiniz, Siyasal Đslamın Hizbullah pratiğini
unutturmayacaksınız."
ANAYASA'YA DEMOKRATĐK ÖZERKLĐK ŞARTI
Sivil Anayasa tartışmalarına da değinen Öcalan, "Şimdi yeni bir sivil anayasa tartışması
var ve bu sivil anayasa halkoyuna sunulacak. Bu konuya ilişkin şimdiden söyleyeyim,
demokratik özerklik sağlanmazsa benim oyumun rengi hayırdır. Anayasa değişikliğine
ilişkin şimdiye kadar yürüttükleri çalışma ortada; Anayasa'da yapmaya çalıştıkları
değişiklikler şekli değişikliklerdir. Özde demokratik bir değişim gerekiyor, ancak özde
demokrat değiller. Eğer demokratik özerkliğe ilişkin tutumlarında bir değişiklik olmazsa
benim Kürtlere önerim budur. Demokratik özerklik tanımım ise demokratik siyaset,
demokratik toplum, demokratik cumhuriyete dayanır. Benim KCK dediğim sistem de
bunun Kürtlere uyarlanmış şekli. Ne ulusalcı faşist politikalar ne de siyasal Đslam Kürt
sorununu çözemez. Bu konuda getirdikleri hiçbir proje de yoktur. Demokratik özerklik
olabilecek en makul ve uygulanabilir yegane çözümdür. Federerasyonun da bir çözüm
olamayacağını biliyorum" dedi.
BEN KÜRTLERE ÖNDERLĐK YAPTIM
Öcalan, demokratik özerkliğe yönelik şu çalışmaların yapılmasını istedi: "Demokratik
özerkliği her türlü zeminde tartışmaya açmalılar, partiler demokratik özerkliği siyasal
programlarına almalıdır. Ben bunları öneri olarak söylüyorum. Yoksa öyle DTP benim
kurduğum bir partidir şeklindeki iddialar gerçekçi değildir. Ben sorumluluğum gereği bu
önerileri yapmak zorundayım. Uyup uymamak başkalarının sorunudur. Ben
düşüncelerimi söylüyorum. Devlet de alıp kullanabilir, DTP de. Ben Kürtlere önderlik
ettim. Sonra Apo bize önderlik etti, başımıza bütün bunlar geldi, bizi yarı yolda bıraktı
demesinler diye uyarılarımı yapıyorum. Daha önce uyardım Yezidilere saldırı yapılabilir
diye, işte görüyorsunuz. Ne kadar dikkate alındı bilmiyorum. Şimdi de üzerime düşen
uyarı görevimi yapıyorum." Anayasa'daki yurttaşlık tartışmasına da değinen Öcalan,
"Aynı şekilde vatandaşlık tanımı tartışmalarını da yine eskisi gibi Türklük üzerinden
yapıyorlar. Bu kabul edilemez. Bu şekildeki bir tanımlamaya giderlerse bu dayatma olur.
M.Kemal bile "ne mutlu türküm diyene" sözünü o dönem hor görülen Türk kimliğini
onure etmek için söylemişti. Osmanlı döneminden kalma Türklüğe yüklenen olumsuz
anlamları önüne geçmek için Türklüğün utanılacak bir şey olmadığını anlatmak için bunu
söylemiştir. Bende ne mutlu Kürdüm diyene diyebilirim bunda bir sorun olmaz. Bu deyim
daha sonra Kemalizmin bütünde olduğu gibi farklı yorumlandı" dedi.
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DTP'YĐ TASFĐYE EDEBĐLĐRLER
Öcalan, DTP konusunda ise şu değerlendirmelerde bulundu: "DTP doğru siyaset
yapmalı, halkla iç içe olmalı. AKP halka gidiyor, siyaseti halka indiriyor. AKP nin yaptığı
çalışmanın bin katını yapmalı. Demokratik toplumun bir gereği olarak mahalle mahalle,
köy köy, hatta sokak sokak örgütlenmelerini önermiştim. Her türlü demokratik
örgütlenmeyi yaratan; demokratik toplum, demokratik kadın, demokratik gençlik,
demokratik çevre, demokratik ekonomi, demokratik sanat, demokratik kültür vs.
kazanacaktır. Siyaset ciddi bir iştir, siyaset yapılacaksa bunu doğru yapmak gerekir.
Uyarılarımı ne kadar ciddiye alırlar bunu ben bilemem ama yine söylüyorum? Belediye
başkanları tasfiye de edilebilir, bunlara karşı ne önlem aldın? Karşınızdakiler çok
acımasızdırlar sizin canlarınıza da yönelebilirler. Hatta burada bana da yönelebilirler. Ben
ne yapabilirim ki? AKP nin bu gücü var. Siyaseti yapanların bunları görmesi gerek yoksa
yaptığı siyaset olmaz. Đşte görülüyor, ağzımı açtığımda hücre cezaları gündeme geliyor.
Ben bunları tekrar tekrar söylemekten de yoruluyorum, zorlanıyorum. Bazıları şikayet
ediyor. Böyle siyaset olmaz. Siyaset ciddi bir iştir, yapacaksanız ciddi ciddi yapın. Öyle
şikayetle ağlayarak siyaset olmaz. Böyle ciddiyetsiz siyasetiniz devam ederse beni
sevenlere, taraftarlarıma artık sizi desteklemediğimi söylerim. Belediye başkanlarını da
DTP yi de tasfiye edebilirler. Ben onların tasfiyesine değil halkın onlara verdiği desteğe,
emeğine, binlerce öldürülen yurtseverin dökülen kanlarına acıyorum. Kürtler adına
Siyaset yapacaklarsa bunu bilerek yapsınlar."
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ĐSTANBUL: Sağlık sorunlarına değinen Öcalan, ilk kez kamuoyuna çarpıcı açıklamalarda
bulundu. Öcalan, "Gelen doktorlar bana burundan akciğere kadar olan nefes borusunun
artık iflas ettiğini söylediler" dedi.
Avukatlarıyla yaptığı görüşmede kanı durdurmak için diyalog kurulmasını isteyen Öcalan,
"Erdoğan'a sesleniyorum, artık ne biz tavşan olup kaçalım ne de devlet tazı olup sürekli
kovalasın. O halde bu kanın durması için diyalog yolunu kullanalım" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, AĐHM' de sürmekte olan davalarına hükümetin
cevabı geldiğini kaydeden Öcalan, Adil yargılanmaya ilişkin davanın birleşen dört dava
içinde olmadığını söyledi.
Öcalan, "Asıl savunmamı yeniden yargılama davasında yapacağım. Savunmamın teorik
yönü yüksek olacaktır. Siyasi tecrübelerime dayanarak düşüncelerimi ifade edeceğim"
dedi. Yunanistan davasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Öcalan,
"Yunanistan'a yasal yollardan girmiştik, iltica başvurumuz da vardı ama hukuka aykırı bir
şekilde Yunanistan'dan çıkarıldık. O uçakların hiçbirinin kaydı yoktur, gizlidirler. Şimdi
ortaya çıkaramazlar. AĐHM kararlarını okumuştum, orada ulusal hukuka uygunluk
aranıyordu. Bizim de bu durumun Yunanistan ulusal hukukuna aykırı olduğunu
kanıtlamamız gerekiyor. Bu komploda asıl karanlık nokta Yunanistan kısmıdır. Bu kısım
aydınlatılır, hukuka aykırılığı ortaya çıkarılırsa bütün davayı etkiler. Buraya gelişimizle
noktalanan hukuka aykırı süreç orada başlamıştır" şeklinde konuştu.
NEFES BORUM ARTIK ĐFLAS ETMĐŞ
Öcalan, sağlık sorunları hakkında kamuoyunda endişe uyandıracak şu ayrıntılara dikkati
çekti: "Sağlık sorunlarıma ilişkin şunları belirtiyorum. CPT'den önce Türk heyeti gelmişti,
onlara da anlattım, CPT geldiğinde onlara da durumu söyledim, bu sorunum ağır bir
şekilde devam ediyor. Bu kurumlarla görüşülüp, uygun koşulların oluşturulması lazım.
Hatta buraya gelen doktorlar bana burundan akciğere kadar olan nefes borusunun artık
iflas ettiğini söylemişlerdi. Hatta tam bu benzetmeyi kullanmıştı: soluk borusu is tutmuş
bir soba borusuna benzemiş; genişlemiş ve işlevsiz kalmış. Bana bir sprey verdiler, onu
kullandım. Bu spreyi kullanmadan önceki iki yıl hiç koku almıyordum, spreyi kullanmaya
başladıktan sonra biraz koku almaya başladım. Aynı dönemde vücudumda kasılmalar
başladı. Bütün vücudumda kasılma oluyordu. Ben 9 yıldır bu koşullardayım."
BENĐ RAHATSIZ EDĐYORLAR
Zaman zaman kendisine verilen hücre cezasının koşullarını iyice güçleştirdiğine dikkat
çeken Öcalan, şöyle devam etti: "Gerçekten hücre cezası boyunca zorlanıyorum. Buranın
zaten çok ağır, gergin bir atmosferi var. Bu hücre cezası hükümetten bağımsız değildir.
Burada da zaman zaman zorlayıcı bazı uygulamalar oluyor. Buradaki yetkililerin kendi
iradeleriyle yaptıkları uygulamalar olduklarını sanmıyorum.
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Bu tür uygulamaların merkezi olduğunu düşünüyorum. Bu koşullarda yaşamayanlar bu
tür şeyleri anlamayabilirler. Çok ufak tefek şeylermiş gibi gelebilir ama bu koşullarda
psikolojik açıdan aslında çok zorlayıcı oluyor. Ben böylesi şeyleri çok fazla dillendirmek
istemiyorum. Kapıdaki mazgaldan bakma meselesi de zorluyor. Zaten 24 saat kamerayla
çekiyorlar, bir de bu kapı deliğinden sürekli bakıyorlar. Okuyacağım ya da uyuyacağım
zaman bunun yapılması rahatsız ediyor. Güvenlik nedeniyle bunlar gerekçe yapılıyor. 9
yıldır buradayım, güvenlikle ilgili herhangi olumsuz bir hareketim söz konusu olmamıştır.
Bu koşullarla beni neye zorladıklarını anlayamıyorum. Kemal Pirler bu koşullar karşısında
ölüm orucuna girmişlerdi. Bu koşullara uzun süre dayanamamışlardı. Ama ben böyle bir
yola girmeyeceğimi daha önce de söylemiştim; sorumluluğum gereği böyle bir yolu
seçemem. Bunu ne devlet ne de halkımız kaldırabilir. Başkası olsa bu koşullarda çok kısa
bir süre dahi dayanamaz. Burada kalmak için büyük irade gerekiyor. Ama ben 9 yıldır bu
koşullardayım, daha ne kadar dayanacağım bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya
çalışacağım."
HÜCRE CEZASI HÜKÜMET ONAYLI
Hücre cezasının Başbakan'ın bilgisi dâhilinde olduğunu kaydeden Öcalan, "Gül'ün
cumhurbaşkanı seçildiği gün bana hücre cezası uygulanmaya başlandı. Bir önceki ceza
27 Nisan muhtırasının verildiği gün uygulanmaya başlanmıştı. Bunlar tesadüf değildir, 27
Nisan günü de askeri bir heyet gelmişti cezaevine. Ben cezaevi müdürünün tavrından
anlamıştım. AKP oyun oynuyor. Askerin önünü açıyor, Kürt sorunu konusunda siz
istediğiniz gibi davranabilirsiniz diyor. Kendi iktidarını korumak adına benim ve Kürt
Özgürlük hareketi'nin tasfiyesinin önünü açıyor. Ama bu çözüm getirmez. Daha önce de
denendi bunlar. Aynı uzlaşmayı Çiller, Doğan Güreş ile yapmış ve Türkiye kaybetmişti.
Şimdi bu tavır sürdürülürse yine Türkiye kaybedecek" ifadelerini kullandı.
ŞAHSIMA SALDIRILARA CEVAM VERECEĞĐM
Basında şahsına dönük karalama girişimlerine cevap verme hakkı olduğunu, kendisini
savunacağını kaydeden Öcalan, şunları söyledi: "Benim ne tür koşullarda olduğumu
herkes biliyor. Savcılıktan da sorup öğrenebilirler. Beni traş ettikten sonra kesilen
saçlarımı bile gözümün önünde yakıp tutanakla bana imzalatıyorlar. Bu saldırılar
bilinçlidir. Altan Tan da benzer şeyler söylemişti, beni kitleden koparmaya dönük
değerlendirmelerde bulunmuştu. Bunlar ahlaksız iddialardır. Bunların sebebi vardır,
bunlara sormak lazım; neyin karşılığında bu tür iddialarda bulunuyorlar, karşılığında ne
alıyorlar. Bunların milyarlık ihalelere karıştıkları ortada, ihaleler bunlara neyin karşılığında
veriliyor? Hem Güney'den hem Ankara'dan birçok ihale alıyorlar. Zamanında Barzani
bana bile 'gel ticaretle uğraş' demişti. Mehmet Metiner daha önce DEHAP'da da görev
almıştı. Mehmet Metiner'e bir gazetede başyazarlık yaptırıyorlar, neyin karşılığında
yaptırıyorlar, misyonu nedir? Bunların daha o zamanki niyetleri HADEP'i tasfiye
etmekmiş. O zaman anlayamamıştım. Bunların bu kadar örgütlü olduğunu o zaman
tespit edememiştim. Bunların Hizbullah ile sınırlı olduğunu düşünmüştüm. Sadece
ülkücüler gibi kullanıldıklarını düşünmüştüm. Bunların arkalarında dev gibi bir siyasi
kadro olduğunu geç fark ettim.
