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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.

Rojaciwan.com

®©

8

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.
Rojaciwan.com

®©

9

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 - Amerika'nın Türkiye politikalarını sert bir dille eleştiren Öcalan, "Amerika
çok kötü oynuyor. Amerika'nın Türkiye'nin yararına hareket ettiği söylemi büyük
safsatadır. Amerika politikalarının neticeleri ortadadır, her yerde kan akıyor, birbirlerini
boğazlıyorlar" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan 4 haftalık tecritten sonra avukatlarıyla görüştü.
Edinilen bilgilere göre, sağlık durumuna değinen Öcalan, "Sağlığıma ilişkin şunları
söyleyebilirim. Burnumdaki akıntı devam ediyor. Kullandığım ilacın etkisiyle göz
yaşarması artıyor yine bu ilaçların etkisiyle sinüzit kanalları açılmış. Ancak gözlerimdeki
yaşarma devam ediyor. Diğer sağlık sorunlarım eskisi gibi devam ediyor." dedi.
"Kitaplar geliyor, alıyorum" diyen Öcalan, şöyle konuştu: "En son F.Braudel'in Maddi
Uygarlık adlı kitabının III. Cildini aldım. Bu kitabın sonunda bir kitap listesi var. Bunlar
tarih araştırmalarıyla ilgili kitaplardır, önemlidirler. Burada imkânım olsaydı ben de tarih
araştırması yapardım. Cengiz Özakıner'in Dil ve Din adlı kitabını aldım. Bir kitabı daha
var Đslamiyet'le ilgili, onu da okumak gerek. Otopsi Yayınlarından, Harun Reşit
zamanında Đslami Đlimler ile ilgili kitap ile, Wallerstein'in Dünya Sistemi ile ilgili III. Cildini
istemiştim. Gazeteleri de iki ay öncekileri okuyabildim. Hücre cezasından dolayı ancak
sıra geldi. Araya zaman girdiğinden dolayı gecikmeli veriliyor. Bugüne kadar sadece bir
adet Taraf ve bir adet de Şafak gazetesini verdiler."
YENĐ SAVUNMA YAZDIM
Yeni savunma yazdığını kaydeden Öcalan, sözlerin şöyle sürdürdü: "Bu savunmalarım,
yaklaşık 860-870 sayfadır. Avrupa ve Atina davalarında bunları kullanacağız. Avrupa'daki
yeniden yargılama dosyasına ilişkin bir gelişme olursa ona da hazırlık yaparız.
Bu savunmamda Avrupa'yı da değerlendiriyorum. Đki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım
özgürlük, Đkinci kısım Ortadoğu'yu demokratikleşmedir. Daha sonra tekrar yazmayı
düşünüyorum. Yazacağım kitapta Özgürlük Sosyolojisi, Kürtler için demokratik çözüm ve
Ortadoğu'da medeniyetler uzlaşısını ele alacağım. Ulus-devletler uzlaşısı değil,
medeniyet uzlaşısı diyorum. Türkiye için de gerekli olan bir anti-tekel anlayışıdır.
Türkiye'de bu anlayış zayıftır. Türkiye'ye üç şey gerekli ve bunlara ilişkin adımlar
atılmalıdır. Bir; anti-tekel anlayış iki; demokratik uzlaşı. Üç; Barış, savaşa karşı barış."
ABD TÜRKĐYE’YĐ DÜŞÜNMÜYOR
Öcalan, Amerika'nın Türkiye politikalarını sert bir dille eleştirerek şunları söyledi:
"Amerika çok kötü oynuyor. Amerika'nın Türkiye'nin yararına hareket ettiği söylemi büyük
safsatadır. Amerika politikalarının neticeleri ortadadır, her yerde kan akıyor, birbirlerini
boğazlıyorlar. Benim susmamı istiyorlar, ben susmayacağım. Bunları görüyorum ve her
zaman konuşmaya devam edeceğim. Aslında bu planlar, Đngiltere'nin planlarıdır.
Đngiltere'nin politikaları daha derindir. Đngiltere, Fransa ihtilalini dahi kontrol etmiştir.
Fransız ihtilalini açığa çıkararak, Fransa'yı denetimi altına almıştır. Bu bir Đngiliz planıdır.
Daha sonraları Napolyon, Fransa'yı Đngiltere'nin kontrolünden almıştır. Ancak ihtilalin
başlangıcı böyledir. Đngiltere Avusturya'ya karşı da Prusya'yı destekleyerek sahneye
çıkarmıştır. Osmanlı Đmparatorluğu'nu iki yüz yıl uğraştırmış, Osmanlı'ya karşı da Đttihat
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ve Terraki'yi desteklemiştir. Türkiye'de de ittihat terakki kadroları çok etkilidir, az
olmalarına rağmen etkilidirler. Amerika gerçekte Türkiye'ye yardım etmiyor. Türkiye'yi iki
kutup olarak bir yere bağlamışlar. CHP-Baykal sonuna kadar Đsrail'e bağlıdır, AKP de
Suudilere bağlıdır. Đngiltere, bunları çoktan hazırlamış, Hollanda Kraliçesi, Türkiye'ye
geldiği zaman ilk ziyaretini Kayseri'ye yapmıştı. Abdullah Gül de Kayserili. Bunlar boşuna
Kayseri'yi ziyaret etmedi. Kayseri'de bir mezhep var, Protestan bir mezhep, yani
Đslamiyet'in Protestan tarzı bir mezhebi, orada bir ulema da var. Bugünkü durum o
zamandan planlanmıştır. Güney Kürdistan'da da Arap emirlikleri gibi bir oluşum ortaya
çıkarıyorlar. Kuveyt gibi. Özellikle Katar gibi yapılanma ortaya çıkıyor."
KEMALĐZME OBJEKTĐF BAKIYORUM
Öcalan, Kemalizm konusunda ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Ben Kemalizm'i bir olgu
olarak ele alıyorum. Kemalizm'e objektif bakıyorum. Yani bilimsel olarak inceliyorum ve
"Atatürk şöyle şöyle yapmıştır" diye belirtiyorum. Tarihi perspektiften bakıyorum.
Dolayısıyla katıldığım ve katılmadığım, ağır eleştirdiğim yanları var. Etkilenme değil.
Kemalizm'le ilgili bilimsel gerçeklikler var, örtüştüğümüz ve örtüşmediğimiz yönler var.
Atatürk o zaman bilimi esas almış, o zamanın hâkim bilim anlayışı da pozitivizmdi. O
zaman onların çoğu da pozitivistti. Yalçın Küçük de bu konuları yazmış ama her şeyi
birbirine karıştırmış. Atatürk o zamanlar "milli duygu" için tehlikeli gördüğü kesimleri, iki
kesimi dışlamıştır. Mustafa Suphi ve arkadaşlarını öldürtmüş, Mehmet Akif'i ise Mısır'a
sürgüne göndermiştir. Sait Nursi'yi de Isparta'ya sürgüne göndermiştir. Đngiltere 1922'den
beri Türkiye'yi kontrolü altına almıştır. Tevfik Rüştü Đngiliz yanlısıydı. Bekir Sami de Đngiliz
yanlısıydı, Avrupa'da Đngilizlerle anlaştı. Bir şeyler yapmaya çalıştı, sonra engellendi.
Ancak daha sonra Atatürk'te Đngiliz politikalarına teslim oldu, bir şey yapamadı. II. Dünya
Savaşı'ndan sonra bazı milliyetçiler Amerika'da eğitildi. Son otuz yılda da demokratik
güçler ezildi, hepimizi ezdiler, bizi de ezmeye çok çalıştılar, Kürtler zaten ezilerek devre
dışı bırakıldılar."
BENĐ KANDIRMAK ĐSTEYENLER YANILDI
Basında hakkında çıkan eleştirilere de değinen Öcalan, şu hususlara dikkat çekti:
"Basın'da hakkımda zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Bunları anlıyorum. Çünkü ben
oyunlarını bozdum. Ben, oyunbozan adamım. Daha iyi anlaşılabilmesi için 2004'e kadar
yaşadıklarımı özetle anlatayım. Sorgu döneminde benimle dört subay gelip konuşmuştu,
Tabii ben onların kim olduklarını, neyi temsil ettiklerine ilişkin doğru söyleyip
söylemediklerini bilmiyorum. Bana söylediklerini ben daha önce yazmıştım. Bunların
hepsi ortadadır. Đsteyen bu konuda daha önce söylediklerime ve yazdıklarıma bakabilir.
Galiba benim söylediklerim yüzeysel ele alınıyor. Bunlar Türkiye'de bir kliktir. Đki-üç milyar
için her şeyi yapıyorlar, çıkarları bu birkaç milyar içindir, bu para etrafında fırtınalar
estirebiliyorlar. Bana ilişkin bu söyledikleri yalandır, büyük yalanlardır. Üst düzey askerler
gelip benimle görüştüler. Ben o zaman o askerlere de söyledim. Beni bir çocuk gibi
kandırmaya çalışıyorsanız çok yanılırsınız. Bu çok ağır, dağ gibi bir sorundur. Bu soruna
ciddi yaklaşın. Birtakım taktiklerle bu işi hafife alırsanız altında kalırsınız. Siz taktik
yaparsanız ben de yaparım. Kimin güçlü çıkacağını zaman gösterir, dedim. Tabi ciddi
yaklaşmadılar, bazı taktiklerle bu sorunun üstesinden gelebileceklerini sandılar. Ben
onlara, sizler beni yıpratabilir, çıldırtmak isteyebilirsiniz, ancak bu soruna ciddi yaklaşın,
demiştim. PKK'nin ne kadar güçlendiği ve güçlü olduğu ortadadır. Tabi ben sonuçta
bütün hücrelerime hakimim. Onlara sesleniyor ve şu çağrıyı yapıyorum; en bilgili
saydığınız generallerinizi gönderin, gelsin karşıma benimle tartışsın, onlara anlatayım.
Ayrıca hiç kimse beni etkileyemez."
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DEMOKRATĐK MEDENĐYET UZLAŞMASI
Demokratik medeniyet uzlaşması öneren Öcalan, önerisine ilişkin şu açıklamalarda
bulundu: "Benim Kürdistan için önerdiğim Demokratik Medeniyet Uzlaşısıdır. Ben ulusdevlet sistematiğini çözdüm, aştım bunu. F. Braudel'de bu konuları çok iyi işlemiş.
Wallerstein de bahsetmiş, ben, günümüzü de içine alarak değerlendiriyorum. Yeteri
kadar teorik çalışmalar var. Kişilik olsun bir kişi bile yeter, bana bir kişi bile yeter. Kişilik
olduktan sonra üç beş kişi bile bu işi iyi yürütür, iyi bir yere getirir. Sorun kişilik ve
özgürlük sorunudur, özgürlüğe yoğunlaşamama sorunudur. Bu kadınlar için de böyledir.
Özgürleşme olmadan hiçbir şey olmaz. Buna aşk da diyorlar. Yanlış anlaşılmasın, aşkı
küçümsemiyorum. Kaldı ki aşk büyük bir şeydir, o kadar kolay değildir. Ortaçağ'da Kerem
ile Aslı, Ferhat ile Şirin gibi aşk öyküleri ortada. Ferhat kırk yıl boyunca dağı deliyor yine
de aşka kavuşamıyor. Aşk kolay bir şey olsaydı ortaçağda başarılabilinirdi. Kaldı ki aşk
şimdi daha da zordur, Medya, aşkı daha da ağırlaştırdı. Ben kızlara şunu söylüyorum,
özgürlüğü mü tercih edersiniz tecavüz kültürünü mü? Kızlara, beyninizi bir erkeğe takarak
özgürleşemezsiniz, diyorum. Aynı şeyi erkekler için de söylüyorum. Kendinizi bir
kadından kurtaramazsanız özgürleşemezsiniz, hiçbir şey elde edemezsiniz,
başaramazsınız. Beyinleriniz özgürlüğe odaklanmadığı sürece bunu
gerçekleştiremezsiniz."
BĐNLERCE SĐYASETÇĐ YETĐŞTĐRĐLSĐN
Öcalan, şöyle devam etti: "Kürtler, birçok toplantı yapabilir, demokratik mücadelelerini
güçlendirebilirler. Zaten bunlar yasalara aykırı da değil. Devletleşme ve ayrılma amacı
gütmüyor. Daha önce buna ilişkin değerlendirmeler de yapmıştım. Benim söyleyeceğim
şey şu; bu iş ciddiye alınmalıdır. Đleriye dönük sürekli çalışılmalı. Hemen bir demokrasisiyaset okulu açılabilir. Yüzlerce binlerce siyasetçi yetiştirilmelidir. Kalıcı ve devamlı
çalışacak bir koordinasyon kurulabilir. Beş yüz kişi tutuklanırsa, beş yüz kişi daha yerine
gelebilmelidir. Hatta gidenlerin yeri daha fazlasıyla doldurulmalıdır. Ancak bu şekilde
mücadelelerini yürütebilirler. Bunlar çalışmaları engellememeli, süreklilik sağlanmalıdır.
Yeteri kadar teorik çalışmalar da var. Öyle yapamadık, anlamadık gibi şeylerle karşıma
çıkılmasın. Herkes çalışmalı çok çalışmalı. DTP'liler de Kürt demokratları gibi
çalışamıyorlarsa Türk demokratları gibi çalışabilirler. Burada söylemek istediğim her
zaman bir alternatifinin olduğudur. Her zaman bir yol bulabilirler."
TÜRBAN TARTIŞMASINDAN UZAK DURUN
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Kürtler laik-türban çatışmasından uzak durmaya
çalışmalı, sahte tarikatlardan da sahte laikçilerden de uzak durmalıdırlar. Kürtler
kesinlikle bu tür çatışmalardan kendilerini muhafaza edip demokrasi ve barış için
çalışmalıdırlar. Halkımıza sesleniyorum; her türlü örgütlü dini yapılardan uzak
durmalıdırlar, hiçbir şekilde ilişkilenmemelidirler, seçimlerde de bunlara oy
vermemelidirler. Đslamiyet barış dinidir. Camiye gittikleri zaman müftüye, "müftü bey,
bugün hutbende demokrasi ve barış için ne diyorsunuz?" diye sorabilmelidirler, birileri
çıkıp bunu dile getirebilmelidir. Çünkü camiler, Hz. Muhammed döneminde toplumun
siyasal-sosyal sorunlarının çözüm yeriydi. Olaya doğru yaklaşılmalıdır. Tüm dostlarıma
selamları iletiyorum. Kadınlara özel selam ve sevgilerimi iletiyorum. Muş'taki halkımıza da
selamlarımı iletiyorum."
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14 Şubat’tan bu yana avukatlarıyla ilk kez bir araya gelen Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan, önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre, sağlık durumuna değinen Öcalan,
“Bilinen sağlık sorunlarım devam ediyor. Yalnız gözlerimdeki yaşarma-akıntı iyice arttı.
Bazen gözyaşında tuz var herhalde, tuzlanma var. Yanma oluyor. Burun akıntısı da var.
Fakat, biraz daha rahat nefes alabiliyorum. Ancak sağlık sorunlarım devam ediyor. ben
AĐHM’e sunmak üzere savunma yazdım. Bunları ileride AĐHM’e yollamayı düşünüyorum”
dedi. 21 Şubat’ta start alan kara operasyonuna da değinen Öcalan, “Sanırım
operasyonlar devam ediyor. Ben basında belirttikleri kadar sınırdan içeri gireceklerini
zannetmiyorum. Bence Amerika’nın inisiyatifiyle oldu ve ne kadar süreceği de buna
bağlı. Halk operasyonlara tepkili. Türk kamuoyu ve aydınların da tavrı önemli. Tabii
daha önce de söylemiştim, operasyon sonrası alınan tutumlar Kürt-Şia ittifakını doğurur.
Kürt Şia ittifakına el atıldı demek ki, yani bunun gibi bir şey gelişiyor. Talabani’nin
yaklaşımlarını radyodan dinledim” şeklinde konuştu.
ĐNGĐLĐZ PLANI DEVREDE
Öcalan şöyle devam etti: “Şimdilik Erdoğan ile askerin tavrı birbiriyle uyumlu
görünüyor. Ancak operasyonun ne kadar süreceği bunlara bağlı değil,
tamamen ABD’nin eli altındadır. Radyodan dinledim, ABD Savunma Bakanı,
operasyonun 14 gün içinde sona ermesini söylüyordu. Aslında var olan
tehlikeyi Türkiye de görebiliyor, bunu bilebilecek durumdadır. Bu iş
Erdoğan’ı da Hükümeti de aşan bir şeydir. Ortadoğu’yu, Ortadoğu’nun
tamamını, petrolü denetimi altına almak istiyorlar, çelişkileri derinleştiriyorlar.
Ben daha önce de söyledim, plan çok eski aslında. Bu Đngiliz planı
demiştim, bunun hayata geçirilmesidir aslında. Bu planın ayrıntılarına da
girmeyeceğim, daha önce söylemiştim. Türkiye’de anti-tekel, demokratik
barışçıl bir duruşa ihtiyaç var. Đşte Amerika Finans olarak aslında Türkiye’yi
denetliyor. Buna karşı anti-tekel bir duruş demiştim. Ama Türkiye Solu bunu
hiçbir zaman tam olarak anlayamadı. Ulusal Sol’un bu yaklaşımı sonuçta
faşizme çıkar. Türk Solunun da söylemleri sonuçta faşizme hizmet etmiştir.”
DEMOKRATĐK HALK CEPHESĐ KURULSUN

Đşte Barzani’yi başka şekilde bağladılar. Đsrail’in başından beri desteği var. Biz,
özgürlükçü ve bağımsız çizgimizi koruduk. Đşte bu bildiğiniz gibi başıma bir sürü şey
getirdiler. O zaman anlamak istemediğim şeyleri böyle anlatıyorlar. Böylece anlamamı
istediler. Ama ben, bu konuda kararlıyım. Bununla Kürtleri denetim altına almış
olacaklardı yani benim denetimim altında değilsen yaşama şansın yok diyorlar.”
DĐYALOG YOLUNU AÇIN
Öcalan, hükümet ve Erdoğan’a şu çağrıyı yaptı: “Ben Hükümete, Sayın Erdoğan’a,
Sayın diyorum. Çağrı yapıyorum; operasyonlarla bir yere varamazsınız. Operasyonların
yaratacağı ortam kaostur, bununla içinden çıkılmaz bir hale geliriz. Kötü bir durum.
Đstediğiniz kadar bana teröristbaşı deyin, PKK’ye terör örgütü deyin bu hiçbir şeyi
çözmez. Mutlaka bir diyalog yolu bulunmalı diyorum. Ben gene söylüyorum, Türkiye
toplumuna, aydınlara, kendini sorumlu hisseden herkese diyorum, şiddetle buna karşı
çıkmak gerekiyor, hemen bir araya gelmek gerekiyor. Terör örgütü söylemlerine falan
takılmamalı. Diyalog yolunu açmaya çalışmalı. Her iki tarafı da diyaloga getirmeye
çalışmalı. PKK ile gidip görüşülebilir, kabul ettiği ölçüde Hükümetle de Devletle de bu
konu sürekli görüşülebilir. Ben tekrar ediyorum, devletin sorumlu kurumları var. MĐT’e de
söylüyorum, bildiklerini daha fazla Türkiye kamuoyuna açıklasın. Ben Hükümete de
tekrar söylüyorum. Eğer benim fikrimi sorarlarsa, daha önce de belirtmiştim, siz toplum
olarak birey olarak hakları tanırsanız, saygılı olursanız silaha ne ihtiyaç olabilir. Eğer bu
konuda Hükümet cesaretli adımlar atarsa, demokratik özerklik dediğim çözüm gelişirse,
Elbette o zaman ben üzerime düşeni yerine getirmeye hazırım, elimden gelen her şeyi
yaparım, buna gücüm de var. Sonuna kadar savaş olmaz. Bu yıkım getirir. Ne Türklere
ne Kürtlere bir yararı olmaz. Herkes bunu görmelidir.”
TEKELLER DÜNYAYI YÖNETĐYOR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne de değinen Öcalan, şöyle dedi: “Buradan kadın
sorununa da geleyim 8 Mart vesilesiyle. Aslında bu iktidar sorunu. Kapital Finansla
insanları kandırıyorlar. Tekeller böylece dünyayı yönetiyorlar. Bu işi de hiçbir üretim
yapmadan trilyonlar, katrilyon parayı ortaya sürerek yapıyorlar. Amerika karşılıksız hiç
bir karşılığı olmadan dünyaya kırk trilyonluk işte tahvil-mahvil sattı. Şimdi bu büyük
balon yer yer patlıyor. Ekonomik kriz dedikleri ne? Ama dünyada hiçbir güç kendini
tekellerden kurtaramıyor. Đşte Çin, dikkat edin Çin’in hiç sesi çıkmıyor. Rusya’yı terbiye
ettiler. Sesini çıkaran ülkelerin de dünyayı başına yıkıyorlar. Bütün bunları işte uluslar
arası alanda o hisse senetleri, tahvil-mahvil, kağıt üzerinden yapıyorlar. Bunlar bu
paralardan AKP’ye de verdiler. Kürtleri de paraya alıştıracaklar. Đşte şimdiden Erbil’i,
ikinci Dubai yapacağız diyorlar ve yapacaklar. Şimdiden krediler, büyük yapılar falan
başladılar. Kapital Finans, her şeyi denetimi altında tutmak istiyor. Bu söylediğim belki
çok inanılmaz da gelebilir ama kendini doğru tanımadan mücadele edilmez. Hatta bu
iktidar doğru tanımlanmazsa ve anlaşılmazsa, işte bizim Osman’ın durumuna düşülür.
Hatta insanı kullanırlar, nasıl kullanıldığınızı bile anlayamazsınız. Beni de tanımlamak
istediler. Kapital Finans denetleyemediği için işte bugün görüyorsunuz buradayım. Bir
bizim çizgimiz var bir de işte bahsettiğim çizgi.”
KADINLARLAR KANDIRMAK ĐSTEYECEKLER
Öcalan, şöyle devam etti: “Kadın sorununda da insanı para pul, kadınlarla kandırmaya
çalışacaklar. Kendi çizgilerini böylece oturtmak istiyorlar. Finans kapital, kadını bu
anlamda korkunç kullanıyor.
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Đşte görüyorsunuz reklamlar tamamen kadın üzerine. Finans Kapitalin iktidarı, ya bu
iktidara tabi olursunuz ya da ölürsünüz. Size başka bir seçenek tanımıyor. Kadını da
cinsiyetçilikte bu iktidarın aracı olarak kullanıyor. Daha önce de söyledim. En eski, en
saldırgan faşizm, erkeğin kadın karşısındaki yaklaşımıdır. O yüzden söylüyorum beni
doğru algılamaları gerekiyor. Benim kadına yaklaşımım tamamen özgürlükçü
temeldedir. Bu halk için olduğu kadar kadın için de böyledir, hatta erkek için de böyledir.
Kendini iyi tanımlamak, iyi tanımak gerekiyor. Özgürlüğün olmazsa olmaz olduğu,
tartışmasız bir özgürlük gerekir. Ama beyninle ve ruhunla özgür olmak. Đnsanın kendini
tanıması kendi düşüncelerine hakim olması, ne yaşamak istediğini, duygularını
tanımlaması gerekir. Özgürlük budur. Ben kızlara hep bunu söylüyordum. O yüzden
eğer kadın özgürlüğü diyorlarsa bana bu temelde yaklaşsınlar, seveceklerse böyle
sevsinler, yoksa boşuna kendilerini yormasınlar. Boşa çaba sarf etmesinler. Ama ne
olursa olsun ben Şam’da bayan arkadaşlara da söylüyordum. Özgürlük temelinde
yaşamalı. Erkeğe bu temelde yaklaşılmalı. Kendinizi bu ilişkilerden, bu erkeklikten
sakınmalısınız.
KAPĐTAL CĐNSELLĐKLE TOPLUMA HAKĐM OLUYOR
“Gazetede okudum, bir kadın, doktordu sanırım, asker eşinden boşanmak istediği için
on iki kurşunla öldürülmüştü. Đşte Kapital Finans, kadına bunu söylüyor; ya benim
iktidarıma yüzde yüz tabi olursun ya da yüzde yüz ölürsün. Daha önce de belirtmiştim,
tecavüz kültürü dedim. Kadınlar her gün tecavüze uğruyor. Böyle bir tecavüz kültürü
içinde bir kadının ne ruhu, ne beyni sağlam kalır, ne güzellik anlayışı kalır, ne de sevgisi,
aşkı. Kapital Finans, insanlığın reddidir. Kapital Finans, kadın üzerinden cinsiyetçilikle
topluma egemen oluyor. Beş bin yıllık bir meseledir ve kadının da buna karşı görkemli
direnişi vardır. Ancak işte nasıl yaşamak gerektiğini iyi anlamak lazım. Kendini bu
temelde iyi tanımak lazım. Bana da ancak özgürlükçü temelde yaklaşsınlar. Ben kadınla
tamamen özgürlük temelinde ilişkilendim. Kadın için olduğu kadar halk için de erkek için
de özgürlükçü çizgi esas olmalıdır. Kapitalizm bunlarla iktidarını sağlıyor. Kadın
üzerinde, toplum üzerinde iktidar oluyor. Đşte üç S demiştim. Futbol, sanat dedikleri şey,
reklamcı kızlar, işte magazin dediğiniz şey. Đşte görüyorsunuz herkes futbolkolik olmuş,
futbolla yatıp kalkıyorlar. Sanat olarak her gün bir sürü insan çıkarıyorlar. Kimin kiminle
olduğu belli değil, o mankenlik, magazin dedikleri şey, buna da sanat diyorlar. Bu gerçek
sanat da değildir. Her gün bir sürü uygunsuz şey yapıyorlar, adına da sevgi, aşk
diyorlar. Onlarda insanlık, ruh kalmamış. Đşte aşk günü, her neyse sevgililer günü.
Kapital Finansla insanları bu hale getiriyorlar.”
ABD HERŞEYĐ SATIN ALIYOR
Öcalan, şunları söyledi: “Son savunmalarımda da aslında bütün bunları, bu iktidar
kavramlarını değerlendiriyorum. Đngilizlerin Ortadoğu’ya ilişkin yaklaşımı, daha önce de
söylemiştim, eskidir. Kapital Finans, büyük oranda hakimdir. Đşte Arap sermayesi, petrol
onların denetimi altındadır. Her şeyi denetim altına almaya çalışıyorlar. Mustafa Kemal’e
ilişkin de işte bana Kemalizm’den etkilenmiş falan diyorlar, öyle bir şey yok. Ben bilimsel
değerlendirdim, ben aslında Kemalizm’in özgürlükçü çizgisini tartışıyorum. Biliyorsunuz
daha önce de belirtmiştim. Mustafa Kemal 1919-1924 arasındaki dönemde biraz
bağımsızlıkçıydı, ancak Đngilizler bundan sonra denetimi ellerine aldıktan sonra devleti
tanıdılar. ama biliyorsunuz o dönemin bütün kadroları ittihat terakki kadrolarıydı, etrafını
sararak onu boğdular. 1920’lerde bile Mustafa Kemal bunlarla çok uğraştı, çok
güçlüydüler.
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Sonra çok sayıda kadrolarını Dr. Nazım, Cahit…gibileri tasfiye etti. Yalçın Küçük
kendisinden etkilendiğimi söylüyormuş, aslında kitaplarında belli olguları alıyor, bunları
başka kaynaklardan da öğrenebiliriz. Olguları okudum ama değerlendirmelerine bütün
olarak katılmıyorum.”
ĐNÖNÜ ĐNGĐLĐZLERĐN ADAMIYDI
“Đngilizler, 1920’lerden sonra Sovyet Rusya’ya karşı bir ittifak olarak ittihat terakki
kadroları ile ilişki geliştirdi. Mustafa Kemal Cumhurbaşkan’ı oldu, asıl gücün Đsmet
Đnönü’de olduğu anlaşılıyor. Bazı yazarlar da asıl gücün Đsmet Đnönü de olduğunu
söylüyor. Đsmet Đnönü’nün Đngilizlerle ilişkisi vardı, Mustafa Kemal bunu biliyordu.
Sonunda uzlaşmak zorunda kaldı. Başbakanı ve yakın okul arkadaşı Fethi Okyar’a
ablası Makbule ile birlikte daha sonra Serbest Fırkayı kurdurdu. Aslında bazı özgürlükçü
çıkışları vardı ama sonunda uzlaştı. Đnönü, Fevzi Çakmak ittihat kadroları Đngilizlerle
ilişkiliydiler. Mustafa Kemal’e sen cumhurbaşkanı ol diye dayattılar, bütün gücü Đnönü’ye
verdiler. Đnönü, Ege’de Çerkezleri, Rumları tasfiye etti. Aslında Mustafa Kemal, bu
çizgide değildi. Biraz daha özgürlükçü yaklaşıyordu. Đşte Đzmit konuşmasında bir çeşit
otonomi dediği demokratik özerkliğe karşılık geliyor, bazı açılımlar yapmak istiyordu
ancak her seferinde karşısına bir olay çıkardılar. Şeyh Sait isyanı, Menemen Olayı işte
Đzmir suikasti. Yeri gelmişken ilginç bir şey anlatayım.”
M.KEMAL SEYĐT RIZA’YI ASMAYABĐLĐRDĐ
Seyit Rızaların idamında, Dersim’den bir heyet, Mustafa Kemal ile görüşmeye çalışır.
Mustafa Kemal Elazığ’a gelecektir. Ancak bu kadrolar, bu görüşmeyi engelledi. Üç saat
erken gelseydi Seyit Rızaların idamının gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Birtakım eksik
evraklarla, imzaları bile tamamlamadan idamlar gerçekleştirildi. Mustafa Kemal’le
görüşebilselerdi belki de Koçgiri’deki gibi bir uzlaşma ile sonuçlanabilirdi. Ama buna
engel olundu. Kadınlara ilişkin de aslında Latife ile ilişkisine kadar bir özgürlük, bir
güzellik arayışı vardı. Babam da bana anlatırdı, o dönem askermiş. Mustafa Kemal
Antalya’ya gittiğinde kızlarla yaptığı bir toplantıda sohbet edip, şiir ve edebiyat
konuşmuşlar. Halk da Mustafa Kemal, kızlarımıza el attı diye isyana kalkışmış. Bu
nedenle Mustafa Kemal, Antalya’yı apar topar terk etmek zorunda kalmış. Ben küçükken
babam bana bu hikayeyi anlatmıştı. Daha sonra kitaplardan okuduğum hikaye ile
babamın anlattığı hikaye aynıydı. Beni de kadın özgürlüğü konusunda çok suçladılar
ancak biz onlara özgür alanlar sunabildik.”
TÜRKLÜĞÜ SAVUNANLAR TÜRK DEĞĐL
“Aslında Mustafa Kemal, çok okuyan biriydi. O dönemin bilgilerini alarak mevcut elinde
olanı derleyip toplamaya çalıştı. Pragmatist biriydi. Đttihat terakki çizgisi, Enver çizgisi
yayılmacı ve maceracıydı. Mustafa Kemal, gerçekçiydi, mevcut olanı derleyip toplayarak
Cumhuriyeti kurdu. O dönem, ittihat kadrolarının bir bölümünü tasfiye etti. Yine o dönem
Mustafa Suphileri boğdurdu. Kendi bağımsızlık çizgisini oturtmaya çalıştı ama adamlar
kurt gibiydi, bütün kadrolar ittihat terakki kökenliydi. Bu çizgi uzun sürmedi. Đnönü ve
Çakmak gibi kadrolarla Đngilizler ilişkilendi. Mahir Çayan’ı niye tasfiye ettiler, biraz bu
çizgisinden dolayıdır. Ülkücüleri de o dönem aslında kullandılar. Madanoğlu, Doğan
Avcıoğlu, bazı işte üçüncü dünyacı, Küba’ya yakın subaylar, bunların tümü tasfiye edildi.
Bugün dayatılan Türklüğü savunanlar aslında Türk değildir. “Ne Mutlu Türküm Diyene”
sözünü de Mustafa Kemal söylememiştir.
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Mustafa Kemal’in katıldığı bir toplantıda yanılmıyorsam Haim Nahum adında bir Yahudi
kalkıp konuşmuş ve bir slogan olarak “Ne Mutlu Türküm Diyene” demiştir. Bugünkü
Türklüğü savunanların gerçek anlamda Türkmenlerle bir ilişkisi yoktur. Mümtazer
Türköne gibi bazı milliyetçilere dönek diyorlar, aslında onlar dönmüş falan değil, sadece
bu milliyetçiliği yapanların Türklükle alakası olmadığını, bunun Türklüğe bir yararının
olmadığını biraz anlamış gibiler. Bugün de aynı anlayış sürdürülmek isteniyor. Hatta
bizim komşu köylerin bir kısmı Türkmen’dir. Bunlarla bir alıp veremediğimiz yoktur.
Ortak yaşama sorunumuz yoktur ama bundan rahatsız olanlar var. Bunlar önceden de
vardılar.
YAHUDĐLER AKP’YE PARA VERĐYOR
Öcalan, AKP-Yahidi ilişkisinde şu tespitlerde bulundu: “AKP’ye para verip halka dağıtıp
oy toplamasını sağlıyorlar. Bu paranın kaynağı ağırlıklı olarak Yahudilerdir. Yahudiler,
Anadolu’da sanıldığından çok daha eskiler. Selçuklular döneminden beri Anadolu’da bir
Yahudi etkisinden söz edilebilir. Hatta Hazar Türkleri’nin Yahudi olduğuna dair bir iddia
bile var. Türk Yahudiler de var. Hatta Kürt Yahudiler, bazı dönme aileler var. Yani Türk,
Kürt, Arap Yahudiler var, gerçi zaten Yahudiler Semitisttir, Araplar gibi. Bunlar her
dönem son derece etkin oldular. Đşte Ester Kira adlı bir kadın Osmanlı’nın maliyesini
kontrolü altına aldı, daha sonra, onu parça parça ettiler. 1300-1400’lerde Đspanya’dan
gelen Yahudiler var. Bunlar son derece etkin oldular. II. Mahmut döneminde bazıları
idam edildiler. Sokullu Mehmet Paşa, bazı isimler daha vardı, bunların bazıları idam
edildi. Ancak Yahudi sermayesi Anadolu’da etkindir. Koç’ların, Tağmaç’ın Yahudi olduğu
söyleniyor. Soner Yalçın biraz Sebatayistlerden bahsediyor. Sanıldığından çok daha
fazla etkinler. Niye Hiristiyanları öldürüyorlar? Şimdi ben Malatya olayının arkasında
Yahudi mantığı var desem herkes şaşırır. Ama Anadolu’da Hiristiyanlığın yaşamasını
Yahudiler istemiyor. Ermeni ve Rumların başına gelenlerin arkasında onlar var.
Erbakan’ın bugünkü durumunun arkasında da bunlar var. Erbakan’ın Đslamcılığı biraz
farklıydı, Erbakan biraz daha Türk demokratıydı. Tayip Erdoğan’ı ise destekliyorlar.
Sermaye, Anadolu Kaplanları diyorlar, biraz Anadolu’ya kaydı. Kayseri sermayesi Gül’ü
çıkardı. Bugünkü AKP Đslamcılığı Calvinizm’dir diyorum. Calvinizm, Protestanlığın bir
mezhebidir. Hollanda’da çok etkin olmuştur. Hollanda’nın bunlarla ilişkisi ortada.
Amsterdam-Kayseri. Hollanda Kraliçesi boşuna Kayseri’ye gelmedi.”
ULUS DEVLET KAPĐTALE HĐZMET EDĐYOR
Öcalan, katipal finans konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Kapital Finans, cinsiyetçiliği
kadını denetim altına almak için kullanıyor. Đşte nasıl aşık olacaksın, nasıl yaşayacaksın,
tümünü tek tipleştiriyor. Kadının üzerinden toplumun iktidarını hedefliyor. Senin
özgünlüğünü, farklılığını tanımıyor. Ben nasıl belirliyorsam öyle olacaksın. Yüzde yüz
benim elimde olacaksın diyor. Milliyetçilik ve dincilikle de topluma tek tip düşünceyi
dayattı. Ulus-devletle nasıl bir kimlik istiyorsa onu dayatıyor. Đşte Türk Devleti, ben nasıl
belirliyorsam öyle Türk olacaksın diyor. Milliyetçilik budur diyor. Kürt milliyetçiliğini
yaratarak ben nasıl ol diyorsam öyle Kürt olacaksın diyecekler. Tabii ki bu iki milliyetçilik
çatışacak. Kapital Finans tek tipleştirerek her şeyi denetim altına almak istiyor. Ulusu da
kadını da erkeği de. Senin geçmişini, kültürünü, inançlarını, farklılığını reddediyor.
Yerine kendi belirlediğini koymaya kararlı. Şimdi buna karşı nasıl durulacak? Bizim
demokratik gelişmemize tahammül edeceksin, biz de devlete tahammül edeceğiz.
Uzlaşı temelinde ikisi bir arada var olacak.
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Ulus-devlet doğrudan Kapital Finans’a hizmet ediyor. Marks’ın sosyalizmi bile buna
hizmet etmekten kurtulamadı. Yetmiş yıllık deneyimin ortaya çıkardığı en geri bir
sermaye neredeyse faşizm değil mi? Yani yetmiş yıl boyunca bir avuç oligarka hizmet
etmiş. Ulus-devletin Hitlerle geldiği noktada yarattığı sonuç faşizmdir. Avrupa, bunu
biraz gördü, aşmaya çalışıyor. Ulus-devlet anlayışıyla ben öyle yok ederim, ezerim,
bitiririm mantığıyla hiçbir yere varılamaz.”
PARLAMENTODAN ATABĐLĐRLER
Öcalan sözlerin şöyle tamamladı: “Kürtler, demokratik tavırlarını gösterebilir. Her yerde
demokratik örgütlenmelerini güçlendirerek dayanışma içinde cevap olabilir. Yarın sizi
parlamentodan atabilirler. Belediyelerden dışlayabilirler ama o zaman bile bulunduğunuz
kentlerde demokratik temelde örgütler kurularak tavır ve mücadele sürdürülebilinir.
Bunun araçları yaratılabilir. Sanırım Demokratik Toplum Kongresi toplanmış. Bu hemen
hayata geçirilebilinir: Sadece Kürtler için demiyorum bütün Türkiye şehirlerinde Kent
Konseyleri, Kent Meclisleri çok hızlı bir şekilde oluşturulabilir. Sayısı iki yüz mü üç yüz
mü olur bilmiyorum, kentin büyüklüğüne göre kendileri belirleyebilir. Her çevreden, her
kesimden insanı kapsayabilir. Bu meclisler aynı zamanda demokratik temelde
Türkiye’nin oluşumuna da katkı sunar. Eğer DTP Meclis’ten atılıp belediye
seçimlerinden engellenir, para marayla dışarıda bırakılırsa hem kırsalda hem kentlerde
kendi alternatiflerini oluşturabilir. Benim Ergenekon’la ilişkimin olduğunu söylüyorlar.
Öyle bir şey yok. Onların Kuva-i milliye dediği şeyin aslında benimle hiçbir ilgisi yok.
Benim Kuva-i Milliye dediğim şey 1920’lerin dayanışma ruhudur. Şimdi Kuva-i
Demokrasi diyorum. Birikim Dergisinin sadece bir sayısını almış olabilirim. Atlas
dergisini zaman zaman veriyorlar, Maddi Uygarlık kitabının ikinci cildinin arkasındaki beş
kitaptan söz ediyorum. Maddi Uygarlığın üçüncü cildini aldım. 8 Mart vesilesiyle
kadınlara ve tüm halkımıza selamlarımı iletiyorum.”
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Siyasal kavramların çoğunun din kökenli olduğunu belirten Öcalan, laikliğin de din
kökenli olduğuna dikkat çekti. Türkçülüğü ise 1926’da Yahudilerin getirdiğini vurgulayan
Öcalan, AKP’ye kapatma davasının laiklikle bir alakası olmadığını kaydetti. Öcalan,
“Mesele ekonomiktir, kimin ne kadar kâr sağlayacağıyla ilgilidir. Bu iki klik çatışıyor,
Türkiye'yi kim yönetecek sanıyorsunuz, Türkiye zayıf düşecek dış güçler, Đsrail de
yönetecek. AKP giderse geriye Baykal, Bahçeli kalır. Bunların durumu da ortada. Ülkeyi
yönetecek güçte değiller. Türkiye daha da kaosa sürüklenecek."
Bir haftalık tecritten sonra avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan'ın görüşmede önemli
mesajlar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, siyasal kavramların çoğunun din kökenli
olduğunu belirten Öcalan, "Siyasetin iyi yapılması için bu kavramların iyi anlaşılması
gerekiyor. Bunları bilmek ve iyi anlamak gerekiyor. Laiklik, din kökenli bir kavramdır.
Laiklik ve Đslamiyet bu topraklara sonradan getirilmiştir. Laiklik de Đslamiyet de buraya ait
kavramlar değil. Bildiğimiz birçok kavram din kökenlidir. Siyasal Teoloji kitabı mesela bu
kitap, siyasal kavramların kökenini açıklamaya çalışıyor. Dini ve siyasal terminolojiyi,
bunların kökenini tartışıyor, bu konular üzerine okumayı herkese öneriyorum. Ben daha
önce de dile getirmiştim, Protestanizmin üç mezhebi vardır! Veya üç mezhep
doğurmuştur: Reel Sosyalizm, Sosyal Demokrasi ve Ulusçuluk. Din birçok şeyin
kaynağıdır. Daha sonra yapacağım çalışmalarda bu konuları detaylı inceleyeceğim.
Judaik Đslam diye bir şey ürettiler, yani Yahudi Đslamı. Biliyorsunuz Hz. Muhamed'in ilk
kıblesi Kudüs'tür. Kudüs'e dönerek namaz kılıyorlardı. Hz. Muhammed Tevrat'ı
incelemiştir." şeklinde konuştu.
TÜRKÇÜLÜĞÜ YAHUDĐLER GETĐRDĐ
Türkçülüğü 1926'da Yahudiler'in getirdiğini kaydeden Öcalan, "Onlar Türkçülüğü
geliştiriyor. Đlk "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözünü de bir Yahudi söylemiştir. Mustafa
Kemal'in ağzından böyle bir cümle çıkmamıştır. Ben bunu açıklıkla belirtiyorum;
Türkçülüğün teorisyenleri de Türk değildir, iki tane Yahudi teorisyendir. Hatta Hitlere de
bu düşünceleri Yahudiler aşıladılar, Hitleri onlar yarattı. Kendi planlarını gerçekleştirmek
için önce Saddam'ı yarattılar. Seni Arap Đmparatoru yapacağız dediler. Sonra da
Saddam'ı devirerek Irak'a girdiler. Saddam'ın hali gözler önünde, çok korkunç duruma
geldi. Ahmed-i Necad'ı da Amerika yarattı. Onun üzerinden Đran'a girecekler. Amerika bu
ikisine dayanarak Ortadoğu'daki planlarını gerçekleştiriyor. Ama yarattıkları silahlar
kendilerine geri dönüyor. Türkiye'de biliyorsunuz Hizbullah yine El-Kaide gibi." dedi.
M. KEMAL'Đ PASĐFLEŞTĐRDĐLER
Öcalan, şöyle devam etti: "Türkçülüğü geliştiren Yahudiler; Mustafa Kemal için
Musa'dan daha büyük diyerek O'nu tanrılaştırmaya çalışıyorlardı. Đkili bir şey yaratmaya
çalışıyorlardı; Mustafa Kemal Tanrılaşacak, Đsmet Đnönü de Peygamberleşecekti!
Bununla aslında O'nu pasifleştirmeye ve bitirmeye çalışıyorlardı. Tanrılaştırılmak
Mustafa Kemal için ölümdü. Zaten O'nu Çankaya'ya hapsedip pasifleştirdiler,
uzaklaştırdılar. Biliyorsunuz Mustafa Kemal'in Đnönü'nün çocuklarına vasiyeti olmuştur.
Đsmet Đnönü'nün ailesine duyduğu saygıdan dolayı çocuklarına miras bıraktı. Şunlar
şunlar Đnönü'nün çocuklarına verilsin diyor.
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Mustafa Kemal niçin bunları söylemiştir? Çünkü O, Đsmet Đnönü'nün o saatte öldüğünü,
daha doğrusu öldürüldüğünü sanıyordu. Sonra ölmediği ortaya çıktı. Bunların hepsi
oynanan oyunlardır. Bunlar çok fazla bilinmiyor. Yalçın Küçük bunları dile getiriyor fakat
o da bir yere kadar dile getiriyor, gerisine karışmayın diyor, hepsini dile getirmeye
cesaret edemiyor."
YAHUDĐLER TÜRKĐYE'YĐ ELE GEÇĐRĐYOR
"Mustafa Kemal öyle büyük zaferler kazanmış da demiyorum. O'nun tek yaptığı şey
bütün bunların önüne geçmesidir." diyen Öcalan, şunları ifade etti: "Çankaya'da kaldığı
süre içinde bunları anlamak için sürekli okuyordu, tarihi araştırıyordu. Ben de burada
bunu yapıyorum, sürekli okuyorum, kafama takılan bir şeyi çözene kadar uğraşıyorum.
1916-1918'de Avrupa'da Yahudi Kongresi yapılıyor. Musa Alptekin gidiyor o Kongreye.
Kongre'de "Yahudilerin asıl toprakları Anadolu'dadır" deniliyor. Şimdi Ege kıyılarına kim
hakim! Antalya'nın yüzde kaçı kimin elinde! Harran'a tek kanalla su taşımayı kimler
yapıyor! Hani Tansu Çiler "çakıl taşını bile vermem" diyordu! Türkiye'nin sınırlarındaki
mayınları bile onların izni olmadan temizleyemiyorlar. Amaç orayı bölerek kontrol altında
tutmaktır. Türkiye kendi Genelkurmayına mayınları bile temizletemiyor, neden?
Temizlenmesi için ihaleyle yabancı bir şirkete verilmesi şartını koşuyorlar. Hedef
halkların bir araya gelmesini engellemek. Ya mayınlı tarlalarla uzaklaştıracaklar ya da
orayı başka şekillerde kontrol etmeye çalışacaklar. Orayı kontrol altında tutmak istiyor
Đsrail. Rahşan Ecevit toprakların resmiyette hiçbir yabancıya ait olmadığını söylüyordu.
Ama kontrol onların elindeydi. Đşgal öyle gelip toprakları almak ve oraya yerleşmekle
olmaz, orayı kontrol altında tutarak oranın her şeyine hâkim olarak yapılıyor. Mahir
Kaynak da bunu dile getiriyor."
ÖLMEK VE ÖLDÜRMEK ÇÖZÜM MÜ?
Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: "Đşsizlik olduğunu söylüyorlar. Urfa toprakları on
milyon insana yeter ama herkes orada işsiz. Hayvanlar bile işsiz değildir; eşek bile işsiz
değil, bir karıncanın bile işi var, insanlar nasıl işsiz kalabiliyor? Neden su tek kanalla
sadece Harran'a götürülüyor. Bunu anlayabilmek için Harran Belediye Başkanı'nın
aşkına bakın, bu ilişkiye bakın, birilerini bunun üzerinden milletvekili yaptılar ama halk
onlar için önemli değil. Urfa'nın diğer yerlerine suyu ancak buraları Harran gibi
kontrollerine aldıktan sonra verecekler. Đsrail, Türkiye'ye casus uçaklar veriyor. Hayır
bunlar Türkiye'ye iyilik yapmıyorlar, Türkiye'ye kötülük ediyorlar, bizi birbirimize daha
çok kırdırmaya çalışıyorlar. Bunların amacı Türk-Kürt çatışmalarının önünü açmak,
Đsrail-Filistin'in durumuna getirmek istiyorlar. Genelkurmay, PKK' ye saldırıp "bu kadar
PKK'li öldürdük", PKK' de "bu kadar asker öldürdük" diyecek, bu mu çözüm? Bu şekilde
sadece Türkiye bölünür. Bu, kan ve gözyaşıdır, ben Filistin gibi olmak istemiyorum,
bunlara dur demek istiyorum, bunun önüne geçmek istiyorum. Bu gücüm de var.
Demokratik çözümün gelişmesi lazım. Bu düşüncelerimi herkes biliyor, devlette biliyor.
Hükümetten de rica ediyorum, bu çatışmalara bir son verin, demokratik çözüm gelişsin."
AKP DAVASININ LAĐKLĐKLE ALAKASI YOK
Öcalan, AKP hakkında açılan kapatma davası konusunda şu yorumu yaptı: "AKP'ye
neden bu dava açıldı? Aslında bu meselenin laiklik ve Đslam'la alakası yok. Mesele
ekonomiktir, kimin ne kadar kâr sağlayacağıyla ilgilidir.
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Bu iki klik çatışıyor, Türkiye'yi kim yönetecek sanıyorsunuz,
Türkiye zayıf düşecek dış güçler, Đsrail de yönetecek. AKP giderse geriye Baykal,
Bahçeli kalır. Bunların durumu da ortada. Ülkeyi yönetecek güçte değiller. Türkiye daha
da kaosa sürüklenecek."
DÜNYA LONDRA'DAN YÖNETĐLĐYOR
"16. yüzyıldan bu yana dünyada neler olacağını Londra'da planlayıp dünyaya servis
yapıyorlar." diye konuşan Öcalan, şunları dile getirdi: "Bir çorba gibi önümüze koyuyorlar
ama bu kötü bir çorba. Ben bu çorbayı içmem. Bu planlar 16.yy'dan beri yapılmaya
başlanmıştır. Avusturya Đmparatorluğu'nu, Đspanya'yı, Đtalya'yı, Fransa'yı, Yunanistan'ı
tek tek parçaladılar. XIV. Louis'i idam ettiler. Sonra Reel Sosyalizmi, Lenin'in 17'deki
devrimini, Lenin’i de öldürdüler. Lenin ölmedi, öldürüldü. Đlginç, şaibeli bir halde
öldürüldü. Kim öldürdü bilinmiyor. Reel Sosyalizm bu plan-sistem karşısında iflas etti.
Mao, kültür devrimiyle bunu aşmak istedi ama başarılı olamadı. Şimdi Çin'in durumu
ortada, bugün için Amerika kapitalizmini besleyen en önemli ekonomik sistemdir. 600
yıllık Osmanlı Đmparatorluğu'na da el attılar.
M. KEMAL ĐNGĐLĐZLERE ENGEL OLDU
Öcalan, "Mustafa Kemal bu duruma taş koymuştur. Bu büyük bir olaydır. Đngilizlerin
imparatorluk üzerindeki emellerine taş koymuştur. Bunun için Đngilizler Mustafa Kemal'e
müthiş öfke duymuştur ve onu Çankaya'ya kapatıyorlar. Bununla Mustafa Kemal'den
intikam alıyorlar. Đşte Mustafa Kemal, bunu gören ender insanlardandır. Mustafa Kemal
bu oyunları halkla bir araya gelerek bozmaya çalıştı. Ama bunun önüne geçmek için
O'nu Çankaya'ya hapsettiler. Mustafa Kemal'in o dönem Lenin'le mektuplaşmaları var.
Bunları anlamak isteyenler, Mustafa Kemal'in ilk Meclis konuşmasına bakabilirler.
Mustafa Kemal başarılı olabilmek için Kürtlerle de bilinen ittifakı yapmıştır. 1922'nin
başlarında Kürtçe eğitimle ilgili bir de yasa çıkarmıştır. Meclis oylamasında 374 veya
378 Evet'e karşı 64 Hayır oyuyla bu yasayı çıkarmıştır. Ama ittihatçı kadrolar O'nun
etrafını daraltmışlardır. Komünizmi, Đslamı ve Kürtçülüğü tasfiye ettiler. Mustafa Kemal,
Kürtlerin ve Türklerin uzlaşması, bir arada yaşaması için çalıştı. Ancak buna izin
verilmedi. Mustafa Kemal'in etrafı ittihat terakki kadrolarıyla kuşatılmıştı. Bunlar
provokasyonlarla bunun gelişmesini engellediler. Đşte biliyorsunuz Şeyh Sait olayı, yine
Mustafa Suphi olayı. Menemen olayı. Mustafa Suphi öldürüldü, Mustafa Kemal'in
bundan haberi bile yoktu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da Cumhuriyet Halk
Fırkası'na karşı bir denge arayışıydı. Kurucuları arasında Mustafa Kemal'in kızkardeşi
Makbule de vardır. Makbule, Đsmet Đnönü'yi dizginleyebilmek için Terakiperver
Cumhuriyet Fırkası içinde yer almıştır." şeklinde konuştu.
GÜNÜMÜZÜN PLAZALARI FĐRAVUNLARIN PĐRAMĐTLERĐDĐR
Öcalan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunlar dünyadaki her şeyi kontrol etmek
istiyorlar. Son beş yılda şirketler kâr oranlarını beş kat artırmışlar, bire beş kârları
olduğunu söylüyorlar. Yani bir lira koymuşsa beş lira almışlar, yüz milyar koymuşlarsa
beş yüz milyar almışlar. Đş Bankası, Garanti Bankası son bir yılda yüzde yüz elli sekiz
kâr ettiklerini söylüyor. Bütün bunların sadece yüzde onu memur ve işçilere veriliyor,
geri kalanı kendi aralarında paylaşıyorlar. Bütün bu şirketler bire beş kazanırken
Memurların-işçilerin maaşı düşüyor. Kimse bunu görmüyor mu? DĐSK, KESK, TÜRK-ĐŞ
onlar bütün bunları görmüyor mu?
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Bütün bunları anlamadan, kavramadan nasıl siyaset yapabilirsiniz? Nasıl bir ticaretin
yapıldığını bilmezseniz, tarımın başına neler geldiğini bilmezseniz nasıl siyaset
yaparsınız. Öyle kuru lafla siyaset olmaz. Bunlar böylece Finans Kapitalle hiçbir üretim
yapmadan dünyayı tekellerine alıyorlar. Hani Mısır Firavunları o Ehramları yapmak için
yüz bin köle çalıştırıyorlar ya, -kaldı ki bu ehramların, piramitlerin hiçbir üretim değeri de
yoktur- bunlar da metropollerdeki gökdelenleri, plazaları yapmak için yüz kat daha fazla
insan çalıştırıyorlar, bu plazalar, tekelleri kuranlar Mısır Firavunlarından elli kat daha
firavundurlar."
HERKESĐN PLANINI BOZUYORUM
Öcalan, şunları söyledi: "Her şeyi Londra'da planlıyorlar. Her şeyi tekelleştiriyorlar.
F.Braudel de Maddi Uygarlık kitabında bu uygarlığı yazmış, bu uygarlığı anlamak için
otuz yıl araştırma yapmış, yine de eksik, kitapta çarpıtmalar da çok. Đngiliz tarihçi
Collingwood da bunu yazmak istiyor, büyük bir araştırma yazısını ya da serisini
tasarlıyor, sonra yazamıyor, ömrü yetmiyor, üçte birini ancak tamamlayabiliyor. Sıra
Türkiye'de, Türkiye'yi kuşatmışlar. Bir tarafında Ermenistan, Ermenistan'ı da küçültüp
daracık bir alana sıkıştırmışlar, öbür tarafta Yunanistan, sonra da küçük bir Kıbrıs
oluşturmuşlar, bir de Güney'de küçük bir Kürt devletçiği. Bunları hep Đngiltere planlıyor.
Ben bunları dile getirince ulusalcılarla aynı düşündüğümü söylüyorlar. Bana bunu
söylemeleri bilinçlidir. Beni de sıkıştırmak ve yıpratmak istiyorlar. Aslında en büyük
ulusalcılar bana bunu söyleyenlerdir. Onlar hiçbir analiz yapamıyorlar, insanlığın içinde
bulunduğu durumu kavrayamıyorlar sadece çatışmak istiyorlar, Đsrail-Filistin gibi. Ben
burada demokratik çözüm için, halklar için çaba sarf ediyorum, benim fikirlerim yeteri
kadar açıktır, anlaşılır niteliktedir. Ergenekon devlet içi hesaplaşmadır. Ben buradan
herkesin planını bozuyorum. Onun için bana saldırıyorlar. Bunların ipleri başkalarının
elindedir, onlar ne derse öyle konuşuyorlar, ne yap derlerse onu yaparlar. Baykal ve
Bahçeli ikisi de Türk Yahudileridir. Bunlar ikisi de Türkiye'nin yararına değil Đsrail'in
yararına çalışıyorlar. Türkleri tanıyorum, bizim Türk dostlarımız var, Haki Karer, Kemal
Pir yine bazı kızlar vardı bizimle birlikte yiğitlerdi, cesurlardı."
ĐÇTĐĞĐMĐZ HER ŞEY ĐDEOLOJĐDĐR
Türkiye'de tarım kalmadığını anlatan Öcalan, "Ben şimdi Urfa'nın tarım topraklarını
işletsem on milyon insanın işsizlik sorunu çözülür, halkın ekonomik sorunu olmaz.
Urfa'daki on milyon insanı besleyecek toprakları neden nasıl ele geçirmişler! Bunlar
tarımı da böylece ele geçirip ekolojik dengeyi de bozarak toplumu, hepimizi zehirliyorlar.
Kanser üretiyorlar. Aslında kanser toplumsal bir hastalıktır. Yediğimiz, içtiğimiz her şey
kanserojen maddeler olarak bizi zehirliyor. Temiz yiyecek olmazsa, temiz su içmezsek,
temiz hava almazsak nasıl yaşarız? Bunlar ideoloji üretiyorlar, yediğimiz, içtiğimiz her
şey ideolojidir. Bindiğiniz araba, uçak, yediğiniz yemek, içtiğiniz her şey ideolojidir."
ifadelerine yer verdi.
AMARGĐ ÇEVRESĐ YÜZEYSEL KALIYOR
"Devlet özgürlük getirmez, özgürleştirmez. Devlet özgürleştirici olsaydı en özgür halk
Araplar olurdu. Arapların elli tane devletleri var ama bugün dünyanın en köle halkı
Araplardır. Bizim aradığımız, istediğimiz ise özgürlüktür." diyen Öcalan, şöyle devam
etti: "Kadınlar için de; kadın beş bin yıldır köleleştirilmiştir. Yerleşik hiyerarşik düzene
geçildiğinden beri kadın köle durumuna getirilmiştir.
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Eskiden Sümerlerde kadınlar fahişelik yapıyorlardı, fahişelik de o dönemde önemli bir
meslek olarak görülüyordu. Beş bin yıl öncesinden itibaren kadınlar tamamen
köleleştirildi, özgürlükleri elinden alındı. Ben ilk ve son sömürge ulus kadınlar diyorum.
Benim feminizm konusuna böyle yaklaşıyorum. M.Foucault da kadın konusunu inceliyor
ancak derinlemesine araştıramamış, inceleyememiş. Türkiye'de Amargi çevresi feminist
olduklarını söylüyor ama çok yüzeysel yaklaşıyor, tarihi derinlikten yoksun olarak ele
alıyor konuyu. Evlilik mesela özünde korkunç bir olaydır! Beşbin yıldır kadınlar tecavüz
kültürüyle yaşıyorlar, tecavüze uğruyorlar, gece gündüz tecavüze uğruyorlar."
ÇÖZÜM GELĐRSE SĐLAHLAR BIRAKILIR
Öcalan, Kürt sorununun çözümü konusunda şu görüşleri dile getirdi: "Demokratik
siyaset, benim bütün söylediğim bu. Konuşun tartışın, konuşun tartışın, konuşun tartışın.
Örgütlenin, örgütlenin, örgütlenin. Tekrar ediyorum, daha öncede defalarca belirttim,
çözümün olması halinde tabiî ki silahlar bırakılır. Hükümetin olumlu bir çağrı yapması
lazım, ciddi bir çağrı yapması lazım. Hükümet'in bir adım atması lazım ardından
Anayasal güvence gelir. Bizim istediğimiz Kürt-Türk ilişkilerine özgürlüğü katmaktır,
Anayasanın içine özgürlüğü yerleştirmektir. Mustafa Kemal'in de yapmak istediği
buydu."
DERSĐM'DE ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULSUN
Öcalan, geçen hafatalarda yaptığı demokratik siyaset okulu konusunda bu hafta şu
değerlendirmeyi yaptı: "Demokratik Toplum Kongresi de komisyonlar biçiminde
çalışabilir. Komisyonlara uzman kişiler seçilir. Bu komisyonlar sivil toplum tarzıyla
çalışabilirler. Bu çalışmalara gönüllü, arzulu, coşkulu kişiler katılmalıdır. Demokratik
Cumhuriyet Kongresi çalışmaları önemli. Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik
Cumhuriyet Kongresi paralel ve koordineli çalışmalar yürütebilmelidir. Türkiye'ye lazım
olan ant-i tekel, demokrasi ve barış: Bu üç kelime. Demokratik güçler, güçlerini
birleştirebilirler, bir çatı partisinde buluşabilirler. Đki Akademi kurulabilir: Birincisi
Diyarbakır'da Demokratik Siyaset Akademisi, Urfa'da da Demokratik Siyaset ve Đlahiyat
Akademisi. Her yerin durumuna, ihtiyaçlarına göre akademiler kurulabilir, geliştirilebilir.
Dersim için demokratik siyaset için çalışmalar yürütülebilir. Beni suçlayabilirler,
suçlasınlar önemli değil, beni sorumlu tutacaklarsa da tutsunlar. Alevi kültürü için
Dersim'de Demokratik Siyaset ve Alevi Kültürü Akademisi kurulabilmeli. Alevilik
konusunda da: Aleviliği bu kadar dejenere edeceklerine, bu kadar bölüp parçalara
ayıracaklarına Aleviliği doğru dürüst araştırmalılar. Bu konuda çalışmalar yapılmalı."
NEWROZ'A KATILAN HALKIMIZI KUTLUYORUM
Öcalan, Newroz kutlamalarına yönelik olarak şu sözleri dile getirdi: "8 Mart ve Newroz
önceki yıllara göre daha katılımlı geçmiş herhalde beş altı milyon kutlamıştır. Ben ayrıca
bu kutlamalar sırasında yaşamını yitiren insanlarımıza başsağlığı diliyorum. Ailelerine,
halkımıza başsağlığı diliyorum. Newroz'a katılan halkımızı da kutluyorum. Bu vesile ile
Tayhan'ı da anmak istiyorum. Tayhan Moskova'da kendi bedenini yaktı. Mahir alçağı,
olacakları biliyordu sonra örgütün parasını aldı kaçtı ama ilginçtir, Tayhan Moskova'da
benimle bulunduğu süre içinde hiç konuşmuyordu, hep üzgün görünüyordu. Ben bir gün
kendisine neden hiç gülmediğini, hep üzgün olduğunu sordum, cevap vermedi. Đçinde
bulunduğumuz durumu hissediyordu, anlamıştı. Bingöllüydü. Bingöllüler yiğit insanlardır.
Çok cesurdu, yiğitti, dünyanın en cesur insanlarından biriydi.
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Muazzam bir eylem gerçekleştirdi, ben bu eylemlerin yapılmasını istemiyordum ama O,
Moskova'da, Reel Sosyalizmin merkezinde kendi bedenini yaktı. Aslında O, dünyanın
bütün tekellerine, bu mevcut sisteme karşı bir eylem yaptı. O'nun kahramanlığı Kürtlüğe
sığmaz, O insanlık için eylem yaptı, bir insanlık kahramanıdır. Eylem sonrası hastanede
kaldı bir süre ama kararlılığından hiçbir şey kaybetmedi, eyleminin doğruluğunu sonuna
kadar savundu. Ben herkese teşekkür ediyor, selamlarımı iletiyorum. Eylemlere katılan
herkese, cezaevlerine selamlar."
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ĐSTANBUL - Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede
önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, AĐHM'deki yargılamanın Türkiye
ve Đmralı'daki koşulları değiştirmeyeceğini ifade eden Öcalan, "Bunlar siyasidir, hepsi
oyundur. Türkiye bunları kabul etmez" dedi. Öcalan, "Radyodan dinledim; Avrupa Adalet
Divanı PKK'ye ilişkin karar vermiş, karar esası da etkiler. Bunlar siyasi kararlardır,
sadece hukuki olarak düşünmemek lazım. Hukuk siyasete bağlıdır. Türkiye'de de
öyledir. Hukuk, siyaset etrafından gelişir, bunu anlamak gerekir. Ama bizi burada terörist
ilan ettiğine göre, bizim savunmamızın da alınması gerekir. AĐHM mi bu durumu
değerlendirecek, Avrupa mı değerlendirecek, bu önemli değil.
Önemli olan bizim savunmamızın alınması ve buna ilişkin bir kararın verilmesidir. Bunu
yapmaları lazım. PKK'nin savunması alınmamış diyorlar, tabii ki savunmamızın alınması
gerekir. Bu örgütün kurucusu benim, sorumluluğum var, o halde bana sormaları lazım,
gelip burada beni dinlemeleri lazım. Kim terörist, nasıl terörist ilan ediyorlar, bunu
anlamaları lazım. Osman onlar da hikâye. Dinleyeceklerse gelip burada beni
dinlemeliler, benim görüşümü almalılar. Ben de bu örgüt neden terör örgütü değil diye
açıklarım. Önemli olan terörizm tartışmalarının yani bizim durumumuzun Avrupa'da
tartışılmaya başlanmasıdır. Ben terörist değilim, benim örgütüm terörist bir örgüt değil"
şeklinde konuştu.
SAHTE KÜRTÇÜLÜĞÜ YAHUDĐLER GELĐŞTĐRĐYOR
Son günlerde artış gösteren milliyetçi eğilimlere de değinen Öcalan, şöyle devam etti:
"Bunların hepsi siyasi oyunlardır, Türkiye'dekiler de siyasi oyundur. Dış güçlerin etkisiyle
Türkçülük geliştiriliyor. Bu sahte Türkçülüğün gerçek Türklerle bir ilgisi yok. Sahte
Türkçülüğü geliştiren de biliyorum Yahudilerdir. Bunların teorisyenleri de Leon Kahun,
Hermann Vambery'dir. Bunların hepsi bilinçli geliştiriliyor. Radyodan dinledim, Akdeniz
Üniversitesi'nde milliyetçiler Kürt öğrencilere saldırtılıyor. Milliyetçilerdir saldıranlar
sanırım. Bunların hepsi sahte Türkçülüktür. 301. madde de var. Bu maddeyi kim
oluşturdu, bunu bu maddeye koyan kim? Türkçülüğü bu maddeye koyanlar da bunlardır,
şimdi de çıkarmaya çalışıyorlar, bunun tartışmasını yapıyorlar ama 301'i kim çıkardı, kim
bu maddeye Türkçülüğü koydu, nasıl geldi, kimse bunları sormuyor, bunları
tartışmıyorlar mı, asıl önemli olan da budur. Geliştirilen bu sahte Türkçülük anlayışını
kullanarak halkları birbirlerine kırdırtıyorlar. Bu sahte Türkçülükle, bin yıl birlikte
yaşadıkları Ermeni halkını düşman ilan ettiler. Sonra Ermenileri sürdüler, öldürdüler.
Şimdi aynı şeyi Kürtler için yapıyorlar, Kürt ve Türk halkını birbirlerine kırdırtmaya
çalışıyorlar. Bunları yapanlar, Türkçülüğü geliştirenler gerçek Türkler değildir. Türk halkı
bu kadar vahşi ve insanlık düşmanı mıdır?
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Ben biliyorum, Türkleri tanıyorum, gerçek Türkler böyle değildir, gerektiğinde her
şeylerini paylaşırlar."
M. KEMAL MUHTARĐYET VERECEKTĐ
Öcalan, şöyle devam etti: "Bunların yaptıkları bu sahte Türkçülüğün Mustafa Kemalle de
alakası yok. 1924'te Kürtlere Muhtariyet vereceklerdi. Yine 1922 Ocak ayında Kürt
okullarının açılması için Meclis'te bir oylamayla -373 evet 64 hayır- yasa çıkardılar. 1921
Anayasası Cumhuriyet'in kurucu anayasasıdır, orada Kürt ve Türk halklarından
bahsediliyor. Kürtler Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurucu unsurdur. 1921 Anayasası
Cumhuriyetin ilk anayasasıdır ve asıl cumhuriyetçilik burada anlatılıyor. Cumhuriyetin ilk
yıllarında Kürtlerin ve Türklerin birliktelik ruhu vardır. Ben Mustafa Kemal'i temize
çıkarmak istemiyorum ama bunlar da Kemalizm'dir. Daha sonra 1926'da uzlaşı oldu,
Mustafa Kemal, onlarla uzlaştı. Galanti, Mustafa Kemal'i tanrılaştırıyor. Đsmet Đnönü'yü
de peygamberleştirmek istedi. Kürtleri, Đslamcıları ve Sosyalistleri tasfiye etmeye
çalıştılar, sonra ettiler de. Fethi Okyar'ı Kürtlerin üzerine sürmek istediler, Fethi Okyar,
"benim Kürt arkadaşlarım var, ben Kürtlerin üzerine yürümem" dedi, sonra onu
düşürdüler. Kürtleri de tasfiye ettiler. Seyit Rıza'yı idam etmek için alelacele bir prosedür
uyguladılar. Đdamına hemen karar verdiler ve Mustafa Kemal'in imzasını beklemeden
Seyit Rıza'yı idam ettiler. Seyit Rıza'nın idam kararında Mustafa Kemal'in imzası dahi
yoktur."
M. KEMAL'ĐN ETRAFINI DARALTTILAR
"Mustafa Kemal, Fethi Okyar'a, Makbule ile birlikte, Đsmet Đnönü'ye karşı Terakkiperver'i
kurdurttu. Bekir Sami Đngiliz yanlısıydı. Dr.Nazım, iktisatçı maliyeci Cavit onlar da var.
Bunlar Mustafa Kemal'in etrafını daralttılar, en yakın çocukluk arkadaşı Ahice Arif'i
öldürdüler. Ahice Arif'in ölümüyle Mustafa Kemal işin ciddiyetinin farkına vardı. Kâzım
Karabekir ve Rauf Orbay, Ahice Arif'i Mustafa Kemal'e hatırlatarak senin de sonun böyle
olur, idam edilirsin diye uyardılar. Mustafa Kemal, onu öldürdüklerine göre sıra bana
gelmiştir, diye düşündü. Daha sonra 1926'da bunlarla uzlaştı ve Çankaya'ya hapsedildi.
Bu tasfiyeden sonra Mustafa Kemal iktidarda fazla etkili olamadı. Bu tasfiyeler nedeniyle
Mustafa Kemal'in 1926'dan sonra bir kez bile gülümsemediği belirtiliyor. Đlginçtir aynı şey
benim de başıma geldi. Ben kendimi Mustafa Kemal ile kıyaslamak istemiyorum ama
burada büyük bir benzerlik var; benim de etrafımı sarmışlardı, görmemi istemiyorlardı,
çocukluk arkadaşım Hasan Bindal, bir suikast sonucu öldürüldü. Ben erken fark ettim,
kendime göre tedbirler geliştirdim, Şam'a çekildim, bu oyunlarını boşa çıkardım."
SOSYOLOJĐ ÖNEMLĐ BĐR BĐLĐMDĐR
"Ben sosyolojiyi çok okudum son zamanlarda, biliyorum. Birçok tespit var, tespitlerim
var. Bunlar uygun zamanlarda çok detaylı anlatılabilir." diyen Öcalan, şunları söyledi:
"Sosyoloji çok önemli bir bilimdir. Şunu söylüyorum; toplumsal gerçeklikler inşa edilmiş
gerçekliklerdir. Fizikte atom atomdur, atom parçası için belirli bir kural vardır, bunun
dışına çıkılamaz ama toplumsal alanda toplumsal gerçeklikler yönlendirilebilir, inşa
edilebilir. Đngilizler bunu çok iyi tespit etmişler, çıkış yeri, kaynağı Hollanda'dır. 16.yy'dan
beri birçok imparatorluk yıkılmıştır, Avusturya-Macaristan, Đspanya, Fransa, Çin
Đmparatorluğu, bunlar nasıl yıkıldı! Đngilizler, Alman katı felsefesiyle, Fransız devlet
felsefesiyle çok fazla ilerleme kaydedilemeyeceğini tespit etmişler; Đngiliz ve Amerikan
pragmatizmiyle ilerleme kaydedebileceklerini, gelişebileceklerini tespit etmişler.
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Đngilizler toplumla ilgili her türlü tespitleri iyi yapmış, buna göre toplumları
yönlendiriyorlar. Uluslar nasıl çatışır, ne hale getirilebilir, nasıl barış sağlanabilir, nasıl
çatıştırılır, her türlü toplumsal tepkiyi önceden hesap edebiliyorlar."
MARKS KRALĐÇENĐN ELĐ ALTINDAYDI
"Đngilizler toplumda her türlü yönlendirmeyi de yapıyorlar, Marks da Londra'da
yaşıyordu, onu orada tuttular. Marks fikirlerini orada oluşturdu, oradan dünyaya yaydı.
Ben, Marks'ın fikirlerini onlar yarattı demek istemiyorum ama Marks, Kraliçe Elizabeth'in
eli altındaydı. Lenin'i de kuşatıp etrafını daraltmışlardı. Lenin Almanların nezaretinde,
onların treniyle taşınarak St.Petersburg'a götürüldü. Ben Lenin ajandır demek
istemiyorum ama bunların bilinmesi, değerlendirilmesi lazım. Almanlar, bu fikirler bize
karşı, bizi yok etmek için oluşturulmuştur dediler ve kendilerini korumak için nasyonal
sosyalizme sarıldılar ama ant-i komünizmi geliştirdiler. Milliyetçilerin ve dincilerin de ant-i
komünistliği, komünizm karşıtlığı da buradan geliyor. Arap Baas milliyetçiliğini kim
ortaya çıkardı, ortaya attı sanıyorsunuz, böyle milliyetçilik mi olur. Saddam onların kafası
koparıldı asılırken. Arap milliyetçiliği nasıl kafası koparılır hale geldi, Çeçenler'in durumu
da biliniyor. Bunları bilmek gerekir. Ben bunların bu anlayışına karşıyım. Toplumların
doğru çözüme evrilmesini sağlayabilirsek demokratik bir ulus ortaya çıkabilir. Çözüm için
bu gereklidir."
ĐRAN'A MÜDAHALE OLACAK, SIRA TÜRKĐYE’YE GELECEK
Öcalan, Ortadoğu konusunda şu değerlendirmeleri yaptı: Đran'a da müdahale edecekler.
Yakında Suriye'ye de bir operasyon yapacaklar, birkaç ay sonra mı birkaç yıl sonra mı
bilemiyorum. Demokratı da iktidara gelse bunu yapacak. Cumhuriyetçisi de demokratı
da fark etmez, ikisi de aynı şeyi yapar. Ses çıkarmaması için Rusya'yı da tehdit ettiler,
Rusya bir şey yapamaz. Çin'i de kontrol altında tutuyorlar. Sıra Türkiye'ye de gelecek,
Türkiye'yi de halledecekler. Đran'da Şiiler, Kürtleri katlettiler, Pasdarlar fırsat bulursa
Kürtleri kırıp geçerler. Irak'ta Arapların eline imkân geçerse Kürtleri katlederler. Bu
durumda olan halka olur. Kürtler kendi ortak politikalarını belirleyerek bunların karşıtı
olarak değil, bunların politikalarına paralel yol alabilir, ancak kendilerini de
savunabilirler."
KÜRT MĐLLĐYETÇĐLERĐNĐN SAYISI BĐN KADARDIR
Öcalan, milliyetçilik ve Kürtler konusunda ise şu hususlara vurgu yaptı: "Türkiye'de de
sahte Türkçülüğü geliştirdiler. Kürtçülüğü de farklı geliştirdiler. Kürtlerin bazı aileleriyle
de ilişkiye geçtiler. Taa yüz elli yıl öncesinden Barzani ailesiyle ilişkiye geçtiler. Kürt
milliyetçiliğine de bu şekilde el attılar, Nakşicilikle de birleştirdiler. Ben bunları genel
olarak söylüyorum, burada imkanlarım sınırlıdır. Bu konuların iyi anlaşılması için ben
bunları söylüyorum. Ama bazı aydınlar bile bunları anlayamıyor. Şeyh Sait, birdenbire
hareketin liderliğine getirildi, birdenbire Kürtçü oldu, nasıl oldu bu, Şeyh Said'in haberi
bile yoktu. Ben Şeyh Sait provokasyonu derken bunu kastediyorum. Đki ayda hemen bir
provokasyon geliştirdiler. Sahte bir Kürtçülüğü de geliştiriyorlar: Sayıları bini bile
bulamayan bir kesim var. Bunlar ne isyan etmesini biliyor ne de Cumhuriyet'le
uzlaşmasını biliyorlar. Bunlar her şehirde birkaç ailedir. Mesela Urfa'da on kişi veya aile,
Diyarbakır'da on ailedirler, Bingöl'de birkaç ailedir. Diğer yerlerde de böyledir. Her yerde
birkaç aile var, bütün ilişkileri bunlar sağlıyor. Bunların para için, aileleri için
yapmayacağı şey, satmayacağı değer yoktur.
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Bir Urfalı milletvekili çıkıyor, diyor ki; 'Türk-Kürt kardeştir', sen bu konuda konuşma
hakkını nerden buluyorsun? Sen bugüne kadar Urfa'ya ne verdin ki, Urfa'nın her tarafına
kanallarla su mu götürdün, Urfa'nın yüzde sekseni işsiz, Urfa'daki işsizliği mi çözdün?
Barış ve çözüm için ne çaban oldu; sen bu güne kadar ne yaptın ki böyle
konuşuyorsun."
DTP TEŞHĐR EDEMĐYOR
"Bunların hepsi teşhir edilmelidir. DTP milletvekilleri yaşanan tüm bu olumsuzlukları,
oynanan oyunları yeterince teşhir edemiyorlar, Meclis'te bulunmaları önemli bir fırsattır.
Bugün Kürt sorunu üzerinden Kürt kimliği bu derece tartışılabiliyorsa geçmişte gösterilen
emek ve çabalar sayesindedir. Bu anlamda Akademi çalışması önemlidir. Binlerce insan
akademide bu konular üzerinde çalışabilir. Birçok aydınımız, akademisyenimiz,
insanımız var. Bunlar akademide bu konuları çok derinlikli ele alabilir. DTP'nin böyle bir
akademi kurmaması anlaşılır değil."
ĐKTĐDAR OYUNU VAR
Öcalan, Türkiye siyasetinin yapısına ilişkin olarak da şu hususlara dikkat çekti:
"Türkiye'de iki klik var, bunlar iki iktidar kliğidir; Baykal ve Erdoğan. Birisi laisizm, birisi
de din yanlısıdır, din ve laiklik çatışması diyorlar ama aralarındaki çatışma, iktidar ve
çıkar çatışmasıdır. Burada laisizm Batı kökenli olduğu için Hıristiyanlığı temsil ediyor.
Diğeri de ılımlı Đslam diyor; ılımlı Đslam'ın da radikal Đslam'ın da gerçek Đslam'la alakaları
yok. Bunlar dışarıdan üretilmiş şeyler, başörtüsünü de siyasi olarak bu şekilde
kullanıyorlar. Benim kardeşlerim de buraya geliyorlar, başları örtülü. Toplumda birisi
örter birisi örtmez. Bunların sorunu ise, birisi başı zorla açtırır, biri de zorla kapattırır.
Ama Anadolu halklarının böyle bir problemi yok. Bu iki klik iktidar ve çıkar kavgalarını da
Kürtler üzerinden yapıyorlar; Kürtler'e karşı anlaşmışlar. Kürtler'i de ortadan kaldırarak
bu işi yapmaya çalışacaklar. Yine her zamanki gibi 'alavere dalavere Kürt Mehmet
nöbete' yapacaklar. Bu işi de bu şekilde götürmeye çalışacaklar. Đktidar hastalık gibidir.
Bunlardan biri 'ben Kürtlere karşı kırk yıldır savaşıyorum, devletin sahibi benim' diyor.
Đslamcılar da 'bin yıldır ben bu toprakların sahibiyim, bu devletin sahibi benim' diyor. Đşte
Ergenekon budur.
HALK OYUNDAN UZAK DURSUN
"Hayır, bu toprakların sahibi ne bunların laisizmidir ne de onların anladığı anlamdaki
Đslamlarıdır; bu toprakların sahibi demokratik halktır. Halkımıza sesleniyorum; bu
laisizmden de bu dincilikten de uzak dursunlar. Bu bir oyundur, bir iktidar oyunudur, bu
oyundan uzak durmak gerekir. Bakunin'in önemli bir tespiti var; "en iyi demokrat bile
iktidar olursa yirmi dört saat içinde büyük bir diktatör olur." Đktidar adamı sarhoş eder.
Ben iktidar için daha önce fahişe benzetmesi yapmıştım. Benim için de MĐT'le ilişkim
olduğunu söylüyorlar. Gazeteden okumuştum; bir Arap gazetesinde bile bunlar dile
getiriliyor. Eski Đstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun kitabında da benzer
iddialar yer almış. Sadece O değil, daha geniş çevrelerde tartışılıyor. 'Kayınpederinden
dolayı' diyerek benim MĐT ile ilişkili olduğumu ileri sürüyorlar. Bunların hiç biri doğru
değil, bunların hepsi uydurma. Aslında bu oyun şudur: Şemdinli olayından sonra
bunların arasında bir uzlaşma sağlandı. AKP'ye brifing verdiler, dediler ki, biz senin
iktidarda kalmana izin vereceğiz, hatta kendi Cumhurbaşkanı'nı da seçersin ama Kürtler
konusunda biz istediğimizi yaparız, bu işi bize havale et.
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Bu şekilde uzlaştılar; beşyüzbin kişilik orduyu Kürtlerin üzerine sürdüler, sorunu da
ekonomiyle halledeceklerini söylediler. Meseleyi böyle anlamak lazım. Sezgin Tanrıkulu
Başbakanla tartışmış, görüşmeyi terk etmek zorunda kalmış. Aslında kendisini
kandırmasına gerek yok, olayın özü şudur: Başbakan Kürtlerle ilgili orduyla anlaştı,
ordunun politikalarına teslim oldu, bu konuşmasını da bu çerçevede anlamak lazım.
Aslında radikal da değil, en ılımlılardandır. Buna rağmen kovulduğuna göre ortada ciddi
bir faşizm vardır."
DÜNYAYI KAĞIT PARA OYUNUYLA ELE GEÇĐRDĐLER
Öcalan, şöyle devam etti: "AKP yurtdışından ĐMF ve diğer yerlerden kredi almaya
devam edecek. Kredi bile değil, aslında borçtur. Beş altı milyar oradan, bilmem ne kadar
Arap sermayesinden, şuradan, buradan toplam yirmi beş otuz milyar dolar para
alacaklar. Bunun bir-iki milyarını Diyarbakır'da ticaret odalarına, bir-iki milyarı bilmem
nerenin ticaret odasına dağıtacaklar, geri kalanını da kendilerine alacaklar. Bu şekilde
halkı kandıracaklarını düşünüyorlar. Büyük ticaretle, finans ile dünyayı yöneten güçler,
büyük ticaretin sırrını keşfetmişler. F.Braudel de kitabında büyük ticaretle ilgili güçlü
tespitlerde bulunmuş. Finans sahiplerinin toplumdaki oranı yüzde beş olmasına rağmen
güçleri büyüktür. Türkiye'yi de aynı şekilde kendilerine bağlamışlar. Çiller 'bir çakıl taşı
bile vermeyiz' diyordu. Siz zaten ülkenin yüzde ellisini vermişsiniz, satmışsınız. Yüzde
kırkını da dış borç faizine veriyorlar. Son beş yılda işçilerin maaşı mı arttı, memurun
maaşı mı arttı, köylünün parası mı arttı, hayır, bunlar daha da fakirleştiler. Ben bu
sendika ağalarına da kızıyorum, bunları bile dile getiremiyorlar. AKP finans ile halkın
olanaklarını bu şekilde ellerinden alıyor sonra halkı önemli ölçüde kendilerine bağlıyor.
Finans kapitalle hiçbir üretim yapmadan, kâğıtlar üzerinden, borsayla büyük para elde
ediyorlar. Yine borsalar üzerinden krizlerle, manipüle etmeler vb. parasal oyunlar
oynanıyor. Dünyayı böylece kağıt para oyunlarıyla ele geçirmişler."
OPERASYONLARI DURDURUN
Öcalan, son günlerde artış gösteren çatışmalar konusunda şu tespitlerde bulundu: "Ben,
'ey başbakan bu operasyonları durdurun' diyorum. Radyodan dinledim, askeri
hareketlilik var, sınıra yığınak yapıyorlar. Gerilla hareket halindeymiş, eee ne olacak?
Bahar aylarındayız, ne olacak, olaylar nasıl gelişecek bilemiyorum. Ben 1993'ten beri on
beş yıldır, 93 Nisan, şimdi yine Nisan ayındayız, tam on beş yıldır barış ve diyalog için
çaba sarf ettim. Özal'ın temsilcileri geldi yanıma, Erbakan bana mektup gönderdi.
Ordudan da dolaylı mesajlar geliyordu. Bir de komutan geldi, ismini vermek
istemiyorum, şu an doğru olmayabilir. Bana; "Ey Apo, yazık değil mi, birbirimizi niye
öldürüyoruz, bu sorunu birbirimizi öldürmeden de çözebiliriz" dedi. Ben de dışarıda
Şam'dayken birçok mektup gönderdim, kaset, broşür gönderdim. Ben bunları ciddiye
aldım. Bugüne kadar yaptıklarım biraz da bunlara cevap vermekti. Ama tutmadı.
Kimseden gizli saklı konuşmuyorum. Benim burada konuştuklarım hepsi izleniyor,
dinleniyor. Örgütün de bu demokratik çözüm çizgisine gelmesi için çaba sarf ettim. Onlar
da kabul ettiler, ne kadar başarılı olundu bilemiyorum. Barış ve çözüm için bu
yaptıklarım yüzlerce binlerce kadronun hayatına mal oldu. Ben bunların sorumluluğunu
da taşıyorum, üzerime alıyorum."
ÖZAL'A SAYGIM VAR
"Özal'a saygım var önemli devlet adamıydı. Erbakan'a da saygım var, o da öyle.
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Şimdi iktidarda Özal olsaydı bu sorunu çözerdi, Erbakan olsa çözerdi, ordudan bir kısmı
iktidarda olsa çözerdi. Ben barış, demokratik çözüm için üzerime düşeni yine de
yapmaya hazırım ancak PKK'yi daha ne kadar tutabilirim bilemiyorum. Ordu'ya önerim
operasyonların durdurulmasıdır. PKK de buna karşı ne yapar bilemiyorum. Bugüne
kadar ne oldu, PKK bir kadro yapısı çıkardı, kayıplar verdi. Ben bunların sorumluluklarını
alıyorum ama bundan sonrasını almıyorum. PKK ne yapar kendisi bilir. PKK kendi
kararını kendisi verir, yöntemini, eylem çizgisini kendisi belirler, ben karışmam, benim
burada ancak eleştiri hakkım olabilir."
KONFEDERASYON DEVLET TALEBĐ DEĞĐLDĐR
Öcalan sözlerini şöyle tamamladı: "DTP'ye dönük kapatma davası devam ediyor.
Anayasa Mahkemesi aslında bu davada Kürtler hakkında bir karar verecek. Demokratik
bir Kürt partisi kurulabilir mi, kurulamaz mı, bu konuda Kürtlerle ilgili karar verecek. Bu
anlamda bu dava önemlidir. Đsmet Berkan, Öcalan'ın projesi, bir yönetim biçimi
anlamında konfederasyondur diyor ve bunu devlet olarak anlıyor. Hayır, benim projem
konfederasyon değil. Konfederasyon, benim projem içinde sadece bir sivil toplum
örgütlenmesidir. Daha önce Türkiye'de demokratik güçlerin içinde yer alacağı bir
demokratik cumhuriyet kongresinin yararlı olacağını ifade etmiştim. Bu
gerçekleştirilemiyorsa, bir koordinasyon etrafında bir araya gelinerek de çalışma
yürütülebilinir. Daha önce de söylemiştim. Ant-i Tekel, Demokrasi, Barış ilkeleri etrafında
çalışmalarını yürütmek önemlidir. Türkiye için gerekli olan budur. DTP, SDP, ÖDP,
EMEP gibi partilerin bu tür çalışmalarda yer alması Türkiye'nin demokratikleşmesine
katkı sunacaktır. Cezaevlerindeki arkadaşlarımızı ve tüm kadınlarımızı selamlıyorum."
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ĐSTANBUL - Öcalan, "AKP, ya mevcut durumunu korumaya çalışacak, böylece CHP ve
MHP gibi marjinalleşecek ya da demokratikleşecektir. Mevcut durumunu korursa ömrü
beş ay veya bir yıldır. AKP, bir yol ağzındadır, bir tercih yapmak durumundadır" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede önemli mesajlar
verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, sağlık durumuna değinen Öcalan, "Sağlığım aynı,
şikâyetlerim devam ediyor. Geniz akıntısından kaynaklı sesim kısılmış" dedi.
Gazetelerin haftada yedi değil üç dört adet verildiğini anlatan Öcalan, "Diğer günlerin
gazetelerinin niye verilmediğini bilemiyorum, Bazı dergileri de alamıyorum. Birikim
Dergisini sekiz yıldır alıyordum ama son dönemlerde vermiyorlar, keyfidir, bunlarda bir
sakınca yok, yasal dergilerdir ama vermiyorlar. Taraf Gazetesini bugüne kadar sadece
bir adet aldım, arada Şafak gazetesini aldım. Verdikleri gazetelerin Newrozla ilgili
kısımlarını sansürleyip vermişlerdi, Newroz fotoğraflarını kesmişlerdi gazetelerden.
Bunun mantığı şu; gazetedeki Newroz resimlerini görerek güya bununla moral
bulacakmışım, bunu engelliyorlar. Benim moral değerlerim gazetede çıkan birkaç resme
bağlı değil, daha derindir." diye konuştu.
BEYAZIT: YEZĐDĐN BABASI MANASINDADIR
Yahudilerin tarihsel arka planını değerlendiren Öcalan, şöyle devam etti: "Demos,
biliyorsunuz halk sevgisi demektir. Demo