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FIRAT GENEL BAŞKANLIK ĐSTEDĐ
Öcalan geçmişte yaşadığı bir anekdotu da anlattı: "Zamanında Abdülmelik Fırat da
gelmişti bana, 'Ben Demirel ve Genelkurmay ile görüştüm, onlar da benim HADEP'in
başına geçmemi istiyor. Beni genel başkan yap!' demişti. Ben de O'na 'Ben demokrat bir
kişiyim, böyle bir talebin varsa partiye gidersin, halka ve kadrolara kendini kabul
ettirirsin, onlar kabul ederse olursun' demiştim. Şimdi anlıyorum ki, bunların hepsi
tasfiye girişimiydi. Demek ki bir şekilde genel başkan olsa götürüp partiyi genelkurmaya
teslim edecekmiş. Bunlar çok iyi örgütleniyorlar, adeta bir tarikat gibi. Birbirleriyle
ilişkileri güçlüdür ve ilginçtir. Şimdiki girişimlerin de bunlardan farkı yoktur. Bunları
halkımızın çok iyi anlaması lazım. Bu ilişkiler sıradan ilişkiler değildir, 200 yıllık alt yapısı
vardır. Bunlar bugün de bizim bin bir zorluk ve acılarla yarattığımız yurtsever mirasımıza
konmak istiyorlar. Amaç Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmektir. Tabi bunun karşılığını da
maddi olarak alıyorlar. Bunları DTP'nin görmesi, deşifre etmesi gerekir. Siyaset ilkeli
yapılır. Bu barış çabalarının içinin boşaltılmaması gerekir. Bu kadar ağır ve ciddi bir
sorunla karşı karşıyayız, her gün insanlar ölüyor. Demokratik projelerin oluşturulması
gerekmektedir. Bu çerçevede herkesle diyalog kurulabilir. Ben kimseyle görüşülmesin
demiyorum. Ancak bunların karşılığında somut ne kazandınız, olumlu hiçbir gelişme oldu
mu orası önemlidir."
BĐR CÜME ÇOK ŞEYĐN ÖNÜNÜ AÇAR
Anayasa tartışmalarına değinen Öcalan, şu çarpıcı öneriyi yaptı: "Anayasa tartışmaları
gündemde ve önemlidir. Bu konuda görüşümü belirtmek istiyorum. Benim önerim 1921
Anayasası'nın örnek alınmasıdır. Bu anayasanın incelenmesi, üzerinde durulması gerekir.
Bu yeni taslağa ilişkin somut olarak şunu da söyleyebilirim; "Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası bütün kültürlerin demokratik bir şekilde varlığını ve kendini ifade etmesini
kabul eder." Bu cümle bile yeterlidir. Birçok şeyin önünü açar. Bu cümleyi anayasaya
koysunlar iki ay içinde PKK silahı bırakır, gizli örgütlenmeler de biter. Ondan sonraki
aşama demokratik yasalarla düzenlenir. Bu söylediklerim mümkündür, akan kanı
durdurabiliriz. Benim önerim budur. Devletçi yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. KCK
sisteminin temelinde demokratik özerklik vardır. Savcılar da ne söylediğimi iyi
anlamalıdırlar. Benim düşüncelerimi tam anlayıp ondan sonra yargılasınlar.
Savunmalarımda da bunları ifade ettim. Demokratik özerklik dediğim şey M. Kemal'in
Ocak 1924'de Đzmit'te söylediği bir nevi muhtariyetin ta kendisidir. Gazeteci Ahmet Emin
Yalman, M. Kemal'e soruyor, "Bu Kürt meselesi ne olacak?" diye. O da o zaman bunu
dillendiriyor, bir nevi muhtariyet düşünüyorum diyor, kafasında öyle bir plan var. Benim
istediğim şey de M. Kemal'in istediklerinin bugüne güncellenmesidir. Beni
yargılayacaklarsa bundan yargılasınlar. Bize bölücü diyorlar, bu söylediklerim M. Kemal'in
sözleridir. Eğer M. Kemal bölücüyse biz de bölücüyüz! Araştırsınlar, bulsunlar. Bu gün
askerin tavrı gerçek anlamda Kemalist değildir. Kemalizm tam bağımsızlıkçıdır. Ama
bugün ordu NATO sistemi içerisinde yer almakta ve ABD ile ilişkilidir."
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M. KEMAL ÇÖZÜMDEN YANAYDI
M. Kemal'in de Kürt meselesinin demokratik bir şekilde çözülmesi gerektiğini bildiğini
kaydeden Öcalan, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Kürt sorununa yaklaşım konusunda şu
bilgileri verdi: "Ancak bu şekilde cumhuriyet Avrupai ve güçlü bir demokrasiye
dönüşebilir. Ancak bu isyanlar süreci değiştiriyor, Yoksa cumhuriyetin kurulmasından 4-5
ay sonra bu açıklamayı yapıyor. Ve 1925'de Şeyh Sait ayaklanması patlak veriyor.
Đçerisinde Kürtlerin de yer aldığı siyasal Đslamcıların 200 yıllık tarihi ortada. Şeyh Sait de
zaten Nakşî'dir, Nehri tarikatındandır. Bu isyan da 200 yıllık süreçten bağımsız değildir.
Kürtçülük yönü de vardır ama zayıftır, ön planda değildir. Sultan ve hilafet yanlısı
istemleri vardır. Bu yönüyle Kurtuluş Savaşı sırasında patlak veren Yozgat ve Anzavur
isyanlarına benzemektedir. Ayrıca başlarda Đngilizlerin etkisi de olmuştur. Sultan da
Đngilizler'in himayesindedir. Đngilizler'in bu kışkırtmalarının aslında öncesi de vardır. M.
Kemal Đngiliz kılığına girmiş iki ajanını yollayıp Seyit Abdülkadir'in niyetini öğrendikten
sonra idam ettirmiştir. Đlk idam edilenlerdendir. Osmanlı'da Şurayı Devlet başkanıydı.
Netice itibariyle Kürtler M. Kemal ile cumhuriyeti demokratikleştirme konusunda
müzakere yapacaklarına, bu konuda zorlayacaklarına belirttiğim şekilde hareket
etmişlerdir."
FEDERASYON ÇÖZÜM DEĞĐLDĐR
Öcalan şöyle devam etti: "Bu isyanlar neticesinde de M. Kemal kafasındakileri
uygulayamamış ve daha yeni doğmakta olan cumhuriyeti koruma duygusuyla sert bir
şekilde isyanları bastırmaya yönelmiştir. Kürt sorunu da bugüne kadar devam ede
gelmiştir. Şimdi de benim önerdiğim demokratik özerklik, o dönem hayata geçirilemeyen
cumhuriyetin demokratikleşmesinin tamamlanması anlamına gelmektedir. Ben ne
ulusalcı faşist çizgiden yanayım ne de Đslami faşist çizgiden yanayım. Ve halkımız da
bunu bilmelidir. Başka bir yol vardır. Bugün demokratik özerklik dediğim şey M. Kemal'in
1924'de söylediği bir nevi muhtariyetin bugünkü koşullarda hayata geçirilmesidir. Bir
sürü örnek var, incelenebilir. Türkiye'nin koşullarına en uygun model bulunur ve
uygulanır. Katalonya örneği var, Đskoçya örneği var. Ben toprağa dayalı federasyonun
çözüm olmayacağını söyledim. M. Kemal de federasyonun çözüm olmayacağını
düşünüyor, o yüzden bir nevi muhtariyet diyordu. Hatta soranlara federasyonun neden
uygun olmayacağını açıklarken, "Konya Kürtleri ne olacak?" demiştir. Bugün bu iç içelik
daha da gelişmiştir. Toprağa dayalı federasyon çözüm getirmez, Kosova bu duruma iyi
bir örnektir. Ben kopuştan yana da değilim."
SĐVĐL ÖRGÜTLENMELER YAPILMALIDIR
Devletçi yaklaşım eleştirisine de açıklık getiren Öcalan, şunları söyledi: "Devletçi
yaklaşımla kastettiğim çözümün devletten beklenmesidir. Bu kolaycılıktır. Devlet yüzde
10'una izin verir, yüzde 90'ını çalışarak, örgütlenerek yapılması gerekir. Devletten
beklememek gerekiyor. Bu yasalar ve anayasa konusunda da böyledir. Devlet yasalarla
yüzde 10'unu bile verse yeter, gerisini çalışılarak hayata geçirmek gerekiyor. On yıldır ne
yapılıyor? On yıldır her konuda halkın örgütlendirilip güçlü bir örgütlülük yaratılmış
olunsaydı şu anda daha güçlü müzakere edecek duruma gelinmiş olurdu. Akla
gelebilecek her alanda örgütlenmek lazım.
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Tarım ve ekonomi kooperatifleri kurulabilir, çevre sorunu konusunda dernekler
kurulabilir, kadın sorunuyla ilgili sivil toplum örgütleri kurulabilir. Kürt kültürünü, dilini
geliştirme konusunda dernekler kurulabilir, çalışmalar yapılabilir. Artık Kürt ve Kürdistan
kelimelerinin yasak olmaması gerekir. Demokratik özerklik böyle her alanda örgütlenerek
hayata geçirilebilir. Devleti beklemekle olmaz."
SĐYASAL ĐSLAMIN TARĐHĐNĐ BĐLMELĐYĐZ
"Bugün siyasi Đslam adına bize saldıranların 200 yıllık geçmişini bilmek gerekir" diyen
Öcalan, şu hususlara vurgu yaptı: "Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla Bektaşi geleneğinin
sona ermesinden sonra bu boşluğu Nakşî tarikatı doldurmuştur. Osmanlı'da her alanda
örgütlenmiş, güç haline gelmişlerdir. Bölgedeki mir ve beylik düzeninin yerini bunların
otoritesi doldurmuştur. Ve bunlar zaman zaman padişahı bile zorlayacak duruma
gelmişlerdir. Bunlar Kuleli Vakasında padişahı zorlamışlardır. Nakşî geleneğinin
öncülüğünü Süleymaniyeli bir Kürt olan Mevlana Halidi yapmıştır. Cumhuriyetin başlarına
kadar da bölgede bu tarikatlar etkili olmuştur. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında M.
Kemal bunlarla da mücadele etmiştir. Kuruluş aşamasında patlak veren hilafet yanlısı
isyanları bastırmıştır. Kürtler doğru temelde yaklaşıp; siyasi Đslam'ın etkisinde kalıp
saltanat ve hilafet yanlısı olmak yerine cumhuriyetin demokratikleşmesi için mücadele
etselerdi, bugün bambaşka bir noktada olurduk. Said-i Nursi de Nakşî'dir. M. Kemal
çağırıp kendisiyle görüşüyor. Said-i Nursi ne cumhuriyete katılıyor ne de isyan ediyor.
Sonrasında Şeyh Sait Đsyanı gelişiyor. Bu isyanı şiddetle bastırdıktan sonra tekke ve
zaviyeleri yasaklamıştır. Bir yandan Đslamcılarla mücadele ederken diğer yandan EnverciTurancı çizgiyle de mücadele etmiş, fakat tam tasfiye edememiştir. Bu iki çizgiyi
cumhuriyete karşı tehdit olarak gördüğü için cumhuriyetin demokratikleşme ayağı eksik
kalmıştır."
TÜRKĐYE KÜRTSÜZ OLAMAZ
Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi artık iktidarda olan Siyasal Đslamcı kesimin
içinde yer alan bu işbirlikçi Kürtler beni Kemalistlikle suçluyorlar, kendilerince karalamaya
çalışıyorlar. Ben Kemalist falan değilim ama M. Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda Kürtlerle
yaptığı ittifakı görmek gerekiyor. Tarihi doğru değerlendirmeden bugüne ilişkin doğru
politika üretemezsiniz. M. Kemal o dönem gidip Kürt büyüklerinin ellerini bile öpmüştür.
Kürtlerle ittifak yapmaktan çekinmemiştir, Kürt varlığını inkâr etmemiştir. Ben de bugün
bu ittifakın tekrar yapılması gerektiğini söylüyorum. Tarihte de Kürtler ve Türkler hep
ittifak yapmıştır. M. Kemal'in kendi sözüdür: Türkiye Kürtsüz olmaz, Kürdistan da
Türksüz olmaz! Bugünde artık çok hassas bir noktadan geçiyoruz, Irak'ın hali ortadadır.
Eğer bugünkü süreç barışa evrilmez ise Türkiye bir süre sonra Yugoslavya ya da
Iraklaşacaktır. Ben bunun önüne geçmek istiyorum. Zamanında Yunanistan ve Kıbrıs
kurularak Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz'le bağı kesilmiştir. Ermenistan kurularak Orta
Asya ve Rusya ile ilişkileri kesilmiştir. Şimdi de Güney'de kurulacak Kürdistan ile
Türkiye'nin Arap dünyası ve Đran ile bağları kesilecektir.
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Benim söylediklerim daha farklıdır. Yanlış anlaşılmasın. Ben Kürtleri bir tehlike olarak
görmüyorum. Bu tehlikelerin önüne geçmek için Kürt-Türk ittifakını öneriyorum."
CHP BĐTMĐŞTĐR
Öcalan, "M. Kemal'in doğru bulduğum yönlerini söylüyorum ve eleştirilecek birçok yönü
de vardır" dedi ve şöyle devam etti: "Mesela 1930'lu yıllardaki tek parti döneminde
Mussolini ve Hitler'in etkisi olmuştur. 50'li yıllardan sonra ise hem bu Enverci faşist çizgi
hem de siyasal Đslam çizgisi yeniden sahneye çıkmıştır. Milliyetçilik bugüne kadar
özellikle MHP eliyle yürütülmüştür. Enverci-milliyetçi çizginin en son temsilcileri CHP ve
MHP'dir. Siyasal Đslam ise bugün nihayet iktidarı ele geçirmiştir, bu çok açıktır. Bu, 200
yıllık sürecin finalidir. Bunu herkesin çok iyi anlaması gerekir. Şimdiki noktada MHP kim
güçlü ise ondan yana tavır sergileyecektir. CHP'ye ise Baykal en büyük kötülüğü
yapmıştır. Baykal dört yıldır emekli 4-5 tane emekli bürokratın etkisinde kalarak ısrarla
bu ulusalcı-milliyetçi çizgiyi savunmuştur. CHP bitmiştir! Ecevit bile Baykal'a göre daha
olumlu sayılırdı. Bir ara sanki bir şeyler yapmaya çabalar gibiydi. Bu sistem Ağar'ı bile
tasfiye etmiştir. Ağar gibi devlet için o kadar iş yapmış bir adam bile 'düz ovada siyaset'
lafını edince devlet eliyle tasfiye edildi. Bu kesin böyledir. Özal meselesini zaten
biliyoruz; zamanında bir şeyler yapmaya çalıştı, O da tasfiye edildi."