Avrupa'da Osmanlı'da da yönetimde önemli etkili kademelerde görev alıyorlardı. Bu
tarihten sonra da bir Türkçülük geliştirdiler, kendilerine göre bir Türkçülük anlayışı."
FRANSIZ MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐ KATIDIR
Yakın çağ milliyetçiliğini de değerlendiren Öcalan, şu hususlara dikkat çekti: "Burada
paranın gücü de önemli. 16. yüzyıldan itibaren paranın gücü çok gelişmiş ve siyasetin
ve askeri güç kadar olmuş hatta onlardan daha fazla bir etki de doğurmuştur. 16.
Yüzyılda milliyetçilik inşası yaşanmıştır. Bu milliyetçilik inşasında Hollanda ve Đngiliz
milliyetçiliğinin rolü büyüktür. Önce Hollanda da ortaya çıkmış sonra Đngiltere'de.
Đngiltere daracık bir adada sıkıştırılmış bir haldedir o zamanlar. Bu Đngiliz milliyetçiliğine
karşı Fransız milliyetçiliği gelişmiştir, Fransa, katı bir ulusçuluğu geliştirdi. Hollanda ve
Đngiliz milliyetçiliği güçlü fakat biraz daha esnek bir ulusçuluktur. Fransız milliyetçiliğiulusçuluğu ise katı bir ulusçuluktur. Fransa'nın buna karşı çıkabilmesi için Napolyon
bilinen o çıkışını yapmıştır. Bir de Đngiliz milliyetçiliğine karşı Almanlar da katı bir
ulusçuluğu geliştirdiler. 1804 yılında Almanlarla yapılan savaş var. Bu bir ulus-devlet
savaşıdır. Almanlar ulusçuluğa daha çok sarıldılar, Hegel, ulus-devlet anlayışına tanrısal
bir nitelik kazandırdı. Ulus-devlet Tanrı-devletinin modernitedeki ifadesidir."
HĐTLERĐ YAHUDĐLER DOĞURDU
"Yahudiler de bu milliyetçiliğin gelişmesinde çok önemli rol aldılar. Milliyetçiliklere yön
verdiler. Halen de öyledir. Bu nedenle bazıları Yahudilerin dünyayı yönettiğini söylüyor,
hayır bu doğru değil. Dünyayı kapitalizm yönetiyor fakat Yahudilerle harmanlayarak
yönetiyor. Yahudiler de katı bir Siyonizm geliştirdiler. Bunu savunan Yahudiler çok.
Amerika'da da Avengelistler var. Bunlar, Yahudilerle birlikte hareket ediyorlar. Yahudiler
bu fikirlerini Almanlara da aşılayarak Hitler'i doğurdular. Hitler de o bilinen savaşlardan
sonra iflas etti. Yarattıkları bu milliyetçilikler istedikleri sonuçları yaratmadı, kendilerine
geri döndü. Siyonizm ilk olarak katı bir şekilde Đsrail'de uygulanmak istendi ve muazzam
bir savaş gelişti, halen devam ediyor. Orada başarılı olunamadı, tıkandı. Başka yerlerde
de bu fikirlerini devam ettirdiler. Bu konulara yeni savunmamda daha detaylı olarak
değindim. Ben yeni savunmamda biraz açmaya çalıştım bu sistemi. Savunma kitabı
olduğundan biraz savunma bağlamında ele aldım, daha sonra yazacağım kitapta daha
da açmaya çalışacağım."
AKYOL ATATÜRK'Ü DERĐNLĐĞĐNE ANLAMAMIŞ
Öcalan, Türkiye'deki milliyetçilik konusunda ise şu çarpıcı hususlara dikkat çekti: "Her
bölgenin durumuna göre bir milliyetçilik geliştirdiler ve bu milliyetçiliklere hâkim oldular.
Türkiye'de de milliyetçiliği geliştirenler Yahudilerdir. Leon Kahun, Hermann Vambery gibi
Yahudiler, Türkçülüğün teorisyenleridir. Bu Türkçülük Ziya Gökalp ile birlikte devam
etmiş, daha sonra Nihal Adsız, Türkeş, şimdi de Bahçeli ile devam ediyor. Mustafa
Kemal bu tehlikeye karşı bir süre direndi ama daha sonra onlarla uzlaşmak zorunda
kaldı. Đsmet Đnönü onlar Mustafa Kemal'i uzlaşması için zorladılar. Benim Mustafa
Kemal'e ilişkin yaptığım değerlendirmeler geniş tartışılıyordur herhalde. Şimdi Erdoğan
ile Baykal arasında bir Mustafa Kemal-Đsmet Đnönü tartışması var. Taha Akyol da 'Hangi
Atatürk?' diyor. Doğrudur 'Hangi Atatürk?' Taha Akyol biraz anlamış ama derinlemesine
değil. Mustafa Kemal onlarla uzlaştıktan sonra bilinen Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih
Kurumu gibi çalışmalara yöneldi, onlarla ilgili fikirlerini geliştirdi. Menderes de bu
milliyetçiliği, sistemi biraz aşmak, yumuşatmak istedi, izin vermediler,
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biraz dışına çıkar gibi oldu, onu da hemen götürdüler. Bu öyle bir sistem ki bir başbakan,
bir hükümet tek başına bunu aşmaya muktedir olamıyor."
YAHUDĐLER KÜRT MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐNE EL ATTI
"Yahudiler, Kürt milliyetçiliğine de el attılar" diyen Öcalan, şu çarpıcı analizlerde
bulundu: "Güney'de de benzer milliyetçiliği geliştirdiler. Kürt milliyetçiliğini de orada
birleştirme ve kontrol etmeye çalıştılar, bizim haberimiz bile yok. Bütün Kürtleri oraya
bağlayacaklar oradan da kontrol edecekler. Arap emirlikleri, Katar gibi bir yer yapmaya
çalışacaklar Güney'i. Para, askeri-siyasi faktörlerden daha önemli sonuç doğurur. Bunu
biliyorlar. Daha önce Londra'da, Amsterdam'da kurduğu şehirleri dört yüz beş yüz yıl
sonra Suudi'de, Katar'da, şimdi de Güney'de kuruyorlar."
ĐŞSĐZLĐĞĐ 10 GÜNDE ÇÖZERĐM
Türkiye'deki finans ve sermaye tekelleri hususundaki değerlendirmelerini bu hafta da
sürdüren Öcalan, "Türkiye'deki tekellerin, şirketlerin kar payı konusunda daha önce bazı
rakamlar vermiştim. Tesadüfen Mehmet Şimşek de daha sonra açıklama yaptı.
Şirketlerin beş kat kar yaptığını -tam 5.4- söyledi. Hemen hemen benim verdiğim
rakamla aynı oran. Yani yüz milyar koyan beşyüz milyar kar elde etmiş. Bunu bir bakan
söylüyor, muhtemelen doğrudur. Ben şirketler, tekeller konusundaki bilgilerimi daha da
geliştirdim, netleştirdim, geliştirmeye devam ediyorum. Bunlar bu kadar kar ederken,
halk açlığa ve işsizliğe mahkûm ediliyor. Bunlar bilinçli bir politikanın ürünüdür.
Güneydoğu Anadolu Projesi dedikleri de böyledir. Kamyonlar devriliyor, içinde mevsimlik
işçiler var, hepsi de bizim bölgenin insanları. Geçen yine bir kamyon devrilmiş dokuz işçi
ölmüş, her yıl bu şekilde yüzlerce işçi ölüyor. Urfa'da işsizlik sorunu var diyorlar. Urfa
toprakları on milyon insanı besler, bana fırsat verseler bu topraklarda on günde işsizlik
sorununu çözerim." şeklinde konuştu.
301'Đ ORTADAN KALDIRAMAZLAR
Türkiye'de Đki klik olduğu tespitini bir kez daha yineleyen Öcalan, şunları ifade etti: "Bir
tarafta katı ulusçuluğu temsil eden CHP ve MHP var, diğer tarafta AKP. MHP'nin
milliyetçiliği, Tanrı-Devlet anlayışı gibi katı bir milliyetçiliktir. Đlginçtir, AKP de TanrıDevlet diyor, bu noktada ikisi de aynı düşünüyor. Ulus-devlet zaten tanrısal kökenlidir.
CHP ise Fransız mason locasına bağlıdır. Fransa'nın eski katı laiklik anlayışını
benimsemiştir. Bu Türklük, daha doğrusu Türkçülük, yapay Türkçülüktür. Şimdi 301'deki
Türkçülük üzerine tartışıyorlar. 301'i ortadan kaldıramazlar, değiştirmeye çalışıyorlar,
değiştirseler de özünde bir şey değişmez. MHP ve CHP çok direniyor, kızıyor buna.
Bunların Türkçülüğü, buradaki Türkçülük; Yunus Emre'nin Türklüğü değil, Mevlana'nın
Türklüğü değil, Karacaoğlan'ın Türklüğü değil, Türkmenlerin Türklüğü değil, geliştirilmiş
yapay bir Türkçülüktür."
HÜRRĐYET GAZETESĐ TÜRKÇÜLÜĞÜ GELĐŞTĐ
Türkiye'deki faşizan milliyetçi dalga konusunda her hafta çarpıcı açıklamalar yapan
Öcalan, bu hafta da şu tarihi doğruları seslendirdi: "Türkiye'de Hürriyet Gazetesi
Türkçülüğünü geliştirdiler. Hürriyet her gün "Türkiye Türklerindir" diyor. Barzani de
"Kürdistan Kürdistanlılarındır" diyor. PKK'yi de bitiremezler. Türkiye'ye insansız uçakları
satıyorlar, her türlü yüksek teknik silah veriyorlar,
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PKK'ye saldırtıyorlar. PKK içinde kendilerini geliştirecek bir zemin, bir imkân sunuyorlar.
Aslında Amerikanın bu tutumu her iki tarafa bir tehdittir. Bunu geliştirenler, Türkiye'ye
karşı PKK'yi hazırda tutuyorlar. Tamamen bitirmiyorlar, PKK'yi bir tampon bölge olarak
hazırda bekletiyorlar. Đstediğimizi yaparsan PKK'yi bitirmene yardımcı oluruz, işte askeri
malzeme veriyorlar, uçaklar falan, ama PKK'yi bitirmelerine de izin vermiyorlar.
Türkiye'ye karşı ellerinde tutuyorlar. "Tavşana kaç tazıya tut" politikasıdır bu. Daha önce
de Đngilizler "iti ite kırdırma" politikası güdüyorlardı. KDP ve PKK de aslında birdir,
birbirinden ayıramazsın. Ben bunu PKK'yi eleştirmek için söylemiyorum, onlara karşı
olduğum için söylemiyorum, objektif durum budur. Đran'a karşı da PJAK. Đran'a bunun
üzerinden müdahale etmek isteyebilirler. Đran'ı ya teslim alacaklar ya da
temizleyecekler." Öcalan, "Ankara'da da görüşmeler devam ediyor. Đran-Türkiye ortak
operasyon kararı çıkarmaya çalışıyorlar sanırım ama zor. Amerika'dan dolayı ortak
operasyon olması çok zor, olursa büyük çelişki doğar, buna izin vermezler, vereceklerini
sanmıyorum." ifadelerine yer verdi.
AKP 5 VEYA BĐR YILDA GĐDECEK
AKP hakkında açılan davaya değinen Öcalan, "AKP'nin ömrü de beş ay veya bir yıldır.
Artık fazla dayanamaz AKP. AKP, ya mevcut durumunu korumaya çalışacak, böylelikle
CHP ve MHP gibi marjinal bir hale gelecek ya da demokratikleşecektir. AKP, beş yıldır
kötü, çıkarcı politikalarıyla halkı idare etmeye çalıştı, dini de çıkarları için kullandı fakat
AKP artık bu politikalarını devam ettiremez, ne ordu ne Amerika ne de halk buna izin
verir. AKP, bir yol ağzındadır, bir tercih yapmak durumundadır." şeklinde konuştu.
MĐT ORDUYU ĐKNA EDEBĐLECEK MĐ?
MĐT Eski Müsteşarı Cevat Öneş'in açıklamalarına değinen Öcalan, Öneş'le ilgili şu
değerlendirmeleri yaptı: "Cevat Öneş'in bir cümlesi önemli. O cümle aslında orduya da
bir mesajdır: Katı ulus devleti esnek hale getirmek gerekir diyor, yani esnek ulusçuluk
diyor. Bu önemlidir, MĐT'in raporu da böyle. Peki orduyu ikna edebilecekler mi? Devleti,
Hükümeti ikna edebilecekler mi? Zor. Ordunun politikaları, Hükümetin politikaları,
Amerika'nın Ortadoğu ile ilgili politikaları buna izin vermiyor. Amerika, şimdi ne
yapacak? Türklerle Kürtleri çatıştıracaklar, Đsrail-Filistin gibi olacak ama ne olursa olsun
bu savaşta Kürtler kaybetmez, kazançlı çıkar. Kürtler artık bu saatten sonra kaybetmez.
Kürtlerin örgütlü gücü var, imkanları var. Savaşı kaybeden taraf olmayacak. Türkiye
mevcut durumunda ısrar ederse sonu Irak gibi olur ama ben Türk-Kürt çatışmasını
istemiyorum. Savaşı isteyenler bütün bunlara rağmen neden gelip benimle
konuşmuyorlar? Çünkü benimle konuşsalar yüzlerindeki maskeler düşecek. Ben bunlara
'maskesiz tanrılar' diyorum. Bunları daha da çatıştıracaklar. Botan'daki operasyonun
sebebi de budur, orada bir tampon bölge oluşturacaklar. Bunu bilinçli yapıyorlar. Zaten
bir savaş yaşanıyor. Türkiye bu savaşa girmiştir, bu savaştaki pozisyonunu almıştır.
Bunu anlamak lazım. Hükümete de sesleniyorum; demokratik gelişme ve çözümler
gelişirse halklar kazanır. Ben de demokratik çözüm için gerekli çabayı gösteririm, buna
gücüm de var. Silahların bırakılmasından bahsediliyor. Çözüm geliştiğinde neden
silahlar kalsın ki. Bizim istediğimiz Kürtlerin demokratik haklarını tanısınlar, güvenceye
alsınlar. Bu çözüm gelişirse bir günde silah bıraktırılır."
ALTERNATĐF DEMOKRATĐK HAREKET GELĐŞTĐRĐLSĐN
Öcalan, Türkiye'deki sorunların Alternatif Demokratik Hareket geliştirilerek çözüldüğünü
vurguladı,
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şöyle devam etti: "Bütün bunlara karşı Türkiye'de Demokratik Cumhuriyet Kongresi
etrafında barış için bir hareket geliştirilebilir. Anti-tekel, demokrasi ve barış ilkeleri
etrafında bir hareket gelişebilir. Türkiye'deki aydınlar, sol çevreler, demokrat çevreler,
Alternatif Demokratik Bir Hareket geliştirebilirler. Hükümet tarzı olmasa da Hükümete
alternatif bir yapı gerçekleştirebilirler. Bu gelişirse, Türkiye'deki işsizlik azalır, maaş artar,
barış gelişir, Türkiye'de zulüm durur. Ben bunların hepsi çözülür demiyorum ama
demokratik güçler, yüzde onu aşıp yüzde yirmi oy alırsa zulmü beş kattan iki kata indirir.
Bu hareket, programatik bir çerçeve belirlese ve ona göre de çalışırsa, Kürt sorunu,
genelde de Türkiye'deki sorunların çözümünde mesafe alınır. Türkiye'de demokrasi de
barış da gelişir. Söylediğimiz şudur, demokratik uzlaşı, barıştır. Đyi çalışılırsa önemli yol
kat edilebilir. Ben Demokratik Siyaset Akademisi'ni önermiştim. Bu konular orada da
tartışılıp geliştirilebilir. Bu akademi kurulup çalışmalara başlanabilir. Bu önemli bir
ihtiyaçtır."
KÜRDĐSTAN'DA SINIRLARI KALDIRDIM
PKK'nin 70'li yıllarını da değerlendiren Öcalan, "Ben otuz yıl önce de 1970'lerin
ortalarında bu mücadeleyi geliştirmek istediğimde DDKO, KUK, Ala Rızgari gibi birçok
engel çıkardılar karşımıza. Baktım ki bu örgütlerin hepsi bir şekilde bir yeri tutmuş,
bunun gelişmesi için engel. Bu örgütlerin her biri bir yeri tutmuş, birisi Urfa-Bingöl
hattının doğusuna geçemezsin diyordu, ben zorlayıp geçtim. Öteki bir taraftan Hakkari'yi
tutmuş burayı geçemezsin, birisi sınırı geçemezsin, öteki burayı geçemezsin, şurayı
geçemezsin diyordu. Ben de hayır, sınırlar kalkmalı her yere geçebilmeliyiz,
gelişebilmeliyiz dedim, onları zorladım, sınırları aştım." dedi.
BARIŞ GELĐNĐ PĐPA'YI ANIYORUM
Barış gelini Pippa'nın Türkiye'de katledilmesi utancına değinen Öcalan, şunları
vurguladı: "Benim daha önce kadın ve tecavüz kültürü konusunda söylediklerimi bu son
olay, barış gelini Pippa olayı da sembolik olarak doğruladı. Beyaz gelinlik giymişti. Ben
daha önce de söylemiştim; gelinlik değil kefen aslında. Bu sadece bir olaydır, her gün
bunun iki katı olay yaşanıyor ve her gün iki kat tecavüz yaşanıyor. Bu vesileyle Pippa'yı
da anıyorum." Cezaevinden kendisine gönderilen mektuplar olduğunu anlatan Öcalan,
"Cezaevi'nden bana gelen mektuplar var. Bazı mektuplarda Önder, Kürt Önderi, gibi
kelimeler geçtiği için vermiyorlar ya da sansürleyerek veriyorlar. Cezaevindekiler bazı
konularda güzel mektuplar yazıyorlar, bazı konularda iyi yoğunlaşıyorlar. Cezaevlerinin
böyle derinleşmesi güzel. Bu çalışmalarını devam ettirebilirler. Sanıyorum şimdi Uşak
Cezaevi'nde kalan Türkan Đpek, bana zaman zaman mektupları geliyor, Avrupa'da
kalmıştı, oranın kültürünü de biliyor. Bu iki kültürü harmanlayarak bu barış gelini olayını
romanlaştırabilir.
SEVGĐ ĐÇGÜDÜSELLĐĞE DEĞĐL ANLAMA DAYANMALI
Kendisine gönderilen mektuplarda sevgiye değinildiğini kaydeden Öcalan, sevgiye dair
şu çarpıcı analizlerde bulundu: "Bana gelen mektuplarda bana olan sevgilerinden söz
ediyorlar. Öyle salt sevgiyi önemli bulmuyorum, bu geliştirmez. Ben küçüklüğümden beri
de bu sevgi tarzına karşıydım. Bu sevgi tarzını kabul etmedim. Salt sevgi, anlamaya
dayanmayan sevgi içgüdüseldir. Anne sevgisi de içgüdüye dayalıdır. Anne sevgisini
önemli buluyorum ama sevgi sadece içgüdüye dayanmamalı. Hayvanlar da içgüdüye
dayalı olarak birbirini seviyorlar.
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Bir kuş bile annelik güdüsüne sahiptir, yavrularını içgüdüsel olarak sever. Sevgi
anlamaya dayanmalıdır, anlamaya dayalı olursa anlamlıdır. Ben de anlamlı sevgi
diyorum. Beni anlıyorsanız, benim fikirlerimi anlıyorsanız bu benim için önemlidir. Beni
sevmek benim fikirlerimi anlamaktan geçer. Beni anlıyorsanız, anlamaya çalışıyorsanız,
kavrıyorsunuz bu çok anlamlı olur. Sevgi, anlamaya dayalı olmalıdır, anlama nedir? Bu
da felsefeye girer. Felsefe nasıl yapılır, nasıl öğrenilir, bunun için de sosyolojiyi çok
okumak gerekir, her şeyin de tarihini bilmek gerekir. Sosyolojiyi tarihi perspektiften,
felsefeyi tarihi bir perspektiften okumak gerekir, her şeyi tarih penceresinden bilmek
gerekir. Bugünü anlamak tarihi çok iyi bilmekten geçer. Yol arkadaşlığına, anlamaya
dayalı sevgi anlamlıdır. Kadınlar bunu başarabilirlerse o zaman kadın olarak da, tanrıça
olarak da, aşk öğesi olarak da insan olarak da sevilebilir. Anadolu'da Kıbela (Kibele),
Mezopotamya'da Đnanna, Đştar, Star mitolojide Tanrıça kadınları temsil ediyor."
KADINLAR KENDĐLERĐNE GÜVENMELĐ
Öcalan, kadın olgusu konusunda ise şu görüşleri ifade etti: "Ben kadın konusunu
kavrıyorum, önceki kitaplarımda değindim, bu konuyu yine yazmaya devam edeceğim.
Kadınların beni takip ettiklerini biliyorum. Kadınlar, kendilerine güvenmeliler, kendilerini
yeterli görebilirler. Erkeklerden de çok şey ummamak gerekir. Kendini feodal kişilikten,
ilişkilerden arındırmamış, kurtaramamış her kişiye, kişilere -bu ben olsam dahiyaklaşmayın, bu kişilerden uzak durun. Bir erkek kendini bu feodal ilişkilerden, kişilikten
arındırmışsa, anlamaya dayalı, yol arkadaşlığına dayalı kendini geliştirmişse o erkeği
kabul edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Bu sevgiye kimi Peygamber sevgisi, kimi Tanrı sevgisi
diyor. Kadınlar barışın gelişmesinde rol alabilirler. Kayapınar'da kadınların açtığı bir
Park var. O parktan yola çıkarak başlangıç yapabilirler. Kadınlar için Özgür Kadın
Demokratik Siyaset Akademisi'ni kurabililer. Bu akademi üzerinden kadın bilincini
geliştirerek çok sayıda kadını eğitmeliler. Đlimcilik, dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik, bu
dördünü de tehlikeli görüyorum, bunlardan uzak dursunlar. Cinsiyetçilik temelinde değil,
özgürlük temelinde yapacakları çok şey var, hepsine selamlarımı sunuyorum, başarılar
diliyorum. Bizim bir demokratik cumhuriyet projemiz var. Bu projenin gerçekleşmesi için
kadın milletvekillerinin çalışmaları anlamlı olur."
TÜM HALKIMIZI SELAMLIYORUM
Öcalan sözlerini şöyle tamamladı: "Suriye'deki, Đran'daki, Irak'taki, Rusya'daki,
Avrupa'daki halkımıza, kutlamalara katılan herkese selamlarımı iletiyorum. Kendi
yerellerine özgün örgütlenmelerini geliştirebilirler. Avrupa bunu kısmen yapmış ama
daha da geliştirip derinleştirmeliler. Kürtler her yerin özgünlüğüne göre örgütlenebilirler.
Benim KCK sistemi ile ilgili görüşlerim daha önce açıklanmıştı, biliniyor. Karl Popper'ın
'Tarih Nedir' kitabını, Yahudi Tarihi ile ilgili birkaç kitap ve Dünya Sistemi kitabını
okumayı düşünüyorum. Halkımızın moral motivasyonunun iyi olduğunu tahmin
ediyorum. Tüm halkımızı selamlıyorum."
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ĐSTANBUL / 2002'den beri iktidarda olan AKP’nin Kürt sorununda
çözüme yanaşmadığını belirten Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan,
“AKP ya radikal demokratizme yönelecek ya da kısa zamanda
bitecek” dedi. Öcalan, Ilısu barajı projesine de dikkat çekerek tarihi
kültürün yok olduğunu kaydetti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, 23 Nisan'da avukatlarıyla yaptığı
görüşmede Türkiye'nin tarihsel sorunlarına ve Kürt sorununa ilişkin
çarpıcı açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre
Öcalan, Yahudilere ilişkin yapmış
olduğu değerlendirmeyi bu hafta da sürdürdü: "Daha önce
Yahudilerle ilgili yaptığım değerlendirmeler nedeniyle antisemitist olduğum iddia
ediliyormuş. Bunları tahmin etmiştim. Ben bunu niye söylüyorum; Yahudilerin birçok
ülkedeki iktidarlara müdahale etmesini kabullenemiyorum. Yahudilerin iktidarla olan
ilişkilerini iyi çözümlemek gerekiyor. Ben bunları görüyorum, elimde bazı veriler var,
bunları ifade ediyorum. Tarihe de bakıldığı zaman Yahudilerin iktidarlar üzerindeki etkisi
görülecektir. Hürrem Sultan, Kanuni'ye en büyük oğlunu, Şehzade Mustafa'yı, idam
ettiriyor, boğdurtuyor. Hürrem'in Mustafa'yı boğdurtması büyük bir olaydır. Bu kadar
etkilidir yönetimde. Đktidar için babasına oğlunu öldürtüyor. Ester'i biliyorsunuz, o da
Yahudi kökenlidir. Sokullu Mehmet Paşa'nın şüpheli bir ölümü var. Đyi incelendiğinde
Ester'in rolü görülecektir. Cem Sultan olayı da bu açıdan ele alınmalıdır. Bu dönemde
iktidarla yakın ilişkileri vardır. 1826 II. Mahmut döneminde de iktidarda etkililer."
YAHUDĐ DEVLETĐ SELANĐK’TE KURULACAKTI
Öcalan, Yahudilerin Mustafa Kemal'in doğum yeri olan Selanik'te planını şöyle
yorumladı: "Yine Osmanlı'nın son döneminde Mustafa Kemal'in çevresindeki Yahudiler,
Selanik'i alma konusunda ısrarlıydılar. Nedeni de 1500'lerden günümüze Selanik'te ciddi
bir Yahudi nüfusunun bulunmasıydı. Hatta bugünkü Đsrail Devleti'nin Filistin toprakları
yerine Yahudilerin çoğunlukta olduğu Selanik'te kurulması planlanılıyordu. Bunlara
Sebataistler de deniliyor. Mustafa Kemal'e Selanik'in de topraklarına dâhil edilmesi için
baskılar yapılıyordu. Bunları iyi görüp iyi anlamak gerekiyor. Dr. Nazım onlar Mustafa
Kemal'in etrafını sarmışlardı. En yakın arkadaşı Ayıcı Arif'i suikastle öldürerek mesaj
vermişlerdi. Mebus Galanti, Mustafa Kemal'in tanrılaşması, Đsmet Đnönü'nün de
peygamberleşmesi düşüncesini yaratan ve yayandır. Şu andaki Baykal aynı
anlayıştadır. Bu anlayışı devam ettiriyor. Hürriyet gazetesinde geçen 'Türkiye
Türklerindir' anlayışıdır bu. Bazıları kökenlerini Hazar Türklerine dayandırıyor ama
Hazar Türklerinin inancı Yahudiliktir. Diğer yandan MHP var. MHP'nin milliyetçiliği, Ziya
Gökalp ve Nihal Atsız'ın -ki Nazım kadar hapis yatmış- sosyolojik milliyetçilik kavramı,
ırkçılığa dayanıyordu. Bu anlayış Türkeş'le devam etti. Ancak Türkeş'in ölümünden
sonra Bahçeli'yle birlikte devlet milliyetçiliğine dönüştü."
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SÜLEYMAN DEMĐREL MASONDUR
"Almanya'da Hitler'i yaratan Yahudilerdi" diyen Öcalan, "Bunlar tarihteki olaylar. Yine
Anadolu'da bu anlayış, Đslam dışındaki unsurların, Ermeni, Rum, Süryanilerin
Anadolu'dan silinmesinde rol oynamıştır. Celal Bayar ve Adnan Menderes'in durumunu
biliyorsunuz. Celal Bayar hakkında da idam kararı verilmişti ancak Menderes'i idam
ettiler, Celal Bayar idam edilmedi. Nedenini kaç kişi biliyor? Ben araştırdım, Celal Bayar,
ilkokulu Alliance denen okulda okumuştur. Bu okul Edirne'dedir ve bu okula sadece
Yahudiler gidebilmektedir. Yani Celal Bayar'ın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiler, bu
nedenle idam edemediler. Ancak Adnan Menderes'i idam ettiler, kendisi tarih bilgisinden
yoksun, sığ düşünen basit bir liberal Türk'tür. Benzetme yapmak gerekirse Karamanoğlu
Mehmet Bey gibi saf bir Türk'tür. Adnan Menderes'in o dönem Rusya ile ilişkileri vardı,
Rusya'ya kaçmayı planlıyordu, bunu Amerika'ya söyledi. Amerika bunu istemiyordu, bu
nedenle kaçamadı. Adnan Menderes, Rusya'ya kaçamayınca üç ay sonra idam edildi.
Biliyorsunuz Süleyman Demirel de masondur, aynı zamanda oportünisttir, darbelerle
gitti geldi ama hala varlığını devam ettiriyor. Fransa Kralı XVI. Louis, giyotinle öldürüldü.
Yine Saddam da XVI. Louis gibi vahşice öldürüldü. ABD, Đran'ı Iraklılaştırabilir. Bunlar
tarihi olaylar. Tarih bilmenin önemi bu şekilde de ortaya çıkıyor. Günümüzde de benzer
şekilde iktidarlar üzerinde etkileri devam ediyor" diye konuştu.
TARĐHĐ KÜLTÜR YOK OLUYOR
Öcalan, şöyle devam etti: "Finans'la ilgili boyutu da önemlidir. Biliyorsunuz Vehbi Koç
1900'lerde iki bakkalla başladı, sonrada bir dev haline getirildi. Kimse iki bakkalla tek
başına bu kadar büyüyemez. Yine araştırdım Türkiye'deki büyük holdinglerin çoğunda
Yahudi desteği vardır, bu desteği almadan büyüyemezsiniz. Beş adet Kürt holdingini de
inceledim, bunlar da Yahudilerden, yani bahsettiğim anlayıştan icazet almıştır. Bunlar
Antep, Malatya, Diyarbakır ve diğer Kürt illerinde de kurdurulacaklar ve böylece
denetimlerini sağlamış olacaklar. Bu bölgelerde bulunan Kürt işbirlikçiler üzerinden bunu
gerçekleştiriyorlar. Ben işbirlikçi Kürt kişiliğini çok iyi tanıyorum, para için yapmayacağı
şey, satmayacağı değer yoktur. GAP'ın suyu niye sadece Harran'a veriliyor? Bu
politikaların sonucu. Böylece su üzerinde denetimlerini güçlendirecekler. Đşte Yahudi
şirketler üzerinden barajlar yapıyorlar. Đşte Zeugma ve Halfeti gitti, sıra Hasankeyf'te. Bu
baraj için trilyonlar harcanıyor. Ancak üç kasaba 99 köy Ilısu barajı altında kalacak. Bu
baraj için beş milyar dolar getirisi olacağı söyleniyor. 99 milyar çarpı 99 milyar getirisi
olsa ne olacak? Bu kasaba ve köyler benim için paradan çok daha önemlidir. Tarihi
kültür yok oluyor."
ANTĐSEMĐTĐST DEĞĐLĐM
"Đşte ben bunları görüp ifade ediyorum, kabullenemiyorum, kabul etmiyorum, doğru
bulmuyorum" diyen Öcalan, "Daha önce de söylemiştim, Yahudi halkı da Ortadoğu
halkıdır ve bu coğrafyada özgür ve demokratik şekilde yaşama hakkına sahiptir. Ben
bunları söylerken bütün Yahudileri, bütün Yahudi halkını kastetmiyorum. Yahudiler
içerisinde bir klik var, onları kastediyorum. Benim söylediklerim Yahudi halkına değil,
egemen olan bu kliğin, bu dar grubun yürüttüğü anlayış, politika ve uygulamalara
yöneliktir. Bu antisemitistlik değil, tarihsel ve güncel gerçekleri ifade etmektir.
Antisemitist olduğum yönündeki ifadeler tamamen safsatadan ibarettir" şeklinde
konuştu.
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PKK NEYĐ ĐSTĐYORSA ONU YAPSIN
Öcalan, ABD'nin Ortadoğu'daki oyununu şöyle değerlendirdi: "Birinci Dünya Savaşı'yla
dünyanın yarısına, Đkinci Dünya Savaşı'yla dünyanın tamamına hâkim oldular. Kürtler,
Ortadoğu'da önemlidir. ABD, Ortadoğu'da Kürtleri denetimine alarak, Farsları, Arapları
ve Türkleri dizginlemek amacındadır. Kürtleri denetime almak, Ortadoğu'yu dizginlemek,
Ortadoğu'yu denetime almak demektir. Ben bu oyunları gördüm, ABD'nin denetimine
girmedim, kendimi ve PKK'yi kullandırtmadım. Dürüst olmak tek başına yeterli değildir.
Đç ve dış siyaseti iyi bilmek gerekiyor. Çünkü orası Ortadoğu'dur, dikkatli olmak
gerekiyor. Arap siyasetçilerinin ne mal olduğunu biliyorum. Suriye'deyken yeterince
tanıdım onları. Kendi kararlarını kendileri vermeliler, kendi stratejilerini, kendi
siyasetlerini belirleyebilmeliler. PKK neyi istiyorsa onu yapsın. Ama bunun için iç ve dış
siyaseti iyi bilmesi ve çözmesi gerekiyor. Bana bağlı olmak yeterli değil, önemli olan beni
anlamaktır. Dağdaki gerilla için de bu böyledir. Savcılık bana hücre cezası için kâğıt
göndermiş, PKK'ye talimat verdiğim iddia ediliyor. Hayır, ben PKK'ye talimat
vermiyorum. PKK, kendi bildiği yolda kendi kararlarını kendisi verir. Beni kullanmasınlar
ki zaten kullanamazlar ben buna da izin vermem. Kardeşim de kullanmak istedi,
başaramadı, sonunda ihanet etti."
MOSSAD PEŞĐMDEYDĐ…
ABD'nin PKK üzerindeki oyunlarına da değinen Öcalan, şunlara dikkat çekti: "Kaçanların
durumları biliniyor. KDP ve YNK'ye sığındılar. Onların denetimine girdiler. Güneyli
güçlerin milliyetçi bir çizgide bulunmasında Yahudilerin etkisi vardır. KDP ve YNK
denetimine girmek Amerika'nın denetimine girmektir, hiçbir fark yoktur. Sonrasında
birçok kişiyi de peşlerinden götürdüler, bunların bir kısmı KDP ve YNK içinde üst
düzeyde görev de almışlar. Đşte KDP, YNK kadınla, kızla, parayla, imkânla onları
kendine bağladı. Böylece PKK'yi kendi içlerine aldıklarını ve PKK'yi bu şekilde
bitirecekleri yönünde Amerika'ya mesaj verdiler. Tam emin değilim ama kaçanların ABD
ile ilişkide olabilecekleri kanaatindeyim. Bazıları da Avrupa'dalar, onların denetimindeler.
PKK'yi bu şekilde denetim altına almaya ve bitirmeye çalıştılar. Ama ben bunları gördüm
engel oldum. Benim üzerime niye bu kadar geldiler sanıyorsunuz? Ben, bu oyunları
gördüm ve oyunlarını boşa çıkardım. Bingöllülere karşı bir mahcubiyetim de var, Tayhan
Bingöllüydü. Suriye'den sonra Rusya'ya giderken MOSSAD peşimdeydi, bunun
farkındaydım, amaçları beni denetimlerine almaktı, onlardan kaçtım. Sonrasında
Đtalya'da da etrafım kuşatılmıştı. Bunların Türk ajanı olduğu safsatadır. O dönemde
Yunan Hükümeti zaten bir kukla Hükümetti. Yunanistan'dan Nairobi'ye geçtikten sonra
Nairobi'de tak tak sesler geliyordu, fotoğraflarımı çekiyorlardı, bunlar da yine MOSSAD
elemanlarıydı. Uçakta kafama vurup yere yatırılınca çok da şaşırmadım, ne şoka
uğradım ne de tepki verdim, zaten yapılacak bir şey de yoktu. Sonra da kaldırdılar beni,
sonrası televizyonda gördüğünüz görüntüler."
AKP KÖR DĐNCĐLĐĞĐ TEMSĐL EDĐYOR
Öcalan, Türkiye'deki siyasal krizi şöyle yorumladı: "Türkiye'de darbeler iktidarı devam
ediyor. 9 Mart (71) darbesi bir de 12 Mart (71) darbesi var. Türkiye bu iki darbenin
denetimindedir. Baykal-CHP, 9 Mart darbesini temsil ediyor, AKP-Erdoğan ise 12 Mart
darbesini temsil ediyor, Deniz'leri tasfiye, idam ettiler. Öte yandan da 12 Eylül darbesi
var, devam ediyor, buna daha sonra değineceğim. CHP'nin temsil ettiği kör
milliyetçiliktir, AKP'nin temsil ettiği ise kör dinciliktir.
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Her iki anlayışın da Türkiye sorunlarını çözemeyeceği açıktır, ikisi de çıkmaz yoldur.
Hasan Cemal'in Darbeler Günlüğü diye bir yazı dizisi vardı, ben bir tanesini okuyabildim.
Bu konulara değiniyor, ancak çok yeterli değil. Baykal, AKP kendi derin devletini
yaratmaya çalışıyor, diyor. Evet doğrudur ancak diğer yandan da Baykal'ın kendi derin
devleti var, bunu korumaya çalışıyor. Bu iktidarlar 2002'de kapalı, zımni olarak
anlaşmışlardır hatta bu açık da yapılmış olabilir. Bunların birbirlerine üstünlüğü yok,
birbirlerine galip gelemiyorlar, bazen biri bazen de diğeri üstün gelebiliyor. Bir
tahterevalli misali bazen biri bazen öbürü iktidara gelerek halk üzerindeki egemenliklerini
sürdürmektedirler. Birinin (AKP) küresel sermaye ile ilişkileri var diğerinin (CHP) de
statükocu ve devletçi gelenekle ilişkisi var. Bunların savunduğu laisizm aslında Yahudi
kökenli bir kavramdır."
BARIŞ ÇABALARININ ÖNÜ KESĐLDĐ
Öcalan, barış çabalarına ilişkin de şunları kaydetti: "'93'ten günümüze barış çabalarını
sürdürdüğüm biliniyor. '90'ların başında Turgut Özal'ı çok ciddiye almamıştım, bir
kandırmaca olabileceğini düşünüyordum. Ancak sonradan Turgut Özal'ın ciddi
yaklaştığını ve önemli bir devlet adamı olduğunu anladım. Daha sonra Erbakan'la
mektuplaşmalarımız oldu. Özal'da yaptığım hataya düşmemek için Erbakan'ı ciddiye
aldım. Mektuplaşmalarda çözüm talepleri konusunda üzerime düşeni yapacağımı
belirttim. Turgut Özal'a yeterince tanımadığım şansı aynı hataya düşmemek için bu
sefer Erbakan'a fazlasıyla tanıdım. Ancak bu süreçte 28 Şubat darbesiyle kesildi. Yine
'99-2000 yılları arasında askeri kanattan Kıvrıkoğlu-Aytaç Yalman ekibi benimle
görüşmeler gerçekleştirdiler. Hatta askerin hassasiyetini de dikkate alacağımı
belirtmiştim. Ancak başaramadılar. Bu sürecin de önü kesilmiş oldu. Yalçın Küçük bir
yazısında Kıvrıkoğlu-Aytaç Yalman ekibinin Özkök'e karşı oldukları belirtiliyor. Yine
Bülent Ecevit'in çözüm ve diyalog yönünde çabaları vardı ama bu da başarılı olamadı."
AKP’YE SON ÇAĞRI
"2002'den günümüze AKP iktidardadır. Ancak AKP iktidarı bir türlü çözüme yanaşmıyor"
diyen Öcalan, AKP için şu vurgulara dikkat çekti: "Gelinen aşamada AKP bir yol
ayrımındadır; AKP ya radikal demokratizme yönelecek ya da kısa zamanda bitecek.
Zaten AKP hakkında açılmış olan kapatma davası devam ediyor. Demokratik
radikalizme yönelmesi biraz zor görünüyor. AKP'den rica ediyorum bu sorunu çözelim.
Ben buradayım isterseniz beni öldürebilirsiniz ama söylediklerimi dikkate almak
zorundasınız. Yarın da MGK toplantısı yapılacak, umarım diyalog-uzlaşı kararı çıkar.
AKP'ye bu benim son çağrımdır; Benim şu anda PKK üzerinde hala gücüm var, söz
geçirebilirim ama böyle devam ederse, sorun çözülmezse PKK beni dinlemeyebilir.
Gelin ben sağlıklıyken, gücüm de yerindeyken bu sorunu çözelim. Çözüm için bu kadar
heyecanlı olmamın nedeni, gençlerin yaşamını yitirmesidir, benim için asker, gerilla fark
etmez, insanların ölmemesi önemlidir."
SORUNU KENDĐ ARAMIZDA ÇÖZELĐM
Öcalan, 23 Nisan vesilesiyle şu mesajı verdi: "Bugün 23 Nisan. Bu vesileyle ilk Meclis'i
anıyorum. O dönemde Mustafa Kemal bağımsızlıkçı ve özgürlükçü bir çizgideydi. Neye
karşı bağımsızlık? Đngilizlere karşı. Gelin Mustafa Kemal'in 1920'lerdeki ilk Meclis
konuşmasını referans alalım.
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Sonrasında yaptığı çözüme yönelik birçok konuşmasını referans alalım. Bu temelde bu
sorunu çok geç olmadan çözelim. Aksi halde bu sorunu başka devletler kullanır;
Yunanistan, Ermenistan, ABD, Çin, Rusya ve diğer devletler bu konuda söz sahibi
olurlar. Amerika'nın soruna ilişkin çözümü de henüz net değil, bilinmiyor, bekleyip
göreceğiz. Aynı zamanda AKP, Đslam ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirip, ABD
karşısındaki pazarlık gücünü artırmaya çalışıyor. Örnek olarak sana Suriye'yi veririm
ancak karşılığında şunları alırım demek istiyor. Şafak gazetesinde okudum; AKP Irak'a
girdiği için kapatılma davası açıldığı yönünde iddialar var, bu doğru olabilir. Avrupa da
siyasal çözüm diyor. Bunu tek başına değil, Amerika istediği için yapıyor. Đki taraftan
Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Ama ben diyorum ki bunlara gerek yok. Gelin bu sorunu
karşılıklı, kendi aramızda çözelim."
ANTĐ TEKEL VE BARIŞ ĐLKELERĐ
Öcalan, "Türkiye için gerekli olan anti tekel, demokrasi ve barış ilkeleri etrafında bir
araya gelecek Demokratik Cumhuriyet Kongresi'dir. Türkiye'deki Sol hareketi Küresel
Sermaye'nin kuşatmasını çözemiyor, emekçilerin sorunlarını çözemiyor. Küresel
sermaye sahipleri, şirketler, tekeller bire beş kazanırken memurun maaşı artmıyor,
işçinin emekçinin maaşı artmıyor, azalıyor. DTP de bu konularda halkı eğitip
bilinçlendirmelidir. Türk Solu, küresel sermayenin bu oyunlarını görebilmeli Kürtlerle bir
araya gelebilmelidir" diye konuştu.
Öcalan, Çatı Partisi çalışmaları için şunları belirtti: "Türkiye'deki emek örgütleriyle
sendikalarla bir araya gelerek işçinin ve emekçilerin sorunlarına çözüm bulmalılar.
Sendikalara da sesleniyorum, bu çatının içinde yer almalılar. Böyle bir birliktelik
sağlanılıp Alternatif Demokratik Hükümet tarzında çalışırlar. Bunu sağlarlarsa yüzde
yirmilik bir oy alabilirler ve bunun sonucunda Kürt sorunuyla beraber Türkiye'de birçok
sorunun çözümü dayatılır, sorun çözülür. Bu durumda emekçinin bir olan maaşı üç olur.
Anti-tekel, demokrasi ve barış ilkeleri etrafında ortak çalışma başarıya götürür."
Öcalan, “DTP kapatılsa dahi, kendi demokratik oluşumları, kurumları etrafında
çalışmalarına devam edebilirler. Türkiye'deki Demokratik Toplum Projemiz Güney için
de geçerlidir, kendi koşullarına bu projeyi uyarlayabilirler. Yine Akademi'yi Güney için de
söylüyorum. Çalışmalarını güçlendirip, derinleştirebilirler, başarılar diliyorum. Aynı şey
Suriye için de geçerlidir, Đran'da PJAK var. PJAK'ın gelişme koşulları vardır ve diğer
parçalara göre daha fazladır” diye belirtti.
KADINLAR BĐLĐNÇLENDĐRĐLMELĐ
Öcalan, kadınlar için de şunları söyledi: "Toplantı yapmak önemli ama toplanmak,
konuşmak yeterli değil, pratik olmayınca, kadınlar eğitilmedikçe, bilinçlenmedikçe bunlar
fazla anlam ifade etmez. Ben bunlar yapılmasın demiyorum ama önemli olan
özgürleşmeye yoğunlaşmaları ve özgürleşmeleridir. Ben daha önce de Akademiyi
söylemiştim. Akademi de onlarca kadın eğitilmelidir, kadınlar bilinçlendirilmelidir.
Cezaevinden çıkan arkadaşlar, kadınların eğitimleriyle ilgilenmelidir. Kayapınar'daki
park üzerinden bunu geliştirsinler. Bu parkta yemek şeyleri yaparak, bağış ve
dayanışmayla ekonomik sorunlarını da çözebilirler. Cezaevlerinden bana gelen
mektuplar vardı. Zeki oldukları anlaşılıyordu, ancak salt seviyorum demeyle olmaz, basit
kalır. Öfkeleniyorum, sanırım şimdi çıkmışlar, neden kadınların eğitimleriyle
ilgilenmiyorlar.
Kadınlar kültür sanat faaliyetlerine önem vermeli, kendilerini geliştirmeli, her alanda spor
yapmalı, spor takımları kurmalı, kendilerini bedensel olarak güçlendirmeliler. Fiziksel ve
ruhsal gelişmeleri önemlidir.
Öcalan son olarak, "Cemşit Bender yaşamını yitirmiş, başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Gazeteleri düzenli alamıyorum. Arada bazı gazeteleri vermiyorlar. Đdare getirilmediğini
iddia ediyor. Cezaevindeki arkadaşlara, kadınlara, halka selamlarımı iletiyorum" dedi.
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ĐSTANBUL - Savaşı daha da tırmandırmak isteyen
güçler Đmralı’da Öcalan’ı hücre kıskacına aldı. Geçen
hafta hakkında 7. kez 20 günlük hücre cezası kararı
verildiği ortaya çıkan Öcalan'a, görevlilerle yaptığı
kapı tartışması yüzünden bir 10 günlük hücre cezası
daha verildi. Cezaların henüz uygulamaya
geçirilmediğini açıklayan Öcalan, "Kürtlerin iradesi
tecrit edilerek denetim altına alınmaya çalışılıyor.
Bunu iyi görmek gerekir" dedi.
Edinilen bilgilere göre, Öcalan, avukatlarıyla bu hafta içinde yaptığı görüşmede cezaevi
koşullarına değinerek, "Koşullarım ve sağlığım eskisi gibidir, yeni bir şey yok. Geçen
hafta 5-6 kişilik bir grup olarak cezaevi izleme komitesi geldi. Buranın koşullarını onlara
da anlattım. Eksiklikleri tespit ettiler" dedi.
Son günlerde artış gösteren operasyonlara değinen Öcalan, "Operasyonlar devam
ediyor. Türkiye'nin zaten Amediye bölgesinde güçleri var. Geliştirilen bir konsept var, bu
konsept 90'lı yıllarda da denenen bir konseptti. Bununla Kürtlerin iradesi tecrit ediliyor,
denetim altına alınmaya çalışılıyor. Bunu iyi görmek gerekir. Türk devletinin ilginç bir
yapılanması var. Bunu iyi analiz etmek gerekiyor. Ben bunu savunmalarımda da
anlattım" şeklinde konuştu.
ĐNÖNÜ ĐNGĐLĐZLERLE ĐLĐŞKĐDEYDĐ
Cumhuriyet dönemi Kürt politikasını bu hafta da analiz eden Öcalan, şunları söyledi:
"Cumhuriyet tarihinden beri Kürtlerle ortak yaşamak için bazı yaklaşımlar vardı. Birincisi,
M. Kemal cumhuriyetin ilk yıllarında bazı şeyler yapmaya çalıştı ama Çankaya'ya
hapsedilmesiyle bu engellendi. Đsmet Đnönü ve Đttihat-Terakki kadroları M. Kemal'in
etrafını kuşatmışlardı. M. Kemal Çankaya'da iken Cumhuriyeti teslim edecek kimseyi
bulamadı. O dönem iki eğilim vardı; Đslami eğilimle milliyetçi eğilim. Bunlardan Đslami
eğilim Said Nursi ve Mehmet Akif'in de içlerinde yer aldığı kesim. Diğer tarafta ise,
milliyetçi Ziya Gökalp, Đsmet Đnönü ve Đttihat-Terakki kadrolarının yer aldığı gruptu. Her
ikisine de güvenmiyordu. Đsmet Đnönü Đngilizlerle işbirliği içerisindeydi. Đngilizler M.
Kemal'i kendilerine tek rakip olarak görüyorlardı. 1. Dünya Savaşı sırasında M. Kemal'in
yaklaşımı ortadaydı. Bu, Đngilizler için tehlikeydi. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı
başlamadan önce M. Kemal'in etrafını kuşatarak tasfiye ettiler. Çankaya hapsiyle M.
Kemal'i halktan kopardılar. Đşte 23 Nisan günü radyoda dinledim. M. Kemal'in
hatıralarından bahsediliyordu. Bu hatıralarında zaman zaman M. Kemal'in
korumalarından gizlice kaçarak halkın içine girip gezdiği söyleniyordu. M. Kemal
Dolmabahçe'de iken Đnönü'nün öldüğü kendisine söylendi. M. Kemal bunun üzerine
Đnönü'nün çocuklarına miras bıraktı."
ERGENEKON'UN ÇÖKERTĐLDĐĞĐ YALAN
Öcalan, şöyle devam etti: "Đkincisi, Menderes döneminde bazı şeyler yapılmaya çalışıldı.
Menderes idam edildi. Menderes niye idam edildi?
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Rusya'ya gitmek istiyordu, paraya ihtiyacı vardı, 300 milyon dolara ihtiyacı vardı. Bunu
Amerika'ya söyledi. Rusya'ya gitmek her şeyi bitiriyordu. Bu nedenle Amerika
Menderes'in idam edilmesine göz yumdu. Celal Bayar neden idam edilmedi? O'nun
konumu sağlamdı. Ta 1900'lerden itibaren konumunu sağlamlaştırmıştı. 1952'de ABD
NATO bünyesinde Özel Harp Dairesi'ni kurdu. Bu aygıtın başına Türkeş'i getirdi.
Sovyetlerin yıkılmasıyla 1992'de bu aygıt işlevsiz kalarak dağıtıldı, kadroları da ortada
kaldı. Bu kadrolar kendilerini devletin sahibi olarak tanımlıyorlar, çünkü biz devleti
koruduk diyorlar. Özel Harp Dairesi 1920'lerdeki Teşkilat-ı Mahsusa'ydı aslında.
Teşkilat-ı Mahsusa'da da Đttihat-Terakki kadroları yer alıyordu. Bu kadrolar kendilerini
devletin asıl sahibi olarak görüyorlar. Ergenekon da buradan çıktı. Đtalya'da Gladio,
Türkiye'de Ergenekon oluştu. Gladio tarihte Đtalyanlar için sembol bir isimdi, Ergenekon
da Türkler için önemliydi. Đtalya Gladio operasyonuyla kontrgerilla yapılanmasını
çökertmişti. Türkiye de bu çeteyi çökerttiğini göstermek için böyle bir isim kullandı ama
deşifre olmuş, işi biten, yıpranmış Avukat Kemal Kerinçsiz, Veli Küçük gibi isimler
gözden çıkarıldı, tutuklandı. Ergenekon'un çökertildiği yalan, halen asıl kadroları yerli
yerinde duruyor. Doğu Perinçek için Ergenekoncu diyorlar, aslında Ergenekoncu değil;
bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ulus devleti anlamamış, ne yapacağını bilemiyor.
Yalçın Küçük de yazıyor ama O da ulus devleti anlamamış. Perinçek de, Yalçın Küçük
de şaşkın! Aslında bunların yaptığı Alman nasyonal sosyalist anlayışla eşdeğerdir."
ÖZAL'I TASFĐYE ETTĐLER
Cumhuriyet tarihindeki gelişmeleri analiz etmeyi sürdüren Öcalan, Cumhurbaşkanı
Özal'ın Kürt politikasına ilişkin olarak şu hususlara vurgu yaptı: "Üçüncüsü de Özal. Özal
90'larda bir şeyler yapmaya çalıştı. Özal liberal bir demokrattı ama bunların liberal bir
demokrata bile tahammülleri yoktu. Küresel sermaye ile bütünleşerek Türkiye'nin önünü
açmaya çalışıyordu. Özal'ın bana yazdığı mektuplar vardı. Ben O'nu önemsedim. Kürt
sorununu çözme iradesini ortaya koymaya çalışıyordu. Özal siyasal bir liderdi! O'nun bu
niyetini anlayınca tasfiye ettiler, ölümü şüphelidir. Yine Mehmet Ağar da bazı
girişimlerde bulunmak istedi. Ağar devletin adamıydı, az mı hizmet vermişti. Erdoğan
gibi memur değil de, siyasal lider olmaya çalıştı, siyaset yapmak istediğini belirterek
liberal bir tavır takınınca siyaset yapmasına izin vermediler, tasfiye ettiler. O dönem
direkt ve dolaylı yollardan benimle bazı görüşmeler yapılmıştı. Hatta Erbakan da bana
mektup yazmıştı. Kıvrıkoğlu ve ekibinde yer alan Aytaç Yalman 98'de bazı dolaylı
girişimlerde bulundular, bunlar sonuçsuz kaldı. 99'da ben buraya gelince bazı mektuplar
gönderdim. Ama bir yanıt alamadım. Ondan sonra da görüşmeler yapılmadı."
ERDOĞAN TAYĐN EDĐLMĐŞ MEMURDUR
Öcalan, Özal-Erdoğan mukayesesi de yaparak şu kıyaslamada bulundu: "Erdoğan da
bir süre Özal'ın misyonunu yüklenmiş gibi görünse de; kendisi siyasal bir lider değil,
sadece görevlidir! Erdoğan için "görevliden" kastettiğim, atanmış, tayin edilmiş biri mi?
Ben de bunu anlamaya çalışıyordum ama bu durum benim için artık kesinleşti. Korkut
Özallar da bunu artık fark etti, desteklerini çektiler. Baykal zaten atanmış biriydi, görevini
layıkıyla yerine getiriyordu. Baykal'ın görevi sosyal demokrat bir partinin gelişmesini
engellemektir!
TÜRKĐYE IRAKLAŞABĐLĐR
Ortadoğu'daki son gelişmeler ışığında Kürt sorununu ele alan Öcalan, şu tarihi uyarıları
bir kez daha yineledi: "Ortadoğu'da bütün bu yaşananlar bir 3. Dünya Savaşı'nın
olduğunu gösteriyor.
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Ben Ortadoğu'da olsaydım Irak'ta olanlar bu şekilde yaşanmazdı, Saddam bu şekilde
çözülmezdi, çözülmesi daha farklı olurdu. KDP ve YNK böyle davranmazlardı. Ben
Ortadoğu'da onlar için bir tehlikeydim. Bu nedenle beni etkisizleştirmeye çalıştılar. Ya
öldüreceklerdi ya da etkisizleştirip tasfiye edeceklerdi. Bunları yapamayınca beni bu
adaya hapsettiler. Sıra Türkiye'de, Türkiye'yi çözmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin
çözülmesi, Türkiye'nin Iraklaşması demek, bu da çok derin bir Türk-Kürt çatışmasının
başlaması demektir. ABD'nin Ortadoğu müdahalesinden önce Ecevit'in hastalanması,
felç geçirmesi bir tesadüf değil."
100 VURGUNCU KÜRT AĐLE VAR
"Türkiye'de de işbirlikçi ve vurguncu 100 civarında aile var." diyen Öcalan, şöyle devam
etti: "Bunlar her dönem güç kimdeyse onun tarafında yer alıyorlar, iktidara oynuyorlar.
Bunlar PKK' ye benzemezler, katı bir milliyetçilikleri vardır, bu milliyetçilikleri PKK'den on
kat daha tehlikelidir. Bir demokratla konuşabilirsin, uzlaşabilirsin, konuştuklarını hayata
geçirebilirsin ama bir milliyetçiyle bunu yapamazsın, bunları iyi görmek gerekiyor.
Türkiye'ye istediklerini yaptıracaklar, Türkiye istediklerini yapmazsa aradaki gerginliği
tırmandırarak muazzam bir Türk-Kürt çatışması yaratırlar."
KÜRTLER FĐLĐSTĐN GĐBĐ DĐRENĐŞÇĐ HALK OLUR
"Somut demokratik açılımlar yapıldığında PKK neden silah bırakmasın!" şeklinde
konuşan Öcalan, şunları dile getirdi: "Bu kadar operasyon yapıldı, ne ele geçti düşman
kazanmaktan başka? Altı insan yaşamını yitirdi. Bu insanların ailelerini kendisine
düşman etti. Her bir uçağın kalkışı-inişi 1 milyon dolardır. Daha önce 70 uçak kaldırdılar
bu sefer 43 uçak kaldırdılar. Doğal olarak hava saldırısında yeraltına nasıl
saklanacağını, bombalamaya karşı nasıl korunacağını öğrenmişlerdir. Filistin'deki gibi
direnişçi bir halk ortaya çıkar, üstelik Filistin'de dağ da yoktur. Çeçenistan'da küçücük bir
dağ vardır, yıllardır Ruslara kök söktürüyorlar. Kosova, Filistin, Çeçenistan sorununu
aşan bir soruna dönüşür. Kürdistan coğrafyası baştanbaşa muazzam dağ silsilesi ile
doludur, Filistin'e benzemez, dağları daha korunaklıdır. Arkalarına geniş bir halk desteği
de alırlar. Kendisini koruyabilir."
10 GÜNLÜK HÜCRE CEZASI DAHA VERĐLDĐ
Kendisii hakkında verilen 20 günlük hücre cezasına değinen Öcalan, "Benim PKK' ye
talimat verdiğim söyleniyor. 124 sayfalık savunmamda da bunu anlattım. Sayın Savcı,
benim Kürt sorununun çözümü ve savaşın sona ermesi noktasındaki çabamı neden
görmüyorsun da bazı görüşlerimi talimat olarak algılıyorsun." dedi ve şöyle devam etti:
"Bana ilişkin on günlük bir hücre cezası daha istemişler. Kapı nedeniyle idareyle bir
tartışmamız oldu. Muhtemelen toplam 30 gün hücre cezası uygularlar. Ben bu süre
içerisinde savunmamın diğer kısmına başlarım. Bu savunmamda özgürlük nasıl yaşanır,
nasıl ifade edilir bunu anlatmaya çalışacağım."
KENT MECLĐSLERĐ ĐYĐ GELĐŞTĐRĐLMELĐ
Son günlerde DTP üzerindeki baskılara da değinen Öcalan, şu tespitlerde bulundu:
"Son dönemde DTP'liler üzerinde yoğun baskı var; 300'den fazla DTP'li tutuklandı, ne
yapmaya çalışıyorlar? Diyarbakır çok önemli.
Diyarbakır'da yapılabilecek çalışmalar var. Bu çalışmalar demokratik siyasetin gelişmesi
için önemli adımlardır. Kent meclislerinin kurulması önemlidir. Kent meclislerinde her
kesimden insan kendisini ifade edebilir. Hatta MHP'liler de yer alabilir. Bu meclisler
aracılığıyla kentlerin sorunlarının tartışıldığı ortamlar yaratılabilir. Kürt meselesi burada
tartışılabilir ve çözüm de buradan çıkacaktır. Yine akademiler de önemlidir. Akademiler
ile halk eğitilebilir. Demokratik siyasetin önü açılır.
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AKP de bu tür okullarını Diyarbakır'da ve diğer yerlerde açtı. Bunlar yasalara uygun
faaliyetlerdir. Üçüncüsü, Demokratik Toplum Kongresi'dir."
4. PARADĐGMAM KOOPERARATĐF HAREKETĐDĐR
Öcalan, kent meclisleri, akademiler, demokratik toplum kongresi olarak sıraladığı
paradigmasının dördüncü ayağı olarak da kooperatifleşme hareketini önerdi. Öcalan,
şöyle devam etti: "Paradigmanın dördüncü ayağı ise; kooperatifler hareketidir. Benim
çözüm paradigmam dört kısımdan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset
Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi. Kooperatifler
üzerinden toplumun ekonomik ihtiyaçları karşılanır. Kırsal kesim de özellikle tarım
komünleri örgütlenebilir, yani birkaç kişiye ait arazi birleştirilir, burada organik tarım
yapılır. 200-300 dönüm arazi birleştirilir, bunu ben idealist arkadaşlara öneriyorum, kırsal
kesime giderek tarım komünlerini hayata geçirebilirler. Daha iyi anlaşılması için
söylüyorum; ben olsam bir arazide tarımcılık yaparak değişik şeyler üretirim, organik
tarım yaparım. Bu komünleri geliştirebilirsiniz. Robert Owen'ın kitabında da okudum.
Yahudilerin kooperatifçiliği ve tarımcılığı ne kadar iyi anladıklarını ve nasıl
örgütlediklerini kibbutz örneklerinde görebilirsiniz. Tarım, Yahudilerin en büyük
ekonomik kaynaklarıdır."
TÜM KÜRTLER GÜÇLERĐNĐ BĐRLEŞTĐRSĐN
Öcalan, tüm Kürtlere şu çağrıda bulundu: "Ben buradan tüm Kürtlere çağrıda
bulunuyorum. Güçlerini birleştirsinler, Kürtlerin yüzde yetmişi bir araya gelirse, tekelci,
vurguncu kesimlere karşı güçlerini birleştirerek Türkiye'nin demokratikleşmesini
sağlarlar. Bu aynı zamanda cumhuriyete verilen cevaptır. Bizim cumhuriyet karşıtı
olmadığımızın ve birlikte yaşamak istediğimizin bir kanıtı olur. Buradan tekelci, işbirlikçi,
vurguncu kesimleri de uyarmak istiyorum: Kendi şahsi çıkarları için halkın çıkarlarını
feda etmesinler. Vurguncu, ihaleci tavırlarını bıraksınlar. Kürt halkının birliği ve çıkarları
için çalışsınlar. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Kürt halkı oylarına sahip çıksın.
Kürtler oylarını parçalatmasınlar. Oyların mutlaka birleştirilmesi gerekir. Halkımıza
buradan tekrar sesleniyorum, oylarını vurguncu, işbirlikçi ailelere değil, kendi birlikleri ve
halkın çıkarları doğrultusunda kullanmalı ve güçlerini birleştirmelidirler. Yine çatı parti
çalışmalarında Türkiye solu, aydınlarıyla birleşme sağlanırsa yüzde yirmi oy alınır. Bu
da küçümsenmeyecek bir güçtür. Đşte Akademi bu nedenle önemlidir. Vurguncu,
işbirlikçi, tekelci siyasetin halka anlatılması, halkın eğitilmesi için önemlidir. Kendileri
söylüyorlar, 500 milyar dolar kar elde ettiklerini söylüyorlar. Beş kat daha fazla kazandı
bunlar. Bu ne demektir, Türkiye'nin değerlerinin beş kat daha fazla sömürülmesi, ülke
dışına çıkarılmasıdır. Finans kapital paradan para kazanmaktır."
SOMUT ADIMLAR ATIN KARDEŞ KANI DÖKÜLMESĐN
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Son olarak şunu söylemek istiyorum; Đnsanların
ölmemesi için üstüme düşen ne varsa yapmaya hazırım. Buradan Sayın Erdoğan'a,
Sayın Bahçeli'ye, Sayın Baykal'a sesleniyorum. Kardeş kanının daha fazla dökülmemesi
için somut adım atmalarını istiyorum. Ben üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Türk
ve Kürt halklarının birbirine düşürülmesine engel olsunlar. Kürt sorununun çözülmesi için
ille benimle görüşsünler demiyorum. Görüşülebilecek bir sürü kişi var. Önemli olan bu
sorunun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesidir. Ben Kürtleri tanıyorum. Đran
Kürtleri bağlıdırlar, daha da bağlanıyorlar. Yine Suriye Kürtleri zaten bağlıdırlar. Irak'taki
Kürtler de hepsi yurtseverdir, bunun için ne gerekiyorsa yaparlar. Dünya Sistemi kitabını
önemli bir kitaptır, cezaevindeki arkadaşlar okuyabilirler. Cezaevindeki arkadaşlara ve
kadınlara selamlarımı iletiyorum."
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ĐSTANBUL -Kürtlerin üzerine yoğun bir şekilde gidilmekle Türkiye'nin oyuna getirildiğini
vurgulayan Öcalan, "Ciddi adım atılırsa gerillaların tamamen sınır dışına çekilmesi ve
silah bırakması için öneride bulunabilirim, çağrıda bulunabilirim" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede Yunanistan'da açılması planlanan davaya değindi. Öcalan,
"Yunanistan'dan yasa dışı bir şekilde çıkarıldım. Yunanistan mahkemesi, benim
Yunanistan'a yasal girdiğime ilişkin bir karar vermişti ama çıkarılışım yasadışı şekilde
oldu. Nasıl çıkarıldığım konusu önemlidir. Beni Yunanistan Büyükelçiliği'nden zorla
çıkardılar. Benim iltica başvurum da vardı, buna ilişkin başvurumu yapmıştım.
Uçak Đsviçre'den getirilmişti, CĐA uçağıydı. CĐA uçakları birçok yerde kullanılmıştı,
bununla ilgili raporlar var. Türkiye'de de Sabiha Gökçen'in CĐA uçakları için birçok kez
kullanıldığı biliniyor. Benim Yunanistan'dan nasıl çıkarıldığım üzerine durulmalıdır.
Havaalanına giderken şoför belki on kez durdu, dolandı, ben o zaman anlayamamıştım.
Daha sonra jeepi bilerek uçağa çarptırdı, uçak bozuldu, bir süre bekletildik. Ben yine
anlayamadım. Onlar, şoförler anlamıştı, biliyorlardı. Yunanlıların bir kısmı işbirlikçi bir
kısmı da onurluydular. Yunan görevlilerin bir kısmı komploda görev almışlardı, bir kısmı
da vicdanına kulak vermişlerdi, böyle davrandılar, benim teslim edilmemden
rahatsızdılar. Bizim şahitlerimiz de var. Hem uluslar arası hukuk hem de Yunan Hukuku
açısından bu konu önemlidir." şeklinde konuştu.
YAHUDĐLER PADĐŞAHLARI YÖNETTĐ
Son haftalarda Yahudilik, Siyonizm konularındaki sert eleştirileriyle dikkatleri çeken
Öcalan, bu hafta da Yahudilerin Türkiye'deki uzantılarına değindi. Öcalan, şöyle
konuştu:
"Bazı yazarların söylemleri var, bazı değerlendirmeleri var, önemli. Benim Yahudilere
ilişkin söylediklerime benzer şeyleri söylüyorlar. 1550-1600 yıllarında Yahudiler
Osmanlı'da güçlüdür, Osmanlı'yı padişahlarla birlikte Yahudi bankerleriyle kadınlar
yönetmiştir, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan onlar, yönetimde etkili olmuşlardır. Bir
yazarın "içimizdeki Đsrail, gerçek Đsrail'den on kat daha büyüktür" sözü çok iddialı bir
sözdür. Bunu boşuna söylemez. Çok büyük bir iddia olduğuna göre kaynakları da var.
Hatta bunları yayınlamamasını istemişler. Kendisi tehdit diyor. 'Ama ben bunları yine de
söylüyorum' diyor. Artık arkasında kim var, gücünü nereden alıyor, nereye kadar gider
bilemiyorum. Bazıları AKP için de "üçlü örtünme var" diyor. Eşlerinin 1980 sonrası
kapandıklarını belirtiyorlar. Bu üçlünün 1980 öncesinden hazırlandığını ve içlerine yani o
dönemde Refah Partisine sızdırıldığını belirtiyorlar. Bunlarla Refah Partisi'nin nasıl
pasifleştirildiği de anlatıyorlar. Bu üçlü kurucu biliniyor."
GAP'TA YAHUDĐ SERMAYESĐ VAR
GAP'in kendisi ve PKK'ye karşı kurulduğunu açıklayan Öcalan, şu tespitlerde bulundu:
"GAP kurulduğunda GAP'ın bize karşı oluşturulduğunu açık açık ifade ettiler; "Biz GAP'ı
Apo'ya karşı kurduk" dediler.
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Bunların Đsrail ile derin ilişkileri var. Yahudi sermayesi etkilidir. GAP kapsamındaki,
Urfa'daki bazı toprakları kırk dokuz yıllığına bazı şirketlere, Yahudi sermayesindeki
şirketlere kiraya vermişler. Rahşan Ecevit, buna ilişkin bazı endişelerini dile getirmişti
ama işin özünü bilmiyor. Buradaki en güzel, en verimli topraklar bazı şirketlere verilmiş.
Bütün bunlar da halk işsiz bırakılarak yapılıyor. Urfa'nın yüzde sekseni işsizdir. Her şey
bazı şirketlerin tekeline veriliyor. Eskiden beri Yahudi tüccarlarının Manisa, Đzmir'de de
sermayeleri vardır. AKP de küresel sermayeyle, bunlarla ortak hareket ediyor. Aynı
şeyleri Güney'de federal devlette de yapmaya çalışıyorlar. Güney'de AKP'ye yakın
birkaç büyük şirket var. Bu küresel sermayeyle Güney'de emaretler, Arap emirlikleri gibi
oluşumlar yapmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde Diyarbakır-Erbil hattı, hatta Urfa-MardinDiyarbakır- Erbil oradan Süleymaniye hatta Kars dâhil buralarda aynı şeyleri yapmaya
çalışıyorlar. Bunların ekonomideki payı Duyun-u Umumiye dönemindeki paydan on kat,
kırk kat daha fazladır. Kraliçe'nin gelmesinin nedeni buradaki paylarını garantilemek
içindir. Nasıl ki Dersim'de tek bir fabrika bile yapılmadıysa, halk aç ve işsiz bırakıldıysa,
bütün bu projeler de Urfa'daki halk aç ve işsiz bırakılarak, mikro kredilere muhtaç hale
getirilerek yapılıyor. Böylece halkı denetimlerine alıyorlar. GAP'ta Atatürk barajını
yaptıklarında ben, anlamaya çalıştım. Bu suyla Suriye ve Arapları denetim altına almayı
amaçlıyorlardı. Bununla Araplar denetime alındıktan sonra Đsrail yararına bir denge
oluşturuldu. Bu Küresel sermayenin denetimi için Đngiltere den Mehmet Şimşek, orada
yetiştirilmiş ve görevli olarak buraya getirilmiştir, siyasi bir yönü yok, görevi tamamen
buradaki ekonomiyi kontrol etmektir. Bütün bunların yanında Genelkurmaya da PKK'ye
karşı her türlü silahlı yardımı yaparak onu da bu şekilde tutuyorlar."
KRALĐÇE DERĐN ĐLĐŞKĐ ĐÇĐN GELDĐ
Đngiliz Kraliçesi'nin Türkiye ziyaretini de değerlendiren Öcalan, "Đngiliz Kraliçesi de
Türkiye'ye geldi, Kraliçe öyle boşuna gelmez. Londra merkezli bir siyaset var. Kraliçe
belli amaçlarla geliyor, bunların derin ilişkileri var" dedi. Öcalan, şöyle devam etti:
"Basın, "Cumhurbaşkanın özel çabası vardı, Kraliçenin gelmesi için" diye yazdı ama
öyle değil, Abdullah Gül'ü getiren de onlar. Bu ilişkiler yeni değil, eskiye dayalıdır.
Kraliçe'nin Anıtkabir'e çıkması politika icabıdır." Daha önceki haftalarda Mustafa Kemal
Atatürk'ün Đngilizlere karşı aldığı tutumdan dolayı zor günler geçirdiğini anlattığını
hatırlatan Öcalan, şöyle konuştu: Onlar Mustafa Kemal'i iyi tanıyorlar. Benim Mustafa
Kemal'e ilişkin değerlendirmelerim son zamanlarda tartışılıyor, ilginç değil mi? Mustafa
Kemal Đnönü ilişkileri. Đnönü geldikten sonra Mustafa Kemal'in fotoğraflarının kaldırıldığı
tartışması. Mustafa Kemal, 1919'da Anadolu'ya geçerken Đngilizlerden izin almıştı, ama
sonra onları atlattı. Vahdettin'den de izin almıştı, onları da atlattı. Bağımsızlığa yöneldi.
Hakkında tutuklama ve idam kararı çıkarttılar. Mustafa Kemal yurtseverlik düşüncesiyle
hareket etti. 1919 hareketini kendi liderlik vasfıyla yönetti. Đngilizler Mustafa Kemal'in
kendilerini atlattığını fark ettiklerinde ona büyük öfke duydular. 1922'den itibaren Đngiliz
yanlısı Cavit, Dr. Nazım onlar etkili oldular."
M. KEMAL ĐNGĐLĐZ YANLISI DEĞĐLDĐ
Öcalan, analizini şu şekilde sürdürdü: "O zamanlar Teşkilat-ı Mahsusa vardı, bu
teşkilatta Đslamcı Mehmet Akif Ersoy -Teşkilat-ı Mahsusa'da görevliydi-, Said-i Nursi,
Đngiliz yanlısı Dr. Nazım, Cavit Bey onlar var. Kurtuluş Savaşı sürecinde o dönem
bunların Anadolu'ya geçmelerine de Teşkilat-ı Mahsusa yardımcı oldu. Mustafa Kemal
ne Đngiliz yanlısı, ne ittihatçı, ne de Teşkilat-ı Mahsusa'dandı. Kendi liderlik gücüyle
hareket ediyordu.
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Mustafa Kemal daha önce bunlar için çok kızarak 'hepsini idam edeceğim' demişti.
Mustafa Kemal'e suikast düzenlendi. Bununla ilgili Kazım Karabekir yargılandığında
diğer bütün paşalar sivil kıyafetlerle mahkemeye gittiler, bu bir tavırdı. Rauf Orbay onlar
da vardı, ittihatçı kadrolar falan vardı. Kazım Karabekir'in idamını engellediler. Mustafa
Kemal, onların gücünü tam anladı, onlarla 1926'da bir uzlaşmaya gitti. O zamana kadar
bazıları idam edilmişti ya da tasfiye edilmişti. Mustafa Kemal Çankaya'dayken Đnönü'nün
ölüm haberi üzerine çocuklarına miras bırakmıştır. Celal Bayar da o kadrodandı,
Alliance Okulu'nda okumuştu. Đş Bankasının kurucusudur, arkasında sermaye var. Onu
öylesine değil, aralarında bir denge unsuru olduğu için idam edemediler."
ERGENEKON TASFĐYE EDĐLMEDĐ
Kürtlere katliam planı hazırladıkları ortaya çıkan Ergenekon'a değinen Öcalan, şu
çarpıcı hususlara dikkat çekti: "Türkiye NATO'ya üye oldu. 1951'de işte Ergenekon
dedikleri şey kuruldu. Amerika her yerde bu tarz teşkilatlar kurdu. Bunlara yerel isimler
verdiler. Đtalya'da Gladio, Türkiye'de Ergenekon. Gladio, Đtalya'da Gladyatörden geliyor.
Savaşçıdır, eski savaşçılar, yani "kahraman". Ergenekon da Türkiye için "kahramanlık"
ifade ediyor, bir simgedir. 1950'den 1990'lara kadar kırk yıl boyunca Ergenekon'un
maaşının Amerika tarafından verildiği belirtiliyor. Đtalya'da biliyorsunuz Gladio'yu Savcı
falan var, ortadan kaldırdılar. Türkiye'de ise Ergenekon kaldırılmadı. Türkiye
"çekincelerim var" diyerek kaldırmadı. Şimdi büyük kesimi temizlenmeye çalışılıyor,
daha doğrusu, kanuni düzene çekilmeye çalışılıyor. CHP ve MHP de aslında
Ergenekoncudur. Ergenekon kısmen tasfiye edilip kanun içerisine alınmaya çalışıldığı
için MHP ve CHP de zor durumda kaldı. Bu nedenle MHP ve CHP hemen
demokratikleşmeden söz etmeye başladı. CHP bundan sonra sosyal demokratlığa
soyunacak, bunlar sahtekârdır, Kürtler bunlara kanmasın. Bahçeli de kendi çevresini
kontrol altına almaya çalışıyor. Bahçeli'nin danışmanı da Alparslan Türkeş'in
vasiyetinden bahsederek, "milliyetçiliği demokratikleştirmek Türkeş'ten bize kalan
vasiyettir" diyor. MHP değişir mi değişmez mi bilemiyorum, Bahçeli, bir değişimin
gerekliliğinden bahsediyor, bu gerekliliği de görüyorlar ama benim MHP konusundaki
görüşüm umutlu değil, değişir mi değişmez mi bilemiyorum."
ERDOĞAN VE BÜYÜKANIT ERGENEKON'DA UZLAŞTI
Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorununa ilişkin yaptığı konuşmaları daha sonra geri
çektiğine dikkat çeken Öcalan, bu duruma yol açan gelişmeleri şu şekilde değerlendirdi:
"Başbakan Erdoğan'ın Kürtlere ilişkin önceki konuşmaları var, demokrasiden
bahsediyor. Daha sonra bu konuşmalarının hepsini geri aldı. Ergenekonla ilgili Atabeyler
Çetesinin başı bir yüzbaşıydı. Basında çıktı kendisi "bunun gibi tam kırk iki hücre var"
diyor. Hepsinin başında bir yüzbaşı olduğu düşünülürse büyük yapılanmadır. Atabeyler
Çetesi baskınında Erdoğan'ın evinin krokisi de çıkmıştı. Daha sonra darbe tartışmaları
da gündeme geldi. Erdoğan, bunların gücünü anladı, korktu ve teslim oldu, kendi
partisinin onayı olmadan 4 Mayıs'ta Genelkurmay Başkanıyla Dolmabahçe'de anlaştı.
Dolmabahçe kriterleri oluştu. ABD ve Avrupa Birliği de Erdoğan'a tam destek verdi.
Genelkurmay da Ergenekon tarafındandı. O da Başbakanla uzlaştı. Bu iki kesim
uzlaşınca MHP ve CHP boşa düştüler. O zaman bu yüzden Genelkurmay bunlar için
"Bunlar PKK'den de daha tehlikelidirler" dedi. Genelkurmay bu sözü boşuna sarf etmedi,
bu, "sizi gözden çıkardık, sizinle işimiz bitti" demektir. Bununla CHP'nin dışarıda
kaldığını ve tasfiye edildiğini anlıyoruz, desteklerini çektiler. Genelkurmayın sözünü
böyle anlamak gerekir."
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ERGENEKON'A YENĐ ŞEKĐL VERĐYORLAR
Öcalan, şöyle devam etti: "Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı'nın bu anlaşmasının
Kürtler için anlamı şudur: Erdoğan daha fazla bu Ergenekon üzerine, bu çetelerin
üzerine gitmeyecek, buna karşılık o çeteler de kanun çerçevesine alınacak, kanun dışı
eylem yapmayacak. Genelkurmay da Kürtlerin üzerine, PKK'nin üzerine her türlü silahla
gidecek. Bu anlaşmadan sonra Erdoğan, Kürtlere ilişkin söylediği bütün sözlerini geri
almış oldu. Kamuoyu bunları bilmiyor, DTP de tam anlayamıyor. Bütün bunları
kamuoyunun bilmesi gerekir. Bütün bunlarla yeni bir döneme girildiğini anlamak lazım.
Önümüzde yeni bir dönem var. ABD'de de buna, bu anlaşmaya izin verdi. O tarihten
sonra da Kürtlere ve PKK'ye karşı her tür yönelim, hava ve kara operasyonları yapıldı.
Kürtler bunu böyle anlamalı. Ergenekon'a da yeni bir şekil veriyorlar. Basında işte bazı
yazarlar aracılığıyla beni de Ergenekon'la ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bununla
amaçları, benim manevi gücümü kırmaya, itibarımı düşürmeye dönüktür. Önce benim
için Kemalist dediler tutmadı, şimdi de Ergenekon ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar.
Türkiye'de Ergenekon'u asıl ortaya çıkaran, deşifre eden biziz. Kürtler önemli bir
özgürlük zeminini yakalamış, bu şekilde Kürtlerin önünü kesmeye çalışıyorlar."
BOMBALARLA SONUÇ ALAMAZLAR
Giderek tırmandırılan operasyonlara değinen Öcalan, şu tespitlerde bulundu: "Şimdi de
PKK'yi Güney'de sıkıştırmaya çalışıyorlar. Acaba bitirebilir miyiz diye sürekli
saldırıyorlar, bombalıyorlar. Bu bombalamalarla, saldırılarla sonuç almaya çalışıyorlar.
Sonuç alamadılar, Ertuğrul Özkök, biz vuruyoruz, kırıyoruz, askeri açıdan tamam ama
asıl savaş bundan sonra başlıyor, diyor. Yani "toplumsal savaşı kim kazanacak, toplumu
kim kazanacak?" diyor. Asıl nokta burası, bu yaklaşımla halkı kazanamazlar. Daha
önceleri de Ermenilerle ilgili bir provokasyon yapılmıştı. Ermenilerin başına getirilenleri
biliyoruz. Bedirxan Beyle Süryanilerin üzerine gittiler, sonraları Ermenilerin, daha sonra
da Rumların üzerine gittiler. Şimdi de aynı şeyi Kürtler üzerinde yapmaya çalışıyorlar,
Kürtlerin sonu onlar gibi olur mu bilemiyorum ama bunun olmaması için çok uğraştım."
YENĐ PKK YARATMAK OYUNDUR
Öcalan, "Ben açıkça belirtiyorum; bu bir oyundur. Türkiye Kürtlerin üzerine gitmekle
stratejik olarak kaybediyor. Đkide bir pişmanlık yasalarını çıkarıyorlar. Pişmanlık yasaları
daha çok tahriktir. Bir insana pişman ol denilebilir mi? Bu insanın doğasına aykırıdır.
Pişmanlık yasaları hiçbir sonuç vermez sadece tahrik eder. Şimdi belki biraz PKK'nin
merkezi, merkezi kadroları dağılabilir, iletişimleri kesilebilir. Đletişim imkânları var ama
kullanmazlar. Bu da sonuç vermez. Ben sık sık belirtiyorum; her zaman, PKK için her
zaman bir yol vardır. Değişik yerlerde değişik bağımsız komutanlıklar çıkabilir, PKK bu
bağımsız komutanlıklara yönelebilir. Kırk komutanlık çıkabilir. Herkesin bir PKK'si olur;
Rusya'da, Ermenistan'da, Đran'da, Avrupa'da, Yunanistan'da, ABD, Đsrail… Biliyorsunuz
Osmanlar, Botanlar ayrıldılar, ABD bunların dışında başkalarını yanına alarak yeni bir
PKK oluşturabilir. Bunları nasıl kontrol edeceksiniz. Şu anda benim bunlar üzerinde bir
etkim, kontrol etme gücüm var."
PKK GÜÇLÜDÜR
Öcalan, tespitlerini şöyle sürdürdü: "Üzerine gidiliyor ama PKK'nin de güçlü olduğu
ortaya çıkıyor, öyle anlaşılıyor ki eskisinden daha güçlüdür.
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PKK'nin ideolojisi dört parçada da halk tarafından önemli oranda benimsenmiştir,
Suriye'de güçlüdür, Đran'da güçlüdür, Türkiye'de güçlüdür, Güney Kürdistan'da da
güçleniyor. Talabani, Barzani, kişiler gelip geçicidir, burada önemli olan ideolojidir. Zaten
PKK, ideolojik dar bir kadrodur. Esas olan özgürlük zeminidir. Bu zemin diridir, kendisini
sürekli üretir. Siz bu şekilde PKK'yi bitiremezsiniz, bu sorunu çözemezsiniz. Đran'la
çatışmalar var fakat onlar bir taraftan savaşırken bir taraftan da diyalog kapısını açık
bırakabiliyor. Đran ile hem çatışma hem uzlaşma olabiliyor, diyaloglar hep böyledir.
Đran'la eskiden beri yirmi yıldır ilişkiler var, birçok tanıdıkları kimseler var."
Daha önce yaptığı Demokratik Cumhuriyet Kongresi ve Demokratik Toplum Kongresi
önerilerine bir kez daha değinen Öcalan, "Ben iki siyaset olabilir diyorum: Biri Ankara'da
demokratik güçlerin, her kesimin içinde yer alabileceği bir siyaset tarzı. Đkincisi de
Diyarbakır'daki siyaset örgütlenmesi. Demokratik kesimler, küresel sermaye istilasına
karşı güçlerini birleştirebilirler. Bütün bu belirttiklerim çerçevesinde Kürtler de
Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların durumuna düşmemek için, Filistin-Đsrail gibi
olmamaları için, demokratik siyaseti geliştirmeliler. Türkiye'nin şartlarını da göz önünde
tutarak demokratik siyaseti geliştirmeleri gerekiyor. Kadınlara ve demokratik siyasete
ilişkin akademiler kurulması gerekiyor. Demokratik Toplum Kongresi de geliştirilmelidir."
şeklinde konuştu.
MUKAVELE YAP SONRA TOKALAŞ
DTP hakkındaki kapatmaya da değinen Öcalan, "Binlerce DTP'li gözaltına alındı,
tutuklandı, DTP'yi de muhtemelen kapatacaklar, geri kalanları da tasfiye edip çok zayıf
bırakacaklar. Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırabilirler, milletvekilliklerini
düşürebilirler. DTP de buna karşı demokratik güçlerle, her kesimle ortak bir şekilde
örgütlenmelerini yapabilmelidir." dedi. Bahçeli ile Hasip Kaplan arasındaki tokalaşmayı
değerlendiren Öcalan, "Bahçeli'nin, DTP' liler ile tokalaşmaları basına yansıyor. Eğer
gerçekten samimilerse, çözüm istiyorlarsa kendi aralarında toplumsal bir mukavele
imzalarlar. Karşılıklı masaya otururlar, toplumsal mukavele yaparlar. Önemli olan budur,
çatışmaların önünü bu alır. Aksi halde sadece tokalaşma, ifsattır, bozucudur, bir işe
yaramaz." diye konuştu.
CEZALARLA TEHDĐT EDĐLĐYORUM
Son günlerde hakkında toplam 30 günlük disiplin cezaları verildiğini, ancak cezaların
henüz hayata geçirilmediğini anlatan Öcalan, "Son dönem hakkımda verilen disiplin
cezaları da bir tehdittir, bana, "konuşma" ya da "ayağını denk al" diyorlar. Ben onlara da
söyledim, "siz siyaseti bilmiyorsunuz, olayın gerçeği başkadır" diye. Benim buradan
talimat verdiğim söyleniyor. Evet, ben talimat veriyorum; bu talimatlar demokratizme
ilişkin talimatlardır, barışa ilişkin talimatlardır, Filistin-Đsrail gibi olmamaları için talimat
verdim, bunları böyle anlamak lazım." dedi.
CĐDDĐ ADIMLAR ATILSIN GERĐLLAYI SINIR DIŞINA ÇEKEYĐM
"Anaların daha fazla ağlaması istenmiyorsa, bir çözüm aranıyorsa, Devlet bir adım
atabilir. Demokratik çözüme katkı sunabilir." diyen Öcalan, çözüm için şu öneriyi yaptı:
"Ben Başbakan'a da hatta diğerleri çözüm istiyorlarsa onlara da, Baykal ve Bahçeli'ye
de sesleniyorum, bir çözüm geliştirilebilir, bir çözüm geliştirilirse ben de burada
demokratik çözüme ilişkin üzerime düşeni yaparım,
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hatta ciddi bir adım atılırsa gerillaların tamamen sınır dışına çekilmesi ve silah
bırakması için öneride bulunabilirim, çağrıda bulunabilirim. Bu kadar savaş, Kürtlerin
üzerine bu kadar gidilmesi kimin yararınadır! Türkiye burada bir oyuna getiriliyor. Güney
Afrika'da da yıllarca birbirleriyle çatıştılar ama sonunda uzlaşı oldu. Şimdi Güney Afrika
demokrasisi dünyanın saygın demokrasilerindendir. Hatta Türkiye'nin sermayesini bile
çekmektedir. Eğer bir çözümün geliştirilmesi isteniyorsa, ben daha önce de Hükümetten
hatta muhalefetten rica etmiştim. Güney Afrika'da olduğu gibi bir Hakikat ve Uzlaşı
Komisyonu kurulabilir, Parlamentonun onayıyla olması şart değil, Parlamentonun
bilgisinin olmasıyla da olabilir. Bu komisyonda yirmi otuz kişi yer alabilir, yazarlar,
aydınlar bu komisyonda yer alabilir. Bu komisyon Türkiye'nin ortalama vicdanı olabilir.
Bu Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu gerekli incelemeleri, araştırmaları yaparlar ve
toplumun, çözümün yararına gördüğü hususları, konuları, Parlamentoya sunar,
Parlamentoya öneride bulunur, Parlamento da bunları dikkate alır, değerlendirmeler
yapar."
SORUNU BÖYLE BĐTĐREMEZSĐNĐZ
1999 yılındaki sorgu sürecine değinen Öcalan, şöyle devam etti: "Ben Türkiye'ye
getirildiğimde, o zaman sorguda dört istihbarat temsilcisi vardı. Genelkurmay adına
Kıvrıkoğlu onların temsilcisi vardı, Hükümet temsilcisi de vardı. Ben onlara da ifade
ettim, hatta ilk gelen komutana da ifade ettim: Siz benimle böyle konuşuyorsunuz ama
sizin gücünüz var mı, benimle bu şekilde konuşmaya gücünüz var mı? Onlar da var
dediler. Ama daha sonra onlar taktiksel yaklaştılar, daha sonra bana idam cezası
vererek, beni Şeyh Saitleştirme yolunu seçtiler, bu yolla, oyalayarak PKK'yi de bitirmeye
çalıştılar. Aynı soruyu Özal dönemindeki temsilciye de söyledim gücünüz var mı diye.
Onlar da var demişlerdi. Kıvrıkoğlu ve ekibi, 2002'de demek ki tasfiye oldular, öyle
tahmin ediyorum. Öyle imhayla, Kürtlerin üzerine gitmekle, gençlerin aileleriyle
görüşmekle bu sorun çözülmez. Gençlerin aileleriyle görüşmekle o gençleri geri
getiremezsiniz."
BARZANĐ PKK ĐLE ÇATIŞMAZ
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Đnsanlara pişman ol demekle insanlar pişman
olmazlar. Doğaya aykırı bir şey istiyorsunuz. Đnsanlar bunu kabul etmez. Pişman ol
demekle daha çok tahrik ediyorsunuz. Her şeyi bu çerçevede almak sadece sorunu
derinleştirir. Bu şekilde Kürtlerin üzerine gitmekle, Kürtleri imha etmeye çalışmakla
kazanacaklarını düşünüyorlar. Belki Türkiye yenilmez ama büyük kaybeder. Özal tasfiye
oldu, Erbakan tasfiye oldu, ordudan bir kısım tasfiye oldu. Özal'ın tasfiyesi iyi mi oldu,
Erbakan'ın tasfiyesi iyi mi oldu, ordudan bir kesimin tasfiyesi iyi mi oldu? Böyle daha mı
iyi? Hayır. Türkiye'ye bir kriz geliyor. Bu büyük bir krizdir, sadece ekonomik değil, sosyal
ve siyasal alanlarda da beraberinde krizleri getirir. Güney Afrika'da da yıllarca
birbirleriyle çatıştılar ama sonunda uzlaşı oldu. Şimdi soruyorum Türkiye'nin mevcut şu
anki durumu mu iyi, Güney Afrika'nın mevcut durumu mu iyi? Kürtler de bu saatten
sonra birbirleriyle çatışmazlar, Barzani onlar PKK ile çatışmazlar, çatışacaklarını
sanmıyorum. Kürtler birbirleriyle çatışmaz, halk buna izin vermez."
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AMSTERDAM (23.05.2008) - Son haftalarda sık sık Başbakan
Erdoğan'a çözüm çağrısı yapan Öcalan, bu hafta da
Erdoğan'a "Bu operasyonlarla PKK bitirilemez. Hükümet
ölümlerin durması ve barışın gelişmesi için adımlar atsın.
Hükümetin atacağı en ufak bir adımda bile ben üzerime düşeni
yaparım" çağrısı yaptı.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya
geldi. Edinilen bilgilere göre, Öcalan, görüşmede aldığı toplam
30 günlük hücre cezalarına değinerek, "Hücre cezası sanırım
bir iki güne uygulanmaya başlar. Çok da önemli değil" dedi.
Yeni yazdığı savunmayı değerlendiren Öcalan, "Yeni yazdığım
savunmalarım, diğerlerini aşan bir savunma oldu" dedi, şöyle
devam etti: "Dünya Sistemi kitabını okudum.
Bu kitapta belirli bir düzeye ulaşılmış ama pratik anlamda
uygulanabilirliliği açısından eksiklikleri var, okunabilir. Yine
Son Sömürge Ulus Kadınlar kitabında da kadın sorununa
ilişkin gerçeğe yakın açıklamalar var. Ama benim savunmalarımın onları aşan bir düzeyi
var. Bu kitapların yazarlarının entelektüel bir anlatımı var. Benim bunlardan farkım ise,
Ortadoğu'da kaldım, pratiği biliyorum, savunmalarımı yazarken de hem pratik hem de
teorik düzeye dayanarak, bu ikisini birleştirerek yazmaya çalıştım. Bu nedenle kendime
güveniyorum. Bu konuda iddialıyım. Savunmalarımda kadın sorununu ele almaya
çalıştım. Son Sömürge Ulus Kadınlar kitabında benim söylediklerime yakın şeyler ifade
ediliyor. Ama ben daha derinlikli ele aldım. Toplumların da kadınlar gibi nasıl ezildiğini
ve sömürüldüğünü anlatmaya çalıştım. Yani bu savunmalarımda toplumların
kadınlaştırılmasını çözümlemeye çalıştım."
YENĐ SAVUNMA YAZACAĞIM
Yeni bir savunma yazacağını açıklayan Öcalan, şöyle devam etti: "Önümüzdeki
günlerde savunmamın Özgürlük adlı üçüncü kısmına başlayacağım. Bu kısımda
özgürlüğü anlatmaya çalışacağım. Özellikle günümüzde yaşamın giderek
anlamsızlaştığı bir dönemdeyiz. Yaşamın anlamsızlığını aşabilmek için özgürlüğü
hedeflemenin, özgürlüğe kilitlenmenin önemini anlatmaya çalışacağım. Özellikle
kadınların içinde bulunduğu anlamsız yaşamı aşabilmeleri için bulundukları durumu
aşan iddialı bir yaşamı hedeflemeleri ve özgürlüğe kilitlenmeleri gerekir. Kadınların
Akademi çalışması önemlidir. Bu akademide spordan siyasete, hukuktan felsefeye,
atölye çalışmalarına, kültür sanat çalışmaları dâhil her türlü çalışmalarını yapabilirler.
Yine bu akademi çalışması tüm kesimleri kapsamalı. Örneğin bir üniversite öğrencisi de,
bir ev hanımı da bu çalışmalarda yerini alabilmeli.
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Bir dönem Köy Enstitüleri vardı. Benzer çalışmalar yapmaya çalışıyorlardı. Akademi,
Enstitüleri de aşıyor. Đsim önemli değil, Akademi, Enstitü de denebilir. Aile, kadın
etrafında oluşur. Kadınlar üreticidirler. Ürettikleriyle kendi ekonomik sorunlarını
çözebilirler. Mesela bir tarla kiralayarak organik tarım yapabilirler. Böylece işsizlik
sorununun çözümünde katkıları olur. Kadın çalışması bana heyecan veriyor. Kadınlar
kendilerine güvenebilirler. Özgürlüğe yoğunlaşmaları halinde başaramayacakları şey
yoktur. Başarılar diliyorum. Gençlerin demokratik siyaset alanında deneyim ve perspektif
eksikliği var. Bu nedenle gençler, mücadele ederken sabırsız davranıyorlar. Herkes
kapitalizmin esiri olmuş durumda ve özellikle gençlerde bu durum, daha da yoğun. Bu
nedenle gençlerin başarı için para, puldan ve kapitalizmin etkilerinden uzak durmaları
gerekiyor. Yaşam ancak bu şekilde onlar için anlamlı hale gelir."
HÜKÜMETE SESLENĐYORUM SORUNU ÇÖZELĐM
Artarak süren operasyonlara değinen Öcalan, şunları söyledi: "Bunlar PKK'yi Türkiye'ye
karşı kullanmak istiyorlar ama PKK'yi kullanamazlar. PKK bu oyunlara gelmez. Đran'la
görüşüyorlar, ABD ile görüşüyorlar; PKK ortak düşmanımızdır diyorlar. Türkiye'yi de
buna inandırıyorlar. Đran geliyor, "PKK ortak düşmanımızdır, teröristtir" diyor. ABD
Ortadoğu'yu denetim altına almaya çalışıyor. Türkiye ile asla dost olamaz. Türkiye ve
ABD gerçek dost olsa bile karşı tarafta Đran ve Rusya ilişkileri ve daha onlarca ilişki
gelişir. Operasyonlarla PKK'yi bitireceklerini söylüyorlardı ama PKK, her zamankinden
daha güçlüdür. En güçlü dönemini yaşıyor. Bu operasyonlarla PKK bitirilemez. Olan
gençlere olur. Ben hem asker kayıplarına hem de gerilla kayıplarına üzülüyorum.
Gençlerin ölümüne kim üzülmez ki? Bu nedenle Hükümete tekrardan sesleniyorum.
Ölümlerin durması ve barışın gelişmesi için adımlar atsınlar. Hükümetin atacağı en ufak
bir adımda bile ben üzerime düşeni yaparım. Önemli olan barışın gelişmesi ve ölümlerin
durmasıdır. Ben daha fazla kan dökülmemesi için üzerime düşeni yaparım. Çözüm
önerilerimi savunmalarımda da derinlikli açtım. En ufak bir çözüm adımı barışın önünü
açacaktır. Ama bunların buna cesareti yok. Gül de korkak, Erdoğan da korkak. Çözecek
iradeleri yok. Çözmezlerse, Türkiye'yi demokratikleşme yönünde adım atmazlarsa onlar
da öncekiler gibi yok olup gidecekler."
ÇÖZÜM ĐSTEYENLER TASFĐYE EDĐLDĐ
Öcalan, şöyle devam etti: "Ben bugüne kadar da bunun için çalıştım. Devlet içerisinde
de bunu yapmak isteyenler oldu ama tasfiye edildiler. Đşte Özal, girişimlerde bulundu
ama sonunu getirmesine izin vermediler. Yine Erbakan, bana mektuplar gönderdi, adım
atmak istiyordu. Özal gibi sorunu barışçıl yollarla çözmek istiyordu ama izin verilmedi,
tasfiye edildi. Benim '99'daki sorgulamam sırasında devletten temsilciler geldiler,
görüştük. Ben barışçıl çözümün gelişmesi halinde PKK güçlerini sınır dışına
çekebileceğimi söyledim, ama bunun karşılığında 'siz ne yapabilirsiniz, ne
yapacaksınız?' diye sordum. Onlar 'siz bilirsiniz sorumluluk size aittir, geri çekerseniz
bazı adımlar atılabilir' dediler. Ben de barış ortamı gelişsin diye PKK güçlerini sınır
dışına çektim. Ecevit de sorunu barışçıl yollarla çözmek istiyordu. 2000'de çıkan Rahşan
Affı esasında bu amacı taşıyordu ama MHP tarafından amacından saptırıldı, engellendi.
Affedilmemesi gerekenler affedildi, affedilmesi gerekenler de affedilmedi."
DEVLET ĐÇĐ KAVGA VAR
Öcalan, 1999 sonrası gelişmeler için de şunları söyledi: "2000'de Devlet Bahçeli,
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Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, benim idam edilip edilmememi tartışıyorlardı. Ben de
kendilerine, 'benim idamımı bırakın, siz kendinize bakın, kendinizi kurtarmaya bakın,
sizin ayağınızı kaydıracaklar. Siz bundan Türkiye'yi demokratikleştirecek ve Kürt
sorununu çözecek adımlar atarak ancak kurtulabilirsiniz' dedim. Bunlar bu sorunu
çözecek adımlar atmadılar, tasfiye oldular. AKP'nin durumu da aynı. Şemdinli olaylarıyla
başlayan bir süreçtir aslında. '2006'da terörü bitireceğiz' dediler, bitiremediler, şimdi de
'2008'de bitireceğiz' diyorlar, kimin biteceğini göreceğiz. '96'larda Tansu Çilerle Doğan
Güreş de 'bitireceğiz, Türkiye kritik bir süreçten geçiyor' diyorlardı. Şimdi de Büyükanıt
ve Erdoğan 'bitireceğiz ve Türkiye kritik bir süreçten geçiyor' diyorlar. Türk devlet
geleneğinin ilginç bir yapılanması var, bunu iyi görmek gerekiyor. Büyükanıt ve Erdoğan,
Dolmabahçe'de bu devlet geleneğinin dışına çıktılar. Bu nedenle devlet içi çatışmalar
var. Büyükanıt ve Erdoğan kendi yapılarını devre dışı bırakarak ikili görüşme yaptılar.
Türk devlet-siyaset geleneğinde böyle bir şey olmamıştır şimdiye kadar. Fikri Sağlar,
Büyükanıt'ın önüne dosya bırakıldığını söylüyor, asıl mesele bu değil. Devlet içerisindeki
çatışmalardır aslında gün yüzüne çıkan. Ben de Dolmabahçe görüşmelerine dikkat
çekmiştim. Ama anlatıldığı gibi dosyaların olduğuna inanmıyorum, burada ikili-gizli
anlaşmalar var. Bu ikili-gizli anlaşmalar devlet içerisinde bazı kesimler tarafından kabul
görmüyor. Fikri Sağlar'ın açıklaması da bunu gösteriyor. Çok gizli ve üstü kapalı bir
görüşmeydi yaptıkları, bulanıktır. Oysa ki Güreş ve Çiler bile daha açık ve aleni görüşüp
anlaşmışlardı."
PARACI KÜRTLERE MERHABA DEMEYĐN
"Bu işi tek başına operasyonlarla bitiremeyeceklerini biliyorlar." diyen Öcalan, şöyle
devam etti: "Bununla birlikte Küresel sermayeyi de devreye sokuyorlar. Kürtleri küresel
sermayeye bağlamaya çalışıyorlar. Devlet, bölgede sayısı 500'ü bulan bazı işbirlikçi Kürt
ailelerini kullanarak, Kürt kimliğini inkâr etmeleri karşılığında eskiden onlara ağalık,
beylik, şeyhlik, tarikat şefliği verirken, bugün de AKP üzerinden kimliklerini reddetmeleri
karşılığında kendilerine para verilmekte, holdingler, şirketler kurulmakta, ihaleler
sunulmaktadır. Kürtlüğünüzden vazgeçin size maaş bağlayalım, Kürtlüğünüzden
vazgeçin size holdingler kuralım, Kürtlüğünüzden vazgeçin size para verelim diyorlar.
Bazı çevreler de bunları destekliyor. Ben halkımızı bunlara karşı buradan uyarıyorum,
bunlar devletin değil, küresel sermayenin ajanıdırlar. Bunlar uluslar arası ajanlardır.
Bunlara bir merhaba dahi verilmemeli. Bunların dini imanı dolardır. Bunlara çok ciddi
paralar verilmiş. Ceplerini ve yüreklerini dolar ısıtıyor. Bunların para için, bir belediye
başkanlığı, makam için satamayacakları değer yoktur. Bunların dinle Đslam'la alakası
yok. Đslam dini barış dinidir. Bunların hepsi Londra merkezli oyunlardır. Đşte Kraliçe geldi
hepsini kutsadı. Kraliçe'yle birlikte bir de bakanları gelmişti, kimdi o bakan? O bakan
Duyun-i Umumiye'nin temsilcisidir. Bunları iyi görmek gerekiyor."
CAMĐLER SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI MERKEZLER OLSUN
Bu hafta cami olgusu üzerinde duran Öcalan, şu önerilere yaptı: "Camiler toplumsal
merkez haline getirilmelidir. Hz. Muhammed döneminde Camiler, toplumsal sorunların
tartışıldığı bir merkezdi. Camiler, Hz. Muhammed döneminde olduğu gibi bugün de
toplumsal sorunların çözüldüğü merkez haline getirilmelidirler. Đslam dininin özü de
budur. Đslam dini barışa hizmet eder. Đmamlar da bu eksenli çalışmalarına devam
edebilirler. Duyarlı imamlara özel selamlarımı söylüyorum."