AKP DIŞ GÜÇLERE YASLANIYOR
Öcalan, AKP'yi ise şu sözlerle eleştirdi: "AKP'nin arkasında dış güçler vardır. AKP bugün
işbirlikçi Kürtleri kullanarak oyun oynuyor. AKP'nin içinde en az 3-4 grup Kürt vardır;
Talabani yanlısı, Barzani yanlısı vardır, Kadiriler vardır. AKP bir yandan demokratmış gibi
görünüp Hüseyin Çelik gibi bazı Kürtlere yer vererek halka göz kırpıyor, bir yandan da
Özgürlük Hareketi'ni tasfiye etmeye çalışıyor. Çelik sıradan bir isim değildir, özel görevi
vardır. Güçlü odaklarla ilişkisi vardır, oy potansiyeli nedeniyle Van ve bölgesinde O
kullanılıyor. Laiklik karşıtı olduğu bilindiği halde yüzde 40 gibi bir oy getirdiğine inanıldığı
için O'nu yerinden oynatamadılar. Bölgeye yönelik çalışmaları var; Haydi Kızlar Okula
kampanyası yapılıyor. Ama ana dilde eğitimden hiç bahsetmiyor. Anadilde eğitim en
temel insan hakkıdır, tüm çağdaş anayasalarda vardır. Çelik asimilasyona hizmet ediyor,
halkımıza bunlar anlatılmalıdır. Van Üniversitesi Rektörü Yücel Aşkın meselesi de
kamuoyuna bir çete olayıymış gibi yansıtıldı. Adam neredeyse ölüyordu. Bir diğeri de
intihar etmişti. Oysa işin aslı başkaydı. Hüseyin Çelik bölgedeki bütün devlet
bürokrasisini ele geçirmeye çalışıyor. Kendi karşıtlarını tamamen tasfiye etmeye çalışıyor.
Üniversite meselesi de böyledir. Said-i Nursi'nin Medrese-ül Zehra vasiyetini yerine
getirmeye çalışıyor. Bütün bunları yaparken de halkımızın samimi dini duygularını
sömürüyorlar. Bizi din karşıtı gibi de göstermeye çalışıyorlar."
ERDOĞAN GERÇEĞĐ GÖRSÜN
"Halkımız bu konuda bilinçli olmalıdır. Bize karşı kullandıkları hain kesim de çok
tehlikelidir" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Geçmişte Hizbul-kontra olarak üzerimize
sürüldüler. Binlerce yurtseveri katlettiler. Devlet de bunlara göz yumdu. Artık bugün
mahkemeler bile bu tutumun yanlış olduğunu söylüyorlar. Hizbullah'ı kullanmakla hata
ettik diyorlar.
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Bugünkü bu ekibin Hizbul-kontra'dan hiçbir farkı yoktur; amaç tasfiyedir. AKP, Kürt
Hamas'ını yaratmaya çalışıyor. Hamas'ı çağırıp boşuna görüşmediler. Hamas nasıl
FKÖ'yü tasfiye ettiyse, PKK' yi de FKÖ'nün akıbetine uğratmak istiyorlar.
Ben düşüncelerimi söylüyorum, ama söylediklerimi hükümet dinliyor ve hatta kullanıyor.
Dün radyoda Erdoğan Kürt meselesi ile ilgili olarak 'tavşan-tazı' benzetmesi yapıyordu.
Bu benim söylemimdir, daha önce size de ifade etmiştim, Erdoğan aynısını kullanıyor.
PKK' ye tavşan muamelesi yapıyorlar. Devlet de tazı olmuş oluyor. Sürekli tavşanı tazıya
kovalattırıyorlar. Erdoğan'a sesleniyorum, eğer bu gerçekleri görüyorsan artık ne biz
tavşan olup kaçalım ne de devlet tazı olup sürekli kovalasın. Bu gerçeği artık anlamak
gerekiyor: Ne biz Kürtler devleti bitirebiliriz ne de devlet Kürt Özgürlük Hareketi'ni
bitirebilir. O halde bu kanın durması için diyalog yolunu kullanalım."
RAMAZAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Cezaevinden bana gelen mektuplar var. Burdur
Cezaevi'nden Dilek Kurt ve Aysel Doğan, Adıyaman Cezaevi'nden Gülizar Akın, Uşak
Cezaevi'nden Türkan Đpek. Đnceleme yapıyorlarmış, devam edebilirler. Benim sağlığımı
soruyorlar, benim sağlığıma dikkat ettikleri kadar kendi sağlıklarına da dikkat etsinler.
Mektupları güzel, beğendim. Kendilerine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ramazan
ayının da Halkımız için hayırlı olmasını diliyorum."
..
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL -Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, cezaevi koşullarına ilişkin ‘’Beni burada
çok rahatsız ediyorlar. Sürekli izliyorlar’’ dedi. Öcalan bu uygulamalar devam ederse
‘’sonsuz bir direniş çizgisi’’ göstereceğini söyledi. Kürt ve Türk halkları ile ezilenlerin
sahip olması gereken cumhuriyetin Demokratik Cumhuriyet olduğunu da vurgulayan
Öcalan, Demokratik Cumhuriyet için iki öneri yaptı: ‘’Ankara'da Demokratik Cumhuriyet
Konferansı, Diyarbakır'da da Demokratik Toplum Kongresi’’

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çarşamba günü yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, kendisine verilen hücre cezasının geçen hafta
bittiğini açıklayan Öcalan, "Bu hücre cezaları tamamen siyasi ve idari amaçlıdır. Bunlar
psikolojik amaçlı verilen cezalardır. Bazı konuşmalarıma ceza veriyorlar. Benzer içerikli
konuşmalarımın bir kısmına ceza verirken bir kısmına vermiyorlar. Đsteseler onlara da
verebilirler. Ben konuşmalarıma çok dikkat ediyorum ama benim konuşma hakkım var"
dedi. DTP'ye ilişkin söylediklerinin medyada haber yapıldığını hatırlatan Öcalan, "Amaç
kızıştırmaktır, bilinçli yapılıyor. Benim legal bir parti hakkında düşüncelerimi beyan
etmem suç teşkil etmez" şeklinde konuştu. Son günlerde kendisine karşı geliştirilen
rahatsızlık yaratan uygulamalara değinen Öcalan, "Bana verilen disiplin cezaları
tamamen politik ve idaridir. Bir amacı vardır. Beni burada çok rahatsız ediyorlar. Sürekli
izliyorlar. Sistematik olarak rahatsız ediyorlar. Bu böyle devam ederse ben Başbakan ve
Adalet Bakanı'nı sorumlu tutacağım. Çünkü burası Başbakanlığa bağlı kriz merkezi
tarafından yönetiliyor. Bir tutuklunun göstermesi gereken en olgun tavrı 9 yıldır
gösteriyorum. Bu tür uygulamalara karşı öyle kaba eylem göstermem ama böyle giderse
sonsuz bir direniş çizgisini gösteririm. Nefsim ve beynimle direneceğimi de ifade etmek
istiyorum. Bu böyle giderse ne olacak bilemiyorum. Adalet Bakanı da benim durumumu
daha yakından gözlemlemek için müfettişlerini gönderebilir. Burada her şey göz
önündedir ve izleniyor. Ben çok düşünüyorum, kişiliğimi her zaman koruyorum. Tarih
benim nasıl bir kişilik olduğumu bir gün yazacaktır" şeklinde konuştu.
YUNANĐSTAN’DAN KAÇIRILDIK
Yunanistan'da süren ceza davasıyla birlikte tazminat davası da açılabileceğini söyleyen
Öcalan, "Buradaki önemli husus komplodaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasıdır.
Yunanistan'ın rolü komploda kilit noktadadır. Yunanistan'a girişim tamamen yasal
yollardandı, fakat çıkarılışım yasal olmayan yollardan yapıldı. Uluslar arası yasalar
çiğnendi. Simitis hükümetinin komploda sorumluluğu var. Yunanistan'la ilgili benim
görüşlerimin de bilinmesi lazım. Dava için epey belge de var. Hukuki durumum ile ilgili
ben Avrupa Konseyi'nden bir yetkilinin benimle görüşmesi için buraya gelmesini talep
edebilirim. Birkaç saat onunla görüşüp durumu anlatabilirim. Biz Yunanistan'dan yasal
yollardan çıkmadık, resmen kaçırıldık" dedi. Hükümetin AĐHM'de birleştirilen dosyalara
ilişkin sunduğu görüşlerin kendisine ulaştığını kaydeden Öcalan, "Ben buna karşı
görüşlerimi yazacağım.
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Hükümetin bütün maddelerdeki görüşlerinin tümüne ret cevabı yazacağım. Fakat
yeniden yargılama dosyasına da görüşlerimi bildireceğim" diye konuştu.
SEÇĐM SONUÇLARI ÖMERLĐ’DE ĐNCELENSĐN
Seçimlerden sonra DTP dâhil hiç kimse doğru düzgün değerlendirme yapamadığını
vurgulayan Öcalan, şunları söyledi: "Seçim sonuçlarını tahlil edemiyorlar, tahlil
edemedikleri için de gelişemiyorlar. Bu dediklerim sol hareketi de ilgilendiriyor. AKP üçdört yılda yüzde 47 oy aldı, nasıl aldığını iyi biliyorum ama bizimkiler bunu bilmiyor.
Sadece benim köyüm Ömerli'yi inceleseler bu durumu anlayabilirler. Ömerli'de
bağımsızlar 100 oy almış, geri kalan 80 oyu da kendi aralarında bölüştürmüşler. Sadece
bu köydeki oy oranlarını tahlil etseler devletin bu konudaki birçok yaklaşımını, dizaynını
görebilirler ama bunu yapmıyorlar. Çember sakallılar orada çalışmalar yapmış. Bunlar iyi
analiz edilmezse halk nasıl kazanılır."
ANAYASA’YA KÜRTLER GĐRMEYECEK, BU NETTĐR
"Türkiye'de bazı kesimler Kürt sorununun bir çözümünü de Kürtlerin Güney'e
sürülmesinde görüyorlar" diyen Öcalan, şöyle devam etti: "Bu planlanmış bir yoldur. Bu,
AKP'nin de rahatlıkla benimseyebileceği bir seçenektir. Buna göre, Kürtlerin bir kısmını
Güney'e sürecekler, Güney'de Kürt devleti kurulacak. Peki, daha sonra ne olacak? Bu
çözüm Türkiye için çok tehlikeli olur. Türkiye'de bunu isteyenler, tehlikeyi göremiyorlar.
Oysa bu planın sonucunda neler olabileceği büyük güçler tarafından hesaplanıyor. Böyle
olursa Türkiye'nin bir tarafında Ermenistan, bir tarafında Kürdistan bir tarafında
Yunanistan olacak. Bunu göremiyorlar. 14 yıldır barış ve diyaloga ilişkin çaba gösterdik.
Şimdi devletin ve hükümetin Kürt sorunu hakkında en ufak bir çözüm irade ve belirtisi
bulunmamaktadır. Başbuğ bu açıklamaları yapıyor. Anayasaya Kürtlerle ilgili bir kelime
bile almayacaklar. Burası nettir."
AKP’DE 18 EĞĐLĐM VAR
Öcalan, AKP konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "AKP'nin içinde 18 eğilim olduğu
söyleniyor. Ertuğrul Günay gibi soldan isimleri içine almış, sağdan da birçok ismi içine
almış, içinde milliyetçi kanat da var. AKP'nin Đslam kanadı da mevcuttur: tarikatlarla ilişki
kurarak toplumda güçlenmeye çalışıyor. Türkiye'de şimdi tartışılıyor, "Türkiye Malezya mı
olacak, Đran mı?" diye, ben bu tartışmaya girmiyorum. AKP'nin Kürt kanadı da güçlüdür;
Kürtlerin tarikat örgütlenmesi daha da eskidir. 200 yıllık güçlü Nakşî örgütlenmesi var.
AKP Kürtleri açlıkla terbiye etmeye çalışacaktır, parayla satın almaya çalışacaktır. Bir
yandan da Kürt Hamas'ını oluşturmaya çalışıyor. 10 yıl önce hiç kimse FKÖ ile Hamas'ın
ayrılıp birbiriyle çatışacaklarını tahmin edemiyordu. Hizbullah'ın 1990'lı yıllarda
kurdurulup Bölge'de binlerce Kürdü katledeceğini hiç kimse tahmin edememişti. Ama
şimdi FKÖ ve Hamas çatışıyor. Hizbullah da binlerce insanımızı katletti, sokak ortasında
yurtseverleri satırla vurdular."
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AKP BENĐ ĐZLĐYOR
AKP'nin DTP' yi tamamen silmek için çaba gösterdiğini anlatan Öcalan, "Sur
Belediyesinin durumu ortadadır. Bunlar iyi anlaşılmalıdır. Diyarbakırlılar da beni iyi
anlamalı, iyi tavır geliştirmelidirler. Demokratik tepkilerini göstermeliler. AKP beni iyi
izliyor. Buradaki uygulamaların AKP'den habersiz olması düşünülemez. Benim toplumdaki
etkimi, halkın bana bağlılığını kırmaya çalışıyorlar. DTP bunları iyi görmelidir. Hiç kimse
benim adımı kullanarak siyaset yapmasın. Gelişebilecek şeylerden ben sorumlu değilim.
PKK de iyi anlamalı. Beni pratik önder olarak görmemelidir. Benim buradan pratik
önderlik yapamayacağımı anlamak zorundadır. Benim onları yönetmemi beklemesinler.
PKK özgün duruşunu her zaman koruyabilmelidir. AKP cumhurbaşkanlığını da ele
geçirmiştir. AKP kendi konumunu muhafaza etmeye çalışacaktır. CHP ve diğer ulusalcı
kesim de bundan böyle % 10'un üzerinde oy alamaz. MHP kurnaz davranacaktır. Đki
kesim arasında gidip-gelecek, hangi taraf güçlü olursa ona yakın olacaktır. AKP
sayesinde kendi gücünü korumaya çalışacaktır" ifadelerine yer verdi.