Rojaciwan.com ®©56

GENÇLĐK PARA PULA HEVESLENMESĐN
Öcalan, gençliği de şu çağrıyı yaptı: "Gençlik Paraya, pula, kapitalizme heves etmesin.
Kendilerini bu ilişkilerden kurtarsınlar. Ben bu konuyu savunmalarımda derinliğine açtım,
okuyabilirler. Gençler, Đsrail'deki Kibutzlar benzeri tarım kooperatifleri geliştirebilirler.
Đsrailliler uyanık. Tarım işini iyi biliyorlar. Đdealist gençler buna benzer şeyleri
geliştirebilirler. Başarılar diliyorum." Öcalan, DTP'nin kapıtalabileceğini belirterek, "DTP
kapatılabilir. Ama kendi demokratik mücadelesi devam eder. DTP kapatılırsa yeniden
demokratik toplumlarını oluşturmak için çalışmalarını sürdürmelidir." diye konuştu.
HAKĐKAT KOMĐSYONU DAHĐ KURAMADINIZ
Bu hafta da sol parti çalışmalarını değerlendiren Öcalan, şu şekilde konuştu: "Türkiyeli
sol aydın ve siyasetçilere diyorum ki, Çatı Partisi'yle barışın gelişmesi için çalışsın. Bu
kez biz sizi takip edelim, barış için geliştirdiğiniz projeye biz destek verelim. Önemli olan
barışın ve çözümün gelişmesidir. Bir Hakikatleri Araştırma ve Uzlaşma Komisyonu
kurarak barışı geliştirebilirler, bunu bile yapamadılar. Meclis içinde böyle bir komisyon
çıkarabilirlerdi. Güney Afrika'da bu denendi. Yine dünyada birçok ülkede denendi.
Türkiye'de de başarılı olabilir. Şimdi bir taraf imha ve inkârda diretirken bir tarafta benim
de küçük bir devletçiğim olsun anlayışındalar. Oysa benim derdim ne devlet kurmak ne
devlet yıkmaktır. Devlet, sorun demektir. Devletleşmeyle sorunlar çözülmez, büyür. Sol
da 'biz iktidar olup sorunları çözeceğiz' diyordu. Oysa Rusya ve Çin örneği ortadadır. En
son Çin'deki deprem felaketi de bu durumu ortaya koymuştur. Bu nedenle çözüm
devletleşmekte değil, gerçek demokratik cumhuriyeti hayata geçirmektedir."
ANTĐ SEMĐTĐST DEĞĐLĐM
"Đran için tehlikeler var, Đran Japonyalaşabilir, nükleer tehlikeyle karşı karşıya kalabilir."
diyen Öcalan, PÇDK Kongresi dolayısıyla "Ayrıca tüm Irak halkını selamlıyorum.
Savunmalarımda onların Uruk'tan günümüze beşbin yıllık tarihini ve trajedisini işledim,
savunmalarım onları da kapsıyor, nasıl köleleştirildiklerini ve bundan tüm Ortadoğu için
de geçerli olan demokratik konfederalizm'le çıkışı ve nasıl özgürleşeceklerini anlattım."
dedi. Haftalardır yaptığı Yahudi eleştirilerine açıklık getiren Öcalan, "Tüm Đbrani
kavminin trajedisini anlıyorum, yaşadıklarını biliyorum. Ortadoğu için geliştirdiğimiz
Demokratik Konfederalizm projesinde onlara da yer var. Savunmalarımın üçüncü kısmı
olan Özgürlük bölümünde tarihi hatalarından ve tarihi başarılarını daha derinlikli açtım.
Bu konuda objektif olmaya çalıştım. Ben anti-semitist değilim. Cezaevindeki
arkadaşlara, kadınlara, gençlere, halkımıza, tüm dostlara selamlar." şeklinde konuştu.
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AMSTERDAM: Erdoğan'ın açıkladığı GAP Paketi'ni değerlendiren Öcalan, "Başbakan
'GAP'la terörü bitireceğim' diyor. Hakkımda istenilen hücre cezaları da bunun
sonucudur. Parayla Kürtleri bağlamaya çalışacaklar. Ancak sayıları beş yüzü geçmeyen
işbirlikçi aileleri kendilerine bağlayabilirler. Onurlu Kürtler bunu kabul etmez" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede sağlık sorunlarına değinerek, "Sağlık sorunlarım aynı, bir değişme
yok. Ancak sesimde sorun var. Boğazımdaki yapışkan sıvı rahatsız ediyor." dedi.
Peş peşe aldığı hücre cezalarına ilişkin bilgi veren Öcalan, cezaların henüz uygulamaya
geçirilmediği bilgisine vererek, "Đtiraz süresi dolmak üzere, dolunca hücre cezalarını
uygulamaya başlayabilirler. Aynı nedenle üst üste verilen hücre cezalarının hukuki
dayanağı nedir? Çatışmaların on kat daha artacağını, kırk milyon Kürdün
ayaklanacağını, yine Kürdistan'ın dört parçasındaki Kürtlerin PKK etrafında
toplanacağını belirtmişim. Aynı dayanakla bana birden fazla hücre cezası verebilirler
mi? Hukuki dayanağı nedir? Benim görüşmelerim savunmalarım temelindedir. Bu durum
savunma hakkının ihlalidir. Ben AĐHM'e sunduğum savunmalarımda da bunları ifade
ettim." şeklinde konuştu.
BEN PKK LĐDERĐYĐM
"Bu hücre cezalarını vererek savunma hakkımı anlamsızlaştırıyorlar" diyen Öcalan, "Đşte
Kürt demeyeceksin diyorlar, Önder ve liderim demeyeceksin diyorlar. Kürdistan
demeyeceksin diyorlar. Ben daha önce Adalet Divanı kararı ile ilgili savunma
alınacaksa, PKK'yi temsilen benim savunmamın alınması gerektiğini, PKK'yi benim
temsil ettiğimi söylemiştim. Bu düşüncelerimi paylaşmam nasıl oluyor da suç teşkil
ediyor? Ben PKK lideri olduğum için yargılandım. Bunun için ceza aldım. PKK lideriyim
deyince mi suçlu oluyorum? Đngiliz avukata Adalet Divanı kararına ilişkin bu
düşüncelerimi paylaşmam ve daha sonraki görüşmelerde aynı konuyu tartışmam hücre
cezası ile ilgili soruşturma nedeni oluyor. Öyle ise bütün söylediklerim soruşturma
konusu olacak. Bu da 70 - 90 gün hücre cezası demektir." ifadelerini kullandı. Öcalan,
şöyle konuştu: "Görüşmelerim hücre cezasıyla sonuçlanacaksa o zaman görüşme
yapmamam lazım. Yani savunmalarım da ifade ettiğim bu konuları konuşamayacaksam
dedikodu mu yapayım? Ben görüşlerimi, düşüncelerimi, savunmalarımı
tartışamayacaksam görüşmelerin bir anlamı yok. Bu durum savunma hakkının ihlalidir,
AĐHM'e başvuru yapacağım. Ben bu görüşlerimi daha önceki hücre cezalarına ilişkin
yazdığım tek sayfalık savunmamda ifade ettim."
40 MĐLYON KÜRT AYAĞA KALKAR
Son günlerde tırmanan ve Türkiye'yi maddi-manevi yıkıma götüren operasyon ve
çatışmaları değerlendiren Öcalan, şu hususların altını çizdi: "Çatışmaların gidişatı
ortada, nasıl devam edecek? Hükümet demokratik çözüm ve demokratik siyasetin
gelişmesi için adımlar atmazsa çatışmalar artacaktır. Đşte bunları söylüyorum diye hücre
cezaları veriyorlar. Çatışmalar on kat daha artar, kırk milyon Kürt ayağa kalkar bu
durumu kabul etmezler diyorum bana bizi tehdit ediyorsun diyorlar.
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Ama bunlar gerçeklerdir, bu gerçekleri anlamak istemiyorlar. Bu söylediklerimle örgüte
talimat verdiğimi iddia ediyorlar. Ben örgüte talimat vermiyorum. Kaldı ki hükümet
demokratik adımlar atmazsa, PKK beni dinlemez, silah bırakın desem bile PKK silah
bırakmaz. Bana niye konuşmuyorsun, düşüncelerini açıklamıyorsun diye yetkililer gelip
görüşmüşlerdi. Şimdi de ben konuşunca, düşüncelerimi açıklayınca, örgüte talimat
verdin diye hücre cezaları veriyorlar. Oysa benim buradaki büyük bir sabır ve olgunluk
içindeki mücadelem biliniyor. Burada hükümetin demokratik çözüm geliştirmesini,
Kürtlerin de demokratik çözümü detaylı bir şekilde kendi içlerinde tartışmalarını
sağlamaları için sabır ve büyük bir olgunluk gösteriyorum. Demokratik çözüm
geliştirilirken objektif somut ve kabul edilebilir adımları içermesi lazım. Çözüm arayışları
açık önerilerle desteklenmesi gerekmektedir. Mustafa Kemal bile Osmanlıyı eleştirirken
kendi radikal çözüm önerilerini tartışmaya açıyordu. Bizim önerimiz demokratik
çözümdür."
PARAYLA KÜRTLERĐ BAĞLAYACAKLAR
Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine de değinen Öcalan, şu eleştirilerde bulundu:
"Başbakan Recep Tayip Erdoğan Diyarbakır'a gitmiş. Bunu GAP Taarruzu ve Kürdistan
Seferi olarak nitelemek gerekir. Başbakan 'GAP'la terörü bitireceğim' diyor. Aslında
hakkımda istenilen hücre cezaları da bunun sonucudur. Bir taraftan parayla, makam
mevkiiyle, teşviklerle, makro, mikro kredilerle Kürtleri kendilerine bağlamaya
çalışacaklar. Bu politika çok eskilere Gılgameş-Enkidu'ya kadar uzanmaktadır. Đktidarlar
kendilerini kadınla, parayla, makamla güçlü kılmaya çalışıyorlar. Đskender, seferlerinden
sonra on bin kadın alarak on bin düğün yaptı. Napolyon var, para para para diyor,
parayla iktidarını güçlendiriyordu. Benim içinse önemli olan özgürlüktür. Özgürlük
mücadelesi veren herkese sonsuz saygı duyarım, bu küçük bir çocuk olsa bile. Diğer
taraftan da beni etkisiz hale getirmek için idari, siyasi, adli baskı geliştiriyorlar hatta imha
etmek bile isteyebilirler. Diyarbakır'a devlet gitmiş diyorlar, doğrudur. Devlet nedir?
Devlet, idari bir mekanizmadır, Devlet, idarecilik yapar, siyaset yapmaz. Devletle içli dışlı
olan insanlar vardır. Siyaseti bunlar yaparlar. Daha iyi anlaşılması için örnek vereyim;
Đmralı Cezaevinde üzerimde mikro devlet sistemi uygulanıyor. Cezaevinin bir idaresi var,
idari işleri takip ediyorlar. Ellerinden bunun dışında bir şey gelmez. Bana uygulananlar,
siyasetin bir sonucudur. Siyaset nedir? Siyaseti iki cümleyle güzel bir şekilde ifade
edersek; Siyaset, yerelden evrensele, bireyden topluma, kendi kimlik problemlerini
tartışması, kendi kimliğini özgürce edebi bir şekilde ifade etmesidir, dile getirmesidir.
Demokratik siyaset işte böyle güzel bir şeydir. Edebiyat nedir? Kültürlerin, toplumların
yaşadıkları sorunları, güzel bir şekilde, edebi bir dille ifade etmesidir. Mehmet Uzun,
Kürt kültürü ve yaşamından uzak olan çevreler tarafından niye ilgi görmedi? Çünkü
Kürtlerin yaşadıklarını anlatıyordu. Diğerleri, Kürtleri tanımıyorlar, Kürtlerin neler
yaşadığını, ne sıkıntılar çektiğini bilmiyorlar, bunu anlamıyorlar."
KÜRTLER PAKETE ĐTĐBAR GÖSTERMEZ
Öcalan, GAP Paketi ve Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:
"Daha önce de tartışıldı, "teröre" 12 milyar dolar ayırmışlar. Bununla ancak sayıları beş
yüzü geçmeyen işbirlikçi aileleri kendilerine bağlayabilirler. Bunların para için
yapamayacağı, satamayacağı değer yoktur. Bunlar küresel sermayeye dayanarak
deveyi hamuduyla yutuyorlar. Ancak onurlu Kürtler bunu kabul etmez. Bazılarıysa
'devlet Đslam'ı, Đktidar Đslam'ının ortaya çıkardığı kişiliklerdir. Bunlar sübjektif olarak ajan
değiller belki ama objektif olarak ajandırlar. Halkımızı bunlara karşı dikkatli olmalı.
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Bu tavırlara karşı demokratik siyasetin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorum."
SĐYASET AKADEMĐSĐ DERHAL KURULMALI
2000 yılından itibaren yaptığı siyaset okulu önerisini bu kez de yineleyen Öcalan,
"Demokratik Siyaset Akademilerini bir dakika bile gecikmeksizin kurulmalıdır. Genelde
siyaset, özelde ise demokratik siyasetin yapılabilmesi için siyaset akademilerinin
kurulması şarttır. Bu akademilerde halk, demokratik siyaset konusunda eğitilebilir. Bu
oyunların önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Kürtleri kandıramazlar. Bazı yazarlar, 'Apo
siyaseti biliyor ama parası yok' diyor. Doğrudur, benim param yok ama benim onurum
var, benim arkamda Kürt halkının onuru var, milyonlarca Kürt halkı var. Kimin
kazanacağını, paranın mı, onurun mu kazanacağını göreceğiz." dedi.
AKP YAHUDĐ KÖKENLĐDĐR
AKP iktidarını Đngiltere ve Đsrail bağlamında değerlendiren Öcalan, AKP'nin temeline
ilişkin şu tespit ve eleştirilerde bulundu: "Bu oyunların çoğu taa 1926'larda geliştirilmeye
çalışıldı. Bunlar aslında Đngiliz oyunları kraliçe boşuna mı geldi. Mustafa Kemal, bunları
görüp engellemeye çalıştı ama ona izin vermediler, onu etkisiz hale getirdiler. Hatta kız
kardeşi bir parti kurup siyaset yapmak istiyordu ona da izin vermediler. Şeyh Sait
isyanıyla Kürtleri de etkisiz hale getirdikten sonra 1926 ile birlikte Birinci Hegemonik
iktidarını kurdular. Bu iktidar, mevcut laisizme dayanıyordu. Đzmir Milletvekili Yahudi
asıllı Avram Galanti, Mustafa Kemal için "Musa değerindedir" diyordu ve adeta Mustafa
Kemal'i tanrılaştırmak istiyorlardı, tanrılaştırdılar! Bugünkü iktidarın temeli de 1946'larda
atılmıştır. Aslında daha eskiye, taa Osmanlılara, 1818'lere kadar götürülebilir. Buna da
Đkinci Hegemonik Đktidar diyorum. Bu iktidar, mevcut laisizm karşıtı olarak, ılımlı Đslam
şeklinde geliştirilmiştir. "Musa'nın Çocukları" kitabını biliyorsunuz. Bu kitap, peygamberin
oğullarını anlatıyor. Bu iktidar da aslında Yahudi kökenlidir, eşlerinin hepsinin başı açıktı
bunların. Ben Arınç, Gül ve Erdoğan'ın birbirleriyle olan ilişkilerini, ilişkilenme koşullarını
bilmiyorum ama araştırmaya ve incelemeye değer bir konudur. Arınç, Gül ve Erdoğan
için bunlarla işbirliği içindedir demiyorum ama bu bir Đngiliz siyasetidir, bunun
araştırılması gerekir.
AKP'NĐN SORUNU ÇÖZECEĞĐNĐ ZANNETMĐYORUM
Türkiye'nin iktidar kurumlaşmasını da masaya yatıran Erdoğan, "Günümüzde yaşanan
da Birinci Hegemonik Đktidar ile Đkinci Hegemonik iktidar arasındaki çatışmadır. Kürtler
bu iktidarları zaten kabul etmezler." dedi, hegemonik iktidar olgusunu analiz etti ve
şunları dile getirdi: "Birinci Hegemonik Đktidarın temel anlayışı bugünkü laisizmdir. Bugün
halen üç kuruma dayanıyor; Ordu, Yargı ve Üniversitelerdir. Bunlar bu iktidar anlayışı
içerisinde yetiştirilmiş, buna göre yaşam tarzları şekillenmiş, mevcut laisizmi korumak
için tavır geliştirmeleri, direnmeleri ve bunu korumaları gayet doğaldır. Bunlar bu
iktidarın seksen yıllık orta sınıfıdır. Bugün bunun siyasi sözcülüğünü Baykal
yapmaktadır. Đkinci Hegemonik Đktidar ise Ilımlı Đslam siyasetiyle bütün bu yapıları
aşmak ve denetim altına almak istiyor. Başta laisizm olmak üzere bütün yapılarını
aşmak istiyor. AKP Hükümeti ülkeyi ittihat terakki döneminden daha geri daha beter bir
duruma getirecektir. Biliyorsunuz Dolmabahçe görüşmeleri var. Başarılı olmak ve iktidar
için ekonomik kriz gizlenmek isteniyor, borsalar, para piyasaları denetim altında
tutulmak isteniyor. Üretime dayanmadan, kupon üzerinden, kâğıt üzerinden bunlar
yapılıyor. Bahçeli de iki hegemonik iktidar arasında bir yerdedir.
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Aslında AKP ve CHP'nin tamamı değil, bu partiler içerisinde bir grup, bu hegemonik
iktidarları temsil ediyor. AKP'nin iktidarda kalabilmesi için yapması gereken üç şey var.
Birincisi ekonomik krizi olabildiğince gizlemek, Đkincisi Kürt sorununun barışçıl
demokratik çözümü, üçüncüsü de para piyasalarını ve borsaları denetim altında tutmak.
Bunları başarabilir mi bilmiyorum, başarabileceğini zannetmiyorum. Başaramazsa AKP
hükümeti çözülecektir."
40 MĐLYON KÜRDÜ KULLANMAYA ÇALIŞACAKLAR
Öcalan, AKP'nin sistem içindeki rol ve işlevine yönelik şu tespitleri ifade etti: "Ilımlı
Đslamla hedeflenen aslında Ortadoğu'da Arap milliyetçiliğinin kırılmasıdır. Türkiye
öncülüğünde Suriye-Đsrail görüşmelerinin yapılması, Arap milliyetçiliğinin kırılması
çalışmasıdır. Benim Suriye'den çıkartılmam da bununla ilintilidir. Türkiye Đsrail-Suriye
arasındaki sorunu çözmeye çalışıyor ama bir taraftan Amerika, bir taraftan Đsrail
tarafından kuşatılmış durumda. Đsrail- Suriye görüşmeleri üzerinden AKP'ye, 'Arap
milliyetçiliğini kır, biz seni bir süre daha destekleyelim' diyorlar. Bu temelde AKP
iktidarını bir süre daha destekleyecekler. El Kaide'yi biliyorsunuz, bir taraftan Afganistan,
Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır tarafından denetim altına alınmak isteniyor. Diğer
taraftan ise, Amerika, Đngiltere ve Đsrail'in Ilımlı Đslam müdahalesiyle denetim altına alma
politikası var. El Kaide, Amerika'ya, 'benim önümü aç, ben bir ulus-devletçik olarak
burada yaşayayım' diyor. Ama Amerika da 'buna izin vermem, benim denetimim altında
kalmalısın' diyor. Türkiye, buna müdahil olmaya çalışıyor ama tek başına değil, bir
taraftan Amerika, bir taraftan Đsrail var. Saddam'ı çözdüler. Sıra Đran'a gelecek.
Türkiye'nin kendi başına hareket etmesine izin vermezler. Amerika buna izin
vermeyecek. Kırk milyon Kürd'ü Đran'dan sonra Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışacaklar.
Đşte ben bu tehlikeyi dile getiriyorum, anlamıyorlar, bu tehlikeyi görmüyorlar ve talimat
veriyorsun diye ceza veriyorlar! Ben bunları daha önce el konulan savunmalarımda
daha detaylı bir şekilde açıklamıştım."
SOL MAHVOLMUŞ DTP OYUNLARI ANLATAMIYOR
Türkiye sol hareketleri ve DTP'yi mercek altına alan Öcalan, konuyla ilgili olarak "Ben
burada Türk Solu liderlerine şunu söylemek isterim. Mahvolmuşlar, onlar Bahçeli'den de
daha geri durumdalar. Bu oyunları görüp anlatamıyorlar. DTP de bunu yapamıyor. DTP
demokratik siyasetin üstesinden gelemiyor. Doğru çalışırlarsa halk arasında sağlam iki
tur atarlarsa, Türk halkının da Kürt halkının da desteğini alacaklardır. Bu durumda
hegomonik iktidarlar kaybedecektir, hatta bu iktidarlar yüzde beş bile destek alamazlar.
Demokratik siyaset kazanacaktır. Bu iş böyle çatışmalarla, operasyonlarla çözülmez."
ifadelerine yer verdi.
ÇÖZÜM ÖNERĐM DEMOKRATĐK SĐYASETTĐR
Türkiye'nin artık hızla çözümü tartışan bir zemine sürükleneceğini ifade eden Öcalan,
çözüme yönelik şu tespit ve önerilerde bulundu: "Sorunun siyasal yollarla çözülmesi
gerektiğini ifade eden yazarlar, aydınlar var. Türkiye artık hızla buna evirilecektir.
Türkiyeli aydınlar bunu ifade etmeye başlayacaktır. Buradan Türkiye aydınlarına da
şunu ifade etmeliyim; bu oyunları iyi görmeliler. Ben bütün bu oyunları görüp ifade
ediyorum. Bunlara karşı 'senin çözüm önerin nedir?' diye sorulursa, benim çözüm
önerim, anti tekel, anti hegemonik, barışçıl ve demokratik temelde gelişecek, toplumun
her kesiminin, küçük ölçekli işyeri temsilcilerinin dahi içinde yer alacağı demokratik
siyasettir.
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Aynı çatı altında barış ve demokrasi temelinde bir araya gelinmesidir. Buna koalisyon
mu dersiniz, ittifak mı dersiniz, bu çok önemli değil. Önemli olan demokratik çözümün
gelişmesidir. Demokratik çözüm, demokratik siyasetin öğrenilmesiyle gerçekleşir. Ben
bu nedenle Hakkâri den Edirne'ye kadar her yerde demokratik siyaset akademilerinin
kurulması gerektiğini düşünüyorum. Demokratik siyaset akademisiyle birlikte bireyin
demokratikleşmesini, bireyin demokratikleşmesi de toplumun demokratikleşmesini
getirecektir.
ĐSLAM DĐNĐ BARIŞ DĐNĐDĐR
2001 yılında yazdığı Sümer Rahip Devleti'nden Demokratik Halk Uygarlığı'na isimli
kitabında Đslamda reform, Ortadoğu'da rönesans öneren Öcalan, geçen hafta olduğu
gibi bu hafta da Đslam değerlendirmesi yaptı. Öcalan, "Đslam dini de, ezilenlere yardım
eden bir dindir, barış dinidir. Camiler Hz. Muhammed döneminde sorunların tartışılıp
çözümlerin üretildiği bir toplumsal barış merkezleriydi. Günümüzde de camiler
demokratik siyasetin ve barışın gelişmesine hizmet etmelidir. Bunun için çalışılmalıdır.
Halkımızın da özellikle tarikatlardan uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum.
Diyarbakır'da demokratik siyasetin gelişmemesi için hiçbir neden yoktur. Demokratik
siyaseti geliştirirseniz üstesinden gelemeyeceğiniz sorun yoktur. Demokratik siyaset
gelişmezse kaybederiz." dedi.
Öcalan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Mahir Kaynak, MĐT'in kurumsallaşmasını
sağlayan kişilerden biridir, yoğun araştırmaları var. Yine Yalçın Küçük, Gizli Tarih
kitabında gerçeğe yakın objektif bazı şeyler söylüyor. Gizli Tarih kitabının devamını
getireceğini, gizli tarihi açıklayacağını söylüyor. Ne kadarını başarır bilemiyorum,
umarım başarır. Dışarıdaki dostlara, geldiğiniz yerlere ve cezaevindekilere, kadınlara,
gençliğe Suriye de yanımda olan Mele Abdurrahman şahsında duyarlı mellelere de
selam ve saygılarımı iletiyorum."
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ĐSTANBUL - Öcalan'a son bir ay içinde peş peşe 3 hücre cezası daha verildi. Böylece
toplam hücre cezalarının sayısı 10'a yükseldi. 30 Mayıs tarihinden itibaren 20 günlük
hücre cezasına alınan Öcalan, "Burada 12 Eylül'de Diyarbakır Cezaevi'ndeki
uygulamaların inceltilmiş bir benzeri uygulanıyor. Her taraftan baskı var" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede kendisine verilen hücre cezalarına değinerek, son bir ayda
kendisine dördüncü kez hücre cezası verildiğini, böylece toplam hücre cezası sayısının
10'a ulaştığını söyledi. 7. hücre cezasının uygulamaya geçirildiğini anlatan Öcalan, "Her
konuştuğumuz bizim aleyhimize kullanılıyor. 20 gün daha ceza verdiler.
Daha önceden verilen Hücre cezası uygulanmaya başladı. Artık kâğıt-kalem bile
vermiyorlar. Đlkin yirmi, sonra on, sonra da yirmi gün daha verdiler. Son verilen 20
günlük cezayı 14 Mayıs konuşmasından dolayı verdiler. Gerekçeleri de '30 milyon Kürt'ü
karşınıza alırsınız' diyerek, 30 milyon Kürdü onlara karşı kışkırttığımı iddia ediyorlar, bu
son cezanın gerekçesi bu" dedi.
HER TARAFTAN BASKI VAR
Öcalan, şöyle devam etti: "Bu konuda, sorumluluk Avrupa Birliği'ndedir; bu konuda bir
şeylerin yapılması lazım, bir karar alması lazım AĐHM'in. AĐHM bu konuda duyarsız;
hukukun gereğini yapmıyor. Savunma hakkıma saldırılıyor bu duruma herkesin tepki
göstermesi gerekmez mi? Çünkü bu şekilde bütün savunma haklarım elimden alınıyor.
Aslında bu konuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ikiyüzlü davranarak bir karar
almıştı. Buna da ABD'nin baskısını gerekçe yapmıştı. ABD'nin siyasi baskısı deniliyor.
Bunu biliyoruz ama Avrupa da bir karar vermeli, hukuksa hukuku uygulasınlar, değilse
hukuk yok desinler. Hukuk yok mu? Bana savunma yapmam için sadece bir yaprak
kâğıt veriliyor, bunu kabul etmiyorum. Üzerimde her taraftan birçok baskı var. Benim
bunlara karşı binlerce sayfa savunma yazmam gerek. Eğer ben kendimi
savunmayacaksam, savunma yapamayacaksam, istediğim savunmayı
hazırlayamayacaksam hukukun bir anlamı kalmıyor."
AVRUPA DURUMUMU GÖRMELĐ
Avrupa Konseyi bunu görmeli, Avrupa Konseyi'nden birileri gelip benimle görüşebilir.
Savunmanın bu şartlarda yapılamayacağını kendileri gözlemleyebilir. Burada hukuk
çiğneniyor. AĐHM, savunma hakkının ihlal edildiğine dair karar vermişti ama bunu
Bakanlar Komitesi engelledi. AĐHM de bu konuda bir karar vermeli; ya hukuk
uygulanacak ya da uygulanmayacak. Çünkü Avrupa hukuku da çiğneniyor. Eğer güçlü
olanın hukuku uygulanıyorsa, güç ilişkileri hukuku belirliyorsa, bunu da dile getirsinler,
biz de bilelim. Benim buraya teslim edilmemde Türkiye'nin rolü çok azdır. ABD,
Türkiye'nin her türlü desteğini almak, Türkiye'yi teslim almak için siyasi olarak beni
teslim etti. AB de buna destek verdi ve bunun hukuki zeminini hazırladı. Hepsinin
sorumluluğu var. Bana hem örgütün lideri olduğum için ceza verilmiş, hem de ben
örgütün lideriyim dediğim için ayrıca hücre cezaları veriliyor.
Madem her gün bana, "terörist başısın, sen en büyük teröristsin, en büyük bölücüsün"
diyorsunuz, o halde bırakın da savunmamı yapayım. Nasıl bölücü olunuyormuş, kim
bölücü, ifade edeyim.
ĐNCELTĐLMĐŞ DĐYARBAKIR UYGULAMALARI
Öcalan, hücre cezalarının mantığını şu şekilde ele alıp değerlendi: "Yeni bir hegemonya
var. Bu yapılanlarla bana Kürtlüğümden, örgütümden, düşüncelerimden vazgeçmem
dayatılıyor. Burada fevri bir harekete kalkışmaya zorluyorlar beni. Yani ya infilaka ya
teslimiyete zorluyorlar. Burada 12 Eylül'de Diyarbakır'daki uygulamaların inceltilmiş bir
benzeri uygulanıyor. Bilindiği gibi o zamanki arkadaşlar, Mazlum onlar, uygulamalara

karşı direnişlerini ya kendilerini yakarak ya da ölüm oruçlarıyla dile getirmişlerdi. Benden
de benzeri bir tavır almam bekleniyor. Benim halkıma karşı sorumluluğum var, bir halkın
kaderi söz konusu, bunu telaffuz dahi etmeye çekiniyorum. Bu tarz eylemlere girmemem
gerekiyor herhalde. Bunun sonuçlarının ağır olacağını biliyorum, tahmin ediyorum,
altından kalkılamaz. Basit bir açlık grevi bile fazla gelir. Ama böyle savunmanın
yapılamayacağı biliniyor, hiçbir yerde bu tarz savunma anlayışı yok. Burada bu şekilde
savunma hakkının ırzına geçiliyor."
ĐMRALI'DAKĐ BASKIDA ABD DESTEĞĐ VAR
Öcalan, değerlendirmelerine şu şekilde devam etti: "Beni bu şekilde bitirmeye
çalışıyorlar. Zaten dışarıda orayı burayı bombalıyorsunuz ABD'nin desteğiyle, burada da
benim üstüme geliyorsunuz. Bunu daha önce planlamışlardı; Osman alçağı, onlar
gittiklerinde, "Biz Apo'nun babasını tuttuk, annesine koca arıyoruz" demeye getirdiler.
Đşbirlikçi Kürtler de onlara destek veriyor. Benim teslimimde rol alanlar sadece ABD ve
diğer devletler değil, işbirlikçi Kürtler de var. Benim teslim edilmeme en çok bunlar
sevindiler. Şimdi Diyarbakır'a yerleştirilenler de bunlar. Đşbirlikçi ailelerin sayısı toplasan
500 aileyi geçmez. Bunların kim olduklarını biliniyor. Ben bu konuları düşündüğümde
hep Kemal Pir'in bir sözünü hatırlıyorum: "Kürtler bu kölelikte kaldığı sürece Türkler de
iflah olmaz, ilerlemez. Ben en çok kendi halkıma hizmet etmek istediğim için senin
yanındayım, Ey Apo", diyordu. Kemal Pir'in düşüncesinin özü buydu. Kemal Pir büyük
adamdı, bunları biliyordu. Soylu direnişinin özü de bu büyüklüğüydü. On bin yıllık bir
halkın tarihini, kültürünü, kendisini inkâr edeceksin, ismini bile ağzına almayacaksın, bu
şekilde yürümez. Bu inkârcılığın altında Kürt işbirlikçilerinin de büyük payı var. Onlar da
belirli çıkarlar karşılığında bu halkı yok sayabiliyorlar. ABD, AB, diğer siyasi güçler
Türkiye'ye "her konuda bize destek ver, Apo da sizindir, ne yapıyorsanız yapın" diyorlar.
Osman, Botan alçağı bunları anlayamadılar. Kürt siyasetçileri de, bunları yeteri kadar
ifade edemiyorlar. Bazen Kürdü bile ağızlarına almaya cesaret edemiyorlar. Bütün
bunlara büyük öfke duyuyorum."
HERKESĐN KÜRT KARTI VAR
Öcalan, milliyetçilik, Kürt sorunu ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişki konusunda ise
şöyle konuştu: "Burada Türkiye'ye biçilen bir rol var. Bu rolü mal bulmuş mağribi misali
üstlendiler. Yeni bir hegemonya var; Turkuaz milliyetçiliği diyorlar. Bu yapılan Türk
milliyetçiliği de değil. Ben 40 milyon Kürdü kimseye karşı kışkırtmıyorum. Ama ben
gerçek olanı, doğru olanı dile getiriyorum. Savcı da, hâkimler de benim bu söylediklerimi
duymuyorlar mı? Aslında onlar da durumu biliyorlar.
Buradaki yönetimin de onlarında hiçbir insiyatifi yok. Daha önce disiplin soruşturmaları
sırasında KCK konusundaki düşüncelerimi aktardım. Aynen şunu söyledim: KCK sivil bir
örgütlenmedir, 50 tane sivil kurum bir araya gelip bir temsiliyete kavuştuğu zaman, bu
benim için KCK'dir; KCK sivil toplum örgütlenmesinin koordinasyonudur. KCK sistemini
her yer için önermişim; Irak'ta, Suriye, Đran'da önermişim. 30-40 milyon Kürdü burada
yaptığım konuşmalarla kışkırttığım söyleniyor. Hayır, ben sadece gerçekleri söylüyorum,
tespit yapıyorum. Suriye, Türkiye'ye karşı Kürtleri kullanmaya çalışıyor. Suriye, Đsrail ile
arasındaki sorunda Türkiye'yi en azından nötr pozisyonda tutmak için Kürtleri kullanıyor.
Esad'ın bir Kürt kartı her zaman vardır, bunu görmezden gelemeyiz, bu bir gerçek.
Đran'ın, Türkiye ile ABD müttefik olduğu için doğal bir çelişkiden dolayı her zaman
Kürtlerle uzlaşma imkânı vardır. PKK konusunda, Türkiye ile aynı safta görünmesine
rağmen her zaman bir Kürt kartı vardır ve Kürtleri kullanmak ister. Đran'ın asıl yapmak
istediği, ABD ile Türkiye ittifakını bozmaktır."