ÜÇ CUMHURĐYET VAR
Öcalan, bu hafta cumhuriyete ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Öcalan, şu
hususlara dikkat çekti: "Üç Cumhuriyet var. Birincisi, askeri-sivil bürokratik
cumhuriyettir. Bu cumhuriyet Türkiye'nin kuruluşundan sonra CHP ile ifadesini
bulmuştur. Son dönemlerde yapılan toplantılar, meydanlarda gösteri yapanlar bu
cumhuriyeti devam ettirmek isteyenlerdi. Bunu sadece ben ifade etmiyorum, emekli bir
subay da yazdığı kitabında "kurduğumuz cumhuriyet askeri bir cumhuriyettir" diyor. Sol
kesim hala niye anlamıyor. Bunu anlamak o kadar zor mu? Đkincisi, Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası ile başlayan Demokrat Parti ile devam eden ve bugün AKP'de
somutlaşan cumhuriyettir. Aslında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası öncesi de var.
Demokrat Parti ile genişliyor ve Đslami motifleri de içine alıyor. Liberal muhafazakâr bir
anlayışa sahiptir. Üçüncüsü ise, Kürt ve Türk halklarının ve ezilenlerin cumhuriyeti olan
Demokratik Cumhuriyet'tir. Olması gereken cumhuriyettir. Fakat bu kesimin cumhuriyeti
henüz yoktur. Ben bunu uzun süredir anlatıyorum, beni anlamıyorlar."
DEMOKRATĐK CUMHURĐYET ĐÇĐN ĐKĐ ÖNERĐ:
"Demokratik Cumhuriyet'in hayata geçmesi için iki önerim var" diyen Öcalan, şöyle
devam etti: Birincisi, Demokratik Cumhuriyet Konferansı'dır ve Ankara merkezli olmalıdır.
700-800 kişiyle yapılacak, aydınları, sanatçıları, her kesimi kapsayacak bir konferanstır.
Kürtler, demokratik sol ve toplumun bütün birimleri burada bir araya gelmelidir. Bu aynı
zamanda bir çatı olabilir. Tam da anayasa tartışmalarının olduğu dönemde bu gereklidir.
Böylece neyi talep ettiklerini, nasıl bir cumhuriyet istediklerini deklare etmelidirler. Buna
hemen başlanabilir. Anayasa değişikliğinden önce birkaç ay içerisinde bu
sonuçlandırılabilir. Đkincisi, Demokratik Toplum Kongresi'dir. Bunun öncülüğünü DTP
yapabilir; bu, Diyarbakır merkezli bir kongre olur. Bu kongre DTP'nin kendi kongresinden
farklı bir kongredir. Bir-iki ay içerisinde yapılabilir. Delege usulüyle 400 kişi katılabilir.
Mesela Hakkâri'den, Doğubayazıt'tan, her ilden, her yerden delegeler seçilir, Diyarbakır'a
gelir. Đki-üç gün tartışırlar; "Bizim anayasa önerimiz budur, haklarımız da bunlardır,
kültürel haklarımızı talep ediyoruz" derler.
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Bunun içinde gerçekten çalışacak inançlı insanların olması gerekir. Kariyerist, seçkinci insanlar
olmamalı. Çok kararlı, çok inançlı bir çalışma olmalı. Bunun içinde Demokrasi Platformu da yer
alır. Bunların DTP Kongresi öncesinde olması lazım."
KAPĐTALĐZM MARKSĐZM’Đ SĐLAHSIZLANDIRDI
Hücre cezası boyunca savunma hazırladığını savunmanın 350 sayfa kadar olduğunu ifade eden
Öcalan,"Sağlığımı da biraz zorlayarak yoğunlaştım. Uygarlık eleştirisini yaparak başlıyorum.
Uygarlığı yine Sümerlerden başlatıyorum. F. Braudel'i okumadan önce yaptığım birçok tespiti
okurken onun eserlerinde buldum. O da aynı tespitleri yapmış ama benim tespitlerim ondan
daha kapsamlıdır. F. Braudel Batı medeniyetinin büyük bir iflas yaşadığını söylüyor. Ben bunu
daha önce de dile getirmiştim. Yunan medeniyetinde -ki Yunan medeniyeti Batı medeniyetinin
kaynağı demektir- oğlanlar vardı. Foucault, Cinselliğin Tarihi kitabında buna değiniyor. Foucault
bu kitabı tam bitirememiştir. Bunu tam anlamlandıramadığını söylüyor. Türkiye'de de sol
anlayamıyor, toplumu analiz edemiyor. Đktidar olayını çözemiyor. Ben hala o görüşün değerlerini
paylaşıyorum. Ama Marksizm'e ciddi eleştirilerim var. Marx'ın sınıf, artı-değer ve diğer bazı
kavramlarını eleştiriyorum. Bunları ve kapitalizm eleştirisini eksik buluyorum. Ben burada yeni bir
boyut getiriyorum. Kapitalizm sınıfın bütün silahlarını elinden almıştır, Marksizm'i de
silahsızlandırmıştır" dedi.
MARKSĐZM KAPĐTALĐZME HĐZMET ETTĐ
Öcalan, şöyle devam etti: "Marksizm adına yapılan birçok davranış, düşünce objektif olarak
kapitalizme hizmet ediyor. Frankfurt Okulu var. Bu Frankfurt Okulu'nun durumu şimdi çok
hazindir. Frankfurt Okulu temsilcilerinden Horkheimer Hitler faşizminden sonra dehşete düşüyor.
O tarihten sonra sol kesimin her şeyinin kapitalizme hizmet ettiğini söylüyor. Adorno da Yahudi
soykırımından sonra Batı medeniyetinin geldiği durumu anlamakta büyük sıkıntı yaşıyor,
acziyetini ifade ediyor. Horkheimer o tarihten sonra birçok şeye, ideolojiye, siyasete karşı çıkıyor.
Hatta "Artık tanrıların da söyleyecek bir sözü kalmamıştır" diyor. Bunun anlamı şu; "Artık
filozofların da söyleyecek bir sözü kalmamıştır". Benjamin de Batı felsefesinin büyük bir
aldatmaca olduğunu söylüyor. Ben de bunun doğru olduğunu söylüyorum. Bu isimler Marksizm
konusunda en yetkin isimlerdir. Tabi ben bunları kendime kaynak olarak kullanmıyorum. Fakat
önemli görüşleri var."
TOPLUMLAR TARĐHĐ ÜÇ AŞAMALIDIR
"Toplum kanserleştiriliyor, kanser giderek yayılıyor" vurgusu yapan Öcalan, sözlerini şöyle
tamamladı: "Kapitalizm tüm toplumu kanserleştiriyor. Toplumu kendine bağımlı kılıyor. Ben
'kapitalist modernite' kavramını kullanıyorum. Kapitalist modernite tüm toplumu kendine bağımlı
hale getiriyor. Bunları savunmamda detaylandırıyorum ancak şimdi kaba hatlarıyla belirtiyorum.
Toplumu, toplumların tarihini sosyolojik olarak üç zamana ayırıyorum:
1- Uzun Zaman Sosyolojisi. Dördüncü Buzul döneminde başlayan Zagroslarda baş gösteren
hayatı da kapsayan neolitik zaman sürecini de içine alan bir dönemdir.
2- Yapısal-Kurumsal Zaman Sosyolojisi. Kentlerin doğuşuyla başlayan zaman dilimini ifade eder.
3- Kaos ve Özgürlük Dönemi Sosyolojisi. F. Braudel toplumla ilgili "Tarih sosyolojileştirilmeli,
sosyoloji de tarihselleştirilmelidir" diyor. Bu söz kilit kavramdır. Bu konudaki görüşlerimi şimdi
çok genel hatlarla ifade ediyorum. Tarihi bağlamda dile getiriyorum. Teoloji konusunda da
yetkinim. Bu ara H. Marcuse'un 'Tek Boyutlu Đnsan', M. Horkheimer'in 'Akıl Tutulması' ve Carl
Schmith'in 'Siyasal Teoloji' adlı kitaplarını okumayı düşünüyorum."
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ĐSTANBUL - 4 haftalık engelden sonra görüşme olanağı bulan Abdullah Öcalan, "Şu an
uygulanan NATO bünyesindeki Özel Harp Dairesi'nin bir konseptidir. Bu politikalar
Londra merkezlidir. Bu plana göre Kürtlerin özgürlüklerinin, acı çekmelerinin hiçbir önemi
yok" dedi. Öcalan, "Kritik bir süreçteyiz" diyerek, "Sayın Erdoğan'dan da rica ediyorum.
PKK bitmez, yanlış yapıyorsunuz. Bir çıkış yolu önerin, biz her türlü demokratik çözüme
varız" çağrısını yaptı. Öcalan son dönemlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken,
"Benim bütün bu olup-bitenlerden anladığım şu: AKP hükümeti ordu ile Kürtleri
çatıştırıyor. Her iki tarafı da yıpratmak istiyor. Ordu da güç kazanmak için bunu istiyor"
tespitini yaptı. Kandil’in de kimseden bir emir alarak hareket etmemesi gerektiğinin altını
çizen Öcalan, "kendi kararlarını kendileri vermelidir. Türkiye kendi PKK'sini, ABD kendi
PKK'sini, Đran kendi PKK'sini, diğer bazı devletler de kendi PKK'sini yaratmaya çalışıyor"
ifadelerini kullandı.

26 Eylül'den bu yana ne avukatları ne de ailesiyle görüştürülmeyen Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan, çarşamba günü görüşme olanağı buldu. Öcalan'ın görüşmede önemli
mesajlar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, 35 gündür görüşme yapmadığını
vurgulayan Öcalan, "Avukat görüşü de bundan sonra sınırlanabilir" dedi. Son
gelişmelerin perde arkasını irdeleyen Öcalan, "Son dönemde gerginlik var.
Dinleyebildiğim kadarıyla çatışmalar da devam ediyor. Bu çatışmalara bağlı olarak
toplumda bir linç havası var, daha önce de bu konuda uyarı yapmıştım. Bütün bu
gelişmeler öyle kendiliğinden gelişen bir durum değildir. Bunlar bilinçli olarak, bazı
politikalar neticesinde bu hale geldi. Bu bir konsepttir. " diye konuştu. Öcalan, şunları
söyledi: "1950'li yıllarda Türkiye'nin NATO'ya girişi ile beraber NATO bünyesindeki Özel
Harp Dairesi'nin bir konseptidir. Türkiye'de Özel Harp Dairesi kuruldu. 1960 öncesi
Türkeş'i Florida'daki üste eğittiler. 27 Mayıs darbesini yaptırdılar. Darbeden sonra cunta
sağcı kesimi de solcu kesimi de konsept doğrultusunda yönetti. Đlginçtir, o dönemde
ordunun bir kanadı sağcı gençleri örgütlerken, ordunun diğer kısmı solcu gençleri
örgütledi. 68 gençliği, bunun farkında değildi. Bu gelişmelerden bahseden kitaplar var. 9
Mart 71'de darbe gerçekleştirmek istediler, yapamadılar."
ÖZEL HARP GENELLEŞTĐ
"1970'lerde Erbakan'ı Đsviçre'den getirdiler, Đslami kesimin gelişmesine zemin
hazırladılar" diyen Öcalan, siyasal tarih analizini şu şekilde sürdürdü: "1980'e
geldiğimizde ülke sağ-sol kutuplaşmasına gitmişti, Evren bu süreci tehlikeli gördüğü için
bitirdi. Orduyu bu tür örgütlemelerden uzaklaştırmak istedi. 80'lerden itibaren Özel Harp
Dairesi bazı şahısların ve grupların denetiminden çıkarak genelleşti. Daha sonra Đslami
sermayenin güçlenmesiyle beraber Đslami kesimi desteklediler, destek de aldılar. Çiller
döneminde, Çiller milliyetçileri göreve çağırdı; binlerce insanı faili meçhul şekilde infaz
ettirdiler.
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Özgür Gündem'e bomba koydular. Çiller, "Kürt işadamlarının listesi cebimde" dedi, Kürt
işadamlarına yöneldiler. Binlerce yurtseveri bu Nakşî grup içerisinden örgütledikleri,
halkımızın hizbi-kontra dediği kişilerin eliyle öldürdüler."
AKP ORDUYU ÇATIŞTIRIYOR
Bu dönem de bittikten sonra Ecevit döneminde bazı olumlu gelişmeler yaşandığını
hatırlatan Öcalan, "Ecevit daha şahsiyetli bir kişilikti, kendi başına bazı kararlar
alabiliyordu. Ecevit kısmen bu sorunu çözmek istedi, kısmi iyileştirmeler yaptı, hatta af
yasası çıkarttı, ama bu sorunu çözme konusunda gücü yetmiyordu, ömrü de yetmedi.
AKP'nin gelişi ile bazı şeyler değişti. AKP döneminde, 2003'de PKK'de bildiğimiz şeyler
yaşandı. AKP, orduyla PKK'yi yok etmeye, sosyal ve ekonomik programlarla halkı esir
almaya çalışacaktır. Halkı önce açlık ve haklardan yoksunlukla terbiye edecek sonra da
onları kazanmaya çalışacaklar. Kritik bir süreçteyiz, herkes düşüncelerimi merak ediyor,
devlet de merak ediyor, düşüncelerimi almak istiyor. Benim bütün bu olup-bitenlerden
anladığım şu: AKP hükümeti ordu ile Kürtleri çatıştırıyor. Her iki tarafı da yıpratmak
istiyor. Ordu da güç kazanmak için bunu istiyor. Böylece AKP de bu çatışmadan istifade
ederek devlet içinde muazzam ölçüde örgütleniyor, kadrolarını yerleştiriyor. Devletin her
birimini ele geçirmeye çalışıyor" diye konuştu.