Rojaciwan.com ®©64

GÜNEYDE EMĐRLĐK KURULACAK
Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü: "Irak; PKK kullanılarak orada bir Kürt devleti kuruldu.
Mahir Kaynak da "Bence PKK bahane, asıl meselenin PKK olduğuna inanmıyorum. Asıl
olan karanlık derin devleti yaratma ve yaşatma çabasıdır" demişti. Bunu MĐT Müsteşarı,
Milli Đstihbarat Teşkilatı'nın Başkanı ayarında biri söylüyor. Yani burada Mahir Kaynak
kendi devletini suçluyor. Bunu bana verilmeyen kitabında söylüyor. Bunu basından takip
edebildiğim kadarıyla söylüyorum. Yani kendi kurumlarının üst düzey bir yetkilisinin
kitabının bana verilmesinin ne sakıncası olabilir, onu da bilemiyorum. Güney'de Arap
emirlikleri gibi bir emirlik kurmak için bizi buraya getirdiler. Bu oyun halen oynanıyor.
Bütün bunları görmüyorlar mı? Kendileri bunları dile getirmeye cesaret edemiyorlar, biz
dile getirdiğimizde de bizi suçluyorlar." Öcalan, "Mahir Kaynak "Türkiye'nin boğazından
elinizi çekin" diyor. "Bunlar" dediği kim, açıklamıyor. Ben de soruyorum, "Türkiye'nin
boğazından elinizi çekin" dediğiniz güçler kim, Mahir? "Açıklayamam" diyor ve sonra da
"Size masal anlatacağım" diyor. Bildiğimiz masal yani. Ve başlıyor bir sürü masal
anlatmaya. Ben masaldan anlamıyorum. Mahir Kaynak'a kendi adıma sormak isterim,
"bunlar" dediğiniz kim? Aslında biliyor, açıklayamıyor. Açıklasa kendi devletinin
menfaatine ama açıklayamıyor. Yalçın Küçük de gerçekleri biliyor ama o da
açıklayamam, masal anlatacağım size diyor." şeklinde konuştu.
NEDEN MUSTAFA KEMAL'DEN BAHSEDĐYORUM
1999 tarihinde Đmralı'ya getirildiğinde kendisiyle görüşen devlet görevlilerine ilişkin bilgi
veren Öcalan, "Beni buraya getirdiklerinde benimle görüşen yetkililere de söyledim. Siz
ne düşünüyorsunuz, güvenceniz nedir diye sordum. Onlar da "her şey size kalmış"
dediler. Ben de kendilerine "Ben demokratik siyaset, demokratik çözüm için elimden
geleni yaparım; tek istediğim demokrasinin uygulanmasıdır ama öyle kandırmaca bir
demokrasi değil, gerçek bir demokrasi, evrensel standartlarda uygulanan bir demokrasi.
Önemli olan demokratik siyasetin önünün açılmasıdır. Kürt ve Türk halkının
sürdürülebilir beraberliklerini sağlayacak hukuki zemin ve demokratik şartlar oluşmalıdır"
demiştim." diye konuştu. Öcalan, şöyle devam etti: "Benim ikide bir M. Kemal'den
bahsetmemin nedeni bundandır. M. Kemal sadece bir cumhuriyet kurmuştur.
Cumhuriyeti kurarken de etrafını saran Đttihatçı bir kadro, bir grup var, M. Kemal'e
devletin ismini Türk Cumhuriyeti koyalım diye 50 defa gidiyorlar, söylüyorlar. M. Kemal
bu tuzağı biliyor ve her defasında reddediyor. Namık Kemal Zeybek'in Radikal'de bir
yazısını okudum. Diyor ki, 1935 yılında bir ekip
Đtalya'ya gidip Mussollini yasalarını inceliyor, Recep Peker bunların CHP'nin o zamanki
programına alınması için M. Kemal'e öneride bulunuyor. M. Kemal'in çok yorgun olduğu
için o gece uyuyacağını, bunları incelemeyeceğini düşünüyor. M. Kemal uyumuyor,
sabaha kadar bunları inceliyor. Sabah gittiğinde M. Kemal'in hepsini okumuş olduğunu
görüyor. Ve M. Kemal ona diyor ki, "Çocuk, çocuk, bunlar ne yapıyorlar? Biz cumhuriyeti
böyle kurmadık". Recep Peker-Đnönü ikilisi daha sonra bu programı CHP'nin tüzüğüne
aldırıyorlar. M. Kemal sadece cumhuriyeti kurmuştur, hatta başta "Biz bir padişahlık
yönetiminin kurulmasına bile razıyız" der."
ĐSTANBUL TÜRKÇESĐ HALK TÜRKÇESĐ DEĞĐLDĐR
"Şimdi yeni bir hegemonya, yeni bir Türkçülük anlayışı yaratılmaya çalışılıyor." diyen
Öcalan, şunları söyledi: "Bu, 30 yıldır yerleştirilmeye çalışılıyor. Hürriyet gazetesinin
milliyetçiliği, "Türkiye Türklerindir" deyimi Türkler dışındaki bütün halkları, etnik unsurları
yok sayan, hiçleştiren bir söylem, bir anlayıştır. Neo-Đttihatçı terimini kullanmıştım daha
önce. Bu kavramı ilk ben kullanmadım. Nihal Atsız belirtmişti. Nihal Atsız'ın bütün hayatı
hapishanelerde geçmiş, Nazım Hikmet gibi. Nazım Hikmet sınıf, proletarya
propagandasından, Nihal Atsız ise soyculuktan hapis yattılar. Nihal Atsız Türkçüdür ama
Kürtleri inkâr etmiyor. Tamam, kendine göre bir Türkçülük anlayışı var, Kürtleri geri
kalmış bir dağ halkı olarak tanımlıyor, kendine göre bir tanımı var.
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Ama kendisinin Türkçülüğü de sonradan yaratılan bu Türkçülük, Orta Asya Türkçülüğü
değildir. Bu Turkuaz milliyetçiliği sahtedir, sonradan yaratılan yapay bir Türkçülük
anlayışıdır. Bu anlayış ta 1925-26'dan beri var fakat son dönemlerde daha da
geliştirilmeye çalışılıyor. Bir Đstanbul Türkçesini öne çıkardılar, "Türklerin ortak dili budur"
dediler, "bundan sonra herkes birbiriyle bu şekilde anlaşacak" dediler. Hayır, Đstanbul
Türkçesinin Anadolu kültürüyle, halkıyla bir alakası yok. Anadolu'nun zengin kültür
kaynakları var. Bu Türkçenin Karacaoğlan'la, Yunus Emre'yle alakası yok. Bu durum
aslında Türkçeyi zayıflatmaktır, onu kendi kökünden kurutmaktır."
TÜRKĐYE'YĐ TESLĐM ALMIŞLAR
Tarihsel arka plandan günümüz Türkiye'sini analiz eden Öcalan, şu çarpıcı hususların
altını çizdi: "Meşrutiyet döneminde Hürriyet ve Đtilaf Fırkası ve Đttihat ve Terakki Fırkası
var. 1908-2008, bugün de Hürriyet ve Đtilaf'ın varyasyonu bir anlayış var. Bu anlayış
sadece AKP ile sınırlı değil, bu anlayışı temsil eden başka gruplar da var. Bu anlayış
geniş bir kesimi kapsıyor. Bir de Đttihat ve Terakki anlayışı var bugün. Almanlar o
zamanlar Đttihat ve Terakki'yi destekliyordu, Đngilizler ise Hürriyet ve Đtilaf'ı destekliyordu.
Alman-Đttihat ve Terakki ittifakı Osmanlı'yı mahvetti. Almanlar bu geleneksel desteğini
sürdürerek bugün hala CHP'yi destekliyor. Bugün de Đngilizler Hürriyet ve Đtilaf'ın
anlayışını destekliyor. Yani bir taraftan Đttihat ve Terakki zihniyeti, diğer taraftan TürkĐslam mı Đslam-Türk mü bilemiyorum, bu her iki anlayışa da karşıyım. Çünkü her ikisinin
de ipi pazarda başkalarının elinde, dışarıdan kontrol ediliyor. Türkiye'yi zaten teslim
almışlar. Askeriyenin içinde, tümüyle buna teslim olduklarını düşünmüyorum, buna karşı
olanlar var ama güç getiremiyorlar. Bu yeni hegemonyayı Đngilizler geliştiriyor. Bu
politikayı Talabani çok iyi biliyor. Başbakan Erdoğan'ı da Medeniyetler Sekreterliği'ne
seçmişler. O, bu işi yapamaz, yapabilecek biri değil, aslında Başbakan Erdoğan basit bir
görevlidir."
GAP HALKI AÇ BIRAKILACAK ZENGĐNLER ĐHYA EDĐLECEK
Başbakan Erodğan'ın Diyarbakır'da açıkladığı GAP Paketi'ne değinen Öcalan, sözlerine
şöyle devam etti: "Şimdi de bir paket açıkladı; ^
"Biz 4 milyon kişiye istihdam sağlayacağız" diyor. GAP projesi eski bir projedir, yeni bir
proje değil. Doğu-Güneydoğu küresel sermayeye peşkeş çekiliyor. Ben daha önce
"burayı bana verseler 10 milyon insanı doyururum" demiştim. Başbakan şimdi gidip
paket açıklıyor ve 4 milyon insana istihdam sağlayacağım diyor. Đşsizlik artmıyor mu?
Herkes görüyor, nerede istihdam? GAP projesini ilk yaptıklarında ben bizzat oraları
incelemeye gittim. Baraj yaptıkları yerden dümdüz bir kanalla su borularını Harran'a
götürmüşlerdi. Neden Hilvan, Siverek, Viranşehir ve diğer yerlere değil de sadece
Harran'a götürmüşlerdi? Harran adı biliyorsunuz, Đbrahim'in kardeşi Harun'dan geliyor. O
zamanlar Harran'da arazi satın alınmıştı holdingler bazı aileler almıştı buraları. Suyun
diğer yerlere değil de Harran'a gitmesinin sebebi, suyun bunlara gitmesidir. Ben sonra
araştırdım, oradaki sermayeyi, hatta bir şirketi takip ettim; bunların Bursa merkezli bir
holdingle ilişkileri olduğunu öğrendim. Bunu da biraz araştırınca bunların da New York
merkezli Citibank ile ilişkileri olduğunu gördüm. Bunlar direk Yahudi kuruluşları değil
ama dolaylı sermayeleri var ve onlar tarafından kontrol ediliyor. Başbakan şimdi de
gitmeyen yerlere de su götüreceklerini söylüyor. Aslında suyu halka götürmüyorlar,
göreceksiniz orada, suyun gitmediği yerlerde yeni işbirlikçi aileler eliyle holdingler
kuracaklar ve suyu bunlara götürecekler. Halk yine işsiz ve aç kalacak. Oradaki
holdingler de küresel sermayeyle birlikte hareket edecekler. Zaten bu işi yapmak için ve
bu işleri, oradaki sermayeyi, küresel sermayeyi kontrol etmek için özel görevli
gönderdiler, Mehmet Şimşek'ten söz etmiştim. Bir de orada işlenmemiş topraklar var,
mayın bölgesi olarak adlandırılan yerlerde. Oraları da satın alacaklar. Böylece oraların
hepsi küresel sermayeye, dışarıya peşkeş çekilecek.
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Oradaki halk da Amerika'daki Gazap Üzümleri romanında da anlatılan bir açlık ve
sefalet içerisinde bırakılacak."
TÜRKĐYE KAMUOYUNA SESLENME FIRSATI VERĐN
Kürt sorununun çözümüne değinen Öcalan, kendisine Türkiye kamuoyuna seslenme
fırsatı verilmesini isteyerek, şunları söyledi: "Ben burada devlet yetkililerine
sesleniyorum. Kürt sorunu demokrasiyle çözülebilir. Bizim istediğimiz Türklerin ve
Kürtlerin sürdürülebilir demokratik birliktelikleridir. Bizim sınırlarla bir sorunumuz yok.
Kürt sorunu demokratik değer ve ilkelerle anayasada yapılacak bir takım değişikliklerle
çözülebilir. Hatta kendilerine söylemiştim; Bizim istediğimiz, demokratik bir siyasetin
önünün açılmasıdır. Bu gerçekleşirse, Türkler ve Kürtler Ortadoğu'nun en gelişkin
toplumları olurlar. Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğinden bahsediliyor, sadece
söylemelerine gerek yok, Kürler ve Türkler zaten kardeştir ama bu kardeşlik ve
birlikteliklerini demokratik stratejik bir noktaya getirebilirlerse, bu önemlidir. Yani ihtiyaç
olan, aralarındaki ilişkilerin demokratizasyonu ve koordinasyonudur. Đlişkilerin
demokratikleşmesidir. Ben daha önce de ifade etmiştim; bana demokratik siyaset
yapma fırsatı verilirse, ben bütün Türkiye halkına hitap edersem, halkım yüzde 90'ı beni
desteklemezse, o zaman beni asabilirsiniz. Bana demokratik siyaset imkânı verilirse, bir
bölücülük görürseniz, o zaman bana bölücü diyebilir, beni asabilirsiniz. Bizim isteğimiz,
gerçek demokrasi ilkeleridir, demokratik birlikteliktir. Yine de demokratik bir adım
gelişirse, halkların demokratik ilişkileri için önemli olur. Kemal Pir'in de isteği buydu,
biliyorum, Türklerin içinde de gerçek demokrasi istemleri olan çok kimse var. Ama
bunların hayata geçirilmesi önemlidir."
1 HAZĐRAN MĐTĐNGĐNE KATILIM OLUMLU
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye de artık şunu bilmeli, Talabani-Barzani PKK
ile çatışmaz, PKK de onlarla çatışmaz. Hatta onlar halkın eline silah verseler bile,
halk, çocuklarının silah alıp PKK ile çatışmasına izin vermez. Türkiye, onlara imkân
sunsalar da, onlar PKK' ye karşı savaşmaz. Bu artık anlaşılıyor. 1 Haziran mitingine
katılım iyi olması önemlidir ama önemli olan içeriktir. Bunlar önemlidir ama sadece bir-iki
miting yetmez. Daha geniş şekilde örgütlenmelerini yapmalı, Edirne'den Hakkâri'ye
kadar barış çalışmalarını yürütmelidirler. Geniş bir örgütlenme yapabilirler. Đnanıyorum ki
çok çalışsalar iyi şeyler olur. Kürt siyaseti için anlamlı olan, siyasetçilerin bulundukları
konumda üstlendikleri yükümlülükleri en iyi şekilde yerine getirmeleridir. Aralarındaki
sorunları da kesinlikle aşmalıdırlar. DTP iyi çalışırsa oylarını üçe katlayabilir. Bu zemin
mevcut. Ben umutluyum. DTP diğer konularda da çatı örgütlenmesi çalışmaları gibi,
çalışılırsa iyi şeylerin olacağı kanaatindeyim. Kadınlar da, gençler de iyi çalışmalı, çok
çalışmalı akademi gibi ki çok önemlidir. Akademi ciddi ve demokratik olmalı, demokratik
ilkeler çerçevesinde çalışmalar yürütülebilinir. Onlara cezaevindekilere ve halkımıza
selamlarımı iletiyorum ayrıca Aram'a da selamlarımı iletiyorum."
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ĐSTANBUL - 14 gündür hücre cezasında tutulan Öcalan, 1999'da Türkiye'ye
getirildikten sonra devletin kendisine takındığı tutuma yönelik şok açıklamalarda
bulundu. "Benimle görüşen yetkililer çatışmanın durdurulması için bir talepte
bulunmadılar" diyen Öcalan, "Kimse çatışmaların bitmesini istemiyordu. Kendi
inisiyatifimle çatışmalı ortamı durdurabileceğimi söyledim" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede kendisine verilen yedinci hücre cezasının uygulanmasına devam
edildiğini belirterek, "Hücre cezasını uyguluyorlar. Aldıkları kalemi iade ettiler.
Savunmalarımın geri kalan kısmını yazmaya başladım. Yine hücre cezası nedeniyle
gazete, kitap, radyo verilmiyor." dedi.
Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı avukatlarından öğrenen Öcalan, "AKP yalnızca
türban konusunda değil, Şemdinli dosyasında Kürtlerle ilgili de taviz verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de taviz verdi. Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en tavizkâr
liderlerindendir" dedi. AKP'nin düştüğü durum ile ciddi bir boşluk oluştuğunu anlatan
Öcalan, boşluğu doldurmak için bazı aktör ve partilerin girişim başlattığını belirterek,
"Baykal bölgedeki AKP oylarına oynuyor. Yaşanan gelişmelerden sonra bölgede ciddi
bir boşluk var. Baykal bunu doldurmaya çalışıyor ama halk Baykal'ın bu oyunlarına
inanmaz, Baykal'a destek vermez. Cumhurbaşkanı Gül ise, Đngilizlerin adamıdır.
Bahçeli-Gül ittifakı gelişebilir. Bahçeli için Türkeş bile buna dikkat edilmesi gerektiğini
söylüyordu. Bahçeli görevlendirilmiş biridir. Erdoğan eski tabanına oynamak ister ama
başaramaz. Abdüllatif Şener gibi isimler de var." ifadelerine yer verdi.
DEVLET KRĐZĐ DERĐNLEŞTĐ
Öcalan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi kararıyla ilk kez
Erdoğan'ın halktan aldığı ve yüzüne gözüne bulaştırdığı halk iradesiyle yargı yani devlet
iradesi arasındaki çatışma gün yüzüne çıktı. Devlet içinde farklı odaklar var. Bu
farklılıklar buraya gelen görevli ekiplerin, cezaevi personelinin davranışlarında da belli
oluyor. Her bir ekip, ayrı bir odağa bağlı. Mahir Kaynak da devlet içerisinde farklı
odakların olduğunu söylüyor. Bana verilmeyen kitabında da bunlardan bahsettiğini
düşünüyorum. Đki klik, iki hegemonik iktidar arasındaki çatışma devam ediyordur.
SOL CĐDDĐ ALTERNATĐF OLABĐLĐR
Derinleşen krizin sol açısından ciddi bir alternatif olma olanağı doğurduğunu kaydeden
Öcalan, şu tespitlerde bulundu: "Kriz derinleşti, yaşanan bu gelişmeleri iyi görmek ve iyi
anlatmak gerekiyor. Ben bu nedenle Türkiye soluna öfkeleniyorum. Onların şerefli
tarihlerini sahipleniyorum ama bugünkü Türkiye solu şerefli tarihlerine uygun mücadele
etmiyor. DTP de bu konuda yetersiz, anlayamıyor; demokratik siyasetin gelişmesi için

Türk özgürlük hareketidir. Bu birlikteliği başaramazsak, sorun Irak gibi, Filistin-Đsrail,
Çeçenistan gibi olur."
DEMOKRASĐ VE BARIŞ ĐÇĐN ORTAK TAVIR OLMALI
Öcalan, sol çatı partisine dair bazı kuşkular olduğunu dile getirerek, şu uyarılarda
bulundu: "Çatı partisine engel olanlar kuşkulu kişilerdir. Çatı partisine, gruplar
özgünlüklerini koruyarak gelebilirler, kimseye kendilerini feshetsinler gelsinler denmiyor.
Herkes kendi özgünlüğünü koruyarak gelebilir, partilerini, derneklerini olduğu gibi
koruyarak gelebilirler. Önemli olan demokrasi ve barış için ortak bir tavırla mücadele
etmektir. Đtalya örneğinde Zeytin Dalı, Đspanya örneğini biliyoruz. Türkiye için de böyle
girişimlerde bulunulabilir. Demokrasi ve barışın gelişmesi sol aydın ve yazar çevreler
için bir görevdir. Topluma azıcık da olsa saygıları varsa bunun için mücadele etmeliler.
Çatı partisi olmasa bile Demokratik Koordinasyon Kurulu olarak da çalışmalarını
yürütebilirler. Đsim çok önemli değil, önemli olan içerik ve mücadele etmektir."
M. KEMAL YALNIZ BIRAKILDI
Haftalardır sürdürdüğü M. Kemal - Đngiltere, Atatürk - Đnönü ilişkilerine bu haftada da
değinen Öcalan, şu görüşleri dile getirdi: "Bu oyunları anlamıyorlar. Bunları iyi anlamak
için tarihi iyi bilmek gerekiyor. Ortadoğu sorununun çözümsüzlüğü 1920'lerde yapılan
Kahire Konferansı'nda kararlaştırılmış; bu konferansta Ortadoğu'nun denetimi için
sorunların çözümsüz bırakılması, ucu açık sorunlar olarak bırakılması kararlaştırılmıştı.
Bu karar, bugün de devam etmektedir. Bu kararda Đngilizler etkilidirler. Tarihte M. Kemal
de Đngilizler için bir engeldi. Sağ basının M. Kemal için Đngiliz işbirlikçisi, Đngiliz çizgisinde
olduğu yönünde iddiaları var. Hatta M. Kemal'in Samsun'a çıkışında Đngilizlerin etkisinin
olduğunu iddia ediyorlardı. Bunlar tartışmalı görüşler. M. Kemal'in aslında yalnız
bırakıldığını düşünüyorum. M. Kemal'in anılarında da geçiyor; Đngilizlerin kendisine karşı
yeni bir hükümet kuracaklarını haber aldığını söylüyor. Đngilizler aslında Đsmet Đnönü'ye
oynuyorlardı. M. Kemal, Kazım Karabekir'in idamına karar verdiğinde, generaller sivil
kıyafetlerle gelerek bu kararı boşa çıkardılar. Napolyon da tarihte Đngilizlere karşı olduğu
için tasfiye edilmişti. Đngiltere Kraliçesi Elisabeth'in hiçbir ziyareti boşuna değildir. Đngiliz
oyunlarıyla bağlantılıdır. 12 Mart darbesi döneminde Türkiye'yi ziyaret etmişti, bir de
geçenlerde geldi. Bütün kritik süreçler öncesi ziyaretlerde bulunur."
ÇATIŞMALARIN DURMASINI ĐSTEMEDĐLER
"Şimdi de Ortadoğu'da sistem bozan adam benim" diyen Öcalan, şöyle devam etti:
"Đngilizler beni benden daha iyi tanımış, teşhis etmişler, ve Đmralı'yı bu sistemi
kurmuşlar. Ortadoğu'da onlar için bir tehlikeydim. Komplonun gelişmesinde Đngiltere,
CIA ve Đsrail rol oynamıştır. Bu olayda Türkiye'nin gücü ve rolü yoktur. Orada burada
yapılan teknolojik takip CIA'nindir. Bu şekilde Türkiye'ye teslim edildim. Đmralı sistemini
geliştirdiler. Ben Ortadoğu'da olsaydım, Ortadoğu bu şekilde çözülmezdi. Komployla
hedeflenen, Apo'suz PKK, PKK'siz Kürt yaratmaktır. Bu halen stratejik bir hedeftir.
Buraya ilk getirildiğimde yetkililer gelip benimle görüştüler, ilk kez bu konuda derli toplu
olarak belirtiyorum. Benimle görüşen yetkililer çatışmanın durdurulması için benden bir
talepte bulunmadılar. Hani barış istiyorlardı, çatışmaların durmasını, "terör"ün bitmesini
istiyorlardı! Ben bu duruma çok şaşırdım. Kimse çatışmaların bitmesini istemiyordu; O
dönemdeki iktidar,
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Ecevit, Çiller beni getirmiş olmanın zafer sarhoşluğuna kapılarak bütün bu olan biteni,
bu oyunları anlayamadılar, göremediler. Kendi inisiyatifimle çatışmalı ortamı
durdurabileceğimi söyledim. Buna karşı da çıkmadılar, evet de demediler. "Siz bilirsiniz,
nasıl istiyorsanız öyle yapın, bu durum sizin sorumluluğunuzdadır" dediler. Bana
yardımcı olmadılar. Ben sorumluluk alarak, oyunları boşa çıkarmak için, PKK' yi sınır
dışına çektim ve bilinen dönüşüm sürecini başlattım. Beni buraya getirirken, benden
intiharvari bir tavır bekliyorlardı. Ama ben intiharvari bir tavıra girmedim, barıştan yana
tavır koydum. Onlara, demokratik çizginin benim için taktik değil, stratejik bir hedef
olduğunu, üzerinde ciddi çalışacağımı söyledim. Ben halkların çatışmasını, kan
dökülmesini istemedim. Bu benim tarih bilincimin, politik duruşumun, felsefi-ideolojik
çizgimin gereğidir."
BUGÜN NEO ĐTTĐHATÇILAR ETKĐLĐ
Öcalan, devletin neden böyle davrandığının tarihsel sebepleri olduğunu belirterek, şu
analizde bulundu: "Bu oyunlar 1900'lere değil, daha eskilere, Osmanlılara kadar
dayanır. Hürrem Sultan, Nur Banu Sultan, Kösem Sultan, yine Sokullu Mehmet Paşa'nın
öldürülmesi, Şehzade Mustafa'nın yeniçeriler tarafından öldürülmesi, hepsi bu oyunlarla
bağlantılıdır. Yahudilerin iktidar oyunları bu dönemlere kadar dayanır. Đbrani kabilesini
çözmeden tarihi çözmek, bu oyunları anlamak mümkün değildir. Anadolu'nun
Hıristiyanlardan arındırılmasında zannedildiği gibi M. Kemal'in rolü yoktur. Bugün de
Anadolu'daki Hıristiyan kırılması gibi bir Đslami kırılmayı AKP eliyle yapmak istiyorlar.
Yahudiler, ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kritik noktalarda rol aldılar; hem mali güçleriyle
hem de iktidardaki etkileriyle Kurtuluş Savaşı'nı etkilediler. Yahudiler Anadolu'daki
iktidarda, Đsrail'deki iktidardan on kat daha etkilidirler. I. Meşrutiyetin ilanından sonra
Abdülhamit tarafından Đttihatçılar tasfiye edildiler. Daha sonra bunların yerine gelen ekip
eskisinden daha beter oldu. Bunlar hepsi neo-ittihatçıydı. Bugün de neo-ittihatçılar etkili.
Yahudiler o dönem Đzmir-Amsterdam hattını kurmaya çalışıyorlardı. Bunlar korkunç
intikamcıdırlar. Kendi politikaları için tehdit oluşturanları tasfiye için mücadele ediyorlar.
Mahir Çayan'ların Kızıldere'de vahşice öldürülmesi Elrom'un kaçırılmasının sonucudur.
Ayrıca Yahudilerin Kürt planı da sadece Barzani ailesi üzerinden değil, diğer işbirlikçi
Kürt aileleri üzerinden Kürtleri denetim altına almaktır. Son dönemde bana verilen hücre
cezaları da benim Yahudilerle ilgili yaptığım açıklamalar sonucudur. Bana vermek
istedikleri mesaj, "elimizdesin, böyle açıklamalar yapma" şeklindedir. Ben daha önce de
söylemiştim; buranın koşulları 12 Eylül'deki Diyarbakır Cezaevi'ne benziyor. Ancak
buradaki uygulama daha inceltilmiş, daha içe işleyen bir sistem; buradaki uygulama
beyaz işkence, adeta yumuşak ölümdür."
ANTĐ ABD'CĐLER ABD'YE HĐZMET EDĐYOR
Hakkında bazı çevrelerin ileri sürdüğü "Öcalan anti Semitist" iddialarına da değinen
Öcalan, "Anti-semitist olduğum iddiaları var. Bunlar doğru değil. Đbrani halkına yönelik
şunun mutlaka bilinmesini isterim. Ben Ortadoğu'da Đbrani halkının da yerinin olması
gerektiği düşüncesindeyim. Ancak bu katı ulus anlayışıyla mümkün değil. Yahudileri
tekrar Almanya'da yaşadıkları duruma düşürebilir. Ben Yahudiler için de konfederal
sistem öneriyorum." şeklinde konuştu. ABD'nin Ortadoğu politikalarına da değinen
Öcalan, "ABD Ortadoğu'da sürekli kalmak istemediğini söylüyor ama ABD Ortadoğu'dan
çıkmaz. ABD Kürtler üzerinden Ortadoğu'yu denetim altına almaya çalışıyor. Saddam'ı
Kürtler eliyle tasfiye etti ve Irak'a yerleşti. Şimdi de Đran'ı Kürtler eliyle çözmeye çalışıyor.
Aslında farkında değiller ama en çok karşıt oldukları
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ABD'nin denetimindeler. Đran, ABD karşıtı ama ABD'ye hizmet ediyor. El Kaide ABD'ye
karşı mücadele ediyor ama El Kaide tamamıyla ABD denetiminde. Đşte Ergenekoncular
da cezaevlerindeler şimdi. ABD karşıtılar ama neye hizmet ettiklerinin farkında değiller.
Perinçek için darbeci diyorlar ama öyle değil, sadece neye hizmet ettiğini bilmiyor, bunu
çözememiş. ABD karşıtı olduğunu söylüyor ama yaptıklarıyla ABD'ye hizmet ettiğinin
farkında değil. Doğu Perinçek karşımda olsa onu ABD'ye hizmet ettiğine, ABD'nin
denetiminde olduğuna ikna edebilirim." diye konuştu.
TÜRKĐYE ĐRAN KADAR SIKIŞIK
"Türkiye'nin durumu en az Đran kadar sıkışık" diyen Öcalan, "Türkiye'yi de Kürtler eliyle
çözecekler. Türkiye'de yaşanan ekonomik, siyasal ve sosyal krizin temelinde bunlar var.
Ekonomik kriz giderek derinleşecektir. Bunlarda ABD temel güçtür. Bu söylediklerimi
Michael Rubin de söylüyor. Son dönemde yaşananlar, bunların hepsi ABD'nin izni
dâhilinde gelişen olaylardır. Erdoğan daha başbakan olmadan önce ben Erdoğan'a
ilişkin görüşlerimi belirtmiştim. Bahçeli ve Baykal görevlidirler. Erdoğan'ın ise görevli
olup olmadığını tam bilemiyorum. Ama ağır basan yan bir görevli olduğudur. Yaşanan
ekonomik, sosyal ve siyasal krizden ancak demokratik bir anayasayla çıkılabilir. Bunu
da liberaller değil ancak demokratik sol çevreler başarabilir. Benim çatı partisini
söylememdeki amaç da buydu." dedi. Öcalan, sözlerini "Kürtler Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi önündeki protestolarına devam ediyorlardır sanırım. Demokratik
mücadeleleri sürdürmeliler onlara, tüm cezaevindekilere ve tüm dostlara selamlar."
diyerek bitirdi.
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ĐSTANBUL: 19 gündür hücre cezasında tutulan Öcalan, "Son kara harekâtından sonra
Apo'nun tasfiye edilemeyeceği anlaşılmıştır. Kürt sorununda yeni durumlar gelişebilir.
Kara harekâtından çıkan sonuçlar olabilir. Uluslar arası güçler daha fazla rol almak
isteyebilir, soruna el atabilir" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede hücre cezasının yarın 20. güne gireceğini belirterek, "Bir gün ara
verdikten sonra 10 günlük diğer hücre cezasını uygulamaya başlayacaklar. Đnfaz
Hâkimliğine bir sayfalık itiraz dilekçesi verdim. Sanırım on güne kadar biter. Esasen
verilen ikinci 20 günlük hücre cezası diğerinin tekrarıdır.
Yani aynı görüşmedeki konuşmadan dolayı iki kez ceza vermiş oluyorlar" dedi.
Savunma yazdığını, savunmanın 200 sayfaya ulaştığını kaydeden Öcalan, "Savunmamı
da yazıyorum. 200 sayfa oldu, bu nedenle bazen geceleri az bile uyuyorum. Üzerinde
epey yoğunlaşıyorum" diye konuştu.
MARX’IN HATALARINI DÜZELTĐYORUM
AĐHM'e gönderdiği son savunmasına değinen Öcalan, savunma ile ilgili şu hususların
altını çizdi: "Bu son savunmalarım önemli tartışmalara yol açar diye düşünüyorum. Đmralı
sürecinin en önemli kazanımı bu kitaptır. Düşünce dünyasında önemli bir kazanımdır.
Sanırĭm düşünce çevrelerin

Suriye ile yapacağı ittifaklardan bir şeyler umuyor. Türkiye'de son yaşananlar darbe
niteliğindedir. Olanlar bir darbedir. Ergenekon, derin devlet onlar öyle zannedildiği gibi
ABD karşıtı da değillerdir.
ABD IRAK’I ÜS OLARAK KULLANIYOR
Eskiden beri tüm Kürtleri Irak Kürtlerine bağlamak gibi bir plan var. Bu plan üzerinden
Kürtleri kontrol ediyorlar. Benim tasfiye edilme gerekçem de budur. Bunun temeli ta
1920'lerde Kahire Konferansı'nda atılmıştır. Bu konferansta çok usta bir şekilde Kürt
sorununun Ortadoğu'da sürekli çözümsüz bırakılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Kerkük ve Musul'un Irak'a bağlanması, Kahire Konferansı'nda kararlaştırılmıştı. M.
Kemal'in tüm politik çabalarına rağmen, Kürtler üzerinden Kerkük ve Musul Türkiye'den
koparıldı. Bu plan halen de devam ediyor. ABD, Đngiltere ve Đsrail tüm bölge ülkelerini
Kürtlerle hizaya getirmeye ve kontrol altına almaya çalışıyorlar. Irak'ta Saddam'ı Kürtler
eliyle devirdiler. Şimdi de Đran'a karşı Kürtleri kullanma hazırlığındalar. ABD, bir nevi K.
Irak'ı üs olarak kullanmaktadır."
TÜRKĐYEYĐ YAHUDĐ SERMAYESĐ YÖNETĐYOR
"ABD, Đsrail tüm Kürtleri Irak üzerinden kontrol etmeye çalışıyorlar" diyen Öcalan, şunları
dile getirdi: "Bunda Đsrail sermayesinin rolü çok büyüktür. AKP de onlarla işbirliği
yaparak iktidar oldu. Benim iddiam şu; Yahudi sermayesinin izni olmadan bir dükkân bile
açamazlar. Aslında Türkiye sermayesi ta 1923 yılında Đzmir Đktisat Kongresi ile Yahudi
sermayesinin etkisi altına girmiştir. Bu etkiyle Yahudi sermayesinin desteği ve izni
olmadan bir dükkân bile açamıyorlardı. Koç Holding'in büyümesi ve palazlanması
Yahudi sermayesi sayesindedir. Yahudi sermayesi onları hep kontrol etmiştir. 70'lerde
de gözlemlemiştim, araştırmıştım, halen takip ediyorum; 1970'lerde bölgede sadece
Doğuş grubunun sermayesi vardı. Bir dünya markası olan Vestel de, araştırdım,
Citibank ile ilişkileri var. Citibank da Yahudi sermayesiyle kurulmuştur. Vestel de bu
şekilde kontrol altında tutuluyor, Yahudi sermayesinin ürünüdür. Urfa topraklarının
büyük bir kısmını Yahudiler satın almıştır. Direkt kendi adlarıyla olmazsa bile çeşitli
şirket isimleriyle satın almışlardır. Ne zamandan beri bu çalışmalar, planlamalar
yapılıyor? Bunun 800 yıllık bir geçmişi var. Tarsus kökenli Saint Paul'un yine bu konuda
yürüttüğü faaliyetler biliniyor. 1492'den önce ta 1393'ten beri Anadolu'da Yahudi
sermayesinin etkinliği var. 1492'de Đspanya'dan da Yahudiler geldiler. II. Bayezit onları
kabul etti. Hafsa Sultan da Yahudi kökenlidir, yönetimde etkilidir. Mezarı da
Manisa'dadır. Vestel'in de merkezi Manisa'dadır. Hafsa Sultan adına Manisa'da mesir
macunları etkinliği yapılıyor. Manisa dediğim, Đzmir-Manisa hattı boyunca bu etkinlik
vardır. Bu hat Yahudilerin en eski ana yurtlarından biridir. . II. Selim'i yani Sarı Selim'i
tahta geçirmek için yönetime aday Şehzade Mustafa'yı Babasına boğdurttular. Y.
Küçük'ün de bu konularda ciddi araştırmaları var. Varlık Vergisi getirilerek, Anadolu'da
Hıristiyanların etkinliği kırılıp, Yahudi etkinliği geliştirilmiştir. M. Kemal biraz direnmiş
ancak onlarla baş edememiş. Mustafa Kemal bu konuda sanıldığından daha çok
yalnızdır. Mustafa Kemal sadece Cumhuriyeti kurmuştur. Bunu onu küçümsemek
amacıyla söylemiyorum. Buna direnmek o kadar kolay bir şey değildir. Eskiden mason
olmayan yönetime gelemez diyorlardı. Ben bunu şu şekilde uyarlıyorum; kapital tekel
olmadan, bir dükkân bile açılamaz."
TÜRKÇÜLÜĞÜ YAHUDĐLER GELĐŞTĐRDĐ
Yahudilerin Kürt işbirlikçileri ile de işbirliği yaptığını kaydeden Öcalan, "Kürt
işbirlikçilerinin de bu sermayeyle ilişkileri var. Bunlar neden hep böyleler?
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Bunların kendi çıkarları için yapamayacakları şey yoktur, eskiden beri böyledirler. Ben
bunları iyi tanıyorum. Hep güçlüden ve kendi çıkarlarına uygun olanlarla birliktedirler.
Diyarbakır'da ticaret ve meslek odaları, iş çevreleri, bu konuda inisiyatif alıp sorunların
çözümüne katkı sunabilirler. Hükümet üzerinde etkili olabilirler, aktif rol alabilirler.
Yahudilerin sermaye konusunda 800 yıllık çalışmaları var. Bütün sermaye ve yönetimleri
onlar kontrol ediyorlar. Daha önce onlar Hitler'e milliyetçilik düşüncesini aşılayarak
Hitler'i hazırlamışlardı. Yine daha önce Đspanya Portekiz arasında çekişmenin sebebi de
buydu. Ortadoğu'da da milliyetçiliği yaydılar. Ben bunları söylerken benim için antisemitik diyorlar. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Ben Yahudi halkının ve kültürünün de
Ortadoğu'da yerinin olması gerektiğini her zaman dile getiriyorum. Onların politikalarını
eleştiriyorum. Türkiye'de de milliyetçiliğin gelişmesini sağladılar. AKP'yi de onlar
hazırladılar. Hatta Hürriyet gazetesindeki "Türkiye Türklerindir" ve "Bir Türk dünyaya
bedeldir" sözlerinin Türklere ait olmadığı ve Yahudi kaynaklı olduğu kanaatindeyim.
Bütün bunlarla Türkiye'yi bir noktaya getirecekler ve Türkiye bir şey yapsa, Türkiye'yi
soykırımı kabule mahkûm edecekler. Ve böylece her şeyi Türkiye'ye mal edecekler.
Böyle bir tehlike var. Saddam'ı da hazırlamışlardı ve ona soykırım yaptırdılar, Halepçe
gibi katliamlar ortada. Sonra da Saddam'ı Kürtler eliyle devirdiler." ifadelerine yer verdi.
YAHUDĐLER HALKLARI KULLANDI
Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bunları söylerken K. Irak'ın kazanımlarına karşı
değilim ama böyle bir durum var. Aynı şeyi Türkiye'ye de yapacaklar. Türkiye
sermayenin izni dışında bir şeyler yapmaya kalkarsa Soykırım iddialarıyla karşı karşıya
kalacaktır. Daha önce 1915 Ermeni soykırımının ABD Senatosuna getirilmesi gibi. Bu
durumda kabul edilip Türkiye'yi sıkıştırabilirler. Đşi ta 1915'lere götürecekler. Ermenilerin
de politikası bu yönlüdür. Daha önce de 1800'lerde Đngilizler ve Yahudiler, Rumları
kullandılar ve bu politikalarıyla 3000 yıllık Rum kültürünün sonunu getirdiler. Ermenileri
bu topraklardan sürdüler. Süryaniler üzerine de Bedirxanileri gönderdiler. Bedirxan Beye
Süryanileri kırdırttılar. 4000 yıllık Asurî kültürünü yok ettiler. Sonra Osmanlılara da
Bedirxan Beyi ezdirttiler. Bunlar Türk halkına mal edilemez, Türk halkının bunlardan
haberi bile yok. Esas sorumluları Đttihatçı zihniyettir. Bu zihniyet halen de var."
YAHUDĐLER KÜRTLERLE TÜRKLERĐ ÇATIŞTIRACAK
Öcalan, Yahudi politikalarının Kürtlerle ilişkisini ise şu şekilde analiz etti: "Günümüzde
Kürtler de böyle bir tehlikeyle yüzyüzedirler. Çok dikkatli ve birlik olunmalıdır. Çok
dikkatli ve birlik olunmazsa Kürtler kaybedebilir. K. Irak'ta da böyle bir tehlike var. ABD
çekilirse bir Kürt katliamı gelişir; 24 saat içerisinde Araplar, Kürtleri silerler, ezerler.
Đran'da da böyle bir tehlike var. Türkiye'de de milliyetçilik tehlikesi var. Ben ABD ve
Đsrail'in Ortadoğu'daki politikalarına karşı durdum ve durmaya devam edeceğim.
Türkiye'de de iki milliyetçilik çarpıştırılmak isteniyor. Çatı partisini önermemin nedeni
budur. Demokratik güçler birleşseler, çok çalışsalar, her türlü katliamın önüne geçerler.
Milliyetçiliğin önüne geçebilmek için yeni kurulacak çatı partisine önemli görevler
düşüyor. Her kesimden kadroları içine katarak bu milliyetçiliği engelleyebilirler. Kürtlere
ayrılık dayatılsa bile Kürtler bir arada yaşayacaktır. Kürt birlikteliğine ihtiyaç var. Kürtler
bir araya gelip birlikte hareket ettiklerini bu dönemde göstermelidirler."
TEHLĐKELERE KARŞI SOL ÇATI KURALIM
Öcalan, tehlikelere karşı sol ittifak geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha yineleyerek
şöyle konuştu: "Ben diyorum ki gelin bunun koşullarını tartışalım, şartlarını yeniden
belirleyelim
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Ben kendimi Mustafa Kemal ile kıyaslamak amacıyla söylemiyorum ama Mustafa
Kemal'in 1900'lerde Cumhuriyette ısrarlı olduğu kadar ben de 2000'lerde Demokraside
ısrarlıyım. Bu konuda iddialıyım. Bu çatı partisi her şehirde ortak propaganda, ortak
çalışma, ortak toplantı yapabilir. Kent Meclisleri oluşturabilirler. Çatı partisi için diğer Kürt
çevrelerle görüşmek gerekir. Geçen 8 yıllık süre iyi değerlendirilseydi, şimdi çok daha iyi
bir konuma gelinmiş olurdu. Akademileri de bu amaçla önermiştim. Kadınlar için
Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi önermiştim. Gençlik için, diğerleri için de
önermiştim. Bütün bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Akademilerde
sürekli bir araya gelip tartışmalar yürütülmeli, hiçbir şey olmazsa bile zihinleri açılır.
Siyasetçiler buralardan çıkar. Akademi eğitimi normal devlet okullarındaki eğitime
benzemez. Açık Toplum denilen olay da budur. DTP'nin akademileri olabilmeli, diğer
partilerin de var. DTP de sanırım bundan sonra oylarını artırır, daha iyi çalışır. Siyaset
ciddi bir iştir. Bu işi yapabileceklerine inananlar yapsınlar. Đnanmayan yapmasın, bu işe
girmesin. Bu iş o kadar kolay değil. Çıkıp ben siyasetçiyim diyorlar, bazen anlamakta
güçlük çekiyorum. Süreçler çok iyi kavranamıyor, Ortadoğu'da bu sorunlara karşı iyi
açılımlar yapılamıyor, bu durum zihin köleliğinden kaynaklanıyor. Kökeni Sümer rahip
devletine dayanır."
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Son dönemde Đran ölüm-kalım savaşındadır, onun
için çok tehlikelidir. Göç etmek zorunda kalanlar güvenli bölgelere yerleştirilebilir. BM
müdahale edip güvenli bölgelerde yerleştirmeleri sağlanabilir. Đran'da idamı bekleyen
arkadaşımıza desteklerimi sunuyorum, selamlarımı iletiyorum. Cezaevlerindeki
arkadaşlara, halkımıza selamlarımı iletiyorum."
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ĐSTANBUL: 20 günlük hücre cezası 10. güne ulaşan Öcalan, Ergenekon operasyonunu
değerlendirdi. Öcalan, "Operasyon Amerika'nın doğrudan operasyonudur.
Ergenekoncular Rusya, Çin'e, Hindistan'a dayanıyorlar. Amerika karşıtlığı yaparak
Amerika'ya hizmet ediyorlar. Öyle söyledikleri gibi Amerika karşıtlıkları yok" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
Öcalan, görüşmede kendisine verilen 20 günlük 9. hücre cezasının 2 Temmuz tarihi
itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi. Öcalan, "Hücre cezalarıyla ilgili bir çerçevenin
belirlenmesi lazım. Bunun araştırılması gerekiyor, tecrübeli hukukçuların gündemine
bunu almaları gerekiyor.
Benim fikirlerimi tartışmanın, konuşma hakkımın çerçevesi nedir? Bunun belirlenmesi
lazım. Sekizinci hücre cezası uygulanıyor. Bu böyle devam etmez. Her söylediğime
hücre cezası veriyorlar. Hangi yönetmelik uygulanacaksa bilmek lazım. Bunun
koşullarının yönetmelikte belirlenmesi lazım. Duruma açıklık getirilmelidir, biz de bunu
bilelim. Benim talimat verdiğimi iddia ediyorlar. Hayır, ben talimat vermiyorum, talimata
ihtiyacım yok. Kaldı ki PKK'nin benim talimatlarıma ihtiyacı yok, kendine yeter. Ayrıca
ben demokrat bir insanım, talimat vermem. Đlgili tüm kurum ve kişilerin tabii CPT'nin de
bu konu üzerinde durması lazım. AĐHM daha önce ihtiyati tedbir kararı vermişti. Burada
mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararına aykırı davranılıyor, bunu böyle bilmek lazım.
Benim buradaki durumumla ilgili ne düşünülebilir. Susturulmaya çalışıldığım
değerlendirilmeleri yapılıyordur." diye konuştu.
DEVLETTE HAKKIMDA ĐKĐ GÖRÜŞ VAR
Öcalan, hücre cezalarının arkasında yatan mantığı şu şekilde analiz etti: "Talabani,
sanıyorum ta 2003'te, "Apo, Đmralı'da böyle konuştuğu müddetçe biz işimizi
başaramayız, projemizi gerçekleştiremeyiz" diyordu. Sanıyorum hedeflerine ulaşmaları
için benim susturulmam gerekiyor diye düşünüyorlar. Bir ara Aytaç Yalman da "Apo'yu
teslim almamız, Güneyli güçlerin işine geldi" demişti. Güneyli önderlerin güçlendirilmesi
için benim susturulmam gerekiyordu. Osman-Botan onlar ayrıldılar ve bunun için çok
pervasızca konuşuyorlardı. Onlar, Sertaç Bucak gibi bazıları da susturulmak istendiğimi
biliyorlardı. Bunların arkalarında güçler vardı, mesela Almanya vardı. Şimdi de
sanıyorum benim hakkımda iki farklı görüş var; bazıları, "Apo'yu tamamen susturalım"
diyor, bazıları da "hayır, bu başkalarının işine gelir" diyor. Bu konular sanıyorum halen
tartışılıyor. Benim hakkımda bu konuda tam karar verememiş olmalılar."
DĐREK ABD OPERASYONUDUR
1 Temmuz itibariyle daha da genişletilen Ergenokon soruşturması ve gözaltılarına
değinen Öcalan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ergenekon'da Tolon, Eruygur onlar
tutuklandı, Levent Ersöz Rusya'ya kaçtı. Demek ki durum çok ciddi. Bu Amerika'nın
doğrudan operasyonudur. Bunlar Rusya'ya, Çin'e, Hindistan'a dayanıyorlar. Rusya'yla
bağlantıları ortaya çıktı değil mi, bu yönleriyle tartışılmalıdır. Buraya gelenlerden biri de
tutuklanmış. Ben onlarla defalarca görüşmüştüm. Çok katıydılar. Bunlar radikal bir
gruptu. Aslında bana bir şeyler söylemek istiyordu, biraz farklıydılar. 2002'den sonra
buraya gelmediler.
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Bu Ergenekon meselesi, bunların arasında hegemonik bir savaş var; Amerika'nın direk
yaptığı bir operasyondur. Avrupa ülkeleri de destekliyor. Ergenekon'un durumu,
Madanoğlu'nun 12 Mart'taki durumuna benziyor. O darbeyi planlayanlar o gün yine de
direnmişlerdi. 9 Mart'ta biraz direndiler, 12 Mart'ta biraz direndiler, 60'ta biraz
direnmişlerdi. Ama bunların direnecek güçleri bile yok. Hiç direnemiyorlar değil mi?
Güçleri yok. Evet, bunlar hiç direnemiyor. Güçleri azalmış, destekçileri kalmamış, öyle
görünüyor."
ERGENEKONCULAR ABD'YE HĐZMET ETTĐLER
Öcalan şöyle devam etti: "Bu Ergenekoncular, otuz yıldır Amerikan karşıtlığı yaptıklarını
belirtiyorlar. Hayır, aslında otuz yıldır Amerika'ya hizmet ediyor. Amerika, otuz yıl önce
onları hazırlamıştı. Amerika karşıtlığı yaparak Amerika'ya hizmet ediyorlar. Öyle
söyledikleri gibi Amerika karşıtlıkları yok, hatta AKP bunlardan daha çok Amerika karşıtı!
AKP, ABD karşıtıdır demek istemiyorum. Demek istediğim bunlar daha çok Amerika
yanlısıdır. Balbay, Đlhan Selçuk onlar da gözaltına alındı. Đlhan Selçuk, Amerika
karşıtıyız diyor aslında hiçbir şey anlamıyor. Amerika'ya nasıl hizmet ettiklerini
bilmiyorlar. Doğu Perinçek, Küçük de, bunlar anti Amerikancı değil, Amerikancıdırlar.
Ama bunun farkında değiller. Amerika'ya hizmet ettiklerinin farkında değiller. Tabi bu da
Amerika'nın doğrudan operasyonudur, destekliyorlar."
OLAYLAR ETRAFIMDA DÖNÜYOR
"Bazı çevreler operasyonu Gladio ile kıyaslıyor ama Gladio'yu NATO kurmuştu, yine
NATO temizledi. Bu operasyon ise NATO'yu aşıyor." diyen Öcalan, "Amerika'nın
doğrudan operasyonudur. Amerika bu konuda çok katıdır. Erdoğan direniyor değil mi,
tabi direniyor. Amerika'nın desteği var. MHP, böyle durumlarda hep tarafsız kalır, yine
böyle yapıyor. Kim güçlüyse ondan yana tavır alıyor. Bu bir demokratikleşme adımı da
tabi ki değil. Kimse güçlü değerlendiremiyor gelişmeleri. Ben bildiğim için, olayı iyi
değerlendiriyorum. Çünkü gırtlağına kadar sonuçlarını biz yaşıyoruz, bu olaylar benim
etrafımda dönüyor. Bunun için konuşmamı istemiyorlar, konuşmalarımdan rahatsızlık
duyuyorlar. Bu operasyon, ta 1926'da başladı. Mustafa Kemal, Đngilizleri önce atlattı,
nasıl atlattı, o dönem de tam aydınlatılmamış. 1926'da Mustafa Kemal'i tam kuşatmaya
aldılar. Mustafa Kemal'in etrafında bir kadro vardı. Bir ara General Yamak da Mustafa
Kemal'in etrafında bir kuşatma olduğunu, kuşatmaya alındığını ifade etmişti. Bu kadro
tam olarak kimlerdir, ilişkileri kimlerle var, bunların Çakmak ile ilişkileri nelerdir, Đnönü ile
ilişkileri nelerdir, Karabekir ile ilişkileri nedir, tam bilinmiyor. Mustafa Kemal'i
peygamberleştirmek istediler. Mustafa Kemal, kendisinin peygamberleştirilmesine karşı
çıkıyordu."
YAHUDĐLER ANADOLUDA TASFĐYE YAPTI
Öcalan, şu şekilde devam etti: "Tabi bunlar çok bilinçli yapılıyordu. Mustafa Kemal'in
daha sonra Đsmet Đnönü'ye "Đsmet biz ne yaptık" dediği söyleniyor. Bunu Musul'la
bağlantılı gelişen politikalara ilişkin söylüyordu. Çünkü Cumhuriyetle birlikte yeni bir ulus
inşa etmek istedi. Bir yeni ulus projesi yürürlüğe girdi. Bu yeni yaratılan Türk, Türk değil.
Ben buna "Türk olmayan Türk" diyorum. Bu ulus projesiyle Kürtleri dışarıda bırakıp
düşman hale getirdiler. O dönemde daha Hititler, Sümerlerle ilgili araştırmalar yoktu.
Yeni ulus inşa etme sürecinde Sümerleri, Hititleri araştırdılar. Bunlara dayanarak bir
şeyler yapmaya çalıştılar. Yine katı bir laiklik anlayışı getirdiler.
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Bu laiklik anlayışı Türk kültürüne ait değil. Yeni bir "Türk" yarattılar. Ulus tasarımının
Đngiltere ve Hollanda'daki bazı örgütlenmeler tarafından ilk temelleri atıldı. Sonra Fransa
ve Avusturya'dan bütün Avrupa'ya yayıldı. 16 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in çıktığı yerden
Kraliçe, Đngiliz gemisiyle geliyor. Bunun anlamı şudur; "Biz varız, siz
kontrolümüzdesiniz." O dönemde yapılan yeni ulus tasarımı, biraz da Yahudilerin bir
intikamıydı. Yahudilerin 1492'de Đspanya'dan Anadolu'ya sürülmesine karşılık
Anadolu'daki Hıristiyanların tasfiyesine yönelik olarak geliştirilmişti. Hiçbir tarihçi bunları
tam olarak açıklayamıyor. Ben ise biraz da olsun bunları çözdüm."
MĐT GELĐŞMELERĐ ĐYĐ GÖRÜYOR
Geçtiğimiz günlerde Abant'ta düzenlenen Kürt sorunu konferansına değinen Öcalan,
"Abant Platformu düzenlendi. Kürt sorunu tartışıldı. Bunu Fethullah Gülen'e yakın
olanlar düzenliyor, onların elinde, AKP'nin elinde imkân var demokratikleşme istiyorsa
pratiğe yönelik şeyleri kendileri yapabilirler. Bunlar hep teoride kalıyor. Bunların
pratikleşmesi önemlidir. Teorisi olup da pratiği olmayan sahtekârdır. Ya da teorisi olup
da bunu pratiğe geçirmeyenler hep kullanılıyor, başkaları faydalanıyor onlardan. Ben
bunu savunmamda da açımladım. Cevat Öneş, Türkiye'nin demokratikleşmesi
gerektiğini belirtiyor. Doğru. Demokratik seçenek en önemli seçenektir. Türkiye'de bu
konuyu en iyi araştıran ve çözümleyen, dış dünyayı en iyi anlayan kurum MĐT'tir. Mahir
Kaynak ve Cevat Öneş bu konuyu en iyi anlayanlardandır. Đkisi de MĐT kökenlidir ve ikisi
de dış gelişmeleri iyi biliyor. Türkiye'nin demokratikleşme ihtiyacı var. Bu Ergenekon'un
tasfiyesiyle beraber bir demokratikleşme şeyi de gelişir mi? Evet, belki olabilir. Şartlar
müsait. Yeni gelişmeler olabilir. Türkiye'de ılımlı Đslam projesi uygulanıyor. Fethullah
Gülen onlar da bu konuya önem veriyorlar, onlar da bu konuyu çözmek istiyorlar.
Fethullah Gülen'in bölgede faaliyetleri var. Ama halk arasında etkileri yok. Daha çok
özel ilişkiler geliştiriyor anladığım kadarıyla. Halk arasında tabanı yoktur." şeklinde
konuştu.
DEMOKRATĐK KÜLTÜR YOKSA IRAKLAŞIRSINIZ
Öcalan, gelişmelerin çatı partisine ihtiyaç doğurduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
"Türkiye'de güçlü bir demokratik seçeneğe ihtiyaç vardır. Onun için Çatı Partisi'nden söz
etmiştim. Demokratik seçeneğin netleştirilmesi gerekir. Bunun için kendine güven
önemlidir. Demokratik siyaset ve kültür akademisini bunun için tavsiye etmiştim.
Akademi için büyük bir yer gerekmez, ağaçlı küçük bir bahçe bile yetebilir. Buradan
yetişecek insanların zihnini demokratikleştirmek gerekiyor. Her şeyden önce bir şeyi
zihinde bitirmek lazım. Beyin, vücudu idare ediyor. Bir şeyi zihinde bitiremezsen
vücudunda cinselliği dahi idare edemezsin. Bundan dolayı önce demokratik kültürü
zihinlerde yerleştirmek gerekiyor. Ortadoğu'da eksik olan demokratik kültürdür.
Avrupa'nın ileri gitmesinin sebebi budur. Bunlarda muazzam bir tecrübe vardır. ĐsrailFilistin boğazlaşmasının nedeni de demokratik kültürün olmayışıdır. Bir arada
yaşayamıyorlar. Filistin buna layık mı ki bu çatışma yaşanıyor? Hayır. Ama demokratik
kültür yok. AKP'nin kapatılması iyi bir şey mi? Hayır, iyi bir şey değil. Ama demokratik
kültür yok. Demokratik kültür olmazsa Iraklaşırsınız. Halkların, Türklerle Kürtlerin
birbirleriyle bir sorunları yok. Demokratik kültürün yerleşmesi lazım. Herkes kendi
milliyetçiliğini dayatırsa çözüm gelişmez. Tek seçenek demokratik çözümdür. Bu kadar
askerin ölümü iyi bir şey midir? Yazık değil mi? Halen sorunun çözümü için üzerime
düşeni yapmaya hazırım."
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ĐLK DEFA DERĐN SONUÇLARA ULAŞTIM, BU SON SAVUNMAM
DTP'nin bu ay içinde ayında yapacağı kongreye de değinen Öcalan, "Anayasa
Mahkemesi DTP' yi büyük ihtimalle kapatacaktır. Sanırım onlar da Kongrelerini
yapacaklar. Bunlar önemli süreçler, tabii ki iç sorunlar olacak, iç tartışmalar olacak. Ama
en sert tartışmalarda bile bir uzlaşma zeminine imkân tanınmalıdır. Ben savunmamda
da belirttim. Đki farklı medeniyet arasında bile uzlaşı sağlanabiliyor. DTP'liler de kendi
aralarında uzlaşı sağlayabilmelidirler. Kongre'den güçlü bir mesajla çıkabilirler. Kendine
güvenen kişiler çalışmalara katılım gösterebilmelidir." diye konuştu. Hücre günlerinde
yeni bir savunma yazdığını ifade eden Öcalan, AĐHM'e gönderdiği savunmada kesin
ifadelere yer vermediğini belirterek, "sosyal bilimin doğası gereği öyle olması gerekir,
kesin yargılar koyamazsınız" dedi. Öcalan, şunları söyledi: "Son savunmalarımda ahlak
felsefesini de işledim. Son savunmam çok yetkindir. Daha önce hiç böyle
yoğunlaşmamıştım. Şu an yazdıklarım da beş yüz sayfayı aştı. Kendimi övmek için
söylemiyorum ama Marks'ı aşıyor. Fernand Braudel'in 'siyasi tekel' kavramından da
yararlandım. Bu kavram bana epey cesaret verdi. Benim asıl savunmam budur. Bir daha
da savunma yazmayı düşünmüyorum. Gerek de yok, bunlar yeterlidir diyebilirim. Hatta
bin yıl yeter. Herkes yararlanabilir, bütün ülkelere uyarlanabilir. Al Hindistan'a uygula, al
Afrika'ya uygula, al Irak'a, Filistin'e uygula. Ben ilk defa bu kadar derin sonuçlara
ulaştım, yoğunlaştım. Bunları bir daha aşacağımı sanmıyorum. Bu savunmama ilişkin
eleştirileri de almak istiyorum. Aydınların, birçok çevrenin, örneğin Frank Gunter'in
fikirleri önemlidir, Wallerstein'ın görüşlerini merak ediyorum."
HALA GECELERĐ UYUYAMIYORUM
Sağlık sorunlarına da değinen Öcalan, "Sağlığım eskisi gibidir, boğazımdaki sorun
devam ediyor. Ondan sesim kısık geliyor. Bir de kimseyle konuşmadığım için olabilir.
Sol kulağımdaki çınlama da devam ediyor. Hatta geceleri başımı sola koyduğumda
uyuyamıyorum. Bazı ilaçlar kullanıyorum. Herhalde çok ciddi değildir, direniyorum" diye
konuştu. Öcalan, sözlerini "Son dönem hayatını kaybedenlerin, trafik kazası geçiren
Kürt siyasetçilerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine Raziye Zoğurlu için, ki o aile çok
bedel verdi, emekleri çoktur tekrar hepsine başsağlığı diliyorum. Cezaevindeki
arkadaşlara, Avrupa'dakilere, halka selamlarımı söylüyorum." diyerek bitirdi.
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ĐSTANBUL / Ergenekon iddianamesini hazırlayan Savcı Zekeriya Öz'e seslenen
Öcalan, "Ergenekon savcısı isterse gelip benimle görüşebilir. Ben bu konudaki bilgilerimi
ve görüşlerimi savcıya söyleyebilirim. PKK'ye mal edilmiş dünya kadar şey var. Benim
bu konuda görüşlerim alınmalı" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
görüşmede yazdığı savunmalara değinen Öcalan, "Savunmamın bir bölümünü bitirdim.
Đki bölümü daha var. Ortadoğu ve Kürdistan'la, Kürt sorunuyla ilgili bölümler kaldı, onları
da yazacağım.
Kürt sorunu, yıllardır çözülemeyen büyük bir mesele, bununla ilgili söyleyeceklerim var.
Savunmamın temel konuları bunlar olacaktır." dedi. Son günlerde Türkiye'nin gündemini
işgal eden Ergenekon davası ve iddianamesine değinen Öcalan, şunları söyledi:
"Ergenekon iddianamesini henüz alamadım. Bana ilişkin kısımlar var. Đddianamede
bana ilişkin kısımlara cevap veriyorum. Benim bu konudaki düşüncelerim insanlara
ulaşmalı. Çünkü insanlar benim bu konudaki düşüncelerimi bilmiyor, beni tanımıyorlar.
Burada önemli olan benim bu konudaki düşüncelerimin, görüşlerimin bilinmesi ve farklı
çevrelere ulaştırılmasıdır. Benim burada tarihi sorumluluğum var, bunları görerek
davranıyorum. Türkiye'deki Ergenekon, 1980'lerde NATO himayesine girerek NATO'yla
bütünleşti. Bütün bu yaşananlar NATO'nun denetiminde oldu. Ben bunların çoğunu
buradaki görüşmelerimde, hep belirttim. Đtalya'daki Gladio, tasfiye edildi. Benzer bir
Ergenekon da Yunanistan'da var. Bunların iyi görülmesi ve iyi anlaşılması gerekiyor.
Ben bu konuları savunmalarımda daha derinlikli açtım. Bu nedenle benim savunmalarım
sadece Türkiye için değil, Avrupa için de önemlidir."

ERGENEKON KARŞITLIĞINI BĐZE ÇEVĐRECEKLER
Öcalan, şöyle devam etti: "Ergenekon karşıtlığını, bana ve PKK karşıtlığına çevirmek
istiyorlar. Ben bu konuda savunma yapıyorum. Bu benim savunma hakkım. Daha önce
Doğan Güreş'in zehirlenmesiyle ilgili olarak askeri savcı gelip benimle görüşmüştü,
Ergenekon savcısı isterse gelip benimle görüşebilir. Ben bu konudaki bilgilerimi ve
görüşlerimi savcıya söyleyebilirim. PKK'ye mal edilmiş dünya kadar şey var. Benim bu
konuda görüşlerim alınmalı. Daha baştan beri ta 1978, daha doğrusu 1976'dan beri
PKK' ye müthiş sızmalar var. Benim üzerime müthiş geldiler; Şahin Baliç, Şahin Dönmez
gibiler var. Bu süreç onlar gibilerle başladı. Haki Karer'i katleden örgüt, Antep'teki beş
parçacılar vardı, Kawacılar vardı, Kukçular vardı. Beni imha etmek için onlarca girişimde
bulundular ama başaramadılar. Bugün de radyodan dinledim, Mehmet Eymür'ler beni
imha edebilmek için tünel bile kazmaya çalışmışlar."

Almanya bunların binlercesini himayelerine aldı, kullandı, bugün başlarına bela olmuş
durumdadır.
KÜRTLERĐ HALLAÇ PAMUĞUNA ÇEVĐRDĐLER
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Türkiye'ye gelmesini de irdeleyen Öcalan, şu
görüşlerin altını çizdi: "Şimdi Beşar Esat oraya buraya gidip geliyor, görüşmelerde
bulunuyor. Amerika, Ortadoğu'da kovboy politikasını güdüyor. Kürtleri Halaç pamuğuna
çevirdiler. Kürtleri denetimleri altına almak için Yekiti-YNK ve KDP'yi kullandılar.
Bunlara güç verdiler ama beni kontrol altına alamayınca tasfiye etmeye çalıştılar.
Türkiye'de de Şeyh Sait ailesinden bir kesimi kullanıyorlar. Hak-Par'ı bu amaçla
kurdular. Bucak Ailesi biliniyor. Bana bu konuda kitap yaz deseler elli ciltlik kitap
yazarım. Bu aileyi ikiye böldüler. Bir kısmı Almanya'da Alman istihbaratına sığınmış. Đşte
Sertaç Bucak biliniyor. Benim açımdan durumu netleşmiş biri. Öbür tarafta bir kısmı da
Türkiye'de kalıp devlete sığındılar, Sedat Bucak'a bağlandılar. Sedat Bucak, Susurluk
olayına karıştı, öldürülmek istendi. Sedat Bucak'a bağlı binlerce korucu var. Bunlar
oturmuş sadece para yiyorlar. Sedat Bucak'ın kendisi bile devlet nezdinde suçlu.
Türkiye'de yüz bin civarında korucu var, bunların Türkiye'ye maliyeti bellidir."

NAMUS KAVRAMI ÜZERĐNDE DURUYORUM
Savunmalarında namus olgusu üzerinde durduğunu ifade eden Öcalan, namusla ilgili şu
değerlendirmelerde bulundu: "Ben son bir haftadır, namus kavramına yoğunlaşıyorum.
Nasıl bir namus? Bu önemli bir soru. Ben Kürtlerin namus kavramının ne demek
olduğunu iyi biliyorum. Namusları için adam öldürüyorlar, namus için cinayet işliyorlar!
Bu cinayetleri din adına, töre adına yapıyorlar! Namusları için yapamayacakları bir şey
olmadığını söylüyorlar! Hatırlıyorum, köyde Đmam Ali vardı, bir gün ben ona, 'ben bu
kadına bakarsam din ne der?' diye sordum, o da 'bakabilirsin!', dedi. Hiç unutmam,
annemle küçükken namus üzerine konuşmuştuk. Ben bu konuşmayı hiç unutmam. Ta o
zamandandır ben namus kavramı üzerine yoğunlaşıyorum. Nasıl bir namus kavramına
cevap arıyorum. Ben bu konuları savunmalarımda da daha derin açtım. Kadın sorununu
daha önce de yazmıştım, kadını kavramaya anlamaya çalışan biriyim. Kadınlar da bunu
çok yoğun tartışmalı. Nasıl bir namus, nasıl bir kadın? Sorularına cevap aramalı.
Kürtlerin namustan ne anladığını ben çok iyi biliyorum. Kürtlerin namus durumu
ortadadır. Kürtler üzerinde birçok oyunlar oynanıyor. Bunları iyi görmek gerekiyor. Doğru
ve gerçek namus anlayışı, özgürlük için mücadeleden geçer. Bu konuda üç beş kişi
doğru bir özgürlük anlayışıyla mücadele etse onlarca kadını arkasından götürecektir.
Mücadeleleri güçlenecektir. Ama ben zannetmiyorum DTP içerisinde bile bu düzeye
ulaşan kadın olsun."
ÖZGÜRLEŞMEK ĐÇĐN FELSEFEYĐ BĐLMEK GEREKĐR
"Özgürleşmek için felsefeyi bilmek gerekiyor, tarihi bilmek gerekiyor." diyen Öcalan,
"Beş bin yıldır kadınların tarihen üzeri silinmiştir. Gerçek manada siyaset veya
hukukçuluk yapmak için de tarihi ve felsefeyi bilmek gerekiyor. demokratik duruşu
göstermek lazım. Bu konuda DTP içerisinde de, hukuk içerisinde de önemli olan
demokratik duruşu göstermektir. Bu konuda demokratik duruşunu göstermeli,
demokratik eylemliliklerini geliştirmeli. Sorunları aşmak kolay değil. Ben hep söylüyorum
kendini yakmak, bu sorunları aşıp, özgürleşmekten daha kolaydır. Ben bu konuda
onlarca kitap yazdım. Kadınları anlamaya, kavramaya çalıştım.
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Bu konuda ısrarlıyım, iddialıyım. Ben erkekler için de söylüyorum, namuslu erkek,
birazcık namusu ve onuru varsa kadını anlamaya, dinlemeye çalışırlar. Hiçbir şey
yapamıyorsan sadece dinle, dinlemek de önemlidir, bu kadın ne diyor, benden ne
istiyor, anlamaya çalış. PKK içerisinden de kaçıp gidenler oldu. Onlarca yıl mücadele
ediyorlar, sonra canları sıkılıyor, paralı birine kaçıp gidiyorlar. "Aşk" adına yapıyorlar.
Ben kaç zamandır aşka cevap arıyorum. Vardığım sonuç şudur; aşk eşittir ihanet. Aşk
yaşadıklarını zannediyorlar ama yaşadıkları şey aşk değil. Aşk yaşadık diye kendilerini
kandırıyorlar. Gerçek aşkı yaşamak o kadar kolay değil. Kendime güveniyorum. Benim
özgürlük iddiam, aşk iddiam büyük. Ben gerçek aşkı yaşayabileceğime inanıyorum. Bu
konuda yetenekliyim. Kadınlara "Siz de kendinize güveniyor musunuz, bu konuda iddialı
mısınız, benim aşk anlayışımı kaldırabilecek misiniz?" diyordum. Ama görüyorum ki, bu
konuda yeterli değiller. Bu konuda iddialı olmadıkları için de kaçıp gidiyorlar. Đşte onlarca
yıl mücadele ediyorlar sonra sıkılınca paralı birini bulup peşinden gidiyorlar. Ben
bunların arkalarından sadece gülüyorum, çünkü kendilerine yapıyorlar, kendi özgürlük
iddialarından vazgeçiyorlar." şeklinde konuştu.
CĐNSĐYETÇĐLĐK ĐKTĐDARCILIKTIR
Öcalan, erkek-kadın olgusu konusunda ise şu ifadelerin altını çizdi: "Erkek, fiziki olarak
kadından güçlü olabilir ama kadın kendi meşru savunmasını güçlendirmeli. Ben silah
alıp sizi koruyamam ki, her zaman yanınızda olamam. Meşru savunma sadece kadın
için değil herkes için geçerli. Ben meşru savunmayı da savunmalarımda açtım. Kadınlar
kendi savunmalarını yapsınlar. Artık sokakta bile yürüyemiyorlar. Erkek, isterse bir
günde kadının haşatını çıkartabilir. Bunları görüp özgürlük mücadelelerini
derinleştirmeliler. Cezaevlerinden kadınların çok yoğun mektupları geliyor. Derinleşme
düzeyleri, yoğunlaşmaları iyi ama önemli olan bu düşündüklerini kendi yaşamlarında
hayata geçirebilmeleridir. Bu söylediklerini hayata geçirdikleri oranda özgürlük
mücadelesi yolunda ilerleyebileceklerdir. Savunmalarımda cinsiyetçilik, milliyetçilik,
dincilik ve bilimciliği bir tehlike olarak ifade etmiştim. Cinsiyetçilik, iktidarcılıktır. Cins
temelli her şey iktidardır. Cins kavramının olduğu her yerde iktidar vardır. Cinslerin
biyolojik olduğunu söylüyorlar, hayır. Cinsiyet, öğretilen bir şeydir. Ben bunu
savunmalarımda genişçe açıkladım. Ben savunmalarımda milliyetçilik, dincilik ve
bilimciliği(pozitivizm) de değerlendiriyorum. Bunlar tehlikeli anlayışlardır. Bunlardan uzak
durmak gerekiyor. Laisizm, dincilik, milliyetçilik, bilimcilik (pozitivizm) siyasal iktidardır.
Türkiye'de hiçbir şey ifade etmiyor, içi boştur."
ERDOĞAN BENĐMLE GÖRÜŞSÜN
Başbakan Erdoğan'a seslenen Öcalan, "Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum.
Geçmişte Sayın Özal benimle görüşme girişimlerinde bulundu. Yine Erbakan benimle
görüşme girişimlerinde bulundu. Hatta ordu içinde bazı kesimler benimle çözüm
konusunda görüşmeye çalıştılar. Ben Suriye'deyken Hafız Esat üzerinden çözüm
girişimleri oluyordu. Erdoğan isterse çözüm girişimleri yapabilir. Bu çatışmalar,
çözümsüz durum, nereye kadar devam edecektir!" diye konuştu.
TARĐH VE KÜLTÜR AKADEMELERĐ ÖNERMĐŞTĐM
Aksiyon dergisinde kendisinin Demokratik Cumhuriyet tezi ile ilgili çıkan habere de
değinen Öcalan, şu şekilde konuştu. "Aksiyon Dergisi'ni okudum. Bu dergide bana ilişkin
haberde Demokratik Cumhuriyet Partisi'ni benim dayattığımı söylüyorlar, bu doğru
değildir.
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Evet, ben Demokratik Cumhuriyet dedim ama benim söylediğim demokratik cumhuriyet,
onların yazdığı manadaki demokratik cumhuriyet değildir. Benim demokratik cumhuriyet
dememdeki sebep, cumhuriyetin demokratikleşerek çözümün gelişmesine katkı
sunmasını sağlamaktır. Türkiye için görüşlerimi yineliyorum. Daha önce Çatı Partisi
demiştim. Bu konuda aydın, yazarlar ve demokrat çevreler sorumluluk almalıdır. Ben
öyle kimlik ayrımı da yapmıyorum, kendisini bu alan içinde ifade etmek isteyenler yer
alabilir. Önemli olan demokratik duruşun gelişmesidir. Brüksel, Belçika da Demokratik
Uluslar Konfederasyonu'nu önermiştim. Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisini de
önermiştim. Bu tür çalışmalar demokratik duruşun gelişmesi için önemlidir. Bu
konfederasyon, Đstanbul'da da olabilir veya hem Đstanbul hem Brüksel'de olabilir. Bu
konfederasyonlar, içlerini doldurabilirler. Bu konuda savunmalarımdan herkes
faydalanabilir, devlet de faydalanabilir, Avrupa'da faydalanabilir. Đran, Irak, Suriye'de
demokratik mücadeleler geliştirilebilinir."
Öcalan, sözlerini "Onlarca arkadaşın mektuplarını aldım. Hepsine selamlarımı
iletiyorum. Cezaevlerindekilere selamlarımı iletiyorum. Onların mücadelelerini
anlıyorum, değer veriyorum. Benim için kendini yakmalar oldu, oluyor. Benim bu
konudaki görüşlerim biliniyor. Özgürlük, özgür yaşam için mücadele etmektir, kendini
fiziki imha etmek olmamalı." diyerek bitirdi.
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ĐSTANBUL / Geçen hafta çarşamba günü avukatlarıyla olağan haftalık görüşmesi "hava
muhalefeti" gerekçesiyle engellenen Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, geçen cuma
günü görüşmesini gerçekleştirebildi. Öcalan'ın görüşmede önemli mesajlar verdiği
öğrenildi. Öcalan Genelkurmay'ın yeni komuta kademesinin geçen hafta peş peşe
yaptıkları açıklamalarda dile getirdikleri ulus-devlet konusuna değindi.
Öcalan, Türkiye'deki Đngiliz ve Yahudi sermayesine dikkat çekerek, Türk milliyetçiliğinin
bunlar tarafından geliştirildiğine işaret etti. Bu güçlerin kendisine de mesaj verdiğini
söyleyen Öcalan, şunları söyledi: "Đngiliz ve Yahudi sermaye çevrelerinde özelikle
Türkiye'de bu çevrelere bağlı olanlarda benden dolayı rahatsızlık var. Ben çocuk
değilim. Beni tehdit etmek istiyorlarsa edebilirler. Zaten beni buraya getiren de onlar.
Bana mesaj vermeye çalışıyorlar, elimizin altındasın, sana istediğimizi yapabiliriz,
demek istiyorlar. Ben 15 yaşındaki kız çocuğu değilim, beni kandıramazlar, ben
ölümden korkmuyorum. Ben gerçekleri ifade ediyorum, ifade etmeye de devam
edeceğim. Bu güçler tarafından hayata geçirilmeye çalışılan bir Türk milliyetçiliği var.
Zaten Türk milliyetçiliğini yapanlar Türkler değildir. Bunlar Đngiliz ve Yahudi sermayesinin
geliştirdiği bir milliyetçiliktir. Biliyorsunuz Türk milliyetçiliğinin ilk öncüleri Yahudi'dir;
Abraham Galandi ve Hermann Vambery'dir. Yine Türk milliyetçisi olan Ziya Gökalp Türk
değildir, Diyarbakırlı Zaza Kürtlerindendir. Geliştirilen bu milliyetçilik, Türk halkının
çıkarlarına değildir. Bu milliyetçilik, bu güçlerin çıkarları için kullanılmaktadır. Mümtazer
Türköne de eski ülkücü, MHP’li, bunu yazıyor bazen. Mahir Kaynak, Ömer Lütfü Mete,
Yalçın Küçük de bunları görüp bazı şeyleri ifade ediyor, ancak yeterli düzeyde değil.
Yalçın Küçük'ü tanıyorum, bir siyasetçi değil o, bu nedenle olayları anlamakta yeterli
değil."
HALKLARIN KARDEŞLĐĞĐNE ĐNANIYORUM
Halkların kardeşliğine inandığını bir kez daha vurgulayan Öcalan, şöyle devam etti: "Ben
bu coğrafyada yaşayan tüm halkların kardeşliğine inanan biriyim. Ve bütün mücadelemi
de bu halkların bu coğrafyada kardeşçe ve barış içerisinde yaşaması için verdim,
vermeye devam edeceğim. Benim hayata geçirmeye çalıştığım 1920'lerin Kuva-i Milliye
ruhudur. Ve bu ruhun hayata geçirilmesi için tek yol, diyalogdur. Mustafa Kemal, bunu
yapmaya çalıştı. O dönem diyalog için imkânlar vardı ama bahsettiğim güçler bunun
önüne geçtiler. Biliyorsunuz o dönem Koçgiri Đsyanı'nda diyalog yolu açılabilirdi. Ama bu
güçler buna izin vermediler. Paşalar açıklama yaptılar. Mustafa Kemal’in yarattığı ulusdevlet çizgisine bağlı kalacaklarını söylüyorlar. Ama Mustafa Kemal'in yarattığı
Cumhuriyet çizgisiydi. 1920'lerdeki Kuva-i Milliye ruhuydu. Bunların Mustafa Kemal’in
çizgisiyle ilgisi yok, tamamıyla bahsettiğim Đngiliz ve Yahudi sermaye güçlerinin çizdiği
yanlış Türk milliyetçiliğidir."

SIRA ILIMLI ĐSLAM’DA
Đngiliz ve Yahudi sermayesinin devlet-millet anlayışıyla Türkiye'yi denetim altına almaya
çalıştığını, bu olmayınca bu kez ümmet-devlet anlayışına sarıldıklarını belirten Öcalan,
şu hususlara dikkat çekti: "Bu çevreler, devlet-millet anlayışını geliştirerek Türkiye'yi
denetim altına almaya çalıştılar. Bahçeli, bu durumu fark etti.
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Kendini bundan kurtarmaya çalıştı ancak çıkmasına izin vermediler. Bu güçler
tarafından geliştirilen milliyetçilikle istenilen sonuç elde edilemeyince, bu defa da devletmillet anlayışından vazgeçerek ümmet-millet esasına dayalı ılımlı Đslam anlayışını
geliştirdiler. Ilımlı Đslam, gerçek Đslamiyet’le, gerçek Müslümanlıkla alakalı değildir.
Bunun tam tersidir. Bu projeyi bazı şehirler, bazı çevreler üzerinde yaptılar. Đlk olarak
Kayseri üzerinden bunu yapmaya başladılar, ismi düzeyinde tartışmaya gerek yok.
Kayseri grubu vasıtasıyla yürütmektedirler. Ilımlı Đslamı AKP üzerinden geliştirmeye
çalışıyorlar, bunların gerçek Đslamiyet'le de alakaları yoktur."
TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI
Öcalan, aynı çevrelerin Türk-Kürt çatışması üzerinde Türkiye'yi denetim altında tutmak
istediğine de işaret etti. Öcalan, şunları söyledi: "Bu çevreler yine geliştirdikleri bu
anlayışla Türk-Kürt çatışmasını derinleştirerek Türkiye'yi denetim altında tutmaya
çalışıyorlar. Aslında bu iş, 2000'lerde çözülecekti, ancak buna izin vermediler.
2000'lerde çözümün gelişmesi için diyalog yolunun açılabilmesi için bir zemin vardı.
PKK demokratik barış hattına çekilmişti. Ancak PKK'nin demokratik barış hattına
çekilmesi bu çevrelerin çıkarlarına ters düşüyordu. PKK'yi demokratik barış hattında
tutmak istemeyen güçler vardı, bunlar kim, bunları iyi görmek gerekiyor. Devlet
içerisinden de çözüm yolunun gelişmesini isteyenler vardı. Özal ve Erbakan bu konuda
girişimlerde bulundular. Yine Ecevit de bu konuda girişimlerde bulundu, ancak buna izin
vermediler. Ecevit'i siyaseten ve bedenen felce uğratıp tasfiye ettiler. Erdoğan da ilk
iktidara geldiği zaman çözümün diyalogdan geçeceğini fark etti. Ancak bu güçler
Erdoğan'a yüklenerek onu denetim altına alarak bu diyalogun gelişmesini engellediler,
Kürt-Türk çatışmasını derinleştirmeye çalıştılar. Bu güçler, devletleri kendilerine
bağlama ve denetim altına almak için her yöntemi denerler. El Kaide. Yine Irak'ta
Saddam Hüseyin'i güçlendirerek Irak'a müdahale ettiler. Saddam'ın düştüğü durumu
gördünüz. Bir paçavra gibi kullanıp attılar, öldürdüler. Bunları iyi görmek ve iyi analiz
etmek gerekiyor. Ben bunları görüp, bu değerlendirmeleri yapıyorum, bunlar gerçekler.
Ve ben gerçekleri söylemeye devam edeceğim."
BÜYÜKANIT’IN AÇIKLAMALARI
Büyükanıt'ın "Türk-Kürt çatışmasına izin verilmemeli" şeklindeki açıklamasını hatırlatan
Öcalan, "Paşalar ulus-devletten yana olduklarını fakat bununla beraber bir Türk-Kürt
çatışmasını istemediklerini söylüyorlar. Bu açıklamaları kendi içinde çelişkili. Büyükanıt
Türk-Kürt çatışmasını istemediğini söylüyor ama bu çatışmayı yaratan ve derinleştiren
de kendi tutumlarıdır. Ben bir halkı savunmak kitabımda ulus-devlet konusunu çok
derinlemesine açtım. Bundan yararlanılabilir" dedi.
KÜRTLERE ÇAĞRI
Öcalan, Kürtlere de çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Diyarbakır'da insanlar kalkıp
açıklamalar yapabilmeliler. 'Biz üniter-devlete saygılıyız ancak vatandaş olarak
demokratik, kültürel ve sosyal haklarımız var, bunları hayata geçireceğiz' demeliler.
Devlet buna engel olabilir. Bunu kabul etmeyebilir. Ama Diyarbakırlılar, 'Biz vatandaşız,
bunlar bizim haklarımız' diyerek mücadele etmeliler. Bu sadece Diyarbakır değil, tüm
şehirler için de geçerlidir. Çatı Partisi'ni önermemdeki neden de buydu. Demokratik
güçler bir araya gelerek Cumhuriyetin temel ilkelerinin hayata geçirilebilmesi için
mücadele etmeli.
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Ortak bir program etrafında bir araya gelerek demokratik mücadeleyi güçlendirmeliler.
Đşte Fırat'ın Doğusu'ndaki Ergenekon'u açığa çıkarmak diyorlar gayet tabi, bu tür şeyler
geliştirilmeli. DTP kapatılabilir. Ama önemli olan demokratik siyasetin geliştirilmesidir. Bu
temelde mücadelelerine devam edebilmeleridir.
ERDOĞAN VE GÜL’E SESLENDĐ
Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir kez daha seslenen
Öcalan, şu uyarılarda bulundu: "Sayın Erdoğan'a, Sayın Gül'e sesleniyorum; anlamlı bir
barışın gelişmesi için tek yol diyalogdur. Đşte çatışmalar, onlarca asker-gerilla yaşamını
yitirmiş. Ben bunlara üzülüyorum. Barışın gelişmesi için elimden geleni yaptım, yapmaya
da devam edeceğim. PKK içinde konumum nettir, ben PKK'ye pratik önderlik yapamam,
gece bile zor uyuyorum. Barışın gelişmesi için diyalog yolu açılmalı. Bu yol açılmazsa
Türkiye, çok derin bir Türk-Kürt çatışması içine girer ve daha fazla dış güçlere bağımlı
hale gelir. Bu nedenle gelişecek olan çatışmalardan ben sorumlu değilim. Bunun
sorumlusu devlettir. PKK, kendi kararlarını kendisi alır ve hayata geçirir ve kararlarının
sorumluluğu da PKK'ye aittir."
BARZANĐ TÜRKĐYE’YE GELDĐ
Bu arada Öcalan, Güney Kürdistan'da Kürtler ile Irak merkezi hükümeti arasında
yaşanan gerginliğe de değindi. Öcalan, "Güney'de Sunni ittifak gelişiyor, ancak bunların
gücü Kürtlere yetmez. Kürtler kazanımlarını geri bırakmayacaktır. Bu iş, Türkiye, Suriye,
Suudi Arabistan'la ittifak edilerek çözülemez" dedi. Öcalan, 11 Ağustos'tan sonra Güney
Kürdistan'dan çıkan ve nereye gittiği konusunda bilgi elde edilemeyen Barzani'nin
Türkiye'ye geldiğini söyledi: "Barzani 11 Ağustos'tan beri yok diyorlar, Türkiye'ye
gelmiştir, Türkiye'dedir o."
Sağlık sorunlarına ilişkin ise Öcalan, şunları belirtti: "Sağlık sorunlarım devam ediyor
boğazımdaki akıntıdan kaynaklı biraz ses kısıklığı ve idrar yolları ile ilgili sorunlarım var,
halkımıza, cezaevlerindekilere selamlar."
ÖCALAN'DAN ÇARPICI ERGENEKON AÇIKLAMASI
Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşmede Ergenekon konusunda yine çarpıcı
açıklamalarda bulunduğu kaydedildi. Öcalan'ın şu hususlara dikkat çektiği belirtildi:
"Ergenekon, NATO’nun Gladio'su tarzı bir örgütlenmedir. Bu örgüt, 1950'lerde kuruldu.
Bunlar NATO'nun gizli ordularıdır. Bunlar 1970'lerden itibaren PKK'ye hâkim olmaya
çalıştılar. Gazetelerde geçiyordu, Pilot Necati'den bahsediyor. Emekli bir pilotmuş,
Necati Kaya, Ağrılı. Pilot Necati'nin MĐT ile ilişkisi olduğu ve MĐT'in onun üzerinden
PKK'yi denetim altına almaya çalıştığı söyleniyor. O dönem MĐT, PKK'yi denetim altına
alabilmek için PKK'nin içerisine bazı kişiler gönderiyordu, Pilot Necati, Kesire gibi.
BENĐ DENETĐME ALAMADILAR
Önceleri MĐT, beni ve PKK’yi denetimleri altına almaya çalıştı. Daha sonra bu işi
JĐTEM'e devrettiler. JĐTEM de bunu Ergenekon'a havale etti. Bunlar PKK'nin içerisine
adamlarını sızdırıyorlardı. Ben bunları fark ediyordum. Kendi etrafımda güvenliğimi
artırarak bunların ne yapacaklarını gözlemliyordum.
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Biliniyor, Suriye'de daha sonra bir patlama meydana gelmişti. Onlarca insan yaşamını
yitirdi. Bu patlama da bu güçlerin işiydi. Ama benim Đmralı'ya getirilmemle, bunların işi
bitti, CIA ve MOSSAD Đmralı sistemine hâkim oldu ama beni denetimleri altına almayı
başaramadılar.
DÖRTLÜ ÇETE DEMĐŞTĐM
1977'de Haki Karer arkadaşı şehit eden Alaattin Kaplan isimli bir adam vardı. Beş
Parçacılar örgütündendi. Biz bu adamı 1975'lerden itibaren tanıyorduk. Daha o
zamanlarda ne olduğunu biliyorduk. Bunun dışında o dönem PKK'ye karşı mücadele
yürüten bazı örgütler vardı. Bu örgütler üzerinden PKK'ye hâkim olmaya çalışıyorlardı.
Daha sonra da bu tür girişimler devam etti. Ben daha önceleri de Dörtlü Çete tanımı
yapmıştım. Metin yani Şahin Baliç onlar vardı. Selim Çürükkaya, Sait Çürükkaya,
Şemdin Sakık, onlar vardı. Bunların durumlarının iyi analiz edilmesi gerekir. Selim
Çürükkaya şimdi Almanya'da, Almanya'nın denetiminde.
BÜYÜKANIT’A SUĐKAST
Tuncay Güney, Kırıkkale patlamasıyla ilgili olarak, 'Veli Küçük yaptı' diyor. Ama bu
eylem Sait Çürükkaya tarafında yapılmıştı. Đlginçtir Tuncay Güney, Veli Küçük yaptı
diyor. Doğruluk payı var. Bunun yanında Diyarbakır'da Büyükanıt'a yönelik bir suikast
vardı. Çok iyi hatırlıyorum, Mustafa Marangoz'un kardeşiydi. Đki kardeşi şehit düşmüştü.
Sait Çürükkaya bunu kullanarak eylem yaptırmaya çalışmıştı. Eylem başarılı olmadı, bu
kişi yakalandı. Yine bunun yanında Şemdin Sakık'a bu güçler tarafından yaptırılan bir
çok eylem var. Bu eylemlerle Şemdin Sakık, PKK içerisinde popüler ve güçlü bir
konuma getirilmek amaçlandı. Biliniyor bana yönelik yapılan suikastlar var ama başarılı
olamadılar. Bunları iyi görmek gerekiyor. Bu kadar kişi PKK içine sızmayı başarmıştı.
Bana yönelik girişimlerde bulundular, ama ben hala yaşıyorum. Acaba neden? Bunu
araştırmak gerekiyor, tarihçiler bunu iyi araştırmalı.
AMAÇ PKK’YĐ DENETĐME ALMAK
Bütün bunlarla hedeflenen bu kişileri güçlendirerek PKK içerisinde önemli konumlara
getirmek, bunları yedek güç durumuna getirmek, yani ikinci adam yaratmak ve onları
PKK içinde etkin hale getirerek PKK'yi denetim altına alarak, beni etkisizleştirerek
tasfiye etmekti. Böylelikle bu güçler, denetimleri altına aldıkları PKK ile Kürt-Türk
çatışmasını derinleştirerek, asıl hedefleri olan devlete hâkim olmayı amaçlıyorlardı.
ROMA SÜRECĐNDE YAŞANANLAR
Aynı şekilde uluslar arası alanda da PKK'ye hâkim olmak çabaları vardı. Avrupa'dayken
o dönem Avrupa sorumlusu olan birisi vardı, Roma'da yanımdaydı. Bize saygı
göstermiyordu, saygısı kalmamıştı. Çünkü Amerika, Avrupa'daki bazı ülkelerle ilişki
halindeydi. Sırtını buraya dayamıştı, bunlara güveniyordu. Yine Rusya'da olan Mahir
Welat o da aynı şekildeydi. Ben bunları görüyordum. Müdahale etmedim. Müdahale
etmememin sebebi de durum kritikti, ortalık daha da kızışmasın, daha da
gerginleşmesin diyedir. Ben bunlara karşı öfkeliydim de. Bingöllü Tayhan Özgür vardı, o
da bunları görmüştü, tepkisini eylemiyle dile getirdi.
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KADROLARI DENETĐME ALIYORLAR
Bu dış güçler PKK'nin kadrolarını erkekleri kadınla, kadınları erkekle, parayla kandırarak
denetim altına aldılar. PKK’den onlarca kadro kaçarak Almanya, Amerika, KDP, YNK'ye
sığındı. Kontrol altındaki PKK de budur aslında. Ben özelikle vurguluyorum duygularınızı
denetim altına almalısınız. Duygularınızı denetim altına almazsanız, özgürleşemezsiniz.
Bu konuda dikkatli olmalılar, duygularının ve cinsel güdülerin kontrolü altına
girmemeliler.
HERKESĐN PKK HESABI VAR
Herkes PKK'ye hâkim olmaya çalışıyor. KDP, YNK, Amerika, Avrupa, şu ülke, bu ülke
PKK'yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Almanya ve Avrupa'nın bazı ülkeleri
kendilerine sığınan PKK'lileri bana karşı kullandılar. Đşte Selim Çürükkaya'yı bana karşı
kullandılar. Para vererek kitap yazdırdılar. Yine Şemdin Sakık'a para verdiler kitap
yazdırdılar. Bunların hepsi NATO'nun gizli orduları. Melik Fırat onlar, Hak-Par, Sertaç
Bucak var. Bunların hepsi bu güçlere bağlı olarak çalışıyorlar. Küresel sermayeye bağlı
olarak makro krediler, mikro krediler verenler var. Bunlarla Kürtleri kendilerine
bağlamaya çalışıyorlar. Đşte Diyarbakır'da Ticaret Odası, makro-mikro kredilerle işi
götürüyorlar. Bu dürüst değiller barışın gelişmesi için mücadele etmiyorlar, halkı makromikro kredilerle kandırmaya çalışıyorlar. Bu güçlerin hedefleri bunlar üzerinden Kürtleri
denetim altına almak, kendi çıkarları için kullanmaktır.
DEVLET ĐÇERĐDE YANĐ!
Hizbullah-Ergenekon ilişkisi açıklanmalı. Ergenekon Hizbullah'ı kullanarak on bin faili
meçhul cinayet işlettirdi. Bunun yanında Ergenekon kapsamında tutuklanan generaller
var. Đşte Şener Eruygur, Hurşit Tolon gibi generaller. Burada beni karşılayan bir Albay
vardı, basına da yansıdı. Benimle çözüm geliştirmek için devlet adına konuştuğunu
söylüyordu. Hatta Ecevit adına konuştuğunu da söyledi. Ama devlet adına konuştuğunu
söyleyen, kendini devlet olarak tanıtan bu kişiler şimdi cezaevinde. Devlet içeride yani!
Devleti içeri atan devlet kim? Şu an içeride olanlar deşifre olanlardır. Devlet işleri
bitenleri tasfiye etti. Aslında yeni bir yapılanma içindedirler.
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ĐSTANBUL / Ergenekon'a yapılan müdahalenin bir demokrasi hamlesi olmadığını
vurgulayan Öcalan, "Ergenekoncularla Hükümetin uzlaşabileceğine dair emareler var,
ancak henüz netleşmiş değil. Kısa bir süre sonra bunlar açığa çıkar. Ergenekoncuların
çok fazla içeride kalacaklarını zannetmiyorum" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
sağlık sorunlarına değinen Öcalan, "Geçen hafta idrar yoluyla ilgili sıkıntılarım olmuştu.
Bu konuyla ilgili doktor geldi, kan ve idrar örneklerini aldılar. Henüz sonucu tarafıma
iletilmiş değil, sanırım bir iki gün içinde gelir. Daha önceki uykusuzluk hali bundan
kaynaklanıyor olabilir. Zaten yaşımız da ilerlemiş. Doktorlar, yaşa bağlı olarak, bu tür
sorunların yaşanabileceğini söyledi. Sanırım prostat başlangıcı olabilir." dedi.
Milliyetçilik konusunu değerlendiren Öcalan, şu görüşleri dile getirdi: "Tarih Nedir
kitabında çok önemli bir cümle var, 'Milliyetçilik yapanlar, iktidarın kendilerine tanrı
tarafından verildiğini düşünürler' şeklinde olması lazım, önemli bir cümledir. Kerkük
sorunu çok önemli bir konu. Kerkük'le ilgili görüşlerimi daha önce söylemiştim, Diyala'da
da belli peşmerge gücü var. Görünen o ki, Irak'ta artık tek devlet olmayacak, üç ulusdevlet olacak. Bunun önü alınamaz artık. Bugünlerde Abhazya, Osetya devletlerindenbağımsızlığından bahsediliyor. Bunlar çözüm değildir. ABD oyunlarıyla bu hale gelindi.
Rusya da ABD'den farklı değildir. Ulus-devlet çözüm değildir. Yine Kıbrıs'ta iki devlet iki
devlet diye tutturuluyor. Kosova'da aynı şekilde ulus-devletten bahsediliyor. Bunların hiç
biri çözüm değil. Đki yüz ulus-devlet varsa iki yüz milliyetçilik vardır. Kürdistan ulusdevleti de çözüm değildir. Çözümün ne olduğunu savunmalarımda belirttim."
ERGENEKON BĐZE SIZMAK ĐSTEDĐ
Türkiye'nin gündemini meşgul eden Ergenekon konusuna bu hafta da değinen Öcalan,
şu vurguları yaptı: "Ergenekon'a ilişkin daha önce de belirtmiştim. Gazetelerden
anladığım kadarıyla Savcı, cesurca birçok konuya değinmiş. Ancak önce şunu belirtmek
istiyorum. Bana gelen gazetelerde özellikle son Yeni Şafak gazetesinde bu konuyla ilgili
yazı ve yorumlar kesilmişti. Dişe dokunur bir şey bırakılmamıştı. Yine de kısaca
değineceğim. Türkiye'nin Ergenekon'la geçmişi 1946'da gelişen ABD ilişkilerine kadar
dayanıyor. Ergenekon'la '80 öncesinde Türk Solu'nu önce çatıştırdılar sonra da bitirdiler.
Bunda Ergenekon'un rolü büyüktür. Şimdi birçok ilişki daha iyi anlaşılıyor. Bunlar o
dönemde Kürt Hareketi'yle de ilgilendiler. Bu Ergenekon'un PKK ile ilişkisi olduğu
söyleniyor. PKK'ye sızan ajanlar üzerinden ilişki kurarak PKK'yi denetime almak
istemişlerdir. Veli Küçük, bu kişileri kastederek, 'örgüte hâkim olduğu ve kendi
denetimlerinde olduğu' yönünde beyanlarda bulunmuştur. Bunlardan önce MĐT eliyle
harekete sızıp denetim altına almak istediler, Pilot Necati, Kesire gibi. Pilot Necati öldü
mü yaşadı mı, uçak kazasında öldüğünü duymuştum. Kesire MĐT'ten mi tam
bilemiyorum ama babası Ali Yıldırım onlarla bağlantılı. Kesire daha sonra biriyle anlaşıp
gitti, bize karşı hareket etti. Yine o dönemde Av. Hüseyin Yıldırım geldi, konuştu, bir
şeyler geveledi. Bunlar adına hareket ediyordu. Örgütü ele geçirmek için akla hayale
sığmayacak yol ve yöntemler denediler. Hatta kadınları erkeklerle, erkekleri de
kadınlarla düşürmeye çalıştılar, bunda bir miktar da başarılı oldular. Esas hedefleri
örgütü tam anlamıyla ele geçirmekti. O dönem PKK'ye karşı mücadele yürüten bazı
örgütler vardı. Đşte KUK, KAWA, STERKA SOR gibi örgütler vardı. Bu örgütler üzerinden
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PKK'ye hâkim olmaya çalışıyorlardı. Haki Karer'i Alaattin Kapan eliyle şehit ettiler. Bu
olaydan sonra bu adamı takip ettirdim. Onlarla bağlantılı çalıştığı sonucuna vardım."
BĐNLERCE DÜRÜST ĐNSAN ÖLDÜRÜLDÜ
Öcalan şöyle devam etti: "Planlarının başında, beni tasfiye etmek geliyordu. Ancak
Suriye güvenlik sisteminin olmasının yanında benim çok dikkatli ve disiplinli hareket
etmem de bu durumu engellemiştir. Beni öldürseler bile örgüte tam hâkim
olamayacaklarını anladıkları için beni etkisizleştirip etrafımdaki bana bağlı dürüst
kadroları tasfiyeye yöneldiler. Tuncay Güney, bir itirafçının ifadesine dayanarak 'biz o
dönemde Öcalan'ı öldürebilirdik ancak örgüte tam anlamıyla hâkim olamayacağımız için
bunu yapmadık' demiş. Bu doğru olabilir. Benim çevremdeki çok değerli kadroları infaz
ettiler.
Daha sonra '90'ların başında planlamadığım, benim aklıma gelmeyecek, talimatım
dışında ve bizi çok zor durumda bırakmak için bu kamuoyuna yansıyan çoluk çocuk,
kadın-yaşlıların öldürüldüğü bir dizi eylemlere giriştiler. Bu eylemlerin amacı bizi halkın
gözünden düşürmekti. Önceleri bize yakın şimdi bize düşman olan Hakkârili bir aşiret
vardı, bunların en değerli oğlunu çağırtıp öldürüyorlar. Aşiret bize cephe aldı. Bununla
beraber korkunç vahşi birçok cinayetler işlediler. Yine bunların uzantıları de benzer
şeyler yaptılar. Bunlar 'gördüğünüzü vurun' talimatı almışlardı. Sonrasında Hizbullah
eliyle bu cinayetleri devam ettirdiler. Hatta bu örgüt mensupları kendi içlerinde bile
birbirlerini öldürdüler. Tabi Adıyaman'daki Menzil ordan geçti zaten. Binlerce dürüst
insan öldürüldü. Musa Anter, Vedat Aydın, Behçet Cantürk cinayetleri bunların eliyle
yaptırılmıştır. Bunlar sınırsız yetkilerle donatılmıştı. Şemdin, Sait Çürükkayaların etkin
olduğu dönemde Bingöl, Muş, Diyarbakır üçgeninde birçok cinayetler işlendi.
Diyarbakır'da birçok hain ve işbirlikçi bulmak da mümkündür. Almanya 15 Ağustos
atılımından sonra örgüte yönelik politikalar geliştirmeye başladı. Amacı örgütü kendi
denetimi altına almaya çalışmaktı. Yine Katılım partisi, Hak par gibi partiler Avrupa'da
karar verilip oluşturulan partilerdir. Yerimize doğacak boşlukta kullanılmak üzere hazır
edilmişlerdir. Hak par Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmadı, bu da manidardır."
KONTROL CIA'YA GEÇTĐ
Öcalan, Ergenekon değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Barzani ve Talabani'nin de
benzer şekilde örgütü denetimine alma girişimleri olmuştur. Her fırsattan istifade etmeye
çalışmışlardır. Barzani'nin bunlarla 1946'ya kadar giden ilişkileri var. Talabani daha
sonradır, 1970'lerden sonra etkili olmaya başlamıştır. Sami Abdurrahman vardı.
Talabani öyle söylendiği gibi büyük bir politikacı değildir. PKK'nin 20-30 yıllık
mücadelesinin ortaya çıkardığı değerler üzerinden kendilerine çıkar sağlıyorlar. Bizden
sonrası için Barzani ve Talabani hazırlanmıştı. Hareketi denetime alma önce MĐT eliyle
yürütüldü, MĐT başarılı olamadı daha sonra JĐTEM'i devreye soktular. Kendi iç
çatışmalarından dolayı Ersever'i öldürdüler. Eşref Bitlis cinayeti de bununla bağlantılıdır.
JĐTEM'den sonra Ergenekon'u devreye soktular. Bunlar başarılı olamayınca, daha sonra
CĐA ve MOSSAD devreye girerek Đmralı'ya getirildim. '99'ların sonu ve 2000'lerin
başlarında benim Đmralı'ya getirilmemle bunların işi bitti. Tuncay Güney, ifadelerinde;
Veli Küçük'ün ben Đmralı'ya getirildiğimde üzüldüğünü belirtiyor. Çünkü kendisine artık
ihtiyaç duyulmayacaktı, Đmralı'yla birlikte artık yetki ve karar CĐA-MOSSAD-MĐT'e
geçmişti. ABD, komplo sürecinde Avrupa ve Yunanistan'ın yanında Rusya'yı da satın
almıştı. Karşılığında da halen tartışılıyor
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Mavi Akım projesi, IMF kredileri verilmişti. Şu anki Ergenekon tutukluları işi bitmiş,
deşifre olmuş olanlardır. Elbette devlet bu örgütün yerine yeni bir yapı oluşturacaktır. Bu
nispeten hukuka bağlı bir yapı olacak. Çünkü Ergenekon'da sınırsız yetki ve hukuk
tanımazlık vardı. Tasfiye edilmeye çalışılan Veli Küçük'ün JĐTEM'idir, asıl Ergenekon
duruyor, yeni bir yapılanma geliştiriliyor."
ERGENOKONCULAR ĐÇERDE FAZLA KALMAZ
Öcalan, Ergenekon değerlendirmesini şu çarpıcı sözlerle tamamladı: "Ancak şunu da
belirtmek istiyorum; Ergenekoncularla Hükümetin uzlaşabileceğine dair emareler var,
ancak henüz netleşmiş değil. Kısa bir süre sonra bunlar açığa çıkabilir. Çok fazla içeride
kalacaklarını zannetmiyorum. Ergenekon'a yapılan müdahale bir demokrasi hamlesi
değildir. Yerine yeni bir yapı oluşturularak sonlandırılacak bir süreçtir. Eğer bir
demokrasi hamlesi olsaydı, benim buradaki durumuma da yansıyacaktı. Şu anda benim
buradaki durumumda bir değişiklik yoktur. Devletle herhangi bir anlaşma ya da
uzlaşmam yoktur. Herkes, halkımız bunu böyle bilsin. Herkes, demokratik mücadelesine
devam etmelidir. Bu konuda ben de üstüme düşeni yaparım."
AKP'NĐN ĐRADESĐ YOK
Öcalan, AKP ile ilgili olarak da şu hususlara vurgu yaptı: "AKP, şu an iktidar değil,
iradesi yok, isterlerse AKP'ye 24 saat içinde müdahale edebilirler. AKP, tüccar
mantığıyla hareket etmeye devam ediyor. Deveyi hamuduyla yutmaya çalışıyor. Süreci
de yuvarlanarak götürmeye, göstermelik paketlerle ömrünü uzatmaya
çalışıyor. Holdinglerin başlarındaki kişiler özel olarak seçilmiş kişilerdir, aynı zamanda
birbirleriyle irtibatlıdırlar ve tabana karşı dini kullanmaktadırlar. Cemaatler ve tarikatlar
şeklinde örgütleniyorlar. Cemaat derken sadece dini cemaatleri kastetmiyorum. Eski
ülkü ocağı gibi yapılanmalar da söz konusu. Halkın da bütün bu olan bitenden ne yazık
ki haberi yok. Kürtleri sosyal yardım, mikro-makro kredilerlerle kandırarak denetiminde
tutmaya çalışıyorlar. Kredi almayın demiyorum ama halkın asgari temel haklarını,
demokratik taleplerini göz ardı etmesinler. ABD, 1946 yılına kadar laik-milliyetçiliği
kullanarak denetimini sürdürdü. '46'dan sonra ise Đslam milliyetçiliğini destekledi. Yanlış
anlaşılmasın halkın geleneksel Đslam anlayışına, inancına ve laikliğe saygılıyım ama
laik-faşizme ve siyasal Đslam'a karşıyım, siyasal Đslam faşizmdir. Yeşil Kuşak ABD
projesidir; Afganistan, El Kaide ve Ilımlı Đslam ABD politikalarının ürünüdür."
ÇATI ĐÇĐN ASGARĐ MÜŞTEREKLERDE BĐRLEŞĐLĐR
"Finans Kapital anlayışı, çok tehlikeli bir anlayıştır." diyen Öcalan, "Bu anlayış yer,
kurutur, tüketir, soyup, soğana çevirir. Yer altı yer üstü kaynaklarını yok ettiler, doğayı
tahrip ettiler, çevreyi yok ettiler, yerin altını üstüne getirdiler. Bu anlayışa karşı çıkmak
elbette mümkün. Bu sömürü sistemi son altmış yıldır hatta bin yıldır devam ediyor. Bu
anlayışın panzehiri savunmalarımda yer alıyor, savunmalarımda bu konudaki somut
önerilerimi sunmuştum." dedi. Çatı partisiyle ilgili olarak "Çatı partisinin olması önemlidir.
Sol'la, demokratik çevrelerle bir araya gelinmesi şarttır. Bütünlük kurulması gereklidir.
Bunun için bir araya gelinmesi şarttır. Asgari müştereklerde birleşilebilir. Sol ve
demokratik tüm güçlerin DTP ile bir araya gelip birlik kurması çok önemlidir, hayati
değerdedir. Bu, şu aşamada Türklükten de Kürtlükten de önemlidir, ekmek su kadar
önemlidir. Nasıl ki havasız susuz yaşanmıyorsa, demokratik birliksiz de yaşanmaz."
diyen Öcalan,
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"Benim Çatı Partisi ve birlik önerilerim ile diğer önerilerim Afrika ve Latin Amerika ve
dünyanın her yeri için de geçerlidir, uygulanabilir. Ben bütün kültürlere saygılıyım. Türk
kültürüne de Kürt kültürüne ve diğer tüm kültürlere saygılıyım. Bu kültürler demokratik
ilkeler etrafında bir araya gelmelidir. Diyarbakır'a çok önemli bir rol düşüyor. Birliğini
bütünlüğünü açıkça ortaya koymalıdır. Diyarbakır halkına bu vesileyle selamlarımı
iletiyorum." şeklinde konuştu.
AHMEDĐNEJAD ABD'YE HĐZMET EDĐYOR
Öcalan, sözlerin şöyle tamamladı: "Đran'da idamla yargılanan arkadaşları destekliyorum.
Yanlarındayım. Đdam olsa bile bunu metanetle karşılamalılar. Đran da bu tür politikalarına
devam ederse kendi sonunu hazırlayacak, sonunu getirecek. Bu Đran'ın sonu olur.
Ahmedinejad, bu politikalarıyla Amerika'ya hizmet ediyor. O bölgede yaşayan halkımızın
hayati tehlikesi olanlar Irak sınırına yakın Bradost bölgesine yerleşebilirler. Bu durum
Irak-Şengal'deki Ezidiler için de geçerlidir. Bir bütün olarak yerlerini yurtlarını terk
etsinler demiyorum, durumu kritik olanlar oraya gidebilirler. Diğerleri de gerekli savunma
tedbirlerini alıp, geliştirebilirler. Daha önce Ezidilerin bir katliamla
karşılaşabileceklerini belirtmiştim, bu tür durumlara karşı tedbirli olmalıdırlar. Ben devlet
yetkililerine sesleniyorum, umarım aklı selim davranırlar, diyalog ve demokratik çözümü
geliştirirler. Ben çözüm için elimden geleni yaptım yapmaya çalışacağım. Ama ben
buradayım bu nedenle hareket kabiliyetim kısıtlı, buna rağmen elimden geleni yapmaya
çalışıyorum."
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ĐSTANBUL / "Ermenistan sorununda muhatap bulmak için kırk takla atıyorlar. Neden bu
sorunun çözümü için muhatap almıyorsun" diye soran Öcalan, "Beni muhatap alsınlar
demiyorum, bu halkın temsilcileri var. DTP ile görüşebilirler" dedi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre,
sağlık sorunlarına değinen Öcalan, "Sağlık durumuma ilişkin şunları belirtebilirim. Yeni
bir ilaç verdiler, onu kullanıyorum. Burnum biraz açılmış, daha rahat nefes alıyorum.
Sağlığımla ilgili olarak geçen hafta Bursa'dan cezaevi kurulu üyeleri gelmişti. Onlara da
durumumu anlattım. Bu durumu Adalet Bakanlığı'na bildireceklerini söylediler." dedi.
Kendisine yeni bir disiplin soruşturması açıldığını kaydeden Öcalan, "Bana yeni bir
soruşturma açıldı. Yeni bir hücre cezası yolda olabilir. Ceza verebilirler. 28 Ağustos'taki
konuşmama dayanarak açmışlar. Talimat veriyorsun, halkı kışkırtıyorsun, halkı
ayaklanmaya teşvik ediyorsun diyorlar. Hayır, ben talimat vermiyorum, halka demokratik
tepkilerini kullanmalarını söylüyorum. Beni cezayla tehdit ediyorlar. Ben çocuk değilim.
Benim söylediklerim yasal şeylerdir. Ama bunlar için soruşturma açılıyor. Ben bunları
PKK lideri olarak değil, her şeyden önce bilinçli, özgür bir yurttaş olarak söylüyorum"
diye konuştu.
HALKI TESLĐM ETMEMĐ ĐSTĐYORLAR
Öcalan, şöyle devam etti: "Bölgedeki kültürel soykırıma karşı, tehlikelere, olanlara karşı
halkı uyarıyorum, görüşlerimi dile getiriyorum. Bu halkı onlara teslim etmemi istiyorlar,
hiçbir şey yap

Bu halk bu kadar ağır yük altında dahi seni sırtında taşımış, seninle kardeş olmak
istemiş, ona neden kardeşlik elini uzatmıyorsun? "Ama bunların derdi bu değil, kardeşlik
değil. Đktidarda daha fazla kalmak için askerle anlaştılar, sorunu askere havale ettiler.
Bunların derdi sorunu çözmek değil, günü kurtarmak, iktidarda kalmak, rantı
paylaşmaktır. Đşte deniz feneri davası ortada. Bunlar çok çirkin şeyler."

HALKI ÇĐRKĐN POLĐTĐKALARA ALET ETMEM
Öcalan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben, kültürel soykırım kavramını kullanıyorum. Bu
kavram BM yasalarına da aykırı değil. Bölgede kültürel soykırım olduğunu söylüyorum.
Bu halk, kendi çocuklarına kendi dilinde bir isim bile veremiyor. Beş yaşındayken
anneme de söylemiştim. Çocuğuna Kürtçe ad bile veremiyorsun bu mudur namus?
Doğacak çocuğumu doğru dürüst, özgür yetiştiremeyeceksem, Kürtçe ad bile
veremeyeceksem, ne yapacağım peki bu çocuğu. Bu bir kültürel soykırımdır. Kürtlerin
etrafı dört dörtlük sarılmış. Bütün bu durumları kabul eden bir halk, buna demokratik
tepki vermeyen bir halk, gitsin kendini yaksın, gitsin kendini suya atsın. Ben, bu halkı,
Hükümetin politikalarına alet etmem. Eğer bu Talimatsa evet ben talimat veriyorum.
Özgür birey olsunlar, özgür insan olmalarını korusunlar. Özgür yaşam felsefesini kabul
etmeyen bir insan onursuzluğu tercih etmiş demektir."

BENĐM DEVLET KURMAKLA ĐŞĐM YOK
"Benim devlet kurmakla işim yok. Ben özgür yaşamı, özgürlüğü, özgür bireyi
savunuyorum. Bana devleti verseler de istemem. Hatta bana dünya imparatorluğunu
verseler istemem, işim olmaz. Ben özgür yaşamdan yanayım. Benim Kürtlüğüm öyle
ucuz Kürtlük değildir. Derindir. Benim amacım dogmatik Ortadoğu kültürüne demokrasiyi
yedirmektir. Benim devletle işim olmaz. Irak'ın durumu ortada, Rusya ve Osetya'nın
durumu ortada. Afganistan ve Pakistan'ın durumu da ortada. Her taraf kan derya içinde.
Bunları Savunmamda çok geniş işledim, açımladım. Dört yüz yıllık Avrupa ideolojisiyle
bu iş olmaz, bu dinle de olmaz. Ben bunları aştım, Yüküm çok hafifledi. Kendimi
Ortadoğu dogmatik kültüründen de dört yüz yıllık Avrupa ideolojisinden de kurtardım.
Ortadoğu konusuna da yazacağım kitapta daha geniş değineceğim."
DTP ĐLE GÖRÜŞEBĐLĐRLER
Öcalan, talepleri konusunda şu hususlara vurgu yaptı: "Biz cumhuriyetin ilkelerine
bağlıyız, cumhuriyeti reddetmiyoruz. Gelin bu cumhuriyeti demokratikleştirelim diyoruz.
Cumhuriyetin demokratikleşmeye ihtiyacı var. Aksi halde devlet batar, iflas eder. Ben
bütün bunları aynı zamanda soruşturmaya karşı bir cevap olarak söylüyorum.
Mazgaldan bakmayla beni susturamazlar. Bu, politika Hükümetin politikasıdır. Beni
baskıyla Hükümet politikasına çekmeye çalışıyorlar. Beni politikalarına alet edemezler.
Bu mudur yurtseverlik, demokratlık? Neden bu sorunun çözümü için muhatap
almıyorsun. Beni muhatap alsınlar demiyorum, bu halkın temsilcileri var. DTP ile
görüşebilirler. Đki milyon oy almış bir partinin temsilcisidir. Ben yıllardır bu sorunun
demokratik çözümü için elimden geleni yaptım, yapıyorum. Ben burada da, dışarıda iken
de demokratik çözüm için elimden geleni yaptım, '93'ten beri kardeşlik elimi uzattım.
Erbakan benden rica etmişti, Özal benden ricada bulunmuştu.
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Askerin de talebi oldu, onlara da zamanında uygun cevaplar verdim. Kim kaybetti peki.
Eğer ciddi değilseniz kaybedersiniz demiştim. Sorunun çözümü için elimden geleni
yaptım, PKK'yi demokratik çizgiye çektim. Cumhuriyetin demokratikleşmesi için
çabaladım ama bunların hiç biri kabul görmediği gibi, tüm çabalarıma rağmen beni
dikkate almadılar. Bu niçin böyle, bunun cevabını da henüz bulmuş değilim." Öcalan,
"Kürtleri kendi aralarında çatıştırmaya çalışacaklar. Kürtler bu konuda dikkatli
olmalıdırlar. Doğuda ve güneyde Kürtlerin yaşadığı bazı köyler, bazı bölgeler
korumasızdır. Onlar kendilerini korumak için tedbirlerini alabilirler. Savunma güçlerini
oluşturabilirler. Daha güvenlikli Bradost bölgesinde bir araya gelerek daha güvenli hale
gelebilirler. Kürt ulus-devletini kurup Türkiye ile çatıştıracaklar. Türkiye'yi de
yalnızlaştıracaklar. Sayın Başbakan'dan rica ediyorum, Erbakan kadar bile cesur olsa
akan kanı durdurabiliriz. Ben hiçbir insanın ölmesini istemiyorum. Bir askerin bile
ölmesini istemiyorum. Türk-Kürt kardeşliği sağlanabilir. Ortada bir oyun var ve ben bu
oyunu bozmak istiyorum. Diyarbakır halkı da bunları iyi bilmeli, anlamalı." şeklinde
konuştu.

DĐNCĐ ERGENEKON YARATILIYOR
Ergenekon davasını değerlendiren Öcalan, şu yorum ve analizlerde bulundu:
"Ergenekon meselesi gündemde. ABD, Ergenekoncuları tasfiye ediyor. Burada yeni bir
Ergenekon var, Basın bunlara neo-Ergenekoncular diyor. Soner Yalçın Ergenekon
Kılavuzu diye bir yazı yazmış, bunları iyi biliyor. Efendi'nin de yazarıydı. Hürriyette
yazıyor galiba. Burada Đki Ergenekon var; laik Ergenekon tasfiye ediliyor. Tam tasfiye de
değil, yeni bir düzenleme yapılıyor. Yerine Dinci Ergenekonu kuruyor, oluşturuyor. Deniz
Baykal da açık bir şekilde dile getirdi; bizim derin devletimiz, sizin derin devletiniz diye.
Amerikan'ın Pakistan, Afganistan gibi Ortadoğu'ya ilişkin politikalarından kaynaklı yeni
bir biçim veriliyor Ergenekon'a. Laik Ergenekon'a biçim veriliyor, Dinci Ergenekon
kuruluyor. Amerika Ortadoğu'daki yeşil kuşak projesi nedeniyle 20-30 yıldır bunları
hazırlıyorlar, dinci Ergenekon'a destek veriyor. Taraf Gazetesi de kısmen değiniyor ama
tam anlayamıyor, açıklayamıyor. DTP'ye de, bize de, ya bu taraftan ya da diğer taraftan
olun diyorlar. Hayır, biz her iki tarafı da reddediyoruz. Ya ondan ya bundan taraf olmak
zorunda değiliz. Bizim çizgimiz bellidir. Özgürlükçü, bağımsız, demokratik çizgidir. Ne
dinci ne de laik Ergenekona taraf olmayız. CHP laik Ergenekoncu, AKP de dinci
Ergenekoncudur. Aslında ikisi de iktidardadır, iktidarda yalnızdırlar, birbirleriyle çatışma
halindedirler. MHP ise bir o tarafa bir bu tarafa oynuyor, gidip geliyor. Bunların
arasındaki çatışmanın amacı demokratikleşme değildir, vatanseverlik değildir, iktidardır,
rant kavgasıdır.
DENĐZ FENERĐNĐ ALMANYA GÜNDEMLEŞTĐRDĐ
Deniz Feneri soruşturmasına da değinen Öcalan, "Deniz Feneri olayını da Almanya,
Amerika ile çelişkileri nedeniyle bu davayı gündemleştirmiştir. 15 Ağustos atılımından
sonra 1985 yılında NATO, Almanya'ya Avrupa'daki Kürtleri kontrol etme görevini verdi.
Ancak Almanya, Türkiye'nin istediği gibi değil de kendi istediği gibi yapıyor. Almanya işte
PKK'den kaçanlara kucak açarak onları koruyor ve kullanıyor. Çürükkayalar bir günde
nasıl oldu da korkusuzca Almanya'ya gittiler. Yıllardır da orada barınıyorlar ve
haklarında hiçbir yasal işlem yapılmadı. Ama ilginçtir Türkiye de onların iadesini
istemedi, onlardan bir kişinin bile iadesini istemedi." dedi.
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DENETĐMDEN ÇIKANLAR KĐRLĐ ĐŞLER YAPTI
Öcalan, şöyle devam etti: "Sait Çürükkaya bunların ne yaptığı ortada. Üç kardeşini şehit
veren Mustafa Marangoz'u intihar eylemine gönderiyor. Orada dikkatimi çekti, üç
kardeşini şehit veren birini niye böyle bir eyleme gönderiyor? Çermikli bir ailedir.
Önceden üç kardeşi şehit düşmüştü. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, bu kişiliklere büyük
etkili eylemler yaptırarak, PKK içinde yükselme ve denetimi ellerine almayı amaçladıkları
anlaşılıyor. Devlet bunlara her türlü yetkiyi verdiler. Đtirafçıları da kullandı. Bunlar
denetimden çıkarak kendi başlarına bir çok kirli iş yaptılar. Bunlar devletin de
zararınadır. Devlet bitmiş, Hani devlet? Bu şekilde PKK'yi kendi denetimine alarak beni
hareket içinde yalnızlaştırmak, etkisizleştirmek istemişler. Beni öldürmek yerine bu
yöntemi denemişler. Çünkü öldürülmemle parti içinde denetimi sağlayamacaklarını ve
sonucun daha kötü olacağını düşünmüşler. '96'dan itibaren etrafımı sarmışlardı. Büyük
komutanlıklar yaratarak denetimi ellerine almak istemişler. Onları güçlendirmek için
yüzlerce eylem yaptırmışlar. Özellikle Diyarbakır-Muş-Bingöl üçgeninde yoğun ve kanlı
eylemler yaptırmışlar. Bu tip eylemlerden haberim bile yoktu. Benim böyle bir yeteneğim
yok. Şemdin'i bilemiyorum, tam emin değilim, kullanmış olabilirler ama Çürükkayalar
cezaevinden itibaren hazırlanmışlardı. Bazılarını cezaevinden bazılarını dışarıdan
hazırlamışlar. Çürükkayalar çok tehlikeli, Yeşil için tehlikeli diyorlar, Yeşil'in yaptıkları
bunların yanında solda sıfır. Sözü bile edilemez. Bunlar binlerce dürüst ve genç
kadronun ölümüne sebep oldular. Veli Küçük ifadelerinde, 'bizim PKK içerisinde
müttefiklerimiz var' sözü bunlar içindir."
Öcalan, sözlerini "Cezaevlerinden çok duygusal yazıyorlar. Araştırma-incelemelerini
geliştirebilirler, yazmaya devam edebilirler, kendilerini sürekli geliştirsinler. Benim okuma
sistematiğim bellidir. Yapabiliyorlarsa yararlanabilirler. Benim hepsine tek tek cevap
yazma durumum yok. Hepsine selamlarımı söylüyorum" diyerek tamamladı.
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Öcalan, şöyle dQvam

ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, kendisine 10 günlük hücre cezası tebliğ
edildiğini söyledi. AKP için “sahte Müslüman” diyen Öcalan, AKP’nin Diyarbakır üzerinde
planları olduğunu ancak, açlıktan ölse bile Kürtlerin onurlarına sahip çıkacağını kaydetti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, haftalık olağan görüşmesi sırasında önemli mesajlar
verdi. Alınan bilgilere göre Öcalan, sağlık durumu, küresel mali kriz, yerel seçimler,
laiklik, Ergenekon, Müslümanlık, Güney Kürdistan ve yeni savunmalarına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
10 GÜNLÜK HÜCRE CEZASI
Öcalan yeni hücre cezası istendiğini belirterek, “Yeni hücre cezası istediler, 10 günlük
hücre cezası tebliğ ettiler, yakında onun uygulamasına geçebilirler. Yaptığım
değerlendirmelerden dolayı sözde talimat vermişim. Hayır, ben talimat vermedim.
Ayrıca idareyle bir tartışmam oldu, ondan dolayı da bir ceza verebilirler. Sağlığıma ilişkin
bazı şeyler var. Yaşa bağlı prostat diyorlar. Bana bir ilaç verdiler. Onu kullanıyorum
ancak idrar yollarımda hareketlilik var” dedi.
DTP’ye kapatma davasına ilişkin “Anayasal bir yargı süreci var. DTP kapatıladabilir,
bilemiyorum” diyen Öcalan, şu ifadeleri kullandı: “Ama önemli olan demokratik siyasetin
geliştirilmesidir. Bu konuları daha sonra detaylı tartışılır. Demokratik Toplum Kongresi
yapılmış, burada alınan kararlar önemlidir. Çalışmaların Kongre eksenli tek çatı altında
yürütülmesi, çalışmaları geliştirecektir.”
‘KAZAKĐSTAN ĐÇĐN NE ĐSTĐYORSAN KÜRTLER ĐÇĐN DE ONU ĐSTEYECEKSĐN’
Öcalan Kürtlerin anadil taleplerine de değinerek “Anadil önemlidir. Geçen gün gazetede
dikkatimi çeken bir yazı vardı. Namık Kemal Zeybek, kendisi bakanlık da yapmış biridir.
Kazakistan için, Kazakistan’da kullanılan tüm dillerin ve Türkçenin her lehçesi için ayrı
ayrı eğitim yapılıp kültürünü yaşatmalıdır diyor. Biliyorsunuz kendisi bir Türk
milliyetçisidir. Kazakistan için bunları söylendiğinde Türkiye için buna hayır denilemez.
Kazakistan için neyi istiyorsan, kendin için neyi istiyorsan Kürtler içinde onu
isteyeceksin. Bu önemlidir” diye belirtti.
AKP DĐYARBAKIR ÜZERĐNE PLANLAR YAPIYOR
AKP’nin bölgedeki politikalarının te
or. Bunları

KÜRTLER AÇLIKTAN ÖLSE BĐLE ONURLARINA SAHĐP ÇIKAR
“Biliyorum, Kürtler onurludur. Ben de öyleyim, burada da onu yapıyorum” şeklinde
sözlerini sürdüren Öcalan, “Irgatlık yaptım, yolma yaptım. Kürtlerin açlıktan ölseler bile
onurlarına nasıl sahip çıktıklarını biliyorum. AKP, bölgeye dini siyasete alet ederek
tarikatlarla girmeye çalışıyor. Bunlar sahte müslümandırlar. Müslümanlıkla alakaları
yoktur” dedi.
GERÇEK MÜSLÜMANLIK HZ. MUHAMMED’ĐN ÖLÜMÜYLE SONA ERDĐ
Öcalan gerçek Müslümanlığın Hz. Muhammed’in ölümü ile sona erdiğini kaydetti.
Öcalan bu konuda şunları söyledi: “Gerçek Müslümanlık Hz. Muhammed’in ölümüyle
sona ermiştir. O’nun ölümünden sonra Müslümanlık iktidara alet edilmiştir. Bilindiği gibi
Muaviye ile Hz. Muhammed’in torunları arasındaki mücadele bir iktidar mücadelesidir.
Muaviye, Hz. Muhammed’in torunlarını öldürdü. Hz. Hasan’ın karısını da aldı. Aslında
bu Đslami bir mücadele değil bir iktidar mücadelesiydi. Bundan sonra artık Gerçek
Müslümanlık, Ehli-beyt kalmamıştır. Ehli-beyt dönemindeki Müslümanlık yoktur. Harem
kuruyorlar, kadını sömürüyorlar, bunlar kadın düşmanıdırlar, kadını çok kötü
kullanıyorlar. Bunlar dinsizdirler. Benim gerçek Đslamiyet’e çok büyük saygım vardır.
Benim inançlı insanlara saygım sonsuzdur. Sasonlu Mele Abdullah ile çok görüştüm.
Suriye’deydi, 80 yaşındaydı. Vefat etti, mezarı da ordadır. Mele Abdullah gibi
Müslümanlar, gerçek müslümandırlar.”
LAĐKLĐĞĐ YANLIŞ YORUMLUYORLAR
Laikliği de değerlendiren Öcalan, “Yine laikiz diyorlar Ancak bunlar laikliği yanlış
yorumluyorlar, iktidar amaçlı kullanıyorlar. Dünyadaki seküler anlamdaki laikliği kabul
ediyorum. Biz de laikiz. Laiklik bağımsız düşünmektir” diye kaydetti.
Đslamcı basının kendisine yönelik değerlendirmelerine dikkat çeken Öcalan, şöyle dedi:
“Đslamcı basın benim hakkımda ne diyor, bu önemlidir. AKP ve Fethullah Gülen onlar.
Özellikle benim dine yaklaşımım üzerinden güya değerlendiriyorlar. Çünkü ben son
savunmalarımda bu konuyu özellikle Tanrı kavramını çok daha derinlikli açtım. Benim
bu değerlendirmelerimden kaynaklı kendimi yarı tanrılaştırdığımı iddia ediyorlar. Bazı
çevreler benimle ilgili bir site de açmışlar herhalde. Buradan bana ilişkin
değerlendirmeler yapıyorlarmış. Benim din karşıtı olduğumu iddia ediyor. Bunlar doğru
değil.”

ULUSLAR TOPLULUĞU
Öcalan son dönemlerde ulus-devlet kavramının yeniden gündemleştirildiğine işarat
ederek şöyle devam etti: “Ayrıca son dönemlerde paşalar tarafından ulus-devlet kavramı
yeniden gündemleştirilmeye başlandı. Bu öyle durduk yere değildir; bunlar benim
savunmalarımı okumuşlar, benim geliştirdiğim ideolojik hamleye karşı kendilerince
ideolojik tedbir geliştiriyorlar. Ben savunmalarımda ulus-devlet kavramını derinlikli
çözümledim. Yeni bir ulus kavramı, demokratik ulus kavramını geliştirdim. Benim ulus
kavramım, ulus-devlet kavramı değildir, demokratik ulustur. Benim demokratik ulus
kavramımın üç temel ilkesi vardır; Demokratik kültür, demokratik siyaset ve barış,
demokratik toplum. Benim ulus kavramım çok geniştir.
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Ulus’tan kastım demokratik uluslar topluluğudur. Buna benzer bir görüşü Zapatero da
dile getirmişti. Đspanya’da olduğu gibi uluslar topluğu geliştirilebilir. Ben Türkiye içinde
Türkiye ulusları diyorum. Avrupa bu noktaya gelmiştir. Benim ulus kavramımda kadın
da bir ulustur. Ana dil de demokratik ulusun bir unsurudur. Paşalar, benim bu ideolojik
açılımlarımı engellemek için ulus-devleti yeniden gündeme getirdiler. Öyle durduk yere
bir şey değildir. Ama başaramayacaklar, ben ideolojik açılımlar yapmaya devam
edeceğim. Kendime bu konuda güveniyorum, bu gücüm de var.”
YENĐ BĐR ERGENEKON OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Bu haftada da Ergenekonculara değinen Öcalan, “Benim Ergenekonla hiçbir ilişkim yok.
Atilla Uğur, Emre Taner ayrı ayrı Đmralı’da ilk dönemde benimle görüşmüşlerdi. Ben
Emre Taner’i tanımıyordum” diye belirtti. Öcalan, “Çok olgun biriydi, şaşırdım. Daha
önce söylemiştim bana birlikte çözelim demişlerdi, onlara ‘sizin gücünüz var mı?’
demiştim. Çok iddialı konuşuyorlardı. Biz bu sorunu KDP YNK ve Amerika ile değil
sizinle PKK ile çözelim diyorlardı. Bana konuşmaları olumlu geldi. Ben de onlara normal
davrandım ama şimdiki durumları ortada. Güçlerinin olmadığı ortadadır. Benim sorguma
katılan paşa cezaevinde ama ne için cezaevinde olduğunu bile bilmiyor” şeklinde
sözlerini sürdürdü.
Öcalan, “Ben bunların Ergenekonla olan ilişkilerini açığa çıkartmaya, kanıtlamaya
çalıştığım için bunun üzerinden bana yöneliyorlar” diyerek Ergenekon’un aslında
tasfiye edilmediğini vurguladı. Öcalan şu değerlendirmelerde bulundu: “Yeni bir
Ergenekon oluşturulmaya çalışılıyor. Bazıları eski Ergenekon bazıları yeni Ergenekon.
Aslında bunların hepsi birbirleriyle aynıdır. Aralarında bir iktidar savaşı var. Ergenekon’la
yapmak istediklerini bir dönem Veli Küçük ile JĐTEM üzerinden yaptılar. Şimdi ise yeni
bir Ergenekon yaratmaya çalışıyorlar. Bunu AKP üzerinden yapıyorlar. Bunların hepsi
Amerika’nın izniyle yapılan şeylerdir. Bunlar PKK ve Kürtler üzerindeki oyunlarını bazı
şahıslar üzerinden yapmaya çalıştılar. Şemdin Sakık’a da, benim aleyhime kitaplar
yazdırdılar. Bazı şahıslara da Almanya’da benim hakkımda yayınlar yaptırıyorlar.
Bunları yapan, bunları yayınlatan aynı kaynaktır. Onların Ergenekon’u bunlardır. Aynı
merkezden yönlendiriliyorlar. Đşte bu merkezi iyi görmek, iyi analiz etmek gerekiyor.”
CUMHURĐYET’ĐN ĐNŞASINA KÜRTLER NĐYE KATILDI?
Son dönemde üzerinde yoğunlaştığı önemli konular olduğuna dikkat çeken Öcalan “bu
konular aslında cezaevindeki arkadaşlar tarafından derinlikli olarak incelenip
araştırılabilir” diye belirtti. Öcalan şöyle devam etti: “Tarihte Kürtler Cumhuriyetin
inşasına çok aktif bir şekilde katıldılar. Bunu niye yaptılar? Bu bence çok önemli bir
konu. Örneğin 1920’lerde Diyarbakır eşrafı, Diyarbakır’ın yerlileri Cumhuriyetin
kurulmasına, Cumhuriyetin inşasına katıldılar. Hatta Mustafa Kemal’in Diyarbakır eşrafı
ve bazı ailelerle yaptığı görüşmeler var. Onlara; “Kürdistan’ı istiyorsanız, Cumhuriyetin
inşasına katılın, Đngiliz oyunlarına gelmeyin” demiştir. Diyarbakır eşrafı o dönem Đngiliz
oyunlarına gelmedi ve Cumhuriyetin inşasına katıldı. Bunları niye yaptı? Birlikte
yaşayabilmek için yaptı. Bugün de Diyarbakır, Cumhuriyetin demokratikleşmesine
katılabilir. Buna gücü de vardır. Diyarbakır birçok yetkin siyasetçi çıkarabilir. Ben
Diyarbakır derken, Kürtler temelinde diyorum. Diyarbakır sadece Kürtlerin değil
Ortadoğu’nun en önemli kentidir. Şimdi de demokratik cumhuriyetin inşası için bu ruh,
yeniden canlandırılmalı. Bunun için diyalog yolu açılmalı. O dönem Koçgiri isyanı
diyalogla çözülerek cumhuriyetin inşasına katkı sunuldu. Mustafa Kemal Kürtleri
kazanmak için,
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Kürtlerle diyalogun önünü açmak için o dönem Silvan’a geliyor, Silvan’da kalıyor bir
süre. Ve Silvan’dayken Diyarbakır’ın yerel kıyafetlerini giyiniyor. Hatta Silvan’da bir
beyin kızıyla evlenmeyi dahi düşünüyor.”
YAHUDĐ MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐ
Öcalan Yahudi milliyetçiliğine de işaret ettiği değerlendirmelerinde, bir Yahudi düşmanı
olmadığının da altını çizdi. Öcalan bu konuda şunları söyledi: “Anadolu Hıristiyanlarının,
Ermenilerin sürülmesi ve katliamlarının arkasında Yahudi milliyetçiliği vardır. Yahudilerin
Đspanya’dan sürülmelerinin intikamını böyle aldılar. Anadolu’yu Hıristiyansızlaştırdılar.
Đsrail, Selanik, Amsterdam ve Londra merkezli bir yapı oluşturmaya çalıştılar.
Mustafa Kemal’in etrafını kuşatarak hareket etmesine izin vermediler. Mustafa Kemal’in
Kürtlerle kurduğu diyalogu istemeyen güçler, Mustafa Kemal’in etrafını saran güçler,
ittihat terakkiciler bunu engellediler. Bu güçler, sahte Türkçülüğü de geliştirdiler.
Türkiye’de geliştirilen bu milliyetçilik şimdi de Güney’de geliştirilmeye çalışılıyor. O
dönem Türkiye’ye müdahale eden el şimdi de güneye müdahale ediyor. Bu eli iyi
görmek gerekiyor.
TÜRKÇÜLÜĞÜ GELĐŞTĐRENLER TÜRK DEĞĐL
Aslında Türkçülüğü geliştiren bu güçlerin hiç biri de Türk değildirler. Ulus-devleti
savunanlar da bunlardır. Tek bir kişi kalıncaya kadar da vazgeçmezler bundan. O da en
son kafasına sıkar yine vazgeçmez. Mustafa Kemal’in etrafını saran güçler o günden
bugüne kadar devam ediyor. Aslında bu çok daha eskidir. Bu ticaretle başlıyor.
Yahudiler ticarette çok etkindiler. Ticaret, Sümerlerle başlıyor. Fenikeliler ve Asurların da
ticarette çok etkileri olmuştur. Đtalyanların da etkisi var. Osmanlılar bile bunların elinde
oyuncaktı. 1550’ler ve 1560’lardan başlayarak bu hâkimiyetlerini yoğun bir şekilde
arttırdılar. Bütün maliyeyi ellerine geçirmişlerdi. Koca Kanuni de bunların elinde kuş
kadardı. Hürrem Sultan’ı biliniyor, Yahudidir. Sarı Selim Hürrem Sultan’ın oğludur. Ona
Yahudi oğlu diyorlardı. Ben bunları söylerken Yahudi düşmanlığı yaptığımdan değil, anti
semitist olduğumdan da değil, gerçekleri ortaya koyuyorum. Ben öyle Ahmedinecad gibi
kol kola girmem Yahudi düşmanlığı yapmam. Yahudilerin Siyonizm düşüncesi ile Đran’da
Şia, Araplar’da Baas, Türkiye’de CHP düşüncesi benzerdir. Onlar da bu anlamda kendi
Siyonizmlerini yaratmışlardır. Ama ben anti semitist de olmadım, Siyonist de olmadım.
Bunlar üstün ırk düşüncesi ile hareket ediyorlar milliyetçilikleri de buna dayanıyor.
Kendimi o tuzaklardan korudum.
Yalçın Küçük Kemalisttir, belli bir çevrenin temsilcisidir, katıldığım bazı şeyleri dile
getiriyor. Yalçın Küçük bazı şeyleri biliyor ve söylüyor. Bu nedenle onun bazı
düşünceleri önemlidir. Yalçın Küçük’ün bana ve Kürtlere ilişkin değerlendirmeleri vardı.
Bunlar önemli diyordu: KDP YNK ile mi yoksa Apo ile mi bu sorun çözülür diye
sorduklarında bu sorun Apo ile çözülür diyordu. Bizim yaklaşımımızı kavramıştı.
Fernand Braudel ‘Yahudi milliyetçiliği Hitler ile başarılı oldu’ demiştir. Ama burada da
Hitler Yahudi ırkına yöneldi. Bu durum çok anlamlıdır. Doğrudur, Yahudi milliyetçiliği
sadece Hitler ile başarılı olabilmiştir. Đkinci Dünya Savaşı, bunun sonucudur. Filozof
Nietzche, bu tehlikeyi daha önceden fark etmişti. Bunun sonucu felaket olur diye
kıyamet koparmıştı. Ama uyarısı dikkate alınmamıştı.”
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GÜNEY AMERĐKA’NIN DENETĐMĐNDE
Şimdi de bu politikalarını Türkiye’de AKP ile yürüttüklerini ifade eden Öcalan,
“Diyarbakır’da, Bitlis’te belli bazı aileler, yine başka aileler ile bunu yapıyorlar. Bitlis’te
kimi şirketler vasıtasıyla holdingler yaratarak, bölge ekonomisine hâkim olmaya
çalışıyor. Hatta GAP bölgesinde bazı toprakları da satın almışlar” dedi.
“Kürtlerin ellerindeki toprakları satın almaya çalışarak, Kürtleri aç, yoksul, işsiz bırakarak
kendilerine bağımlı hale getirme politikasını uyguluyorlar” diyen Öcalan, “Ben olsam altı
ayda GAP’la 10 milyon insanın işsizlik sorununu çözerim” vurgusunu yaptı.
Öcalan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama devlet bunu bilerek yapmıyor. Güneyde devlet
kurduracağız diyorlar ama kuracakları devlet Kuveyt gibi olacaktır. Güneyi de Kuveyt,
Birleşik Arap Emirlikleri gibi ekonomik olarak kendilerine bağlamışlar. Diyarbakır
aydınları bu konuda dikkatli olmalı, duyarlı olmalıdır. Bunları etraflıca görüp, tartışıp,
halka anlatmalıdırlar. Güney’deki oluşum da bu politikaların sonucudur. Bu da
tehlikelidir. Güneydeki güçler tamamıyla Amerika’nın denetimindedir dikkatli olmak
gerekir. Bunlar bu tehlikenin farkında değiller mi? Mesut Barzani kötüdür demiyorum.
Tutarlı, yurtsever olursa kabul ederim ama Amerika’nın kontrolündedir. Ben bunu
söylerken Barzani’yle bir şey yapılmayacağı anlamında söylemiyorum. Barzani ile
görüşülebilir, ortaklaşa bir şeyler yapılabilir ama bu yönü de bilinerek, gözetilerek. Biz
olmazsak bunlar bir gün bile yaşayamazlar. Bunu kendileri de söylüyorlar. Talabani
defalarca bana bunu söyledi. Onlar da bunun farkındalar.”
KRĐZĐ YARATAN KAPĐTAL SĐSTEMDĐR
Kapitalist krizi de değerlendiren Öcalan, şu tespitlerde bulundu: “Ben kapitalizmle ilgili
‘Dünya Sistemi’ kitabından etkilendim. Bu kitaptaki değerlendirmelere ben de
katılıyorum. Burada kapital sistemin aslında hep var olduğunu söylüyor. Nasıl vardı, ilk
çağlarda burada tarım kapital sistemi vardı. Yani tarımın üstünlüğüne dayalı bir kapital
sistemdi. Bu her çağda değişti. Kapital sistem kendini yeniledi. Bu günde yaşanan
budur. Kapitalizmin Pazar olduğunu söylüyorlar. Yani kapitalizme ‘Pazarlar Sistemi’
diyorlar. Ama Kapitalizm, pazarın düşmanıdır. Serbest piyasalar diyorlar, kapitalizm
serbest piyasanın düşmanıdır, karşıtıdır. Kapitalizm tekele dayalıdır. Colin ve Edward
Hallett Carr, Kapitalizmin pazarı deldiğini söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Şimdi
Amerika’daki ekonomik krizle ilgili 700 milyar dolar falan diyorlar, bu aslında daha
fazladır, bir iki trilyon dolardır. Yıllardır bu parayı biriktiriyorlar. Bu para nereden geldi.
Halkı aç bıraktılar, halktan çaldıkları paralar bunlar. Bu, pazar sonucunda oluşan bir
para değildir. Nereden doğuyor, boşluktan doğuyor bu kadar büyük para. Kapitalizm,
kapital sistem budur. Đşte bu kapital sistemdir krizi yaratan. Marks’ın kapitalini aştım.
Benim çözümlemelerim bunu net olarak gösteriyor. Ben bunların hepsini
savunmalarımda derinlikli açtım. Benim burada dile getirdiğim düşüncelerim önemlidir,
bunları iyi tartışmak gerekir.”
Son olarak çatı partisi konusunda, “Çatı Partisi demiştim. Đlkeli olmak koşulu ile herkesle
görüşülebilinir, herkesle ilişki kurulabilinir” mesajını veren Öcalan, “Çözüme, demokratik
siyaset, demokratik kültür ve demokratik barış ilkeleri ile ulaşılabilinir. Bu üç temel ilke ile
hareket edilirse demokratik toplum, demokratik cumhuriyet gelişebilir. Demokratik
cumhuriyet gelişirse Türkiye dünyanın en yaşanır ülkesi olacaktır. Bunu iyi görmek ve
bunu için mücadele etmek gerekiyor. Benim burada söylediğim ve daha önce de
yaptığım çözümlemeler var. Bunlar iyi okunmalı ve iyi tartışılmalıdır. Yoksa yeni
Hizbullahlar gelişebilir” dedi. Öcalan “Herkese, Kadınlara ve cezaevindekilere
selamlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan,
AKP’nin yerel seçimler öncesi arayışlarına dikkat
çekerek “AKP, Hizbullah’ın resmi biçimidir” dedi.
Öcalan, Ergenekon’un tasfiyesini MOSSAD’ın
istediğini belirtirken, Đran’da açlık grevi yürüten
tutsaklara da destek mesajı verdi.