LONDRA MERKEZLĐ PLAN VAR, PLANI PKK BOZDU
Batının da, AKP'ye destek verdiğini kaydeden Öcalan, şu vurgulara dikkat çekti: "Aslında
bu politikalar Londra merkezlidir Đngiltere'nin planına göre Türkiye, Đran ve Suriye'ye
'Irak Kürdistan'ında bir Kürt Devleti kurulacak, sizler buna destek vermelisiniz, ama sizin
Kürtleriniz de size. Onlara ne yaparsanız biz karışmayız, istediğiniz gibi vurabilirsiniz'
denilmiş. Bu plana göre Kürtlerin özgürlüklerinin, acı çekmelerinin hiçbir önemi yok. Bu
plana Kürtlerin bir kısmını da dâhil etmişler. Beni de bu konsepte dâhil etmek istediler.
YNK'den kimi politikacılar bu konseptin yerel uygulayıcısıdır. Sami Abdurrahman da bu
politikaları uygulamak istiyordu. Bazı Kürt Nakşîler de bu planın içinde, Melik Fırat onlar
da bu planın içinde, Güneyli güçler de bu planın içinde, ABD de bu planı destekliyor.
Ama bu bir Đngiliz planı, tutar mı? Tutmaz, tutmayabilir. Çünkü Kürtler artık özgürlük
istiyor, özgürlük isteyen bir halk oluşmuş. Bu planı PKK bozdu. PKK onların planlarını
altüst etti, bunun için bu kadar panikliyorlar, üzerine hep birlikte gidiyorlar.”
PKK BĐTMEZ YANLIŞ YAPIYORSUNUZ
Öcalan, PKK konusunda daha önce sunduğu tahminlerin gerçekleştirdiğini hatırlatarak,
şöyle devam etti: "Bu işin 1999 yılında bittiğini sanıyorlardı. Onlar ABD'nin gelip
tamamen PKK'yi bitireceğini sanıyorlardı, hayır bitirmezler bu bir tuzak. Ben sorgumu
yapan kişilere de söyledim. ‘PKK bitmez, yanlış yapıyorsunuz’ diye. Çünkü ortada bir
halkın özgürlük talebi var. Gelinen aşamada süreç beni haklı çıkartıyor. Osman ve Botan
da bu planı gördükleri için örgütü oraya çekmeye çalıştılar. Talabani'ye tutunmaya
çalıştılar, çünkü ABD'nin kendilerini destekleyeceğini hesaplıyorlardı. Tabi ben önceleri
bunu iyi göremiyordum, şimdi daha iyi anlıyorum.
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Ben Roma'da iken Đbrahim Ahmed ısrarla benimle görüşmek istiyordu, yani sadece
şahsımla konuşmak istiyordu, ölmeden önce de benimle çok görüşmek istedi, belki bu
konuda bana söyleyeceği önemli şeyleri vardı."
ABD BUGÜN VAR, YARIN YOK
Öcalan, şöyle devam etti: "AKP, Kürt işbirlikçileri yanına alarak bu Londra planını
uygulayıp kendi yandaşlarına da çıkar sağlamaktadır. Kürt işbirlikçiler de bu ranttan
kısmen pay almakta ve birlikte bu konsepti yürütmektedirler. Bu konseptin ekonomik
uygulamalarını bilinçli olarak bir Kürde vermişler, bu adamın bu planları çizip uygulama
yeteneği yoktur, sadece kendisine rol verilmiştir. Güneyde de bu konseptin ayakları var,
yanlarına Kuzeyli birkaç Kürdü de katarak, Kuzey Kürtleri üzerinde de bu konsepti
uygulamak istiyorlar. Yine Botan ve Osman'ı yanına almış, ‘işte Amerika bizim
arkamızdadır, ne kadar para istiyorsan para, ev istiyorsan ev, evlenmek istiyorsan kadın’
diyerek, onlar aracılığıyla Kuzey Kürtlerini kontrol altına almak istiyorlar. Talabani ve
Barzani bugün var, yarın yoklar. ABD de bu gün var yarın yok. Bunların Kürtleri bu
konsepte dâhil etme çabasına rağmen halkımızın da bir özgürlük talebi vardır."
GÜL VE ERDOĞAN’A MEKTUP YAZMIŞTIM
Öcalan, daha sonra şu hususlara dikkat çekti: "Đşte AKP kendisine verilmiş olan emanet
oylara da güvenerek mücadeleyi boğmak istiyor. Londra merkezli bu konsepti AKP
uygulamakta, Kuzeyde ve Güneyde kendisine bağladığı Kürtler aracılığıyla bölgede epey
oy almaktadır. Ben bunların gerçek yüzünü yıllardır deşifre etmeye çalıştım. 99'da birçok
yetkili gelip benimle konuştular, olumlu bir hava vardı. Bazı adımların atılacağını
söylüyorlardı, biz de buna biraz inanmıştık. O zamanlar pek bir engel yoktu, birçok
mektup yazdım. Aslında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Başbakanlığı döneminde 16
sayfalık geniş bir mektup gönderdim. Son derece mütevazı talepler içeriyordu. O mektup
sanırım arşivlerindedir. O zaman iletişim kanallarım vardı. Đdare de bu konuda sorun
çıkarmıyordu. Mektupta birçok uyarı yapmıştım. Tabi cevap verilmedi. Daha sonra
Başbakan Erdoğan ve diğer bazı yetkili yerlere de mektuplar yazdım. Onları da uyardım.
Ecevit dönemindeki bazı iyileşmeler de sona erdirildi. O zamanlar buraya gelen yetkililere
açıkça söyledim: ABD'nin beni sizlere teslim etmesiyle bu sorun çözülmez, daha da girift
bir hal alır. Tabi o zaman yetkililer tehlikeyi göremiyorlardı. Şimdi de benim gibi birkaç
kişiyi daha Türkiye'ye teslim edebilirler, bu da çözüm değil yeni bir tuzaktır, uyarıyorum.
Türkiye'deki ekonomiden pay alabilmek, ekonomiyi kontrol etmek için savaşa ihtiyaçları
var. Bu savaştan kazanç elde ediyorlar. Ortada büyük bir konsept var ve bu konseptten
elde edilen muazzam bir gelir var. Türkiye'nin dış borcu 450 milyar dolara dayanmış
durumda. Türkiye yılda 100 milyar dolar borç ödüyor. Bir devlet yılda 100 milyar dolar
faiz öderse ne hale gelir! Bu politikalarla Türkiye'yi kupkuru hale getirecekler.
Kazançlarının devam etmesi için savaşın da devam etmesi gerekir."
ÇATIŞMALAR VAR, BUNDAN MUTLU DEĞĐLĐM
"Çatışmalar var. Gerçekten asker ölümlerine de üzülüyorum, bundan mutlu değilim"
ifadelerini kullanan Öcalan, şöyle devam etti: "Kürt gençleri daha fazla ölüyor.
Üzülüyorum.
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Biz savaş delisi de değiliz. Benim politik-felsefi görüşüm şudur; bunu PKK de bilsin,
devlet de bilsin, DTP de bilsin, herkes bilsin: Ben son yaşananlar için ne iyi olmuş ne
kötü olmuş diyorum. Buna ben karar veremem. Savcı bana ‘sen talimat veremezsin ama
siyasi görüş belirtme hakkın var’ diyor. Benim ancak görüş belirtme hakkım var. Bunu
soruşturma için gelen savcıya da belirttim. Benim zaten burada talimat verme gibi bir
durumum yok. Eğer Kandil, DTP ya da birileri bunları talimat gibi anlıyorsa bu yanlıştır.
DTP kendi kararını kendisi versin, hiçbir yerden talimat almamalıdır. Kandil de kimseden
bir emir alarak hareket etmemelidir, kendi kararlarını kendileri vermelidir. Türkiye kendi
PKK'sini, ABD kendi PKK'sini, Đran kendi PKK'sini, diğer bazı devletler de kendi PKK'sini
yaratmaya çalışıyor. Tabii ki herkes ile görüşülebilir ancak herkes kendi kararını kendisi
vermeli. Hatta herkes ve her grup kendi kararını kendisi versin. Çünkü bir işin bütün
yükünü, zahmetini, acısını kendisi çekiyor. O halde kendi kararını da kendisi vermelidir.
Bazı devletler Kandil ile görüşmek mi istiyor, temsilcisini gönderir, şartlarını belirtir,
Kandil de kendi şartlarını söyler, ortak bir yerde uzlaşır veya uzlaşmazlar."
HER TÜRLÜ ÇÖZÜME HAZIRIM
Öcalan, "Benim duruşum da bu" dedi ve devam etti: "Devlet benimle görüşmek mi
istiyor, kendi yetkilisini, temsilcisini gönderir, ‘Ey Apo sen ne istiyorsun?’ der. Ben de
görüş ve şartlarımı belirtirim. O da kendi şartlarını, yapacaklarını belirtir, bir noktada
uzlaşılır veya aksi olur. Asker görüşmek mi istiyor, bir yetkilisini gönderir, ‘Ey Apo sen ne
istiyorsun?’ der. Bu konuda daha önce bir ilke kararı almıştım. Bunlar çok açık konuşulur,
tartışılır, bunların dışında bir şey yapamam. Taleplerimiz konusunda da bir Đspanya
modeli, Đrlanda modeli, Đsviçre modeli, Fransa modeli, Belçika modeli, Amerika modeli
üzerinde tartışılabilir. Bunların hiç biri devleti parçalayan çözümler değildir. Zaten devlet
esasına dayalı bir çözüm talebinde bulunmamaktayız. Benden ne istenildiği yeter ki
söylenilsin, ben her türlü çözüme hazırım. Hatta Bulgaristan'daki Türklere bulunan
çözüm üzerine bile tartışılabilir. Yeni bir anayasa yapılacak. Uygun bir çözüm bulunabilir.
Eğer çözüm isteniyorsa herkesin, Kürtlerin de üzerinde mutabık kalacağı bir anayasa
yapılabilir. PKK'ye de ‘gel, bu anayasanın hazırlanış sürecine katıl’ denilebilir.
Bu konuda benim düşüncelerim biliniyor: Demokratik özerklik, Demokratik Komünal
tarzda örgütlenme. Daha önce de defalarca dile getirdim, savunmalarımda da genişçe
belirttim. Sayın Erdoğan'dan da rica ediyorum, bir çıkış yolunu önersinler biz her türlü
demokratik çözüme varız, tekrar barış elimi uzatıyorum.
ORDU ULUSALCIDIR
AKP ve Ordunun Kürtlere saldırı konusunda anlaştıklarını vurgulayan Öcalan, "Birlikte
hareket ediyorlar. Bu konuda Dolmabahçe kriterleriyle mutabık kaldılar. Bunların
konuştuğu, mutabık kaldığı detayları hiç kimse bilmiyor. Bir yazar ‘sadece ikisi biliyor,
üçüncü bilen Allah'tır’ diyor. Ne Hükümet Erdoğan'ın ne konuştuğunu biliyor ne de Ordu
Genelkurmay Başkanı'nın ne konuştuğunu biliyor" dedi. Öcalan, şunları söyledi: "CHP de
ordu da ulusalcıdır. Daha önce de söylediğim gibi, bir soy milliyetçiliği var, MHP'nin
milliyetçiliği gibi. Bir de ulusalcı milliyetçilik var; bu ulusalcıların kültürel ve kolektif
hakları vermeye hiç niyetleri yok, bireysel ve kolektif haklardan da anlamazlar.
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Radyoda dinledim Genelkurmay Başkanı ‘hayal edilenin ötesinde acıların yaşatılacağını’
söylüyor. Bununla ne demek istiyor? Bunu benim için de söylemiş olabilir, Kürtler için de
söylemiş olabilir. Ben bundan korktuğum için söylemiyorum ama Kürtlerin üzerine
bundan sonra daha fazla gelebilirler."
HERŞEY OLABĐLĐR
"Biz, bizden istediklerini yapsak bile bunlar aynı şeyleri yapmaya devam edeceklerdir"
diyen Öcalan, "Hrant Dink olayı bu konuda ilginç bir örnektir. Hrant bir kişi olmasına
rağmen ona tahammül edemediler, onu öldürdüler. Kürtler ise çok olduklarına göre,
onlara çok daha farklı ve büyük planlar hazırlamış olabilirler. Ben kendimi bu konuda
sorumlu hissettiğim için söylüyorum. Herkesin, hepinizin çok dikkatli olması lazım. Bana
da bundan sonra ne yaparlar bilmiyorum, görüşmelere bundan böyle izin vermeyebilirler
de, verebilirler de, beni imha da edebilir etmeyebilirler. Bana burada yansıyan bir
davranış yukarıdan gelen emirlerle olur. Buradaki idarenin alabileceği hiçbir karar yok.
Benimle ilgili ne olacaksa Başbakan düzeyinde bir karar mekanizmasıyla ancak mümkün
olabilir. Her şey olabilir." şeklinde konuştu.
KAPSAMLI SAVUNMA
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "DTP'nin kongresine ilişkin bir şey belirtmiyorum.
Kendileri karar versinler. AĐHM'e de 3 sayfalık bir yazı yazdım. Sanırım yeniden
yargılama dosyası ile ilgili bir gelişme yok. Ben bu konuda çok uzun ve kapsamlı bir
savunma hazırlıyorum. Ayrıca 3 sayfalık yazıyı birleştirilen dört dosyaya karşılık olarak
yazdım. Çok genel bir çerçevede yazdım. Sadece benim için birçok kanun yapıldı
Türkiye'de. Bunlar kişiye özel kanunlardır. Yeniden yargılamaya ilişkin, lehe olan
hükümler konusunda Soysal bile ‘bu dosya AĐHM'e giderse bozulur’ demişti. Sezer de bu
konuda olumlu görüş belirtmişti. Ancak siyasi bir karar verildi ve dosya bozulmadı.
Yeniden yargılama dosyasına cevap vereceğim. Mehmet Uzun vefat etmiş üzüldüm,
ailesine başsağlığı diliyorum. Cezaevindeki arkadaşları da selamlıyorum."