SON SAVUNMALARIM ÖNEMLĐ
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın avukatları ile
görüşmesi sırasında önemli açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre
Öcalan, CIA, MOSSAD ve MIT’in rolleri, AKP’nin yerel seçim öncesi planları ve
Genelkurmay Başkanı’nın açıklamaları, Đran’daki açlık grevi, PKK ve Ortadoğu eksenli
uluslar arası politikaları değerlendirdi.
Öcalan, yeni savunmalarına dikkat çekerek, “Bu son savunmalarım önemlidir. Ortada
çok önemli bir trajedi var, yaşandı. Bu durumun ortaya çıkarılması, anlatılması lazım.
Bunların bilinmesi lazım, bunlar bilinmeden, yargılamanın da savunmanın da bir anlamı
kalmaz” dedi.
Baykal’ın yapmış olduğu bir konuşmaya işaret eden Öcalan şöyle dedi: “Baykal’ın daha
önce bir konuşması vardı. Bu konuşmayı boşuna yapmıyorlar. Yaşar Büyükanıt da aynı
şeyi söylüyordu. Benim için ‘Rudolf Hesse’ benzetmesi yapmışlardı. Ben çok düşündüm.
Bu, onlara ait bir düşünce olamaz dedim. Bu düşüncelerini bir yerden almışlardır. Sekiz

KÜRT MĐLLĐYETÇĐLĐĞĐNĐ DE ĐSRAĐL ORTAYA ÇIKARDI
Öcalan Đsrail’in milliyetçiliklerin gelişmesinde oynadığı role işaret ederek önemli
tespitlerde bulundu: “Kürt milliyetçiliğini de ortaya çıkaran Đsrail’dir. Đsrail ve Kürt
milliyetçiliğinin çok güçlü ilişkileri var. Đsrail, bu milliyetçiliği kontrol altında tutmaya
çalışıyor.
Türk milliyetçiliğini de geliştiren Yahudilerdir. Đttihat Terakki’den beri de kontrolleri altına
aldılar. Türk milliyetçiliği de bir ön Đsrailliyattır. Nihal Adsız, Türk milliyetçisidir ama
kendisi yıllarca hapishanelerde yattı. Nihal Atsız’ın milliyetçiliği, Türkeş ve Bahçeli
milliyetçiliğinden farklıdır. Atsız’ın milliyetçiliği Almanya milliyetçiliğine dayanır, soy
milliyetçiliğidir, soya dayanır. Türkeş onların milliyetçiliği farklıdır. Suphi Karaman onlar
var. Türk milliyetçileri ‘50’lerden itibaren Amerika’ya gittiler, Amerika’yla ilişkilerini
geliştirdiler. ‘80’lerden itibaren Ilımlı Đslam adı altında Nakşî kıyafetli olarak sürdürülüyor.
Ancak Türk milliyetçiliği Đttihat Terakki’de laik kıyafetlidir. Türk milliyetçiliği laik karakterli
olarak gelişti. Kürt milliyetçiliği ise Nakşî karakterlidir, içinde laiklik kıyafeti azdır.”
ĐNGĐLĐZ ĐSTĐHBARATI M16 ÜZERĐMĐZE GELĐYORDU
Đngiliz oyunlarına da dikkat çeken Öcalan, “Đngiliz istihbaratı MI6 de üzerimize geliyordu.
Bizi dikkatle izliyordu. Ama onlar biraz farklıydılar. Milliyetçilik anlayışları biraz farklıdır.
Anglo Sakson geleneğine dayanıyorlar.
Bizim çıkışımız başından beri demokrasi ve özgürlüğe dayanıyordu. Beni emperyalizme
yani kapitalizme dâhil etmek için çaba sarf ettiler. Beni Kuzey Irak’a çekmek için çok
gayret ettiler. Beni sürekli Kuzey Irak’a davet ediyorlardı, oraya çekmeye çalışıyorlardı.
Ben o zamanlar çok merak ediyordum, niye ısrarla beni buraya çekiyorlar diye. Ama
bugünkü kadar nedenini bilemiyordum. Beni Kuzey Irak’a çekmek için çok ısrar
ediyorlardı. Ben bağımsız olmamız gerektiğine inanıyordum” diye belirtti.
HALKIMIZI CIA, MOSSAD VE M ĐT’ĐN ETKĐSĐNDEN KORUDUM
“Ben halkımızı CIA’nın, MOSSAD’ın dolayısıyla MĐT’in etkisinden korudum” diyen
Öcalan şöyle devam etti: “Bunlar ‘Yoksul Kürtler de temsil edilmelidir. Bunu da Apo
temsil ediyor’ diyorlar. Ama bizim kontrolümüzde olmalıdır diyorlar. Doğrudur. Ben bir
grup yoksul Kürdü temsil ediyorum. Onlar beni kontrol edemeyeceklerini, Kuzey Irak’a
çekemeyeceklerini anlayınca ürktüler, çok öfkelendiler, bana çok kızdılar. Sonra
Suriye’ye bilinen büyük baskıyı uyguladılar, Suriye’yi tehdit ettiler. Hafız Esat gibi bir
adam bile korktu. Suriye yönetimi, oradan çıkmam için bana defalarca rica etti. Buradan
bir an önce ayrılın diyorlardı. Sonraları anlaşıldı ki savaş da olmayacaktı.
Benim tasfiye edilmemle ya da kontrol altına alınmam halinde PKK’nin tamamen kontrol
altına alınıp amaçları doğrultusunda kullanmayı düşünüyorlardı. Her şeyi
hazırlamışlardı. Elçi, Bucak, Güneyli güçler onlar hepsi işin içindeydi. Hatta Türkiye’deki
Kürt milliyetçiliğini de bunlar üstlenmişti. Bunu yürütmeleri için ciddi destek, ekonomik
destek de alıyorlardı. Buraya getirilişimde CIA, MOSSAD, MI6, hepsinin rolü vardı.”
Öcalan PKK içinde de kimi güçlerin etkili olmaya çalıştığına dikkat çekti. Öcalan bu
konuda şunları söyledi: “PKK içerisinde de kimi güçler etkili olmaya çalıştılar.
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Bunların bazılarına dörtlü çete deniliyordu. Bu dörtlü çeteyle başarılı olamayınca
Şemdin’i devreye soktular. Onunla da sonuç alamayınca bazılarını devreye koydular.
Benim etrafımı ele geçirerek bizi kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Beni kontrol altına
alırlarsa PKK’yi de kontrol altına alacaklarını düşünüyorlardı. Devlet PKK’ye
yönelmeden önce bazı sol örgütleri kontrolüne almaya çalıştı, kendi amaçları
doğrultusunda kullanmaya başladı.
Biz Şam’dayken de bizi gözlemliyorlardı, izliyorlardı. Hatta ‘96’ya gelindiğinde PKK’yi
kontrol ettiklerini düşünüyorlardı. Biraz rahat hareket etmeye başlamışlardı. Zaten
amaçları PKK’yi kontrollerine alıp beni de sadece etkisiz, simgesel bir konuma
getirmekti. Bunu başardıklarını sanıyorlardı ama biz kendimizi koruduk, kontrollerine
girmedik. PKK’yi tasfiye edemediklerini, bizi kontrol altına alamadıklarını anladıklarında
da üzerimize daha çok gelmeye başladılar. Bu işin içerisinde birçok kimse var. ABD,
Đsrail, ve işbirlikçi güçler var. Hatta bazı PKK’lilerin teslim edilmesi için çaba harcadılar.
Sınırdan bazıları teslim olmaya geldiklerinde de bazılarına dokunmadılar. Đçlerinden çok
suçlu olanlar, suçları büyük olanları Şemdin gibi, tutukladılar. Çünkü onların kontrol
edilmeleri gerekiyordu. Aslında bu şekilde onları kontrole, himayeye aldılar. Hatta
ilginçtir bu gruba dâhil olanlar çoğunlukla Silopi kapısında teslim oldular. Bazıları da
Şemdin Sakık’ın ağır şekilde cezalandırıldığını görünce teslim olmaktan korktular.”
ERKENEKON’UN TASFĐYESĐNĐ MOSSAD ĐSTEDĐ
Bu hafta da Ergenekon’u değerlendiren Öcalan, çarpıcı ifadeler kullandı. ErkenenokMOSSAD ilişkisine işaret eden Öcalan şöyle konuştu: “Veli Küçük onların büyük suçları
var. Bir sürü kirli işe bulaştılar. Binlerce insanın ölümüne neden oldular. Tuncay
Güney’in ifadelerine bakılırsa bazı gerçekler anlaşılır. Tuncay Güney’in Ergenekon’un
deşifre olmasında büyük katkısı vardır. Tuncay Güney, MOSSAD ajanıdır, MOSSAD
adına çalışıyor muhtemelen. Yani MOSSAD, Ergenekon’un tasfiyesini istedi, bu nedenle
Ergenekon tasfiye oluyor. Ama Ergenekon tasfiye edilirken onun yerine geçecek diğer
bir kesim de hazır. Bu da ‘80’li yıllardan itibaren ortaya çıkan, çıkarılan Ilımlı Đslam’dır.
Yani tasfiye edilenlerin yerine Ilımlı Đslam anlayışındakiler getirilecekler. Bu tasfiye ile
Deniz Baykal daha da zayıflayacaktır.”
AKP HĐZBULLAH’IN RESMĐ BĐÇĐMĐDĐR
Türk Genelkurmay Başkanı Đlker Başbuğ’un Diyarbakır ve Van ziyaretlerini
değerlendiren Öcalan, “Đlker Başbuğ, Diyarbakır’a giderken 22 Sivil Toplum Kuruluşu
temsilcisiyle görüşmüştü. Bunu Van’da da yaptı. Bu sivil toplum kuruluşları hepsi AKP
anlayışındalar, hepsini tek bir parti olarak anlamak lazım. Bu çok önemlidir. Bunu bu
şekilde anlamak gerekir” dedi.
Öcalan devamla şunları belirtti: “Yine bunların içinde Kürt milliyetçileri, Elçi, Bucak onlar
da var. Bunların hepsi tek bir partidir ve tek merkezden yönetiliyor. Bunlara destek
veriliyor ve paralar gönderiliyor, kurulan holdinglerle destekleniyorlar. AKP, bu şekilde
Diyarbakır ve Van’ı almak istiyor. Bu amaçla bölgeye ciddi paralar aktarılıyor. Đşte şu
sosyal, ekonomik, kültürel tedbirler dedikleri bunlardır. Kürt çocuklarını bunlarla daha
çok bağlayarak, asimile etmeye, Türkleştirmeye çalışacaklardır. AKP ve Ordu Bölgede il
il dolaşarak kendilerine yakın gördükleri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya geliyorlar.
Ticaret Odaları gibi kuruluşlarla görüşmeler yapıyor. Şener Eruygur da 300 Sivil Toplum
Kuruluşunu temsil ettiğini dile getiriyordu.
Yani 300 Sivil Toplum Kuruluşunun koordinatörüydü. Bu görev ona verilmişti. Bunların
hepsi bir partidir. Böyle görmek lazım. Bu önemlidir.
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Bunlar, AKP, Hizbullah’ın resmi biçimidir. Bunu böyle anlamak lazım. AKP ayrıca
bölgede Nakşîciliği kullanarak da etkin olmaya çalışıyor.”
KÜRTLER HER ALANDA DEMOKRATĐK OLARAK ÖRGÜTLENMELĐ
Kürtlerin de her alanda demokratik örgütlenmelerini yapmaları gerektiğini ifade eden
Öcalan, “Kürtler de her alanda demokratik olarak örgütlenmelerini yapmalıdırlar. Onuru,
cesareti, vicdanı, yüreği olanlar, kendilerine dayatılan paraya, güce teslim olmayanlar
her alanda demokratik kurumlarını oluştururlar” şeklinde konuştu.
PKK’nin kırılma noktasına getirilemeyeceğini dile getiren Öcalan sözlerini şöyle
sürdürdü: “Genelkurmay Başkanı, ‘PKK’nin kırılma noktasında olduğunu’ söylüyor. Bu
doğru değil. PKK’yi kırılma noktasına getiremezler, bitiremezler. Radyodan dinledim,
hatta daha güçlendiğini bile söylüyorlar. Suriye’den katılımların yoğun olduğunu,
Đran’dan katılımların yoğun olduğunu, yine Türkiye’den yoğun katılımların olduğunu
kendileri belirtiyorlar. Bu şekilde sorunu çözemezler. ‘Amerika bize her türlü desteği
veriyor daha da üzerlerine gideceğiz’ diyorlar.
Türkiye’ye CĐA, MOSSAD, MI6 her tür desteği veriyor. Amerika’yla birlikte “PKK bizim
düşmanımızdır”, “PKK bizim ortak düşmanımızdır”, “bitireceğiz” diyorlar. Soruna bu
şekilde yaklaştıkça Türkiye kapitalist sisteme daha çok bağlanıyor. Kapitalist sistem de
Đran ve Suriye çekişmelerinden dolayı Türkiye’nin bir müddet daha kendisine daha çok
bağlanmasını istiyor. Bu şekilde Türkiye büyük kaybedecek, tamamen bağımlı hale
gelecek. Daha önceleri Đran-Irak savaşında Saddam’a da tam destek vermişlerdi. Đran
Şahına da zamanında destek vermişlerdi. Sonları ortada. Bu şekilde devam ederse
Türkiye’ye de sonunda yöneleceklerdir. Fakat Türkiye’nin kendi içinde de çelişkileri
büyüktür. Şu an sessiz kalıyorlar ama bu ekonomik krizle birlikte bu çelişkiler daha
büyüyerek gün yüzüne çıkacaktır. Türkiye’nin daha fazla bağımlı hale gelmesi olayını
bence MĐT tam bilmiyor, anlayamıyor. Erdoğan CHP onlar da bilmiyorlar. Bazı yazarların
bu konuda önemli tespitleri var. Türkiye’nin bu kadar bağlanmasını, Türkiye’yle bu kadar
oynanmasını onurlarına yediremiyorlar.”
BEŞAR ESAD TESLĐM OLDU
Đmralı’da Atilla Uğur’un Genelkurmay adına kendisiyle görüştüğünü hatırlatan Öcalan
görüşmeye ilişkin şunları belirtti: “Ben buraya getirildiğimde de Genelkurmay adına Atilla
Uğur, benimle görüştüğünde, bana ‘bu sorunu kendi aramızda çözelim’ demişti. Ben
onlara ‘ben samimiyim, demokratik cumhuriyet için zaten adım atıyorum’ dedim. Hatta o
dönem tek taraflı adım bile attım, ateşkes ilan edildi. Bana o zaman ‘güdümlü, kademeli
demokrasi sistemi’ni önerdiler. Ben kabul etmedim. “Hayır, neden güdümlü, kademeli
demokrasi olsun, demokrasi açık, şeffaf ve özgür olmalıdır” dedim. Ama sonra kendi
aralarında askeri taktik mi yaptılar bilemiyorum. Aslında hiçbir şey yapılmadı değil bazı
şeyler de yapıldı. Ancak 11 Eylül saldırılarından sonra o adımlar da kesildi. AKP de
aslında 2005’e kadar biraz farklıydı. Şemdinli olayından sonra AKP ile asker işbirliği
yaptı, askerle aralarında anlaştılar. O bilinen Dolmabahçe görüşmesinden sonra sisteme
tamamen teslim oldu. Her türlü teknikle PKK’nin üzerine daha çok gelebilirler. Ancak bir
sonuç alamazlar.
Güneyli bazı güçler direnir mi bilemiyorum, ne kadar direnir, ne kadar teslim olurlar
bilemiyorum. Bu sistem, Đran’a yönelecek, Suriye’ye de yönelebilirler. Beşar Esat,
Türkiye üzerinden bu sisteme teslim olmuş. Ancak daha da üzerlerine gidebilirler.
Türkiye üzerinden Đran’ı da kontrol altına almak istiyorlar. Ahmediecad Türkiye
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ziyaretinde camiye sığınmasının nedeni budur, bu kontrol altına alınmadır. Ancak Đran
öyle kolay kolay teslim olmayacaktır, belli bir geçmişi, tecrübesi var, teslim olmayı asla
kabul etmez.”

ĐMRALI’DA SERTLEŞME VAR
Öcalan, Đmralı’daki tutukluluk koşullarına da dikkat çekerek, görevlilerin tutumlarında
sertleşme yaşandığını söyledi. Öcalan, “Buradaki görevlilerin tavırlarında bir sertleşme
var. Bireysel olduğunu düşünmüyorum, kimi politikalarla bağlantılı olduğunu
düşünüyorum. Yine bu mazgal meselesi. Ben, “zaten içerisini aletle kontrol ediyorsunuz,
mazgalı açık da bırakabilirsiniz ama iki de bir açıp kapatmayın” dedim. Bu yüzden
uyuyamıyorum, kitap okuduğumda da rahatsız oluyorum. Ben istersem eşi görülmemiş
bir direniş gösterebilirim ama bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmadığımı daha önce
de söylemiştim. Ben olgun, sorumlu davranıyorum” diye ifade etti.
ĐRAN’DAKĐ AÇLIK GREVĐNDEKĐLERĐ SELAMLIYORUM
Đran cezaevlerinde Kürt tutsakların 25 Ağustos’tan bu yana yürüttüğü açıklık grevine de
değinen Öcalan, “Đran’daki Kürt tutsaklar açlık grevindelermiş. Hayatlarının tehlikeye
girmemesine dikkat edilmelidir. Hepsini selamlıyorum” diyerek destek mesajı verdi.
Öcalan, belediyecilik ve çatı partisine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Benim
için demokratik belediyecilik önemlidir. Kararların halkla birlikte alınabilir. Mesela
Diyarbakır’da Belediye Başkanlığı diğer başkanlarla birlikte halkla haftalık toplantılar
yapılabilir, sorunlar tartışılabilir. ‘Biz bu hafta burada şunu şunu yapmak istiyoruz’
şeklinde öneriler yapılabilir, halkla birlikte kararlar alınabilir. Ve o hafta, o süre içinde bu
kararlar uygulanabilir. Benim belediyecilik anlayışımda halkla birlikte karar alınır. Halk da
kendine güvence veren, sözünün eri olan adaylara oy verebilir. Ben ancak böyle
adayları desteklerim. Bazı partilerde olduğu gibi, öyle tepeden dayatmalarla, parayla
gelen adaylara oy verilmemelidir. Tabanın istekleri doğrultusunda bu işler yürütülebilir.
Umuyorum başarılı olunur.
Türk aydınlarıyla birlikte, Çatı örgütlenmesi yapılabilir. Demokratik çözüm için bu
çalışmalar yapılabilir. Ben birlikte çalışma derken, Türkiye geneli ve Bölge merkezli iki
demokratik örgütlenmeden bahsediyorum.”
IRAK’TAKĐ HALKIMIZ DĐKKATLĐ OLMALI
Tüm parçalarda ve yurtdışında yaşayan Kürtlerin bayramını kutlayan Öcalan’ın bayram
mesajı şöyle: “Özellikle Suriye’deki halkımızın bayramını kutluyorum. Đran’daki
halkımızın bayramını kutluyorum. Irak’ta da halkımız çok dikkatli olmalı, kendi öz
güçlerini geliştirmeliler, orada saldırıya açıklar, hedef olabilirler, kendilerini korumalılar.
Kendi gücüne dayanabilirler. Bayramlarını kutluyorum. Avrupa’daki halkımızın,
bayramını kutluyorum. Herkesin, tüm halkımızın bayramlarını kutluyorum. Türkiye’deki
tüm dostlarımızın, aydınların bayramlarını kutluyorum.”
Öcalan son olarak bu aralar edebiyat üzerine, sanat üzerine, bilimsel kitaplar okumayı
düşündüğünü belirtirken, “Yine tarihe, Avrupa’nın, Rusya’nın ve Đran’ın tarihi ile Đslam
Uygarlığıyla ilgili kitap okumayı düşünüyorum” diye belirtti.
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PKK KENDĐNE YENĐ MÜTTEFĐKLER BULUR

cağını,

ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, AKP hükümetinin kesinlikle Kürt
sorununu çözmeyeceğini belirtti. Öcalan, AKP'ye verilen oyların bombardıman ve savaş
olarak geri döndüğünü, AKP'ye tekbir oyun dahi verilmemesi gerektiğini söyledi.
Kürtlerin mevcut politikalara karşı birlik olmaları gerektiğini kaydeden Öcalan, işler
çığırından çıkmadan Kürt sorununu çözmede herkesin üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan iki haftanın ardından avukatlarıyla yaptığı görüşmede
önemli açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgilere göre Öcalan, Avrupa Birliği'nin Kürt
sorununa yaklaşımınının çıkarcı ve ikiyüzlü olduğunu belirterek, konuya daha ciddi
yaklaşması gerektiğini söyledi. Öcalan, şöyle konuştu: "Avrupa, Kürt sorunu konusunda
hep çıkarcı yaklaştı, çok basit yaklaştı, ciddiye almadılar. Tamamen politik çıkarlarını
gözeterek Kürt sorununa yaklaştılar. Avrupa bu tutumundan dolayı eleştirilmelidir.
Onlara 'Siz sattınız, satın aldınız, sattırdınız' denilmelidir. Avrupa Kürt sorununa hep
çıkar temelinde yaklaştı. Arada bir iyi yaklaşanlar da oldu, bireysel bazda yaklaşanlar
oldu. Ciddi yaklaşmadılar, sorumluluk almadılar. Bakanlar Komitesi de hakkımdaki
davayı hemen kapattı, hukuklarını bile uygulamadılar."

Barzani ve Talabani'nin PKK olmadan yaşayamayacağını kaydeden Öcalan, "Şimdi
yeniden Kürtler arasında '98'deki gibi bir şeyin devrede olduğu söyleniyor. Hayır, bunun
gerçekleşeceğini sanmıyorum. O dönemin koşulları çok farklıydı, şimdiki koşullar farklı.
Talabani kurt bir politikacıdır. PKK olmadan orada y

Hatta Inönü, Italyan Musollini yasalarını esas aldığında Mustafa Kemal karşı çıkmıştı.
'Benim kurmak istediğim cumhuriyet bu olamaz' demişti. O dönem hasta yatağındaydı.
Recep Peker Genel Sekreter, Inönü başbakandı, kendisi de hasta yatağındaydı, gücü
yetmedi. Inönü ile arasındaki çelişki büyüktür, Inönü'den de korkuyordu. Bunlar tam
bilinmiyor."
Son haftalarda ardı ardına devletin yaptığı zirvelere değinen Öcalan, şunlara dikkat
çekti: "Yapılan bu güvenlik zirvelerinde bizim durumumuza ilişkin bazı kararlar
tartışılıyor. Bütün bu toplantılar bizim etrafımız da dönüyor, bir ekip tasfiye etmek istiyor,
bunun üzerinde anlaşamıyorlar. AKP de bu son şeylerle bizi gözden çıkarmış
görünüyor. Ancak tam anlaşamıyorlar. Devlet içinde buna direnenler var,
anlaşamadıkları için üst üste toplantılar yapıyorlar. Kaçıncı zirveyi topladılar."
TÜRKĐYE’YĐ KONTROLLERĐNE ALIYORLAR
Türkiye'nin Güney Kürdistan politakalarını değerlendiren Öcalan, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Güney Kürdistan'da bir devlet kuruluyor, bunun sorumluluğunu bile bana
yüklüyorlar. 'Sen sebep oluyorsun' diyorlar. Hayır, siz yirmi yıl önce söz vermiştiniz, siz
kurdurttunuz. On yıldır Türkiye IMF'nin soygun ve talan politikalarına teslim olmuş, bu
politikalarla yönetiyorsunuz. Kuveyt'te Güney'e karışmama karşılığında bir milyar dolar
anlaşmayı siz yaptınız. Güney'de Arap Emirlikleri gibi bir yapı kurulmaya çalışılıyor.
Burayı denetimleri altında tutmak istiyorlar. Türkiye'yi de bu politikalara zorluyorlar.
Sonunda Türkiye'ye de hiçbir petrol falan vermezler, Amerika alır. Türkiye'de sadece
belli kişileri, holdingleri zengin edecekler, halka bir şey vermeyecekler. Ben bunları dile
getirdiğimde, 'Sen sivilleri tehdit ediyorsun' diye soruşturmalar acılıyor. Aslında
sivillerden kastettikleri bu holdinglerdir. Yani bunlar hakkında konuşmayacaksın, bunlara
dokunamazsın diyorlar. Ta 1946'dan beri karar verilmiş; Güney'de bir Kürt devleti
kurulacak ve bu devlet Israil'in müttefiki olacak. Bu devletle Türkiye'yi sıkıştıracaklar.
Kürt devleti kurulmakla Türkiye'deki Kürt sorunu çözülecek mi? Daha önce de Ermeni
devleti kuruldu, Ermeni sorunu çözüldü mü? Yunanistan devleti kuruldu da Rumlarla
sorunları bitti mi? Sorun hâlâ devam ediyor. Kürt devleti kurulursa Kürtlerle sorun biter
mi? Hayır bitmez. Türkiye bu şekilde sorunları çözemez. Bu krizlerle birlikte sorunlar
daha da büyür. Türkiye bunun altından kalkamaz. Bugüne kadar on hava operasyonu
mu yapıldı sanıyorum; her hava operasyonunda milyonlarca dolar harcıyorsun.
Türkiye'yi tamamen kendi kontrollerine alıyorlar."
AKP DEMOKRASĐ SAHTEKARLIĞI YAPIYOR
AKP'nin demokrasi sahtekârlığı yaptığını ifade eden Öcalan, şu tespitlerde bulundu:
"Burada yaşanan olay, bununla yakından ilgilidir. Bizim için 'Kutsiyet düşmanı' diyorlar.
Bununla kastettikleri, 'Bunlar, din düşmanıdır' diyorlar. Hz. Muhammed'i açımlayacağım
demiştim, son savunmamda. Onlar, bizim ideolojimiz ile çelişkilerinin büyük olduğunu
gördüler. Ideolojik çelişki tespit etmişler, buradan hareketle bizi tehlikeli gördükleri için,
'kutsiyet düşmanı' ilan etmeye çalışıyorlar. Tabi bunların hepsi, biraz daha koltukta
kalabilmek için, iktidardan biraz daha faydalanabilmek içindir. Bunların derdi demokrasi
ve çözüm değil, bütün gayeleri biraz daha iktidarda kalmaktır. Bunun için de
yapmayacakları şey yoktur. Hani Cumhurbaşkanı Gül sürekli, sorun çözülecek,
demokratik çözüm olacak, işte paketler açılacak diyor ya, bunların hiç birisi doğru değil.
AKP kesinlikle sorunu çözmek istemiyor.
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AKP artık kesinlikle demokrasi sahtekârlığı yapıyor."
HER ĐKĐ ERGENEKON’A DA KARŞIYIM
Laik Ergenekon'a da, AKP'nin kurduğu Ergenekon'a da karşı olduğunu kaydeden
Öcalan, devamla şunları belirtti: "Basında yoğunca bizim bazı görüşmelerimiz
tartışılıyor, bu görüşmeler niçin kesildi, kimler tarafından kesildi, çok önemlidir. Bu
soruların cevabı bulunursa Türkiye sorunları aşar. Ben de bunu soruyorum. Niçin bu
görüşmeler kesildi? Benimle soruşturma sürecinde gelip görüştüler. Genelkurmay
Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu adına bir albay gelip benimle görüştü. Görüşmede,
hükümetin, Ecevit'in temsilcisi olduğunu söyleyen birisi de vardı. Onların temsilcisi
olduklarını söylüyorlardı, gerçekte böyle olup olmadıklarını bilmiyorum ama burada
Genelkurmay'ın, devletin izni olmadan gelip görüşme yapamazlar, nefes bile alamazlar.
Herhalde Ergenekon meselesini de buna dayandırıyorlar. Biz Amerika'nın bu
politikalarına karşıyız, Ergenekoncular da karşı olduklarını söylüyorlar. Herhalde
buradan hareketle bir bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Ben her iki Ergenekon'a da
karşıyım. Laik Ergenekon'a da, AKP'nin kurduğu Ergenekon'a da karşıyım.
BURAYA GELEN KIVRIKOĞLU’NU TEMSĐL EDĐYORLARDI
Buraya gelenler Kıvrıkoğlu'nu temsil ediyorlardı. Herhalde Kıvrıkoğlu Ergenekoncu değil,
olsaydı tutuklanırdı. Burada bilinmesi gereken, buradaki görüşme devlet adına yapıldı.
Benimle her şeyi açık açık konuştular. Demokratik çözüm konusunda adım atabiliriz
dediler. Demokratik çözüm konusunda üzerime düşeni yapacağımı belirttim. 2002'ye
kadar gelip gittiler. Sonra kesildi. Ben de soruyorum, neden kesildi, kim kesti, bunlar
ortaya çıkarılsın. Bülent Ecevit sorunu biraz çözmek istiyordu. Mesut Yılmaz da çözüme
olumlu bakıyordu, çözümden yanaydı. MHP engelledi. Ecevit çözümden yanaydı, bu
nedenle Ecevit hükümetini devirdiler. AKP'yi başa getirdiler. Abdullah Gül'e 2003'te bir
mektup yazdım. O mektubu halka açıklasınlar. 2007'de hücre cezalarına ilk kapsamlı
itiraz dilekçesi olarak yazdığım 124 sayfalık savunmamda birçok şeyi dile getirdim. Bunu
da halka açıklasınlar. Abdullah Gül'e yazdığım mektubu da, bu savunmamı da birlikte
kamuoyuna açıklasınlar. '99'dan 2003'e kadar bir tek asker öldü mü, bir tek polis öldü
mü? Daha ne istiyorlar? Kanı durdurmadım mı? Bu görüşmeler neden kesildi? Herkes
bunun cevabını öğrenmelidir."
AKP VE ORDU ÇÖZÜM ĐSTEMĐYOR
AKP ve ordunun çözümsüzlükte israr ettiktleri için çok da fazla bir ömürlerinin
kalmadığını dile getiren Öcalan, "2002'de AKP geldi, ABD'nin bazı politikaları vardı,
görüşmeler kesildi, her şey değişti. Ben de bunların sorumlularının ortaya çıkmasını
istiyorum. O dönemler benimle görüşmeye gelen yetkili, bana, 'Japonya ve ABD,
nükleer bomba kullanıldığı halde barıştılar, masaya oturdular, biz neden oturmayalım,
anlaşmayalım' dedi. Bu dili ben icat etmedim, kendileri icat ettiler. Ben de bu dile
dönülsün diyorum. Şimdi de bir yetkili gelebilir. Ben makam, rütbe peşinde de değilim,
alt düzeyden bir yetkili de olabilir, gelip benimle konuşabilir. Oturalım, konuşalım, plan
yapalım; ben demiyorum ille benim dediğim olsun. Halka sorabiliriz, danışabiliriz.
Kamuoyuna açık tarzda tartışalım, halk belirlesin. Hiçbir sorunu çözmüyorlar, her şeyi
askere, görevlilere yüklüyorlar, onları aşırı zorluyorlar. Ben bunlara acıyorum,
üzülüyorum.
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Bunların ömrü az. AKP geçicidir, 1-2 yıl ömrü kalmış. Ordu da öyle. Ordudaki anlayış da
çözülüp gidecek. Ordu da kesinlikle çözüm istemiyor. Bugün bir tıkanma var ama
beynini patlatacak, yüreğini ortaya koyacak kimse yok. Bu tıkanmanın aşılması lazım.
Pozitivizmin aşılması lazım. Bunlar pozitivizmi, laikliği din gibi algılıyorlar. Türkiye'de
pozitivizmin temsilcisi Baykal'dır. Amerika'nın getirmek istediği Siyasal Islam da çare
değil. Pakistan'ın durumu ortada, Iran'ın durumu da ortada. Bunların gözünü kâr ve
iktidar hırsı bürümüş, başka bir şey düşünemiyorlar. 2003-2008, aradan beş yıl geçti, bu
arada ölen 10 bin kişinin ölümünden onlar sorumludur. Dökülen kandan beni sorumlu
tutuyorlar. Ben dışarıdayken de kan dökülmemesi için çok çaba sarf ettim. Buradayken
de kanın durdurulması için çok çaba sarf ettim, durdurdum da. Filistin tarzı savaş da
yürütebilirdik. Ama ben demokratım, sosyalistim, halkların boğazlaşmasını istemedim,
sorumlu davrandım" şeklinde konuştu.
KÜRTLER BĐRLĐK OLMALI
Sorunun çözümünde Kürtlere büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade eden Öcalan, şöyle
konuştu:
"Burada Kürtlere daha çok sorumluluk düşüyor. Kürtler daha çok birlik olsun, birliklerini
geliştirsinler. Ittifaklarını, birliklerini geliştirsinler. Gece-gündüz çalışmalılar. AKP'ye tek
bir oy bile verilmemeli. AKP'ye verilen oylar savaş olarak, bombardıman olarak geri
geliyor. Önümüzde kış var, bu değerlendirilebilir. Gelin bu kış çözelim. Önümüz bahar,
baharda iş çığırından çıkabilir. Baharda savaş korkunç bir hal alabilir. Ben bunları
önlemek istiyorum. Demokratik çözüm gelişirse, daha bütünlüklü bir yapı, daha
demokratik bir toplum olabilir. Demokratik halk belediyeciliğini geliştirsinler. Barzani ve
Talabani'ye de şu söylenebilir: Biz demokratik çözüm istiyoruz ve onlardan da
demokratik çözüm konusunda ısrarcı olmalarını bekliyoruz. Kürtler barış istiyor. Iran'da
öyle idam tarzı yöntemlerle soruna yaklaşmamalıdır. Demokratik çözüm Iran'da
geliştirilebilir. Bu temelde diyalog geliştirilebilir Iran'la. Iran'daki halkımıza,
cezaevindekilere hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Oradaki tutuklular hayatlarını
tehlikeye atmasınlar, kendilerine dikkat etsinler. Bütün kadınlara özel selam ve
sevgilerimi iletiyorum. Onların onurlu bir yaşam sürdürmeleri için elimden geleni yaptım,
yapmaya da devam edeceğim. Demokratik çalışmalarını sürdürebilirler, halkımıza,
herkese selamlarımı sunuyorum."

Rojaciwan.com ®©110

ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatları ile olağan haftalık
görüşmesini gerçekleştirdi. Kendisine yönelik fiziki saldırı sonrası halkın tepkilerini
değerlendiren Öcalan, yaşananların ayaklanmayı da aşan bir tavır olduğunu halkın
aldığı bu kararı, eylemliliklerini anlamlı bulduğunu ve selamladığını söyledi. Öcalan,
halkın demokratik tepkisini yükselterek hükümete ulaştırdıktan sonra kendisinden
müdahil olmasını istediğinde üstüne düşeni yapacağını söyledi.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatları ile haftalık olağan görüşmesini
gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Öcalan bu haftaki görüşmesinde bölge başta olmak
üzere dünyanın birçok ülkesinde Kürtlerin gerçekleştirdiği eylemleri, milliyetçilik, Kürt
sorunu ve çözümü konusunda değerlendirmelerde bulundu. Savunmalarının halen
mahkemeye ve AĐHM'e gönderilmediğini belirten Öcalan AĐHM'in bu konuda direnmesi
ve savunmalarını almaya çalışması gerektiğini söyledi.
SAVUNMALAR HALEN ULAŞMADI
Savunmaları yüzünden ciddi bir ideolojik sarsıntı yaşanacağını kaydeden Öcalan şöyle
konuştu: " Savunmalarım halen mahkemeye ulaşmadı, AIHMe gönderilmemesini
anlayamıyorum. Đki günlük bir şey, neden göndermiyorlar? Ben bu savunmalarımda
Türkiye aleyhine, Cumhuriyet aleyhine bir şey söylemedim. Zaten tek bir cümlede
Türkiye’den bahsediyorum. AĐHM bu konuda direnmeli, savunmalarımı almaya
çalışmalı. Ben bu savunmalarımda kapital sistemi değerlendiriyorum ve çözdüm. Benim
savunmalarım Marksı aşan bir nitelikte. Sanırım savunmalarım yüzünden ciddi ideolojik
bir sarsıntı yaşayacaklar, bu nedenle kaygılılar. Đlker Başbuğun son dönemlerde ulusdevleti gündeme getirmesi, korumaya çalışması yine Erdoğan’ın bazı konuları tekrar
gündeme getirmesi, benim savunmalarıma karşı yapılan bir şey. Ama mahkeme
savunmalarımı alma konusunda direnmeli."
‘MAHKEME SAVUNMALAR KONUSUNDA GÜVENCE VERMELĐ’
Savunmalarının ulaştırılması noktasında mahkemenin güvence vermesi gerektiğini ifade
eden Öcalan, " Ben savunmalarımda Yahudi halkını da değerlendirdim. Bu
savunmalarımda Yahudilerin kurtuluşunun nasıl olacağını bunun alternatif çözümünü
formüle ettim. Savunmalarımdan sanırım dış güçler de rahatsız oldu. Amerika ve Đsrail’in
baskıları var. Bu konuda, savunmalarımın mahkemeye ulaşacağı konusunda mahkeme
güvence vermeli. Önemli bir konu. Bu durum savunma hakkımın engellenmesidir.
Savunma yapamıyorum. Savunmalarımın devamını yazabilmem için de mahkeme bana
garanti vermeli. Ve mahkeme bu baskılara karşı ağırlığını koyarak direnmelidir" diye
konuştu
‘ÇÖZÜM ĐSTEMEYEN DIŞ GÜÇLER VAR’
Kürt sorunun çözülmesini istemeyen dış güçlerin olduğunu, fakat Türkiye'nin bunu
görmediğini belirten Öcalan, " Avni Özgürel benim ben bu meseleyi bitirirsem beni de
bitirirler dediğimi ifade etmiş. Türk aydınlarının bunları ifade etmesi önemli, çünkü bu
sorunun çözülmesini istemeyen dış güçler var. Onun da kastettiği budur. Ben bunu hep
söylüyordum.
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Bu sorunu çözmek istemeyen, çözümsüzlükten nemalanan güçler, gruplar, lobiler
var. Türkiye bunları görmüyor" şeklinde konuştu.
‘YAHUDĐLERĐN KURTULUŞU DÜNYANIN KURTULUŞUDUR’
Kendisinin tüm milletçiliklere karşı olduğunu dile getiren Öcalan, " Benim Yahudilik
konusundaki görüşlerim açıktır. Yahudilere ilişkin düşüncelerimi bu savunmalarımda çok
daha derinlikli ve Yahudi aleyhtarı yaklaşımları aşacak şekilde yazdım. Ben, Yahudi
halkı için alternatif çözümü savunmalarımda açtım. Marks nasıl , işçi sınıfının kurtuluşu
toplumun kurtuluşudur diyorsa, ben de diyorum ki, Yahudi halkının kurtuluşu, dünyanın
kurtuluşudur. Ben Yahudilerin en büyük dostuyum. Düşüncelerim onların da kurtuluşu
içindir. Ben Yahudilerin başına ikinci Hitler çıkmasın diye bunları söylüyorum. Ben her
türlü milliyetçiliğe karşıyım. Türk, Kürt, Arap, Alman milliyetçiliği fark etmez, hepsine
karşıyım, her türlü milliyetçiliği lanetliyorum" dedi.
‘BUGÜN YAŞANANLAR KAHĐRE KONFERANSININ SONUÇLARI’
Türkiye'nin çok ciddi bir krize doğru ilerlediğini ifade eden Öcalan şöyle konuştu: "
Türkiye, çok ciddi bir krize doğru ilerliyor. Türkiye, tarihi hatalar yapıyor ve ben
Türkiye’nin bu tarihi hatalarında rol almak istemiyorum. Türkiye’nin tarihi hatalarını
benim üzerimden açıklamasını ve bana mal etmesini istemiyorum ve buna izin
vermeyeceğim. Bugün Türkiye’de yaşananlar tarihi yönleri de olan gelişmelerdir. Bugün
yaşananlar, 1920lerde Kahire Konferansında alınan kararların sonucudur. Cezaevinden
bir arkadaşımın gönderdiği mektubunda da bundan bahsediyor. Ben de katılıyorum.
Kahire Konferansı belgelidir. Bu Konferansta Ortadoğu’yu denetim altında tutmak için,
Kürt sorununun çözümsüz bırakılması ve sürekli gündemde tutulması kararlaştırılmıştır.
Kürdistan’ı dört parçaya bölerek Ortadoğu’daki dört devleti denetimi altına aldılar. Bu
kararın alınmasında Đngiltere etkili olmuştur. Bugüne kadar bütün çözüm girişimlerinin
engellenmesi bu Konferans kararı nedeniyleydi. Benim burada tutulmam da bu
nedenledir. Beni Türk yetkililere teslim eden Yunanlı Kostulas, kırk yıl Londra’da
yaşamış. Sonra ortaya çıktı ki uluslar arası bir Đngiliz ajanıdır, MI6 bünyesinde
çalışmıştır. Uluslar arası güçler bu Konferansta alınan kararı uygulayabilmek için
ellerinden gelen her şeyi yaptılar, yapıyorlar. Ben bu nedenle benimle görüşenlere,
sorunu kendi aramızda çözelim, sorunun çözümünü dış güçlere havale etmeyin dedim.
Sorunu kendi aramızda çözmek isteyen yetkililer de oldu."
‘ERDOĞAN ORDU ĐLE ANLAŞTI’
Çözüm için daha önce hükümetler nezdinde bazı girişimlerin olduğunu fakat bunlara izin
verilmediğine dikkat çeken Öcalan, Recep Tayip Erdoğan'ın da ordu ile iktidar
konusunda anlaştıktan sonra sorunu tamamen askere havale ettiğini söyledi. Öcalan
şöyle devam etti: " Özal’ın girişimleri oldu. Bunu engellediler. Daha sonra Erbakan’ın
girişimleri oldu. Đzin vermediler. Ordunun bir kısmı da devreye girdi. Kıvrıkoğlu,
zamanında bir Albayını göndermişti. Ordu kendi çözümünü böylece hayata koyacaktı.
Buna da izin vermediler. Özal’ın çözümünü kabul etmediler, Erbakan’ın çözümünü kabul
etmediler, ordunun çözümünü kabul etmediler. Yani böylece bu sorunu çözümsüz
bıraktılar. Hatta 2002lerde Ecevit de girişimlerde bulundu. Ben buraya getirildiğimde
benimle görüşmeye gelen yetkili, ben Ecevit adına sizinle görüşmeye geldim dedi. Ben
şaşırmıştım. Rahşan affı denen şey, bizden bağımsız değildi. Buna da izin vermediler.
MHPnin o dönem engelleyici bir tavrı vardı. Daha sonra Erdoğan’ın da aslında girişimleri
oldu ama Amerika ve diğer bazı dış güçler tarafından bu durum engellendi.
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Erdoğan daha sonra orduyla anlaştı, iktidarda kalmasına karşılık olarak sorunu askere
havale etti. Đşte o bildiğimiz meşhur PKK ortak düşmanımızdır söylemi bu nedenle
yapıldı."
‘TÜM ÇÖZÜM GĐRĐŞĐMLERĐNE KARŞILIK VERDĐM’
Kendisinin tüm çözüm girişimlerine karşılık verildiğini kaydeden Öcalan, " Ben her türlü
çözüm girişimlerine karşılık verdim. Buradan Cumhurbaşkanı Güle yazdığım 10 sayfalık
bir mektup vardı. Benzer şeyleri bu mektupta da ifade etmiştim. Yine hücre cezamla ilgili
Bursa 2.Ağır Ceza Mahkemesine sunduğum itirazda da barış ve çözüm için girişimlerimi
anlattım. Gelen her türlü çözüm önerisini karşılıksız bırakmadık. Özal’ın çözümüne
olumlu karşılık verdik, Erbakan’ın çözümüne olumlu karşılık verdik. Buraya geldikten
sonra da barış ve demokratik çözümün gelişmesi için elimden gelen her şeyi yaptım ve
yapmaya devam edeceğim. Çözüm konusunda bir kusur ve eksikliğimiz yok mu diye
sorulursa, iki eksikliğimizin olabileceğini düşünüyorum. Bunlardan biri ben Şam’dayken
oturduğumuz binaya askeri bir ateşe geldi. Biz Şam döneminde bu kişinin bizi
bombalamak için geldiğini düşünmüştük. Bulunduğu binaya bu nedenle gitmiyorduk.
Ama daha sonra fark ettim ki bu kişi dolaylı bir diyalogun önünü açmak için gelmiş
olabilirdi. Ben o dönem bu konuda yanlış bir yorum yaptığımı düşünüyorum, onunla o
dönem görüşebilmeliydik, onunla irtibat, diyalog, çözüm için bir fırsat olabilirdi. Yine
Özal’ın yazdığı mektuba cevap konusunda geciktik. 99dan sonra, yani buraya
getirildikten sonra ise, benim demokratik çözüm için üzerime düşeni fazlasıyla yaptığımı
herkes biliyor" şeklinde konuştu.
‘ÇÖZÜMSÜZLÜK DEVLET ĐÇĐNDEKĐ KRĐZĐN SONUÇLARIDIR’
Şuana kadar ki çözümsüzlüğün nedeninin devlet içerisinde 1990'lı yıllardan itibaren
başlayan krizin sonuçları olduğunu belirten Öcalan devamla şunlara değindi :" Özal
çözümü olmadı, öldü veya öldürüldü. Erbakan’ın çözümü olmadı, seçimi kaybetti.
Ordunun çözümü olmadı, Ecevit’in çözümü olmadı, Erdoğan’ın çözümü olmadı. Onun
çözümü olmadı, bunun çözümü olmadı. Bunlar, devlet içerisinde 1990lardan başlayan
ve hala devam eden bir krizin sonuçlarıdır. Bunun dışında 1995-99 arasında bu konuda
PKK içinde de bir kriz vardı. Ben bu krizi aşmak için çok yoğun olarak düşünüyordum,
çözüm geliştirmeye çalışıyordum. Hatta savaş böyle olmaz, savaşacaksanız adam gibi
savaşın diyordum. Tüm çabalarıma rağmen PKK içindeki bu krizi aşamıyordum. Bilindiği
gibi meşhur Diyarbakır üçgeninde yapılanlar vardı, sadece dışa yönelik değildi bunlar,
PKK içerisinde de onlarca değerli kadrolarımızı, arkadaşlarımızın şahadetine de neden
oldular. Sonra ortaya çıktı ki PKK içindeki krizin aşılamamasının nedeni, bunların
çözümün gelişmesini istemeyen güçlerle ilişki halinde olması, Ergenekon ve Veli
Küçükle bağlantılarıydı."
‘AVRUPA’DA BATAĞA ÇEKĐLDĐK’
Avrupa’ya çıkış nedeninin diplomatik ve siyasi çözüm çalışmalarının daha yararlı
olduğunu düşünmesi olduğunu dile getiren Öcalan şöyle konuştu: " 99a geldiğimizde,
yani benim Şamdan çıkma sürecimde ise, gece-gündüz nasıl bir yol haritası çizmemiz
gerektiğini düşünüyordum. Zaten önümde iki seçenek vardı. Ya dağa çıkacaktım ya da
Avrupa’ya. Dağa mı, Avrupa’ya mı gitmeliyim, net bir karara varamamıştım. Dağa mı
Avrupa’ya mı ikilemini çok yaşamıştım. O dönem dağa çıkmak benim için bir alternatifti.
Neden kullanmadın? diye sorarsanız, dağa çıkabilirdim ama
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Türkiye 300 uçağı havalandırarak hiç kimseyi düşünmeden beni yok etmek için tüm
Kürdistan coğrafyasını tuzla buz edebilirdi, halk büyük zarar görebilirdi. Bunun kimseye
bir yararı olmazdı. Diplomatik ve siyasi çözüm çalışmalarının daha yararlı olacağını
düşünerek Avrupa’ya çıktım. Avrupa’ya çıkış koşullarının olup olmadığını, diplomatik ve
demokratik siyasi bir yöntemle çalışmalara devam edip edemeyeceğimi çok yoğun
tartıştık. Hatta Yunanlı yetkililerle de görüştük, bunun üzerine diplomatik ve siyasi çözüm
çalışmaları yürütebilmek için Avrupa’ya çıktım. Oraya vardığımda ise, koşulların
oluşmadığını, batağa çekildiğimizi fark ettim ve sonuç bilindiği gibi buradayım."
‘BU AYAKLANMA DEĞĐL, ÖRGÜTLÜ, DEMOKRATĐK HALK TEPKĐSĐ’
Kürt sorunun çözümü için DTP ile görüşülebilineceği önerisini yineleyen Öcalan şunları
ifade etti: " Ben burada hala çözüm için çabalıyorum. Bir devlet yetkilisi burada gelip
benimle görüşürse kimse bir şey kaybetmez. Ben öyle yetki, rütbe, makam, mevki
meraklısı da değilim. Benim için önemli olan onurlu barış ve demokratik çözümün
gelişmesidir. Çözüm gelişecekse ben olmasam da Barzani’yle, Talabani’yle, DTP ile de
görüşebilirler. Yeter ki çözüm gelişsin. Ama Kürt halkı çözüm için tercihini yapmıştır,
bunu görmezden gelemezler. Benim için Kürt halkının onuru diyorlar. Tabii ki ben Kürt
halkının onuruyum. Bunu kendimi övmek için de söylemiyorum. Çözüm için etkili
olacağım açıktır. Son yaşananlar da bunu gösteriyor. Kadınlar da bu dönem onurlarına
sahip çıkmışlardır. Bu eylemlerde kadınlar da vardır. Halkımız kendi talepleri için
harekete geçmiş, ayaklanmıştır. Hatta bu son yaşananlar ayaklanmayı da aşan bir
tavırdır. Ayaklanmada kişiler bölük pörçük kendi başına dağınık hareket ederler. Oysa
bu yaşananlar örgütlü, kararlı, kontrollü ve demokratik bir halk tepkisidir, bir ayaklanma
değildir. Ben buradan halka eylem çağrısı yapmadım. Halkın kendi kararıdır, bu nedenle
kendilerine eylem yapmayın diye çağrı da yapmıyorum. Aldıkları kararı, eylemliliklerini
anlamlı buluyor ve selamlıyorum. Halkımız demokratik tepkisini yükselterek Hükümete
ulaşırsa ve halk benden isterse müdahil olurum. Halkımız bana onurlu ve anlamlı bir
diyalogun yolu açıldı ve gel arabuluculuk yap derse ben dâhil olurum. Bu konuda onurlu
ve anlamlı bir diyalogun gelişmesi için üzerime düşeni yaparım, bugüne kadar da hep
yaptım. Anlamlı bir diyalog olacaksa ben burada çözüm için hazırım. Tüm gücümle
çözümün nasıl gelişeceğine yoğunlaşır, yol yöntem belirlerim, çözümü formüle ederim."
‘PKK EN GÜÇLÜ DÖNEMĐNĐ YAŞIYOR’
Türkiye'nin çok ciddi bir krize çekildiğini kaydeden Öcalan, " Buradan Sayın Erdoğan’a
sesleniyorum; Türkiye çok ciddi bir krize çekiliyor. Đzlanda gibi iflas edecek. Bunun
farkında değiller. Đşte faiz oranları biliniyor, yüzde yirmilerde. Türkiye dünyanın en
yüksek faiz oranına sahip ülke, böyle ülke yönetilmez. Bir kriz halindeler, kriz derinden
etkiliyor ama bunu gizliyorlar. Bu ekonomik kriz 2000lerde yaşanandan daha ciddi.
Temelleri daha 90lı yıllara dayanıyor. Ama bunu görmüyorlar ya da görmezden
geliyorlar, gizliyorlar. Bütün dünya başta da Amerika bir ekonomik kriz halinde, ve daha
da derinleşti" diye konuştu. PKK'nin gerilla savaşını daha da derinleştirme kararı
aldığına dikkat çeken Öcalan, devamlara şunları söyledi: " Ayrıca PKK, gerilla savaşını
derinleştirecek, bunu ben söylemiyorum, bu PKK’nin kararı. Bu kararda benim fiili bir
liderliğim yok. PKK, kendi kararını almış, ben yapın veya yapmayın demem. Ben burada
kötü koşullarda yaşayan bir tutukluyum. Bulunduğum konum gereği halkın ve PKK’nin
kararlarına etkim olamaz. PKK kararının anlamı şudur; PKK en güçlü dönemini yaşıyor.
PKK, sistematik, kontrollü bir gerilla savaşına girebilecek gücü olduğunu söylüyor. PKK
ye katılımlar da yoğundur; Đran, Irak, Suriye ve Türkiye’den katılımlar vardır.
Rojaciwan.com ®©114

Savaş derinleşirse PKK’yi de destekleyen güçler ve gruplar var, PKK’nin ittifakları var,
yeni ittifaklarla daha da geliştirir. Ben PKK’yi tanıdığımdan dolayı söylüyorum, gerilla
savaşını derinleştirirse Türkiye ciddi bir kaosa sürüklenir, hiç kimse bundan fayda
görmez. 2004 yılından 2008e kadar onlarca insan yaşamını yitirdi, bunun kime ne yararı
oldu. Sayın Erdoğan bunu dikkate almalı. Đşte ben burada bu tehlike konusunda
uyarıyorum, bu tehlikenin önüne geçmek için çözüm önerilerinde bulunuyorum. Ama
anlamlı ve onurlu bir barış ve diyalog yolu açılmazsa, ben bir şey yapamam. PKK ve
halk kendi kararını alır ve hayata geçirir."

‘MORALĐMĐ BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR’
Son olarak da kendisine yönelik uygulamalar ve sağlık sorunlarına değinen Öcalan
şöyle konuştu: " Burada yaşanan sıkıntılar, psikolojik gerginlik devam ediyor, benim
moralimi bozmaya çalışıyorlar. Benim moralimi kolay kolay bozamazlar. Çünkü ben
kendi moral gücümü kendim yaratıyorum. Yine gazeteleri düzensiz veriyorlar. Đdarenin
bana yönelik bu tavırlarının nedenini anlamaya çalışıyorum. Ben burada Diyarbakır’daki
gibi, Kemal Pir arkadaşlar gibi bir direnişe girebilirim. O direnişe büyük saygım var ama
benim tarihi sorumluluklarım var. Benim buradan ölümün çıkmasının hiç kimseye
faydası olmayacak, hatta kıyamet kopar. Bu nedenle benim tarihi kararım, kendi
eylemimle yaşamıma son vermeyeceğimdir. Ben burada her şeye rağmen sağduyumu
koruyacağım. Burada kendi irademle yaşamıma son vermeyeceğim, böyle bir şey olursa
bilinsin ki bu benim iradem dışında gelişmiştir. Ben ölümden korkmuyorum. Ölüm
nereden ve nasıl gelirse gelsin umurumda değil ama benim en büyük çabam tarihi
sorumluluğum gereği olabildiğince uzun ve sağlıklı yaşamaktır. Bana verilen ilacı,
yeniden kullanmaya başladım. Bu ilaçtan sonra idrara çıkmam çok seyrekleşiyor, Ayrıca
vücuttaki kaşıntılarım yeniden başladı. Vücudumda lekeler oluştu."
‘ERGENEKON YARGILAMASI ŞOVA DÖNÜŞTÜ’
Ergenekon yargılanmasının gerçek bir yargılama olmadığını tamamen bir şov olduğunu
belirten Öcalan şunları söyledi: "Ergenekon yargılaması gerçek anlamda bir yargılama
değil, faili meçhul cinayetlerin çözülmesine girmeyecekler anlaşılan, şov
yapacaklar. Ben buradan Avrupa ve Türkiye’deki tüm dostlara selam söylüyorum. Türk
aydınlarının barış için girişimlerini anlamlı buluyorum ve önemsiyorum. Almanya’daki ve
Avrupa’daki sosyalistlere de selam söylüyorum. Burada ve Türkiye’de yaşananları
bilmeli durumun ciddiyetini görmelidirler. Bunun dışında ben, tüm halkımıza, her köyün
kendisine ait ağaçlandırdığı koru alanlar yapsın. Özellikle Cudi Dağı ağaçlandırılabilir.
Cudi Dağı dememin sebebi, Cudi Dağının Nuhun Gemisinin orada olduğuna
inanılmasıdır. Yani bu ağaçlandırmalar Nuhun anısına yapılsın. Ama onun dışında tüm
köy ve yerleşim yerleri kendilerine ait ağaçlandırmalar, korular yapabilirler. Ben buradan
tekrar söylüyorum. Sağduyumu koruyacağım. Halkımıza selamlarımı sunuyorum.
Kadınlara da özel selamlarımı sunuyorum. Cezaevindeki arkadaşları selamlıyorum."
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, radyosunun da elinden alındığını ve 20
gündür gelişmeleri izleyemediğini belirterek, “Beni sürecin dışında tutmak istiyorlar
herhalde. Böyle bir hakları yok” dedi. Öcalan ayrıca Diyarbakır’da alternatif Ergenekon
yargılamasının yapılmasını önerdi.
RADYO DĐNLEYEMĐYORUM, BĐLĐNÇĐ BĐR ENGELLEME
Avukatları ile Çarşamba günü haftalık olağan görüşmesini gerçekleştiren Kürt Halk
Önderi
Abdullah Öcalan’ın önemli açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Kendisine yönelik
engellemelerin devam ettiğini kaydeden Öcalan, “Radyo dinleyemiyorum. Yeni radyo
bana ulaştırılmadı, verilmedi, önceki radyo da bozuk değildi zaten. Vericilerdeki sorun,
sinyal, frekans sorunu aşılamadı. Devlettir, nasıl bu sorunu çözemez, bilinçli bir
engellemedir. Mevcut radyomu da aldılar, bu nedenle yirmi gündür dinleyemiyorum.
Benim burada, gelişmeleri öğrenmemi istemiyorlar, gazeteler de verilmiyor, gelenler de
gecikmeli veriliyor. Beni sürecin dışında tutmak istiyorlar herhalde. Böyle bir hakları yok.
Đnfaz hâkimliği ve savcılık kararlarında benim radyo dinleme hakkım olduğu belirtiliyor”
dedi.
ÇÖZÜM ĐMKANSIZ DEĞĐL
Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü dolayısıyla da mesajlar veren Öcalan, şunları söyledi:
“Cumhuriyet’in 85. Yılı vesilesiyle benim de söyleyeceklerim var. Bu sorunun çözümü
konusunda dünyada birçok örnek var. Bu işler dünyanın her yanında aynı şekilde
oluyor. Güney Afrika da böyle olmadı mı? Đspanya, Đrlanda da böyle olmadı mı? Burada
birbirimize girmeyelim, buna gerek yok. Đmralı’ya getirildiğimde, benimle görüşmeye
gelen askeri yetkili bana şunu söylemişti; “Amerika, Japonya’ya atom bombası attı
ancak sonra barıştılar, görüşüyorlar. Bizim aramızda tarihte de böyle büyük çatışma da
olmadı. Neden bir araya gelip konuşmayalım ki”. Tamam, aramızda büyük çatışma yok
ama diyalog da yok. Türkiye’nin ağır sorunları var. Fehmi Koru gelip görüşmek
istiyormuş. Benimle gelip burada görüşmek elbette ki uç bir fikir değildir. Kimse benim
diyaloga kapalı olduğumu söyleyemez. Mutlaka gelip benimle görüşsünler de
demiyorum. Bu konuda akil adamlarla, aydınlarla, DTP ile görüşme yapılabilir, benim
katılmam doğrudan olmayabilir, dolaylı olarak da devreye girebilirim. Türkiye’nin çok ağır
sorunları var, dil sorunu gibi, yoksulluk gibi ama çözümü imkânsız değil, çözebiliriz. Halk
da bizi işaret ediyor, eğer ben bu sorunları çözemezsem o zaman beni asabilirler, ne
yaparlarsa yapabilirler. Bizim çözümümüzde bölme parçalama yok, sınırlara dokunma
yok, aksine birleştirici, bütünleştirici, demokratik değiştirici bir gücüz.”
Öcalan, “Daha önce de defalarca dile getirdiğim gibi, çözüme ilişkin önerilerimi
tekrarlıyorum” diyerek bu konudaki önerilerinin hükümetçe dikkate alınmadığı eleştirisini
yaptı. Öcalan, “Zerre kadar inançları olsa bunu değerlendirirler. Muhalefetin zaten zerre
kadar inancı yok. Savunmamı okumuşlar. Erdoğan, ‘maneviyata ve mukaddesatımıza
saldırı var’ diyor. Hayır, yok. Ben halkın inançlarına saygılıyım. Ben savunmalarımda
Đslamiyet’i açımladım, bunun için böyle söylüyorlar.
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Savunmalarımda Yahudilerle ilgili değerlendirmelerim de var. Ben bu meseleyi de
savunmalarımda çok geniş açtım. Bu konuda uyarılar da aldım” diye belirtti.
CHP CUMHURĐYET DEĞERLERĐNĐ YOK ETTĐ
CHP ve Genelkurmay’ı eleştirerek Türkiye’deki farklı Cumhuriyet anlayışlarını şöyle
değerlendirdi: “Genelkurmay ve CHP, ‘ulus-devlet anlayışı tehdit altında, ulus-devlet
anlayışına saldırı var’ diyor. Belli ki bunlar savunmalarımı okumuşlar. Bugün Türkiye’de
bir ideolojisizlik ve politikasızlık var, bir tıkanma yaşanıyor. Türkiye’de iki tane
Cumhuriyet anlayışı var. Biri pozitivist-laisist-burjuva Cumhuriyet, diğeri ılımlı Đslam
olarak bilinen dogmatik, muhafazakâr Cumhuriyet anlayışıdır. AKP halen dogmatik ve
muhafazakâr anlayışında ısrar ediyor. Ama Mustafa Kemal’in Cumhuriyet anlayışı buna
izin vermez. CHP ve Genelkurmay ise pozitivist ve laisist anlayışta ısrar ediyor. Bu iki
anlayış da yanlıştır. Đkisi de çözüm değildir. Toplumu öncelikle kutuplaştırma ve
çatıştırmaya götürüyor. Avrupa, pozitivizmi 1900’lerde bıraktı. Oysa Ordu ve CHP hala
bu anlayışta, katı pozitivist anlayışta ısrar ediyor, kendilerini bu anlayıştan
kurtaramıyorlar. CHP’nin anlayışı klasik, bastırmacı anlayıştır. Bu anlayışta ısrar ediyor.
Cumhuriyetin kuruluşunda Mustafa Kemal’in yarattığı değerler vardı. O da, ant-i
emperyalist bir ulusal kurtuluş savaşı sonucunda yaratmış olduğu değerler ve miras
CHP tarafından tüketildi, yok edildi. Ordu felsefeyle ilgilendiğini söylüyor. Tamam, ordu
içerisinde de kafası çalışan askerler olabilir. Ama tıkanıklığı aşamıyorlar. Çünkü katı
pozitivist anlayış hâkimdir, kendilerini bu anlayıştan kurtaramıyorlar.”
GÖRÜŞLERĐM KUTUPLAŞTIRMAYI DEĞĐL BÜTÜNLEŞTĐRMEYĐ SAĞLAR
Aslında her iki cumhuriyet anlayışının da özünde muhafazakâr olduğunu vurgulayan
Öcalan, “Benim bunlara karşı geliştirdiğim seçenek demokratik cumhuriyet seçeneğidir.
Bu konuda temel açmazları aşmaya çalışıyorum. Bizim geliştirdiğimiz seçenek içinde
sınır sorunu, sınırlara dokunma yok, üniterlik sorunu yok, Kürdistan’ın ayrılma sorunu da
yok, demokratik birlik ve bütünlük var. Bizim çözümümüz bütünleştiricidir” ifadelerini
kullandı.
Öcalan, “Benim görüşlerim kutuplaştırmayı, çatıştırmayı değil, bütünleştirmeyi sağlar.
Bizi bölücülükle suçluyorlar, bu doğru değildir. Çözüm önerilerimiz alındığında
bütünleşmeyle beraber dışa doğru bir taşma, bir etki meydana getirecektir. Çözüm
modelimiz Ortadoğu için de önemli bir model olabilir. 1995 yılına kadar savaşı ne kadar
derinleştirirsem ve de yaygınlaştırırsam o kadar sosyalizm olur, o kadar ulusal
kurtuluşçuluk yapmış oluruz fikrindeydim. Ancak ‘95’ten sonra politikaya- siyasete önem
vermenin gerekliliğini fark ettik. Bu dönemde çatışmasızlık ortamları yarattık. Gelinen
noktada halen demokratik siyaseti savunuyorum. Bu konumdan da memnunum, pişman
değilim” diye konuştu.
GÖRÜŞLERĐM RÖNESANS ETKĐSĐ YARATABĐLĐR
Görüşlerinin Türkiye’de Rönesansımsı bir etki yaratabileceğini tekrarlayan Öcalan,
savunmasının demokratik toplum manifestosu olarak nitelendirilebileceğini kaydetti.
Öcalan savunmasına Marksizmle ilgili değerlendirmeler yaptığını belirterek şu
tespitlerde bulundu: “Savunmamda Marksizmle ilgili değerlendirmeler de yaptım. Marks,
kapitalizmin beş yüz yıllık tarihini incelemiş, ben beş bin yıllık tarihini inceledim.
Sümer Rahip Devletinden bugüne kadarki tarihi inceledim.
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Kent-devlet sistemini inceledim. Daha önce de belirtmiştim, Marks’ı aştım ya da
eksikliklerini tamamladım denilebilir. ‘Marks ant-i kapitalist görünse de aslında
kapitalizme hizmet etmiştir.’ Ben bunu net bir şekilde tespit ettim, savunmalarımda yer
verdim. Marks işçi sınıfını esas alıyor, ben beş bin yıllık demokratik uygarlık tarihini esas
alıyorum.”
HALKIMA RAPOR ETTĐM, ÖLÜRSEM KIYAMET KOPAR
“Mesele benim bireysel yaşama sorunum değildir” diyen Öcalan, şöyle devam etti: “Ben
burada bu sorunu devletle kişiselleştirmek de istemiyorum. Sorun benim yaşamam veya
ölümüm de değildir, ölümden de korkmuyorum. Ancak deprem olur bina başımıza
yıkılabilir, hastalık olabilir o şekilde de ölebilirim. Bu, ‘devlet öldürdü’ şeklinde
algılanacak ve sonuçları korkunç olacaktır. Ben sağlığımı ve buradaki durumu sorun
yapmadım, yapmıyorum. Burada geçen hafta, yaşanan “küçük”(görece olarak, ölüm
olayına göre küçük) bir sorundan halkımın haberdar olmasını istedim, bu nedenle
halkıma rapor ettim, halktan bir talepte de bulunmadım, hatta olayı büyütmeyin dedim
ama kendileri harekete geçtiler, neler yaşandığını görüyorsunuz. Burada benim bir
ölümüm gerçekleşirse daha büyük olaylar olur, kıyametler kopar. Baharla birlikte savaş
gelişebilir, kontrol edilemeyecek noktaya gidebilir. Ben böyle bir durumun yaşanmasını
istemediğim için çözüm önerileri getiriyorum, bu sorunun çözümü için yaşamam önemli,
çözümün baskısını hissediyorum. Rica ediyorum, defalarca çağrım oldu ancak Hükümet
dikkate almadı.”
ZAMAN KAYBETMEDEN SORUNU ÇÖZELĐM
Türk yetkililere kanı durdurmak için çağrıda bulunan Öcalan, “Yine söylüyorum mesele
benim ölmem kalmam meselesi değildir. Zaten burada zamana yayılmış bir öldürme
politikası yürütülüyor. Bu bana kaybettirdiği gibi devlete de kaybettirir. Gelin bu sorunu
çözelim, zaman kaybetmeden yapalım, kanı durduralım, bu yoksulluğa son verelim.
Ekonomik kriz derinleşiyor” mesajını verdi.
Yaklaşan yerel seçimlere de dikkat çeken Öcalan bu konuda şunları söyledi: “Yerel
seçimler yaklaşıyor, daha öncesinde demokratik sol çevrelerle DTP’nin birlikteliğini,
demokratik gelişim için önemli bulmuştum. Yerel seçime ilişkin olarak somut önerim
Demokratik Belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayışta katılımcı demokrasi, doğrudan
demokrasi ilkeleri hâkimdir. Stadyumlarda, büyük meydanlarda on binler gerekirse elli
binler bir araya getirilir, görüşleri alınır, halkın görüşleri esas alınır. Seçileceklerin
demokrat adaylardan olması önemlidir. Seçimlere sadece kazanılıp kaybedilmesi
şeklinde bakılmamalı, demokratik ilkeler temelinde kurumsal yaklaşılmalıdır. Dikkat
edilmesi gereken bir husus da kadınların katılımıdır.
Demokratik sol çevreler, ezilenler, çevreciler, feministler, yerel kültürler, samimi
Müslümanlarla bir araya gelebilirler. Bir, iki, üç gün, gerektiği kadar tartışabilirler. Yine
Alevilerin -onların içinde de sahte laikler var- kendi demokratik konfederatif yapıları
olabilir, birliklerini oluşturabilirler. Asuri, Süryani, Ermeni, Anadolu’dan göç eden
Yunanlılar, kendi demokratik konfederatif yapılarını oluştursunlar ve genel demokrasi
hareketiyle birleşebilirler.”
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ALTERNATĐF ERGENEKON YARGILANMASI YAPILABĐLĐR
Öcalan, Ergenekon davasına ilişkin de çarpıcı bir öneride bulundu: “Diyarbakır’da
Vietnam ve Irak benzeri sembolik, alternatif bir Ergenekon yargılaması yapılabilir.
Ergenekon davasına alternatif bir mahkeme Diyarbakır’da kurulabilir. Ergenekon
davasında dile getirilmeyen gerçekler ortaya konulabilir. Bunu demokrasi platformu gibi
demokratik kitle örgütleri Baro ile birlikte yapabilir. Avrupa’dan tanınmış hukukçular da
çağrılabilinir.”
HALKIMIZA TEŞEKKÜRLERĐMĐ SUNUYORUM
Öcalan, kendisiyle dayanışma içinde olan halka da teşekkürlerini iletti: “Halkımızın
gösterdiği dayanışma için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu eylemliliklere katılımlarından
dolayı halkımıza, Avrupa’daki halkımıza, dayanışma gösteren tüm dostlara, tüm
kadınlara ve barış annelerine selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kadınlara ilişkin
savunmalarımda belirlemelerimi yapmıştım. Demokrasinin temel köşe taşlarından biridir.
Kadınlar demokrasi mücadelesine kendi renkleri ile damgasını vurabilirler.”
CUDĐ DAĞI’NA HER TÜRLÜ BĐTKĐ EKĐLMELĐ
Geçen hafta Cudi Dağı’na ilişkin yaptığı bir öneriyi bu hafta da yapan Öcalan, “Her köye
kente orman önerim vardı, onu yineliyorum. Cudi Dağı’nda Nuh’un Gemisi’ndeki gibi,
Cudi’ye her türlü bitkiden ekilmeli, her türlü hayvan getirilmeli. Cudi’de mevcut ağaçlar,
bitkiler kesilmemeli, çiçekleri koparmamalı, korunmalı, hayvanlarını avlanmamalıdır”
dedi.
Öcalan son olarak, “Cezaevindekilere de selamlarımı iletiyorum. Sağlıklarını
korumalıdırlar. Araştırma ve incelemelerine devam edebilirler. Kendilerini dışarıdaki
etkinliklere güç verecek şekilde hazırlayabilirler” diye belirtti.