ANF NEWS AGENCY
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ĐSTANBUL -8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın cesur ve akıllı biri olduğuna dikkat çeken
Abdullah Öcalan, "Şimdi Abdullah Gül ve Erdoğan için ikinci Özal diyorlar. Bunlarda
Özal'ın ne kişiliği, ne de cesareti olduğunu sanmıyorum. Yanılmış olmayı istiyorum ama
ikinci Özal olamazlar" dedi. “AKP hükümetinin şunu bilmesi lazım ki, çatışmalar bütün
devletlerin işine gelir, bir tek Türk devletinin, Türk ulusunun çıkarına değildir” diyen
Öcalan, “Çözümsüzlük bugüne kadar bize onbeş yılı kaybettirdi. Bu çatışmalar da bize
onbeş yıl daha kaybettirmesin” çağrısında bulundu.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, çarşamba günü görüşme olanağı buldu. Öcalan'ın
görüşmede önemli mesajlar verdiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, ulus-devlet modelinin çözümsüzlük olduğunu vurgulayan Öcalan,
"Daha önce de bunu tartışmıştım. Bu çizgimin doğru olduğunu biliyordum ve yaşanan
gelişmeler doğruluğunu netleştirdi ve haklılığımı ispatlıyor" dedi.
Latin Amerika'daki deneyimlere dikkat çeken Öcalan, şunları söyledi: "Daha önce
savunmalarım da tam olarak verememiştim Latin Amerika'daki gelişmeler de ulus-devlet
çözümlemelerimde ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Bu durum kendime güvenimi daha
da güçlendirdi. Bazı yazarlar da bu konuda tartışıyor, ulus devletin çözüm olmadığı artık
görülüyor. Avrupa biraz bunu anladığı için ulus devlet anlayışını Đki dünya savaşı
sonrasında AB ile aşmaya çalışıyor. Gelişmesini buna borçlu. Burjuva liberalizmi buna
sınırlı çözüm getiriyor. Marksın yüz elli yıllık çözümleri işte Rusya örneğinde yetmiş yıllık
deneyimle sonlandı. Proletarya diktatörlüğü ile sosyalizmi kurabileceklerini düşündüler
ama bugün geldikleri nokta kapitalizmin en düşkün halidir. Çin sosyalizmi bugün ABD
kapitalizmini yaşatıyor, böyle bir sosyalizm anlayışını kabul etmiyorum. Ben bu temelde
devletin çözüm olacağını düşünmüyorum. Avrupa Birliği liberal devlet anlayışı temelinde
devlete karşı sivil toplumu geliştirerek bunu biraz aşmak istedi ama bu yeterli bir çözüm
değil. Ben bütün bunları aşacak emeğe dayalı sosyalist bir çözümü tartışıyorum. Ancak
bunu bireysel haklara dayandırmıyorum. Bana kimse birey sahtekârlığını yutturamaz,
bireyin ne durumda olduğu ortada. Kominal haklar çerçevesinde tartışıyorum."
BĐR TIKANMA YAŞANIYOR
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda, 1921'lerde Mecliste Kürtlerin kendi kimliğiyle var
olduklarını kaydeden Öcalan, "Cumhuriyetin ilk yıllarında ulus belirlemesi bu kadar katı
değildi. O zaman Đngilizlerin parmağıyla Kürtlerin isyanı başladı, 1930'larla beraber Hitler
faşizminin de yükseldiği dönemlerdi, katı bir ulusçuluk anlayışına savruldu ve bu
çözümsüzlüğü yarattı, derinleştirdi. Bugün de Kürtlere ilişkin bazı tartışmalar
yürütüyorlar. Kürtleri, Ermenilerin ve Rumların durumuna düşüremezler. Anadolu'da
kimse Kürtleri Ermenileştiremez, Rumlaştıramaz. Ancak Kürtler de durumu, Cezayir
örneğinde olduğu gibi ele alamaz.
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Sömürge devlet gibi değerlendiremez" diye konuştu. "Bir tıkanma yaşanıyor" diyen
Öcalan, "Aslında benim ne düşündüğüm merak ediliyor, tıkanıklık var, herkes biraz
sıkışmış durumda, ne düşündüğümü bilmek istiyorlar" dedi.
BUSH PKK’YE DÜŞMAN DESE NE OLACAK?
Bush-Erdoğan görüşmesine değinen Öcalan, şöyle devam etti: "Başbakan Erdoğan
Bush'un bir tek sözcüğünün arkasına sığınıyor. Bush PKK'ye düşman dese ne olacak? Bu
çözüm değildir. Ne yapacaklar? PKK'nin düşman olarak nitelenmesi Türk Devletinin
yararına değildir. Çatışmaları derinleştirmeye çalışıyorlar ama AKP hükümetinin şunu
bilmesi lazım ki, bu çatışma bütün devletlerin işine gelir, bir tek Türk devletinin, Türk
ulusunun çıkarına değildir. Özal döneminde bazı adımlar atılmak istendiği biliniyor. Bu
adam ya çok cesur ya bizimle oyun oynuyor diye düşünüyordum, yeterince
değerlendiremedik, keşke Özal'ı daha fazla ciddiye alsaydım, o dönem bazı şeylere yön
verebilseydim. Özal'ın cesaretine ve aklına çok güvenmiyordum, sıradan herhangi biri
gibi değerlendirmiştim daha sonra cesur ve akıllı biri olduğunu gördüm. Söylediği
adımları atabilir miydi, buna güç getirebilir miydi bilinmiyordu. Zaten Özal'ı yaşatmadılar.
O dönem sadece Talabani arabulucu değildi, başkaları da arabulucu olarak gelip
gidiyordu. Özal açılımlar getiriyordu, ön açıcı oluyordu hatta nasıl yapacağımızı
tartışıyordu. Böyle-şöyle yaparsak daha iyi olur diyordu."
BUNLARDA ÖZAL’IN CESARETĐ YOK
Özal ile Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ı kıyaslayan Öcalan, şu hususlara dikkat
çekti: "Şimdi Abdullah Gül ve Erdoğan için ikinci Özal diyorlar. Bunlarda Özal’ın ne kişiliği
ne de cesareti olduğunu sanmıyorum. Yanılmış olmayı istiyorum ama ikinci Özal
olamazlar. Bunlar aslında Nakşilik ile biz Kürtlerin bir kısmını içimize aldık, diğerlerini de
millet-ümmet anlayışıyla içimize alacağız. Kürt sorununu da bu şekilde çözmüş olacağız
diye umuyorlar. Malezya örneği dedikleri ılımlı Đslam projesi budur. Kürt işbirlikçilerine
dayanıyorlar. Özellikle bu işbirlikçi kesimi ekonomik anlamda palazlandıracaklar. Bu da
yoksul kesimle aralarında bir uçurum ve çatışma doğuracaktır. Kürtlerin bunu kabul
edeceğini düşünmüyorum. Kürtler buna karşı bloke olacaktır. Kürt işbirlikçilerinin de
karşısına dikilecektir. Ilımlı Đslam, Mustafa Kemal'in cumhuriyetine de aykırıdır. ABD de
bunları destekliyor, ılımlı Đslam modelinden yana. Talabani ve Barzani bunun dışında
değil. Bu politikalarda da Đngiliz parmağı var. AKP Hükümetini uyarıyorum; ordu ile
PKK'yi çatıştırıyor. Ordu da güç kazanmak için bu çatışmayı istiyor ama bu tehlikeli bir
süreçtir, çözümsüzlüğü derinleştirir."
BAHARA KADAR PKK’NĐN SAYISI 10 BĐNE ULAŞIR
Genelkurmay’ın bile katılımları engelleyemediklerini söylediğine dikkat çeken Öcalan,
şunları söyledi: "Önümüz Kış. Bahara kadar PKK'nin sayısı muhtemelen on bine ulaşır.
Baharla birlikte ortaya çıkarlar. PKK günde bin kişi öldürse, onlar da günde bin Kürdü
öldürse, yirmi otuz köyümüzü yaksa ne olur?
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Yine sorun çözülmez. PKK'yi bitiremezler bu şekilde, PKK gittikçe derinleşir, açılımları
var, Đran var, Suriye var, Irak var, halkın desteği var, bu destek artar. Çatışmalar
çözümsüzlük getiriyor. Burada özellikle başta Hükümet olmak üzere herkese şunu
hatırlatmak istiyorum; Özal dönemindeki çözümsüzlük bugüne kadar bize onbeş yılı
kaybettirdi. Bu çatışmalar da bize onbeş yıl daha kaybettirmesin. On beş yıl sonra yine
gelinecek nokta budur. Çatışmalar Türkiye dışında herkese kazandırır ama Türkiye'ye
hiçbir şey kazandırmaz. Küresel sermaye çatışmaların durmasını istemez. Yüz milyon
dolar faiz ödeniyor. Çatışmalar olmazsa Türkiye sakin ülke olur, bu kayıplar da olmaz.
Gerillanın da askerlerin de ölmelerine çok üzülüyorum. Hükümetten bir ricam olacak,
çatışmaları durdursunlar. Operasyonlar durursa zımnen de olsa bir mütareke ortamı
doğar. Bu bile olumlu gelişmeler için yeterlidir. Bu durumda bir damla bile kan akmaz."
TÜRKLERLE ĐLĐŞKĐ TANIMLANSIN
Diyarbakır'da gerçekleştirilen Demokratik Toplum Kongresi'ne değinen Öcalan,
"Demokratik Toplum Kongresi yapılmış bunun daimi olması bence de çok önemlidir.
Kongre herkesi içine almalı. Yer alan delegelerin gerçekten içten, samimi, dürüst,
demokrat olmalı. Kariyer, koltuk sevdalısı olmamalı, halka hesap verebilmelidir. Bu
Kongre, iki şeyi hedeflemeli. Birincisi Kürtlerin Türkiye Ulusuyla, Türk Devletiyle hangi
konularda, hangi noktalarda nasıl uzlaşacağını, bunun ilkelerini koyar. Bu ilkeleri halkla
birlikte tartışarak belirlemek gerekir, halk ikna olmalıdır. Oluşturulan bu ilkeler,
milletvekillerince Meclis'e götürülebilinir, orada tartışılır." dedi.
Öcalan, şöyle devam etti: "Demokratik Toplum Kongresi'nde demokratik özerklik ilkesini
belirlemişler. Daha önce buna demokratik konfederalizm, komünal demokrasi dedim,
birileri isterse federalizm desin, verilen isim önemli değil, içerik önemlidir. Bunun ilkeleri
olur, bu ilkeler üsten kararlaştırarak değil, halkla tartışarak belirlenmeli. Kürtlerin
bulunduğu her alanda örgütlenmesidir, coğrafya ve sınırlarla uğraşmaz. Aslında 1921
Anayasası'nda Kürtler kendi kimlikleriyle yer aldı. Mustafa Kemal'in Đzmit konuşmasında
artık Kürtler için coğrafi temelde olmayan bir çeşit muhtariyet demişti, Mustafa Kemal
belirtmişti, Konya Kürtleri ne olacak? Đzmir Kürtleri var, Đstanbul Kürtleri var. Bunlar
kendi örgütlenmelerini yapar. Đşte aleviler var, Süryaniler var, anlamlı halk toplulukları
kendi delegelerini seçerek bu Kongreyi oluştururlar. Bu Kongre'de Türk ulusuyla nasıl
birlikte yaşayacağımızı tartışır. Bu Kongre aynı zamanda Kürt halkının bir dizi temel
sorunları var, feodalite, tarikatlar, ekonomik, dil vb. problemleri var. Buna ilişkin de
çözümler üretir, çalışır. Kürtleri yediden yetmişe örgütler. Kürt halkının
demokratikleşmesini sağlamayı hedefler ben bunu genelde Ortadoğu, özelde Kürtler için
öneriyorum ama Türkiye'de de benzer örgütlenmelere gidilmeli. Kürtlerle Türkler ortak
örgütlenmeler oluşturabilmeli."
DEVLET YENĐDEN YAPILANDIRILSIN
Yeni Anayasa tartışmalarına da değinen Öcalan, bu konudaki önerisini şu şekilde aktardı:
"Ayrıca yeni bir anayasa tartışması var buna ilişkin Demokratik Anayasa Kongresi de
Türkiye için yapılabilir. Toplumsal anlamda Türkiye'nin demokratikleşmesine pek çok
çevre inanıyor. Bu konuda bir olgunlaşma var. Demokratik ulus anlayışı temelinde bir
anayasa sorunları çözer.
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Pek çok çevre buna hazır, işte Ufuk Uras var, tekrar ÖDP başına seçildi. EMEP var,
Sosyalist demokratlar var, liberal demokratlar var, feministler var, aydınlar Türk-Kürt
ayrımı yapmıyorum, bir araya gelmeli, DTP bu oluşumda yer almalı, güç vermeli, bir
Kongre toplanabilmelidir. Bu Kongre anayasa yapılıncaya kadar sürebilir veya bileşenleri
gerekli görürse daha sonra Kongre biçiminde, parti biçiminde ya da seçim ittifakları
biçiminde devam edebilir. Bu Kongre ile cumhuriyetin demokratiklik ilkesi öne çıkar.
Devletin demokratikleşmesi çerçevesinde bir anayasa oluşturur. Ayrıca, Kürtlerle devletin
nasıl bir ilişki kuracağının anayasal çerçevesini belirler. Demokratik bir anayasanın
ilkelerini, esaslarını tartışır, toplumsal anlamda önemli sonuçlar yaratacaktır. Kürtlerin de
Türklerle nasıl yaşayacağını belirlemesi gerekir. Bu, cumhuriyetin demokratiklik ilkesinin
öne çıkarılması demektir, ayrılık ya da başka anlam içermiyor.
Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Anayasa Kongresi birbiriyle ilişkililer ama
aynı şey değiller. Demokratik Anayasa Kongresi ile hedeflenen Cumhuriyetin
demokratikleşmesi, devletin yeniden yapılandırılmasıdır. Demokratik Toplum Kongresi,
ayrılıkçılık temelinde değil ama Kürtlerin nasıl Türklerle yaşayacağını ve kendi temel
kültürel özelliklerini nasıl yaşatacaklarını, nasıl yaşayacaklarını belirlemek içindir."