Rojaciwan.com ®©119

ĐSTANBUL / Kürtlerin serhildanlarla çözüm talep ettiği bir sırada Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'a bir 10 günlük hücre cezası daha verildi. Öcalan, AKP’lilerin son beş
yılda devletin yüzde 50’sini dışarıya sattıklarını belirterek, yaşanan son olaylara da
dikkat çekti ve “Tarihe not düşüyorum, bir sene sonra AKP bu şekilde olmayacak. AKP
bu şekilde bir-iki yıl içinde kendini bitirir” dedi. AKP'nin dinle alakası olmadığını da
belirten Öcalan, AKP'nin din maskesi bölgede düşeceğini kaydederek, Türk Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı barış için adım atmaya çağırdı.
DIŞARDAN HABER ALAMIYORUM
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatları ile olağan haftalık görüşmesini
gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Öcalan, 30 gündür radyosunun verilmediğini
belirterek, "Haber alamıyorum, on günlük hücre cezası da dün uygulanmaya başlandı.
Radyo dinleyemiyorum halen. Gazeteler de çok geç veriliyor. Verilenler de bir kısmı
kesilerek veriliyor. Gazetenin bazen her tarafını kesiyorlar, 4-5 sayfa yalnız kalıyor.
Gazetenin gazete olma özelliği kalmıyor" dedi. “Haberleri sadece sınırlı bir şekilde
sizden alabiliyorum” diyen Öcalan yazdığı yeni savunmasına ilişkin ise "Savunmamım
diğer bölümlerine başlayacağım, şu ana kadar pek konsantre olamadım. Kürdistan
bölümüne daha başlayamadım. Kitap sorunu devam ediyor, vermiyorlar. Dışarıdan
haber alamıyorum, haberleri sadece sınırlı bir şekilde sizden alabiliyorum." şeklinde
konuştu.
Bingöl’de 33 askerin ölümüyle sonuçlanan olay hakkında son günlerde yaşanan
tartışmalara da değinen Öcalan, şöyle devam etti: "Evet bu doğru

Benim aklımın ucundan bile geçmezdi, bizden birinin gidip böyle bir işi yapacağı. Ben
hemen bu olay devlet, derin devletin işidir diye açıklama yapmıştım. Sonra bana bu iş
PKK adına yapıldı dediler. Ben şoke oldum, üç hafta uyuyamadım. Bunu niçin yaptılar,
kimlerle yaptılar diye çok düşündüm. Bu işi bunların tek başına yapmaları, tek başına
böyle karar vermeleri zor. Yine Şahin Baliç vardı, Kör Cemal, Süleyman onlar vardı,
Cemil Işık. Bunların bir kısmı Almanya'da sıkı güvenlik altında yaşıyorlar. Bizim yerimize
başka alternatif olarak gördükleri kişileri getirmeye çalışıyorlardı. Melik Fırat yine bunun
için hazırlanıyordu."
2002'DE ECEVĐT'ĐN TEMSĐLCĐSĐ GELDĐ
"'97'de barış için elimden gelen her çabayı göstermeme rağmen, bazı kesimler ısrarla
savaşı derinleştirmeye çalıştılar. Bunu anlamaya çalıştım, bu kesimlerin neden böyle
davrandıklarını düşündüm" diyen Öcalan, şu görüşlere yer verdi: "Ama tabi benim için
esas önemli tarih 2004'dir. 2004'deki olay ilginçtir. Osman onlara birileri adına bir söz
verilmiş. Bazı açıklamalar yaptı. Ben onları dolaylı olarak takip etmeye çalışıyorum
sınırlı bilgilerle. Bize biraz daha destek verilseydi biz dağı ele geçirebilirdik diyor. Yani
bundan kastı, gerillayı tasfiye edebilirdik diyor. Botan-Nizamettin onlar PKK'yi böldüler.
Bunu onlara yaptırdılar. Nizamettin onlar, biz komutanız, gerilla bize bağlı, biz ne dersek
onlar da onu yaparlar diyorlardı. Yani PKK'yi tamamen ele geçirebileceklerini,
düşünüyorlardı. Tabi bana bağlı, daha doğrusu bu davaya bağlı, çok dürüst, iyi niyetli
gençler var. Yine yaşlı bir grup var, bunlar bana bağlılar. Nizamettin onlar bunları
hesaplayamadılar. 2002'de de Ecevit'in temsilcisi geldi. Sorunu çözmek istediklerini
söylüyorlardı. Ecevit hiç adım atmadı mı, attı. Ancak sonra ilişkiler birden kesildi. Bu
adımlar niçin kesildi. Özellikle Türk kamuoyu bunu iyi bilsin, bu adımları kim kesti?"
ERDOĞAN GERGĐNLĐK ÇIKARIYOR
Öcalan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin bölüneceği söylemi büyük bir yalandır. Böyle bir
şey yok, olmaz da. Bunu bilinçli söylüyorlar. Taha Akyol makalesinde bölgede yapılacak
seçimlerin ayrı bir siyasi coğrafya yaratmak isteyen DTP ile bölgeyi Türkiye'nin
bütünlüğü içinde tutmak isteyen AKP arasında geçeceğini belirtiyormuş. Bu kesinlikle
doğru değil. Ben devlet mekanizmasını iyi biliyorum. AKP bu ülkeyi beraberlik içinde
tutmak istemiyor, bölgeyi Türkiye içinde tutmak istemiyor. AKP ülkenin bir bölümünü
ayırmaya çalışıyor. Erdoğan bu gerilimi bilerek tırmandırıyor. Bu, Erdoğan'ın kendi
iradesi de değil. Dışarıdan böyle istendiği için gerilimi yaratıyor. Kararlar, ABD ve dış
güçler tarafından AKP'ye uygulatılmaktadır. AKP'nin bunda bir rolü yoktur. Dışarıdan
müdahale olduğu için, böyle olmasını istedikleri için, Başbakan gerginlik çıkarıyor. Bu
şekilde Türkiye'yi daha çok kontrollerinde tutacaklar. Bu yolla Kıbrıs sorununu istedikleri
gibi Türkiye'ye çözdürecekler. Ermeni meselesini istedikleri gibi çözdürecekler.
Türkiye'yi istedikleri noktaya getirecekler. Çözüm olmazsa Kürtler de direnir, Güney'de
ulus-devletin kurulması da Türkiye'nin 30-40 yıllık bir savaşın içine çekilmesi demektir."
TARĐHE NOT DÜŞÜYORUM, BĐR YIL SONRA AKP BU ŞEKĐLDE OLMAYACAK
"AKP de artık düşüşe geçti. Artık böyle devam edemez. Tarihe not düşüyorum, bir sene
sonra AKP bu şekilde olmayacak. AKP bu şekilde bir-iki yıl içinde kendini bitirir. Ama bu
sorun ortada. AKP gelip gider ancak bu sorunun çözülmesi lazım. Eğer devlet bu işi
çözmek istiyorsa, bu işin çözümü basittir. Bizim istediğimiz ne bütünlük ne de ayrılıktır;
anlamlı demokratik adımlardır.
Rojaciwan.com ®©121

Sorun Türkiye'nin demokratikleşmesidir. Demokrasi ekmek ve su gibi temel ihtiyaçtır.
Anlamlı demokratikleşmeyi beraber gerçekleştirebiliriz. Gelin, demokratik adımlar
üzerinde çalışalım. O zaman tek bir kurşun atılmaz. Ben durdururum. Benim burada
imkanlarım da yok. Yarın ne olacak, bilemiyorum. Kontrolüm dışına çıkılırsa, ben de
burada bir seyirci gibi kalır, olanları seyretmekle yetinirim. Çünkü burada imkanlarım çok
kısıtlı. Herşey benim dışımda gerçekleşiyor."
BEN KÜRTLERĐN ÖZGÜR ĐRADESĐYĐM
"Ben Kürtlerin özgür iradesini temsil ediyorum. Doğrudur, Kürtlerin özgür iradesini ben
aldım, temsil ettim. Ama bu özgür iradeyi kimseye teslim etmedim. Ne ABD'ye ne
Türkiye'ye ne Đran'a ne de Suriye'ye. Suriye'de kalmama rağmen, Suriyeliler bilir, bir kez
bile Kürtlerin iradesini Suriye'ye teslim etmedim. Onlar bunu çok iyi bilir. Ben Kürtlerin
milliyetçi çizgiye kaymaması için büyük çaba harcadım. Burada da bu çabayı
göstermeye devam ettim. Ben olmasam iş çığrından çıkar. Ben tarihin sorumluluğunu
taşıyorum, halkıma karşı sorumluluklarım var. Özal sorunu çözmek istiyordu. Tasfiye
edildi. Sayın Erbakan'la da üç defa mektuplaştım. Mektuplarına anında yanıt verdim.
Erbakan sorunu çözmek istiyordu, O'nu da hemen tasfiye ettiler. Ecevit de temsilci
gönderdi. O da iyi niyetliydi, sorunu çözmek istiyordu. Hatta Kıvrıkoğlu'nu temsilen de
benimle görüşüldü. 2002 dönemi çok önemlidir. 93'ten daha önemlidir benim için. Bu
dönemde ben de üzerime düşeni yaptım. Tek kurşun atılmadı, çatışmasızlık yaşandı.
Ancak bir anda diyalog ortamı kesildi."
AKP DIŞARIYA BAĞIMLI
"Her zaman barış için üstüme düşeni yapmaya çalıştım. Ben sorunun hep demokratik
yolla çözümünü savundum. Barış için hala umut var. Bu konuda üstüme düşeni
yaparım. Gerçekten bilgim çok fazla, tecrübem çok fazla, 35-40 yıldır bu işin içindeyim.
Kendimi çok yetiştirdim. Barış için etkili olabileceğime inanıyorum. Çözüm önerilerim
uygulanır ve çözüm olmazsa, o zaman beni assınlar, öldürsünler, ölümden
korkmuyorum. Çözüm gelişmezse Türkiye kaybeder. Bunu derken sadece Türkiye
kaybeder, biz kazanırız demiyorum. Türkiye kaybederse, hepimiz kaybederiz diyorum.
ABD'nin üzerinde çalıştığı, benim de tam anlayamadığım bir projesi var. Ben bunu
anlamak, çözmek için çok çaba sarfediyorum. 30 yıldır uygulanan bir proje söz konusu.
Bunun detaylarını tam bilemiyorum. AKP’liler ticaret, endüstri üretiminin %50'sini
dışarıya sattılar. Son beş yılda devletin % 50'sini sattılar. %50'si satılan bir ülke
bağımsız olabilir mi? M. Kemal böyle miydi? M. Kemal, kapitülasyonları kaldıran
iradedir. Ekonomik olarak Türkiye'yi kendilerine bağladılar. Askeri de bağladılar.
Sorunun çözümünde AKP'nin bir insiyatifi söz konusu değil, çünkü ipi başkasının
elinde. Dışarıdan ne söyleniyorsa AKP onu yapmak zorunda."
BAŞBAKAN ADIM ATSIN
"Türkiye halen 30'lu yılların katı anlayışıyla yönetiliyor. M. Kemal, ne kadar eleştirsek de,
kendi döneminde bilimi esas alırdı. Ancak o dönemde dünyada gerçekleşen iki bilimsel
devrim Türkiye'ye aktarılmamıştı. O dönemde pozitivist anlayış hakimdi. Türkiye halen
30'lu yılların anlayışıyla hareket ediyor. Halk demokratik tepkisini ortaya koymaktadır.
Bunu selamlıyorum. AKP'nin dinle alakası yok. AKP'nin din maskesi bölgede düşecektir.
Buradan Sayın Başbakan'a tekrar bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Kürt sorununa
demokratik çözüm için adım atabilir.
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Demokratik gelişmeler yaşanırsa ben de buradan elimden gelen tüm çabayı gösteririm.
Daha önce de bu çabayı gösterdim. Yine bu çabayı sürdürürüm. Hepimizin ihtiyacı olan
demokrasidir. Bu yola girilebilir. Tekrar ifade ediyorum; Başbakan, olumlu adım atarsa
ben de elimden gelen çabayı gösteririm. Türkiye aydınları soumluluk alabilirler, Türkiye
demokratikleşirse hepimiz kazanırız. Anlamlı bir barış gelişirse bu sorun çözülür.
Herkes sorunun çözülmesi için katkıda bulunmalıdır."
HALKI SELAMLIYORUM
Öcalan, sözlerini şöyle tamamladı: "Cezaevinden gelen mektuplar var. Bunları anlamlı,
derin buluyorum. Bu çalışmaları önemsiyorum. Daha da derinleşmelidirler. Gebze
Cezaevi'nden, kadınlardan gelen mektuplar var. Hepsine selamlarımı iletiyorum.
Erzurum, Buca, Kocaeli, Muş, Adıyaman, Siirt, Midyat, Antep, Bakırköy Cezaevindeki
arkadaşların hepsine selamlarımı gönderiyorum. Çalışmalarına devam etsinler. Bana
selam söyleyen herkese selamlarımı iletiyorum. Demokratik tepkisini ortaya koyan tüm
halkımızı selamlıyorum."
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan kendisine hücre cezası uygulandığını
belirterek Đmralı’daki uygulamaların ABD tarafından Başbakan’a yaptırıldığını kaydetti.
Çok kötü koşullarda tutulduğunu belirten Öcalan, “Benim de bir sabrım ve sınırım var,
bunu zorluyorlar. Ben burada uygulananları söylemiyorum, söylersem olacakları
biliyorum, sorumlu davranıyorum” dedi. Öcalan, Bush ve Erdoğan bağlantısını da
kurarak, “Bush gittiğine göre Erdoğan da gider” şeklinde konuştu.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Çarşamba günü haftalık olağan görüşmesi
sırasında önemli açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Cezaevi koşullarına dikkat çeken
Öcalan, bu uygulamaların muhatabının kim olduğunu sordu.
UZUN ZAMANDIR RADYO DĐNLEYEMĐYORUM
Kendisine verilen hücre cezasının uygulandığını söyleyen Öcalan, “Hücre cezası
uygulanıyor. Çok uzun zamandır radyo dinleyemiyorum. Gazete vermiyorlar, verdiklerini
de paramparça ediyorlar, bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle gelişmelerden çok haberdar
değilim” dedi.
BURADA YAPILANLARIN MUHATTABI KĐM?
“Burada yaşananlarla ilgili verilen kararlar politik kararlardır” diye belirten Öcalan ama
burada yapılanların bir muhatabı, bir sorumlusunun olduğunu ifade etti. Öcalan şöyle
dedi: “Bu açığa çıkarılmalı. Bu, Başbakan mı Genelkurmay Başkanı mı, bu işin
muhatabı kim bilmek benim hakkım. Burada yaşananlar Başbakan’ın bilgisi dışında
olmuş olamaz. Başbakanlık Kriz Merkezi, Başbakanlığa bağlı. Ben buradaki idareyi
muhatap almıyorum, buradaki idare benim muhatabım değil. Đdare kendine söyleneni
yapıyor.”
BENĐM DE BĐR SABRIM VAR
Cezaevindeki uygulamaların arkasına kimlerin olduğuna işaret eden Öcalan, “Benim
muhatabım Başbakan. Başbakan’a da bunu ABD yaptırıyor. Beni buraya getiren de
ABD ve NATO’dur. ABD, Erdoğan’a ‘Öcalan’ı sıkıştır’ dedi. Erdoğan da kabul etti. Beni
deniyorlar, tepkimi, sabrımı ve dayanma gücümü ölçüyorlar. Benim de bir sabrım ve
sınırım var, bunu zorluyorlar. Ben burada uygulananları söylemiyorum, söylersem
oxacakları
Bur

AVRUPA NĐYE SESSĐZ KALIYOR, ÇOK KÖTÜ KOŞULLARDAYIM
Avrupa’yı de bu uygulamalar karşısında sessiz kaldığı için sert eleştiren Öcalan şu
ifadeleri kullandı: “Avrupa niye sessiz kalıyor? CPT’nin hakkımda verdiği kararlar,
raporlar var. Devlet Avrupa’ya buranın koşulları şöyledir böyledir diye anlatıyor ama
benim içinde bulunduğum koşullar ortada. Çok kötü koşullardayım. Devletlerin
taahhütleri var, verdikleri sözler var, bunları uygulasınlar. Benim de temel haklarım var,
Cezaevi Đzleme Komitesi’nin de raporları var ama uygulanmıyor. Uzun zamandır burada
gelişmelerden habersiz bırakılıyorum. Dünya ve Türkiye kamuoyu bu konuda
bilgilendirilmeli. Sorumlular açığa çıkartılmalı.”
‘YA SEV YA TERK ET’ MHP’YE AĐT DEĞĐL
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündemdeki sözleri ve buna karşı gelişen
tepkileri değerlendiren Öcalan şöyle konuştu: “Birçok yazarın Erdoğana tepki göstermesi
önemlidir tabii. Bir şeylerin farkındalar, bu nedenle bu tepkileri gösteriyorlar. Erdoğan’ın
bu söylemi tabi ki çok tehlikeli. Ben MHP milliyetçiliğini biliyorum. Bu söylem Bahçeli
öncesine ait. MHP bile, Türk Kürt halkının kardeşçe olmasa da bin yıldır birlikte
yaşadıklarını biliyor. Bir çatışmanın ne sonuçlar yaratacağını görüyorlar. Erdoğan’ın
söylemi onların milliyetçiliğini de aşan bir söylem.
Pek çok çevre Türk-Kürt çatışmasının çıkabileceğini görüyor, tehlikenin farkındalar. Bu
nedenle bu kadar tepki gösteriyorlar. Kürt halkının gösterdiği tepki karşısında Devlet de
panik halde. Ne yapacağını bilmiyor.”
ULUSLAR ARASI SERMAYE AKP’YĐ PENÇESĐNE ALDI
Aslında uluslar arası sermayenin Türkiye’yi, AKP’yi pençesine aldığının altını çizen
Öcalan şöyle devam etti: “Bunlar uluslar arası sermayenin oyunları. Ben analiz ettim
bunları iyi biliyorum. Yeni savunmamda da bunları ele aldım. Türkiye böyle nereye kadar
devam edebilir! Küresel sermaye politikalarını Erdoğan üzerinden Erdoğan da, Kürtler
üzerindeki politikasını etrafına topladığı Kürt işbirlikçileri üzerinden yürütmeye çalışıyor.
Ellerinde milyar dolarlar var, Kürt işbirlikçilerini böylece etrafında toplayıp Kürtleri bunlar
eliyle denetim altına almaya çalışıyor. Kürt işbirlikçileri için de Erdoğan son kozları, onu
iyi kullanmaya çalışıyorlar. Ben Kürt işbirlikçilerini biliyorum. Gılgameş’ten bu yana
varlar.”
HALKI YOKSULLAŞTIRIP KENDĐLERĐNE BAĞLAYACAKLAR
Đngiliz planları ve küresel ekonomik krize de dikkat çeken Öcalan, şu değerlendirmelerde
bulundu: “Đngilizler, 1900’lerde Kürt sorununu çözümsüz bırakarak Ortadoğu’daki
ömrünü yüzyıl uzattılar. Şimdi de AKP eliyle Ortadoğu’da bir yüzyıl daha ömürlerini
sürdürmek istiyorlar. Ama nasıl uzatmaya çalışıyor, kanlı bir şekilde. Mustafa Kemal,
Đngiliz oyunlarını görüyordu ama çok az şey yapabildi ancak Cumhuriyeti kurabildi, daha
fazla ileri gitmesine izin verilmedi. Bu oyunlar görülmezse Cumhuriyet de elden
gidecek. Mahir Kaynak’ın bir değerlendirmesini önemsiyorum ‘PKK simgedir’ diyor.
Uluslar arası sermaye ve tekeller Türkiye’yi ele geçirmek için ‘PKK’yi sıkıştırdık, PKK’yi
denetim altına aldık, PKK’yi bitireceğiz, bitirdik’ diyerek PKK kozuna oynuyor. Ama
küresel sermayenin derdi PKK’yi bitirmek değil,
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Küresel sermayenin amacı Türkiye’yi bir yere getirerek kendi politikalarını uygulamak,
Türkiye’yi denetim altına almak, istediklerini Türkiye’ye yaptırmaktır. Küresel sermaye ve
tekeller, işbirlikçilerine -AKP ve uzantılarına- yüzde 25 pay vererek gerisini kendileri
götürecekler. Küresel kriz devam ediyordur. Daha da derinleşecektir. Halkı yoksullaştırıp
kendilerine bağlayacaklar, böylece denetim altına alacaklar.”
YARGILANAN SAHTE ERKENEKON
ABD’nin yeni Başkanı olarak Barack Obama’nın seçilmesine de değinen Öcalan,
“Obama olumlu olabilir, daha diyaloga açık görünüyor. Obama’nın gelişi küresel
sermayeden bağımsız değildir. Đşte ekonomik krizle Bush’u götürdüler, Obama’yı
getirdiler” dedi.
BUSH GĐTTĐĞĐNE GÖRE ERDOĞAN DA GĐDER
Erdoğan ve Bush bağlantısını da kuran Öcalan şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Ben
Erdoğan’ın da Bush’la bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bush gittiğine göre Erdoğan
da gider. 2002’de Erdoğan-Baykal görüşmesi ve anlaşması var. Bu görüşmede çıkan
sonuç; Erdoğan’a iktidar, Baykal’a da muhalefetçilik rolüdür. Bu şekilde anlaşmaya
vardılar. Ergenekon yargılamasını bu nedenle önemsiyordum. Tolon onlar
yargılanıyorlar. Đtalya’daki Gladio gibi olacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Bu
yargılanan sahte Ergenekon’dur, gerçek Ergenekon işbaşındadır.”
VECDĐ GÖNÜL BUNLARI BOŞUNA SÖYLEMĐYOR
Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün Belçika’daki sözlerini de değerlendiren Öcalan,
bunların boşuna söylenmiş sözler olmadığını ifade etti. Öcalan şöyle dedi: “Vecdi Gönül,
bunları boşuna söylemiyor, bu onların kendi görüşü. Daha önce nasıl Ermenileri
Anadolu’dan sürüp, Ermen halkından ayrı bir Ermeni devleti kurarak denetim altına
aldılarsa şimdi de Kürtler için aynı şeyi düşünüyorlar. Ermeni ve Rumlara yaptıkları şeyi
bugün de Kürtler için planlıyorlar. Bunu nasıl yapacaklar? Güney’de oluşacak devletçik
üzerinden yapacaklar, Kürtleri oraya sürmeyi planlıyorlar ama bu olmaz. Devletçikler
kurup uluslar arası sermayenin çöplüğü yapacaklar. Tüm bu yaşananlar birer oyundur.
Ancak Kürt halkının özgür iradesi, demokratlar, temiz ve dürüst insanlar bu oyunları
boşa çıkardı. AKP iktidarı baş aşağı ilerliyor.”
Yerel seçimlere ilişkin de görüşlerini dile getiren Öcalan, “DTP, seçim çalışması için
broşürlerini basar, kendini tanıtır, çok yoğun bir şekilde çalışmasını mutlaka
sürdürecektir. Yürütülecek çalışmalar sonuçları da etkileyecektir. Türkiye halkına
sesleniyorum. Kendi demokratik liderliklerini yaratmaları gerekiyor. Benim daha önce
önerdiğim Demokratik Kongre Partisi gibi oluşumlar geciktirilmeden hayata geçirilmelidir.
Dar anlamda sol demiyorum, Türkiye’deki tüm demokrat çevreler, aydın ve yazarlar, bu
çalışmaya katılmalı. Kendi demokratik öncü önderlerini çıkarmak için gerekli çalışmalar
yapılmalı. Bırakalım Kürtleri, benim şu anki mücadelem tüm Türkiye halkları içindir.
Türkiye elden gidiyor. Ben bunu önlemeye çalışıyorum. Sosyalist Demokrasi Partisi,
Ufuk Uras ve ÖDP Türkiye’de demokratik bir ortamın gelişmesi için çalışmalılar”
şeklinde konuştu.
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GÜNEYLĐ GÜÇLERE ÇAĞRI

Öcalan, Güneyli güçlere ve Erdoğan’a şu çağrılarda bulundu: “Güney’li güçlere yönelik
burada çağrıda bulunuyorum. Bu oyunlara gelmesinler. Demokratik çözüm için devreye
girmelidirler. Kuzey’de gelişecek bir demokratik çözüm, onları da etkileyecektir. Ben
doğrudan Erdoğan’a da sesleniyorum, istirham ediyorum. Biraz insaflı, vicdanlı olsunlar.
Bu sorunun çözümü için adımlar atsınlar. Demokratik bir çözümün gelişmesiyle Türkiye
kazanacaktır. Bunun dışındaki seçenekler Türkiye’ye kaybettirecektir. Buradan
halkımıza da sesleniyorum. Kürt işbirlikçilerinin oyununa gelmesinler. Kendi özgür
iradelerini korusunlar. Çözüm, Kürt halkının özgür iradesinden geçer.”
KÜRT HALKININ ÖZGÜRLÜK ĐRADESĐ BENĐ UMUTLANDIRIYOR
Kadınlara özel selamlarını ileten Öcalan şu mesajları verdi: “Ben burada Kadınlara
sesleniyorum. Ve diyorum ki gerçek özgürlüğe hiç olmadığımız kadar yakınız. Biliyorum
özgürlük kolay inşa edilmez. Bu konuda bedel gerekebilir, zorlanabilirsiniz ama ben de
burada zorlanıyorum, buna rağmen cevap olmaya çalışıyorum. Kürt halkının özgürlük
iradesi beni umutlandırıyor. Ve inanıyorum ki; bu baharla birlikte özgürlüğümüzü inşa
edeceğimize dair umutluyum. Baharla beraber özgürlüğü inşa ederiz. Aydın ve
demokrat çevrelere yeniden sesleniyorum. Onlar da özgürlüğün inşasına katılmalıdır.
Cezaevlerindeki arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Araştırma ve incelemelerini
derinleştirsinler.”
EN KUTSAL TAPINAKLAR URFADA
Öcalan son olarak bir Alman arkeologun Urfa’ya ilişkin tespitlerine dikkat çekerek,
“Alman arkeolog Klaus Schmidt dünyanın en eski kutsal tapınaklarının Urfa’da olduğunu
söylüyor. Ben bunları daha önce de söylemiştim, yazdım. Đlk kutsal tapınaklar bu
hattadır. Bu hat bir süpernovadır, dairesel bir hattır. Bu açığa çıkarsa tarihin yazılımı
değişecektir. Ben bunları savunmamda da anlatıyorum” dedi
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Đmralı’da bir inşaat çalışması olduğunu
doğrulayarak, Adalet Bakanı’nın şantaj yaptığını ifade etti. Öcalan çözüm için hakikatleri
araştırma ve uzlaşı komisyonu kurulmasını önerdi. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu’da
Avrasya seçeneği ve Đsrail çizgisi olmak üzere iki yol olduğunu belirten Öcalan, her
ikisine de karşı olduğunu vurguladı.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede içinde
bulunduğu koşullar ve PKK’nin kuruluş yıllarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunduğu
öğrenildi. Öcalan, kısıtlamaların devam ettiğini belirterek, “Gazetelerin resimlerini bile
kesiyorlar, görmemi istemiyorlar, gösterilerin fotoğrafları vardı sanırım” dedi.
TALABANĐ ÇÖZÜM ĐÇĐN ETKĐN OLMALI
Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ve Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzani’nin
demokratik çözüme katkı sunmasını isteyen Öcalan, şunları dile getirdi: “Talabani ve
Barzani kendilerinden yana olumsuz bir tutumun gelişmeyeceğini söylüyor ama bu
yetmez. Barışa, demokratik çözüme katkı sunmalılar. Talabani Sosyalist
Enternasyonal’de başkan yardımcısıdır. Avrupa, Amerika nezdinde demokratik çözüm
için çaba göstermeli, bu konuda etkin olmalı. Bu hem kendilerinin, hem Türkiye’nin hem
de Amerika’nın yararınadır, kendilerini de rahatlatır. Mevcut durum, çözümsüzlük,
kimseye yarar getirmez.”
PKK TARĐHĐNDE 73-78 DÖNEMĐ ÇOK ÖNEMLĐ
PKK’nin 30. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla PKK geçmişine ve bugüne ışık tutan Öcalan
PKK tarihini 1973’ten bu yana ele aldı. Öcalan’ın PKK’ye ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
“PKK’nin 30. yıldönümü, PKK aslında ‘73’te başladı, o zaman bir gruptu ama önemli bir
gruptu. Bu nedenle PKK’nin 30. değil 35’nci yılı demek daha doğru olur. Ama tabi 78’de
resmen kurulduğu için 30. yıl deniyor. ‘73-78 döneminden az bahsedilir ama o dönem
çok önemlidir. ‘78’e kadar beş yıllık grup deneyimimiz vardı. Reel Sosyalizmin etkisiyle
klasik ulusal hareket durumundaydık ama o zamanlar, yanlış bulduğumuz ve
eleştirdiğimiz yanları da vardı. Biz ‘95’lere kadar klasik ulusal kurtuluşçu bir harekettik,
’95-98 arasında bir arayışımız vardı. Roma’dayken söylediğim çok önemli bir söz vardı.
‘Ben bu PKK’den istifa ediyorum’ demiştim. Bu çok önemli bir sözdü. Bunu şunun için
söyledik. Benim istediğim gerilla hareketi bu değildi. Yani ben gerekirse mevcut
gerillacılıktan istifa edecektim. Bizim oluşturmak istediğimiz gerilla hareketi bu değildi.
Kongre süreciydi bununla bağlantılı olarak da bu sözü söyledim. Yozlaşma vardı.
YOZLAŞTIRDILAR…
‘85’te ilk silahlı mücadele, 14 Ağustos 1984 itibaren ‘85’e gelindiğinde o zaman
yozlaşmalar başladı. Tabi bunun KDP’si de dâhil ne kadarı KDP’nin etkisi ne kadarı TSK
etkisidir bilemiyorum. Sonraları Hogir, Cemil vardı, Muşluydu. Koruculara yönelik, zorla
adam kaçırma, tasvip edilmeyeceğini bildikleri eylemler yaptılar. Agit bunları iyi
tanıyordu. Bunları düzeltmek için geldi, ama kendisini vurdular.
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Hogir onlar bu yozlaşmaları yaptılar. Sonra Şemdin onlar bunları derinleştirdiler.
Bunları engellemeye çalıştık. Ancak ben insanlarla ilkeler doğrultusunda bir araya gelir,
çalışırım. Çalışma tarzım bu. Kimin ne olduğunu bilemem, çalıştıkça süreç bunları
ortaya çıkarır. Mesela Duran Kalkan, Ben Siyasal Bilgiler’deyken o da Ankara’daydı.
Olayların başından beri hareketin içindedir. Saimbeyli Türk bir arkadaşımızdır, sırf bu
nedenle ben onu ajan ilan edemem ki. Cemil Bayık, başından beri mücadelenin içinde.
Mesela Cemil Bayık. Ben Cemil Bayık’la ilkeler doğrultusunda çalıştım, bir araya geldim.
Ama ben olmasaydım, Cemil Bayık’ı kırk kez götürmüşlerdi.
BUNLAR PKK’YĐ ELE GEÇĐRECEKLERDĐ
‘85’lerde, o zaman bunlar neden böyle savaşıyorlar, bu nasıl gerillacılık? Anlamaya
çalışıyordum, bu durumu çok düşünüyordum, çözmeye çalışıyordum bunları. O zaman
neden böyle davrandıklarını anlayamıyordum. Çok sonraları anladım bunların neden
böyle yaptıklarını. O Dörtlü Çete dediğimiz Kör Cemal, Metin, Şahin onlar büyük
tahribatlar yarattılar. Yozlaştırdılar. Giden iyi kadroları da öldürüyorlardı. Mesela çok
değerli bir arkadaşımız, Harun vardı, Bingöl Kığı’lıydı. Yerleştirdikleri bir bombayla
bulunduğu yerden 7-8 kişiyle havaya uçurdular. Harun gidince, onların yerini alacaktı.
Onlar görevlerinden alınacaklardı. Veli Küçük, ‘PKK içindeki müttefiklerimiz’ diyordu.
Bunların Türk Gladiosu’yla ilişkileri var. Bunlar Şemdin’i ne kadar etkilemiş, Şemdin’in
bunlarla ne kadar ilişkisi var, bilemiyorum. Bunlar Đsmail adında çok temiz bir arkadaşı
öldürdüler, Muşlu’ydu. Yine Muşlu Azime adında bir arkadaşımızı öldürdüler. Bu şekilde
onlarca kadromuzu öldürdüler. Aysel adında bir kadın vardı, Çürükkaya’nın eşiydi. Rezil
bir kadındı, evin tek oğlu olan birisi vardı. Kod adı Cihan’dı onu da öldürdüler. Bunu
yapan bir çete anlayışı, Hareketi yozlaştırıyordu. Bunlar PKK’yi ele geçireceklerdi.
BĐZĐ KUŞATMAYA ALIYORLARDI…
Bunların niyeti beni de götürmekti ya da etkisizleştireceklerdi. En yakınımda bulunan
Hasan Bindal’ı öldürdüler. Tedbir almasaydım, rasgele hareket etseydim beni de
öldürebilirlerdi. Selim Çürükkaya siyasi koldan, küçük kardeş Sait Çürükkaya askeri
koldan bizi kuşatmaya alıyorlardı.
HATA YAPSAYDIM, 12 EYLÜL’DEN ÖNCE TASFĐYE OLURDUK
Pilot Necati vardı. Öldü mü öldürüldü mü, uçak kazası mıydı bilemiyorum? Pilot Necati
ısrarla bizi bazı eylemleri yapmaya teşvik ediyordu, ses getiren eylemlere
yönlendirmeye çalışıyordu. Bize ‘Sabiha Gökçen’i öldürelim’ teklifinde bulundu, ‘çok ses
getirir’ diyordu. Ben de ısrarla reddettim. Böyle olayların bizi bitireceğini biliyordum.
Kemal Pir de adeta yalvarıyordu, ‘bırak Pilot Necati ile ortak eylem yapalım, Denizler
gibi banka soyalım’ diyordu. Ben kabul etmedim. Bunlar iyi göremiyorlardı. Çok ilginçtir,
Mahir Çayan’ın yanında da Đlyas Aydın isimli bir yüzbaşı vardı. Onları farklı eylemlere
yönlendirdi, tasfiye oldular. Bizim yanımızda da Pilot Necati vardı, yüzbaşı veya
üsteğmendi. Biz onun istediği eylemlere girseydik Mahir Çayanlar gibi olacaktı sonumuz.
Pilot Necati’nin para yardımları da oldu, o zaman paralar yağdırdı, bizim için çok para
harcadı. Ancak biz hiçbir oyuna gelmedik, kendimizi o riskli durumlardan kurtardık. Ben
hata yapsaydım, oyuna gelseydik daha o zaman, 12 Eylül’den önce hepimiz tasfiye
olurduk. Tedbirli davrandık.
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KESĐRE GERÇEĞĐ
Yine Kesire Yıldırım’ın evlilik meseleleri vardı. Kesire’nin tam olarak ajan olup
olmadığını bilemiyorum. Dersimlidir. Babası Ali Yıldırım MIT mensubu. Ailesinin de
Mustafa Kemal, Đsmet Đnönü’yle, o dönemde devletle ilişkisi olduğu söyleniyordu.
Kesire’nin de devletle ilişkisi olup olmadığını tam bilemiyorum. Hatta Uğur Mumcu’nun
da bu bağlantıyı kurduğu sırada öldürüldüğünü söyleyenler oldu. Ancak gerçek nedir
bilemiyorum.
GLADYO’NUN KĐRLĐ ĐŞLERĐNĐ ALMANYA YAPIYORDU…
’85’e gelindiğinde Almanya bize yöneldi, bizi terörist ilan etti. NATO’nun, NATO’daki
Gladio’nun kirli işlerini Almanya yapıyordu. Almanya derken devletin bütününü değil, bir
kesimini kastediyorum. Sonra ayrılanlar, kaçanlar da hep Almanya’ya kaçtı. Almanya
bunları NATO-Gladio gücüyle koruyor. Bunlar Almanya’da NATO’nun himayesinde çok
sıkı korunuyorlar. Ayrılanlardan psikolojik ağırlığı hissedenler, iyi niyetli olanlar Güney’de
kaldılar. Bazıları Barzani, Talabani’ye katıldılar. Đyi niyetli olanlarla tekrar görüşülebilir.
1989’a gelindiğinde Sovyetler çözülmeye başladı. Reel sosyalizm, ideolojik örgütlenmesi
çözüldü. Bizde de değişik arayışlar başlamıştı. Biz de kendimizi buna hazırladık, dönemi
biraz atlattık.
TÜRKĐYE 93’TE GLADYO BATAĞINDAYDI
‘93’e gelindiğinde Özal, bu sorunu çözmek istiyordu diğerlerine göre. Uzgörüşlü biriydi.
Biz yeteri kadar anlayamadık o süreci. Fakat biz yeteri kadar cevap verebilseydik,
olumlu tepki verseydik dahi değişen bir şey olmazdı, sorun çözülmezdi. Çünkü Türkiye,
Gladio’nun batağındaydı sonuna kadar, boğazına kadar batmıştı. Gladio, Türkiye’yi
kuşatmıştı, hareketsiz bırakmıştı.
ERBAKAN’I TASFĐYE ETTĐLER
‘97’ye geldiğimizde Erbakan’dan olumlu mesajlar aldık. Bu kez daha derli toplu hareket
edelim, hazırlıklı olalım dedik. Ancak Erbakan’ı tasfiye ettiler.
Türkiye benim dağa gideceğimi düşünüyordu. Buraya getirildiğimizde de çözüm
arayışımız devam ediyordu. Beni sorgulayan görevlinin yanında bir itirafçı da vardı.
Şurada burada görev yaptığını anladım, olayları anlatınca. Sen neden Kuzeye gitmedin,
biz seni orada bekliyorduk, dedi. Ben dağa neden gitmedim. Bunu o zaman çok
değerlendirdik. Buna göre birçok hazırlık yapmıştı, Suriye sınırına da asker yığmışlardı.
Benim oraya, dağa gideceğimi düşünerek, hesaplayarak hazırlık yapmışlardı. Ben dağa
gitseydim, korkunç bir savaş olurdu. Sorun savaş etrafında dönecekti. Ben bunu doğru
bulmadım. Kendim için değil, hareket için, mücadelenin tarzı açısından doğru bulmadım.
Dağa gitseydim, her tarafı bombalayacaklardı, uçaklarla da vuracaklardı. Bu bakımdan
dağa gitmeyi doğru bulmadım. Dağa gitseydim böyle dışardan kuşatacaklardı, içerden
de çeteleşmeyle bizi tasfiye ederlerdi. Bir kampta, bir gerilla birliğinin denetlenmesinde
ya da bir silahlı çatışma sırasında tasfiye edebilirlerdi.
Buraya getirildiğimizde de arayışımız devam etti. Sorunların giderilmesi gerekiyordu.
Benim istediğim, oluşturmak istediğim gerilla-hareket bu değildi.
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Bu nedenle yoğun eleştiriler geliştirdim ama sonuçta yeni örgütlülüğe ilişkin, yeni
anlayışımızın ilkelerini, örgütlenme ilkelerimizi Bir Halkı Savunmak isimli savunmamda
belirttim. Son savunmamda da bu düşünceleri daha da geliştirdim.”
MARKS VE LENĐN HEGELCĐDĐR
“Burada esas ulaştığım nokta iktidar merkezli örgütlenmeleri, kurumları çözmem oldu”
diyen Öcalan, Marks, Lenin ve Mao’nun kapitalizmin yedeğinden kurtulamadığını şu
sözlerle ifade etti: “Đktidarı çözdüm. Yeni bir çözüm gücüne kavuştum. Kapitalist
moderniteden kurtuldum. Bu öyle kolay değil. Bir Halkı Savunmada da bunları
bulabilirsiniz. Ondan önceki savunmamda da bulabilirsiniz. Yeni savunmamda çok daha
kapsamlı açtım bunları. Yeni savunmam çok önemli. Dünya çapında bir savunma.
Kapitalist moderniteden kurtuldum. Türkiye’deki bazı aydınlar, Đsmail Beşikçi onlar katı
pozitivisttirler. Ulusal devlet anlayışından kendilerini kurtaramadılar. Kürtler adına
mücadele ettiklerini söyleyenlerin bugün esamesi okunmuyor. Bu savunmamda
Marksizmi aştığımı da söyledim. Marks, Lenin, Mao, kapitalizmin yedeğinden
kurtulamadılar, ulus-devletin etkisinden kurtulamadılar, ulus-devleti aşamadılar.
Almanya ve Đngiltere milliyetçiliğinin, kapitalizmin Marks’ı nasıl kuşattığını biliyoruz.
Zaten Marks ve Lenin, Hegelcidirler, Hegel’in soludurlar. Hepsi için aslında Sol
Hegelisttirler diyebiliriz.”
ONÜMÜZDEKĐ SÜREÇTE ORTADOĞU’DA ĐKĐ YOL VAR
Öcalan, önümüzdeki dönemde yaşanacak olası gelişmelere de ışık tuttu. Öcalan,
“Bundan sonra önümüzdeki süreçte Ortadoğu’da iki yol var. Birincisi ya Türkiye’nin de
içinde yer alacağı Đran Suriye ve beşli zirve, Şanghay. Şanghay örgütüyle yeni bir siyasi
blok, Avrasya seçeneği. Đkincisi Đsrail çizgisi. Đsrail-Kürtler-ABD ve diğerleri. Güney
Kürtleri Đran’ı karşılarına almazlar. Birinci Blok’un içinde yer alabilirler. Ya da duruma
göre Đsrail bloğunda yer alırlar. Türkiye tercihini ya ondan ya ondan yana yapmak
zorundadır. Kürtler de özelikle PKK kendi durumlarına göre tercihini yapar. Ya içinde
KDP’nin de içinde olduğu tüm Kürtler-Đsrail ittifakı doğar. Ya da diğer blokta yer alır.
Burada Türkiye’nin yer alacağı blok önemli. Türkiye hangi blokta yer alırsa Kürtler de
diğer blokta yer alır” dedi.
ĐKĐSĐNĐ DE ĐSTEMĐYORUM
Ancak kendisinin demokratik çözüm için ikisini de istemediğini vurgulayan Öcalan,
BBC’de röportajı yayınlanan eski CĐA yöneticisi Graham Fuller’in Türkiye’ye ilişkin
değerlendirmelerine de dikkat çekti. Öcalan şöyle konuştu: “Fuller de ‘Türkiye Kürt
sorununu demokratik şekilde çözerse bölgesel güç olabilir’ diyor. Çok doğru. MĐT
kendini buna göre biraz hazırlamış. Diğer kurumlara göre daha hazırlıklı, daha ileri. Alt
yapısını buna göre biraz hazırlamış. Ordu halen eski konumunu sürdürüyor. Kurumlar
arasında şu an en ileri konumda olan MĐT’tir. Ancak ordunun durumu şu an çok
müphem. Levent Ersöz, Rusya’ya kaçtı, JĐTEM Başkanıydı, Avrasyacıydı. Bu kaçmalar
öyle basit değil. Bunlar bloklar arası çatışmaların sonucudur. Tuncay Güney de
Kanada’ya kaçtı.”
TUNCAY GÜNEY OLAYI BĐR TEZGAH
Öcalan Tuncay Güney olayının bir tezgah olduğunu belirterek, “Tuncay Güney’in MĐT
elemanı olduğu da söyleniyor. Bu bir tezgahtır. Tuncay Güney’e Ergenekon’u deşifre
ettirdiler.
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Ordunun içinde kimi Avrasyacı kimi ABD ittifakından yana kimi bağımsızlıktan yana
falan hiç bilemiyorum” ifadelerini kullandı.
TÜRKĐYE GLADYO’DAN KURTULACAK MI?
Türkiye’nin yol ağzında olduğunu belirten Öcalan şu tespitlerde bulundu: “Türkiye iki yol
ağzında; Kürt sorunu ile bu silahla ya vurulacak ya kurtulacak. G.Fuller’in bir
değerlendirmesini özet olarak radyodan dinledim. Bu çok önemlidir. Türkiye ile
Amerika’nın çıkarlarının Ortadoğu’da uyuşmadığını söylüyorlar. CIA demek Amerika
demektir. Biliyorsunuz Fuller eski CIA yöneticisidir. Onlar iyi biliyorlar. Amerika bu
Gladio’dan kurtulmak istiyor. Bu Gladio’yla yürümek istemiyor. Đtalya’daki gibi Türkiye bu
Gladio’yu temizleyecek mi, bu Gladio’dan kurtulmak istiyor mu? Bunlar faşistler, korkunç
bir faşizm zihniyetine sahipler. Sadece bunlar gerçek Ergenekon değil. Gerçek
Ergenekon’u çözmek istiyorlar mı? Bu önemli. Eğer bundan kurtulmak istiyorsa bunun
gereğini yapmalı. Üç beş kişinin buraya getirilmesiyle bu sorun çözülmez. Çözüm ve
diyalog önemlidir.”
TÜRKĐYE ARABULUCULUKLA KENDĐSĐNĐ KANDIRIYOR
Türkiye’nin Đsrail ile Suriye arasında arabuluculuk girişimlerini de değerlendiren Öcalan,
çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Bugüne kadar da Türkiye, Suriye-Đran ittifakıyla işi
götürdü. Bu ittifak, Amerika’yı Ortadoğu’da batağa sürükledi. Amerika bunu iyi biliyor.
Bu, aslında ABD’ye savaş ilanıdır.
Türkiye, biz Đsrail ile Suriye’yi barışa doğru götürelim diyor, barış için arabuluculuk
yapalım diyor. Kendilerini kandırıyorlar, bunlar sonuç vermez. Ehud Olmert’i de bu
yüzden tasfiye ettiler. AKP de çözüm konusunda tercihini yapmak zorundadır. Avrasya
mı olur, diğeri mi? Bilemiyorum.
Türkiye’de milliyetçiliği, çatışmayı isteyen bir kanat var. Bunlar çatışmayı derinleştirmek
istiyor. Bunlar yeni ittihatçılar, neo-ittihatçılardır. Enver gibi yapmak istiyorlar. Enver bile
bu kadar değildi, bir yere kadar onurunu korumaya çalıştı. Bunlar da o bile yok. Bunlar
rezil bir durumdalar. Aydınlar bunları yeteri kadar göremiyorlar. CHP ve MHP
gelebildikleri yere gelmişler. Bundan sonra daha fazla yükselmezler.
Türkiye demokratik çözümü esas alabilir. O zaman Türkiye gelişir. Altı yüz milyar
borçtan kurtulur. Bölgesel güç olur. Mustafa Kemal’den bahsetmemin nedeni de budur,
blokçu değildi. Cumhuriyetçiydi, onun özgürlükçü, bağımsızlıkçı yanı vardı. Mustafa
Kemal’i gündeme getirmemin nedeni onun bilime verdiği önemdir. Mustafa Kemal’in
bıraktığı miras budur. Bugün de bu miras esas alınarak sorun çözülebilir.”
ÇÖZÜM ÖNERĐM: HAKĐKATLERĐ ARAŞTIRMA VE UZLAŞI KOMĐSYONU
Öcalan çözüm için hakikatleri araştırma ve uzlaşı komisyonu önerdi Öcalan şöyle ifade
etti: “Çözüm için önerimi sunuyorum. Hakikatleri araştırma ve uzlaşı komisyonu
kurulabilir. Bu komisyon, bağımsız ve adilce çalışmalarını yürütmelidir. Ancak içinde
deneyimli sivil, asker, bürokrat olabilir. Parlamento çatısı altında da yürütülebilir barış
çalışmaları. Parlamento diyecek ki, biz şunu şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şununla
görüşeceğiz bununla görüşeceğiz, gelip bizimle de görüşecekler, biz de fikir beyan
edeceğiz, biz de projelerimizi sunacağız.
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Önümüzde bahara kadar dört ay var. Bu çalışmalar başlatılabilir. Yapılan çalışmaları
kamuoyuna deklere edecekler. Güney Afrika’daki sorun da böyle aşıldı. Dünyada da beş
on devlet bu şekilde sorunlarını çözdü. Kosova’da da böyle oldu. Kardeşleşme böyle
olur, acılarımızı böyle sararız.
Barış Meclisi çalışmaları gibi çalışmaların da daha da yoğunlaştırılması gerek. Yaptığı
çalışmalardan, barış meclisinden bir barış projesi, barış kuruluşu çıkarabilir. Buna katkı
sunabilir. Aydınlar da bu çalışmalarda yer almalıdır. Ülkelerini seviyorlarsa ülkeleri için
bunu yapmalılar. Ülkelerinin kurtuluşunu sağlayabilirler.”
ŞANTAJ YAPIYORLAR
Son günlerde Đmralı’daki hareketlilikle birlikte yaşanan tartışmalara da dikkat çeken
Öcalan, Đmralı’da bir inşaat çalışması olduğunu doğruladı. Öcalan, Adalet Bakanı’nın
açıklamalarını da eleştirerek şöyle dedi: “Adalet Bakanı’nın açıklamasının ancak haber
başlıklarını alabildim, Radyo’dan Hürriyet Gazetesinin manşetinden duydum. Evet,
doğru, bir inşaat var. Tabi ki silahlar bırakılır, çözüm gelişirse her şey olur. Silah
bırakma meselesi değil, çözüm diyorum, diyalog diyorum. Onlarınki bir şantaj. Üç beş
kişinin buraya getirilmesiyle bu sorun çözülmez. Çözüm ve diyalog önemlidir.”
ŞĐMDĐ BĐR AYAKLANMA VAR, BAHARDA FIRTINAYA DÖNÜŞEBĐLĐR
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı’na çağrıda bulunan Öcalan,
sorunun çözülmemesi durumda yaşanacak olası gelişmeler konusunda uyardı. Öcalan,
“Buradan Sayın Bakana, Sayın Başbakan’a çağrıda bulunuyorum. Bu silahla Türkiye’nin
vurulmasını değil kurtulmasını istiyorum. Bir çözüm projesi sunsunlar, adilce demokratik
bir proje. O zaman Cumhuriyet kurtulur, toplum kurtulur, devlet kurtulur. Evet devlet
diyorum, o zaman devlet kurtulur, bölgesel bir güç olur. Bunu yapmazlarsa fırtına
olabilir. Şu an genel bir ayaklanma hali var. Bu durum baharla birlikte fırtınaya
dönüşebilir. Bu tehdit değildir, bir tespittir. Üzülerek, endişelenerek dile getiriyorum ama
gerçek bu” diye belirtti.
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ĐSTANBUL / Meclis'te Adalet ve Hukuk Komisyonu kurulması önerisini bir kez daha
yineleyen Öcalan, "33 asker olayı da dahil tüm olayların daha iyi anlaşılabilmesi için
Adalet Komisyonu kurulursa biz her şeyi anlatmaya hazırız. Başbakan bu konuda yetki
çıkarabilir. Ondan sonra kimin affedilip kimin affedilemeyeceğine kamuoyu vicdanı karar
versin" dedi.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü. Edinilen bilgiye göre
görüşmede yazdığı savunmalara değinen Öcalan, "Savunmalarımı 4 aydır idareye
verdim. Bu kadar gecikmesinin nedeni onların da okumaları, kendi önlemlerini aldıktan
sonra göndermeleridir. Avrupalılar da okumuşlardır. Çünkü her şeyi ilkelerle
savunmamda ortaya koydum. Çok derine inmedim. Đlkeler şeklinde belirttim. Önemli
olan da budur. Temel ilkeler belirlendikten sonra altını herkes doldurabilir. Aydınlar,
siyasetçiler, akademisyenler rahatlıkla altını doldurabilirler. Bunun çok iyi okunması,
satır satır, cümle cümle hatta kelime kelime okunup çok iyi anlaşılması gerekir. On iki
sorun belirledim her biri için ayrı ayrı çözüm önerileri var, bu çok önemlidir. Kimse beni
ucuz değerlendirmesin. Çözüm konusundaki yaklaşımım üzerinden değerlendirip
anlamaya çalışsınlar, o şekilde eleştirsinler. Hatta eleştirirken beni yerden yere
vurabilirler, ama ilkeler çerçevesinde eleştirebilirler. Đlkeleri eleştirtmem. Yoksa kabul
etmem. Ucuz eleştirileri de pek dikkate almıyorum." dedi.

HEGEL'LE BENZERLĐKLERĐMĐZ VAR
Öcalan, şöyle devam etti: "Ben Marks'la ilgili düşüncelerimi daha önce açıklamıştım.
Ben Hegel'i inceledim, ilginç sonuçlara ulaştım. Almanya'nın bugünkü koşullarda
olmasının bir nedeni de Hegel'i anlamalarıdır. Hegel'i anlamasalardı, bugünkü Almanya
olmayacaktı! Almanya'yı Almanya yapan Hegel'dir. Benim düşünce sistematiğim ile
Hegel'in düşünce sistematiği arasında büyük benzerlikler var. O kadar zaman olmasına
rağmen, onun düşünce ve felsefe anlayışı kent ve üst sınıflar içindir, Marx da Napolyon

Doğayı, evreni, insanı anlamaktır. Bunları anlamadan aşk olmaz. Bende ki aşk anlayışı
anlamadır. Benim için de bir şeyler söylüyorlar, benim kadını yüceltme anlayışım bellidir,
bu mücadeleme devam edeceğim."
33 ASKER OLAYI ERGENEKON BAĞLANTILIDIR
Bingöl'de katledilen 33 asker olayına da değinen Öcalan, "Radyodan dinledim. Taraf
gazetesinin dünkü sayısının başlığında sadece 33 askerin değil, 27.800 kişinin öldüğünü
söylüyor. Doğrudur, otuz bin diyebiliriz. O gün Bakanlar Kurulu'nda genel af
tartışılıyormuş. 33 asker otobüse binmek istememiş. ‘Biz korumasız ve silahsız gitmeyiz’
demişler ama zorla bindirilmişler. Niye bindirdiler, kim bindirdi, kimin adına yapıldı
bunlar? PKK adına da Şemdin, bunları Ekrem'e yaptırıyor. Ekrem'e talimat vererek
öldürmelerini söylüyor. Defalarca sormama rağmen Şemdin, ne şekilde olduğuna dair
her defasında farklı şeyler söylüyordu. Şemdin'e direk Ergenekon'la bağlantılıdır, onların
adamıdır demiyorum. Ancak kullanılmıştır. Bu dönemde ateşkes vardı zaten. O ateşkes
döneminde nasıl böyle bir şey oldu? Ateşkesi istemeyenler kimlerdi? Bunu anlamak
benim için zor oldu. Taraf gazetesi tek yönlü araştırma yapıyor. Bu konuda benzeri
yaşanmış olaylar var. Bütün bunların daha iyi anlaşılabilmesi için Adalet ve Hukuk
Komisyonu kurulursa biz her şeyi anlatmaya hazırız. Bu komisyon kurulursa bu ve
benzeri olaylar açığa çıkacaktır. Bu komisyon araştırma yapar ve görüşlerini belirtir.
Devlet mahkemeleri böyle bir araştırma yapamaz. Onların çalışma şekilleri bellidir,
yetkileri yok." şeklinde konuştu.
BAŞBAKAN KOMĐSYON ĐÇĐN YETKĐ ÇIKARSIN
"Başbakan bu konuda Meclis'ten Adalet ve Hukuk komisyonu için yetki çıkarabilir." diyen
Öcalan, " Đki-üç ay içerisinde Meclis bu komisyonu kurar, içinde seçkin hukukçular,
hocalar, akademisyenler de olabilir, siyasetçiler de yer alabilirler, yargılama yetkisi
olmaz, sadece gerçeklerin açığa çıkmasını sağlar. Ben bildiğim her şeyi onlara
anlatırım. Onlar da yaptıkları araştırmaları kamuoyuna açıklarlar. Ondan sonra kimin
Türkiye'nin iyiliğini isteyip kimin istemediğine, kimin haklı kimin haksız olduğuna, kimin
affedilip kimin affedilemeyeceğine kamuoyu vicdanı karar versin. O zaman her şey daha
iyi anlaşılır.. Adalet ve Hukuk Komisyonu'nun kurulmasını kabul etsinler. Neden kabul
etmiyorlar? Neden kabul etmediklerini açıklasınlar. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını
dinledim. Bombaları falan bıraksın, diyor. Bu gidişle bombalar bitmez. Zeyno Baran
Hindistan'daki gibi patlamalar Taksim'de olabilir dedi. Güngören'de patlayan bombaları,
kim yaptı bunları? Adalet Bakanı şantaj yapıyor. Bunlar ciddi değiller. Benim savunma
anlayışım öyle kaba saba, silahla, bombayla değildir, düşüncelerim bellidir. Benim
anlayışım, yaşam felsefesinin düşüncesini anlamadır."
MUSTAFA KEMAL POZĐTĐVĐSTTĐ
Öcalan, şöyle devam etti: "Savunmalarımda ilke olarak ortaya koydum. Anlama,
düşüncenin dünyalaşmasıdır. Anlama olmadan pratik olamaz. Felsefeyi ve tarihi iyi
anlayamazsak bugün gelinen aşamayı çözemeyiz, anlam biçemeyiz. Türkiye'de
felsefeyi bitirdiler. O yüzden tecavüzler oluyor. Halac-ı Mansur, Yunus Emre, Mevlana. ki bu hafta Mevlana Haftası'dır- Yunus Emre de çok önemlidir. Bunların yaptıkları,
anlayışları aşktır. Bunlar iyi anlaşılamazsa Anadolu'da birlikte yaşama olanağı kalmaz.
Bunlarla birlikte Mustafa Kemal'in de iyi anlaşılması, güncellenmesi, çağa uygun hale
getirilmesi gerekiyor.
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Bana Mustafa Kemal'le ilgili düşüncelerimden dolayı "Kemalist olmuş" diyenler de var.
Benim Mustafa Kemal'de önemsediğim bilimdir. Đnönü'den önceki Başbakan kimdi?
Mustafa Kemal, Serbest Fırkayı kuran Fethi Okyar onların nasıl düşürüldüğünü, kendi
etrafını nasıl kuşattıklarını biliyordu. Bu konuda özellikle Yalçın Küçük okunabilir, Mahir
Kaynak da kısmen değiniyor. Mustafa Kemal'in ordusu, silahı, ulusu vardı ancak O,
bunların hiç birisine güvenmezdi, önemsemezdi, bilimi esas alırdı. Bu nedenle ben
Mustafa Kemal'i önemsiyorum. Ama esas aldığı ilim, dönemin pozitivizmidir. Lenin'le
ilişkileri de bu bilim temelindedir."
ĐNGĐLĐZLER BENĐMLE UĞRAŞIYORLAR
"Şimdilerde bir kitap var "Musa'nın Çocukları" diye. O kitap 1927'de Mustafa Kemal için
de yazılmıştı. Mustafa Kemal bunu istemiyordu, bundan rahatsızdı. Günümüzde Tayip
Erdoğan için söylüyorlar. AKP bu söyleme dört elle sarılıyor. Bunlar Đki yüz yıllık Đngiliz
oyunları. Đngilizler iki yüz yıldır Ortadoğu üzerinde oyun oynuyorlar. Şeyh Sait isyanı ve
Seyit Rıza'nın idamı da bu oyunların parçasıdır. Ermenistan-Karabağ, Kıbrıs sorunu,
Ortadoğu sorunu Đngiliz politikalarının sonuçlarıdır. Đngilizler benimle de uğraştılar,
uğraşıyorlar. Ben Suriye'deyken çok sık gelip benimle görüşüyorlardı. Ben o zaman
anlam veremiyordum, bunlar niye bu kadar sık benimle görüşüyorlar diye
düşünüyordum. Asıl niyetlerinin beni denetimlerine almak, bu olmazsa yok etmek
olduğunu sonradan anladım. Đngilizlerin daha önceki anlayışları ve yaklaşımları
ulusalcılık, milliyetçilik ve dincilikti. 1970'lerden bu yana bu ılımlı Đslam dedikleri şey,
Kenan Evren'le başladı. Ve bu aşamaya geldi. Bu Đslamiyet'in Hz. Muhammed'le bir ilgisi
yok. Ilımlı Đslam, ucube bir şeydir. Buna karşı Hz. Muhammed'in iyi anlaşılması ve
bugüne güncellenmesi gerekiyor."
YARGILANAN AVRASYACI ERGENEKONDUR
Ergenekon davasını da değerlendiren Öcalan, "Ergenekon için bunların birisine
Avrasyacı, birisine de Amerikancı diyorum. Ergenekon'da asıl görülmesi gereken bu iki
tarafın çatışmasıdır. Yargılanan Avrasyacı Ergenekon'dur. Örgütlenmesinin kökeni
1946'lara kadar gidiyor. Levent Ersöz, Silopi'de bizim insanları kaybedendir. Öyle
sıradan biri değildir, çok güçlüler. Şimdi Rusya'da olmasının anlamı, ordunun yarısının
Rusya'dan yana olması demektir. JĐTEM, kendi bünyesinde iki yüz bin kişiyi istihdam
ediyor. Aslında Đlker Başbuğ'un yaptığı açıklama Taraf Gazetesi-Ahmet Altan'a yönelik
değil, kendi içindekilerine yöneliktir, onlara kızıyor. Ahmet Altan'a kızmıyor.
Genelkurmay'ı zor zapt ediyor. Başka bir komutan yaptığı açıklamada 'Rusya, Đran,
Suriye ittifakından' söz ediyor. Bunların çekişmesi Laik ve ant-i laisizmdir. CHP'nin laiklik
anlayışı ilginç olmaya başladı. Kadın ne giyineceğine kendisi karar verir. Kadın
kapanacağına veya kapanmayacağına kendi özgür iradesiyle karar vermelidir. Kadının
özgürlüğünü savunuyorsanız o zaman kadının siyaset yapmasını, milletvekili, belediye
başkanı olmasını desteklemelisiniz. Kuru lafla özgürlük olmaz." ifadelerine yer verdi.
KÜRTLERĐN LOZAN'I TAMAMLANMALI
Öcalan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Benim asıl söylemek istediğim şey, Kürtlerin
Lozan'ıdır. Lozan'a gidilirken iki Kürt milletvekili götürülmüştü. Orada 'Türklerin ve
Kürtlerin temsilcisi olarak buradayız" denilmişti ama gereği yapılmadı. Türkler açısından
Lozan tamamlanmıştır.
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Kürtler açısından bugün tamamlanması gerekiyor. Ben buna Đkinci Lozan veya Lozan'ın
Tamamlanması Süreci diyorum. Lozan'ın tamamlanması Cumhuriyet'in
demokratikleşmesiyle olacaktır. Ben Konfederalizm derken yanlış yorumlayıp ulusdevletin, üniter devletin parçalanacağını düşünüyorlar. Cumhuriyete de karşı değilim.
Konfederalizmden kastım Suriye, Đran, Irak, Türkiye içindir. Suriye dâhil olmasa da
Suriyeli Kürtler, Đran da bu birlikteliğin içinde olabilir. Konfederalizm, Türkiye'deki
Kürtlerin kendi demokratik örgütlenme biçimidir, ayrı bir devlet değildir. Lozan'la
Cumhuriyet kuruldu. Konfederalizmle içi doldurulacak, Kürtlerin hakları tanınacak.
Böylece Lozan tamamlanacak. Musul ve Kerkük'te misak-ı milliye dâhildi.
Konfederalizmle bunları da dâhil ediyorum. Misak-ı Milli önemlidir. Burada Kürtlerin
haklarına saygılı olunacağı belirtiliyor. Kürtler ayrılmak istemiyorlardı. Zorla ayırdılar.
Benim kastım Kürtlerin haklarıdır. Osmanlı nasıl ki altı yüz yıl boyunca bu bölgede bir
güç olarak yönettiyse, eğer böyle bir çözüm geliştirilirse Cumhuriyet de buna öncülük
ederek bunu devam ettirebilir."
TEMSĐLCĐ ARIYORLARSA BURADAYIM
Öcalan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Başbakan 9-10 DTP'li milletvekiliyle uğraşıyor,
onlara tahammül edemiyor, Meclis'ten attırmaya çalışıyor. Temsilci arıyorlarsa DTP
temsilcidir, ben buradayım temsilciyim. Ama burada yapılanların hepsi Başbakan'ın
emriyle yapılıyor. Bana radyo vermişler, çalışmıyor. Ya hiç verme ya da vereceksen
doğru düzgün çalışanını ver. Bir çay bile veriyorlar, yarı veriyorlar, diğer yarısı tortuyla
dolu. Bunu bile pazarlık konusu yapmaya çalışıyorlar. Biraz ciddi olsunlar. Şantaj
yapıyorlar. Bu şekilde benim üzerime gelmesinler. Ben bunu devlete de söylüyorum,
PKK'ye de söylüyorum; ben, yaşam felsefesinin anlaşılmasıyla ilgileniyorum. Ben
sorunun demokratik çözümü ve barış için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Daha
önceden Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e mektup yazmıştım. Đstirham
ediyorum, bu sorunu çözelim diyorum."
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Konfederalizme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
'Türkiye'deki Kürtlerin kendi demokratik örgütlenme biçimidir, ayrı bir devlet değildir.
Lozan'la Cumhuriyet kuruldu. Konfederalizmle içi doldurulacak, Kürtlerin hakları
tanınacak. Böylece Lozan tamamlanacak.' Öcalan, Meclis'te Adalet ve Hukuk
Komisyonu kurulması önerisini bir kez daha yineledi.
Đmralı'daki uygulamaların hepsinin Başbakan'ın emriyle yapıldığını söyleyen Öcalan,
'Başbakan 9-10 DTP'li milletvekiliyle uğraşıyor, onlara tahammül edemiyor, Meclis'ten
attırmaya çalışıyor. Temsilci arıyorlarsa DTP temsilcidir, ben buradayım temsilciyim.
Ben sorunun demokratik çözümü ve barış için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum'
dedi.
'Temsilci arıyorlarsa buradayım'
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla görüştü. Edinilen bilgiye göre
görüşmede yazdığı savunmalara değinen Öcalan, 'Savunmalarımı 4 aydır idareye
verdim. Bu kadar gecikmesinin nedeni onların da okumaları, kendi önlemlerini aldıktan
sonra göndermeleridir. Avrupalılar da okumuşlardır. Çünkü her şeyi ilkelerle
savunmamda ortaya koydum. Çok derine inmedim. Đlkeler şeklinde belirttim. Önemli
olan da budur. Temel ilkeler belirlendikten sonra altını herkes doldurabilir. Aydınlar,
siyasetçiler, akademisyenler rahatlıkla altını doldurabilirler. Bunun çok iyi okunması,
satır satır, cümle cümle hatta kelime kelime okunup çok iyi anlaşılması gerekir. On iki
sorun belirledim, her biri için ayrı ayrı çözüm önerileri var, bu çok önemlidir. Kimse beni
ucuz değerlendirmesin. Çözüm konusundaki yaklaşımım üzerinden değerlendirip
anlamaya çalışsınlar, o şekilde eleştirsinler. Hatta eleştirirken beni yerden yere
vurabilirler, ama ilkeler çerçevesinde eleştirebilirler. Đlkeleri eleştirtmem. Yoksa kabul
etmem. Ucuz eleştirileri de pek dikkate almıyorum' dedi.
Hegel'le benzerliklerimiz var
Öcalan, şöyle devam etti: 'Ben Marks'la ilgili düşüncelerimi daha önce açıklamıştım. Ben
Hegel'i inceledim, ilginç sonuçlara ulaştım. Almanya'nın bugünkü koşullarda olmasının
bir nedeni de Hegel'i anlamalarıdır. Hegel'i anlamasalardı, bugünkü Almanya
olmayacaktı! Almanya'yı Almanya yapan Hegel'dir. Benim düşünce sistematiğim ile
Hegel'in düşünce sistematiği arasında büyük benzerlikler var. O kadar zaman olmasına
rağmen, onun düşünce ve felsefe anlayışı kent ve üst sınıflar içindir, Marx da, Napolyon
da Hegel' den etkilenmiştir. Onlar kapitalist modernitenin etkisinde kalmışlardır. Hegel'in
felsefesi klasik uygarlık felsefesidir. Benim ki ise, demokratik uygarlık felsefesidir.
Felsefenin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Türkiye'de felsefeyi bitirdiler. Felsefe olmazsa
anlama olmaz, anlama olmazsa; aşk olmaz!'
33 asker olayı Ergenekon bağlantılıdır
Bingöl'de katledilen 33 asker olayına da değinen Öcalan, 'Radyodan dinledim. Taraf
Gazetesi'nin dünkü sayısının başlığında sadece 33 askerin değil, 27.800 kişinin
öldüğünü söylüyor. Doğrudur, otuz bin diyebiliriz. O gün Bakanlar Kurulu'nda genel af
tartışılıyormuş. 33 asker otobüse binmek istememiş.
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'Biz korumasız ve silahsız gitmeyiz' demişler ama zorla bindirilmişler. Niye bindirdiler,
kim bindirdi, kimin adına yapıldı bunlar? PKK adına da Şemdin, bunları Ekrem'e
yaptırıyor. Ekrem'e talimat vererek öldürmelerini söylüyor. Defalarca sormama rağmen
Şemdin, ne şekilde olduğuna dair her defasında farklı şeyler söylüyordu. Şemdin'e direk
Ergenekon'la bağlantılıdır, onların adamıdır demiyorum. Ancak kullanılmıştır. Bu
dönemde ateşkes vardı zaten. O ateşkes döneminde nasıl böyle bir şey oldu? Ateşkesi
istemeyenler kimlerdi? Bunu anlamak benim için zor oldu. Taraf Gazetesi tek yönlü
araştırma yapıyor. Bu konuda benzeri yaşanmış olaylar var. Bütün bunların daha iyi
anlaşılabilmesi için Adalet ve Hukuk Komisyonu kurulursa biz her şeyi anlatmaya
hazırız. Bu komisyon kurulursa bu ve benzeri olaylar açığa çıkacaktır. Bu komisyon
araştırma yapar ve görüşlerini belirtir. Devlet mahkemeleri böyle bir araştırma yapamaz.
Onların çalışma şekilleri bellidir, yetkileri yok' şeklinde konuştu.
Başbakan komisyon için yetki çıkarsın
'Başbakan bu konuda Meclis'ten Adalet ve Hukuk Komisyonu için yetki çıkarabilir' diyen
Öcalan, 'Đki-üç ay içerisinde Meclis bu komisyonu kurar, içinde seçkin hukukçular,
hocalar, akademisyenler de olabilir, siyasetçiler de yer alabilirler, yargılama yetkisi
olmaz, sadece gerçeklerin açığa çıkmasını sağlar. Ben bildiğim her şeyi onlara
anlatırım. Onlar da yaptıkları araştırmaları kamuoyuna açıklarlar. Ondan sonra kimin
Türkiye'nin iyiliğini isteyip kimin istemediğine, kimin haklı kimin haksız olduğuna, kimin
affedilip kimin affedilemeyeceğine kamuoyu vicdanı karar versin. O zaman her şey daha
iyi anlaşılır.. Adalet ve Hukuk Komisyonu'nun kurulmasını kabul etsinler. Neden kabul
etmiyorlar? Neden kabul etmediklerini açıklasınlar. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını
dinledim. Bombaları falan bıraksın, diyor. Bu gidişle bombalar bitmez. Zeyno Baran
Hindistan'daki gibi patlamalar Taksim'de olabilir dedi. Güngören'de patlayan bombaları,
kim yaptı bunları? Adalet Bakanı şantaj yapıyor. Bunlar ciddi değiller. Benim savunma
anlayışım öyle kaba saba, silahla, bombayla değildir, düşüncelerim bellidir. Benim
anlayışım, yaşam felsefesinin düşüncesini anlamadır.'
Mustafa Kemal pozitivistti
Öcalan, şöyle devam etti: 'Savunmalarımda ilke olarak ortaya koydum. Anlama,
düşüncenin dünyalaşmasıdır. Anlama olmadan pratik olamaz. Felsefeyi ve tarihi iyi
anlayamazsak bugün gelinen aşamayı çözemeyiz, anlam biçemeyiz. Türkiye'de
felsefeyi bitirdiler. O yüzden tecavüzler oluyor. Halac-ı Mansur, Yunus Emre, Mevlan -ki
bu hafta Mevlana Haftası'dır-, Yunus Emre de çok önemlidir. Bunların yaptıkları,
anlayışları aşktır. Bunlar iyi anlaşılamazsa Anadolu'da birlikte yaşama olanağı kalmaz.
Bunlarla birlikte Mustafa Kemal'in de iyi anlaşılması, güncellenmesi, çağa uygun hale
getirilmesi gerekiyor. Bana Mustafa Kemal'le ilgili düşüncelerimden dolayı 'Kemalist
olmuş' diyenler de var. Benim Mustafa Kemal'de önemsediğim bilimdir. Đnönü'den önceki
Başbakan kimdi? Mustafa Kemal, Serbest Fırka'yı kuran Fethi Okyar onların nasıl
düşürüldüğünü, kendi etrafını nasıl kuşattıklarını biliyordu. Bu konuda özellikle Yalçın
Küçük okunabilir, Mahir Kaynak da kısmen değiniyor. Mustafa Kemal'in ordusu, silahı,
ulusu vardı ancak O, bunların hiçbirisine güvenmezdi, önemsemezdi, bilimi esas alırdı.
Bu nedenle ben Mustafa Kemal'i önemsiyorum. Ama esas aldığı ilim, dönemin
pozitivizmidir. Lenin'le ilişkileri de bu bilim temelindedir.'
Đngilizler benimle uğraşıyor
'Şimdilerde bir kitap var 'Musa'nın Çocukları' diye. O kitap 1927'de Mustafa Kemal için
de yazılmıştı. Mustafa Kemal bunu istemiyordu, bundan rahatsızdı.
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Günümüzde Tayyip Erdoğan için söylüyorlar. AKP bu söyleme dört elle sarılıyor. Bunlar
iki yüzyıllık Đngiliz oyunları. Đngilizler iki yüz yıldır Ortadoğu üzerinde oyun oynuyorlar.
Şeyh Sait isyanı ve Seyit Rıza'nın idamı da bu oyunların parçasıdır. ErmenistanKarabağ, Kıbrıs sorunu, Ortadoğu sorunu Đngiliz politikalarının sonuçlarıdır. Đngilizler
benimle de uğraştılar, uğraşıyorlar. Ben Suriye'deyken çok sık gelip benimle
görüşüyorlardı. Ben o zaman anlam veremiyordum, bunlar niye bu kadar sık benimle
görüşüyorlar diye düşünüyordum. Asıl niyetlerinin beni denetimlerine almak, bu olmazsa
yok etmek olduğunu sonradan anladım. Đngilizlerin daha önceki anlayışları ve
yaklaşımları ulusalcılık, milliyetçilik ve dincilikti. 1970'lerden bu yana bu ılımlı Đslam
dedikleri şey, Kenan Evren'le başladı. Ve bu aşamaya geldi. Bu Đslamiyet'in Hz.
Muhammed'le bir ilgisi yok. Ilımlı Đslam, ucube bir şeydir. Buna karşı Hz. Muhammed'in
iyi anlaşılması ve bugüne güncellenmesi gerekiyor.'
Yargılanan Avrasyacı Ergenekon'dur
Ergenekon davasını da değerlendiren Öcalan, 'Ergenekon için bunların birisine
Avrasyacı, birisine de Amerikancı diyorum. Ergenekon'da asıl görülmesi gereken bu iki
tarafın çatışmasıdır. Yargılanan Avrasyacı Ergenekon'dur. Örgütlenmesinin kökeni
1946'lara kadar gidiyor. Levent Ersöz, Silopi'de bizim insanları kaybedendir. Öyle
sıradan biri değildir, çok güçlüler. Şimdi Rusya'da olmasının anlamı, ordunun yarısının
Rusya'dan yana olması demektir. JĐTEM, kendi bünyesinde iki yüz bin kişiyi istihdam
ediyor. Aslında Đlker Başbuğ'un yaptığı açıklama Taraf Gazetesi-Ahmet Altan'a yönelik
değil, kendi içindekilerine yöneliktir, onlara kızıyor. Ahmet Altan'a kızmıyor.
Genelkurmay'ı zor zapt ediyor. Başka bir komutan yaptığı açıklamada, 'Rusya, Đran,
Suriye ittifakından' söz ediyor. Bunların çekişmesi laik ve anti-laisizmdir. CHP'nin laiklik
anlayışı ilginç olmaya başladı. Kadın ne giyineceğine kendisi karar verir. Kadın
kapanacağına veya kapanmayacağına kendi özgür iradesiyle karar vermelidir. Kadının
özgürlüğünü savunuyorsanız o zaman kadının siyaset yapmasını, milletvekili, belediye
başkanı olmasını desteklemelisiniz. Kuru lafla özgürlük olmaz' ifadelerine yer verdi.
Kürtlerin Lozan'ı tamamlanmalı
Öcalan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Benim asıl söylemek istediğim şey, Kürtlerin
Lozan'ıdır. Lozan'a gidilirken iki Kürt milletvekili götürülmüştü. Orada 'Türklerin ve
Kürtlerin temsilcisi olarak buradayız' denilmişti ama gereği yapılmadı. Türkler açısından
Lozan tamamlanmıştır. Kürtler açısından bugün tamamlanması gerekiyor. Ben buna
Đkinci Lozan veya Lozan'ın Tamamlanması Süreci diyorum. Lozan'ın tamamlanması
Cumhuriyet'in demokratikleşmesiyle olacaktır. Ben Konfederalizm derken yanlış
yorumlayıp ulus-devletin, üniter devletin parçalanacağını düşünüyorlar. Cumhuriyete de
karşı değilim. Konfederalizmden kastım Suriye, Đran, Irak, Türkiye içindir. Suriye dahil
olmasa da Suriyeli Kürtler, Đran da bu birlikteliğin içinde olabilir. Konfederalizm,
Türkiye'deki Kürtlerin kendi demokratik örgütlenme biçimidir, ayrı bir devlet değildir.
Lozan'la Cumhuriyet kuruldu. Konfederalizmle içi doldurulacak, Kürtlerin hakları
tanınacak. Böylece Lozan tamamlanacak. Musul ve Kerkük'te Misak-ı Milli'ye dahildi.
Konfederalizmle bunları da dahil ediyorum. Misak-ı Milli önemlidir. Burada Kürtlerin
haklarına saygılı olunacağı belirtiliyor. Kürtler ayrılmak istemiyorlardı. Zorla ayırdılar.
Benim kastım Kürtlerin haklarıdır. Osmanlı nasıl ki altı yüz yıl boyunca bu bölgeyi bir güç
olarak yönettiyse, eğer böyle bir çözüm geliştirilirse Cumhuriyet de buna öncülük ederek
bunu devam ettirebilir.'
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Temsilci arıyorlarsa buradayım
Öcalan, sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Başbakan 9-10 DTP'li milletvekiliyle uğraşıyor,
onlara tahammül edemiyor, Meclis'ten attırmaya çalışıyor. Temsilci arıyorlarsa DTP
temsilcidir, ben buradayım temsilciyim. Ama burada yapılanların hepsi Başbakan'ın
emriyle yapılıyor. Bana radyo vermişler, çalışmıyor. Ya hiç verme ya da vereceksen
doğru düzgün çalışanını ver. Bir çay bile veriyorlar, yarı veriyorlar, diğer yarısı tortuyla
dolu. Bunu bile pazarlık konusu yapmaya çalışıyorlar. Biraz ciddi olsunlar. Şantaj
yapıyorlar. Bu şekilde benim üzerime gelmesinler. Ben bunu devlete de söylüyorum,
PKK'ye de söylüyorum; ben, yaşam felsefesinin anlaşılmasıyla ilgileniyorum. Ben
sorunun demokratik çözümü ve barış için üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Daha
önceden Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e mektup yazmıştım. Đstirham
ediyorum, bu sorunu çözelim diyorum.'
Nazımın aşk anlayışına eleştiri
'Aşk anlamaktır, derinleşmektir. Doğayı, evreni, insanı anlamaktır' diyen Öcalan, şunları
söyledi: 'Son birkaç gündür radyodan dinledim. Avcılar'da beş kişi tarafından kaçırılarak
5-6 saat tecavüz edilen kadından söz ediyorlar. Đşte Türkiye budur, Türkiye'nin her
şeyini bu olay gösteriyor. Hem de polis yeleği giyerek yapıyorlar bunu. Zihniyet
değişiminden bahsediyorlar. Bu zihniyetin çöküşüdür, insanlığın bittiği noktadır. Türkiye
toplumunun getirildiği son nokta budur, bu her şeyi özetliyor.
Benim bahsettiğim aşk anlayışı Nazım Hikmet'in aşk anlayışı gibi sadece kadına olan
aşk değildir. Nazım tarzı aşk, aşk değildir. Tanrı aşkından da bahsetmiyorum. Aşk
anlamaktır, derinleşmektir. Doğayı, evreni, insanı anlamaktır. Bunları anlamadan aşk
olmaz. Bendeki aşk anlayışı anlamadır. Benim için de bir şeyler söylüyorlar, benim
kadını yüceltme anlayışım bellidir, bu mücadeleme devam edeceğim.
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, Diyarbakır’ın inisiyatif almasını
isteyerek “Böylece Kerkük, Diyarbakır’ı arkasından değil, Diyarbakır Kerkük ve Erbil’i
arkasından sürüklemelidir” dedi. Öcalan Kürtlerin birliğini istediğini belirterek , “Biz
Lozan’ı güncelleyerek Đkinci Lozan’ı hayata geçirmeliyiz. Benim Misak-ı Milliyle anlatmak
istediğim tüm parçalardaki Kürtler arasında gönül ve dostluk bağının kurulmasıdır” diye
belirti. Erdoğan’a seslenerek diyalog yolunun açılmasını isteyen Öcalan, “Ben otuz
yıldır Türklerle en yoğun mücadeleyi verdim. Ama ben Türk ve Kürt savaşının sonuç
vermeyeceğini biliyorum” ifadesini kullandı.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın avukatları ile Çarşamba günü yaptığı haftalık
olağan görüşmesinde, tutukluluk koşulları, savunmalarının içeriği, tarihsel ve güncel
gelişmeler ile kendisine yönelik eleştiriler konusunda önemli değerlendirmelerde
bulunduğu öğrenildi.
KIT ĐMKANLARDA ÇÖZÜMLEME YAPIYORUM
Tutukluluk koşullarına ilişin, “Radyom hala hışırtılı, gazeteleri de gecikmeli olarak,
verdiklerinde de kesilerek anlamsız hale getirilerek veriliyor” diyen Öcalan,
savunmalarının AĐHM’e ulaşmasının da kendisini rahatlattığını belirtti.
Öcalan savunmaları konusunda şu ifadeleri kullandı: “Savunmalarımın AĐHM’ne
ulaşması beni rahatlattı. Benim için bu sağlığımdan daha önemliydi. Önemli olan
savunmalarımın toplumda anlam genişliği yaratmasıdır. Ben elimden geldiğince anlam
genişliğini yaratmaya çalıştım. Bir insanın yoğunlaşabileceği en üst seviyede
yoğunlaşarak yazdım. Đsimlere, kavramlara çok takılmamak gerekiyor. Konfederal
sistem, komünal sistem veya başka bir şey de denilebilir. Ben bu savunmada içeriği
verdim, önemli olan da budur. Bu savunmamda ayrıntılı olarak içeriğini anlattım.
Savunmalarımı devlet de iyi inceledi. Buna karşı her türlü tedbirini aldı. Mesela Taraf
Gazetesi’ni bakabilince görüyorum ki; Taraf Gazetesi Sol liberal bir parti gibi davranıyor,
sistemi çözmüş, sürekli eleştiriyor. Bunu gazetelerinden anlıyorum, okumak yetmiyor,
arka planını da görmek gerekiyor. Ben burada kıt imkânlarda çözümlemeler yapıyorum.
Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi kitabı, Ergenekon Đddianamesi bana verilseydi, bunları görüp
inceleyebilseydim daha içerikli çözümlemelerim olurdu. Ama bu kıt imkânlara rağmen
güçlü çözümlemeler yapabiliyor, yaşananların arka planını görebiliyorum.”
400 YILLIK KAPĐTALĐST DÜŞÜNCENĐN DIŞINDA YENĐ ŞEYLER SÖYLÜYORUM
“Ben savunmamı hazırlarken Hegel’i de Kant’ı da, Carl Schimit’i de iyi okudum. Kant
bilindiği gibi bir hukuk filozofudur” diyerek bugünkü dünyanın anlaşılması için Hegel’in iyi
okunması gerektiğini kaydetti. Öcalan şöyle dedi: “Bugünkü dünya anlaşılmak
isteniyorsa Hegel iyi okunmalıdır. Çünkü Hegel, modern düşüncenin babasıdır. Ama ben
onun gibi düşünmüyorum. Şimdi daha iyi anladım. Benim düşünce sistemim onu aştı.
Dörtyüz yıllık kapitalist düşüncenin dışında yeni şeyler söylüyorum. Kamuoyunda da
ulus-devletin yumuşatılması tartışılıyor. Savunmalarımın anlaşılması benim için
önemlidir. Bize yakın, beni takip eden çevrelerin yapacağı en iyi şey, savunmalarımı
okumaları, iyi anlamaları ve anlayış gösterebilmeleridir. Anlayış ve öngörü çok
önemlidir.”
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KRĐZ TEKELLERDEN KAYNAKLANIYOR
Dünyada yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Öcalan, şu tespitlerde bulundu:
“Ekonomik kriz var diyorlar. Bu kriz neden kaynaklanıyor? Kriz, tekellerden
kaynaklanıyor. Ben tekellere karşıyım. Bir tekel demek on binlerce işsiz demek. Her gün
gazetelerden radyodan takip ediyorum, bir günde elli bin insan işten çıkarıldı, deniyor.
Bu işsizlik demektir. Bir karıncanın işsizlik sorunu yoktur, nasıl oluyor da insanlar işsiz
kalıyor! Aslında bu sorunların temeli iyi görülürse işsizlik sorunu üç ayda beş ayda
çözülür. Ekonomi eşittir kadındır. Ama şimdiki sistem ekonomiyi kadının elinden almıştır,
kadın üretimden uzaklaştırılmış, eve hapsedilmiştir. Oysa ekonomi kadının işidir. Yetmiş
yaşında adamlar çıkıp, ekonomiyi değerlendiriyor. Yetmiş yaşında adam ekonomiyi nasıl
çözer! Bu adamlar zaten tekellerin çıkarlarına hizmet ediyorlar, tekelleri güçlendiriyorlar.
Bunlar ne anlar ekonomiden! Đşte görüyorsunuz evde çoluk-çocuk herkes aç.”
ÇÖZÜM ĐÇĐN KADIN AKADEMĐSĐ
Diğer çoğu açıklamalarında olduğu gibi bu kez de kadın sorunlarına değinen Öcalan
çözüm için de yeni bir öneride bulundu: “Toplumda hiçbir sorun çözülmemişken kadın
sorunu, eğitim sorunu, işsizlik sorununu çözmek dururken, bir de evlilikten
bahsediyorlar. Oysa evlilikle kadınlar bu sorunların bin katı fazlasını yaşıyor. Namus
adına öldürülüyor, dövülüyor, sövülüyor. Yine de bir kadın çıkıp ‘biz bu sorunları
tartışalım, çözelim’ demiyor. Oysa bu, yurtseverliğin de bir gereğidir. Çözüm için Kadın
Akademisi öneriyorum. Bu konuda yapılanlar çok yetersiz kalıyor. Kadınların onlarca,
binlerce sorunu var. Bunu ancak akademiyle çözebilirler. Bir kahvehaneyi, bir binayı, bir
alanı alıp orada günlerce tartışabilmeli ve çözüm üretebilmeliler. Buralarda işte namus
cinayetleri var, dövülüyoruz, sövülüyoruz, buna çözüm geliştirmeliyiz, demelidirler.
DĐYARBAKIR’I ANLAMIYORLAR
Demokratik Toplum Kongresi’ni de bu nedenle önemsediğini ifade eden Öcalan,
“Özellikle Diyarbakır için belirtiyorum. Diyarbakır’ın onlarca sorunu var. Bu Kongre
çerçevesinde tüm sorunları günlerce, bir çözüm buluncaya kadar tartışmalıdırlar. Bu
Kongre süreklileşmelidir. Bu iyi işletilirse sorunlar çok daha kolay ve zamanında çözülür.
Diyarbakır’dan söz ediyorlar ama Diyarbakır’ı anlamıyorlar” diye belirtti.
BĐR GÜL KADAR ÖZSAVUNMA HAKKIMIZ YOK MUDUR?
Gül üzerine de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Öcalan şu ifadeleri kullandı:
“Yasaklanan 124 sayfalık savunmamda da değinmiştim. Gül üzerine düşündüm. Gül,
kendini korumak için diken çıkarıyor. Buna Gül Teorisi diyorum. Bir Gülün, bir bitkinin
bile öz savunması vardır. Özsavunma için doğaya, tabiata bakmak bile yeterlidir. Bir Gül
kadar bile kendimizi özsavunmaya hakkımız yok mudur? Özsavunma kutsaldır.
Hatırlıyorum ben küçükken bizim köyde ihtiyar bir amca vardı, diyordu ki, ‘biz kuru
tahtalar gibiyiz’. Ben ‘bu nasıl olur?’ diyordum. Bir ağaç bile kayaları delerek kök
vermekte, kendini yaşatabilmektedir. Bunun kadar da mı olamıyoruz? Bu
savunmalarımda özsavunmayı da derinlikli açtım.”
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DĐYARBAKIR’IN PRATĐK-POLĐTĐK DUYARLILIĞI ÇOK GELĐŞKĐN
Đlk toplantılarının Diyarbakır’da yapıldığını anlatan Öcalan, Diyarbakır’ın önemini
vurgularken şöyle dedi: “Đlk toplantıyı da Diyarbakır Fis’te yapmıştık. Diyarbakır’da bir yıl
memurluk yapmıştım, o taraflarda kaldım. Diyarbakır’ı anlamak için 1918’deki
Diyarbakır’ın şartlarını iyi bilmek gerekiyor. 2008’i tutup geriye 1918”e götürürsek
şartların çok benzer olduğunu görürüz. 1918’lerde Diyarbakır’da Kürt Teali Cemiyeti
vardı. Merkezi Diyarbakır’daydı. Bu Cemiyetin bir tarafında Doğu Müdafa-i Hukukçular,
diğer tarafında ise Seyit Abdülkadir ve çevresi vardı. O dönem Mustafa Kemal,
Diyarbakır eşrafına mektuplar yazarak “Đngilizlerden uzak durun, onlarla işbirliği
yaparsanız var olan Kürdistan’ı da kaybedersiniz” demiştir. Bunun üzerine Kürt Teali
Cemiyeti ikiye ayrıldı. Bir tarafta Đngilizlere yakın olan Seyit Abdülkadir ve çevresi, diğer
tarafta ise Mustafa Kemal’den aslında Cumhuriyet’ten yana tavır alan Diyarbakırlılar
vardı. O dönem tercihini Cumhuriyet’ten yana yapan Diyarbakırlılar bugün beni
dinlemekte, benden yana tavır almaktadırlar. Diyarbakır’ın pratik-politik duyarlılığı çok
gelişkindir. Diyarbakır hiçbir zaman ne kaba-kör bir şiddetten yana tavır aldı ne de ulusal
iradesinden vazgeçip teslim oldu. Farklı bir yapısı vardır, iyi çözmek gerekir.”