20 YILDA ANCAK ANLADILAR
Milliyet gazetesinde yayınlanan "PKK'yla 24 yıl geçiren komutanlar" başlıklı yazı dizisine
değinen Öcalan, şöyle konuştu: "Komutanların değerlendirmeleri oldu. Đlk kez böyle bir
şey oluyor. Buna niye ihtiyaç duydular? Aslında Özkök konuşmaz ama bir nevi benim
söylediklerime cevap verdi. Herhalde konuşma zorunluluğu duydu. Özkök, ben
söylediklerimin arkasındayım diyor. Kürt sorununda diyaloga kapalı değildi. Kıvrıkoğlu ile
Özkök biraz farklıdır. Aytaç Yalman da benzer şeyler söylüyor. Asker bile Kürt sorununun
bu biçimde çözülemeyeceğini anladı. Evren, Kürt dilini yasaklamak bir hataydı diyor, peki
ama yirmi yıl önce sen yasaklamıştın. Yirmi yılda ancak anladılar. Aslında daha önce
anlamalı hatta önlem almalıydılar. Serbest bırakılan askerlerle ilgili açıklamaları dinledim,
çok kötüydü. Bunlar acımıyorlar. Gençler ölüyorlar. AKP ikiyüzlülük yapıyor."
HEPĐMĐZ DEMOKRAT KÜRDÜZ
"DTP'liler köklü, çözümleyici, nitelikli politikalarla ortaya çıksınlar" diyen Öcalan, "Ben
Bahçeli'yle el sıkışmalarına ilişkin görüşlerimi daha önce belirtmiştim. Bahçeli ne
düşünüyor; onu anlamak lazım. ‘Burası Türk Meclisi'dir’ diyor, doğru düşünüyor. Siz
buraya Kürt kimliğiyle giremezsiniz. Kürt gömleğini çıkardınız, Kürt şapkasını çıkardınız,
öyle girdiniz, bu temelde yemin ettiniz. Siz ancak demokrat Türk şapkası takarak
Meclis'e girebilirsiniz. Bu demek değildir, Kürt sorununu dile getirmeyecekler, Kürt
sorununu demokrat Türk şapkasıyla dile getirebilirler. Hrant Dink'in cenazesinde
‘Hepimiz Ermeniyiz, Hepimiz Kürdüz, Hepimiz Türküz’ diye slogan atıyorlardı. Ben de
diyorum ki, "Kürtler, hepimiz demokrat Türküz, Türkler, Hepimiz demokrat Kürdüz"
diyebilmeli. Benim önerim budur. DTP, doğru siyasal duruş belirlemeli, yoksa AKP'nin bir
kolu gibi durur."
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: ‘Qamışlo da legal bir gösteride halka ateş açılmış, ölen ve
yaralananlar var, çok üzüldüm. Oradaki halkımıza selamlarımı ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Demokratik örgütlenmelerini geliştirip derinleştirsinler.
Burada değişen bir şey yok. Koşullarım eskisi gibi devam ediyor. Cezaevinde gelen mektuplar
var. Bu çalışmalarını devam ettirirler. Bütün kadınlara selamlarımı iletiyorum, cezaevindeki
arkadaşlara ve dostlara selamlar. "
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ĐSTANBUL -Kürt sorununda tıkanıklık yaşandığını vurgulayan Öcalan, Kürt sorununun
çözümü için Türkiye’nin iki merkezli olmasını önerdi. Öcalan, “Bir devlet iki demokrasi;
diğerinin merkezi Đstanbul mu olur, Đzmir mi olur bilmiyorum ama biri Diyarbakır
merkezli iki demokrasi tek devlet” dedi. Sınırötesi saldırılar konusunda PKK’nin teslim
alınmak istendiğini belirten Öcalan, DTP’nin kapatılması halinde ise Kürtlerin
illegalleşeceğini söyledi. Öcalan ayrıca, "Hemen bir akil adamlar komisyonu kurulmalıdır.
Bu komisyon bizim seçtiğimiz insanlardan oluşsun demiyorum.
Gelip benimle de görüşecek komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde silahlar
bırakılabilir" dedi
28 Kasım'dan bu yana ilk kez avukatları ile bir araya gelen Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan, önemli açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım'da kendisine
verilen 20 günlük hücre cezasının 25 Aralık itibariyle uygulamaya geçirildiğini anlatan
Öcalan, "Daha önce bana verilen hücre cezasını uygulamaya 25 Aralık'ta başladılar.
Aslında 23'ünde daha gevşek bir uygulamayla başlamışlardı ama ne oldu bilemiyorum,
savcılık sanıyorum itiraz etmiş, bana yeniden hücre cezasını bildirip uygulamaya
başladılar" dedi. Başlangıçta idarenin hücre cezasına biraz gevşek yaklaştığını kaydeden
Öcalan, "Ancak anladığım kadarıyla savcılık buna karşı çıkmış. Ben "niye böyle
yapıyorsunuz" diye sordum, onlar da "savcının talimatı" dediler. Zaten yaklaşık yirmi
gündür radyoyu saat 5'ten sonra dinleyemiyorum, radyoda bir sorun var diyorlar" diye
konuştu. Öcalan, şöyle devam etti: "Gazeteler de bir ay öncenin gazeteleri. Ben burada
üçlü bir baskı altındayım; idari, siyasi, yargı. Burası Kriz Yönetim Merkezi'ne bağlı, kriz
merkezi de doğrudan Başbakanlığa bağlı ve bu siyasi bir durum. Yargı baskısı savcıların
son dönem verdiği kararlardır. Ama bütün bunlar benim buradaki duruşumu
etkileyemez. Gelişmeleri alamıyorum. Sanırım Türkiye hava operasyonu yaptı. ABD'nin
istihbaratı ve hava sahasını açması ile gerçekleşiyor. ABD olmadan olmaz. Kara saldırısı
da olmuş demek ki. Gerilla kayıpları söylendiği kadar yok sanırım."
OPERASYONLARIN KĐMSEYE FAYDASI YOK
"Bu operasyondan amaçladıkları nedir? Neyi hedefliyorlar?" diye sorun Öcalan, şunları
söyledi: Erdoğan-Bush 5 Kasım görüşmesinde gizli bir anlaşma olduğu kısmen basına
yansıdı. Yeni yasal düzenlemeler tartışıyor. Devlet derinliğine bunu anlayamadı, PKK de
sözde anladı ama onlar da derinliğini anlayamadı. Bu aslında yüzyıllık Đngiliz siyasetinin
aynı senaryolarıdır. Nasıl 1920'lerde Musul meselesini yarattılarsa şimdi de aynısını
yapıyorlar. Şeyh Sait meselesi üzerinde de klasik aynı siyaseti uyguladılar. Daha önce
Ermenilerin ve Rumların bu siyasetin sonucunda ne duruma düştükleri ortadadır. Şimdi
de yine 1920'ler benzeri bir siyaset devrededir. Benim buraya gelmem de bu yüzdendir.
Beni bağımsız duruşum nedeniyle tasfiye ettiler. Bu derin siyasetin iyi anlaşılması
gerekiyor. Bu çatışmaların Türkiye'ye hiçbir yararı yoktur. Türkiye bundan hiçbir çıkar
elde edemez. Bu çatışmalar ABD'ye yarar, YNK-KDP'ye yarar, hatta Đran'a yarar.
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ABD bu operasyonlarla PKK'yi bitiremeyeceğini çok iyi biliyor. PKK'nin bitmesi Türkiye'nin
çıkarına da değildir. Çünkü PKK'nin tasfiye edilmesi durumunda ABD-Đngiltere çizgisinin
desteklediği ulus-devletçilik devreye girecek ki Güneyde geliştirilen budur. Bunu Kuzeye
ihraç etmek istiyorlar. Đki çizgi var: Biri Güneydeki ABD'nin desteklediği ulus-devlet
anlayışı; bunu Güneyde olgunlaştırıp tüm Kürtlere ihraç edecekler. Đkinci çizgi de bizim
geliştirdiğimiz demokratik konfederalizmdir. Türk Devleti PKK'yi bitirdiğinde neyle
karşılaşacağını bilmiyor. Bu siyasetle hem Türk Devletini hem PKK'yi kontrol altına almak
istiyorlar. 1920'lerde de benzer bir siyaset güdüldü. O zaman M. Kemal Kürtler ile eşit
ilişki geliştirerek bunu aştı."
KEMALĐZM’DEN ANLAMIYORLAR
Kemalizm'e değinen Öcalan, şu hususlara dikkati çekti: "Bugün "Kemalistiz" diyorlar, en
çok da ordu Kemalizmi dillendiriyor. Ancak bunların Kemalizmi anladıklarını
düşünmüyorum. Kemalizmi bir parantez içinde değerlendirmek gerekiyor. M. Kemal ne
yapmıştır? Đttihat-Terakki'nin içinde Đngilizlere yakın bir grup vardı. Cavit Bey onlardan
biriydi ve daha sonra M. Kemal onu idam ettirdi. Enver Paşa Almanlara yakın gruptu. O
dönem Almanlar güçlü olduğu için Đttihat-Terakki Almanya çizgisinde davrandı. Aslında
M. Kemal'in ekibi çok güçlü de değildi. Ancak O, bu iki grubun çelişkisinden yararlanarak
aradan sıyrılmayı bildi ve kendi çizgisini uyguladı. Bunun o kadar kolay olduğunu
düşünmeyin. O dönem Đngiliz ve Alman ekipleri güçlüydü. Buna rağmen belli ölçülerde
Sovyetlere de dayanarak M. Kemal bağımsız bir çizgi koymaya çalışmıştır. Bunda belli
ölçülerde başarılı da oldu. Önünde kapitalizmden başka bir seçenek de yoktu. Bazı ilkeler
geliştirdi. Bağımsızlık 1930'lara kadar söz konusudur. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti
emperyalizme bağlanmıştır. Kemalizmi bu parantez içinde algılamak, bağımsızlığını böyle
değerlendirmek gerekiyor."
TÜRKĐYE BAĞIMSIZ DEĞĐL
Đngiliz ve Alman siyasetinin Türkiye üzerindeki etkisini irdeleyen Öcalan, şöyle dedi:
"Đngilizlerin ve Almanların Türkiye üzerindeki siyasal hesaplarından vazgeçtiklerini mi
düşünüyorsunuz! Osmanlı'nın son döneminde I. Dünya Savaşı sürecinde Almanya güçlü
olduğu için daha etkin olabilmişti ama daha sonra Đngiliz siyaseti hâkim oldu. II. Dünya
Savaşı sırasında Almanya güçlendiğinde yeniden Türkiye siyasetine hâkim olmak istedi.
Şimdi de ABD -ki Đngiliz siyasetinin devamıdır- AKP içinde etkin. O ekonomiyi teslim
ettikleri Batmanlı Mehmet Şimşek, ben onu AKP'nin bakanı olarak kabul etmiyorum,
'economi minister'dır. Ekonomiyi idare ediyor, müthiş finans olanakları var ama Đngiltere
adına yapıyor. Almanlar da şimdi kendini CHP içinde bir grupla ifade ediyor. Baykal
dışında bürokratlardan oluşan bir grupla ifade ediyor ama Almanlar o kadar güçlü
değiller. Bu bağımsızlık değil. Orta sermayenin Türk olması, bürokratların Türk olması
bağımsızlık demek değil. Egemenlik kimde, egemen kim! Türkiye bağımsız değil. Aslında
şu anda dünyada hiçbir devlet için bağımsızlık kavramını kullanamayız."
EŞĐT ĐLĐŞKĐLER
Öcalan, şöyle devam etti: "Operasyonların Türklere de, Kürtlere de yararı olmaz, bu
operasyonların Ortadoğu halklarına bir faydası olmaz. Filistin-Đsrail'in durumu ortada.
Bunların Yavuz kadarda mı, M. Kemal kadar da mı, Abdülhamit kadarda mı akılları yok,
onlara da mı bakmıyorlar.
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Yavuz Sultan Selim Ortadoğu'ya 1517'de Kürtlerle anlaşarak açıldı. M. Kemal 1920'lerde
bağımsızlığın Kürtlerle ittifaktan geçtiğini gördü. O dönem Kürtler ve Türkler eşit
durumdaydı. Kürt-Türk ilişkilerinde böylesi bir yaklaşımın sorunu çözeceğini, büyük
kazandıracağını görmek gerekiyor. Aslında Anadolu'ya Türklerin girişinde Alparslan
Silvan'da Mervani Kürt Devleti'nin kalıntıları olan Kürt aşiretleriyle buluşarak, Ahlat'a
gelerek Türkmenlerin bir kısmını yanına alarak Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya girişini
sağlamıştır. Hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde Abdülhamit, Osmanlı'nın dağılmaması
için Kürtlere yaslanmak istemiştir. O dönem Hamidiye Alayları kuruldu, Abdülhamit de
Kürtlere yaslanmak istedi, ilişkinin özü budur. Şimdi yeniden Kürt-Türk ilişkilerini bu
bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor."
GÜL VE ERDOĞAN’A MEKTUP YAZMIŞTI
Öcalan, yeni yılla ilişkin şu önemli mesajı verdi: "Yeni yıl mesajımı vermek istiyorum. Ne
düşündüğümün bilinmesini istiyorum. Ben bunu Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne,
savcılara da söyledim. Benim talimat verdiğimi söylüyorlar ama ben düşündüklerimi
söylüyorum. Benim de herkes gibi düşündüklerimi söyleme hakkım var. Ben zaten
buradan talimat veremem. Buradan talimat vermek akıllıca da olmaz, ben o kadar
ahmak mıyım buradan talimat vereyim! Gazetenin birinde yazmışlar, ‘Apo PKK 30 bin
olsun dedi’ diye, ben 30 bin olsun demedim, böyle giderse 30 bin de olur, 50 bin de olur
ya da daha az olur. Ben bunu söylemiyorum. Eğer böyle giderse, eğer Kürtlerin üzerine
bu şekilde gelmeye devam ederlerse olacakları söylüyorum, ben buradan talimat
vermiyorum, tespitlerde bulunuyorum. Daha önceki savunmalarımda da belirtmiştim;
eğer çözüm gelişmezse, bunların yaşanacağını söylemiştim. Bunun neresi talimat! Bu
görüşlerim devletçe biliniyor. Başbakanlığı döneminde Abdullah Gül'e bir mektup yazdım,
daha sonra 4-5 sayfalık düşüncelerimin özünü içeren bir mektubu Erdoğan'a da
gönderdim. Erdoğan'ın derinliğini, bu olaya nasıl yaklaştığını bilemiyorum. Aslında çözüm
için bize daha önce komutanlardan haber gelmişti. Özal'ın yaklaşımını önemsiyorum.