MUSTAFA KEMAL TÜRK TOPLUMUNDAN DA GĐZLENDĐ
Öcalan tarihsel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Mustafa Kemal
Atatürk, Şeyh Sait Đsyanı ve Đngiliz oyunları konusunda Öcalan şunları söyledi: “Ben
Şeyh Sait ve Seyit Abdulkadir’e Đngiliz ajanı diyemem, demem ancak Đngiliz oyunlarını
görememişlerdir, Đngiliz politikalarına alet olmuşlardır. Bildiğiniz gibi Seyit Abdulkadir de
oyuna getirilerek Đngilizlerle görüştüğünü sanırken Mustafa Kemal’in gönderdiği kendine
Đngiliz ajanı süsü veren şahıslarla görüşmüştü. Bu nedenle idam edilmişti. Aslında
Mustafa Kemal o kadar Kürt düşmanı değildir. Mustafa Kemal gerçekte Türk
toplumundan da gizlenmiştir. Đzmir’deki konuşmasında Kürtler için muhtariyet
düşünülebileceğini söylemiştir. Đngilizler Mustafa Kemal’den intikam almaya
çalışıyorlardı. Đngilizler o zaman Musul Kerkük’te petrol olduğunu keşfetmişlerdi, bu
nedenle buraları almak istiyorlardı.
Mustafa Kemal’in iradesi iki yerde kırılmıştır. Bunlardan birincisi Musul ve Kerkük’ün
elden çıkarılmasıdır. Aslında Musul ve Kerkük’ün alınması Đngilizlerin Mustafa
Kemal’den aldığı intikamdır. Đngilizler Mustafa Kemal’e ‘Sen Samsun’a 1919’da bizim
iznimizle bir Osmanlı Paşası olarak gittin ama bizim politikalarımızın ve bizim
söylediklerimizin dışına çıktın’ diyordu. Bunun için Mustafa Kemal’in iradesini kırmaya
çalıştılar. Çünkü Mustafa Kemal Đngiliz oyunlarını görüyor, bozmaya çalışıyordu. Ben de
bu gün Đngiliz oyunlarını görüyorum ve bozuyorum. Hatta Musul ve Kerkük’ün ayrılma
sürecinde Meclisteki Kürt milletvekilleri buna karşı çıkmıştır, ‘bizi bölmeyin’ demişlerdir.
Mustafa Kemal ‘yapabileceğim bir şey yok’ demiştir. Şeyh Sait Đsyanı’nın çıkması da
Musul ve Kerkük’ün elden çıkmasını, Kürtlerin bölünmesini hızlandırmıştır.
TANRILAŞTIRILDI
Mustafa Kemal’in iradesinin kırıldığı ikinci olay ise Đzmir Suikast Olayı’dır. Mustafa
Kemal bu suikastten kurtulmuş ve bunun üzerine gitmek istemiştir. Bu olayla ilgili olarak
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Kâzım Karabekir yargılanırken, tüm generaller sivil kıyafetleriyle duruşma salonuna
gelerek, biz buradayız mesajını vermişlerdir, bunun neticesinde de yargılama düşmüş,
Karabekir ceza almamış, Fevzi Çakmak’ın durumu netleşmiştir. Bu bir Đngiliz tavrıydı.
Zaten bundan sonra Fethi Okyar Hükümetten düşürüldü, partisi kapatıldı. Yerine Đsmet
Đnönü getirildi. Bu şekilde Mustafa Kemal iradesizleştirilmiş oldu. Bu dönemde
1927’lerde Mustafa Kemal’in çevresi en koyu Türkçülük yapanlarla kuşatıldı. Bunların
siyasal teolojisi gereği Mustafa Kemal tanrılaştırıldı, Đsmet Đnönü ise peygamberleştirildi!
Abraham Galanti’nin siyasal teolojisi budur. Nihal Adsız’ı anlamam için tek kelime yetti.
Aynen şöyle diyordu kitabında; ‘Türkçülük Dehşeti’ diyordu. Bu kavram onu anlamak için
yeterlidir. Carl Schimit, Siyasal Teoloji kitabında, siyasal teolojiyi çok derinlikli açıyor.
PKK BAĞIMSIZ BĐR HAREKET, KĐMSENĐN DENETĐMĐNE GĐRMEZ
“Bunun benimle ilgili olan kısmı ne?” diye soran Öcalan şöyle devam etti: “O dönem
hayata geçirilmeye çalışılan siyasal teoloji, 1990’larda da benim üzerimden
uygulanmaya çalışılıyordu. Çürükkayalar’da Şemdin’de inanılmaz bir iktidar hırsı,
önderlik hırsı vardı. Ben, “neden bu kadar istiyorlar” diye merak ediyordum, buna çok
şaşırıyordum. Nedir bu önderlik merakı, biz onlarca sorunla boğuşuyoruz. Đngilizler
tarafından 1927’lerde Mustafa Kemal’e uygulanan siyasal teoloji 1990’larda Çürükkaya
ve Şemdin onlarla bana uygulandı. Ben bu Đngiliz oyunlarını gördüm, Đngiliz oyunlarını
bozdum, tüm bunları boşa çıkardım. Benim tasfiye kararım da ta o zamanlar alınmıştı.
Doğan Güreş ‘90’larda Londra’ya gitti. Ve Đngilizlerden “Kürtleri ez, vur” talimatını aldı.
Bunun üzerine döndükten sonra beni sıkıştırmaya başladılar. Hatta o dönem Güney’li
bazı güçler de, beni sık sık çağırıyordu. Beni kendi yanına çekmeye çalışıyorlardı. Ben
de gitmiyordum. ‘PKK bağımsız bir harekettir, PKK kimsenin denetimine girmez’
diyordum. Đttifaksa ittifak yapalım, diyordum. Ama bu onlara yetmiyordu, denetimlerine
girmemizi istiyorlardı. Daha sonradan net olarak ortaya çıktı ki, bu talepleri, Đngilizlerin
talebiydi. Đngilizlerin Ortadoğu’daki politikalarının bir gereğiydi. Ben bu politikaları
bozuyordum.”
YUNANĐSTAN’DAKĐ YARGILAMA ÖNEMLĐ
Đngiltere’nin rolünü çözdüğünü ifade eden Öcalan, “Đngiltere’nin rolünü çözdüm; ‘90’larda
Đngilizler yanıma gruplar gönderiyordu. Bunu şimdi daha iyi görüyorum. Beni kendi
politikalarına alet etmeye çalışıyorlardı ama ben Đngiliz oyunlarını boşa çıkarıyordum. Bu
nedenle ta 1990’lardan tasfiyeme karar verdiler. Avrupa’ya çıktığım dönemde ‘person
nan grata’ ilan edilmiştim. Uçağım Yunanistan’dan Minsk’e gitmişti. Birkaç saat burada
bekletildim. Hava çok soğuktu. Israrla bana inmemi söylüyorlardı. Belki de inseydim
orada kalabilirdim, sonuçta asi bir devlet. Ama ben inmedim. Daha sonra öğrendik ki,
NATO o akşam tüm Avrupa hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Sözüm ona beni
Hollanda’ya götüreceklerdi. Ama biliyorsunuz Afrika-Kenya süreci devreye konuldu.
Yunanistan’da dolambaçlı arazili bir yoldan gidiyorduk, araba yedi sekiz kez yolda
durdu. Şoför sanki ‘in nereye gidiyorsan git, seni götürmek istemiyorum’ der gibiydi. Yine
Yunan hava alanında araba, beni götürecek uçağa çarptı, orada da birkaç saat
oyalandık. Şoför bana bir şeyler anlatmak istiyordu, beni uçağa bindirmek istemiyordu
aslında. Yunan istihbaratı içerisinde beni CIA’ye teslim etmek istemeyenler de vardı.
Bunu sonradan anladım. Ama ilginçtir hiç biri tek kelime bile etmedi, ama davranışlarıyla
bir şeyler anlatmak istiyorlardı. Ben bunu çok sonradan anladım” diye konuştu.
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Yunanistan’daki davasına da değinen Öcalan, “Yunanistan’daki yargılama benim için
de Yunan halkı için de önemli. Böylece Yunanistan içindeki kirli oyunları ve odakları da
ortaya çıkarmak istiyorum. Bu komplodaki yeri daha net ortaya çıkacaktır. Đşte kaç
gündür Yunanistan yakılıp yıkılıyor. Bunlar birbirleriyle bağlantılı” ifadelerini kullandı.
DĐYARBAKIR ĐNĐSĐYATĐFĐNĐ KULLANABĐLMELĐ
Eski Başbakan Ecevit’ten sonra kendisiyle diyalogların kesildiğini söyleyen Öcalan şu
açıklamalarda bulundu: “Đmralı’ya getirildiğimde bazı görüşmeler oluyordu. Buraya gelen
devlet yetkilisi, ‘biz bu sorunu kendi aramızda çözelim’ diyordu. Ben de zaten başından
beri bunu söylüyordum. Ve bazı açılımlarım da oldu çünkü çözümün gelişeceğini
umuyordum. Ecevit’in tasfiyesiyle diyaloglar bir anda kesildi. Diyaloglar kesildikten sonra
Đngiliz oyunları yavaş yavaş ortaya çıktı. Osman, Botan onların durumu ortaya çıktı.
Hepsi Đngiliz oyunlarıydı. Daha sonra Erdoğan iktidara geldi. Bazı Kürt çevreler,
Erdoğan’a ‘Öcalan’la görüşeceksen bizden destek alamazsın’ dedi. Aslında bu,
Đngilizlerin görüşüydü. Böylece Erdoğan’ın da bir şey yapmasına izin vermediler.
Erdoğan’a sesleniyorum; Güney’li güçlere sırtını dayamakla bu sorun çözülmez.”
Öcalan Diyarbakır’a ilişkin de önemli mesajlar vererek, “Diyarbakır inisiyatifini
kullanabilmelidir” dedi. Öcalan bu konuya şöyle açıklık getirdi: “Böylece Kerkük,
Diyarbakır’ı arkasından değil, Diyarbakır Kerkük ve Erbil’i arkasından sürüklemelidir. Bu
da Demokratik Toplum Kongresi’nin iyi işletilmesi, güçlendirilmesi ve
süreklileştirilmesiyle olabilir. Demokratik Toplum Kongresi’yle işsizlik, yoksulluk ve
ekonomik vs. tüm sorunlarını tartışılabilmeli ve bu çerçevede çözüm bulabilmelidir.
Sorunların çözümünü tartışmalılar ve bahara kadar somut bir proje hazırlayıp
sunabilmeleri önemlidir. Bunlar yasaklansa bile çıkıp diyebilirler ki bu sorunlar bizim
sorunlarımız ve biz bunları çözmek istiyoruz. Bu yurtseverliğin, vatandaşlığın doğal bir
gereğidir. Biz böylece savaşa karşı siyasete bir şans veriyoruz. Bu istemlerini
Hükümete kadar taşırmalılar. Anlamlı bir diyalogun önü açılmalıdır, Seçimlere de bu
şekilde yaklaşmak, oylarını ve iradelerini birleştirmek hayati önemde değerlendirilmesi
gereken bir süreçtir, bahara kadar olumlu bir şeyler olacağını umut ediyorum.”
LOZAN GÜNCELLEŞTĐRĐLMELĐ
Geçen haftaki açıklamalarında Lozan ve Misakı Milli’ye ilişkin söylediklerini bu hafta da
yineleyen Öcalan şöyle belirtti: “Lozan güncelleştirilmeli. Kürtler demeli ki ‘biz Sevr’i
kabul etmiyoruz. Kendi Lozan’ımızı yapmak ve güncellemek istiyoruz”. Biliniyor, Lozan
imzalanırken Đsmet Đnönü, yanında iki Kürt milletvekili de götürerek, ‘bunlar Kürt’tür,
Kürtlerin temsilcisidir’ diye tanıtmış; ‘Biz sorunu kendi içimizde çözeceğiz” demiştir.
Đsmet Đnönü’nün yanında götürdüğü milletvekilleri Diyarbakır milletvekilleriydiler. Biz
Lozan’ı güncelleyerek Đkinci Lozan’ı hayata geçirmeliyiz. Benim Misak-ı Milliyle anlatmak
istediğim tüm parçalardaki Kürtler arasında gönül ve dostluk bağının kurulmasıdır.
Misak-ı Milli anlayışım, Đdris-i Bitlisi’nin anlayışı değildir. Ben Suriye, Đran, Irak ile gönül
bağı, dostluk bağından söz ediyorum. Özgünlükler korunarak birlikte yaşayabilecekleri
alanlar yaratmak için söylüyorum. Demokratik Konfederal sistem dediğim de budur.
Parçalar özgünlüklerini koruyarak bir araya gelip, tüm halklarla, Araplarla, Azerilerle,
Farslarla, Türklerle bu temelde birlikte yaşam mümkündür. Ben gönül bağı diyorum,
kötülük bunun neresinde, bölücülük bunun neresinde?”
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BENĐM KADAR TÜRKLERLE SAVAŞAN YOK
“Ben Kürtlerin birliğini istiyorum” diyen Öcalan Misak-ı Milli konusundaki eleştirilere şöyle
yanıt verdi: “Misak-ı Milli kavramıyla; dört parçadaki Kürtleri Türkiye sınırlarına katmak
istediğimi ileri sürenlerin, Kürtleri dört parçaya ayıranların, binlerce insanın canına mal
olacak Kürt-Türk çatışması yaratmak isteyenlerin canına okuyorum. Ben ne Ziya
Gökalp’in milliyetçiliğine ne de Đsmail Beşikçi’nin milliyetçiğine düşerim. Benim kadar
Türklerle savaşan ve Türklerle savaşmayı bilen yoktur. Savaşmaktan korkmayacak biri
varsa o da benim. Ben otuz yıldır Türklerle en yoğun mücadeleyi verdim. Ama ben Türk
ve Kürt savaşının sonuç vermeyeceğini biliyorum. Bunun önüne geçmeye çalışıyorum.
Sayın Erdoğan’a buradan sesleniyorum; anlamlı bir diyalogun yolu açılmazsa benim de
önüne geçemeyeceğim sonuçlar doğabilir. Diyalog birçok şeyi değiştirebilir. Savaşa
değil, demokratik siyasete şans verelim diyorum. Halkımızın, herkesin bayramını
kutluyorum. Bayramın barışa, demokrasiye vesile olmasını diliyorum.”
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DĐYARBAKIR ĐNĐSĐYATĐF ALMALI
Öcalan, Kürt sorunuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Diyarbakır'ın inisiyatif kullanması
gerektiğini belirten Öcalan, 'Böylece Kerkük, Diyarbakır'ı arkasından değil, Diyarbakır
Kerkük ve Erbil'i arkasından sürüklemelidir. Bu da Demokratik Toplum Kongresi'nin iyi
işletilmesi, güçlendirilmesi ve süreklileştirilmesiyle olabilir' dedi.
DĐYALOG BĐRÇOK ŞEYĐ DEĞĐŞTĐREBĐLĐR
Herkesin bayramını kutlayan Öcalan, şunları söyledi: 'Türk ve Kürt savaşının sonuç
vermeyeceğini biliyorum. Bunun önüne geçmeye çalışıyorum. Erdoğan'a sesleniyorum;
anlamlı bir diyaloğun yolu açılmazsa benim de önüne geçemeyeceğim sonuçlar
doğabilir. Diyalog birçok şeyi değiştirebilir. Savaşa değil, demokratik siyasete şans
verelim diyorum.'
DTK çözüm için toplanmalı
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla haftalık görüşmesini yaptı. Edinilen
bilgiye göre görüşmede içinde bulunduğu koşullara değinen Öcalan, 'Radyom hala
hışırtılı, gazeteleri de gecikmeli olarak, verdiklerinde de kesilerek, anlamsız hale
getirilerek veriliyor' dedi. Öcalan, şöyle devam etti: 'Savunmalarımın AĐHM'e ulaşması
beni rahatlattı. Benim için bu sağlığımdan daha önemliydi. Önemli olan savunmalarımın
toplumda anlam genişliği yaratmasıdır. Ben elimden geldiğince anlam genişliğini
yaratmaya çalıştım. Bir insanın yoğunlaşabileceği en üst seviyede yoğunlaşarak
yazdım. Đsimlere, kavramlara çok takılmamak gerekiyor. Konfederal sistem, komünal
sistem veya başka bir şey de denilebilir. Ben bu savunmada içeriği verdim, önemli olan
da budur. Bu savunmamda ayrıntılı olarak içeriğini anlattım. Savunmalarımı devlet de iyi
inceledi. Buna karşı her türlü tedbirini aldı. Mesela Taraf Gazetesi'ne bakabilince
görüyorum ki; Taraf Gazetesi sol liberal bir parti gibi davranıyor, sistemi çözmüş, sürekli
eleştiriyor. Bunu gazetelerinden anlıyorum, okumak yetmiyor, arka planını da görmek
gerekiyor. Ben burada kıt imkanlarda çözümlemeler yapıyorum. Kürt Milliyetçiliğinin
Tarihi kitabı, Ergenekon Đddianamesi bana verilseydi, bunları görüp inceleyebilseydim
daha içerikli çözümlemelerim olurdu. Ama bu kıt imkanlara rağmen güçlü çözümlemeler
yapabiliyor, yaşananların arka planını görebiliyorum.'
Hegel ve Kant'i iyi okudum
'Ben savunmamı hazırlarken Hegel'i de, Kant'ı da, Carl Schmitt'i de iyi okudum. Kant
bilindiği gibi bir hukuk filozofudur. Bugünkü dünya anlaşılmak isteniyorsa Hegel iyi
okunmalıdır. Çünkü Hegel, modern düşüncenin babasıdır. Ama ben onun gibi
düşünmüyorum. Şimdi daha iyi anladım. Benim düşünce sistemim onu aştı. Dörtyüz
yıllık kapitalist düşüncenin dışında yeni şeyler söylüyorum. Kamuoyunda da ulusdevletin yumuşatılması tartışılıyor. Savunmalarımın anlaşılması benim için önemlidir.
Bize yakın, beni takip eden çevrelerin yapacağı en iyi şey, savunmalarımı okumaları, iyi
anlamaları ve anlayış gösterebilmeleridir. Anlayış ve öngörü çok önemlidir.'
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Ben tekkellere karşıyım
'Ekonomik kriz var diyorlar. Bu kriz neden kaynaklanıyor?' diye soran Öcalan, 'Kriz,
tekellerden kaynaklanıyor. Ben tekellere karşıyım. Bir tekel demek on binlerce işsiz
demek. Her gün gazetelerden, radyodan takip ediyorum, bir günde elli bin insan işten
çıkarıldı, deniyor. Bu işsizlik demektir. Bir karıncanın işsizlik sorunu yoktur, nasıl oluyor
da insanlar işsiz kalıyor! Aslında bu sorunların temeli iyi görülürse işsizlik sorunu üç
ayda, beş ayda çözülür. Ekonomi eşittir kadındır. Ama şimdiki sistem ekonomiyi kadının
elinden almıştır, kadın üretimden uzaklaştırılmış, eve hapsedilmiştir. Oysa ekonomi
kadının işidir. Yetmiş yaşında adamlar çıkıp, ekonomiyi değerlendiriyor. Yetmiş yaşında
adam ekonomiyi nasıl çözer! Bu adamlar zaten tekellerin çıkarlarına hizmet ediyorlar,
tekelleri güçlendiriyorlar. Bunlar ne anlar ekonomiden! Đşte görüyorsunuz evde çolukçocuk herkes aç' şeklinde konuştu.
Günlerce sorunlar tartışılmalı
Öcalan, şöyle dedi: 'Toplumda hiçbir sorun çözülmemişken kadın sorunu, eğitim sorunu,
işsizlik sorununu çözmek dururken, bir de evlilikten bahsediyorlar. Oysa evlilikle kadınlar
bu sorunların bin katı fazlasını yaşıyor. Namus adına öldürülüyor, dövülüyor, sövülüyor.
Yine de bir kadın çıkıp 'biz bu sorunları tartışalım, çözelim' demiyor. Oysa bu,
yurtseverliğin de bir gereğidir. Çözüm için Kadın Akademisi öneriyorum. Bu konuda
yapılanlar çok yetersiz kalıyor. Kadınların onlarca, binlerce sorunu var. Bunu ancak
akademiyle çözebilirler. Bir kahvehaneyi, bir binayı, bir alanı alıp orada günlerce
tartışabilmeli ve çözüm üretebilmeliler. Buralarda işte namus cinayetleri var,
dövülüyoruz, sövülüyoruz, buna çözüm geliştirmeliyiz, demelidirler. Demokratik Toplum
Kongresi'ni de bu nedenle önemsiyorum. Özellikle Diyarbakır için belirtiyorum.
Diyarbakır'ın onlarca sorunu var. Bu Kongre çerçevesinde tüm sorunları günlerce, bir
çözüm buluncaya kadar tartışmalıdırlar. Bu Kongre süreklileşmelidir. Bu iyi işletilirse
sorunlar çok daha kolay ve zamanında çözülür. Diyarbakır'dan söz ediyorlar ama
Diyarbakır'ı anlamıyorlar. Yasaklanan 124 sayfalık savunmamda da değinmiştim. Gül
üzerine düşündüm. Gül, kendini korumak için diken çıkarıyor. Buna Gül Teorisi diyorum.
Bir gülün, bir bitkinin bile öz savunması vardır. Özsavunma için doğaya, tabiata bakmak
bile yeterlidir. Bir gül kadar bile kendimizi özsavunmaya hakkımız yok mudur?
Özsavunma kutsaldır. Hatırlıyorum ben küçükken bizim köyde ihtiyar bir amca vardı,
diyordu ki, 'biz kuru tahtalar gibiyiz'. Ben 'bu nasıl olur?' diyordum. Bir ağaç bile kayaları
delerek kök vermekte, kendini yaşatabilmektedir. Bunun kadar da mı olamıyoruz? Bu
savunmalarımda özsavunmayı da derinlikli açtım.'
1918'in Diyarbakır'ı
'Đlk toplantıyı Diyarbakır Fis'te yapmıştık. Diyarbakır'da bir yıl memurluk yapmıştım, o
taraflarda kaldım. Diyarbakır'ı anlamak için 1918'deki Diyarbakır'ın şartlarını iyi bilmek
gerekiyor. 2008'i tutup geriye 1918'e götürürsek şartların çok benzer olduğunu görürüz.
1918'lerde Diyarbakır'da Kürt Teali Cemiyeti vardı. Merkezi Diyarbakır'daydı. Bu
cemiyetin bir tarafında Doğu Müdafa-i Hukukçular, diğer tarafında ise Seyit Abdülkadir
ve çevresi vardı. O dönem Mustafa Kemal, Diyarbakır eşrafına mektuplar yazarak
'Đngilizlerden uzak durun, onlarla işbirliği yaparsanız var olan Kürdistan'ı da
kaybedersiniz' demiştir. Bunun üzerine Kürt Teali Cemiyeti ikiye ayrıldı. Bir tarafta
Đngilizlere yakın olan Seyit Abdülkadir ve çevresi, diğer tarafta ise Mustafa Kemal'den,
aslında
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Cumhuriyet'ten yana tavır alan Diyarbakırlılar vardı. O dönem tercihini Cumhuriyet'ten
yana yapan Diyarbakırlılar bugün beni dinlemekte, benden yana tavır almaktadırlar.
Diyarbakır'ın pratik-politik duyarlılığı çok gelişkindir. Diyarbakır hiçbir zaman ne kaba-kör
bir şiddetten yana tavır aldı, ne de ulusal iradesinden vazgeçip teslim oldu. Farklı bir
yapısı vardır, iyi çözmek gerekir.'
M. Kemal'in iradesi 2 yerde kırıldı
'Ben Şeyh Sait ve Seyit Abdülkadir'e Đngiliz ajanı diyemem, demem ancak Đngiliz
oyunlarını görememişlerdir, Đngiliz politikalarına alet olmuşlardır. Bildiğiniz gibi Seyit
Abdülkadir de oyuna getirilerek Đngilizlerle görüştüğünü sanırken Mustafa Kemal'in
gönderdiği kendine Đngiliz ajanı süsü veren şahıslarla görüşmüştü. Bu nedenle idam
edilmişti. Aslında Mustafa Kemal o kadar Kürt düşmanı değildir. Mustafa Kemal
gerçekte Türk toplumundan da gizlenmiştir. Đzmir'deki konuşmasında Kürtler için
muhtariyet düşünülebileceğini söylemiştir. Đngilizler Mustafa Kemal'den intikam almaya
çalışıyorlardı. Đngilizler o zaman Musul-Kerkük'te petrol olduğunu keşfetmişlerdi, bu
nedenle buraları almak istiyorlardı. Mustafa Kemal'in iradesi iki yerde kırılmıştır.
Bunlardan birincisi Musul ve Kerkük'ün elden çıkarılmasıdır. Aslında Musul ve Kerkük'ün
alınması Đngilizlerin Mustafa Kemal'den aldığı intikamdır. Đngilizler Mustafa Kemal'e 'Sen
Samsun'a 1919'da bizim iznimizle bir Osmanlı Paşası olarak gittin ama bizim
politikalarımızın ve bizim söylediklerimizin dışına çıktın' diyordu. Bunun için Mustafa
Kemal'in iradesini kırmaya çalıştılar. Çünkü Mustafa Kemal Đngiliz oyunlarını görüyor,
bozmaya çalışıyordu. Ben de bugün Đngiliz oyunlarını görüyorum ve bozuyorum. Hatta
Musul ve Kerkük'ün ayrılma sürecinde Meclis'teki Kürt milletvekilleri buna karşı çıkmıştır,
'bizi bölmeyin' demişlerdir. Mustafa Kemal, 'yapabileceğim bir şey yok' demiştir. Şeyh
Sait Đsyanı'nın çıkması da Musul ve Kerkük'ün elden çıkmasını, Kürtlerin bölünmesini
hızlandırmıştır.'
Đngilizler M.Kemal'i kuşattı
'Mustafa Kemal'in iradesinin kırıldığı ikinci olay ise Đzmir Suikast Olayı'dır. Mustafa
Kemal bu suikastten kurtulmuş ve bunun üzerine gitmek istemiştir. Bu olayla ilgili olarak
Kazım Karabekir yargılanırken, tüm generaller sivil kıyafetleriyle duruşma salonuna
gelerek, biz buradayız mesajını vermişlerdir, bunun neticesinde de yargılama düşmüş,
Karabekir ceza almamış, Fevzi Çakmak'ın durumu netleşmiştir. Bu bir Đngiliz tavrıydı.
Zaten bundan sonra Fethi Okyar hükümetten düşürüldü, partisi kapatıldı. Yerine Đsmet
Đnönü getirildi. Bu şekilde Mustafa Kemal iradesizleştirilmiş oldu. Bu dönemde
1927'lerde Mustafa Kemal'in çevresi en koyu Türkçülük yapanlarla kuşatıldı. Bunların
siyasal teolojisi gereği Mustafa Kemal tanrılaştırıldı, Đsmet Đnönü ise peygamberleştirildi!
Abraham Galanti'nin siyasal teolojisi budur. Nihal Adsız'ı anlamam için tek kelime yetti.
Aynen şöyle diyordu kitabında; 'Türkçülük Dehşeti' diyordu. Bu kavram onu anlamak için
yeterlidir. Carl Schmitt, Siyasal Teoloji kitabında, siyasal teolojiyi çok derinlikli açıyor.'
PKK bağımsız bir harekettir
'Bunun benimle ilgili olan kısmı ne? O dönem hayata geçirilmeye çalışılan siyasal teoloji,
1990'larda da benim üzerimden uygulanmaya çalışılıyordu. Çürükkayalar'da, Şemdin'de
inanılmaz bir iktidar hırsı, önderlik hırsı vardı. Ben, 'neden bu kadar istiyorlar' diye merak
ediyordum, buna çok şaşırıyordum. Nedir bu önderlik merakı, biz onlarca sorunla
boğuşuyoruz.
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Đngilizler tarafından 1927'lerde Mustafa Kemal'e uygulanan siyasal teoloji 1990'larda
Çürükkaya ve Şemdin onlarla bana uygulandı. Ben bu Đngiliz oyunlarını gördüm, Đngiliz
oyunlarını bozdum, tüm bunları boşa çıkardım. Benim tasfiye kararım da ta o zamanlar
alınmıştı. Doğan Güreş '90'larda Londra'ya gitti. Ve Đngilizlerden 'Kürtleri ez, vur'
talimatını aldı. Bunun üzerine döndükten sonra beni sıkıştırmaya başladılar. Hatta o
dönem Güneyli bazı güçler de, beni sık sık çağırıyordu. Beni kendi yanına çekmeye
çalışıyorlardı. Ben de gitmiyordum. 'PKK bağımsız bir harekettir, PKK kimsenin
denetimine girmez' diyordum. Đttifaksa ittifak yapalım, diyordum. Ama bu onlara
yetmiyordu, denetimlerine girmemizi istiyorlardı. Daha sonradan net olarak ortaya çıktı
ki, bu talepleri, Đngilizlerin talebiydi. Đngilizlerin Ortadoğu'daki politikalarının bir gereğiydi.
Ben bu politikaları bozuyordum.'
Komploda kirli oyunlar döndü
Öcalan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: 'Đngiltere'nin rolünü çözdüm; '90'larda
Đngilizler yanıma gruplar gönderiyordu. Bunu şimdi daha iyi görüyorum. Beni kendi
politikalarına alet etmeye çalışıyorlardı ama ben Đngiliz oyunlarını boşa çıkarıyordum. Bu
nedenle ta 1990'lardan tasfiyeme karar verdiler. Avrupa'ya çıktığım dönemde 'person
nan grata' ilan edilmiştim. Uçağım Yunanistan'dan Minsk'e gitmişti. Birkaç saat burada
bekletildim. Hava çok soğuktu. Israrla bana inmemi söylüyorlardı. Belki de inseydim
orada kalabilirdim, sonuçta asi bir devlet. Ama ben inmedim. Daha sonra öğrendik ki,
NATO o akşam tüm Avrupa hava sahasını uçuşlara kapatmıştı. Sözüm ona beni
Hollanda'ya götüreceklerdi. Ama biliyorsunuz Afrika-Kenya süreci devreye konuldu.
Yunanistan'da dolambaçlı arazili bir yoldan gidiyorduk, araba yedi sekiz kez yolda
durdu. Şoför sanki 'in nereye gidiyorsan git, seni götürmek istemiyorum' der gibiydi. Yine
Yunan hava alanında araba, beni götürecek uçağa çarptı, orada da birkaç saat
oyalandık. Şoför bana bir şeyler anlatmak istiyordu, beni uçağa bindirmek istemiyordu
aslında. Yunan istihbaratı içerisinde beni CIA'ye teslim etmek istemeyenler de vardı.
Bunu sonradan anladım. Ama ilginçtir hiçbiri tek kelime bile etmedi, ama davranışlarıyla
bir şeyler anlatmak istiyorlardı. Ben bunu çok sonradan anladım. Yunanistan'daki
yargılama benim için de, Yunan halkı için de önemli. Böylece Yunanistan içindeki kirli
oyunları ve odakları da ortaya çıkarmak istiyorum. Bu komplodaki yeri daha net ortaya
çıkacaktır. Đşte kaç gündür Yunanistan yakılıp yıkılıyor. Bunlar birbirleriyle bağlantılı.'
Sorunları aramızda çözelim
'Đmralı'ya getirildiğimde bazı görüşmeler oluyordu. Buraya gelen devlet yetkilisi, 'biz bu
sorunu kendi aramızda çözelim' diyordu. Ben de zaten başından beri bunu
söylüyordum. Ve bazı açılımlarım da oldu, çünkü çözümün gelişeceğini umuyordum.
Ecevit'in tasfiyesiyle diyaloglar bir anda kesildi. Diyaloglar kesildikten sonra Đngiliz
oyunları yavaş yavaş ortaya çıktı. Osman, Botan onların durumu ortaya çıktı. Hepsi
Đngiliz oyunlarıydı. Daha sonra Erdoğan iktidara geldi. Bazı Kürt çevreler, Erdoğan'a
'Öcalan'la görüşeceksen bizden destek alamazsın' dedi. Aslında bu, Đngilizlerin
görüşüydü. Böylece Erdoğan'ın da bir şey yapmasına izin vermediler. Erdoğan'a
sesleniyorum; Güneyli güçlere sırtını dayamakla bu sorun çözülmez.'
Diyarbakır Kerkük'ü sürüklesin
'Diyarbakır inisiyatifini kullanabilmelidir. Böylece Kerkük, Diyarbakır'ı arkasından değil,
Diyarbakır Kerkük ve Erbil'i arkasından sürüklemelidir. Bu da Demokratik Toplum
Kongresi'nin iyi işletilmesi, güçlendirilmesi ve süreklileştirilmesiyle olabilir. Demokratik
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Toplum Kongresi'yle işsizlik, yoksulluk ve ekonomik vs. tüm sorunlarını tartışılabilmeli ve
bu çerçevede çözüm bulabilmelidir. Sorunların çözümünü tartışmalılar ve bahara kadar
somut bir proje hazırlayıp sunabilmeleri önemlidir. Bunlar yasaklansa bile çıkıp
diyebilirler ki bu sorunlar bizim sorunlarımız ve biz bunları çözmek istiyoruz. Bu
yurtseverliğin, vatandaşlığın doğal bir gereğidir. Biz böylece savaşa karşı siyasete bir
şans veriyoruz. Bu istemlerini hükümete kadar taşırmalılar. Anlamlı bir diyaloğun önü
açılmalıdır, seçimlere de bu şekilde yaklaşmak, oylarını ve iradelerini birleştirmek hayati
önemde değerlendirilmesi gereken bir süreçtir, bahara kadar olumlu bir şeyler olacağını
umut ediyorum.'
Lozan güncellenmeli
'Lozan güncelleştirilmeli. Kürtler demeli ki 'biz Sevr'i kabul etmiyoruz. Kendi Lozan'ımızı
yapmak ve güncellemek istiyoruz'. Biliniyor, Lozan imzalanırken Đsmet Đnönü, yanında iki
Kürt milletvekili de götürerek, 'bunlar Kürt'tür, Kürtlerin temsilcisidir' diye tanıtmış; 'Biz
sorunu kendi içimizde çözeceğiz' demiştir. Đsmet Đnönü'nün yanında götürdüğü
milletvekilleri Diyarbakır milletvekilleriydiler. Biz Lozan'ı güncelleyerek Đkinci Lozan'ı
hayata geçirmeliyiz. Benim Misak-ı Milli'yle anlatmak istediğim tüm parçalardaki Kürtler
arasında gönül ve dostluk bağının kurulmasıdır. Misak-ı Milli anlayışım, Đdris-i Bitlisi'nin
anlayışı değildir. Ben Suriye, Đran, Irak ile gönül bağı, dostluk bağından söz ediyorum.
Özgünlükler korunarak birlikte yaşayabilecekleri alanlar yaratmak için söylüyorum.
Demokratik Konfederal sistem dediğim de budur. Parçalar özgünlüklerini koruyarak
biraraya gelip, tüm halklarla, Araplarla, Azerilerle, Farslarla, Türklerle bu temelde birlikte
yaşam mümkündür. Ben gönül bağı diyorum, kötülük bunun neresinde, bölücülük bunun
neresinde?'
Beşikçi milliyetçiliğine karşıyım
'Ben Kürtlerin birliğini istiyorum. Misak-ı Milli kavramıyla; dört parçadaki Kürtleri Türkiye
sınırlarına katmak istediğimi ileri sürenlerin, Kürtleri dört parçaya ayıranların, binlerce
insanın canına mal olacak Kürt-Türk çatışması yaratmak isteyenlerin canına okuyorum.
Ben ne Ziya Gökalp'in milliyetçiliğine, ne de Đsmail Beşikçi'nin milliyetçiğine düşerim.
Benim kadar Türklerle savaşan ve Türklerle savaşmayı bilen yoktur. Savaşmaktan
korkmayacak biri varsa o da benim. Ben otuz yıldır Türklerle en yoğun mücadeleyi
verdim. Ama ben Türk ve Kürt savaşının sonuç vermeyeceğini biliyorum. Bunun önüne
geçmeye çalışıyorum. Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum; anlamlı bir diyaloğun
yolu açılmazsa benim de önüne geçemeyeceğim sonuçlar doğabilir. Diyalog birçok şeyi
değiştirebilir. Savaşa değil, demokratik siyasete şans verelim diyorum. Halkımızın,
herkesin bayramını kutluyorum. Bayramın barışa, demokrasiye vesile olmasını
diliyorum.' ĐSTANBUL
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ĐSTANBUL / Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, son dönemlerde tartışılan bazı planlara
dikkat çekerek “Bizi dışlayan planların başarı şansı sıfırdır” dedi ve gizli anlaşmaları
“ikinci Sykes-Picot” olarak değerlendirdi. Kerkük saldırısının da Ergenekon işi olduğunu
ifade eden Öcalan Kürtleri kendi onurunu, şerefini korumaya çağırdı. Öcalan, ayrıca
Hürriyet gazetesinin Đsrail’in kurulmasından bir yıl önce Yahudiler tarafından
kurulduğunu belirtti.

Öcalan, Çarşamba günü avukatları ile yaptığı haftalık olağan görüşmede çarpıcı
değerlendirmelerde bulundu. Alınan bilgilere göre, Öcalan, cezaevi koşulları,
savunmaları, Ergenekon davası, Kerkük saldırısı, kendisine yönelik eleştiriler, kapitalist
sistem, Đngiliz planlar, Kürt sorununun çözümü ve AKP politikalarına ilişkin
açıklamalarda bulundu.
AVRUPA ĐLE ANLAŞMIŞLAR
Đçinde bulunduğu koşullara ilişkin Öcalan, “Buradaki uygulamalara ilişkin Avrupa’yla
anlaşmışlar. Ben bu uygulamayı siyaseten çözdüm. Dağ gibi yığılmış hukuki sorunlar
var. Burada her gün 50 tane yeni şey ortaya çıkıyor. Belki buradaki politikalar Avrupa’da
derinliğine tartışılıyor, orada kararlaştırılıyor. Burada her gün yeni politikalar ortaya
çıkıyor. Rusya’nın Matruşka bebekleri gibi açtıkça içinden yeni bir tane daha çıkıyor”
dedi.
KIZILTEPE’DE KALDIM
Yurt dışına çıkmadan önce Kızıltepe’de geçirdiği günleri anlatan Öcalan şunlara dikkat
çekti: “Yurt dışına çıkmadan önce iki üç ay Kızıltepe’de kaldım. Kızıltepe’nin yukarısında
bir köyde kaldım. Xurs Köyünde kaldım. Buğday tarlaları vardı. Kızıltepe’de çok kaldım.
Kızıltepe halkına selamlarımı iletiyorum. Ferhat Kurtay’la kaldım. Yurt dışına çıkmadan
iki üç ay Kızıltepe’deydim. Bu iki üç ay çok önemli bir süreçti. Çok da tehlikeliydi. Biz çok
endişeliydik. Sonra oradan çıkıp Pılıng’a gittik. Oradan Viranşehir’e geçtim,
Viranşehir’den Ceylanpınar’a geçmiştim, buradan da yurtdışına çıkmıştım.”
BU SAVUNMALARIM ÇOK ÖNEMLĐ
Öcalan, savunmaları hakkında da bilgi vererek, Antonio Negri ve Hart’ın da
inceleyebileceğini ifade etti. Öcalan, “Bu savunmalarım çok önemlidir. Ben elimden
geleni yaptım. Bu bir savunmadır. Savunmamda birçok konuyu açıkladım, gerisi Kürtlere
kalmış. Bu savunmalarımı Negri ve Hart da incelemeli, onlara özel selamlarımı
iletiyorum. Onların eleştirilerini bekliyorum. Benim bu savunmalarım, bu imkânlarda
ancak bu kadarını yazabildim. Bu nedenle bu savunmalarımı bir giriş olarak kabul
etmelidirler. Đleri de fırsatım olursa bunların felsefi temellerini, bilimsel temellerini çok
daha iyi açıklayabilecek gücüm var. Mevcut uygarlık krizinin önüne bir sistem, bir model
önermem müthiş heyecan veriyor, beni heyecanlandırıyor. Hegel’i okuyorum. Hegel ile
benzer yönlerimiz var ama ben Marks gibi Hegel’i kopyalamadım.
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Marks, Hegel’i kopyalamış, taklit etmiştir. Hegel, Đktidarı merkeze alıyor, ben demokratik
toplumu, demokratik uygarlığı merkeze alıyorum. Savunmalarımda üzerimdeki ağı
çözüyorum, deşifre ediyorum. Daha doğrusu benim şahsımda bir halkın, Kürtlerin hatta
Ortadoğu’nun üzerindeki hegemonyayı çözüyorum, bir sistemi çözüyorum. Özellikle
Đngiltere’nin son iki yüz yıllık Ortadoğu’daki hegemonik yapısını çok iyi açıklıyorum.
Bunları açığa çıkarıyorum” diye belirtti.
MARKS VE MARKSĐSTLER KAPĐTALĐZME ÇOK HĐZMET ETTĐ
“Felsefe benim için çok önemlidir” diyen Öcalan, Mark ve Hege’i şöyle değerlendirdi:
“Şimdi Hegel’i okuyorum. Hegel’in görüşleri Avrupa için önemlidir. Ben Hegel gibi
düşünüyorum demiyorum ama düşünceleri önemlidir. Hegel iktidarı inceliyor. Đktidarı
açıklıyorum. Kendimi ant-i Marksist ilan etmeyeceğim. Ama Marks, Marksistler
kapitalizme çok hizmet etmişlerdir, kapitalizme yol göstermişlerdir. Marks’ı en çok
okuyanlar, ondan en çok faydalanan kapitalistlerdir, liberallerdir. Bugün kapitalizmi
ayakta tutan Rusya ve Çin’dir. Rusya ve Çin olmasaydı, ne Amerika, ne Fransa, ne
Almanya, Đngiltere bugünkü durumda olmazdı, onları, kapitalist sistemi ayakta tutan
Rusya ve Çin’dir.”
BĐZĐ DĐKKATE ALMAYAN ÇÖZÜM ŞANSI SIFIRDIR
PKK’ye ilişkin bazı planların tartışıldığına işaret eden Öcalan, tartışmaların açık
yapılmasını istedi. Öcalan şöyle konuştu: “Bazı planlardan tartışılıyor. Kuşkulu aslında.
Đhtiyatlı yaklaşmak gerek. Bizi dışarıda bırakan dikkate almayan bir çözümün şansı
sıfırdır. Ben burada bir çağrı yapamam. Ben bunun önünü kapatmak istemiyorum, belki
bir şeyler de yapılır ama bilemiyorum böyle açık olmayan şeylere ihtiyatlı yaklaşmak
lazım. Böyle gizli anlaşmış olabilirler. Bu sorun gizli anlaşmalarla falan çözülmez. Ben
bu sorunun açık bir şekilde konuşulmasını, halka açık bir şekilde, çözülmesini istiyorum.
Yapılmaya çalışılan bu gizli şeye, ikinci Sykes-Picot diyorum. Sykes-Picot’ta gizli yapıldı.
Bir yıl sonra 1917’de Lenin tarafından açıklandı. Eğer bu gizli anlaşma Lenin tarafından
ortaya çıkarılmasaydı Türkiye bu kadarını bile kurtaramazdı, çok daha fazla kaybederdi.
Bu gizli anlaşmayla Ortadoğu ne hale geldi?”
GÖRÜŞMELER GĐZLĐ YAPILMASIN
Öcalan değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Đkinci Sykes-Picot varsa,
Ortadoğu, Kürtler elli-yüz yıl daha sorunla uğraşırlar. Ben böyle gizli
yapılan her şeye Sykes Picot diyorum. Biz, bu sorunu kendi aramızda
çözelim diyoruz. Bu sorun asıl olarak Türkiye halkını ilgilendirir,
Türkiyelileri ilgilendirir. Ben Türkiye halkına saygımdan dolayı bu
sorunun açık bir şekilde çözülmesini, konuşulmasını, tartışılmasını
istiyorum. Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu’nu bu nedenle önermiştim. Bu
sorunun çözümü için öyle gizli kapalı görüşmeler fayda vermez. Ben
kimse birbirleriyle görüşmesin demiyorum ama her şey kamuoyunun
önünde yapılmalıdır. Halka açıklanmalıdır. Kürtleri bir yüz yıl daha
bağlamak isteyenler var. Yeni bir siyasal teoloji oluşturmak isteyenler
var. Ben bunun için Mustafa Kemal örneğini verdim. Mustafa Kemal,
Siyasal Teolojiyi biliyordu. Đngiltere’nin Ortadoğu’daki hegemonyasını biliyordu.”
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ERGENEKON’UN UCU BÜYÜKANIT’A GĐDĐYORDU
Ergenekon’a da değinen Öcalan, Ergenekon’un ucunun eski Genelkurmay Başkanı
Yaşar Büyükanıt’a doğru gittiğini ancak müdahale edildiğini ifade etti. Öcalan şunları
söyledi: “Radyodan iki özet haber dinledim, Silivri Mahkemesi’nden, Ergenekon’dan
bahsediyordu. Silivri Mahkemesi benim için Hakikati Araştırma Komisyonu’nun küçük bir
parçasıdır. Bana Ergenekon iddianamesi gelmedi. Belgeler, evraklar verilmiyor.
Gazeteler de çok geç veriliyor, bir buçuk iki ay öncesinin gazetelerini okuyorum.
Verilenler de kesiliyor. Radyodaki hışırtı da devam ediyor. Ancak yine de ben burada kıt
imkânlarımla çözmeye çalışıyorum. Ergenekon, on bin Kürdü katletti. Bunların hiçbirisi
mahkemede ortaya çıkarılmıyor. Ama on bin Kürd’ün öldürüldüğü anlaşılıyor. Bu büyük
bir vahşettir. Ergenekon davası biraz genişleyeceğe benziyor. Ergenekon aslında
kendilerinin yarattığı bir örgüttür. Sadece bu kadar değil, büyük bir örgütlenmedir. Bir
ahtapot gibidir. Her tarafı sarmış. Ergenekon’un ucu Büyükanıt’a doğru gidiyordu.
Müdahale ettiler, uzlaştılar. Ucunun oraya kadar varmasını kestiler. Şimdi tekrar
soruşturma genişletileceğe benziyor, ilginç şeyler oluyor ancak yine uzlaşabilirler,
uzlaşacaklar. Tıpkı 1927’deki gibi. Bu uzlaşmadan yeni bir siyasal teoloji ortaya
çıkacaktır.”
ERGENEKON’DA OLUP BĐTENLER BENĐ DOĞRULUYOR
Öcalan şöyle devam etti: “Ergenekon’da olup bitenler beni doğruluyor. Yahudi
işadamları Malki ve Üzeyir Garih cinayetleri beni doğruluyor. Veli Küçük, Üzeyir
Garih’ten para istiyor. Üzeyir Garih’te “bu kadar yeter, artık vermeyeceğim” diyor.
Böylece daha önce çok işin içinde olduğu ve defalarca para transferi yaptığı anlaşılıyor.
Ancak bir yerde yeter diyor, artık vermiyor. Onlar da Üzeyir Garih’i onları öldürüyor. Bu
nedenle MOSSAD-CIA müdahale etti ve Tuncay Güney üzerinden onları deşifre etti.
Aslında Ergenekon’un çözülüşü böyle tesadüfen başlıyor. 1927 yılında da Mustafa
Kemal, iki Yahudi’yi öldürtmüştü. Bunun üzerine Mustafa Kemal’in üzerine gittiler ve
Mustafa Kemal onlarla uzlaşmak zorunda kaldı. Mustafa Kemal hakkındaki siyasal
teoloji de bu süreçte oluşturuldu. Mustafa Kemal’i peygamberleştirdiler, tanrılaştırdılar.
Can Dündar, Mustafa Kemal’le ilgili bir film yapmış. Mustafa Kemal’i farklı yönleriyle
gösterdiğini söylüyor. Ama Mustafa Kemal’in orada gösterilenden daha derin yönleri
vardır. Đki Yahudi işadamının ölümünü aydınlatıyorlar. Ama Kürtlerle ilgili bir şey
yapmıyorlar.”
KÜRTLER ONURUNU ŞEREFĐNĐ KORUMALI
Onbinlerce insanın kuyulara atılmasının aydınlatılması gerektiğini belirten Öcalan,
“Tuncay Güney’in ifadesinde de geçiyor, on bin insanın, Kürdün kuyulara atıldığını
söylüyor. Bunları aydınlatmıyorlar. Bu insanların hiçbir suçu da yoktu, gerilla da
değillerdi. Çatışmada da ölmediler. Sivil insanları alıp öldürmüşler, kuyulara
doldurmuşlar. Bunları ortaya çıkarmıyorlar. Ergenekon davasında olan Kürtlere oluyor.
Kürtleri yüz karası olarak görüyorlar. Ben burada elimden gelen her şeyi yaptım.
Savunmalarımda da birçok şeyi ortaya koydum. Savunmam onurumdur. Ben onurumu
korudum. Onurum, direnme gücümdür. Gerisi Kürtlere kalıyor. Đsraillilerin ilginç bir
geleneği var. Lanetli durumlarda hiçbir şey yapamıyorlarsa kendilerini çamurun içine
atıyorlar. Çamura bulanıyorlar, her tarafı kapkara oluyor. Kürtler de onurunu, şerefini
korumalı, ellerinden geleni yapmalılar” şeklinde konuştu.
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Öcalan, “Mazlum Doğan’ın bir sözü vardı. ‘Burada yaşadıklarımızı halkımız bilsin,
halkımıza bildirin’ diyordu. Biz de Mazlum Doğan’ı halkımıza ve dünyaya duyurmak için
çok çaba sarf ettik. Aslında bugüne kadar yaptıklarımız da biraz bunun gereğiydi” dedi.
TÜRK DEVLETĐ BENĐM KEMALĐST OLMADIĞIMI ÇOK ĐYĐ BĐLĐYOR
Kendisine yönelik bazı eleştirilere de cevap veren Öcalan şunları ifade etti: “Bazıları
benim için ikinci Atatürk olduğumu söylüyorlar. Benim Atatürk gibi olmak istediğimi
söylüyor. Bunu söylemelerinin nedeni, koltuklarının elden gitme tehlikesidir. Türk
Devleti, benim Kemalist olmadığımı çok iyi biliyor. Bunu bir siyasi teoloji oluşturmak için
söylüyorlar. Ben konuştuğum zaman Türkler, ‘Apo milli birliğimizi bozuyor’ diyorlar. Bazı
Kürtler de ‘Apo Kemalist olmuş, Kürtleri satıyor’ diyorlar. Her ikisi de farklı şey söylüyor.
Đngilizler Türkler’e saldırması için destek veriyorlar, Kürtler’e de savaşmalısınız,
direnmelisiniz diyorlar. Bu korkunç bir durumdur.”
KERKÜK SALDIRISI ERGENEKON ĐŞĐ
Öcalan geçen hafta Kerkük’te yaşanan katliama değinerek, bunun Ergenekon’un işi
olduğunu dile getirdi. Öcalan şöyle dedi: “Kerkük’te geçen hafta bir patlama olayı olmuş.
Sözde Türk Đntikam Birliği adlı bir örgüt üstlenmiş. Ne intikam birliği, Ergenekon’dur. ElKaide de içindedir. Bunlar hepsi birbirleriyle bağlantılı, birbirlerine yaptırıyorlar.
Ergenekon’un ucu çok yukarılara gidiyor. Ahtapot gibi her tarafı sarmışlar. Bir ucu
Rusya, bir ucu Hindistan, bir ucu bilmem nereye dayanıyor. Ergenekon, El Kaide,
bilmem ne hepsi aynı şey. Hindistan’daki Bombay olayı da, Pakistan’daki olaylar da aynı
şeyin parçası.”
AKP SADECE BĐR ŞEMADIR, UYGULAYICIDIR
Đngiltere’nin Ortadoğu üzerindeki hegemonik yapısına işaret eden Öcalan şu tespitlerde
bulundu: “Ben Đngiltere’nin Ortadoğu üzerindeki hegemonik yapısını, politikalarını
savunmalarımda çok güçlü işledim. Şunu iyi anlamak lazım. Sovyet Rusya’nın
yıkılmasından sonra kapitalist sistem, Ortadoğu ülkelerini, kültürünü hedef almışlardır,
savaşın hedefi haline getirmişlerdir. Ortadoğu devletlerini, kültürlerini çözmeyene kadar
da bırakmazlar. Biz Osmanlı Đmparatorluğu’nu çok eleştiriyoruz ama Osmanlı, bunları
biraz birleştiriyordu. Kapitalist sistem, son iki yüz yılda Osmanlı’ya el attılar, bağladılar,
ne hale getirdiklerini gördük. Çökerttiler. Ortadoğu planlarında benim için AKP de
sadece bir şemadır, bir uygulayıcıdır. Yapmak istediklerini bu şema üzerinden
uyguluyorlar. Bugün de gizli anlaşmaları ben açığa çıkarıyorum. Bu nedenle üzerime
geliyorlar.”
DĐYARBAKIR KENDĐ ÖZ SAVUNMASINI OLUŞTURSUN
Öcalan, “Olan Kürtlere oluyor” diyerek Şengal’de Ezidilere yönelik 15 Ağustos’ta
gerçekleşen katliamı hatırlattı. Öcalan, şöyle ifade etti: “Bu da aynı oyunun bir parçası.
Ben bu katliamdan önce defalarca uyarmıştım. Onların güvence altına alınması için
çağrıda bulunmuştum. Ben tüm Kürtlerin kendi öz savunma sistemlerini kurmalarını, bu
yöndeki tedbirlerini almalarını defalarca dile getirdim. Diyarbakırlıların da kendi öz
savunma sistemlerini kurmaları gerektiğini söylüyorum. Demokratik Toplum Kongresi’ni
kurabilirler.”
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HÜRRĐYET GAZETESĐNĐ YAHUDĐLER KURDU
Hürriyet gazetesinin “Türkiye Türklerindir” sloganına dikkat çeken Öcalan, “Hürriyet
Gazetesi, gazetelerinde ‘Türkiye Türklerindir’ diyor. Bunu bilinçli olarak yazıyorlar.
Hürriyet gazetesi, Đsrail kurulmadan bir yıl önce kuruluyor. Türkiye kamuoyunu
hazırlamak için kuruluyor. 1947’de de Barzani-Đsrail ilişkisi hazırlanıyor. Bu iki koldan
kamuoyu hazırlanarak bugüne kadar gelindi. Hürriyet Gazetesi’ni kuranlar Yahudilerdir.
Hürriyet Gazetesi’nde bunu yapanlar da Türk değildir, Türk olduğuna da inanmıyorum.
Hürriyet Gazetesi bizi ‘cani’ olarak lanse etti. Bu şekilde aleyhimize propaganda yaptılar.
Maalesef kamuoyuna da bizi bu şekilde tanıttılar” şeklinde konuştu.
KĐMSE BENĐM KADAR TÜRK DEVLETĐ ĐLE SAVAŞMADI
Öcalan kimsenin kendisi kadar Türk devleti ile savaşmadığının altını çizdi. “Kimse benim
kadar Türk Devletiyle savaşmadı” diyen Öcalan şöyle devam etti: “Ben Türkleri çok iyi
bilirim, tanırım. Türkler ve Kürtler arasında, halklar arasında tabi ki düşmanlık olmaz.
Bunun zemini de yok. Çözüm tabi ki Türklerle birlikte yapılır. Bunu Türkleri dışarıda
bırakmak için söylemiyorum. Demokratik olan da insani olan da budur.
Biz 1999 yılına kadar Ulusal Kurtuluş Stratejisini, 1999’dan bu yana da Demokratik
Özgürlük Stratejisini izliyoruz. Anlaşılması gereken bu. Şimdi demokratik özgürlük
stratejisi için çalışıyoruz. Bu bir aydınlanma hareketidir. Bütün bunları bilince çıkarmak
lazım. Herkesin bu konuda duyarlı olması lazım.”
GELĐN BU SORUNU ARAMIZDA ÇÖZELĐM
Kürt sorununun Kürtlerle Türkler arasında çözülmesi gerektiğini belirterek çözüm için şu
çağrılarını tekrarladı: “On yıldır çok olgun davrandım, gelin bu sorunu kendi aramızda
çözelim diyorum. Bunu 2001-2002’de devlet yetkililerinin kendileri belirtmişti. Sorunu
kendi aramızda çözelim demişti. Ben bu sözlerini ciddiye aldım. Bunları 2001’de
2002’de hep söylüyorlardı, bunları söyleyenler neden şimdi ortalıkta yoklar? Bunun
sebebini anlamak ve bilmek istiyorum. Bu söylemin arkasında neden durmuyorlar?
Bunlar soruna çok basit yaklaşıyorlar, işte biz oyalayalım, taktiksel davranalım, bu
şekilde onları oyalarız, sonra da tasfiye ederiz, tarzı yaklaşmışlar. Bu çok tehlikeli bir
yaklaşımdır. Bunu anlamak gerekiyor; bu sorun, bu şekilde çözülmez. Bu sorun halen
olduğu gibi ortada duruyor. Olayların önüne ne kadar geçebilirim bilemiyorum.
Ölebilirim, nefesim kesilebilir, burada beni öldürebilirler de. Benim için bunlar önemli
değil. Ama bu sorunu çözmezlerse herkes bu sorunun altında kalır, kaybeder. Ama
Türkiye daha çok kaybeder. Burada defalarca çağrı yaptım. Gelin bu sorunu aramızda
çözelim, dedim. Neden bir cevap vermiyorlar. Gelip bu sorunu çözmek için
uğraşmıyorlar. Demek ki bunların gelecek yüzleri yok, bunların yüzleri kara.”
AVRUPA’YA GÜVENMĐYORUM, ĐNANMIYORUM
Avrupa’nın Kürt politikasındaki tutumunu değerlendiren Öcalan, Avrupa’ya
güvenmediğini söyledi. Öcalan şunları ifade etti: “Marty Ahtisary, Barak Obama’ya bir
çağrıda bulunarak Ortadoğu’ya öncelik vermesi gerektiğini, Ortadoğu’da sorunun, barış
tesisi projelerinin eksikliği olduğunu söylüyor.
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Avrupa’ya güvenmiyorum, inanmıyorum. Sadece Avrupa’yla ilgileniyorlar. Marty
Ahtisary o kadar demokratsa Kürtler için iki cümle sarf etmelidir. Niye Kürtler için iki
cümle sarf etmiyor. O kadar barış istiyorsan, demokratsan Kürt sorununun çözümü
bellidir. Hakikat Komisyonu kurulur, sen de istiyorsan içinde yer alabilirsin. Bu işin
çözümü için çaba sarf etmelidir.”
BÖYLE KARDEŞLĐK OLMAZ
Öcalan, “Bunlar soruna basit yaklaşıyorlar. Bu halka en ufak bir saygıları bile yok. TürkKürt kardeştir diyorlar. Bir halkın dilini bile yok sayacaksın, kültürünü yasaklayacaksın
sonra da Türkler ve Kürtler kardeştir diyeceksin. Sen kimi kandırıyorsun? Böyle
kardeşlik olmaz. Kardeşliği sağlayacaksan bunun yolu, çözümü bellidir. Bu halk on beş
bin yıldır ayakta duruyor, kendini yaşatmış. Sen, on beş bin yıldır ayakta duran bu halkı
nasıl asimile edeceksin, dilini nasıl yasaklayacaksın! On beş bin yıllık bir kültür, bir halk
yok edilemez. Öyle bir iki göstermelik hak vermekle de bu iş çözülmez” vurgusunu yaptı.
ERDOĞAN’A: ÖZGÜRLÜK ĐÇĐN NE YAPTIN?
Türk Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da eleştiren Öcalan, “Radyodan dinledim,
Erdoğan ikide bir çağrı yapıyor, ‘sizin istediğiniz özgürlük bu mudur?’ diyor. Ben de
diyorum ki; senin söylediklerinin özgürlükle zerre kadar alakası var mıdır? Özgürlük için
sen ne yaptın? Đki şey bile yapabildin mi? Sen özgürlük için bir şey yaptığından,
özgürlük istediğinden emin misin?” diye konuştu.
Ermeni Soykırımı’na ilişkin başlatılan “Özür Diliyoruz” kampanyasına da işaret eden
Öcalan, “Aydınlar, Ermenilerden özür dileme kampanyası başlatmış. Başbakan da bu
konuda ‘biz ne yaptık ki özür dileyelim’ diyor. Sırayla bazı şeyleri kabul ettirecekler.
Türkiye kendi sorunlarını kendisi çözmelidir” diye belirtti.
KADINLAR ĐÇĐN AKADEMĐ
Geçen haftalarda olduğu gibi kadın sorununa da değinen Öcalan, kadınlar için bir
akademi kurulması önerisini tekrarladı. Öcalan şunları söyledi: “Kadın konusu önemlidir.
Ben savunmalarımda çok geniş açımladım. Daha önce de çok defa ifade etmiştim: Kürt
erkeğinden pek bir şeyin beklenemeyeceğini. Kadınlar kendi kurumlarını oluşturmaları
gerekiyor. Kadınlar için Akademi kurulabilir.”
Sorunun çözümü için üzerinde düşen sorumluluğu yerine getireceğini kaydeden Öcalan,
“Ben yine de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğim. Herkesi de
Türkiye’yi de oyuna getirebilirler. Ama beni oyuna getiremezler. Kendi gücüm var, bu
gücümü de demokratik bilinç için kullanmaya devam edeceğim. Hiç kimse beni bundan
vazgeçiremez” ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI’NA ÇAĞRI
Öcalan, “Ben kendimi kullandırtmam. Bana korkuyor diyorlar, taktik yapıyor diyorlar.
Hayır. Ben korkmuyorum, taktikte yapmıyorum. Ben demokratik özgürlük stratejisini
hayata geçiriyorum” şeklinde konuştu.
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Adalet Bakanı ve aydınlara da çağrıda bulunan Öcalan, şöyle dedi: “Ben burada çağrıda
bulunuyorum. Başbakan’a da, Adalet Bakanına da çağrıda bulunuyorum. Bu sorunu
demokratik yollardan kendi aramızda çözebiliriz. Bir adım atılırsa ben burada kendime
düşen her tür desteği vermeye hazırım. Aydınlara da çağrıda bulunuyorum. Onlar da
barış çalışmalarında yer alabilir. Aydınlar kendi tarihi sorumluluklarını yerine getirsinler.
Çatı Partisi konusu önemlidir. Türkiye aydınları, demokratları birlikte sorunların çözümü
için inisiyatifi ele alabilirler. Bu illaki Kürtlerle olsun demiyorum. Çok geniş kesimler bir
araya gelmelidirler. Türkiye sorunlarını demokrasi içinde çözmek isteyen her kesim yer
alabilir.”
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