Ecevit bir şeyler yapmak istedi, MHP buna engel oldu. Hatta Erbakan bile çözüme
yönelik bazı girişimlerde bulundu. O dönem ordu içinden kulağımıza gelenler, "bu işi
Erbakan'a çözdürmeyiz, eğer çözeceksek biz çözeriz" şeklindeydi. Ancak Erdoğan'ın
yaklaşımını kestiremiyorum. Erdoğan anlamıyor mu, yoksa güç mü getiremiyor
bilemiyorum."
TÜRKĐYE ĐKĐ MERKEZLĐ OLMALI
Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu operasyonlar tuzaktır, Türkiye bunu görmüyor
mu? ABD'nin ve AB'nin yaklaşımı çözüm değildir. Çözüm ABD'de değil, bizdedir. Biz
ancak kendi çözümlerimizi tartışarak bir yere varabiliriz. Türkiye'de bir devlet kuruldu
fakat Türk halkının devlete yatkınlığı var, Kürt halkının ise geçmişten beri bir devlet
olmaktan çok özgürlüğe ve demokrasiye yatkınlığından söz edebiliriz. Kürtlerin
demokratikleşme duruşları devleti demokratikleştirebilirse Türkiye Cumhuriyeti bizim
Demokratik Cumhuriyet çizgimize gelmiş olacak, bu Demokratik Cumhuriyetin
kuruluşudur. Bu, bir devlet bir demokrasi demek! Eğer buna gelinmezse ya da aksi
durumda, Kürtler kendi demokrasilerini Diyarbakır merkezli hayata geçirirler.
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Demokratik Özgür Özerk Kürdistan! Burada bir devletten söz etmiyorum. Bir devlet iki
demokrasi; diğerinin merkezi Đstanbul mu olur, Đzmir mi olur bilmiyorum ama biri
Diyarbakır merkezli iki demokrasi tek devlet. Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi
işliyor sanırım. Devletin çözüm olmadığını düşünüyorum. Đşte Đsrail-Filistin'in durumu
ortada. Đki ayrı devlet kurmaya çalışıyorlar. Kıbrıs meselesinde de tek vatanda iki devlet
formülünün çözüm olmadığı görülüyor. Bir devlet bir demokrasi ya da iki demokrasi bir
devlet ama tercihimiz bir devlet bir demokrasi."
PKK’YĐ TESLĐM ALMAK ĐSTĐYORLAR
Öcalan, PKK'nin küresel sistem içindeki işlevini ve konumunu ise şu şekilde
değerlendirdi: "Ben bütün bunları daha önce 125 sayfalık savunmamda detaylı olarak
açmıştım. 4 sayfalık savunmamda da özce belirttim. Yaşanabilecek olumsuz gelişmelerin
tespitinde bulundum. Bu dönem büyük tehlikeler kadar büyük fırsatların da
yaratılabileceği bir dönemdir. Her ne kadar büyük riskler söz konusuysa da, eğer doğru
mücadele edilirse halklar lehine büyük kazanımların da imkân dâhilinde olduğuna
inanıyorum. ABD'nin bu operasyonlara destek vermesini doğru değerlendirmek
gerekiyor. ABD bununla Türkiye'yi Ortadoğu'da kördüğüm haline getiriyor, etkisiz hale
getiriyor. Bu operasyonlarla PKK'yi bitiremeyeceklerini biliyorlar. PKK'yi etkisizleştirmek
istiyorlar. Herkes PKK'yi zayıf düşürüp kullanmak istiyor, PKK'yi teslim almak istiyor.
Daha önce denediler. Đşte Osmanlar, bir grup YNK'ye gitti, bunların dışında sayıları
neredeyse bine varan kişi KDP'ye sığındı. 1992'de Osman, Talabani'nin bu siyasetine
düştü. Ben bunu fark edince kıyameti kopardım. Ondan sonra işte bilinen şeyler yaşandı.
PKK'nin içinde buna gelmek istemeyen bir grup olduğunu biliyorum. Bugün ise benim
tasfiye edildiğim ve zayıflatılmış bir PKK'nin Ortadoğu'da herkes kendisine bağlanmasını
ister. PKK muazzam bir güçtür. Talabani her ne kadar kamuoyu önünde böyle olmadığını
söylese de, zayıflatılmış ve kendisine teslim edilmiş bir PKK onun hayal edemeyeceği bir
servettir. Bunu KDP de ister."
KÜRT HAMASI KURACAKLAR
Öcalan, şunları söyledi: "PKK'nin tasfiyesiyle bölgede doğacak boşluğu Kürt Haması ile
doldurmak isteyecekler, bunu AKP eliyle yapacaklar. Kürt Hizbullahının neler yaşattığı
ortada. Đran o dönem Hizbullahı da desteklemişti, Kürt Hamasını da destekleyecektir.
Hatta şimdiden bunun hazırlıkları söz konusudur. Bu çözümsüzlük demektir ama bizim
siyasetimiz çözümü sağlayacak en makul siyasettir. Bunu iyi görmek lazım. PKK'nin
tasfiyesinde ısrar ederlerse PKK alternatifsiz değildir! Đran PKK'yi, ABD ve Türkiye karşıtı
bir durumda görmek ister. Bu durum ABD'nin de bölgedeki çıkarlarını zedeler. PKK de
kendi tasfiyesinde ısrar eden güçler karşısında alternatifsiz değildir. Bu durum karşısında
Kürt-Şia ittifakı gelişebilir. Zaten Đran'da bir Kürdistan eyaleti var. Sınırlı da olsa bir
özerkliği var. Bu eyaleti biraz daha genişletebilirler, özerkliğini biraz daha genişletirler,
PJAK'ı muhatap alırlar, oradaki halkla birlikte al sana 100 bin kişilik ordu! PJAK ile birlikte
PKK, Suriye ve Irak'taki güçler, al sana devasa bir güç! Farsların siyaseti derindir, Rusya
ve hatta Çin bunu ister."
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HERKES STRATEJĐST KESĐLDĐ
Son güncel gelişmelere değinen Öcalan, şu hususların altını çizdi: "Bu operasyonlar
çözüm değildir, şimdi bu süreçte herkes stratejist kesilmiştir. Şöyle yapalım, böyle
yapalım diyorlardır ama hiç kimse çözüme katkıda bulunmuyor. Bizim duruşumuz
Türkiye halkının da en yararına olan duruştur. Şimdi bir dizi çözümsüzlük yaratıyorlar ve
bundan beni sorumlu tutmak istiyorlar. Ben en dürüst olduğumu düşünüyorum. Benim
Türk halkına düşmanlığım olamaz. Ordu dâhil herkes ‘Biz Kemalistiz’ diyor ama gerçek
Kemalistleri de susturdular. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok gibi. Gerçek Kemalistleri
susturdular. AKP siyasal Đslamı temsil ettiğini iddia ediyor. AKP aslında Đslami değerler
diyor ama ona da yaslanmıyor. Türk-Đslam sentezci bir partidir. Đslam'daki ümmet
anlayışını doğru anlamak lazım. Geçenlerde bir makalede okudum, Sezai Karakoç
Đslam'da ümmet anlayışını ve ümmet kardeşliğini tartışıyordu. Đslam'daki ümmetçiliğin
pozitif tarafını iyi değerlendirmek gerekiyor, anlamlıdır. Sezai Karakoç'un yazısında tam
yansıtamamıştı ama bir çeşit ümmet kardeşliğinden söz ediyordu. Ümmetçiliğin özünde
bir kardeşlik bakışı vardır. Aslında bir çeşit Đslam konfederalizminden de bahsetmek
mümkündür. Ancak AKP'nin böyle bir ümmet anlayışına sahip olmadığını biliyorum. CHP
kültür milliyetçiliği yapıyor. MHP'nin milliyetçiliği ise ABD milliyetçiliğidir. ABD eliyle
getirildi, şimdi ABD MHP'den elini çekti."
AKĐL ADAMLAR ÖNERĐSĐ
Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün aşılmasını isteyen Öcalan, somut şu önerilerede
bulundu: "Bu çözümsüzlük ve tıkanıklık ciddi bir sorundur. Ben bütün Türkiye
demokratlarını, aydınlarını -sağ, sol ayrımı yapmıyorum- buna karşı somut bir duruş
geliştirmeye çağırıyorum. Bu önümüzdeki iki ay doğru değerlendirilmelidir. Yoksa
baharda gelişebilecek süreçten ben sorumlu değilim ve olası gelişmelerden herkes
sorumlu olacaktır. Kürt sorununun çözümünde burada beni muhatap almak ya da PKK'yi
doğrudan muhatap almak konusunda, arabuluculuk konusunda bir sorun yaşanıyor. Ben
somut bir öneri sunuyorum: Bu tıkanıklığın aşılması gerekiyor, bu iki ayın doğru
değerlendirilmesi gerekiyor. Hemen bir akil adamlar komisyonu kurulmalıdır. Bu akil
adamların kimlerden oluşacağı çok önemli. Ben sadece biz seçelim, bizim seçtiğimiz
insanlardan oluşsun demiyorum. Devletin de seçeceği kişilerden oluşan bir komisyon
olur. Örneğin Đlter Türkmen olabilir. Bunu örnek olması için söylüyorum. Neden Đlter
Türkmen'i örnek olarak veriyorum? Çünkü Đlter Türkmen bu devlete hizmet etmiş biridir,
devleti de, bizi de iyi tanıyor. Demokratik ilkeler çerçevesinde taraflar arasında
görüşmeler yapabilirler. Onların belirleyeceği esaslar çerçevesinde silahlar bırakılabilir.
Bu komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde gerekli adımlar atılır. Bu yeni bir şey
değil, aslında dünyada kullanılan bir yöntem. Đrlanda'da, Kosova'da, Güney Afrika'da akil
adamlar komisyonuyla sorunun çözümüne gittiler. Bu komisyona AB'den doğru da,
Aahtisari gibi, ki özellikle onu öneriyorum, insanlar bulunmalı. Bunlar gelip burada
benimle de görüşürler. Bir çözüm önerisi olarak bunun bilinmesini istiyorum. Eğer bu iki
ay içerisinde bu komisyon kurulup bazı adımlar atılabilirse, Türk aydınlarına,
demokratlarına şu çağrıyı yapıyorum ki, baharda halklarımıza dev bir demokratikleşme,
kardeşlik, özgürlük adımı hediye edebiliriz. Böylesi bir gelişme Ortadoğu'da da
demokratikleşme yönünde dev bir adımdır. Ben Ortadoğu'nun sorunlarının çözümünde
demokratik konfederasyonu öneriyorum.
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Ortadoğu Demokratik Konfederasyonu bir hayal değildir. Ortadoğu'nun mevcut
sorunlarını çözecek bir sistemdir. Birleşmiş Milletler bu haliyle tıkanmış durumda. Bunun
yerine Demokratik Uluslar Konfederasyonu'nu öneriyorum. Barzani ve Talabani'yi
yurtseverlik ve kardeşlik cephesine davet ediyorum."
DTP KAPANIRSA KÜRTLER ĐLLEGALLEŞĐR
DTP'ye değinen Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "DTP'ye de kapatma davası açıldı.
Sorun DTP'nin kapatılıp-kapatılmaması değil. Sorun Kürtlerin legal zeminde siyaset
yapabilmesi. Devlet eğer Türkiye'de Kürtlerin siyaset yapmasının önünü kapatırsa
siyasetin merkezi dağ olur. Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi çalışamazsa
Kürtlerin inisiyatifi PKK'ye geçecektir, PKK inisiyatif kullanır. DTP'li vekillere de söylemek
istiyorum, acemice davranıyorlar. Eğer DTP mecliste yasaklanırsa, bu Kürtlere yarıillegal, illegal mücadele edin demektir. Ama her şeye rağmen DTP kapatılırsa da daha
önce belirttiğim çatı örgütüne benzer bir çalışmaya girilebilir. Ancak ben bunları talimat
olarak söylemiyorum, özgür bir yurttaş olarak görüşlerimi belirtiyorum. Basına benim
DTP Genel Başkanı'na müdahale ettiğim yazılıyor, bu doğru değil. Ben hiçbir şeye
müdahale etmedim. Ben demokratik yapılara müdahale etmem, bu benim ilkelerime
aykırıdır. Sadece bunun için söylemiyorum, ben buradan DTP'ye de, PKK'ye de, hiçbir
örgüte müdahale etmem, bu anti-demokratik olur. Kendi kararlarını kendileri alırlar."
YENĐ SAVUNMA HAZIRLIYORUM
"Yeniden yargılamaya ilişkin savunmayı hazırlıyorum" diyen Öcalan, şunları ifade etti:
"Onu sunmaya hakkım var sanırım. Savunmaya başladım, birinci bölümü bitirdim. Şu an
ikinci bölümü yazıyorum. Savunmamı beş bölüm olarak düşünüyorum: Birinci Bölüm:
Uygarlık, Đkinci Bölüm: Demokrasi Üçüncü Bölüm: Özgürlük Sosyolojisi, Dördüncü
Bölüm: Ortadoğu Beşinci Bölüm: Kürtler. Buradaki koşullarımı da değerlendiren bir
şekilde savunmamı hazırladım. Çok umutsuz ve karamsar bir tablo var biliyorum ama
ben gene de umutluyum, özgürlük temelinde iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum,
umudumu kaybetmiş değilim. Geçen gün bir uzman doktor geldi, bir cihaz getirmişler ve
teşhis için bazı tahliller yaptı. Küçük poşetler içerisinde bir damla verdiler, bu biraz
nefesimi açıyor, biraz rahatladım ancak bundan dolayı gözlerimden sürekli yaş akıyor.
Kerkük için daha önce de belirtmiştim. Türkmenlere ve Asurîlere bir yer verilmelidir. Bir
çeşit özerklik Kerkük'ün yapısına uygundur, ancak Kerkük Kürt Federasyonu içinde
olmalıdır."
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